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EUROPEAN CARPATHIANS VS MARGINAL CARPATHIANS
Sever Dumitraşcu
Summary: The author presents the geographical situation of Dacia (the
present geographers consider the north of Carpathians being the center of
Europe) and the political situation between the period of Augustus and
Justinian.
Moesia and Dacia were Danubian border provinces on the Danube:
Augustinian Moesia and Trajanian Dacia, respectively Aurelian and
Constantinian ones. Over 600 years Roman and Roman-Byzantine rules had
grounded the Latin language in the Carpathians and at the Danube, and in other
order the Roman forma mentis.
The solid contacts with the Latinity were strengthened during the
paleochristian period in south-eastern Europe (there were 14 bishoprics and 40
paleochristian basilicas along the Danube).
Latin and Christian scholars, as Nicetas of Remesiana, Dionysius Exiguus
and John Cassian have had an important contribution, which should not be
disregarded, to strengthen the relationship (definitively Christian one) between
Dacia and the western Latin part of Europe.
Keywords: Carpaţi, Te Deum, Dionysius Exiguus, John Cassian, Danube

It is widely known that the landmark of the center of Europe was
set by the present „surveyors” of the continent in the north of the
Carpathian Mountains (Ukraine). However the Carpathians and the
whole Carpathian-Danubian area are geo-politically considered as part of
the Southeast Europe, with the precise indication: from the north of the
Balkan Mountains chain.
From the Romanian Carpathians guarding like a huge bird the
„nest” of Transylvania, the Carpathian lands spread their wings in the
three horizons, in three huge geographical and geo-morphological
amphitheaters:
A. The eastern amphitheater: the Eastern Carpathians, the foothills
of Moldova, high plain and low plain (the buried soil) of the Romanian
„Mesopotamia”, up to the high seafront of the Nistru river;
B. The western amphitheater: the Western Carpathians, the
foothills, the high plain and low plain (former wetland) of the Romanian
Western Plain up to the Tisza’s low beach and
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C. The southern amphitheater: the Southern Carpathians, the
foothills, the high plains and low plain (Bărăganul), the Romanian Plain,
to the shine of the descending Danube, downstream (as the poet V.
Voiculescu wrote – on „the descending Danube, downstream”) and even
beyond the Danube, on the southern shore of the former Moesian
piedmonts, far into the northern porch of the Balkans. Areal strongly
supported by the south Danube spur of the Măcinului horst, between the
Danube Delta and the northern Balkan piedmonts: it is Dobrudja, the
Dobrudja in the south of the Danube, famous Romanian province.
On this land blessed by God and the Destiny, as there seems to be
only one alike, that of Canada – of course, the latter huge in size, is, in
our opinion, the place where the Romanian people was born – the
Romanian ethnic nation, today even a political nation, truncated, because
Bessarabia is missing, as we refer to the one from December 1, 1918.
It is the land of the Romania from the Carpathians and the Danube,
the land of the Romanian language, Latin language spoken today by the
Romanians, with all the Latin race consciousness – from the Romans we
come, the seal of Rome in the suggestive words of Nicolae Iorga, and not
suggestively, but really the only neo-Latin people that kept the Roman
name, the Romans’name (cives romani ) until today, as a sign over the
centuries and especially the Latin, Western forma mentis never broken up
to this day. But Rome is not on the Tanais (Don), nor on the Volga, but
on the Tiber, in central Europe. To say that not only geographically, but
demographically, geo-politically, humanly, the Carpathians are European
is not only a scientific finding, but rather an unavoidable political and
cultural reality which we like it or not, must be RESPECTED.
In this space – of today’s Eastern Romania – many interests have
interfered over time, some temporary, others persisting for centuries. It
was rarely, however, that the principalities that reached the Danube’s
delta and the Carpathians got to dominate the whole space. There were
always marginal dominions (sided, we might say, metaphorically), so
marginal Carpathians, from their point of view. Here they are:
A. Dobrudja shore, the Left Pont, as it's sometimes called, is
crowded with the Greek cities: Histria, Tomis, Callatis, Tyras,
Dionysopolis. After Aristotle’s Politics in Histria, 2500 years ago there
was a democratic regime. Some cities were part – marginally – of the
Athenian marine empire, the marine League of Delos. The situation was
perpetuated – as a domination – in the Hellenistic period too;
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B. Augustus – his generals incorporated the Dacian territory
between the Danube and the Balkans (Moesia) in the Roman Empire, a
century before the north-Danubian Dacia. Trajan, turned Dacia (the
known areas) in 106 into the new Carpatho-Danubian imperial province,
into the PROVINCE DACIA, the last massive Roman conquest (of a
country) in Europe (until his death in 117 AD, he conquered in Asia the
provinces – Armenia, Assyria, Mesopotamia), Dacia remained, slightly
modified by Hadrian, Roman until 271-275, when Aurelian organized in
the south of the Danube – the Aurelian Dacia. However, Dacia always
remained a marginal part of the empire, but the matrix of a strong and
unshakable Latinity. Untouched to this day by the cruel bite of time.
C. In the 600 years (15-602 AD) the Carpatho-Danubian Latinity
went through two stages, the first from Augustus to Aurelian and the
second phase in 275-602, the Roman-Byzantine stage. Emperor
Constantine the Great made – from our point of view, of course – three
great works, symbolical immortal constructions:
a) St. Peter's Cathedral in Rome (under the present Renaissance
cathedral);
b) The new capital of the Eastern Roman Empire (NB: RomanByzantine!), Constantinople and
c) The stone bridge on the Danube, between Oescus and Sucidava
(Celei) that bounded the Constantinian Dacia from the north of the
Danube to the Roman-Byzantine Empire. The territories from the north
of the Danube, economically important and the defense line – along
Danube – of Constantinople’s defense against new attempts – „the
German flow” (the Visigoths, the Ostrogoths!) and the „Slavic flow”, the
latter causing the „loss” of the Danube, of the border on the river. Not
long after the fall of the Danube, the LATIN Roman-Byzantine Empire,
became a Greek language Empire, still multiethnic, but with this
dominant language (in the military, governmental, cultural fields), so the
Byzantine Empire. But in spite of the firm Roman-Byzantine Empire’s
domination at the Danube for yet 300 years, the Dacian provinces either
from the south or north of the Danube were still marginal. The
Carpathians were still marginal, like during the Greek-Hellenistic rule of
the Romans and now, of the Roman-Byzantine Empire.
Was there a change though? Yes!
The change was huge, just as the Latinization of the world of the
Carpathian - Danubian territories – the northern Balkanic ones – it was a
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fundamental, and so far, final change – in terms of culture and
conscience – the Christianization of the Latin and non-Latin world in
these territories. Christianity whose foundations were laid still in the
apostolic age (while Dacia from the north of the Danube for 100 years,
between 15-106 AD was still free), and now the unmistakable realities of
Christianity and church organization were founded – 15 bishoprics on the
Danube and in Dobrudja and over 40 early Christian basilicas. And these
realities were no longer marginal, because Christianity was unique –
CATHOLIC = UNIVERSAL (naturally without the known churches
which were more or less Monophysite) and the area of the south of the
Danube (ever since the time of the apostles, Andrew, Paul, Titus), as all
the Balkans (via Egnetia) had become a second paleo-Christian area
(after Israel and Syria-Antioch). Starting here Apostle Paul goes to Rome
by sea, while Apostle Peter goes by land (he was in Epirus), to decisively
build the Roman Christianity. The Carpathians become again European
Carpathians. Let us remember with reverence the great SCHOLARS that
DOBRUDJA, the Southeast of the former Dacia – gave to the Christian
world and we stress to the Western European Christian civilization:
A. Niceta of Remesiana left us the Te-Deum (Thee, O God, We
Praise) sung today during religious services by over 2,500,000,000
people (yes, two and a half billion Christians);
B. Dionysius Exiguus (Dionysius the Small), author of the
Christian calendar, that we have to this day, since the time of Jesus
Christ, for almost the whole of humanity; and
C. John Cassian, who left to know the Christian world, reaches
Massalia (Marseilles) where he founded and structured the Western
monasticism. But John Cassian is Cassiodorus’s teacher, and through
him (or through both of them) the medieval Western Christian
civilization and culture is conceptually defined. This is not something to
be taken lightly or to be overlooked. The current medievalists say it.
These Christian, ORIENTAL SCHOLARS – who contributed to
the transformation of the European world into the WESTERN
CHRISTIAN civilization are relevant for their work. They had gone from
the Carpathians, from the Danube and the Carpathians, but the Danube
was European, the Carpathians were "marginal", but through them they
become fully European.
So, the European Carpathians (geographically), marginal in terms
of imperial power, become European through the Christian humanity,
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universal (= CATHOLIC) until the Great Schism, which was not schism
as it is clearly known today.
The Scholars „of Dacia” aulicly made the connection with the royal
Dacian La Tène (European like the Celtic one, of the old Germans and
so, of the Slavs) and imposed a new Christian, medieval norm in the
Medieval West. Stressing, if still necessary, the Latinity and the
Christianity – first the paleo-Christianity – from the Carpathians and the
Danube. Latinity = language and forma mentis, it means Christian
western culture, even before a part of the West, it also means the
European Carpathians, the Carpathians of the Romanian, Latin people.
And this Latinity was not shallow (surviving during about 1000 years of
Slavic domination – VI century – 1688 – the Bible from Bucharest) this
Latin language of the Romanian nation, not of a part of the boyars =
Boliari. Antonio Bonfini was right when he said that Romanians defended
in their history - "more their language than their life", the Latin language
of the Romanian peasants and shepherds spoken in their Carpathians,
which were European not only geographically, but in spirituality too.

BOGDĂNEŞTI-TODOSCANU. UNELTE PENTRU PRACTICAREA
AGRICULTURII CONFECŢIONATE DIN MATERII DURE ANIMALE

Ioan Vasiliu
Summary: The autor display the contents from a discovery of
archaeological artifacts found in Monteoru site from Bogdăneşti-Todoscanu.
The discovery consists in stag horn (plough, shaking hands, raw) and horn
herbivore (shaking hands). The pieces presented in the article find theis
analogies from epipaleolitic until the final stage of the bronze age.
Keywords: Moldova, Bronze Age, Monteoru Culture, stag horn, horn
herbivore.

Aşezarea monteoreană de la Bogdăneşti este situată pe malul drept, pe
un promontoriu desprins prin eroziune din terasa superioară a râului Oituz,
numit de către localnici Todoscanu, situat cu aproape 100 de metri deasupra
nivelului acestui râu. Promontoriul pe care se află aşezarea este mărginit, cu
excepţia părţii de sud-est, de pante abrupte ce l-au transformat într-o adevărată
cetăţuie. Prin amplasare şi prin versanţii abrupţi Todoscanu a deţinut o poziţie
strategică remarcabilă, dominând valea Oituzului, ce constituia atât una dintre
principalele căi de acces dinspre Moldova spre Transilvania, dar şi o
importantă rută comercială între culturile Monteoru şi Wietenberg.
Cercetarile sistematice efectuate la Bogdăneşti-Todoscanu1, începând
cu anul 1959, au dus la descoperirea a numeroase artefacte confecţionate din
materii dure animale dar, în condiţiile în care o deosebită atenţie a fost
acordată analizării ceramicii, uneltele din corn de cerb ce reprezentau dovada
indirectă a practicării agriculturii, au fost trecute cu vederea deşi, unul dintre
autorii cercetării nu excludea posibilitatea „...să mai fi existat şi alte unelte din
corn de animal, ca, de exemplu, săpăliga sau brăzdarul de plug...”2.
Conform definiţiei date de către Al. Bolomey şi S. Marinescu-Bâlcu,
termenul de materii dure animale are un sens larg „înglobând toate
1

M. Florescu, C. Buzdugan, Săpăturile din aşezarea din epoca bronzului (cultura
Monteoru) de la Bogdăneşti (r.Tg.Ocna, reg. Bacău), în MCA, VIII, 1962, p. 301-308;
iidem, Aşezarea din epoca bronzului de la Bogdăneşti (jud. Bacău). Raport amplu asupra
cercetărilor arheologice efectuate în anii 1959-1962, în ArhMold VII, 1972, p. 103-203.
2
M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea etapelor timpurii ale culturii Monteoru în
Moldova, în ArhMold IV, 1966, p.59.
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formaţiunile de susţinere sau de protecţie, indiferent de originea şi structura
lor, de la resturile mineralizate de nevertebrate (corali, melci, scoici)... până
la toate componentele scheletului mamiferelor (oase, dentiţie, coarne)”3.
Piesele ce vor fi prezentate în continuare, unele dintre ele piese
simple, la care intervenţia meşterului creator este greu sesizabilă, ne-au
determinat să nu depăşim graniţele unui simplu catalog.
Brăzdare. Acest tip de unealtă este reprezentat prin două piese.
1. Bgd/59, S. I, 30, -0,50 m. Piesă fragmentară lucrată dintr-o bază
de corn pe pedicul, fracturată din vechime. Orificiul de prindere străpunge
cornul de cerb transversal, la întretăierea a două raze, îndepărtate prin
cioplire. Pe suprafaţele piesei, prelucrate prin abraziune, se observă urme
de cioplire, în special în jurul orificiului de prindere.(Pl. I/2a-2b).
Dimensiuni: lungimea 78 mm; lăţimea maximă 89 mm; grosimea
maximă 32.mm; diametrul orificiului pentru prindere 25 mm. Nr.inventar
3.802.
2. Bgd/59, S. I,
33, -0,30 m. Piesă fragmentară, fracturată din
vechime, lucrată dintr-o bază de corn de cerb pe pedicul. Orificiul de
prindere străpunge cornul transversal, fiind realizat la întretăierea a două
raze, îndepărtate prin cioplire. Spre deosebire de primul brăzdar,
suprafeţele piesei nu au fost prelucrate, păstrând elementele caracteristice
cornului de cerb (Pl. I/1a-1b).
Dimensiuni: lungimea 136 mm; lăţimea maximă 64 mm; grosimea
maximă 33.mm; diametrul orificiului pentru prindere 23 mm. Nr.inventar
912.
Săpăligi. Sunt ilustrate printr-un exemplar de dimensiuni medii.
1. Bgd/60,
4, -0,50 m. Exemplarul este în stare fragmentară,
lucrat din corn de cerb, prezentând pe toată suprafaţa urmele şlefuirii ca
urmare a unei îndelungate utilizări. Capetele, atât cel distal, cât şi cel
proximal sunt fracturate din vechime (Pl. II/2).
Dimensiuni: lungimea 205 mm; grosimea maximă 27 mm. Nr.
inventar 1038.
3

Al. Bolomey, S. Marinescu-Bâlcu, Industria osului în aşezarea cucuteniană de la
Drăguşeni-Ostrov, în SCIVA, 39, 1988, 4, p. 331.
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În stadiul actual al cercetării, datorită faptului că din inventarul
aşezărilor aparţinând culturii Monteoru, excepţie făcând cea de la
Mândrişca, de unde provin mai multe săpăligi din corn de cerb4, în
circuitul ştiinţific nu au fost puse astfel de unelte, analogii pentru cele
două brăzdare de la Bogdăneşti-Todoscanu găsim în medii culturale
diferite de cele caracteristice perioadei mijlocii a Epocii bronzului.
O piesă oarecum asemănătoare cu primul brăzdar a fost descoperită în
arealul culturii Cucuteni, în aşezarea de la Cucuteni-Cetăţuie, în nivelul B1b5,
o a doua piesă, identică cu artefactul prezentat de noi, fiind găsită de pe
teritoriul Republicii Moldova, în aşezarea de la Cobâlnea, atribuită culturii
Noua şi prezentată succint drept corn de cerb6; o piesă oarecum similară cu cel
de al doilea brăzdar, un aratru dintr-o bază de corn pe pedicul, provine din
aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni-Ostrov7.
Piese la care orificiul de prindere străpunge cornul transversal,
interpretate drept brăzdare sau săpăligi, în cazul când se prezintă în stare
fragmentară, se cunosc din perioada timpurie a Epocii bronzului, din
descoperirile aparţinând culturii Glina de la Bucureşti-Fundeni8, SchituGura Despei9, Schitu-La Conac10, Odaia Turcului11 şi Varlaam12, din
4

Gh. Bichir, Săpăturile de la Mândrişca (jud. Bacău), în MCA, IX, 1970, 119.
M. Petrescu-Dîmboviţa, M-C. Văleanu, Cucuteni-Cetăţuie. Monografie arheologică,
Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIV, Piatra Neamţ, 2004, p.146, fig. 73/4.
6
M. Sîrbu, Industria materiei dure animale în perioada târzie a epocii bronzului
(complexul cultural Noua-Sabatinovka), în Tyragetia, s.n., V [XX], 2011, 1, p.214, fig. 10/4.
7
Al. Bolomey, S. Marinescu-Bâlcu, Industria osului în aşezarea cucuteniană de la
Drăguşeni-Ostrov, în Acta Musei Tutovensis, I, 2006, p. 85, fig. 5/8; 14/8.
8
S. Morinz, D.V. Rosetti, Din cele mai vechi timpuri şi până la formarea
Bucureştilor, în Bucureştii de odinioară, editor: I. Ionaşcu, Bucureşti 1959, p. 21, pl.
XVII/3; C. Schuster, Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi
Ialomiţei Superioare, Bibliotheca Thracologica, Bucureşti 1997, p. 56; C. Schuster, G.
Crăciunescu, C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in südrumänien. Drei Kulturen: Glina,
Tei und Verbicioara, II, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2005-2006, p. 15.
9
C. Schuster, T. Popa, Cercetări privind epoca bronzului în judeţul Giurgiu
(investigaţiile din anii 1986-1994), în BMTAG, I/1, 1995, p. 30; C. Schuster, op.cit.,
p.56; C. Schuster, G. Crăciunescu, C. Fântâneanu, op.cit., p. 15.
10
C. Schuster, T. Popa, op.cit., p. 28; C. Schuster, op.cit., p. 56; C. Schuster, G.
Crăciunescu, C. Fântâneanu, op.cit., p. 15.
11
E. Tudor, Neue Angaben zur frühen Bronzezeit in Südrumänien, în Dacia, N.S.,
XXVI, 1982, p. 61, fig. 6/18; C. Schuster, op.cit, p. 56, fig. 36/8; C. Schuster, G.
Crăciunescu, C. Fântâneanu, op.cit., p. 15, fig. 3/8.
12
C. Schuster, Cercetări arheologice în aşezarea culturii Glina de la Varlaam,
5
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mediul Coţofeni – descoperirile de la Braneţ13, Aiud14, Boarta-Cetăţuie15,
Bocşa Montană-Colţani16, Căpud17, Dubova-Cuina Turcului18, ŞincaiCetatea Păgânilor19 precum şi din arealele Nir20, Schneckenberg21 şi
Livezile22.
Astfel de artefacte nu sunt străine nici mediilor culturale din
Bronzul mijlociu, brăzdare şi săpăligi fiind cunoscute din culturile: Tei –
descoperirile de la Bucureşti-Tei23, Mironeşti24 şi Mogoşeşti25;
judeţul Giurgiu, în CCDJ, XIII-XIV, 1995, p. 54, fig. 2/f; C. Schuster, T. Popa, op.cit.,
p. 26; C. Schuster, Perioada timpurie a epocii bronzului..., p. 56, fig. 36/7.
13
A. Ulanici, Noi cercetări arheologice la Braneţ, în CA, II, 1976, p. 41-42, fig. 5/1-4.
14
H. Ciugudean, Noi descoperiri arheologice pe teritoriul judeţului Alba (I), în
Apulum, XVI, 1978, p. 51, fig. 9/12; 11/12; idem, Eneoliticul final în Transilvania şi
Banat: cultura Coţofeni, Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica XXVI,
Timişoara, Editura Mirton, 2000, p. 32; I.Al. Bărbat, Unelte din os şi corn din cultura
Coţofeni. Metode de prelucrare, în BCŞS, 11, 2005, p. 46, pl. V/17-18.
15
S. Dumitraşcu, G. Togan, Săpăturile arheologice de la Boarta-Cetăţuie (jud.
Sibiu), în ActaMN, VIII, 1971, p. 427, pl. 5/9-19; H. Ciugudean, Eneoliticul final..., p.
32; I.Al. Bărbat, op.cit., p. 46,pl. V/6-15.
16
P. Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1976, p. 18, pl.
11/1-2; M. Gumă, C. Săcărin, Descoperiri Coţofeni inedite de la Bocşa MontanăColţan (judeţul Caraş Severin), în Banatica, VI, 1981, p. 63-64, pl. XXVI-XXVII;
XXVII-XXVIII/3-6, 8-9; I.Al. Bărbat, op.cit, p. 45, pl. IV/3-12; V/19.
17
A. Gligor, Materiale arheologice aparţinând culturii Coţofeni din aşezarea
Măgura Căpudului (jud. Alba), în BCŞS, 5, 1999, p. 76, pl. XIII/1, 3-4, H. Ciugudean,
Eneoliticul final..., p. 32.; I.Al. Bărbat, op.cit., p. 45, pl. V/1-3.
18
P. Roman, op.cit., p. 18, pl. XI/9.
19
V. Lazăr, Aşezarea Coţofeni de la Şincai (jud. Mureş), în Marisia, VII, 1977, p. 3941, pl. XVI; H. Ciugudean, Eneoliticul final..., p. 32, pl. 128; I.Al. Bărbat, op.cit., pl.
III/20-23; IV/1-2.
20
T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, Bucureşti, Editura
ştiinţifică şi enciclopedică, 1978, p. 27; pl. V/15.
21
A. Prox, Die Schneckenbergkultur, Kronstadt (Braşov), 1941, p. 47.
22
H. Ciugudean, Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei,
Bibliotheca Thracologica XIII, 1996, p. 92, fig. 42/10.
23
V. Leahu, Cultura Tei, Bucureşti 1966, p. 68, fig. 8; idem, Cultura Tei. Grupul
cultural Fundenii Doamnei. Probleme ale epocii bronzului în Muntenia, Bibliotheca
Thracologica XXXVIII, Bucureşti, 2003, pl. X/1; S. Morintz, Contribuţii arheologice
la istoria tracilor timpurii. I. Epoca bronzului în spaţiul carpato-balcanic,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1978, p. 48, C. Schuster, G. Crăciunescu, C.
Fântâneanu, op.cit., p. 44, pl. 32/1.
24
C. Schuster, T. Popa, op.cit., p. 40.
25
Iidem, Cercetările arheologice de la Mogoşeşti, judeţul Giurgiu. Campania din
1995, în CAANT, II, 1997, p. 65; iidem, Mogoşeşti. Studiu monographic, Bibliotheca
Musei Giurgiuvensis I, 2000, p. 63, fig. 17/1, 4; C. Schuster, G. Crăciunescu, C.
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Verbicioara – în aşezarea eponimă26; Wietenberg – descoperirile de la
Derşida27, Deva28 şi Boiu29; Otomani30.
În etapa finală a Epocii bronzului, brăzdare şi săpăligi,
confecţionate din corn de cerb sau din oase de erbivore, sunt cunoscute
atât din descoperirile făcute în arealul culturii Noua – aşezările de la
Buza31, Gârbovăţ32 şi Rai-Hulubăţ33, cât şi din cele aparţinând culturii
Coslogeni – Cheia-Chirişlic34 şi Satu Nou-Valea lui Voicu35.
*
*

*

Piesele prezentate mai sus au fost confecţionate din diferite
segmente ale coarnelor de cerb obţinute fie prin culegerea acestora din
Fântâneanu, op.cit., p. 44, pl. 31/1, 4.
26
D. Berciu, Câteva probleme ale culturii Verbicioara, în SCIV, XII, 1961, 2, p. 231,
fig. 1/1, 6; idem, Die verbicioara Kultur. Vorberict über eine neue, in Rumänien
entdeckte bronzezeitliche, în Dacia, N.S., V, 1961, p. 128, fig. 1/6; idem, Zorile
istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, p. 177; S. Morintz, op.cit., p. 26.
27
N. Chidioşan, Contribuţii la isoria tracilor din nord-vestul României. Aşezarea
Wietenberg de la Derşida, Oradea 1980, p. 62, pl. 39/1-2; N.C. Rişcuţa, Obiectele din
os şi corn în cultura Wietenberg, în BCŞS, I, 1995, p. 53, fig. 1/1; M. Rotea, M.
Tecar, T. Tecar, Donaţie de artefacte provenind din situl Wietenberg de la Derşida„Dealul lui Balotă”, în Revista Bistriţei, XXIV, 2010, p. 13, fig. 5-7.
28
I. Andriţoiu, Civilizaţia tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca bronzului,
Bibliotheca Thracologica II, Bucureşti, 1992, p. 46, pl. 40/8; N.C. Rişcuţa, op.cit. p. 53,
fig. 1/2.
29
I. Andriţoiu, op.cit., p. 46, fig. 40/5-6.
30
T. Bader, S. Dumitraşcu, Săpăturile arheologice la aşezarea de tip Otomani de la
Medieşul Aurit, în MCA, IX, 1970, p. 130, fig. 4/7-8: T. Bader, op.cit., p. 58, pl.
XXXV/12, 14-15.
31
M. Wittenberger, Economical life in Noua Culture in the Transilvanian Late
Bronze Age, în Acta Musei Napocensis, XLIII-XLIV, 2006-2007 (2008), p. 10, pl. 5/1-3.
32
A.C. Florescu, Repertoriul culturii Noua – Coslogeni din România. Aşezări şi
necropole, Bibliotheca Thracologica I, CCDJ, IX, 1991, p. 73, fig. 146/2-3.
33
M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte din os din aşezările Noua situate în partea de
sud-est a judeţului Vaslui, în Acta Musei Tutovensis, I, 2006, p. 130, fig. 12/1.
34
M. Irimia, Observaţii privind stadiul cercetării bronzului timpuriu în Dobrogea,
în Pontica, 35-36, 2002-2003, p. 38, fig. 4/2a-c; idem, Zur frühen bronzezeit in der
Dobrudscha, în Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag, Baia
Mare 19-13 Oktober 2001, Editor: C. Kacsó, Baia Mare, Editura Casei Corpului
Didactic, 2003, p. 254, fig. 4/2a-c.
35
Ibidem.
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natură în perioada căderii – februarie-martie36, fie prin vânarea
animalelor şi detaşarea coarnelor de craniu, avându-se în vedere, drept
criterii: dimensiunea, soliditatea şi rezistenţa.
Următoarea etapă era reprezentată de obţinerea unor fragmente de
mărimi diferite, operaţie realizată prin tăierea transversală făcută cu
ajutorul unui şănţuleţ circular. Pe fragmentele de coarne aflate în
inventarul Muzeului din Oneşti (Pl. II/1a-1b; 3a-3b) se observă urmele de
tăiere transversală pe circumferinţă, după care s-a trecut la desprinderea
bucăţilor prin fracturare.
Unele artefacte aveau suprafaţa curăţată în totalitate, aşa cum este
cazul cu primul dintre brăzdare (Pl. I/2a-2b), operaţie realizată prin
abraziune-frecare de o gresie sau de o rocă dură37.
Perforarea brăzdarelor, în scopul obţinerii orificiilor pentru fixare,
s-a făcut în zona de ramificaţie a uneia sau a mai multor ramuri, prin
rotaţie şi scobire, procedeu utilizat pentru a preîntâmpina ruperea piesei
în dreptul acestora38.
Deşi, primului brăzdar de la Bogdăneşti-Tudoscanu i s-a aplicat
regula prezentată mai sus, deteriorarea piesei s-a produs tocmai în dreptul
orificiului pentru fixare (Pl. II/2b).
Materie primă
1.Bgd/60, S. I,
95, -0,20 m. Ax drept de căprior, detaşat de pe
craniu cu cep, având rozeta conservată. Razele 1 şi 2 detaşate. Cu
excepţia vârfului fracturat din vechime nu se observă urme de utilizare.
Dimensiuni: lungimea 227 mm; grosimea maximă 23 mm. Nr.
inventar 1564.
2. Bgd/61, passim. Ax drept de căprior păstrând trei raze. Vârful
36

Al. Bolomey, Exploatarea animalelor în aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni,
jud. Botoşani, în MCA, XIV, 1980, p. 105; Al. Bolomey, S. Marinescu-Bâlcu, op.cit.,
p.82; M. Mărgărit, D.N. Popovici, Fl. Vlad, L'exploitation du bois dans l'habitat
énéolitique de Borduşani-Popină (dép. de Ialomiţa), în Annales d'Université
„Valahia” Târgovişte, Section d'Archéologie et d'Histoire, XI, 2009, 2, p. 57.
37
D. Berciu, Contribuţii la problema neoliticului în România în lumina noilor
cercetări, Bucureşti 1961, p. 219; Al. Bolomey, S. Marinescu-Bâlcu, op.cit., p.334.
38
V. Boroneanţ, Începuturile cultivării pământului în zona Porţilor de Fier, în
Terra Nostra, 3, 1973, p. 116-118; M. Cârciumaru, Paleoetnobotanica. Studii în
preistoria şi protoistoria României, Iaşi, Editura Glasul Bucovinei, Helios, 1996, p.
28; E. Comşa, Viaţa oamenilor din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic, Bucureşti,
Editura Didactică şi pedagogică, 1996, p. 8.
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razei doi fracturat din vechime, urme de tocire şi lustru la capătul
proximal.
Dimensiuni: lungimea 207 mm; grosimea maximă 23 mm. Nr.
inventar 2117.
3. Bgd/60, groapa 5. Fragment de ramură de corn de cerb despicată
longitudinal, cu urme de tăiere transversală pe circumferinţa a două
ramuri (Pl. II/3b).
Dimensiuni: lungimea 115 mm; grosimea maximă 57 mm. Nr.
inventar 1880.
4. Bgd/60, passim. Fragment de ramură de corn de cerb cu urme de
tăiere transversală pe circumferinţă, la ambele capete (Pl. II/1a-1b).
Dimensiuni: lungimea 44 mm; grosimea maximă 53 mm. Nr.
inventar 3337.
Grosimea deosebită a fragmentelor de corn de cerb, denotă faptul
că ele provin de la exemplare de talie destul de masivă, mult mai
dezvoltate decât cel carpatin din zilele nosatre, datorită faptului că în
Epoca bronzului, în regiunea subcarpatică a Moldovei, această specie
avea încă condiţii optime de viaţă39.
Conform analizei materialului faunistic descoperit în aşezarea de
la Bogdăneşti-Todoscanu, cerbul este specia cea mai răspândită dintre
mamiferele sălbatice, însă numărul de eşantioane păstrate arată că, pentru
o aşezare din zona subcarpatică, puternic împădurită, frecvenţa sa rămâne
relativ joasă40.
*
*

*

Alte dovezi ce vădesc „un pronunţat caracter agricol al acestei
aşezări”41 sunt reprezentate de două râşniţe şi un frecător din piatră.
1. Bgd/60, 5, -0,50 m. Piesă de formă relativ ovală, profil curb,
secţiune semicirculară. Faţa anterioară nu prezintă urme intense de
utilizare (Pl. III/3).
Dimensiuni: lungimea 330 mm; lăţimea 160 mm. Nr.inventar 3803.
39

S. Haimovici, Studiul materialului faunistic descoperit în aşezarea din epoca
bronzului (cultura Monteoru) de la Bogdăneşti (r. Tg. Ocna, reg. Bacău), în
ArhMold, IV, 1966, p. 131.
40
Ibidem.
41
M. Florescu, C. Buzdugan, op.cit., p. 182.
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2. Bgd/1960, passim. Piesă rotundă de mici dimensiuni, având faţa
anterioară puternic albiată datorită unei intense utilizări (Pl. III/2).
Dimensiuni: diametrul maxim 160 mm; grosimea 84 mm. Nr.
inventar 2837.
3. Bgd/60. Piesă fragmentară cu evidente urme de utilizare (Pl.
III/1).
Dimensiuni: diametrul lungime 45 mm; diametru lăţime 66 mm.
Nr. inventar 1132.
Râşniţele, de formă rotundă sau ovală, de dimensiuni mici sau
mijlocii, împreună cu frecătoarele din piatră, reprezintă elemente de
inventar des întâlnite în aşezările monteorene, în complexe – locuinţe,
gropi – sau în afara acestora42.
*
*
*
Prezentarea celor câteva artefacte reprezintă un mic pas înainte în
cunoaşterea aşezării monteorene de la Bogdăneşti-Tudoscanu, în
particular, şi a culturii Monteoru, în general. Piesele finite - brăzdarele
perforate, dovedesc nivelul atins de către comunitarii aşezării în
prelucrarea materiilor dure animale, şi împreună cu ramura de corn de
cerb în curs de prelucrare, certifică existenţa unui atelier pentru
prelucrarea cornului de cerb.

42
M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea..., p. 58; idem, Aşezarea din epoca
bronzului de la Mînăstioara-Fitioneşti, în Danubius, I, 1967, p. 63; E. Zaharia, La
cultura Monteoru. L’étape des débuts à la lumière des fouilles de Sărata
Monteoru, în Dacia, N.S., XXXI, 1987, p. 39; V. Bobi, Descoperiri arheologice din
epoca bronzului în judeţul Vrancea, în StCVrancea, IV, 1981, p. 51; idem, Aşezarea
din epoca bronzului – cultura Monteoru Ic 4 de la Coroteni-Vrancea, în
StCVrancea, VIII, 1991, p. 21, 43; A-E. Apostu, V. Bobi, Şanterul arheologic de la
Vârteşcoiu, în StCVrancea, XII, 2005, p. 9-11; C. Buzdugan, G. Trohani, Cercetările
arheologice de la Sibiciu de Sus – judeţul Buzău, în CA, IX, 1992, p. 40; G. Trohani,
R. Andreescu, Cercetările arheologice din punctul „Piatra cu lilieci” din satul
Târcov, comuna Pârscov, judeţul Buzău, în CA, IX, 1992, p. 47; V. Sîrbu et alii,
Pietroasa Mică – Gruiu Dării, judeţul Buzău. Descoperirile din epocile eneolitică şi
a bronzului (III), Monografii Arheologice III, Biblioteca Mousaios, Brăila-Buzău,
Editura Istros, 2011, p. 87, fig. 54/6.
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Pl. I. Bogdăneşti-Todoscanu. 1-2, brăzdare din corn de cerb.
Bogdăneşti-Todoscanu. 1-2, double discs made of stog horn.
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Pl. II. Bogdăneşti-Todoscanu. 1, 3, corn de cerb-materie primă; 2, săpăligă.
Bogdăneşti-Todoscanu. 1, 3, stog horn-matters before; 2, shaking handes.
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Pl. III. Bogdăneşti-Todoscanu. 1, frector din piatră; 2-3 râşniţe din piatră
Bogdăneşti-Todoscanu. 1, stone job; 2-3 stone grinders.

CAVALERUL TRAC DE LA RĂCĂTĂU
Livia Liliana Sibişteanu
Rézumé: Dans cet article, nous avons considére la signification du
kantaros rituel de Răcătău et du Cavalier Thrace. Analysant les autres elements
réprésentés sur le kantaros rituel de Răcătău (le lion, la Déesse Bendis, le
prêtre), nous considérons qu'ils appartiennent au culte des eaux.
Mots clés: Cavalier Thrace, Déesse Bendis, kantaros rituel de Răcătău, le
culte des eaux

În România (foarte frecvent în Dobrogea, Transilvania, Oltenia), au
fost descoperite 226 de reprezentări ale Cavalerului Trac, întruchipat în
piatră (114), în metal (95), pe ceramică (6 plus un tipar), pietre gravate (13).
În viziunea unor istorici, el este un Heros sau Heron al cărui cult a fost foarte
mult răspândit şi în zona balcanică (în Bulgaria au fost descoperite 1500 de
reliefuri în piatră şi 100 de statuete de bronz), acordându-i-se epitete
fundamentale ca invincibil „invictus” ori întemeietor de neamuri, fundator,
ziditor „ktistes”, fiind, probabil, un muritor zeificat1, ca de altfel toate
zeităţile geto-dacice: Zalmolxis, Bendis, Gebeleizis, conform relatărilor
istoricilor antici. În Bulgaria, în Moesia Inferior, sanctuarele şi templele
acestui zeu sunt destul de numeroase la Glava Panega, Lozen, Liljace,
Batkun, Saladinovo, unde au fost descoperit sute de plăci votive cu inscripţii
şi basoreliefuri, însă în Moesia Inferior lipsesc templele şi sanctuarele, iar
monumentele epigrafice dedicate lui sunt în număr mic2.
În România, Cavalerul Trac este reprezentat pe diferite obiecte, din
perioada cuprinsă între secolele V î.e.n. şi II e.n., aparţinând tezaurelor getodacice (coifuri, cnemide3, plăcuţe, falere4, monede5), pe placuţă votivă de
marmură6, sculpturi în piatră, pietre gravate, statuete de marmură7 sau de
1

Victor Kernbacht, Universul mitic al românilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1994, p. 27.
Ion. T. Dragomir, Cavalerul trac de la Tighina-Barboşi, Danubius, II-III, Galaţi, p. 77.
3
Dumitru Berciu, Arta traco-getică, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1969.
4
Liviu Mărghitan, Tezaure de argint geto-dacice, Bucureşti, 1979, p. 54 şi urm.
5
Constantin Preda, Monedele geto-dacilor, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1973.
6
Ion. T. Dragomir, op.cit., p. 68-80.
7
Z. Covaceff, Aspect inedit de manifestare a cultului Cavalerului trac, în Pontica,
45, 2013, Constanţa , p. 119-125.
2
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ceramică8, pe rhyton ceramic9, pe vase de ceramică ritualice (chiupul şi
fragmente dintr-un vas din cetatea dacică Zimnicea10, vasul kantharos şi
matriţa-tipar de lut de la Răcătău11).
Victor Kernbach ia în consideraţie şi posibila interpretare a
Cavalerului Trac de a fi o ipostază sau o etapă în cultul Cavalerilor
Danubieni (până în prezent sunt cunoscute 220 de reprezentări ale
acestora). Indiferent ce ar fi putut simboliza Cavalerul Trac sau Cavalerii
Danubieni, zeităţi tutelare, ocrotitori ai familiei, eroi învingători12, noi
separăm pe Cavalerul Trac reprezentat pe vasele de ceramică, de
Cavalerul Trac reprezentat pe celelalte obiecte. În viziunea nostră,
reprezentările de pe vasele de ceramică sunt legate de cultul apelor, cult
practicat, prin diferite ritualuri şi în Dacia. Istoricii antici ne relatează că
dacii considerau Dunărea apă sacră13, iar pe Columna lui Traian a fost
figurat zeul Danibius, „ca fluviu sacru al dacilor, despre care ne-au rămas
consemnări scrise privitoare la impărtăşirea dacilor cu apă din Dunăre
când porneau la război şi căruia chiar împăratul Traian îi aduce
sacrificii”14. În fiecare primăvară, pe data de 14 martie, se lua apă vie din
Dunăre (dacii considerau că toate apele care au direcţia vest-est, adică
acelea care curg invers „mersului” Soarelui, sunt ape vii), care se aducea
la temple şi la altare, unde era păstrată în vase speciale de la an la an. Cu
această apă, preoţii sfinţeau celelalte ape, ogoarele, casele, grădinile15.
Apa era adusă probabil de anumiţi bărbaţi, cavaleri sau preoţi, care aveau
aceste atribuţii, pentru că noi credem că nu putea să se acorde o misiune
8

Mircea Babeş, Statuetele geto-dacice de la Cârlomăneşti (judeţul Buzău), în
SCIVA, 28, 3, 1977, Bucureşti, p. 319-372.
9
Sorin Nemeti, Zei Cavaleri în spaţiul nord-balcanic (sec.V a.c-I p.c), în Ephemeris
Napocensis, 9-10, 1999-2000, Cluj-Napoca, p. 119.
10
Nicolae Densuşianu, Dacia preistorică, Bucureşti, Editura Arhetip, 2002, p. 44 şi
498, fig. 79; Emil Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983, p. 93.
11
Viorel Căpitanu, Obiecte cu semnificaţie cultuală descoperite în dava de la
Răcătău, judeţul Bacău, în Carpica, XVIII-XIX , 1986-1987, Bacău, p. 72/73 şi fig. 1
b,c; idem,, Obiecte de artă geto-dacică descoperite în dava de la Răcătău, în
Carpica, XXV, 1994, Bacău, p. 123-140, p., fig. IX c şi X a.
12
Victor Kernbach, op.cit., p. 32.
13
Strabon ne relatează că una dintre cele 7 guri prin care Dunărea se varsă în mare este
numită Gura Sfântă (Geografia, cartea VII).
14
Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R.,
1987, p. 476
15
Livia Liliana Sibişteanu, Apa-element primordial. Reprezentări simbolice,
credinţe, culte, rituri şi ritualuri, în Zargidava, IV, 2005, Bacău, p. 140.
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atât de importantă oricui (dacă privim practicile creştine recente,
premergătoare Bobotezei, constatăm că anumite persoane din comunitate
sunt împuternicite să aducă gheaţă şi să confecţioneze crucile de gheaţă).
În susţinerea tezei noastre privind rolul Cavalerului Trac
reprezentat pe vasele ceramice, în ritualurile legate de cultul apei, ne
sprijinim pe următoarele elemente: locul descoperirii vaselor, tipurile de
vase, simbolistica celorlalte reprezentări de pe vasele respective.
Menţionăm că cele 4 vase şi tiparul au fost descoperite în două cetăţi
dacice cunoscute în lumea antică: Zimnicea (Zimnidava) şi Răcătău
(Tamasidava). Nicolae Densuşianu nu ne relatează detalii privind punctul
arheologic al descoperirii vasului de la Zimnicea, de către C. Boliac16, în
schimb ştim că vasul Kantharos de la Răcătău a fost descoperit în
interiorul cetăţii, pe acropolă17, unde sunt urme care demonstreză
existenţa unui spaţiu sacru18.
I.Descrierea obiectelor
Vasul butoi de la Zimnicea, încadrat de E. Moscalu în chiupuri,
varianta 1a, este un vas de mari dimensiuni, datat în secolul III î.e.n.
Acest vas este executat din pastă fină, modelat pe roată, ars la cenuşiu
închis şi lustruit, fiind decorat cu 2 frize, reprezentând rozete cu 7 petale,
realizate prin ştampilare, în adâncime, care încadrează 6 călăreţi,
modelaţi în relief, tot prin ştampilare (fig.1). A mai fost descoperit un
exemplar asemănător, dar fragmentar19.
Vasul kantharos de la Răcătău, din care au fost recuperate 12
fragmente (fig 2), este executat la roată din pastă fină de culoare roşiecărămizie, acoperit la exterior cu angobă maronie-roşcată. Pe acest vas,
sunt reprezentaţi: călăreţul, un personaj feminin, purtând pe cap o
coroniţă şi în jurul gâtului un torques, un personaj masculin, care poartă o
manta sau aripi şi, de asemenea, un torques în jurul gâtului. Pe vas mai
sunt reprezentaţi un câine sau un leu şi 2 lei cu gurile deschise, situaţi de
o parte şi cealaltă a torţii, pe care este reprezentată o rozetă cu 6 spiţe20.
16

Nicolae Densuşianu, op.cit., p. 44 şi 498.
Viorel Căpitanu, Obiecte cu semnificaţie..., p. 71.
18
Vasile Ursachi, Cetatea dacică de la Răcătău, în Melidonium, Revistă de cultură,
arte, tradiţii, credinţă, istorie, educaţie, Roman, 2013.
19
Emil Moscalu, op.cit., p. 97.
20
Viorel Căpitanu, op.cit. , p. 73.
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26

Livia Liliana Sibişteanu

Vasul este datat în perioada cuprinsă între secolele I şi II e.n.21.
Vasul butoi de la Răcătău, datat în perioada cuprinsă între
secolele I î.e.n. şi I e.n., este executat la roată, din lut ars până la culoarea
neagră, înglobează într-o singură formă un cal şi călăreţul22.
Matriţa (tipar de lut) de la Răcătău, datat în aceeaşi perioadă cu
vasul butoi, este din lut ars până la negru şi reprezintă pe călăreţ, care
poartă o hlamidă ce flutură în vânt şi ţine o mână ridicată în sus, cu
palma deschisă. În faţa lui este un bărbat, care stă pe tron şi are, de
asemenea, o mână ridicată în sus, cu palma deschisă23.
Rhytonul ceramic (din colecţia dr. Severeanu), în formă de corn
de bovină,este datat la sfârşitul secolului II î.e.n. şi are reprezentat pe el 2
călăreţi, care stau faţă în faţă. Rhytonul se termină în cap de leu şi are
decoraţie vegetală: palmetă, vrej de iederă)24.
II. Interpretare
Menţionăm că toate vasele pe care este reprezentat Cavalerul Trac,
sunt vase ritualice: rhytonul se folosea în libaţii, kantharosul este vasul
lui Dionysos, zeu asociat uneori cu vegetaţia şi fertilitatea şi era folosit
adesea în diferite ritualuri legate de credinţele renaşterii, nemuririi25, iar
vasele butoi, după opinia lui Vasile Ursachi, erau folosite, uneori, în
anumite practice religioase26. Considerăm că în aceste vase se păstra apa
vie, adusă de cavalerul imprimat pe ele, astfel, etichetându-le ca să nu fie
confundate cu alte vase. De asemenea, pe aceste vase se mai prezentau
simboluri, care evocau credinţe şi scene de cult. Pe vasul kantharos de la
Răcătău, credem că personajul feminin este o zeiţă, probabil Bendis,
după coroana de pe cap (coroana este un dar venit de sus şi putea fi
purtată în Antichitate doar de zei, regi, preoţi sau eroi27) şi colierultorques (pe lângă rolul de podoabă poate să însemne o demnitate, funcţie,
21

Silviu Sanie, Din istoria culturii şi religiei geto-dacice, Iaşi, Editura Univesităţii
„Al.I. Cuza”, 1999, p. 91.
22
Viorel Căpitanu,, Obiecte de artă…, p. 23.
23
Ibidem, p. 126.
24
Sorin Nemeti, op.cit., p. 114.
25
George W. Elderkin, Kantharos, Studies in Dionysiac and Kindred Cult,
Princeton, Princeton University Press 1924, p. 4.
26
Vasile Ursachi, op.cit.
27
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Editura
Artemis, 1994, vol.1, p. 371 şi urm.
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o recompensă, o relaţie de dependenţă)28. Zeiţa Bendis, în viziunea
noastră, este ocrotitoare a Cavalerului Trac, aducătorul de apă vie. Ea
este reprezentată şi pe fibule, falere, descoperite în Transilvania, la
Bucureşti-Herăstrău, Coada Malului, judeţul Prahova, atribuindu-i-se
însuşirile zeiţelor Artemis, Hestia, Cybele, Zeiţa Mamă29. Personajul
masculin, care apare pe vasul Kantharos de la Răcătău, pe matriţa de la
Racătău şi pe rhytonul ceramic, credem că este preotul care săvârşeşte
ritualurile de sfinţire a apelor, a terenurilor, caselor, grădinilor. Colanul,
pelerina sau hlamida, îl identifică. Mâna ridicată în sus, cu palma
deschisă, pe care o ţin în această poziţie atât preotul cât şi Cavalerul Trac
de pe matriţa de la Răcătău, este un gest de salut, prin care cavalerul
anunţă îndeplinirea cu suces a misiunii şi prin care preotul îl aprobă,
confirmăndu-i reuşita. Leul apare reprezentat pe vasul kantharos de la
Răcătău şi pe rhytonul ceramic. Capete de lei sculptate, cu gurile
deschise, apar pe templele greceşti şi romane, simbolizând evacuarea
apei. Inundaţiile Nilului se produceau când Soarele era în Costelaţia
Leului, apa fiind fecundată de Soare. Sunt cunoscute vase romane de
ceramică, probabil folosite în ritualuri, terminate cu gură de leu, prin care
curge apa. Exista, în Antichitate, credinţa, că un lichid se purifică, când
trece prin gura unui leu, credinţă bazată pe faptul că apa, trecută prin foc
(leul simbolizează focul) îţi pierde nocivitatea, devine curată, pentru
consum şi pentru lustraţii30. Leul este un simbol solar, al focului,
cunoscut în Orientul Antic, frecvent simbol al unor forţe ale naturii,
uneori simbol funerar, rar chtonian. Zeiţele Athargatis, Cybele, Isis sunt
înfăţişate în picioare pe lei, flancate de lei, mângâind lei sau aflate într-un
car tras de lei31. Rozetele prezente pe vasul de la Zimnicea şi pe vasul
kantharos de la Răcătău sunt, de asemenea, simboluri solare. Pe vasul de
la Zimnicea, rozetele au 7 petale, cifra 7 simbolizează şi fazele lunare,
fiecare fază având 7 zile32 (luna este simbol al apei), iar pe vasul
kantharos, rozeta are 6 spiţe, cifra 6 simbolizează echilibrul dintre foc şi
apă33, echilibru transmis prin reprezentarea celor 6 cavaleri de pe vasul
de la Zimnicea. Iedera prezentă pe rhytonul ceramic, ea fiind una dintre
28

Ibidem, p. 349.
Silviu Sanie, op.cit., p. 36, 140-144, 173.
30
Pr. Philippe Seringe, Les Symbole, Genève, Edition Helios, 1988, p. 62.
31
Silviu Sanie, op.cit.,p. 89.
32
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., vol. 3, p. 289.
33
Ibidem, p. 314.
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podoabele favorite ale lui Dionysos, reprezintă ciclul veşnic al morţii şi
al renaşterii, mitul veşniciei reîntoarcerii.34 Acelaşi simbol al nemuririi şi
veşniciei35 îl au şi palmetele reprezentate pe acelasi vas.
În concluzie, Cvalerul Trac, reprezentat pe vasele de ceramică, era
aducătorul de apă vie de la Dunăre, se afla sub protecţia zeiţei Bendis.
Preoţii prin purificarea apelor, caselor săvârşeau şi ritualuri de ferilizare
şi fecundare a ogoarelor, grădinilor, îmbinând cultul apei cu cel al
focului, cel lunar cu cel solar.

34
35

Ibidem,vol. 2, p. 139.
Ibidem,vol. 3, p. 11.
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Fig.1. Chiup, varianta 1a, descoperit la Zimnicea, (apud Sorin Nemeti)

Fig. 2 Vasul kantharos de la Răcătău (apud Viorel Căpitanu)
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A FEW OPINIONS REGARDING THE HISTORICAL
INTERPRETATION OF TRAJAN’S COLUMN
Dumitru Protase
The value of the Column as a historical document has been an
object of controversy among modern scholars who have wished and are
still wishing to reconstruct, in a more and more verisimilar way, the
detailed unfolding of the two wars waged to conquer Dacia. At the same
time, some of the scenes are rightfully evoked in the studies regarding the
continuity of the Dacians under Roman rule. Doing a certain thematic
selection, we envisage to take a look, in what follows, at some historical
and artistic problems which have been the object of much controversy in
the works written in the field, with a view to demonstrating if and to what
extent the Column is considered an acceptable historic source to
specialists.
Some scholars (C. Cichorius, S. Reinach, G.A.T. Davies, T. Antonescu,
V. Christescu, I.I. Russu) see in the reliefs on the impressive monument a
faithful chronicle of the wars for conquering Dacia (topographic details,
the faithfulness to the historical truth), even looking for positive evidence
in antique texts or in the places where the military operations had taken
place. To other scholars (K. Lehmann-Hartleben, Eugenia Strong, I.A.
Richmond, R. Paribenii, etc), the Column only represents an artistic
synthesis, fraught with exaggerations and deformations of historical facts
and events, which should be discerningly set apart from what is artistic
convention. In their conception, the reliefs on the Column have a minor
documentary and historical value and cannot be used in establishing the
chronology and place of the events, since the various scene are nothing
but idealized images of the facts.
The two extreme sets of opinions are more moderately considered
by C. Patsch. Admitting of the high artistic value of the sculptures, the
Viennese historian admits that they generally depict the real unfolding of
the Dacian-Roman wars, providing good general geographical and
military clues. Broadly speaking, the Column depicts facts that actually
happened and can be used as a historical source.
Some contemporary Romanian historians have also subscribed to
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Patsch’s opinion which is visibly bent towards the more skeptical
conceptions of the scholars in the second group, not without adding some
new, interesting information. These historians dealt with the Column, or
referred to its value as a direct source of historical information. Thus,
C. Daicoviciu, followed by his son, H. Daicoviciu underlines the limited
documentary value of the impressive monument, giving to it an official,
court character, with the purpose to bring homage to the Empire and
Trajan and to be an illustration to the emperor’s (nowadays lost)
Comments on the wars with the Dacians. On the Column – the authors
hold – events cannot be accurately located in space and time, the facts
being depicted only in a general, highly approximate manner. This is due
to the fact that the artist worked according to given models and
templates, without taking direct contact with the real events. There exist,
therefore, a series of omissions and contradictions between the content of
certain scenes and the antique texts or the real facts considered and
proved by archaeological discoveries. A work of art with a primarily
strong propagandistic outline, the Column stays – in the vision of these
authors, as well – an important historical document, which should,
nevertheless, be interpreted with much critical spirit and certain
reservations, since the facts illustrated must at all times be set against
what we find in antique texts and the data supplied by other historic
disciplines.
In the most thoroughly documented Romanian work on the
Column, by the late historian Radu Vulpe and published posthumously in
1988, we have to do with the same general orientation and interpretation,
but with ongoing new observations and ideas regarding a series of facts
and details which took place during and after the two fiery wars for the
conquest of Decebal’s Dacia.
Taking into account the statements of the historian-commentators
mentioned above, regarding the documentary value of the Column as a
whole, let us take a look at the scenes depicting the permanence of the
Dacians in the country conquered by the Romans and to how exactly they
have been interpreted by specialists in the course of time.
One of the representations which gave rise to contradictory
interpretations was Scene LXXVI, at the end of the first Dacian war (in
the year 102). It is a beautiful field scene, depicting a group of Dacians
who are heading for a Dacian stronghold. One can see in the group old
people, women and children, followed by domestic animals (oxen, cows,
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sheep and goats), some of the latter on the move, others lying in the
grass. One can distinguish in the centre an old man holding the hand of a
child, another one who carries a child on his shoulders, a mother with
two children at her side and a third in her arms; also two other women
with their children close by their sides: one carrying it in her arms, the
second on her head, swaddled up and set in a sort of a cradle-crib. In the
left plan, some Dacian men are depicted, as they put a stone wall to the
ground, symbolizing the demolishment of the Dacian strongholds, as
required by the peace conditions.
The scene was interpreted by C. Cichorius as the migration of the
Dacian population after the war ended, as a sequel of the conditions
imposed by Trajan, while E. Petersen also believed that the scene
represented the departure of some Dacian families from their Romaninvaded homeland. S. Reinach, followed by Eugenia Strong and C. Patsch
interpret the same scene as the return of the Dacians, along with their
cattle, to the lands from where they had fled because of the war. This
opinion was entirely taken up by the Romanian historians, who see in this
scene the comeback home of the Dacian population, their resuming the
normal course of life in the rural-pastoral environment, after the fights
came to an end and peace was set with the Romans.
Scenes CLIV and CLV from the end of the second Dacian war
(106), which conclude the sculptured chronicle of the two terrible wars
between Trajan and Decebal, also formed the object of prolonged
controversy regarding their significance. What was the clue?
Although the state of conservation of the reliefs is poor, one can
distinguish fairly well most of the figures. Thus, on the left one can see a
group of Roman soldiers marching to the right and leaving behind a
stronghold in flames. Dacian women, children and men are in front of
them, grazing their cattle in peace. One of the Dacians is looking back,
others carry weapons.
The interpretations of these scenes vary as well. W. Froehner
considers that the Dacians are leaving their country occupied by
enemies, taking along their women, children, cattle and more important
belongings. Reinach, too, says that the two scenes symbolize an exile,
while Cichorius – who thinks the Dacian group should not be
considered in connection with the Romans – sees, here too, the mass
migration of the native population, a migration permitted and favoured
by the Romans, who wished to have as little hostile Dacian population
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as possible in the occupied territories. Still, Petersen speaks of the
Dacians who submitted and were pardoned, or of those who did not
fight against the Romans. These people, along with their wives and
children, cattle and goods, are heading elsewhere, to find new homes,
being therefore allowed to carry weapons. They are probably leaving
places where other Dacian tribes were to be colonised and are therefore
escorted by Roman soldiers. R.P. Longden considered that, in this case,
we have to do with a real exodus of the defeated Dacian population.
Opposing these theories on migration of the chasing away of the
Dacians from their native land, C. Patsch comes to the conclusion that
the Roman soldiers in the scenes under discussion represent troops who
returned to their garrisons, after their mission was accomplished, while
the Dacians in the same picture are nothing but friends of the Romans
who had taken refuge in the mountains, whence, after Decebal’s death
and the final Roman victory, they return to their homes. Patsch’s correct
explanation in the sense of the return of the population from the
mountains was also adopted by the Romanian historians, who plead for
the Dacian-Roman continuity.
Regarding Scenes CLIV and CLV a new hypothesis was
formulated, according to which we neither have to do with a plastical
depiction of the Dacian population departing from the Province, nor with
their return from the mountains, but with an evacuation of the natives
from the region of the Orastie Mountains to other areas of Roman Dacia
which were easier to police, so as to prevent any future re-groupings or
revolts of the Dacians. The hypothesis is also supported by the results of
archaeological research in the last 70 years, which show that the highly
populated area of the Orastie Mountains, the centre of the Dacians’
power, went neither on being populated by natives nor colonized after the
setting up of the Province (106).
It ensues that the incriminated scenes on Trajan’s Column – should
we give them the historical value in discussion – cannot be interpreted
unilaterally as a piece of evidence of the Dacians’ migration from their
country submitted by the Romans. A more verisimilar interpretation is
that of the population returning home after the disaster of the war had
passed or their evacuation from the mountainous region of Orastie and
their settling in the lowlands, in the space of the new Roman province.
These are, in fact, also the opinions held by almost all Romanian
historians who studied the significance of the respective scenes on the
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Column.
Opposing the scenes discussed above, the Column also holds
numerous representations which, besides allocutions and sacrifices,
marches, military works, fiery fights etc., also show in a relevant way the
submission and bending of the Dacian population to the emperor and the
victorious Roman army.
During the first war (101-102), for instance, after the famous fight
at Tapae (the Iron Gate of Transylvania), Trajan, in the company of his
commanders, receives a Dacian delegation consisting of ordinary people,
comati, who come to ask peace and mercy (scenes XXVII-XXVIII).
After another terrible fight which was again won by the Romans (scene
XXXVII), a great group of Dacians, simple and noble men (tarabostes,
comati), men women, children and old people submits to the emperor,
who grants them good-will and mercy. In another scene (XLVI), two
comati ask Trajan for mercy and a delegation of Dacians are having
negotiations with the Romans (Scene LII). During a fight a Dacian
nobleman is depicted as he throws his shield aside and kneels in front of
the emperor (Scene LXI), while two other pileati are asking pardon, one
of them kissing the emperor’s hand (Scene LXVI). The Dacians’
capitulation at the end of the war is shown in Scene LXXV: the
noblemen, great crowds of Dacians and king Decebal himself put their
weapons down and worship the winner, probably under the very walls of
Sarmizegetusa. The population is returning to their homes laid bare
during and because of the war (Scene LXXVI), while the goddess
Victory, one foot on a helmet between two Dacian weapon-trophies is
writing on her laurel-framed shield the name of the defeated Dacian
people.
In the illustrations regarding the second war (105-106), the
submission scenes of the Dacians are also frequent. For instance, in
Scenes XC-XCI, a numerous group of comati, women and children,
probably at the South of the Danube, bend to the emperor, who then
appears to be negotiating with a Dacian-Bastarnian delegation (Scene C),
or receiving the plea of a pileatus (Scene CXVIII). After the reliefs
depicting the siege of Sarmizegetusa, giving out the last supplies of water
or seizing the rich loot, a peaceful group of comati appear or noblemen
and women together ordinary people kneel and ask for mercy in front of
the emperor (Scene CXLI). After the last desperate act of resistence,
followed by Decebal’s fleeing and suicide, the return home or the
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evacuation of the Dacians from the highlands to the lowlands is shown,
the narrative in images ending in an idyllic-pastoral scene, similar to that
at the end of the first Dacian war.
Consequently, there are neither scenes of expulsion or deportation
of the Dacians from their conquered lands, nor are there any depictions of
the extermination of the civilians who surrendered on the Column. On
the contraty, this marvellous illustrated chronicle of the Dacian-Roman
wars shows the bulk of the Dacian population – noblemen and simple
folks, men and women, old people and children – in countless acts of
submission to the emperor, to the victorious Roman army and obtaining
from the winners their pardon, peace and right to existence.
Regardless how we might look at things and accept or reject the
various opinions of scholars regarding this magnificent monument of the
antiquity, Trajan’s Column represents for the neo-Latin people at the
Danube and Carpathians the crucial event, beautifully carved in Carrara
marble, that stands at the foundation of its ethnical being. As some
historians say, using a plastical and daring figure of speech, the Column
is the birth certificate of the Romanian people*.

*

With a view to the project of erecting in Cluj-Napoca a copy of Trajan’s Column in
natural size, we consider it might be of interest to mention here the copies already
existing of the famous monument: 1). In 1861-1863, under Napoleon III a complete
copy of the Column was made in galvanic copper, which can be found in the Natural
Antiquities’ Museum in Saint-Germain-en Laye. 2). Another complete copy of the
column was made in the second half of the XIXth century, ordered by Queen Victoria.
It stands in the Albert and Victoria Museum in London. 3). The Museum of Civilisation
in Rome also harbours a copy of the Column. 4). Finally, at the National Museum of
History in Bucharest the moulds after the reliefs of the Column are to be found. They
were cast in a special cement and brought to the country in 1967.

Dumitru Protase

36

Bibliography
W. Froehner, La Colonne Trajane, Paris, 1872
S. Reinach, La Colonne Trajane au Musee de Saint-Germain, Paris, 1886
E. Petersen, Trajans Dakische Kriege nach dem Saulenrelief erzahlt,
Leipzig, I (1899), II (1903)
T. Antonescu, Columna Traiana, vol. I, Iasi, 1910
C. Cichorius, Die Reliefs der Trajanssaule, vol. II and III (of text) and two
volumes of illustrations, Berlin, 1896,1900
H. Stuart Jones, The Historical Interpretation of the Reliefs of Trajan’s
Column, in Papers of the British School at Rome, V, 1910
G.A.T. Davies, Topography and the Trajan Column, in Journal of Roman
Studies, X, 1, 1920
K. Lehmann-Hartleben, Die Trajanssaule, Berlin, Leipzig, 1926 (a volume of
text and another one of illustrations)
R. Paribeni, Optimus Princeps, Messina, 1926
I.A. Richmond, Trajan’s Army on the Trajan’s Column, in Papers of the
British School at Rome, XIII, 1935
C. Patsch, Der Kampf um den Donauraum unter Domitian und Trajan
(Beitrage zur Volkerkunde von Sudosteuropa, V/2) Wien, Leipzig,
1937
R. Bianchi-Bandinelli, Un problema di arte romana: il maestro delle
imprese di Traiano, in Le arti, I, 1938-1939
P. Romanelli, La Colonna Traiana, Roma, 1942
G Lugli, Il triplice significato topografico, storico e funerario della Colonna
Traiana, in Annals of the Romanian Academy, 1943
C. Daicoviciu, H. Daicoviciu, Columna lui Traian, Bucharest, 1966
R. Vulpe, Columna lui Traian. Monument al etnogenezei românilor,
Bucharest, 1980.

SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA ŞI CREDINŢA LOR ÎN
HRISTOS (1700 DE ANI DE LA EDICUL DE LA MILAN, 313)
Constantin Leonte
Zusammenfassung: Im Jahr 2013 sind die 1700 Jahre gefeiert seit Milan
(Mediolanna, Italien), schickte Kaiser Konstantin der Grosse (272-337) einen
Brief der Gouverneure des Romischen Reiches, die alle Rechte der Christlichen
Religion gewahrt, dass die volle Freiheit zu manifestieren, die Lehre und
Anbetung. Der Edikt von Milan aus Februar 2013, im Juni des gleichen Jahres
erneuert, geweiht Einstellung aller Verfolgungen gegen das Christentum. Dieses
Dokument erklart: „Als wir eine Politik im Geiste der gesund und vollstandig
wie notig gerechtfertigt,um zu entscheiden, dass kein Mensch nicht mehr ist
diese Option ablehnen, sein Haus gebundene Seele des Christentums oder
anderer religioser (…), so dass der Oberste Gottheit, die dessen Ehren ein
angesehener Herz frei, ist er bereit, alleihre Gewohnheiten, Gefalligkeiten und
Geste des guten Willens zu teilen”.
In der Person des Heiligen Konstantin der Grosse, Kirche sah „den
Aposteln”, der Grunder von der Universalitat und der sichtbar Mondialitat der
Kirche.

Părinţii Sfântului Constantin cel Mare (272-337) au fost
Constanţius Chlorus şi Elena, Constanţius fiind cezar în Britania.
Despre Constanţius, tatăl lui Constantin, se istoriseşte că, deşi se
arăta a fi închinător de idoli, după obiceiul cel vechi al Romei, se arăta şi
nădăjduia spre Dumnezeul cel Preaînalt al creştinilor. El l-a învăţat pe
fiul său, Constantin, să caute şi să ceară ajutor de la Providenţă, „cea de
sus purtare de grijă”, iar nu de la idoli. Îi era milă de creştinii ce erau
torturaţi şi erau ucişi de ceilalţi împăraţi păgâni; pentru aceea el nu ura
Biserica lui Hristos, ci o apăra de prigonire. Creştinii din părţile Apusului
aveau aveau pace sub stăpânirea lui; însă cei din părţile Răsăritului erau
supuşi la diferite chinuri, deoarece Maximian Galerius, ginerele lui
Diocleţian, stăpânea în părţile acelea.
De aici se vede cât era de apreciat acel cezar de creştinii cei
credincioşi. Aflându-se în Britania şi, îmbolnăvindu-se grav, în 306, la
York, a încredinţat împărăţia fiului său, Constantin şi şi-a dat ultima
suflare. Constantin a luat stăpânirea împărăţiei după moartea tatălui său,
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în anul 306, cu învoirea a toată armata, pentru că era iubit de toţi, ca o
odraslă ieşită dintr-o rădăcină bună. Maxenţius, fiul cel nelegitim al lui
Maximian Daia,care era cezar în Orient auzind de acest lucru, s-a umplut
de invidie. Amăgind câţiva senatori din Roma, cărora dându-le multe
daruri şi făgăduindu-le multe altele, i-a răpit scaunul împărătesc,
făcându-se astfel împărat al Romei cu puterea sa, fără voia poporului
Romei şi a toată armata. Constantin, înştiinţându-se de acest lucru, a
trimis la el soli pentru pace, lăsând pe Maxenţius să împărăţească în
Roma, el mulţumindu-se cu Britania. Maxenţius nu voia pacea cu
Constantin şi nici nu-l recunoştea ca împărat, voind ca să rămână împărat
a tot pământul şi ţinuturilor de sub stăpânirea Romei. El, întărindu-se în
Roma, a început a face multă nedreptate poporului. Nu numai pe creştini
îi persecuta, ci şi pe păgânii săi îi nedreptăţea. El a ucis pe senatorii cei
cinstiţi, jefuindu-le averile, şi batjocorind casele nobililor romani.
Romanii au trimis, în taină, la Constantin care era în Britania cu
mama sa Elena, rugându-l să vină şi să-i scape de tiran. Constantin a scris
mai întâi lui Maxenţius, sfătuindu-l prieteneşte, să înceteze cu tirania sa.
Maxenţius nu numai că nu l-a ascultat şi nu s-a îndreptat, dar mult mai
rău s-a făcut, pregătindu-se de război împotriva lui Constantin,
nemaivoind a-l lăsa să împărăţească împreună cu dânsul. Constantin,
auzind că Maxenţius se întinde spre lucruri mai rele şi adună armată
multă împotriva lui, a pornit el împotriva lui cu război. Dar, văzând că
puterea lui este puţină, a început a se îndoi de biruinţă şi a început a se
ruga adevăratului Dumnezeu, Care stăpâneşte cerul şi pământul, pe Care
neamul creştinesc îl cinsteşte, ca să-i dăruiască chip de biruinţă asupra
tiranului. Deci, cu osârdie rugându-se, i s-a arătat întru amiazăzi chipul
Crucii Domnului, închipuit cu stele strălucitoare, mai mult decât soarele,
iar deasupra acestui chip era următoarea însemnare: „Prin acest semn vei
birui” („In hoc signo vinces!”). Aceasta au văzut-o toţi ostaşii, peste care
era comandant Artemie şi s-au minunat. Iar cei mai mulţi dintre ei au
început a se teme, deoarece, la neamuri, chipul Crucii era semn de
nenorocire şi de moarte, fiindcă tâlharii şi făcătorii de rele se pedepseau
cu răstignirea pe cruce. Ostaşii se temeau toţi ca nu cumva războiul lor să
fie fără victorie, iar împăratul Constantin era nedumerit. Noaptea, pe
când el dormea, i s-a arătat singur Domnul nostru Iisus Hristos şi iarăşi ia arătat semnul cinstitei Cruci, cel ce i se revelase şi i-a zis: „Să faci
asemănarea acestui semn şi să porunceşti ca să-l poarte înaintea cetelor şi
vei birui nu numai pe Maxenţius, ci şi pe toţi vrăjmaşii tăi!”.
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Aşadar, împăratul a spus dregătorilor săi despre această viziune a
sa. Alegând meşteri iscusiţi, le-a poruncit să facă cinstita Cruce, după
chipul semnului ce i se arătase, de aur, de mărgăritare şi de pietre
scumpe. El a mai poruncit ca toată oastea sa să aibă semnul Sfintei Cruci
pe toate armele, pe steaguri, pe coifuri şi pe paveze. Maxenţius, fiind
înştiinţat de venirea lui Constantin din Britania asupra Romei, cu multă
îndrăzneală, şi-a scos oastea romană şi l-a atacat pe Constantin; iar
Constantin a poruncit să poarte steagul cu sfânta Cruce înaintea ostaşilor săi.
După o luptă înverşunată, în octombrie 312, Maxenţius a fost biruit
cu puterea cinstitei Cruci. El, fiind urmărit de împăratul Constantin, a
fugit pe podul de peste râul Tibru, pe care singur îl zidise, şi, dărâmându-se
podul, cu puterea lui Dumnezeu, s-a afundat tiranul în râu cu ostaşii săi,
ca şi Faraon cel de demult şi astfel s-a umplut râul de ostaşi şi de cai.
Constantin a intrat în Roma cu biruinţă, întâmpinat de tot poporul
cu mare bucurie şi cinste; iar el a înâlţat mare mulţumire lui Dumnezeu,
Celui ce i-a dat biruinţă asupra tiranului cu puterea cinstitei şi de viaţă
făcătoarei Cruci. Spre pomenirea acelei preaslăvite biruinţe, a pus o cruce
în mijlocul cetăţii Romei, pe un stâlp înalt de piatră şi a scris pe dânsa:
„Prin acest semn mântuitor, cetatea aceasta s-a eliberat de sub jugul
tiranului”.
În februarie 313, la Milan, Constantin a promulgat Edictul de la
Milan, prin care se acorda libertate religiei creştine.
Astfel s-a făcut bucurie mare credincioşilor, a căror mulţime era
atât de mare în Roma, încât voiau să izgonească din cetate pe toţi cei ce
nu voiau să fie creştini. Împăratul a oprit poporul zicând: „Dumnezeul
nostru nu voieşte ca cineva să vie la El cu silă şi fără de voie; ci, dacă
cineva de voie liberă şi cu scop bun se apropie de El, în acela El
binevoieşte şi cu milostivire îl primeşte; deci, precum voieşte cineva să
creadă cu libertate, aşa să creadă, iar nu să se persecute unul pe altul!”.
De acest împărătesc răspuns şi mai mult s-a bucurat poporul;
deoarece lăsa pe toţi să trăiască în libertate, pe fiecare în credinţa şi după
voia sa. Nu numai în Roma s-a făcut bucurie credincioşilor, ci şi în toată
lumea. Au fost eliberaţi din legături şi din temniţe credincioşii cei
torturaţi pentru Hristos. Cei ce se ascundeau prin munţi şi prin pustietăţi
de frica persecutorilor, veneau la casele lor fără de frică, şi astfel,
pretutindeni, a încetat prigonirea şi tirania.
Binecredinciosul împărat Constantin a voit să zidească în numele
său o cetate în Troia, unde – precum se istoriseşte – a fost războiul
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troienilor cu grecii. Dar el, cu dumnezeiasca înştiinţare, s-a oprit să
zidească acolo cetate şi i s-a poruncit s-o zidească în Bizanţ. Supunânduse voinţei lui Dumnezeu, a zidit acolo cetate mare şi slăvită, a
înfrumuseţat-o cu toate podoabele şi a numit-o după numele său,
Constantinopol, în anul 330. Apoi a mutat acolo scaunul său de la Roma
cea veche, poruncind ca acea cetate să se numească Roma cea nouă,
încredinţând-o apărării lui Dumnezeu şi a Preacuratei Sale Maici.
În acea vreme ereticul Arie, tulburând cu erezia sa Biserica lui
Hristos, acest binecredincios împărat a voit să apere sfânta credinţă. A
poruncit să se ţină în Niceea Sinodul cel mare a toată lumea, unde s-au
adunat 318 Sfinţi Părinţi, care au alcătuit credincioasele dogme ale sfintei
credinţe, iar pe Arie şi adepţii lui i-au anatematizat. Acest sinod care s-a
ţinut în anul 325, în Niceea, a fost întâiul sinod a toată lumea, primul
sinod ecumenic.
Împăratul Constantin a trimis apoi pe Sfânta sa mamă, Elena, la
Ierusalim, ca pe una ce era preaiubitoare de Dumnezeu, pentru aflarea
cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci a Domnului. Ducându-se la
Ierusalim, în anul 326, a văzut acele Sfinte Locuri, le-a curăţit de
lucrurile idoleşti şi a scos la lumină cinstitele moaşte ale mai multor
sfinţi. Patriarh la Ierusalim era Macarie, care a întâmpinat pe împărăteasă
cu cinstea cuvenită.
Fericita împărăteasă Elena, căutând Crucea Domnului cea făcătoare
de viaţă, i-a chemat pe toţi şi i-a întrebat să-i arate locul unde este
ascunsă cinstita Cruce a Domnului. Atunci ei i-au arătat pe un bărbat
bătrân cu numele Iuda, zicând: „Acesta poate să-ţi arate ceea ce cauţi, de
vreme ce este fiul unui cinstit prooroc”. Deci, făcându-se multă cercetare,
au mers la un loc, unde era un munte mare, pe care Hadrian, împăratul
Romei, zidise un templu zeiţei Artemida şi pusese în ea pe idolul ei.
Acolo a arătat acel Iuda, că este ascunsă Crucea Domnului. Împărăteasa
Elena a poruncit să dărâme capiştea idolească, iar zidul şi pietrele să le
risipească.
Fericitul patriarh Macarie rugându-se, a ieşit în locul acela un
miros de bună mireasmă şi îndată s-a arătat spre răsărit, Mormântul şi
locul Căpăţânii (Golgota), iar aproape de ele au aflat îngropate trei cruci
şi împreună cu ele au aflat şi cinstitele piroane. Nepricepând nimeni care
ar fi fost Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, s-a întâmplat în acea
vreme, că duceau un mort la îngropare. Atunci patriarhul Macarie a
poruncit celor ce-l duceau să stea, şi a pus una câte una crucile pe cel
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mort, iar când a pus Crucea lui Hristos îndată a înviat mortul şi s-a sculat
viu cu puterea dumnezeieştii Cruci a Domnului. Iar împărăteasa, luând cu
bucurie cinstita Cruce, i s-a închinat ei şi a sărutat-o; asemenea şi toată
suita împărătească ce era cu ea. Iar unii nu puteau să vadă şi să sărute
Sfânta Cruce în acea vreme, de înghesuială, pentru aceea au cerut ca
măcar s-o vadă de departe.
Atunci Macarie, patriarhul Ierusalimului, stând la un loc mai înalt,
a arătat poporului cinstita Cruce; iar toţi strigau: „Doamne, miluieşte!”.
De atunci s-a început a se prăznui Înălţarea Sfintei Cruci. Împărăteasa
Elena a luat cu sine o parte din acest sfânt lemn, asemenea şi sfintele
piroane; iar pe cealaltă parte punând-o într-o raclă de argint, a dat-o
patriarhului Macarie pentru păzirea neamurilor care vor fi de aici înainte.
Atunci acel Iuda şi împreună cu el o mulţime de iudei au crezut în
Hristos şi s-au botezat. El s-a numit din Sfântul Botez Chiriac, care, după
aceea, a fost patriarh al Ierusalimului şi s-a martirizat pe vremea lui
Iulian Apostatul, fiind torturat pentru credinţa sa.
Sfânta împărăteasă Elena a poruncit ca în Ierusalim, să se zidească
biserici. Mai întâi a poruncit să se zidească Biserica Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos, lângă Sfântul Mormânt, acolo unde s-a găsit Sfânta
Cruce. A mai poruncit să se zidească o biserică şi în Ghetsimani, unde
este mormântul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a cinstitei ei
Adormiri. Apoi, după ce a zidit şi alte optsprezece biserici,
înfrumuseţându-le cu toate podoabele şi dăruindu-le cu îndestulate averi,
a venit la Constantinopol, aducând o parte din lemnul Sfintei Cruci cea
de viaţă făcătoare şi sfintele piroane cu care a fost pironit trupul lui
Hristos. Apoi, nu după multă vreme s-a mutat la Dumnezeu,
bineplăcându-I Lui, şi a fost îngropată cu cinste.
Marele împărat Constantin, după moartea maicii sale, Sfânta Elena,
vieţuind ca zece ani şi ceva, a plecat la război împotriva perşilor. Dar
într-un sat al Nicomidiei a căzut în boală. Cunoscând că i s-a apropiat
sfârşitul, a făcut diată, împărţind împărăţia la cei trei fii ai săi; şi, bolind
cu trupul, şi-a dat sfântul său suflet în mâinile lui Hristos Dumnezeu,
cerescul Împărat. După aceasta a fost adus în Constantinopol, unde s-a
îngropat cu slavă în biserica Sfinţilor Apostoli. El a murit la 32 de ani ai
împărăţiei sale; iar toţi anii de la naşterea sa avea şaizeci şi cinci. Iar
acum vieţuieşte în viaţa cea fără de sfârşit, în veşnica împărăţie a lui
Hristos Dumnezeul nostru, Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh,
se cuvine cinste, slavă şi închinăciune în vecii vecilor. Amin.
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CONEXIUNI ÎNTRE DECĂDEREA ŞI SFÂRŞITUL TÂRGULUI
*
MEDIEVAL TROTUŞ ŞI APARIŢIA ORAŞULUI TG. OCNA
Ioan Mitrea
Summary: The birth of Tg. Ocna is related to the end of the Trotuş fair.
Tg. Trotuş appears at the second half of the 14th century.This is mentioned in a
document from 1408. Develops betwen the 15-16 century. Decay next period.
In the context of the decay fair from Trotuş it rises near the urban center of Tg.
Ocna. It named ad the of 17th century –early 18th century, Târgul Ocnei and
later Târgu Ocna.
Keywords: Tg. Trotuş, Tg. Ocna

Dacă geneza oraşelor medievale din Moldova1 şi în context a
oraşelor din regiunea sud-vestică a spaţiului menţionat2, s-a bucurat de o
cercetare mai amplă, cu rezultate notabile, nu la fel stau preocupările cu
*
Comunicare prezentată la Conferinţa Naţională de Antropologie Urbană, ediţia a III-a,
Roman, 11-12 noiembrie 2011.
1
N. Grigoraş, Despre oraşul moldovenesc în epoca de formare a statului feudal, în
Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie, anul XI, fasc.1, Iaşi, 1960, p. 63-94; Constantin C.
Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi medievale din secolul al X-lea până la mijlocul
secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1967; Mircea D. Matei, Studii de istorie orăşenească
medievală (Moldova, sec. XIV-XVI), Suceava, 1970; Victor Spinei, Generalităţi
privind geneza oraşelor medievale din Moldova, în Arheologia medievală, I, Reşiţa,
1966; Mircea D. Matei, Geneza şi evoluţia urbană în Moldova şi Ţara Românească
până la mijlocul secolului al XVII-lea, Iaşi, 1997. În aceste lucrări este menţionată o
bogată bibliografie privind geneza oraşelor medievale din Moldova.
2
Date importante privind geneza şi evoluţia oraşelor medievale din sud-vestul
Moldovei, zonă la care ne referim şi noi în cele ce urmează, sunt menţionate şi în
lucrările citate mai sus, la care adăugăm: Alexandru Artimon, Consideraţii istoricoarheologice privind geneza şi evoluţia oraşelor medievale din sud-vestul Moldovei,
în Carpica, XXIV, 1993, p.68-75; Alexandru Artimon şi Ioan Mitrea, Bacău.
Reşedinţă voievodală, Bacău, 1996; Alexandru Artimon, Civilizaţia medievală
urbană din secolele XIV-XVII ( Bacău-Tg. Trotuş-Adjud), Bacău, 1998; idem,
Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII. Geneză şi evoluţie, Bacău, 2003; Ioan
Mitrea, Bacău 600. De la sat la oraş la confluenţa Bistriţei cu Siretul, în Carpica,
XXXVII, 2008, p.12-22; idem, Elemente de viaţă protourbană şi urbană în vatra
oraşului Bacău şi împrejurimilor până la jumătatea secolului al XV-lea, în vol.
Conferinţa naţională de antropologie urbană, Ed. a II-a, Roman, 8-9 octombrie
2010, Editura Muşatină, Roman, 2011, p. 12-18.
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privire la trecerea de la centrele urbane medievale la cele moderne. În
marea majoritate a cazurilor trecerea de la centrele urbane medievale la
cele moderne s-a făcut treptat, în contextul modernizării societăţii
româneşti (de exemplu Suceava, Iaşi, Bacău, Roman, P. Neamţ etc.).
Există, după cum se ştie, şi cazuri în care vatra oraşului medieval a
fost părăsită din cauze naturale, iar în microregiune, într-un loc mai
favorabil, a apărut un nou oraş (de exemplu Adjudul medieval sau
Adjudul Vechi, decade şi dispare ca centru urban, dar puţin mai la sud,
aproape de confluenţa Trotuşului cu Siretul, apare, în epoca modernă, un
nou oraş, Adjudul Nou).
Decăderea şi dispariţia altor oraşe medievale şi apariţia, în aceeaşi
microregiune, a unui nou centru urban are drept cauze principale factori
de natură socio-economică.
Mulţi dintre potenţialii cititori ai acestor rânduri ştiu câte ceva
despre cele două importante aşezări urbane din Valea Trotuşului: Târgu
Trotuş şi Târgu Ocna. Situate în Depresiunea Caşin, vetrele celor două
aşezări urbane se află la o distanţă de cca. 6 km. Puţini ştiu însă că cele
două oraşe nu au fost contemporane în vremea lor de maturitate urbană.
Astfel apus, puţini ştiu că „orăşenii” din Târgu Trotuş nu au fost
contemporani cu „orăşenii” din Târgu Ocna, decât în amurgul primului
oraş şi răsăritul celui de-al doilea. Cele două centre urbane se situează, în
esenţă, cronologic, într-o succesiune determinată de transformările socioeconomice. Se poate spune că ultimii orăşeni din Târgu (oraşul) medieval
Trotuş au predat ştafeta urbanizării primilor orăşeni din Târgu Ocna.
Acest fenomen de „mişcare urbană” are la bază cauze multiple, esenţiale
fiind cele socio-economice.
Înainte de prezentarea succintă a celor două centre urbane şi a
condiţiilor în care a decăzut şi dispărut centrul urban Târgu Trotuş şi a
apărut oraşul Târgu Ocna, să menţionăm că în această microregiune,
precum în toată Valea Trotuşului, avem o succesiune de situri
arheologice din preistorie până în epoca medievală3, un loc aparte
ocupându-l aşezările vechi româneşti, precum cele de la Viişoara-Târgu
Trotuş4 şi Pârâul Boghii-Pârgăreşti5, de lângă Târgu Ocna, datate în
3

Alexandru Artimon, op.cit., 2003, p. 37-53.
Ioan Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX e.n.,
în Carpica, XII, 1980, p. 136, punctul 33a.
5
Ioan Mitrea şi Constantin Eminovici, Cercetările arheologice de la Pârâul BoghiiPârgăreşti, în Carpica, XV, 1983, p. 153-162.
4
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secolele VIII-IX, sau aşezarea de la Oituz6 din secolele X-XI.
Târgu Trotuş, situat în N-V Depresiunii Caşin, pe terasa din stânga
râului Trotuş, este menţionat, cu certitudine, în documentul din 6
octombrie 1408, dat de Alexandru cel Bun, primul mare gospodar al
Moldovei, cum îl considera N. Iorga, negustorilor lioveni. În acest
important privilegiu comercial se menţiona că negustorii lioveni care duc
postav la Braşov trebuie să plătească „la vama principală din Suceava, de
grivnă trei groşi, iar în Bacău, de grivnă un gros şi jumătate, iar în
<Totruş> („Trotuş”) de grivnă un gros şi jumătate. Iar când se vor
întoarce, de fiecare povară la Trotuş, câte doi groşi, iar la Bacău de
fiecare povară câte doi groşi”7. O primă observaţie este aceea că vămile
de la Bacău şi Trotuş erau egale ca importanţă, având taxe vamale
asemănătoare, pe jumătate faţă de taxele de la Suceava unde era vama
principală.
În documentul menţionat centrele nominalizate nu apar cu titulatura
de „oraş”, doar unele sunt numite „târg”. Precizăm că în documentul din
6 octombrie 1408, se mai spune că: „cine va cumpăra vite cornute sau
berbeci, în Bacău, în Roman, în târg, sau în Baia sau Neamţ, sau în alte
târguri ale noastre nu va avea să dea vamă în alt loc, decât acolo unde a
cumpărat şi să ia pecete de la vameşi şi în care târg va cumpăra, acolo va
da de vită mare un gros, de o sută de piei de bou zece groşi, de o sută de
piei de miel un gros, de o sută de piei crude doi groşi şi apoi va merge la
vama principală de la Suceava”8.
Deşi izvoarele scrise sunt lacunare, pe baza cercetărilor
arheologice, sistematice şi de durată, se poate accepta că procesul de
urbanizare la Trotuş, precum în alte centre urbane din sud-vestul
Moldovei, începuse de pe la jumătatea secolului al XIV-lea9. Dacă
această ipoteză se va confirma pe deplin, am putea considera că la
începutul domniei lui Alexandru cel Bun, Trotuşul era deja un târg, cu
rosturi comerciale importante şi alte activităţi conexe, adică un oraş de
tip medieval specific regiunilor extracarpatice. Târgurile (oraşele) din
6

Dan Gh. Teodor, C. Buzdugan şi I. Mitrea, Descoperirile arheologice de la Oituz,
jud. Bacău, în Carpica, II, 1969, p. 310-324.
7
M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II, Iaşi, 1932,
p. 631; Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII. Geneză şi
evoluţie, Bacău, 2003, p. 60.
8
M. Costăchescu, op.cit., p. 632; Alexandru Artimon, op.cit., p. 60.
9
Alexandru Artimon, op.cit., p. 241.
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Moldova şi Muntenia s-au deosebit mult timp faţă de oraşele din
Transilvania şi din Europa occidentală. Pe bună dreptate s-a afirmat
recent, că până târziu, la începutul epocii moderne, „în absenţa unei vieţi
orăşeneşti autentice, oraşele din Moldova şi Muntenia erau sate mai
mari”10, dar cu semnificative rosturi economice (centre meşteşugăreşti,
de schimb, puncte vamale etc.), având uneori şi funcţii administrative sau
politico-militare.
După documentul dat de Alexandru cel Bun, la 6 octombrie 1408,
Târgu Trotuş este numit oraşul Trotuş, într-o însemnare din 1466 de pe o
Biblie11, tradusă în limba maghiară în 1440, de către doi pastori husiţi
ajunşi aici în 1437, în fruntea unui grup de emigranţi husiţi, unguri şi
germani12, care s-au alăturat comunităţii maghiare aflate deja în aceste
locuri, ca descendenţi ai celor ce au trecut la est de Carpaţi probabil din
prima jumătate a secolului al XIII-lea13.
Pare plauzibilă afirmaţia că spre jumătatea secolului al XV-lea
târgul, respectiv oraşul Trotuş, era un important centru economic
(meşteşugăresc), comercial (pentru schimbul de produse local, dar şi ca
vamă pentru schimburile cu Transilvania) şi nu în ultimul rând un centru
cultural, în care trăiau şi convieţuiau, în bune relaţii, români (în
majoritate), unguri, germani, cehi etc.14
Evoluţia oraşului Trotuş a fost favorizată nu numai de faptul că era
vamă, cu rol important în schimburile comerciale interne şi
internaţionale15, dar şi de situaţia că multă vreme a fost centru al ţinutului
cu acelaşi nume.
Viaţa economică a Târgului Trotuş a fost mult propulsată de
existenţa bogatului zăcământ de sare din apropiere16, fiind mult timp unul
10
Florin Constantiniu, Pomanagii, chilipirigii, palavragii, în Istorie şi civilizaţie, an
III, nr. 25, octombrie, 2011, p. 4.
11
Radu Manolescu, Cultura orăşenească în Moldova din a doua jumătate a
secolului al XV-lea, în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare,
Bucureşti, 1964, p. 97.
12
M. Dan, Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI, Sibiu, 1944, p. 99-100;
Alexandru Artimon, op.cit., p. 61, 237.
13
Alexandru Artimon, op.cit., p. 237.
14
M. Dan, op.cit., p. 99-101; Alexandru Artimon, op.cit., p. 237.
15
Ioan Şandru şi colab., Oraşele trotuşene. Studiu de georgafie umană, II, Bacău,
1989, p. 79; Alexandru Artimon, Civilizaţia mediavală urbană din sec. XIV-XVII...,
Bacău, 1998, p. 105; idem, Oraşul medieval Trotuş..., 2003, p. 199-208.
16
Ioan Şandru şi colab., op.cit., p. 79; Alexandru Artimon, op.cit., 2003, p. 198.
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din centrele cele mai importante de exploatare a sării din Moldova,
începând din secolul al XIV-lea şi până către sfârşitul secolului al XVII-lea
când avea să cedeze întăietatea Târgului Ocna17.
Importanţa exploatării sării din apropierea Târgului Ocna rezultă şi
din unele documente ale domnitorilor Moldovei18, dar şi din faptul că aici
a fost prima reşedinţă a cămării ocnelor, cu certitudine între sfârşitul
secolului al XV-lea şi sfârşitul secolului al XVI-lea, afirmaţie susţinută şi
de un document din 4 octombrie 1591 care este întărit cu sigiliul Târgului
Trotuş, având ca simbol principal “un braţ încovoiat ţinând ciocanul cu
care se scoteau drobii de sare”19.
Numeroase însemnări ale călătorilor străini, precum Bernardini
Quirini (1589), Andrei Bogoslavic (1623), Paolo Bonnici (1632),
Bartolomeo Basseti (1640), Pietro Diodato (1641), Marcus Bandini
(1646) ş.a. vorbesc de situaţia înfloritoare a Trotuşului în secolul al XVI-lea
şi prima jumătate a secolului al XVII-lea20.
Multe lacune ale izvoarelor scrise au fost completate de rezultatele
amplelor cercetări arheologice de la Târgu Trotuş, efectuate de regretatul
arheolog dr. Al. Artimon, vreme de aproape un sfert de secol şi
valorificate într-o monografie de referinţă21, pentru cunoaşterea genezei
şi evoluţiei oraşelor medievale din Moldova.
Rezultatele cercetărilor arheologice de la Târgu Trotuş au oferit
importante dovezi privind ocupaţiile comunităţii ce a vieţuit aici vreme de mai
multe generaţii, respectiv în secolele XIV-XVII. În primul rând au fost
obţinute date importante privind trecerea de la viaţa rurală la viaţa urbană,
adică trecerea de la sat la oraş. Ca şi în situaţia altor centre urbane din spaţiul
est-carpatic, mult timp ocupaţiile specifice lumii urbane (meşteşuguri şi
respectiv meşteri specializaţi, comercianţi, lucrători la punctul vamal şi în
administraţia comunităţii, lucrători la ocnele de sare din apropiere,
„funcţionari” la cămara ocnelor etc.)22, s-au împletit, în fapt au fost
17

Dumitru Vitcu, Istoria salinelor Moldovei în epoca modernă, în Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie, (supliment, IX), Iaşi, 1987, p. 26.
18
Alexandru Arimon, op.cit., 2003, p. 198.
19
Ioan Şandru şi colab., op.cit., p. 79; Alexandru Artimon, op. cit., 1998, p. 151; idem,
op.cit., 2003, p. 198.
20
Alexandru Artimon, Călători străini despre oraşele din sud-vestul Moldovei (secolele
XV-XVII), în Carpica, XXIX, 2000, p. 139-154; idem, Oraşul medieval Trotuş..., p. 73-85.
21
Alexandru Artimon, Oraşul medieval Trotuş…, Bacău, vezi în special paginile 87-248.
22
Ibidem, p. 195-224.
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complementare, cu ocupaţiile agricole (cultivarea cerealelor, legumicultura,
creşterea animalelor domestice, pomicultura şi viticultura )23 şi alte
îndeletniciri cu o mare tradiţie (pescuitul, vânatul, prisăcăritul etc.)24.
La Târgu Trotuş, încă de la sfârşitul secolului al XIV-lea, a existat
o bogată viaţă spirituală25, de la o etapă la alta a crescut interesul
târgoveţilor pentru cultură. Este semnificativ că aici, aşa cum s-a mai
amintit mai înainte, la 1440 s-a tradus Biblia în limba maghiară. La 1470
un tânăr din Trotuş, Johan Stanislau, frecventa cursurile Universităţii din
Cracovia26. Două decenii mai târziu, la 1490, frecventa cursurile
Universităţii din Cracovia tânărul Paulus Pauli, tot din Târgu Trotuş27.
În timp oraşul Trotuş a cunoscut evenimente deosebite, cu urmări
dintre cele mai neplăcute şi dăunătoare pentru comunitate. În 1467 oştile
maghiare conduse de regele Matei Corvin, aflate în drum spre Suceava
au ars oraşul de pe Trotuş28. În mai 1600, pe la Trotuş au trecut oştile lui
Mihai Viteazul, aflate în drum tot spre Suceava. În aceste împrejurări
oraşul Trotuş dar şi unele sate din jur au fost prădate şi incendiate29.
În cursul secolului al XVII-lea în valea Trotuşului au pătruns
numeroase oşti străine: turceşti, tătărăşti, maghiare, poloneze etc., ceea ce
va duce la ruinarea oraşului „aflat în calea tuturor răutăţilor”. În 1687
Moldova a fost pustiită, viaţa oraşului Trotuş a fost grav afectată, mulţi
orăşeni s-au refugiat în locuri mai ferite, în satele din jur, deseori mai
aproape de pădure, unii ajungând la Stoeneşti-Ocna, unde se va înfiripa şi
dezvolta, treptat, centrul urban de la Târgu Ocna30. Zona în care se va
dezvolta viitoarea vatră a Târgului Ocna nu numai că era mai ferită, de
unele atacuri şi invazii, dar se afla şi mult mai aproape de ocnele de sare
unde deja lucrau mulţi dintre cei care locuiau la Târgu Trotuş.
Urmări negative a avut şi contopirea ţinuturilor Trotuş şi Bacău,
23

Ibidem, p. 196-224.
Ibidem, p. 189-191.
25
Ibidem, p. 225-240.
26
Corneliu Stoica, Dicţionarul istoric…, p. 338; Alexandru Artimon, op.cit., 1998, p. 105;
idem, op.cit., 2003, p. 240.
27
Radu Manolescu, op.cit., p. 81; Alexandru Artimon, op.cit., 2003, p. 240.
28
Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţia P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1958,
p. 138; Alexandru Artimon, op.cit., p. 62.
29
Alexandru Artimon, op.cit., p. 65-66.
30
Corneliu Stoica, Dicţionarul istoric…, p. 320-336; idem, Istoria oraşului Târgu
Ocna…, 1999, passim; idem, Valea Trotuşului. Enciclopedie…, p. 310-334; idem,
Istoria ilustrată a oraşului Târgu Ocna…, 2009, passim.
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centrul fiind la Bacău începând cu secolul al XVII-lea. Din acest
moment, cum spunea Dimitrie Cantemir, Târgu Trotuş, ca şi alte târguri,
cu situaţie asemănătoare, sunt de importanţă limitată31.
Cert este că târgul/oraşul Trotuş a cunoscut, în secolul al XVII-lea,
un proces de prăbuşire ireversibilă. Şi acest fenomen se observă nu
numai sub aspect edilitar, atât cât s-a putut constata pe calea cercetărilor
arheologice32, dar îndeosebi sub aspect demografic, aşa cum rezultă din
însemnările călătorilor străini. B. Bassetti, în 1643, aprecia că Târgu
Trotuş era format din 67 case, în vreme ce Bandinus, la 1646, deci cu trei
ani mai târziu, menţiona că satul Ocna are până la 300 de case33.
În vremea în care Târgu Trotuş, cristalizat la sfârşitul secolului al
XIV-lea, cunoştea în secolele XV-XVI o dezvoltare remarcabilă, pentru
acea vreme, la vest de acest centru urban, la distanţă de cca. 6 km, pe
terasa de 80 de metri din dreapta râului Trotuş, la confluenţa pârâului
Vâlcica cu râul menţionat, se afla satul Stoeneşti, pomenit într-un
document dat de Alexandru cel Bun, la 15 martie 1410. Vechiul sat
Stoeneşti va constitui vatra viitorului oraş Târgu Ocna (numit deseori în
documente Târgu Ocnei, Târgul Ocnelor etc.). Satul Stoeneşti, cu satele
din jur, vor juca un rol important în exploatarea sării din zonă. La
sfârşitul secolului al XVI-lea, satul Stoeneşti îşi ia numele de Ocna, adică
locul exploatării sării34. Satul Ocna este menţionat prima dată într-un
document domnesc din 18 ianuarie 1599, dată la care avea 200 de case.
Peste doar o jumătate de secol, după informaţia dată de Marco Bandini,
Ocna ar fi avut 300 de case35. La sfârşitul secolului al XVI-lea domnul
Moldovei a mutat cămara ocnelor de la Târgu Trotuş în satul Ocna36,
acolo unde se exploata, în fapt, sarea, tot mai căutată pe piaţa internă şi
externă. La 1632 călugărul minorit Paolo Bonnicio din Malta consemna că
Ocna de pe Trotuş produce domnului un venit de 15.000 de scuzi pe an37.
31

D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1973, p. 82; Ioan Şandru şi colab.,
op.cit., p. 79.
32
Alexandru Artimon, op.cit., 2003, p. 91-126, 248.
33
Corneliu Stoica, Dicţionarul istoric…, 1997, p. 341; idem, Istoria oraşului Târgu
Ocna…, 1999, p. 44; idem, Valea Trotuşului. Enciclopedie, Oneşti, 2006, p. 311, 339;
idem, Istoria ilustrată a oraşului Târgu Ocna…, 2009, p. 53.
34
Corneliu Stoica, op.cit., 2009, p. 52.
35
Ibidem, p. 53.
36
Ibidem, p. 52.
37
Ibidem, p. 311.
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La sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea
se produce efectiv trecerea localităţii Ocna de la sat la oraş. Este
interesant de reţinut că pecetea târgului Trotuş, amintită mai sus, apare
pentru ultima dată pe un act din 6 noiembrie 1684, în vreme ce pecetea
localităţii Ocna, înfâţişând un şavgău, o găsim începând cu un document
din 22 august 169038. S-a observat că în documentele de la sfârşitul
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, respectiv între
1690-1720, se întâlneşte pentru localitatea Ocna atât calificativul de sat,
cât şi a celui de târg39. Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei
socoteşte Trotuşul şi Ocna drept târguşoare40, primul fiind în decădere,
îndreptându-se spre ruralizare, al doilea aflat în plin proces de urbanizare.
Faţă de cele arătate până acum, se poate admite că Ocna a căpătat
statutul de târg în primul deceniu al secolului al XVIII-lea, dar începutul
procesului de urbanizare trebuie situat încă la sfârşitul secolului al XVII-lea.
La 19 octombrie 1656 doi cămăraşi din „târgul Ocnei” trimit o
scrisoare judelui primar al Braşovului, Michael Hermann. Este cea mai
veche menţiune a „târgului Ocna”, într-un document original din secolul
al XVII-lea41.
Oficial statutul de „târg”, localitatea Ocna îl capătă, în vremea lui
Mihail Racoviţă, cel mai probabil în 170942.
Statutul de “târg” al localităţii Ocna trebuie luat, ca atare, în
contextul târgurilor/oraşelor din Moldova şi apreciate la dimensiunile lor
reale, atât ca forţă economică, cât mai ales sub aspect edilitar. Ceva mai
critic şi mai aproape de realităţile probabil existente este călătorul suedez
Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel, care aflat în misiune
militară, trecând prin zonă, în decembrie 1713 şi ianuarie 1714, consideră
toate oraşele din Moldova ca „mizerabile”, mici şi asemănătoare mai
mult cu satele (în comparaţie cu oraşele occidentale, pe care le ştia. s.n.
I.M.), şi doar Ocna îi face o impresie mai bună pentru că, deşi nu-i prea
mare, în schimb este „cel mai ales din toată ţara, după Iaşi”. Târgu
Trotuş, aflat în apropiere, la 1/4 de milă distanţă, ne spune acelaşi călător,
„este ruinat total”. Călătorul suedez foloseşte calificativul de „târg” sau
38

Ibidem, p. 56.
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D. Cantemir, op.cit., p. 82.
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Corneliu Stoica, op.cit., 2009, p. 56.
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Idem, op.cit., 1999, p.46; idem, op.cit., 2006, p. 313.
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„oraş” pentru Ocna şi de „orăşel” pentru Trotuş43. Este important de
reamintit şi faptul că în harta Otzellowitz, din 1790, Ocna e trecut ca
oraşul Târgu Ocna, iar Trotuşul ca sat44.
Se poate admite că încă de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi
începutul secolului al XVIII-lea Târgu Ocna preluase toate prerogativele
avute în secolele XV-XVII de Târgu Trotuş. Este momentul în care
încetează viaţa urbană la Trotuş, care redevine un sat şi se conturează, cu
claritate viaţa urbană la Ocna, devenit Târgu Ocna, în fapt oraşul Tg. Ocna,
care timp de trei secole a fost cea mai importantă localitate urbană de pe
Valea Trotuşului45.
Cu cele două aşezări urbane care s-au succedat în timp, în aceeaşi
microregiune, avem dovada evoluţiei contradictorii a unor aşezări care,
firesc, trec de la sat la oraş (Târgu Ocna), dar şi un exemplu de involuţie
de la oraş la sat, respectiv de la urban la rural (Târgu Trotuş). Între cele
două fenomene există, cum s-a văzut, numeroase conexiuni. Exemplele
asupra cărora ne-am oprit, de evoluţie de la sat la oraş, dar şi de involuţie
de la oraş la sat, nu reprezintă cazuri singulare, fiind întâlnite şi în alte
zone ale ţării, precum şi în Europa.

43

Idem, op.cit., 2006, p. 314; idem, op.cit., 2009, p. 53.
Ion Şandru şi colab., op.cit., p. 83.
45
Corneliu Stoica, op.cit., 1997, p. 326-335; idem, op.cit., 1999, p. 64-134; idem,
op.cit., 2006, p. 313-332; idem, op.cit., 2009, p. 57-153.
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RECIPIENTE FRAGMENTARE DIN STICLĂ DESCOPERITE ÎN
TÂRGUL ROMANULUI (PUNCTUL LA BIBLIOTECĂ)
George Dan Hânceanu
Résumé: La surveillance archéologique qu’on a effectuée pendant les
années 2012 et 2013 à la bibliothèque George Radu Melidon de Roman
(batiment qui superpose une partie de l’ancienne ville) nous a permis la
découverte de plusieurs matériaux archéologiques y compris des recipients
fragmentaires en verre. Des plus de 200 fragments on a choisi seulement 46 qui
viennent de la couche archéologique et des complexes enfermés.
Du point de vue typologique les fragments peuvent être attribués aux
catégories suivantes: cruchons (13 fragments), petits cruchons (8 fragments),
verres (8 fragments), flacons médicales (8 fragments), petites bouteilles de
cosmétiques (5 fragments) et aussi un exemplaire de ces catégories: carafe,
plateau, bol et une lampe en verre. On peut y ajouter quelques ornements
provenant des divers recipients (3 fragments). Les recipients sont realisés soit en
verre coloré (34) soit en verre transparent (12). On prête une attention
particulière à une perle ronde, couleur marron. Ce type d’objet n’apparaît que
rarement dans les sites médievales et peut être encadré du point de vue
chronologique dans le XV ième siècle; le reste du materiel archéologique réalisé
en verre de Roman, le point La Bibliotecă peut être attribué à l’intervalle des
XVI-XVIIIième siècles. On n’a pas plus identifié des vases importes (seulement
les petites bouteilles de cosmétiques), le reste des objets découverts étant
réalisés par les artisans de la région.
Mots clés: Roman, bibliothèque, verre medieval, artisan-verrier,
cruchons, petit cruchons, veres, flacons medicales

În Antichitate şi Evul Mediu recipientele din sticlă erau produse
rare, care necesitau migală şi multă acurateţe în execuţie. Acestea erau de
uz casnic (pentru păstrat sau servit băuturi), dar şi în scopuri cosmetice
(parfumuri, creme) sau medicale (pentru alifii, prafuri ori soluţii).
Fragilitatea materialului a determinat descoperirea vaselor în stare
fragmentară, îndeosebi în aşezări, iar recipiente întregi sau cu
posibilitatea de reîntregire s-au găsit în necropole.
Spre deosebire de perioada antică, în epoca medievală se constată o
creştere a numărului vaselor din sticlă. Pentru siturile medievale din
Moldova secolelor XI – XVI, majoritatea recipientelor sunt de import,
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însă cele mai multe s-au păstrat în stare fragmentară. După anul 1000,
sticlăria de pe teritoriul românesc era venită de pe teritoriul bizantin,
îndeosebi podoabele1. Mai târziu, marfa venea din Italia, Austria, Polonia
şi din alte state medievale.
În timpul lucrărilor de renovare a Bibliotecii Municipale din
Roman, efectuate în anii 2012 şi 2013, am descoperit alături de alte
materiale arheologice medievale şi recipiente fragmentare din sticlă sau
ornamente ale acestora. Tipologic, fragmentele provin de la căni, căniţe,
pahare, recipiente farmaceutice ş.a. De forme diferite, vasele au pereţii
groşi sau subţiri, acoperiţi cu o peliculă de culoare verde, albastră,
galbenă, cu scopul de a le proteja în timp (strat care s-a exfoliat în cele
mai multe cazuri), dar totodată le conferea un aspect diferit, elegant.
Unele dintre exemplare au torţile lipite, iar altele aveau ornamente, între
timp desprinse.
Tipurile de vase menţionate (46 fragmente din 44 de vase) se
împart în două categorii: recipiente din sticlă colorată (34) şi recipiente
transparente/incolore (12).
Nivelul stratigrafic este deranjat datorită construcţiilor şi lucrărilor
administrative adiacente, iar fragmentele s-au găsit amestecate cu
celelalte obiecte arheologice, la adâncimi care variază între 0,40m şi
1,40m. S-au descoperit peste 200 de fragmente, dintre care am ales doar
46 (20 găsite în 2012 şi 26 găsite în 2013), deoarece unele sunt dubluri,
câteva au dimensiuni prea mici, iar altele nu sunt relevante. Cele 46 de
fragmente selectate2 provin de la 44 de vase, la care se adaugă 3
ornamente de la două vase sau trei vase (două sunt identice ca formă şi
culoare) şi o mărgică. Recipientele fragmentare au fost găsite doar în
nivelul de locuire şi reprezintă o gamă variată, cum ar fi căni (13), căniţe
(8), pahare (8), flacoane medicale (8), sticluţe cosmetice (3 vase cu 5
fragmente) şi câte un exemplar de carafă, platou, bol şi lampă. La acestea
se adaugă ornamentele de vase (3) şi o mărgică, care provin din
complexe închise (două ateliere meşteşugăreşti). Totalul obiectelor alese
se ridică la 50 (46 fragmente vase de sticlă, 3 ornamente de vase şi o
1

A.A. Rusu, Sticlăria medievală din Transilvania. Repere generale şi documente
arheologice, în EphemNap, V, 1995, p. 302; idem, Sticlăria medievală din
Transilvania. Repere generale şi documente arheologice, în Investigaţii ale culturii
materiale medievale din Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2008, p. 124.
2
Mulţumim pentru desene muzeografului Dan Spătariu, de la Muzeul de Istorie din
Roman.
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mărgică).
Vasele sunt structurate şi descrise pe criteriul tipologic şi cantitativ.
Datorită stării fragmentare nu am distins variante ale aceluiaşi tip, dacă
au existat, asemenea vaselor ceramice:
1. Cănile sunt cele mai multe (13) întrucât erau des folosite (pl. I.1/113; III; IV/1-6). Fragmentele provin de la buze, funduri, din pereţi şi mai
rar de la tortiţe (una singură). Pereţii sunt îndeosebi subţiri şi mai rar
grosieri (în patru cazuri). Buzele sunt evazate ori drepte, iar fundurile
sunt groase ori subţiri şi bombate în interior, uneori decorate cu onduleuri
exterioare, dispuse în relief. Corpurile au pereţii bitronconici. Majoritatea
fragmentelor erau acoperite cu un strat protector (între timp acesta s-a
exfoliat şi s-a pierdut în mare parte) de culoare albastră (4), maronie (2),
albă (1), galbenă (1), verde (1), mov (1), neagră (1), dar sunt şi
transparente (2). Una dintre buze dispune de prag de pliere (pl. III/1).
Singura toartă păstrată este plată, constituită din patru şiruri verticale
pline, despărţite prin şanţuri (pl. IV/2). Pe un fragment de corp se observă
împărţirea suprafeţei în felii (pl. IV/1), iar la baza unui fund se găseşte un
ornament ondulat (pl. III/3).
Utilizate la păstrarea lichidelor, astfel de vase s-au găsit în siturile
medievale de la Iaşi-Curtea Domnească3 şi Corni-Bodeşti (jud. Neamţ)4,
specifice secolelor XVI-XVII.
Atrage atenţia decorul unui fund de la o cană specială, format din
urechiuşe alveolate, rotunde, dintre care s-au păstrat doar două (pl. III/2).
Recipientul a fost acoperit cu un strat de culoare verde. Un fragment
identic se află în inventarul sitului medieval de la Baia5 şi altul similar la
Iaşi-Curtea Domnească6, ambele datate în secolul al XVII-lea.
3

Al. Andronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, Săpăturile arheologice de la Curtea
domnească din Iaşi, în ArhMold, V, 1967, p. 263, 265, 266 (fig. 68/1-3, 6); Idem, La
résidence princière de Jassy, în Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 380, 381 (fig. 27/1-3, 6);
Al. Andronic, Iaşii până în secolul al XVII-lea în lumina datelor arheologice, în CI,
I, 1970, p. 106 (fig. 11/1-3, 6); Idem, Iaşii până la mijlocul secolului al XVII-lea.
Geneză şi evoluţie, Iaşi, Editura Junimea, 1986, p. 116 (fig. 32/2, 4, 6).
4
I. Vatamanu, Elena Ciubotaru, Şt. Scorţanu, Sondajul arheologic de la Corni-Strâmbi,
comuna Bodeşti, jud. Neamţ, în MemAntiq, XXI, 1997, p. 260 (fig. 4/11), 261.
5
Eugenia Neamţu, V. Neamţu, Stela Cheptea, Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII.
Cercetările arheologice din anii 1967-1976, Iaşi, Editura Junimea, 1980, p. 247 (fig. 95/1).
6
Al. Andronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, op.cit., în ArhMold, V, 1967, p. 263, 265, 266
(fig. 68/4); Idem, op.cit., în Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 380, 381 (fig. 27/4); Al. Andronic,
op.cit., în CI, I, 1970, p. 106 (fig. 11/4); Idem, op.cit., 1986, p. 116 (fig. 32/5).
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2. Căniţele (8) se întrebuinţau, de cele mai multe ori, în asociere cu
cănile. Spre deosebire de căni, acum fragmentele sunt îndeosebi de la
tortiţe (5), mai rar de la bază şi din corpuri. Pereţii şi fundurile vaselor sunt
subţiri, ultimele fiind scobite în interior (pl. I.2/1-8; V/1-8). Bitronconice,
recipientele erau acoperite cu un strat de protecţie, exfoliat în timp, de
culoare albastră (2), albă (2), roşie (1), verde (1), dar şi lipsite de culoare,
transparente (2). Torţile sunt fie lipite de corp (pl. V/1), fie sub forma unui
semicerc, plate sau rotunde (pl. V/2, 4, 7). Altele sunt faţetate şi au un
aspect hexagonal, groase la mijloc şi subţiri la capete (pl. V/8). Un
exemplar dispune de striaţii verticale (pl. V/3). Folosite la servit lichide,
căniţe în stare fragmentară s-au descoperit în acelaşi oraş, într-o zonă
apropiată, la Episcopia Romanului7 fiind datate în secolele XVII-XVIII.
3. Paharele (8) completează gama setului sticlăriei de masă.
Fragmentele sunt de la buze, corpuri şi funduri. Contrar aşteptărilor,
recipientele au şi aspect grosier (în două situaţii), dar majoritatea indică o
fragilitate accentuată. Buzele sunt rotunjite, pereţii groşi, iar fundurile
sunt circulare, scobite (pl. II.1/1-8; VI/1-8). Conice sau tubulare,
fragmente sunt albastre (3), albe (1), negre (1), maronii (1), verzi (1) dar
şi transparente (1). Majoritatea au fundul drept şi doar două au picior de
susţinere, unul cu nervuri, iar celălalt ca o talpă de susţinere (pl. VI/5, 8).
Ca decoruri se întâlnesc amprente situate la bază (pl. VI/7) sau brâuri
alveolare, singulare ori duble, dispuse pe corp (pl. VI/2-4). În general,
paharele sunt complicate de studiat întrucât, în multe cazuri, ele sunt
fabricate nu doar din sticlă ci în combinaţie cu argint sau aur, ultimul
îndeosebi la pocale. Multe din aceste ultime exemplare semnalate provin
din importuri italiene, însă ele nu s-au găsit în târgul Romanului.
Analogii găsim la exemplarele întregi sau fragmentare de la BucureştiCurtea Veche8, Râmnicu Sărat (jud. Buzău)9, Oradea (jud. Bihor)10 şi
7

V. Ursachi, Episcopia Romanului. Cercetări arheologice, Roman, Editura Filocalia,
2008, p. 144 (pl. 62/1), 200 (pl. 118/1).
8
D.V. Rosetti, Curtea Veche, în Bucureştii de odinioară în lumina săpăturilor arheologice
(I. Ionaşcu redactor), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959, p. 161, pl. CXVI/4, 6.
9
E. Lupu, Date arheologice privind Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din
Râmnicu Sărat, judeţul Buzău (secolele XVI-XIX), în Mousaios, IV/1, 1994, p. 305
(fig. 27/3, 5).
10
A.A. Rusu (coordonator), Cetatea Oradea. Monografie arheologică. Vol. I – Zona
palatului episcopal, Oradea, Editura Muzeului „Ţării Crişurilor”, 2002, p. 111-115; D. Marta,
Cetatea Oradiei. De la începuturi până la sfârşitul secolului al XVII-lea, Oradea,
Editura Muzeului „Ţării Crişurilor”, 2013, p. 180-183, 309 (pl. XXXVI/5-7).
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Chilii-Valea Ursului (jud. Neamţ)11, datate în secolele XVII-XVIII.
4. Carafa este reprezentată printr-un picior circular din sticlă
transparentă, care susţinea corpul şi îi oferea o anumită eleganţă şi
stabilitate (pl. I.1/14; IV/8). Analogie cu un fragment de la Râmnicu
Sărat (jud. Buzău)12, datat în secolul al XVIII-lea.
5. Platoul s-a păstrat fragmentar. Vasul este grosier, de culoare verde,
cu pereţii şi fundul drepţi, iar buza este rotunjită şi tăiată oblic (pl. I.1/15;
IV/7). Nu am găsit analogii, iar vasul a fost găsit într-un context specific
secolului al XVIII-lea.
6. Sticluţe cosmetice reprezentate prin trei recipiente fragmentare
(dintr-un vas s-au păstrat trei părţi componente). Din primul exemplar s-a
găsit doar gâtul circular, lung şi subţire, terminat cu o buză guşată,
crestată datorită îmbinării prin turnare. La exterior stratul păstrat este o
combinaţie de culoare albastră şi verde (pl. II.1/9; VI/9). Un fragment
asemănător este în inventarul sitului de la Baia13, datat în secolul al
XVII-lea. Un vas similar este prezent la Bucureşti-Curtea Veche14 şi alte
două vase întregi, cu trăsături apropiate, au fost găsite la Iaşi, pe teritoriul
târgului medieval (str. Ştefan cel Mare, nr. 12-28)15 şi la Curtea
Domnească16. Ambele vase de la Iaşi sunt de import, primul fiind datat în
secolul al XVIII-lea, iar al doilea în secolul al XVII-lea. Alte asemănări
întâlnim la Corni-Bodeşti (jud. Neamţ)17 şi Oradea (jud. Bihor)18,
fragmentele fiind specifice secolelor XVI-XVII. Un gât de vas apropiat
celui de la Roman, dar cu destinaţie diferită, am găsit într-o periegheză la
Chilii-Valea Ursului (jud. Neamţ)19, datat în secolul al XVIII-lea.
11
G.D. Hânceanu, Cercetări de suprafaţă pe teritoriul judeţului Neamţ (I), în RA,
S.N., VIII, 1-2, 2012, p. 212 (pl. XIII/2-7), 213 (pl. XIV/2), 215.
12
E. Lupu, op.cit., în Mousaios, IV/1, 1994, p. 305 (fig. 27/1).
13
Eugenia Neamţu, V. Neamţu, Stela Cheptea, op.cit., p. 247 (fig. 95/2).
14
D.V. Rosetti, op.cit., în Bucureştii de odinioară în lumina săpăturilor arheologice
(I. Ionaşcu, redactor), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959, p. 161, pl. CXVI/3.
15
Al. Andronic, Eugenia Neamţu, Cercetări arheologice pe teritoriul oraşului Iaşi în
anii 1956-1960, în ArhMold, II-III, 1964, p. 427, 431 (fig. 17).
16
Al. Andronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, op.cit., în ArhMold, V, 1967, p. 263, 265, 266
(fig. 68/7); Idem, op.cit., în Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 380, 381 (fig. 27/7); Al. Andronic,
op.cit., în CI, I, 1970, p. 106 (fig. 11/7); Idem, op.cit., 1986, p. 116 (fig. 32/9).
17
I. Vatamanu, Elena Ciubotaru, Şt. Scorţanu, Sondajul arheologic de la Corni-Strâmbi,
comuna Bodeşti, jud. Neamţ, în MemAntiq, XXI, 1997, p. 260 (fig. 4/9, 10), 261.
18
D. Marta, op.cit., p. 180-183, 309 (pl. XXXVI/8-11).
19
G.D. Hânceanu, op.cit., în RA, S.N., VIII, 1-2, 2012, p. 212 (pl. XIII/1), 213
(pl. XIV/1), 215.
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Din cel de-al doilea vas găsit la Roman s-a păstrat buza circulară,
inelară, gâtul scurt şi o parte din corpul bombat, dar şi două fragmente
din fundul plat, de formă pătrată. Culoarea vasului este verde (pl. II.1/1012; VI/10-12). Dacă primul recipient avea gâtul prelung şi corpul alungit,
cel de-al doilea avea gâtul scurt şi corpul mic, cu pereţii pătraţi. Din al
treilea vas s-a descoperit doar un perete transparent, care indică forma
pătrată a pereţilor, decoraţi cu flori albe (pl. II.1/13; VI/13). Ornamentul
sugerează păstrarea unor lichide (parfumuri) în recipient, care permiteau
şi admirarea motivelor decorative. Pentru aceste ultime două vase am
găsit asemănări la Iaşi-Curtea Domnească20, unde recipientele sunt
specifice secolelor XVI-XVII. Cronologic, ultimele două vase de la
Roman sunt mai vechi cu un secol decât primul descris.
7. Sticla de lampă este prezentă prin intermediul unui fragment
transparent. Obiectul are buza rotundă, continuată cu un gât scurt şi
drept, din care pleacă un corp bombat, globular (pl. I.2/14; V/14).
Potrivit analogiilor, sticla de lampă este întâlnită de la finalul secolului al
XVIII-lea. Asemănări la Măxineni (jud. Brăila)21.
Descriem spre final bolul şi flacoanele medicale întrucât reprezintă
o altă categorie de obiecte, cu destinaţie diferită, comparativ cu cele de
uz casnic.
8. Bol reprezentat printr-o buză evazată, continuată cu un gât foarte
scurt şi un corp puternic bombat, sub formă globulară, din care s-a păstrat
doar o mică parte (pl. I.2/13; V/13). Recipientul a fost acoperit de un
strat de culoare albastră. Potrivit formei putea servi ca bol farmaceutic.
Analogii la Oradea22, unde exemplarele sunt din secolele XVI-XVII.
9. Flacoanele medicale (8) erau frecvente în epocă, fiind necesare
pentru păstrarea alifiilor, soluţiilor, prafurilor etc. Diferite ca forme, având
aspectul unor boluri, sticluţe ori recipiente cu pereţii pătraţi ori hexagonali,
fragmentele au buzele rotunde, groase ori subţiri, gâtul scurt sau prelung,
pereţii grosieri ori subţiri, iar fundul drept (pl. II.2; VII). Vasele erau
transparente (4) sau de culoare albă (2) ori verde (2). Similitudini în
20

Al. Andronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, op.cit., în ArhMold, V, 1967, p. 263, 265, 266
(fig. 68/2); Idem, op.cit., în Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 380, 381 (fig. 27/2); Al. Andronic,
op.cit., în CI, I, 1970, p. 106 (fig. 11/2); Idem, op.cit., 1986, p. 116 (fig. 32/6, 8).
21
I. Cândea, C. Croitoru, Cercetările arheologice de la Măxineni (jud. Brăila),
campania 2009, în Istros, XV, 2009, p. 379 (fig. 14).
22
A.A. Rusu (coordonator), op.cit., p. 111-115.

58

George Dan Hânceanu

inventarele siturilor de la Bucureşti-Curtea Veche23, Baia (jud. Suceava)24,
Iaşi-Curtea Domnească25, Corni-Bodeşti (jud. Neamţ)26 Oradea (jud.
Bihor)27 şi Zimnicea (jud. Teleorman)28, datate în secolele XVI-XVII.
Ornamentele vaselor casnice sunt de două feluri, conice şi
rotunde. Acestea erau aplicate pe corpul recipientelor, asemenea altor
decoruri, precum „perlele” ori „stropii” de pe paharele din mediul
transilvănean (denumite în germană Nuppenbecher), de la Cuhea/Bogdan
Vodă (jud. Maramureş)29, Voievozi (jud. Bihor)30 şi Alba Iulia (jud.
Alba)31. Două din cele trei ornamente de la Roman sunt conice, uşor
rupte la bază, de culoare maronie (pl. I.2/10, 11; V/9, 11), iar unul este
rotund, întreg, de culoare albastră (pl. I.2/12; V/10). Dimensiuni: D – 13mm.
În ultimul caz, stratul s-a exfoliat cu trecerea timpului, dar păstrează
punctul de prindere. Descoperirea lor în inventarul a două ateliere
medievale permite încadrarea cronologică a ornamentelor conice în
secolul al XV-lea şi a celui rotund în secolul al XVII-lea. Similitudini
pentru ornamentul rotund la Oradea (jud. Bihor)32, exemplar datat tot în
secolul al XVII-lea.
Pe lângă recipientele fragmentare din sticlă, putem semnala şi o
piesă de podoabă (o mărgică). Rare pentru teritoriul Moldovei medievale,
aceasta este singura găsită în târgul Romanului, spre deosebire de spaţiul
dobrogean (Isaccea33, Păcuiul lui Soare34 etc.) şi transilvănean, unde s-au
23

D.V. Rosetti, op.cit., în Bucureştii de odinioară în lumina săpăturilor arheologice
(I. Ionaşcu, redactor), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959, p. 161, pl. CXVI/12, 13.
24
Eugenia Neamţu, V. Neamţu, Stela Cheptea, op.cit., p. 247 (fig. 95/3).
25
Al. Andronic, op.cit., 1986, p. 116 (fig. 32/7).
26
I. Vatamanu, Elena Ciubotaru, Şt. Scorţanu, Sondajul arheologic de la CorniStrâmbi, comuna Bodeşti, jud. Neamţ, în MemAntiq, XXI, 1997, p. 260 (fig. 4/12), 261.
27
A.A. Rusu (coordonator), op.cit., p. 111-115.
28
Ecaterina Ţânţăreanu, Habitat medieval în sud-vestul Munteniei în sec. XIV-XVII.
Temeiuri istorice şi arheologice, Bucureşti, Editura Renaissance, 2010, p. 156.
29
R. Popa, M. Zdroba, Şantierul arheologic Cuhea, Baia Mare, 1966, p. 25, 28 (fig. 19/a).
30
R. Popa, D. Căpăţână, A. Lukács, Cercetările arheologice de la Voievozi. Contribuţii la
istoria Bihorului în secolele XII-XV, în Crisia, XVII, 1987, p. 85, 92 (fig. 13/a).
31
A.A. Rusu, op.cit., în EphemNap, V, 1995, p. 320 (fig. 4/a-e); Idem, op.cit., în
Investigaţii ale culturii materiale medievale din Transilvania, 2008, p. 154 (fig. 5/a-e).
32
A.A. Rusu (coordonator), op.cit., p. 111-115; D. Marta, op.cit., p. 180-183, 308-309
(pl. XXXV/5; XXXVI/4).
33
Luminiţa Dumitriu, Der Mittelalterliche Schmuck des unteren Donaugebietes im
11.-15. Jahrhundert, Bukarest, 2001, p. 108-110, Tafel 17.
34
Ibidem, p. 112-113, Tafel 21.
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descoperit inele, medalioane şi brăţări35, situaţie datorată numărului mare
de meşteri sticlari atestaţi la Cluj ori în alte oraşe transilvănene, încă din
secolul al XIV-lea36.
10. Mărgică de formă rotundă, cu pereţii groşi şi carena largă,
circulară. Obiectul este întreg, uşor atins la descoperire, de culoare
maronie (pl. I.2/9; V/12). Dimensiuni: D – 20mm şi Gr – 5mm. De
regulă, mărgelele sunt rar întâlnite în aşezări şi mai des în inventarul
cimitirelor. O analogie clară o găsim la Baia37, unde din cele cinci
mărgele două seamănă cu cea de la Roman şi sunt datate în secolul al
XV-lea. Alte asemănări găsim la Enisala (jud. Tulcea)38, RomanEpiscopie (jud. Neamţ)39, Brăila40 şi Oradea (jud. Bihor)41, unde
mărgelele sunt datate mai târziu, în secolele XVII-XVIII.
Deoarece mărgica a fost găsită în inventarul atelierului din secolul
al XV-lea preia şi datarea acestuia.
*
Prin descoperirile de la Roman (punctul La Bibliotecă) oraşul se
alătură altor burguri medievale importante ale Moldovei (Baia, Iaşi,
Trotuş), care păstrează dovezi de sticlărie, o marfă pe cât de frumoasă pe
atât de fragilă. Dispunem de puţine vase de import, iar recipientele nu au
ornamente complexe. Similar târgului Iaşi42, nici la Roman nu s-a găsit
sticlă colorată întrebuinţată la ferestrele de tip „vitralii”, specifice
îndeosebi bisericilor.
În privinţa cronologiei, deşi nivelul medieval este distrus de
35

E. Stoicovici, Cercetarea unor brăţări de sticlă, în AMN, XVII, 1980, p. 495-500;
A.A. Rusu, op.cit., în EphemNap, V, 1995, p. 302; Ingrid Poll, Gh. Mănucu
Adameşteanu, Brăţări de sticlă medievale descoperite în România, în ArhMed, I,
1996, p. 171-179; A.A. Rusu, op.cit., în Investigaţii ale culturii materiale medievale
din Transilvania, 2008, p. 124.
36
A.A. Rusu, op.cit., în Investigaţii ale culturii materiale medievale din
Transilvania, 2008, p. 135, inclusiv notele 119 şi 120.
37
Eugenia Neamţu, V. Neamţu, Stela Cheptea, op.cit., p. 247 (fig. 95/13, 14).
38
I.T. Dragomir, Cetatea medievală de la Enisala. Unelte, arme şi obiecte de
podoabă, în Danubius, VI-VII, 1972-1973, p. 41, 42, fig. 19/15.
39
V. Ursachi, op.cit., p. 110 (pl. 28/16-două exemplare).
40
I. Cândea, C. Croitoru, Résultats préliminaires des fouilles archéologiques
préventives de Brăila, le lieu-dit «La ville ancienne». Campagne 2010, în Istros,
XVII, 2011, p. 79 (fig. 7/4).
41
D. Marta, op.cit., p. 180-183, 308 (pl. XXXV/4).
42
Al. Andronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, op.cit., în ArhMold, V, 1967, p. 263.
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construcţiile din jur, analogiile cu piesele siturilor medievale cu stratigrafii
nederanjate ne-au permis datarea recipientelor fragmentare. Prin descrierea
lor, se remarcă, printre altele, varietatea gamei tipologice, decorurile,
precum şi intervalul când vasele au fost utilizate, în secolele XVI-XVIII.
În privinţa provenienţei sticlăriei, nu avem informaţii despre
existenţa unor meşteri sticlari (vitripari/wytripari, Glasser, üveges) în
Moldova până spre finalul secolului al XVI-lea şi începutul secolului
următor. Cu alte cuvinte, suntem rezervaţi în privinţa producerii în
Moldova a vaselor de sticlă, din secolele XIV-XVI, în documente fiind
menţionaţi meşteri locali de etnie germană sau maghiară. Abia de la
finalul secolului al XVI-lea acest meşteşug a fost practicat şi de români,
ca argument fiind şi preluarea termenului german glass (glajă) care
sugerează difuzarea sticlei în mediile româneşti, cel mai probabil, prin
intermediul saşilor43.
Făuritul sticlei era cunoscut şi practicat în Transilvania secolelor
XIV-XVI, meşteri sticlari fiind semnalaţi la Cluj, Braşov, Sighişoara,
Oradea, care produceau sticlă de geamuri şi obiecte de cristal. Totodată,
de la începutul secolului al XVI-lea sunt cunoscute şi glăjerii
transilvănene, precum şi vitripari/wytripari (meşteri sticlari), dar nu
„suflătorii de sticlă” ori meşterii care din diverse materii formau
compoziţia, din topirea căreia rezulta masa vâscoasă, fluidă a sticlei, ce
prin suflare se transforma într-o formă de vas44. Materia de bază folosită
la fabricarea sticlei era piatra de cvarţ (lapidum bufonidum), cioburile de
sticlă, cenuşa (la sticla de calitate superioară din cenuşă se prepara potasa
calcinată), obţinute local, iar arsenul, salpetrul, ceriul şi manganul erau
importate45. În strânsă legătură cu meşteşugul sticlăritului s-a dezvoltat şi
cel al „potăsăriei”, cenuşa de potasiu (materia primă în prepararea sticlei)
fiind obţinută prin arderea lemnului46.
Producţia de sticlă medievală conţinea, printre altele, şaibe, table de
geamuri pentru ferestre (tabula), sticlă scobită şi cristal. Sticla scobită
43

A.A. Rusu, op.cit., în EphemNap, V, 1995, p. 312; Idem, op.cit., în Investigaţii ale
culturii materiale medievale din Transilvania, 2008, p. 136.
44
Magdalena Bunta, Contribuţii la studiul produselor artistice ale Glăjeriei de la
Porumbac (sec. XVII-XVIII), în AMN, XVII, 1980, p. 219.
45
V. Covaci, Manufactura de sticlă din Beliu în prima jumătate a secolului al
XVIII-lea, în Crisia, III, 1973, p. 222, 223.
46
Şt. Olteanu, C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în Evul
Mediu, Bucureşti, 1969, p. 141.
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este obişnuită şi frecvent folosită inclusiv la vasele găsite la Roman, fiind
incoloră sau colorată, îndeosebi galbenă şi albastră, iar cea verde
(denumită şi sticlă de butelii) era de cea mai slabă calitate47. Recipiente
de cristal nu am găsit în descoperirile de La Bibliotecă, acestea fiind mai
des întâlnite în mediul transilvănean, fiind fabricate dintr-un cristal
incolor, simplu şi mai rar gravat. Gama de vase medievale de sticlă, între
care regăsim şi câteva de la Roman, cuprindea pahare de apă, bere, vin,
ţuică, lichior, butelii, carafe, amfore, sfeşnice, candelabre şi vase
farmaceutice48. La acestea se adaugă cele întâlnite în cimitirele
medievale, candele şi lămpi49.
În secolul al XVI-lea Clujul era o zonă de tranzit pentru produsele
de import dar şi cele fabricate în Transilvania, în drumul lor peste
Carpaţi, în Muntenia şi Moldova50. Ulterior, de la finalul secolului al
XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea, încep să apară menţiuni
documentare ale meşterilor sticlari din Moldova şi Ţara Românească51.
Într-un document de vânzare a unei vii în Copou, datat la 1636, este
semnalat, printre participanţi, şi „popa Roşca steclar”52, iar mai târziu, tot
în Iaşi, este menţionat „Ionaşco steclariu”53. Pentru secolul următor apar
în documente fabrici de sticlă şi cristal la Bacău, Hârlău şi Suceava54. În
Ţara Românească participă, la 16 aprilie 1618, ca martor la o tocmeală
Voico sticlar din Argeş55. Tot în prima jumătate a secolului al XVII-lea
sunt menţionaţi Pavel şi Stan, sticlari din Brăneşti56. De asemenea, pe 25
octombrie 1640, este amintit un „şipar” (o specializare în cadrul sticlăriei
47

V. Covaci, op.cit., în Crisia, III, 1973, p. 225.
Ibidem, p. 225.
49
I. Ionaşcu, Vl. Zirra, Mănăstirea Radu Vodă şi Biserica Bucur, în Bucureştii de
odinioară în lumina săpăturilor arheologice (I. Ionaşcu, redactor), Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1959, p. 66 (fig. 19/d); Gh. Diaconu, Palatul Cnejilor, în Cercetări
arheologice şi istorice din zona lacului de acumulare Bicaz (coordonatori M. PetrescuDîmboviţa, V. Spinei), Piatra-Neamţ, 2003, p. 225.
50
A.A. Rusu, op.cit., în EphemNap, V, 1995, p. 313-314, inclusiv nota 141; idem, op.cit., în
Investigaţii ale culturii materiale medievale din Transilvania, 2008, p. 139, inclusiv
nota 160.
51
Şt. Olteanu, C. Şerban, op.cit., p. 203.
52
Biblioteca Academiei Române, CLXXXVII/192, orig. rom.
53
Idem, CXXXIX/50, trad. rom.
54
Şt. Olteanu, Meşteşugurile din Moldova în secolul al XVII-lea, în SMIM, III, 1959,
p. 177.
55
DIR, veac. XVII, B, vol. III, p. 212.
56
Idem, vol. IV, p. 584.
48
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ori o denumire regională a meşteşugului respectiv) pe nume Mihăilă din
Lunca57, iar către 1675 este semnalat, la Argeş, sticlarul Ghioca58. Pentru
Ţara Românească fabrici de sticlă au construit în secolul al XVII-lea,
printre alţii, domnitorii Matei Basarab, posibil la Câmpulung şi
Constantin Brâncoveanu în apropierea Târgoviştei59.
După această scurtă analiză, putem spune că abia vasele datate în
secolele XVII-XVIII erau produse în spaţiul Moldovei şi nu cele
anterioare, din secolele XIV-XVI. Cum recipientele din sticlă de la
Roman se încadrează primului interval amintit, iar majoritatea sunt lipsite
de ornamente ori au decoruri simple, credem că au fost produse în alte
centre din Moldova şi nu în spaţiul transilvănean. Singurele importuri
sunt cele trei sticluţe cosmetice pentru parfumuri.
Cele mai vechi piese de sticlă descoperite la Roman, în punctul La
Bibliotecă, rămân mărgica şi cele două ornamente conice din secolul al
XV-lea, restul sticlăriei fiind datată în secolele XVI-XVIII.
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Arhivele statului Bucureşti, A.N., CXI/40, orig. slav.
Idem, Mitropolia Ţării Româneşti, CLVII/71, orig. rom.
59
Şt. Olteanu, C. Şerban, op.cit., p. 203, inclusiv notele 925 şi 926.
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PLANŞA I: 1, fragmente de la căni, o carafă şi un platou; 2, fragmente de căniţe, o
mărgică, ornamente de vase, un bol şi o sticlă de lampă (fotografii)
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1

2

PLANŞA II: 1, fragmente de pahare şi vase cosmetice; 2, fragmente de flacoane
medicale (fotografii)

65

Recipiente fragmentare din sticlă descoperite în Târgul Romanului

1
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7

PLANŞA III. Căni fragmentare: 1, buză cu prag de culoare albastră; 2, 3, funduri
ornamentate cu alveole, de culoare albastră; 4, 7, pereţi de culoare maronie şi albastră;
5, 6, funduri de culoare maronie şi galbenă. Secolele XVI-XVII.
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1

2

4

3

5

6

8
7

PLANŞA IV: 1, corp de cană cu decor în „felii”, transparent; 2, tortiţă de cană compusă
din şiruri verticale transparente; 3-6, funduri de căni de culoare mov, neagră, albă şi
verde; 7, fund de platou de culoare verde; 8, picior de carafă transparent. Secolele XVI
– XVII (1-6) şi XVIII (7, 8).
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6

9

11

12
14
13

PLANŞA V: 1-4, 7, 8, tortiţe de căniţe lipite de corp ori sub formă de semicerc, plate sau rotunde
în secţiune, uneori faţetate ori decorate cu striaţii, de culoare albastră (1), albă (3, 4), roşie (7) şi
transparente (2, 8); 5, corp de căniţă, bitronconic, de culoare albastră; 6, fund de căniţă, bombat în
interior, de culoare verde; 9-11, ornamente de vase, unul rotund de culoare albastră, iar celelalte
conice, maronii; 12, mărgică rotundă de culoare maronie; 13, buză de bol evazată şi cu pereţii
bombaţi (globulari), de culoare albastră; 14, sticlă de lampă, cu buza rotundă dreaptă, gâtul scurt şi
pereţii bombaţi, transparentă. Secolele XV (9, 11, 12) şi XVII-XVIII (1-8, 10, 13, 14)
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1

2

3

4
6
5
7

8

12
10
9

11
13
PLANŞA VI. Pahare (1-8) şi sticluţe cosmetice (9-13) fragmentare: 1, buză grosieră de
culoare albă; 2-4, pereţi decoraţi cu brâuri alveolare, de culoare albastră; 5, picior cu nervuri,
de culoare verde; 6, fund grosier de culoare neagră; 7, fund ornamentat cu alveole, de
culoare maronie; 8, picior-talpă transparent; 9, buză guşată, crestată, cu gâtul lung, de
culoare albastră-verzuie; 10-12, buză inelară cu gâtul scurt, corpul bombat şi fundul cu
pereţii drepţi de formă pătrată, de culoare verde; 13, perete de formă pătrată, transparent,
decorat cu flori albe. Secolele XVI-XVII (9-13) şi XVIII (1-8).
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1

3
5

6

4

7

8

PLANŞA VII. Flacoane medicale: 1, 3-5, buze rotunde cu gâtul lung sau scurt, corpul
bombat (globular) sau cu pereţii drepţi ori hexagonali, de culoare albă (5, 8), verde (6, 7) şi
transparente (1-4). Secolele XVI-XVII.

INTELECTUALII ŞI FORMAREA ROMÂNIEI MODERNE1
Alexandru Zub
Summary: In the first half of the 19th century is speech nation who know
the new forms. After the modern state Roman is a new generation of
intellectuals: M. Eminescu, T. Maiorescu, I. Slavici, A.D. Xenopol forfight state
strengthening and morals purification. Their efforts determine the great Union
from 1918.

Mai întâi, să-mi fie permisă o mică distincţie terminologică. Înţeleg
prin intelectuali acea categorie de persoane care, beneficiind de studii
înalte, s-au implicat semnificativ şi în viaţa publică. Prin România
modernă înţeleg lumea noastră, de o parte şi de alta a Carpaţilor, în
proces de schimbare, după modelele oferite de ţările apusene în secolele
XIX-XX. Las la o parte, în ambele cazuri, lungile şi complicatele discuţii
marginale, produse în istoriografie sau în ştiinţele conexe, mai ales în anii
’60-’70 din secolul trecut, când elaborarea unor sinteze de amplitudine
impuneau oarecum asemenea limpeziri conceptuale.
În al doilea rând, mă simt dator să adaug, în chip de motivare a
demersului, că această relaţie de termeni, îndelung folosită de specialişti,
comportă azi nuanţe ce recomandă repunerea ei pe tapet, cu beneficiile
considerabile aduse deja în câmpul faptelor, ca şi în sfera analizelor ad rem.
Mai mult ca oricând, problema elitelor, discutată în fel şi chip după întâiul
război mondial, ca şi după al doilea, în plină criză şi sub presiunea unor
schimbări dramatice, chestiunea „demisiei” elitelor (în sensul lui J. Benda) a
ajuns a fi tot mai acută. Criza alimentează crizismul, cu o largă patologie,
supusă deja la variate analize, în spaţiul românesc ca şi dincolo de acesta.
V. Pârvan, E. Lovinescu, Şt. Zeletin, Nae Ionescu, din perioada
interbelică, sunt repere de neocolit într-o asemenea discuţie, pentru a nu
mai vorbi de N. Iorga, ilustrul polihistor, care a antamat mai toate
problemele lumii noastre. C. Rădulescu-Motru, D. Gusti, M. Vulcănescu,
M. Eliade încă se cuvin citaţi consensual. Iordan Chimet a avut ideea, la
finele secolului, să adune într-un corpus masiv şi indispensabil, Dreptul
1
Conferinţă rostită la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, 25 aprilie 2013,
din iniţiativa profesorului Ioan Mitrea. Moderator, prof. Mariana Popa, manager al
Complexului.
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la memorie (I-IV), textele reprezentative pentru discuţia în cauză,
prelungită, apoi, cu elemente contemporane, într-o altă antologie, nu mai
puţin semnificativă: Momentul adevărului.
Ca şi alte popoare din Europa, românii s-au constituit în naţiune
modernă în secolul XIX, pe seama câtorva generalii de luptători pentru
crearea unui stat liber, independent şi prosper, după modelele funcţionale în
lumea apuseană. S-au făcut deja unele încercări de a explica generaţionist
formarea României moderne, ca în cazul istoricilor T.W. Riker şi Patrik
Griffin, sau al filosofului culturii P.P. Negulescu, pentru a ne limita la
câteva exemple la îndemână.
Evocată, sub acest unghi, a fost mereu generaţia paşoptistă, care a
avut şansa rarisimă de a-şi vedea împlinite, la 1859, şi după aceea, marile
proiecte socio-politice schiţate mai înainte. Însă opera lor n-ar putea fi
estimată corect fără a lua în calcul aportul generaţiilor anterioare,
începând chiar cu cronicarii moldo-munteni din secolul XVII, continuând
cu istoricul de talie mondială D. Cantemir şi corifeii de peste munţi
(Şcoala ardeleană), al căror mesaj panromânesc a culminat, la finele
secolului XVIII, cu admirabilul Supplex Libellus Valachorum, în care
se regăsesc temeiurile lingvistice, istorice şi juridice ale unităţii
româneşti.
Peste câţiva ani, la capătul unui nou război ruso-turc, care ne-a
adus, în 1812, o nouă amputare a teritoriului, prin anexarea Basarabiei de
către imperiul ţarilor, după raptul Bucovinei de către Habsburgi la 1775,
ambele rapturi constituind diminuţii semnificative pentru români, operate
în momente de criză europeană şi de căutare a unui nou echilibru
geopolitic.
Discursul patriotic, întemeiat pe istorie, pe tradiţii şi pe un orizont
extins de aşteptare etno-culturală, cunoştea tocmai accente noi, impuse de
realităţile curente, de o nouă sensibilitate, adusă de generaţia cu care
debuta secolul XIX, atunci când lumea germană îşi formula dezideratele,
prin Herder şi Fichte, apoi prin Humboldt şi Ranke, ca să ne limităm la
aceste eminenţe ale gândirii europene.
Tocmai atunci, în 1812, întorcându-se în ţară, după un periplu
formativ (Austria, Polonia, Italia), G. Asachi, fiul unui teolog erudit şi
locvace, din anturajul Mitropolitului Veniamin Costache, compunea un
poem, La Patrie, în care se regăsesc (citez din memorie) mai toate
elementele din recuzita discursului naţional: „O, români, români ai
Daciei, ce purtaţi un mândru semn de-origine, acum istoria fie-ne
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îndemn”. Etnonimul român, Dacia, fibra romană a etnogenezei, apelul la
trecutul istoric al autohtonilor carpato-danubieni, iată elemente de discurs
colectiv, palingenetic, ce se regăsesc chiar la începutul poemului, distih
în lumina căruia ar putea fi explicat ansamblul acţiunii asachiane de mai
târziu, în materie de teatru, presă, istorie, arhivistică, legislaţie modernă.
Este spiritul (Zeitgeist) ce i-a animat, în epocă, şi pe alţi comilitoni,
precum P. Maior, G. Şincai, I. Budai-Deleanu, G. Lazăr, F. Aaron,
vârfuri ale intelighenţiei ardelene, la care se vor adăuga alţii, la fel de
inimoşi în apărarea cauzei: G. Bariţiu, S. Bărnuţiu, A.T. Laurian, I.
Maiorescu, E. Murgu, A. Papiu-Ilarian, o strălucită pleiadă de cărturari
obsedaţi de ideea naţională şi dispuşi a se pune în slujba regenerării
colective. Mai toţi au studiat la şcoli înalte, peste hotare, izbutind să se
impună în domenii utile cauzei. Prin ei, daco-românismul a prins contur
efectiv, ca element de bază al construcţiei etno-politice româneşti. Cei mai
de seamă aveau o gândire nespus de matură, care nu o dată i-a încântat pe
străini. Ajuns în Franţa, la colegiul din Lunéville, M. Kogălniceanu îi scria,
la 15 martie 1835, prietenului său V. Alecsandri, atunci la Paris şi lezat
moralmente de comparaţia cu metropola luminii: „Da, recunosc, e o mare
deosebire între patria noastră şi Franţa. Aceasta e mare, puternică, una
din ţările cele mai distinse din Europa… Moldova, din contra, e mică,
săracă, nu e celebră decât prin trecutul ei, încă ignorat de naţiunile
străine; abia începem să ne ridicăm capul, abia ne scuturăm lanţurile
neştiinţei. Dar, fiindcă e ţara noastră, trebuie să o susţinem şi tot ce
putem face mai bun e să încercăm a o scrie şi a o ilustra prin talentele,
virtuţile şi braţele noastre, dacă trebuie. Da, prietene, insista
Kogălniceanu, fii totdeauna bun moldovean, iubeşte-ţi şi serveşte-ţi
patria, oricât de mică şi oricât de săracă ar fi”2.
La fel gândeau, în epocă, logofătul Ionică Tăutul, Florian Aaron,
autorul unei sinteze de istorie naţională, scriitorul C. Negruzzi,
„economistul” Ion Ghica, ardentul militant care a fost N. Bălcescu, autor
al unui sorit semnificativ pentru idealul suprem al acelei generaţii: „Nu
există fericire fără libertate, nu există libertate fără putere, iar noi românii
nu putem fi puternici decât adunaţi în unul şi acelaşi corp politic”3. Era
firesc ca acelaşi căuzaş să considere, la 1847, că „Ţinta noastră nu poate
2
Apud Alexandru Zub, Mihail Kogălniceanu, un arhitect al României moderne, ed. III,
Iaşi, 2005, p. 15.
3
Citat din memorie.
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fi alta decât unitatea naţională a românilor”4, unitatea fiind o sursă de
putere, iar puterea o sursă de libertate, adică de fericire individuală şi
colectivă totodată. În acest spirit, exilaţii de la Paris s-au mobilizat
epistolar şi publicistic, pentru a dobândi sprijin din partea unor
personalităţi ca P. Bataillard, E. Quinet, J. Michelet, A. Ubicini, dacă ne
limităm la spaţiul francez. Un ideal patriotic îi anima pe toţi consensual.
Războiul Crimeii, o nouă catenă în multiseculara criză orientală, le-a
permis românilor să folosească contextul geopolitic, pentru a-şi împlini
ardenta dorinţă de unitate statală. V. Alecsandri a scos atunci revista
România literară, Kogălniceanu o alta, în acelaşi spirit, Steaua Dunării,
în timp ce grupul muntean din jurul lui C.A. Rosetti şi I.C. Brătianu
editau ziarul Românul. Pe frontispiciul acestuia din urmă, cu dublu îndemn
pedagogic, a fost aşezat un motto semnificativ: „Luminează-te şi vei fi/
Voieşte şi vei putea!”; iar pe altă parte, simetric, un îndemn la solidaritate,
poate extras din recuzita anonimă: „La treaba bună puţini s-adună/ Dar mult
pot cei puţini împreună!” Ambele îndemnuri aveau o certă origine
iluministă, sapienţială, fiind readuse în actualitate cu rost stimulativ,
patriotic, de mai bună cunoaştere şi de conlucrare în acelaşi scop, ca să
aducă un plus de bine social.
Spre lauda lor, „căuzaşii” au fost capabili să folosească acel context
favorabil pentru a-şi asigura victoria. Dispunem azi, în cea mai mare
măsură, de documentele epocii şi de numeroase comentarii, analize,
restituţii, care atestă o bună conexiune între factorii interni şi cei din afara
spaţiului danubio-carpatin, puşi la lucru ingenios şi constant. Faptul se
datorează nu doar inspiraţiei de moment, ci acumulărilor sedimentate dea lungul timpului şi devenite un credo imperios, o stare de spirit la nivel
popular, care impunea soluţii adecvate. Publicând faimoasa culegere de
poezii populare, cu atâtea nestemate ale geniului anonim, V. Alecsandri
i-a sporit anume valoarea cu o introducere, în care exalta acel geniu,
punându-l în relaţie cu istoria curentă. Revista România literară, scoasă
atunci, era în sine un manifest, un program, ca şi Steaua Dunării, ca şi
Românul, ca şi poemul Cântarea României, atribuit lui Alecu Russo şi
lui N. Bălcescu, nu fără temei, fiindcă reprezenta o chintesenţă a acelui
credo. Se evoca istoria, „cartea de vitejie a trecutului”, în raport cu care
concetăţenii erau îndemnaţi să-şi potrivească paşii. Un poem ilustrativ
pentru acest spirit, scris de Cezar Bolliac, începea cum nu se poate mai
4

Alexandru Zub, op.cit., p. 63.
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adecvat: „Deşteaptă-ţi, Românie, orgoliul străbun,/ Că iată sună ora şi
geniul cel bun/ Să îmble început-a pe tot pământul tău” (Poezii, 1857).
Ieşirea din vechea letargie devenise o poruncă a timpului, folosită de
fruntaşii patrioţi pentru a spori şansele de izbândă.
Nimic mai semnificativ pentru spiritul acelui timp decât Hora
Unirii, publicată de Alecsandri în Steaua Dunării, la 9 iunie 1856, anul
când la Paris „marile puteri garante” hotărau – formulă cu totul inedită –
ca situaţia românilor să fie rezolvată prin apel la factorul popular,
implicat în acele Adunări ad-hoc, compuse din reprezentanţi ai diverselor
straturi sociale. Este meritul lui Kogălniceanu de a fi găsit expresia
exactă şi solemnă totodată a „dorinţelor ţării”, la 7 octombrie 1857,
dorinţe reductibile la „asigurarea fiinţei sale în marea familie a naţiilor”.
Documentul respectiv făcea din „Unirea Principatelor într-un singur stat
sub numele de România”, cu un prinţ străin în frunte, cheia unui program
coerent de construcţie statală, în slujba căruia s-a pus mai toată elita
momentului. Programul în cauză a fost realizat pas cu pas, prin adecvări
cazuale şi abilitate diplomatică, în anii domniei lui Alexandru Ioan Cuza,
cei şapte, ca şi după aceea, sub Carol I, ca principe (1866) şi rege
constituţional (1881).
Încă de la debutul epocii Unirii, fruntaşii ardeleni declarau, sub
pana istoricului Al. Papiu-Ilarian, că „lupta pentru naţionalitate merge
înainte” şi că „idealul român este unirea tuturor românilor într-un singur
corp politic, adică Daco-România”. Urgenţa întâi era însă consolidarea
Unirii prin reforme interne şi printr-o abilă politică externă, asigurată de
oameni ca M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, C. Negri ş.a., a căror
abnegaţie s-a dovedit salutară pentru noul organism statal.
Autonomia, în acest cadru, nu mai putea mulţumi elita politică a
ţării. A fost nevoie de o nouă „criză orientală” pentru ca românii, având
în frunte un prinţ străin şi oameni politici de talia lui M. Kogălniceanu şi
I.C. Brătianu, să-şi poată adjudeca, luptând cu armele peste Dunăre,
statutul de independenţă, „parafat” diplomatic prin Congresul de la
Berlin (1878), unde preşedintele acelui areopag, Otto von Bismarck, a
trebuit să recunoască, puţin surprins, că „România îşi are oamenii săi”, cu
alte cuvinte, figuri demne de stimă. I-a fost dat lui Alecsandri, poetul
„deşteptării naţionale” şi al Unirii, să laude apoi sacrificiile făcute „de la
domn pân’ la opincă”, aşa cum N. Grigorescu le fixase pentru totdeauna
pe pânză conduitele pe câmpul de luptă.
O nouă generație de intelectuali sensibili la destinul colectiv,
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printre care M. Eminescu, T. Maiorescu, I. Slavici, A.D. Xenopol, îşi
dedica eforturile acţiunii de întărire a statului român şi de purificare
morală, acţiune dificilă şi îndelungă, comparată de Xenopol, în discursul
festiv de la Putna (1871), cu „aceea a polipilor ce rădică insule din sânul
oceanului, pe care apoi viaţa îşi aşterne covorul său”5. Tânărul istoric
schiţa un complex program de regenerare colectivă, întemeiat pe ideea că
„ştiinţa şi puterea morală sunt stâlpii fericirii popoarelor”6. Mintea şi
inima erau chemate să contribuie deopotrivă la acest proiect.
În 1883, când la Iaşi Eminescu recita Doina şi se inaugura statuia
ecvestră a lui Ştefan cel Mare, un fruntaş politic şi publicist, P. Grădişteanu, a
ţinut să releve faptul că din coroana regală lipseau trei nestemate,
gândindu-se, fireşte, la Basarabia, Bucovina şi Transilvania, aflate încă
sub stăpâniri străine. Mişcarea memorandistă, înfiripată în spaţiul
intracarpatin, a impus accente noi în programul naţional, contribuind la
desăvârşirea unităţii de stat româneşti, realizată după încă două decenii
de strădanii şi jertfe. Pe asemenea suferinţe, tezaurizate din vechime,
aşeza N. Iorga, în plin război de întregire, speranţa că „vom fi iarăşi ce
am fost şi mai mult decât atâta”7.
Prezent, ca spectator, la Adunarea Naţională de la Alba Iulia, din
istorica zi de 1 decembrie 1918, tânărul poet Lucian Blaga a putut
constata „ce înseamnă entuziasmul naţional, sincer, spontan, irezistibil,
organic, masiv”, entuziasm ce avea în spate îndelungi aşteptări şi
speranţe mereu amânate. Se puneau astfel „temeiurile unui alt Timp”,
după cum avea să conchidă poetul-filosof într-un volum memorialistic,
Hronicul şi cântecul vârstelor8.
Evocând sacrificiile făcute de români în marile încleştări ale
războiului, un alt intelectual de marcă, istoricul-arheolog V. Pârvan, se
întreba, într-un memorial din 7/20 noiembrie 1918, „cine va lămuri pe
viitor care-i sensul existenţei naţiunii noastre? Cine va feri naţiunea
noastră de tragedia eroului dus pe căi greşite tot mai departe de biruinţă?
Cine va creşte naţiunea noastră întru eroismul activ, creator şi sigur de
rostul jertfei sale, naţiunea noastră care de două mii de ani nu cunoaşte
decât suferinţa martiriului, răbdarea infinită sub loviturile sorţii, nebiruită
în fiinţa ei (…). Cine va învăţa naţiunea noastră ce e ideea în viaţa
5

A.D. Xenopol, Scrieri sociale şi filozofice, Bucureşti, 1957, p. 216.
Ibidem, p. 207.
7
V. Netea, Carmen Saeculare Valachicum, Bucureşti, 1979, p. 324.
8
Ibidem, p. 356.
6
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popoarelor, ce e întruchiparea spre vecinicie a gândului în formă vie şi în
putere renăscătoare? Cine va da naţiunii noastre suprema sanctificare a
scopului vieţii spirituale, acordarea întru sublim a scopurilor individuale
cu cele sociale şi cu cele universale? Cine va revela naţiunii noastre
sublimul vieţii spirituale active ca biruire a morţii celei a toate
distrugătoare? Cine-i va revela armonia eternă dintre legile neschimbate
din cosmos şi legile după care se ritmează gândul nostru omenesc?”9
Sunt interogaţii lansate într-un mediu academic, pentru nişte tineri atinşi
de tragedia războiului şi cu toate astea gata de noi jertfe. Pe asemenea
idei, credea un alt contemporan, Onisifor Ghibu, că s-ar putea pune la
lucru o pedagogie specială, bazată pe cultul muncii, al creaţiei înalte, al
demnităţii colective.
S-a vorbit, consensual, şi de contribuţia „norocului românesc”, la
noul statut al ţării noastre, consacrat prin tratatele de la Versailles, repede
puse sub semnul contestaţiei de statele perdante10. Este sintagma folosită
de Mircea Vulcănescu într-o sinteză asupra Marelui Război, cu
precizarea că norocul nu trebuie înţeles ca „un capriciu al întâmplării”, ci
ca emanaţie firească a unor elemente aproape imuabile. „Unitatea
geografică a pământului românesc, unitatea etnică a formelor de viaţă, a
limbii, a obiceiurilor, în care trăieşte imens o majoritate a acestui popor,
au contribuit în aceeaşi măsură ca vitejia militară sau ca abilitatea politică
ce știe să folosească împrejurările la înfiriparea unităţii naţionale”11.
Se regăsesc asemenea idei în conferinţele şi memorialele lui
Pârvan, cel adânc impresionat de poemul Cântare României, în
povestirile de război ale lui Sadoveanu, strânse ulterior în volumul
Morminte, dar şi la alţi scriitori sensibili la dramele războiului şi la
suferinţele mai vechi ale „ţăranului de la Dunăre”. Să mai amintim aici eseul
pârvanian despre Ideile fundamentale ale culturii sociale contemporane,
cu care D. Gusti deschidea revista Arhiva, cea în care şi-au găsit loc atâtea
contribuţii de bază ale sociologiei româneşti. O lungă şi complexă dezbatere
a avut loc pe acest temei, ca un fel de epilog, la marea împlinire naţională
din 1918 şi ca un nou proiect de ajustări instituţionale.
Pe ce cale evoluăm12 era lozinca înscrisă de C. Rădulescu-Motru
9

Ibidem, p. 364.
M. Vulcănescu, Războiul de întregire a neamului, Paris, Coresi, 1985, p. 104-105.
11
Ibidem, p. 105.
12
Cf. Nae Ionescu, Drumurile destinului românesc, ed. Miruna Lepuş, Bucureşti,
Vremea, 2011, p. 124.
10

Intelectualii şi formarea României moderne

77

pe frontispiciul revistei Ideea europeană, ca un îndemn la reflecţie şi la
mobilizare civică, într-un spirit afin cu cel care mobilizase elitele în alte
epoci. „Dinamizarea naţiei” ajunsese a fi o sintagmă de uz curent, ca o
nevoie tot mai presantă de renovaţie sub multiple aspecte. Trebuia găsită
calea benefică, nu acea aurea mediocritas ce se putea nutri eventual
dintr-o anume tradiţie culturală. S-a putut defini perioada interbelică, acel
interval de două decenii, ca fiind „România normală”, cu toate excesele
şi aporiile ei încă nestudiate cum se cuvine13.
S-a pus poate un prea mare accent pe caracterul polar, antinomic, al
evoluţiei în cultură, însuşire sesizată şi de M. Eliade într-un eseu
memorabil. Ne putem însă întreba (am şi făcut-o) dacă se poate vorbi de
o polaritate în sens absolut sau dacă există o singură polaritate în cultură.
Problema rămâne oricum deschisă, ca şi discuţia privitoare la
modernitatea românească14, asupra căreia ne-am permis a schiţa unele
elemente de cadru istoric, spre a pune în lumină procesul îndelung de
constituire a naţiunii române, marea „serie istorică” a devenirii noastre
moderne.

13

Iordan Chimet, Cele două Europe, cele două Românii, Bucureşti, Noul Orfeu, 2004,
p. 75-107.
14
Alexandru Zub, Biruit-au gândul, Iaşi, Junimea, 1983; Sorin Alexandrescu,
Paradoxul român, Bucureşti, 1998; La Modernité à l’Est, Craiova, 1999; Privind
înapoi, modernitatea, Bucureşti, 1999.

UN EPISOD CONTROVERSAT AL RELAŢIILOR DINTRE DOMN ŞI
MITROPOLIT ÎN ANII UNIRII PRINCIPATELOR*
Dumitru Vitcu
Summary: The Orthodox church in the Romanian Principalities, as in
other Balkan states, played, for a very long time, a particularly significant role
in national life because, among other reasons, of the enormous tracts of land
under their control. Thus, the metropolitans and the high clergy had a very
strong economic and political as well as spiritual and religious influence in
Romanian society. Since 1851, the head of Moldavian church was Sofronie
Miclescu, a very respected but authoritative man. Soon after the unification of
the two Romanian Principalities, Moldavia and Wallachia, in 1859, under the
Prince (named „hospodar”) Alexander I. Cuza, the relationship between the two
leaders became more and more altered, because the new political position of the
lay authorities on the Orthodox Church and its new clergy statute. Moreover,
the Moldavian new authorities wished to have an independent church and to
make its administration a part of the state apparatus. The opposition of Sofronie
Miclescu to almost every reforme projected by the new political regime on the
way of modernity opened a gravely conflict with Al.I. Cuza, who decided the
suspension of Metropolitan, in November 1860, and his banishment to Slatina
Monastery. After that, Sofronie Miclescu was going to be charged by a high
clerical Court, but meanwhile, his illness and old age made the authorities to
give up the severe measure. The Metropolitan was approved to come back to
Iassy, to be discharged with a pension, but after a few months, he died.
The conflict was over, but that episode generated, from time to time,
various opinions among analists, regarding the question of guilt.

Ca instituţie fundamentală a statului încă de la cristalizarea
primelor forme de organizare a acestuia, biserica ortodoxă a fost şi a
rămas nu doar un stâlp de rezistenţă a fiinţei naţionale, al conservării
naţionalităţii în faţa vitregiilor de orice fel, ci şi un focar de cultură, de
spiritualitate şi toleranţă, în interior ca şi în afară, dovedindu-se, prin
conduita slujitorilor şi mărturisitorilor ei creştini, o autentică precursoare
a ecumenismului de azi. Care a fost locul şi rolul bisericii ortodoxe
române în cadrul mişcării plenare regenerative şi cum au evoluat relaţiile,
*

Textul de faţă a fost publicat şi în revista ieşeană Dacia literară, an XXIV (serie
nouă), nr. 11-12/ noiembrie-decembrie/ 2013, p. 17-23.
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altminteri seculare, între stat, cu expresia puterii politice supreme, domnia, şi
instituţia mereu alăturată, asociată ori (vremelnic) subordonată acesteia,
biserica, dar niciodată văduvită de menirea şi capacitatea ei de a cultiva şi
întreţine credinţa în Dumnezeu şi speranţa în mântuirea sufletelor, sunt
întrebări care provoacă şi alimentează interesul constant al specialiştilor,
uneori şi al diletanţilor, pentru aflarea adevărului istoric, ca ţintă generică.
Trecând peste secole de convieţuire, de cooperare şi asistenţă mutuală
(cu nelipsitele confruntări sau incidente, specifice bunăoară „parantezei”
fanariote) şi intrând în spaţiul modernităţii, ar fi de observat câteva
modificări, nu doar formale, în evoluţia raporturilor tradiţionale între cei doi
poli ai puterii, reprezentând – în fericita expresie a regretatului teolog
Dumitru Stăniloaie – împărăţia legii şi, respectiv, împărăţia harului1.
Mai întâi, intrarea în vigoare a Regulamentelor Organice, în anii
1831-1832, a semnificat nu doar o bornă cronologică, marcând faza
preliminară a construcţiei naţionale prin unificarea cadrului legislativ al
celor două Principate, ci şi o veritabilă piatră de hotar în organizarea şi
evoluţia vieţii bisericeşti, în afirmarea statutului clerului şi, desigur, în
reglementarea noilor raporturi între autorităţile laice şi cele bisericeşti.
În al doilea rând, mişcarea regenerativă în plan social şi naţional şi
lupta pentru înfăptuirea Unirii în deceniile de mijloc ale veacului al XIX-lea
nu pot fi deplin înţelese fără aportul consistent şi evident al bisericii
ortodoxe, covârşitoare, reprezentată deopotrivă de clerul de jos, ca şi de
înalţii ierarhi, ale căror credinţă şi devotament pentru idealul unităţii
naţionale au fost exprimate prin mijloace specifice – scrieri, traduceri,
predici, acţiuni şi atitudini afişate şi dincolo de amvon – de foarte mulţi
cărturari şi slujitori ai altarului, aparţinând unor generaţii şi, parţial, unor
concepţii diferite, precum Veniamin Costachi, Neofit şi Filaret Scriban,
Calinic şi Sofronie Miclescu, Melchisedec Ştefănescu, Ieronim al Bistriţei,
Calinic al Râmnicului, Filotei al Buzăului, Climent al Argeşului etc.
Îndeosebi, în împrejurările dramatice ale precipitării evenimentelor
politice din anii 1856-1859, când confruntările dintre unionişti şi
separatişti s-au generalizat şi acutizat mai ales în Moldova, cei doi
mitropoliţi, de la Iaşi şi Bucureşti, Sofronie Miclescu şi, respectiv, Nifon
al Ungrovlahiei, aflaţi în ipostazele succesive de preşedinţi ai Adunărilor
ad-hoc (1857) şi, apoi, ai Adunărilor elective (1858-1859), au fost
1

Dumitru Stăniloaie, Ortodoxie şi românism, Asociaţia românilor din Bucovina de
nord, 1992, p. 181.

80

Dumitru Vitcu

chemaţi să dea expresie devoţiunii generalizate, chiar dacă nu şi
unanime, a clerului ortodox din Principate pentru cauza naţională.
În al treilea rând, perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza se
confundă cu etapa celor mai curajoase, mai consistente şi mai durabile
reforme, vizând în egală măsură statul şi biserica, spre emancipare, prin
modernizare. De altfel, întreaga legislaţie bisericească iniţiată şi
aplicată de guvernele succesive ale lui Cuza, cu evidenţierea cabinetului
M. Kogălniceanu pentru amploarea şi densitatea reformelor operate, a
imprimat un nou curs şi raporturilor „tradiţionale” dintre stat şi biserică,
curs ilustrat, deopotrivă, prin cunoscuta şi îndelung contestata (mai ales
în afara graniţelor ţării) lege a secularizării averilor mănăstireşti din
1863, prin legea comunală din anul următor, care atribuia primăriilor
locale elaborarea actelor de stare civilă, aflate până atunci în
responsabilitatea bisericii, prin Codul civil, de inspiraţie laicizantă
franceză, care diminua rigoarea mai vechilor canoane bisericeşti în
privinţa căsătoriilor civile şi a divorţului, prin legea călugăriei sau a
schimei monahale, reglementând condiţiile şi problematica
monahismului, prin organizarea învăţământului teologic, prin oficierea
liturghiilor sau a slujbelor religioase, cu câteva mici excepţii, doar în
limba română, prin constituirea sinodului general unic etc.
Nu mai puţin însemnate prin efectele provocate în interior, ca şi în
exterior, au fost măsurile legislative, în acelaşi domeniu, adoptate de
autorităţile centrale ale statului, menite a asigura dobândirea autocefaliei
bisericii ortodoxe române, în perfect consens cu efortul general în direcţia
deplinei emancipări politico-naţionale. Prin înfiinţarea autorităţii sinodale
centrale, în decembrie 1864, ca şi prin legea pentru numirea de mitropoliţi
şi episcopi eparhioţi în România, din ianuarie 1865, s-au realizat paşi
importanţi pe calea desprinderii bisericii româneşti de sub autoritatea
Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, desprindere care – depăşind
episodul rezistenţei patriarhului ecumenic Sofronie, în exterior, şi al „luptei
pentru canonicitate” în interior – avea să fie reafirmată legislativ, atât prin
Constituţia din 1866, cât şi prin legea organică din 1872, spre a fi recunoscută
oficial de noul patriarh ecumenic, Ioachim IV, abia în aprilie 1885.
În numai şapte ani de domnie, observa un istoric-teolog, domnitorul
Cuza a realizat în biserica română lucruri pe care alţii nu le-au săvârşit în
zeci de ani2. Privite şi judecate în ansamblu, într-un orizont politic mai
2
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larg, chiar dacă au zdruncinat tradiţia şi au provocat uneori reacţii
potrivnice, fireşti şi explicabile, atât în rândul clericilor, cât şi al
mirenilor, atrăgând şi serioase adversităţi externe, reformele operate de
Al.I. Cuza (şi) în spaţiul ecleziastic s-au situat în perfect consens cu
întreaga sa operă reformatoare aşezată la temelia statului naţional român
modern. Nu este însă mai puţin adevărat faptul că măsurile adoptate,
necesare dacă nu şi imperative, pozitive şi benefice pentru stat, societate
şi instituţie, s-au interferat uneori cu ingerinţe şi abuzuri generatoare de
stări conflictuale, sesizabile până la cel mai înalt nivel. „Domnia lui Cuza –
nota cândva un cunoscut istoric bisericesc, Simeon Reli – se inaugura în
1859 prin acte arbitrare în biserică”3, concluzie împărtăşită ulterior şi de
alţi autori teologi. Printre actele care vor fi alterat, cu siguranţă,
normalitatea relaţiilor preexistente între cele două instituţii, stat şi
biserică, reprezentate la cel mai înalt nivel, s-au numărat, desigur,
trecerea precipitată a averilor marilor mănăstiri neînchinate din Moldova
(Neamţ, Secu, Agapia, Văratec, Adam şi Vorona) sub administraţia
Ministerului Cultelor, desfiinţarea atelierelor mănăstireşti şi a
tipografiilor de la Neamţ şi Mitropolie, numirea de către domn a unor
înalţi ierarhi, fără consultarea sau acceptul mitropolitului4, ori a unor
clerici, în funcţii guvernamentale laice, cu ignorarea poziţiei bisericii5,
preluarea în gestiune, de către puterea civilă, a administrării averii
(74.000 galbeni) agonisită de episcopul Buzăului, căzut în grea suferinţă etc.
Confruntaţi cu asemenea stări de lucruri „atingătoare autorităţii
înalţilor reprezentanţi eclesiastici”, cei doi mitropoliţi au ripostat cu
diferenţiată vehemenţă, asumându-şi fiecare – tot diferenţiat – pagubele,
ca şi foloasele oricărui tip de reacţie împotriva celor care, în proprie
expresie, „vătămau drepturile bisericeşti”. Mai reţinut în atitudinea-i
protestatară faţă de noile autorităţi politice, fiind surprins şi cu mai multe
nereguli administrative decât omologul său moldovean6, ierarhul
bucureştean va uita repede mai vechile angoase şi va găsi calea coabitării
Glasul Bisericii, XL, nr. 1-2, 1981, p. 166.
3
Simeon Reli, Curs de Istoria Bisericii Române, ediţie revizuită şi completată, vol. II,
f.a., Bucureşti, p. 423.
4
Cazul lui Dionisie Romano, numit de Al.I. Cuza locţiitor de episcop la Buzău, în locul
lui Filotei, fără acordul mitropolitului Nifon.
5
Cazul lui Melchisedec Ştefănescu, numit ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice în
Moldova, la 30 aprilie 1860, în total dezacord cu mitropolitul Sofronie Miclescu.
6
Dimitrie Bolintineanu, Viaţa lui Cuza Vodă, ediţia a II-a, Bucureşti, 1869, p. 147.
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cu un sistem decis a ignora, deopotrivă, protestele venite din interiorul şi
din afara bisericii şi a ţării. Flexibilitatea sau abilitatea sporită avea să-i
asigure, peste numai cinci ani, scaunul de mitropolit primat al României,
titlu acordat prin ordonanţa domnitorului Cuza, emisă la 11 ianuarie
1865, la propunerea ministrului Cultelor în exerciţiu, Nicolae
Kretzulescu. Este drept că, după ieşirea din scena vieţii politice a
domnitorului Unirii, Nifon se va elibera de orice sentimente îndatoritoare
faţă de cel care îi oferise toiagul primatului mitropolitan şi-l va anatemiza
verbal pe fostul său binefăcător7.
În schimb, mitropolitul de la Iaşi, în scaun din 1851, arborând o
intransigenţă aparent mai greu de înţeles faţă de „alesul naţiunii” din
1859, a cărui popularitate nu putea fi afectată, cel puţin în primii ani, de
unele pretinse derapaje autoritariste, s-a impus din start ca „unul din cei
mai înverşunaţi protivnici ai noului ordin de lucruri şi ai domnului”, în
expresia marelui istoric A.D. Xenopol8. De fapt, atitudinea-i duplicitară
faţă de cauza Unirii, în general, observată de unii contemporani şi
adversitatea sa deschisă faţă de unii fruntaşi ai partidei naţionale din
Moldova confirmau oarecare consecvenţă în conduita înaltului ierarh,
afişată cu mai multă sau mai puţină discreţie încă din vremea Adunării
ad-hoc, a Căimăcămiei de trei (acea administraţie provizorie a ţării din
perioada 1856-1859) şi, mai ales, a Adunării Elective, al cărei preşedinte
de drept a fost desemnat, dar de la ale cărei lucrări a lipsit, invocând, fără
temei real, motive de sănătate9.
Tolerate în primul an şi până în a doua jumătate a celui de al doilea,
dezacordurile, urmate de ieşirile publice ale mitropolitului, împotriva
acţiunilor sau măsurilor reformatoare iniţiate de domnitor şi de
7

La 21 martie 1872, cu câteva luni înainte de promulgarea noii legi pentru
organizarea Bisericii Ortodoxe Române, mitropolitul primat declara: „Sunt aproape
şapte ani de când furăm nevoiţi a ne retrage până în cele dinăuntru ale altarului lui
Dumnezeu, dinaintea furiei unui legiuitor care călca sau răpea tot dreptul şi toată
autoritatea legitimă a Sfintei Biserici, dată ei de întemeietorul său, Dumnezeu, de
Apostolii săi şi de Sfintele Sinoade, de a toată lumea, primită şi recunoscută de toţi
Sfinţii Împăraţi ai creştinătăţii, care şi-au însuşit-o sistemului lor guvernamental. Sunt
tot atâţia ani de când noi am dat alarma şi ne-am plâns în plin Senatul ţării, în contra
acestor uzurpări ale puterii civile” (Laurenţiu Stamatin, Stat şi Biserică în timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Editura Junimea, 2011, p. 59, nota 69).
8
A.D. Xenopol, Domnia lui Cuza Vodă, vol. I-II, Iaşi, 1903, p. 162-163.
9
Acte şi documente relative la istoria renascerii naţionale a României, vol. VIII,
Bucureşti, 1900, p. 104-107, 148-150, 164-176, 231-281.
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colaboratorii săi în domeniul păstorit de Sofronie Miclescu, l-au
determinat pe Cuza să declare răspicat că „dacă în treburile bisericeşti el
(mitropolitul) este suveran (…), în cele lumeşti nu poate fi decât
ascultător şi supus”. Reacţia nu s-a limitat însă la atât. La recepţia
organizată, în ziua de 23 octombrie 1860, în incinta Palatului domnesc
din Iaşi, imediat după întoarcerea sa din prima vizită protocolară
efectuată la Constantinopol, domnitorul i-a adresat înaltului ierarh o
veritabilă filipică, pe cât de neaşteptată – de faţă fiind întreaga
protipendadă a urbei – pe atât de acidă:
„Prea Sfinte Mitropolite, ţeara v-au încredinţat toiagul
arhipăstoresc, pentru ca să o conduceţi pe calea moralei şi a mântuirii
sufleteşti. Eu sunt sigur că Prea Sfinţia Voastră aveţi conştiinţa acestor
mari şi frumoase datorinţi, însă sunteţi rău încongiurat, rău sfătuit; şi
consilierii voştri vă conduc pe o cale nepotrivită, nici cu demnitatea
Bisericii, nici cu interesele statului. De un timp încoace, clerul înalt a
părăsit cu totul misia sa. Relaţiile sale cătră puterea civilă devin din zi în
zi mai necuviincioase. În loc ca clerul să fie cel întâi a da exemplul
respectului către lege şi autoritate, el s-a pus în stare de adevărată
revoltă. Şi astăzi, în această epocă de transiţie, când, mai presus de
toate, avem trebuinţă de ordine şi de linişte, clerul provoacă la anarhie.
Şi ca domn şi ca creştin, noi nu vom mai tolera o asemenea stare
de lucruri jăcuitoare fericirii şi progresului ţării. Trebuie în viitor ca
capitele cele mai îndărătnice să se supuie legii. Am multe rezoane pentru
a vă adresa aceste cuvinte. Vi le voi spune cu francheţe”. După care,
enumera într-o ordine oarecum aleatorie: opoziţia faţă de încercările
miniştrilor de a introduce morala şi disciplina în mănăstiri, măsuri
respinse de mitropolit prin „cărţi de afurisenie” date împotriva
iniţiatorilor şi făptuitorilor, reacţii ce au generat nesupuneri şi chiar
revolte în rândul călugărilor; protestul înaltului arhiereu faţă de
pedepsirea răzvrătiţilor; împotrivirea sa la destituirea stareţului Mănăstirii
Neamţ, care, cu prilejul unei anchete mixte, fusese găsit cu mai multe
nereguli, între care şi cu îndepărtarea stemei de ţară de pe frontispiciul
şcolii din mănăstire; refuzul de a participa în mai multe rânduri la ziua
onomastică a domnitorului etc. În legătură cu această ultimă învinuire,
Cuza insista: „Ca simplu individ eu nu cer, eu n-am trebuinţă de
rugăciuni de comandă şi făcute fără voie, însă, ca şeful statului, cerem şi
pretindem ca mitropolitul Moldovei să se roage pentru domnul
românilor. De aceea, domnule president al Consiliului şi ministru de
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Culturi ad-interim – adresându-se de această dată primului său sfetnic de
politică internă, M. Kogălniceanu – ne vedem silit a vă arăta
nemulţumirea noastră, pentru molătatea şi indulgenţa cu care aţi răbdat
starea de nesubordinaţie în care s-au pus unii din membrii clerului înalt şi
anarhia care din aceasta au rezultat în nişte locaşuri sfinte, a căror menire
este de a fi un centru de abnegaţie, de supunere, de morală şi de pietate
creştinească. Dumneata, chiar de mâine, vei lua măsurile cele mai energice,
pentru ca legea şi autoritatea să fie respectate de toţi, fără osăbire, şi pentru
ca oricine, fie oricare, să-şi plece capul înaintea legii […]. Am respectat şi
voiu respecta drepturile atât a fiecărui cetăţean, cât şi a fiecărei puteri a
statului; însă voi şti a face să se respecteze şi drepturile care sunt date
domnului [...]. Naţia ne-au delegat suveranitatea sa, ca să facem
fericirea a cinci milioane de români, iar nu ca să ne oprim din această
cale mântuitoare, prin consideraţii cătră câţiva răzvrătitori sau
ambiţioşi, care nu se pot împăca cu noul ordin de lucruri. Suntem
domnul românilor – a încheiat Cuza, la fel de răspicat, partea a doua a
acestui discurs-rechizitoriu – şi, prin urmare, suntem datori a ocârmui
astfel ca fericirea întregii naţii să nu mai fie sacrificată la câţiva
nemulţămiţi”10.
Care au fost urmările? La numai două săptămâni de la acea neuitată
(pentru unii) recepţie festivă de la Palat, mitropolitul indezirabil a fost
suspendat, trimis în judecată şi surghiunit la Mănăstirea Slatina.
Motivaţia acestui act, apreciat de mulţi analişti ca fiind abuziv din parte
autorităţilor politice, era înscrisă în cuprinsul decretului de suspendare,
purtând data de 7 noiembrie 1860 şi următoarele acuze: „1. N-a ţinut nici
o seamă de legile canonice la decretarea numeroaselor despărţenii, care
pe toată zioa se fac, încât, prin abuzul acestora, au slăbit legăturile
familiei şi au zdruncinat bazele soţietăţii…11; 2. Spre desăvârşita
desconsiderare a clerului în ochii poporului […] a hirotonisit şi
hirotoniseşte preoţi în contra articolului 415 din Regulamentul Organic şi
a mai multor legi posterioare12; 3. A caterisit pe acele persoane din cler,
10

Monitorul Oficial al Moldovei, Iaşi, an III, nr. 19 din 24 octombrie 1860, p. 74.
Acuza se regăsea, versificată, şi în cuprinsul pamfletului antiunionist Memoar de stegari şi
cocardişti din 1857 (Dumitru Vitcu, Unionişti şi separatişti în faza confruntărilor decisive,
în vol. Vârstele Unirii, Iaşi, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol”, 2001, p.106-107).
12
Potrivit art. 415 al legiuirii moldovene, puteau fi admişi în „tagma preoţască” doar
absolvenţii Seminarului de la Socola, cu atestat dobândit, în urma unui examen, din
partea Epitropiei Învăţăturilor Publice (Regulamentul Organic al Moldovei, ediţie
11
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care, de cătră guvern, au fost chemate a îngriji de trebile materiale a(le)
mai multor mănăstiri”. Se poate lesne observa că erau invocate doar acele
abateri sau învinuiri care ţineau de natura funcţiei eclesiastice
(duhovniceşti) îndeplinite potrivit rangului, nicidecum de raporturile
mitropolitului cu autorităţile laice, în speţă cu domnitorul. Or, adevărata
cauză pentru care Kogălniceanu l-a îndepărtat din scaunul mitropolitan
pe Sofronie Miclescu, după cum însuşi a mărturisit într-o scrisoare
publicată în ziarul Trecutul, a fost aceea că „domnul ţărei este o fiinţă
mai presus de toţi cetăţenii. Nimănui nu este iertat a se pune faţă în faţă
cu dânsul. Aceasta însă s-a încercat a face mitropolitul, ca un alt ales al
naţiei, de aceea l-am dat jos”13. În locul celui suspendat, prin acelaşi decret
a fost numit, ca locotenent de mitropolit, arhiereul Meletie Saridon.
A doua zi după emiterea ordonanţei domneşti de suspendare, fiind
şi sărbătoarea Sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavril, mitropolitul – potrivit
propriilor confesiuni făcute unui apropiat, ieromonahul Teofan Cristea,
preluate apoi de analiştii de mai târziu – a fost ridicat chiar în timpul
Sfintei Liturghii „cu tirănească neomenie, fără să-l mai lalse să-şi pună
ceva la cale”, urcat „într-o trăsură, înconjurat de jandarmi cu săbiile
scoase” şi închis între „grozavele ziduri ale Mănăstirii Slatina, sub pază
grea de jandarmi, încât nici de zidurile, nici de porţile mănăstirii nu se poate
apropia nimeni, fiind tratat ca un tâlhar din cei mai făcători de rele”14.
Cazul, de gravitate extremă, trebuia însă judecat potrivit
dispoziţiilor în materie de „politicească greşală” din partea mitropolitului
sau episcopilor eparhioţi, înscrise în articolul 413 al legiuirii organice în
vigoare, care cuprindea o procedură greoaie, cu o comisie de anchetă
alcătuită din 12 arhierei din ambele Principate şi 12 boieri aleşi de
Obşteasca Adunare a Moldovei, dar întăriţi de domn, comisie al cărei
raport final – cuprinzând concluzia majoritară de vinovăţie sau
nevinovăţie a celui anchetat – urma a fi întărit de domn şi trimis
patriarhului „spre caterisire (în caz de confirmare a vinovăţiei) şi
cunoaştere a celui nou numit”15. Iar termenul de judecată a fost fixat
pentru ziua de 15 februarie 1861.
Dumitru Vitcu, Gabriel Bădărău, Iaşi, Editura Junimea, 2004, p. 562).
13
Apud Laurenţiu Stamatin, op.cit., p. 47; A.D. Xenopol, op.cit., p. 179-180.
14
Ibidem, p. 45; Nestor Vornicescu, Participarea Mitropolitului Moldovei Sofronie
Miclescu la înfăptuirea Unirii Principatelor Române – 1859, în Biserica Ortodoxă
Română, an CII, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1984, p. 112.
15
Regulamentul Organic al Moldovei, p. 562.
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Pe fondul creşterii agitaţiilor în rândul clerului, la 1 decembrie
1860, noul ministru al Cultelor din Moldova, A. Romalo, înştiinţa pe
mitropolitul Nifon, la Bucureşti, asupra măsurilor luate împotriva
omologului său de la Iaşi, cerându-i să desemneze patru ierarhi pentru
completarea tribunalului bisericesc menit a judeca acea „pricină” şi chiar
să accepte preşedinţia, ori să delege în funcţie pe „cineva de încredere”.
Peste alte câteva zile, Kogălniceanu prezenta „cazul” mitropolitului în
Adunarea Obştească, care a desemnat o comisie de anchetă dintre
mădularii ei (R. Rosetti, D. Corne, L. Catargiu, G. Cuciureanu şi C.
Catargiu) spre cercetarea celor întâmplate. Pe parcursul anchetei, unul
din membrii comisiei (L. Catargiu), invocând starea precară a sănătăţii
surghiunitului, a cerut autorităţilor să-i aprobe transferul în „alt loc de
petrecere” spre o mai lesnicioasă asistenţă medicală, cerere încuviinţată
de preşedintele Consiliului, cu precizarea „oriunde va voi, afară de oraşul
Iaşi”.
Impresionaţi, probabil, de starea în care l-au aflat pe înaltul ierarh
şi calificând ca abuzivă conduita autorităţilor politice în acel caz,
membrii comisiei, prin acelaşi Lascăr Catargiu, şi-au prezentat
concluziile în Adunare, la 17 ianuarie 1861, aducând grave acuze
guvernului pentru suspendarea mitropolitului: „Alesul ţării la chiriarhia
bisericii, cu acelaşi mod ca şi domnitorul, nu poate fi niciodată amestecat
cu funcţionarii statului, numiţi de către domnitor, funcţionari ce singuri
pot fi revocabili sau suspendabili”. Prin urmare, actul suspendării
mitropolitului, de către o autoritate laică, constituia, în opinia
comisarilor, un grav abuz, deşi legea încă în vigoare, Regulamentul
Organic, precum am văzut, îngăduia asemenea măsură. În aceeaşi ordine
de idei şi argumente, Catargiu invoca şi canoanele bisericii, care ofereau
„chiriarhului” întreaga putere executivă asupra clerului, adăugând că
„acei care s-au sustras de la nemijlocita lui autoritate (a mitropolitului),
după canoane, sunt călcători de lege”16.
Atacat în Adunare, dar şi în presa conservatoare (Viitorul, Unirea),
ca membru al guvernului, care – hotărând exilul – semnase de fapt
„moartea politică unui mitropolit şi preşedinte (de drept) al Adunării, fără
a mijloci o sentinţă judecătorească”17, Kogălniceanu şi-a prezentat în
aceeaşi zi demisia, împreună cu întregul cabinet, locul său luându-l
16
17

Laurenţiu Stamatin, op.cit., p. 46-47.
A.D. Xenopol, op.cit., p. 178-179.
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Anastasie Panu. În ziua imediat următoare, la 18 ianuarie 1861,
domnitorul primea de la mitropolitul surghiunit o foarte smerită şi
impresionantă scrisoare, prin care cerea înalta încuviinţare de a se retrage
din scaunul metropolitan, din pricina suferinţelor ce-i măcinaseră
sănătatea, precum şi întoarcerea sa în capitală pentru a fi aproape de
„doctorul în carile am toată încrederea a mă căuta, ca unul ce-mi
cunoaşte toată boala”. Domnitorul a transmis cererea către guvern pentru
deliberare, iar noul preşedinte al Consiliului de Miniştri a propus
aprobarea demisiei şi, totodată, încetarea procesului intentat fostului
mitropolit. Raportul guvernamental, contrasemnat de ceilalţi membri ai
cabinetului, a fost returnat domnului, care, dovedind de astă dată o
sporită înţelegere, poate şi căinţă, ori compasiune, a dispus în favoarea
petiţionarului „să conserve titlul de mitropolit, putând rezida oriunde ar
voi”, iar Adunării a cerut să-i asigure bătrânului ierarh o pensie viageră
„potrivită cu rangul şi poziţia ce a ocupat”18. Beneficiarul „gratitudinii”
domneşti nu a mai apucat însă decât trei luni să primească acea
neaşteptată răsplată morală şi materială, pentru că, la 18 mai 1861, răpus
de supărări, dezamăgiri şi boală, poate şi regrete, a trecut la cele veşnice,
fiind înmormântat în pridvorul Mănăstirii Neamţ.
Se încheia aici un prim episod din dramatica dispută între stat şi
biserică, prin reprezentanţii ei cei mai înalţi, prilejuită de derularea
procesului reformator în societatea românească, proces – nelipsit de acte
temerare, de măsuri absolut necesare şi justificate, dar nici de abuzuri –
în urma căruia ambele instituţii aveau să înregistreze progrese
remarcabile în direcţiile comune ale emancipării şi modernizării. Epoca
Unirii, deşi scurtă şi personificată îndeobşte prin numele şi faptele
întâiului ales al naţiunii, s-a impus în istoria naţională ca etalon pentru
ritmul, bogăţia şi densitatea prefacerilor înnoitoare pentru societatea
românească, proces din a cărui dinamică nu puteau lipsi disputele,
dezacordurile, derapajele sau abuzurile, uneori previzibile, alteori şi
regretabile, influenţând diferenţiat, ca durată sau consistenţă, ansamblul
împlinirilor.

18

Adunarea a aprobat mitropolitului demisionar o pensie anuală viageră de 2.400
galbeni.

MIHAIL KOGĂLNICEANU ŞI LEGITIMAREA TILURILOR
SUVERANE ALE ROMÂNIEI ASUPRA DUNĂRII, LA 1880
Gheorghe Cliveti
Summary: In December 1879, at the European Commission of Danube,
it was proposed that „a committee” including the delegates of Austria-Hungary,
Germany and Italy has to elaborate an „avant-project of the navigations
settlements for the Danubian Sector from the Iron Gates to Galatz. In that
„committee” were counting very much the Austria-Hungary’s interests. In
accordance with the Treaty of Berlin (art. LV), the European Commission was
mandated to elaborate those settlements. The „committee of three States”
seemed as a deviation from the clauses of that Treaty, or as an doubtful
expedient. Its contest happened to be expressed primarly by the Romania, a
State whose „Danubian rights” were seriously hurted. It was the occasion for
M. Kogălniceanu, with his vocation of the politician, historian and lawyer, to
express an opinion of special reference in the issue of the legitimation of
Romania’s sovereign titles on Danube.

În decembrie 1879, la Comisia Europeană a Dunării, s-a propus ca
„un comitet”, incluzând delegaţii Austro-Ungariei, Germaniei şi Italiei,
să elaboreze un „avant-proiect de regulamente” pentru sectorul danubian
de la Porţile de Fier la Galaţi. Cum era de aşteptat, în acel „comitet”, numit
şi „comitet de studiu”, au contat foarte mult „interesele” Austro-Ungariei,
putere căreia, prin tratatul de la Berlin (art. LVII), din 13 iulie 1878, i-a
revenit responsabilitatea „lucrărilor de la Porţile de Fier”. Conform
aceluiaşi tratat (art. LV), Comisia Europeană a fost mandatată să
elaboreze regulamentele pentru sectorul de Dunăre menţionat.
„Comitetul de trei state” apărea, de aceea, ca o deviere de la clauzele
acelui tratat sau ca un discutabil expedient. Contestarea „operei
comitetului” avea să parvină mai ales din partea României, stat ale cărui
„drepturi dunărene” se vedeau serios lezate. A fost ocazia când Mihail
Kogălniceanu, cu înalta sa vocaţie de om politic, de istoric şi de jurist, a
căutat să aibă „un cuvânt greu”, de specială referinţă, în problema
legitimării titlurilor suverane ale României asupra Dunării.
Timidă, cât timp prioritate pentru decidenţii politici de la Bucureşti
au avut demersurile menite apropierii recunoaşterii independenţei „de
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toate puterile străine”, dar şi din cauza reflexului de condescendenţă al
aceloraşi decidenţi faţă de rolul Comisiei Europene „la gurile Dunării”,
vocea României de legitimare de titluri suverane, de stat riveran
„sectorului fluvial în aval de Porţile de Fier” şi de autoritate teritorială
asupra „părţii maritime a fluviului în aval de Galaţi”, urma să se facă tot
mai „auzită” pe seama „avant-proiectului de regulamente” elaborat de
„comitetul germano-austro-ungaro-italian”. Din raportul respectivului
„comitet” prezentat Comisiei Europene pe 12 mai 1880, reieşea că „baza
discuţiilor” pentru elaborarea „documentului aşteptat de comisari” a fost
asigurată de „un studiu făcut prin grija delegatului Germaniei”, dr. Arendt1.
În textul Avant-proiectului de regulamente de navigaţie, de poliţie
fluvială şi de supraveghere ... pentru partea Dunării dintre Porţile de
Fier şi Galaţi2 se regăseau stipulaţii, expresii sau noţiuni la aflarea
cărora nu doar colonelul Eustaţiu Pencovici, delegatul României, ci şi
„colegi de-a lui” reprezentând, la Comisia Europeană, „alte state decât
cele implicate de comitetul de trei”, s-au arătat surprinşi, având a formula
observaţii, chiar „rezerve”. Dintre dispoziţiunile generale, de la începutul
documentului3, era de observat mai ales aceea că aplicarea întregului lui
cuprins „se plasa sub autoritatea unei Comisii, zisă Comisia Mixtă a
Dunării, rezidentă la Rusciuc, în care Austro-Ungaria, Bulgaria, România
şi Serbia să fie reprezentate, fiecare printr-un delegat” (art. III).
Delegatului Dublei Monarhii îi revenea preşedinţia „zisei Comisii”, ale
cărei decizii urmau „să fie luate cu majoritate de voturi, la caz de
paritate/ partaj votul preşedintelui fiind preponderent” (art. IV). Comisiei
Mixte i se preconizau două sesiuni pentru fiecare an, una în primăvară,
alta în toamnă” (art. IV), după exemplul dat de Comisia Europeană de la
Galaţi. Cheltuielile de administraţie reveneau, „en partie égale”, statelor
reprezentate la Comisia Mixtă (art. V). Forul „riveranilor de la Porţile de
Fier la Galaţi” desemna inspectorul şef de navigaţie, pentru menţionata
„parte a Dunării” şi subinspectorii, doar căpitanii de porturi, „în ceea ce
1

Cestiunea Dunărei. Acte şi documente, publ. de Ministerul Afacerilor Străine,
Bucureşti, 1883, p. 570 h (Rapport des délégués de la Commission Européenne du
Danube, Galaţi, 12 mai 1880).
2
Ibidem, p. 570 h ... j-583 (Avant-projet pour les règlements de navigation, de
police fluviale et de surveillance, à élaborer, en exécution de l’art. 55 du traité de
Berlin pour la partie du Danube comprise entre les Portes-de-Fer et Galatz, anexat
la Rapport des délégués... din 12 mai 1880).
3
Ibidem, p. 570 h-570 j (Avant-projet..., Partie I. Dispositions générales).
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privea acţiunile pe apă”, putând fi numiţi, după caz, de „fiecare stat
reprezentat la Rusciuc” (art. VI-VII). Aceeaşi „parte a Dunării” era
„divizată în trei secţiuni” de inspecţie, prima de la Porţile de Fier la
Rahova, inclusiv, a doua de la Rahova la Olteniţa, inclusiv, şi a treia de la
Olteniţa la Galaţi” (art. IX). Statele riverane aceleiaşi „părţi fluviale”
erau solicitate „să preteze Comisiei Mixte toată asistenţa şi tot concursul
de care ea putea avea nevoie în a-şi împlini lucrarea” (art. XII). A doua
parte a avant-proiectului privea, sub patru titluri, poliţia fluvială, poliţia
porturilor, serviciul de pilotaj în cursul fluviului, contravenţiile4. Prin
dispoziţiuni finale5, Comisia Mixtă îşi considera „puterea de a modifica
după nevoi” ceea ce se reglementa, sub condiţia ca „modificările să nu fie
în contradicţie cu regulamentele Comisiei Europene a Dunării”.
Avant-proiectul din 12 mai 1880 prezenta trăsăturile unui „atac în
forţă” din partea Austro-Ungariei şi a Germaniei, la care „s-a ataşat”
Italia, mult încurcată, aceasta, de combinarea „ambiţiilor” ei nordafricane cu cele balcanice şi tocmai de aceea lesne manevrabilă de la
Viena şi Berlin6. Acel „atac”, pe căi diplomatice, desigur, reflecta, într-un
caz de nu prea mare anvergură, de felul celui al reglementării navigaţiei
Dunării de la Porţile de Fier la Galaţi, preocuparea acerbă a „celor două
puteri germane” de a-şi demonstra „solidaritatea de interese” confruntată,
dinspre diverse „aliniamente ale politicii continentale”, cu serioase
„complicaţii”, de moment ori de perspectivă. La începutul anului 1880,
Rusia a căutat să provoace atât „solidaritatea germano-austro-ungară”,
cât şi starea generală a Europei prin invocarea „pericolului iminent al
ocupării de britanici a Constantinopolului şi a Strâmtorilor”. Spre a fi
contracarat un atare „pericol” şi spre a fi prevenite „altele”, ambasadorul
rus la Berlin, P.A. Saburov, a fost „instruit de guvernul său să propună
celui german reînnodarea solidarităţii curţilor nordice, sub auspiciile
4

Ibidem, p. 570 j-583 (Avant-projet ..., Partie II. De la police du fleuve et des ports).
Ibidem, p. 583 (Avant-projet ..., Dispositions finales).
6
Die auswärtige Politik des Deutschen Reiches 1871-1914, hrsg. Albrecht Mendelsohn
Bartholdy und Friedrich Thimme, erster Band, Berlin, 1928, p. 149 şi urm. (Bismarck c.
ambasadorul german la Paris, 8 aprilie 1880); German Diplomatic Documents 1871-1914,
selected and translated by E.T.S. Dugdale, vol. I. Bismarck’s Relations with England,
1871-1890, New York-Londra, 1928, p. 106 şi urm. (Bismarck c. Reuss, 29 ianuarie 1880);
Documents diplomatiques français (1871-1914), 1-ère série (1871-1900), tom. III, Paris,
1931, p. 44 şi urm. (De Noailles c. Freycinet, Roma, 3 martie 1880).
5
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celor trei împăraţi”7. „Propunerea” viza, pentru Rusia, „securitatea
intereselor ei în Marea Neagră”, pentru Austro-Ungaria, consolidarea
status quo-ului „în Orient”, pentru Germania, „un sistem european de
pace”, iar pentru „cele trei puteri”, prevenirea „oricărui pericol” prin
coalizarea lor8. Din „discuţiile” cu ambasadorul rus, Bismarck reţinuse că
„la curtea” de la Petersburg fusese percepută cu însemne de „real pericol”
o declaraţie a reprezentantului diplomatic britanic la Constantinopol,
Henry Layard, după care, „la mâna lui, în orice zi, stătea somarea flotei
regale”, spre a demonstra „forţă la porţile Mării Negre”; că Rusia
admitea „să vadă cheia Dardanelelor în mâna Turciei independente, dar
nu în cea a vreunei puteri europene”; că, „din nevoia de pace şi
securitate”, Rusia pretindea „garanţii /.../ contra unei invazii a Mării
Negre de flote străine”9. Saburov supusese „discuţiilor” cu cancelarul
german şi un aide-mémoire, conţinând „o recapitulare a istoriei chestiunii
Dardanelelor din anul 1833”. Conform acelei „istorii recapitulate”,
tratatul de la Unkiar-Skelessy ar fi fost „modificat în dezavantajul
Rusiei”, la 1841, de Convenţia de la Londra, act care „a închis nu doar
intrarea în, ci şi ieşirea navelor de război din Marea Neagră”, „măsură”
perpetuată, la 30 martie 1856, de tratatul de la Paris, apoi „contrazisă”, la
Congresul de la Berlin, de „declaraţia britanică”, înregistrată de
protocolul nr. 18 al respectivului for diplomatic european, că „obligaţiile”
Regatului Unit se limitau la „respectul deciziilor independente ale
sultanului”, ceea ce ar echivala cu „negarea caracterului mutual
obligatoriu pentru toate puterile maritime” al Convenţiei de la 1841.
Rămânea, în concluziile aceleiaşi „istorii”, ca „respectul voinţei sultanului
de a închide Strâmtorile” să se vadă şi „la cererea Rusiei”, încât să fie evitată
„îndreptăţirea” Marii Britanii de „a-şi trece flota” spre Marea Neagră
„oricând ar alege să facă aşa ceva” („whenever she chooses”)10. Or, din
7

Die auswärtige Politik des Deutschen Reiches, erster Band, p. 148 (Saburov c.
Bismarck, Punkte, über die es möglich sein würde, zu einem Abkommen zu
gelangen, 6 februarie 1880); despre „discuţii” între cancelarul german şi ambasadorul
rus, v. ibidem, p. 145-147 (Aufzeichnung des Reichskanzlers, 3 şi 6 februarie 1880).
8
Ibidem, p. 148 (Punkte ...), p. 148 şi urm. (Entwurf von Vereinbarungen, die die
oben vorgetragenen Grundsätze zusammenfassen, anexă la Saburov c. Bismarck, 6
februarie 1880).
9
German Diplomatic Documents, vol. I, p. 108 (Bismarck, Memorandum din 6
februarie 1880).
10
Ibidem, p. 108 şi urm. (fragmente din menţionatul aide-mémoire, „discutat” de
Saburov cu Bismarck, la Berlin, pe 5 februarie 1880, în preziua depunerii de
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textul „documentelor ruse” şi din „discuţiile pe seama lor”, cu titlu fie şi
„confidenţial”, lui Bismarck nu i-a fost dificil să înţeleagă că, de la
Petersburg, era acuzat declarativ „pericolul britanic la Strâmtori şi Marea
Neagră”, însă, de fapt, se urmărea surclasarea „raţionamentului acordului
germano-austro-ungar” de o resuscitare a „alianţei celor trei împăraţi”11.
Decizia de moment a cancelarului german a fost ca, „din necesară
precauţie”, să nu se facă „nicio comunicare oficială despre propunerile
ruse”, iar memorandum-ul pe care el l-a elaborat, în 6 februarie 1880, să
aibă tratament doar „de minută”, la caz de angajamente formale12.
În aprecierile cabinetului de la Berlin, dejucarea „ambiţiilor ruse”,
incitate de un „pretins pericol britanic” asupra Strâmtorilor şi Mării
Negre, putea fi încercată, fără „complicaţii serioase la nivelul marii
politici”, printr-un spor de iniţiativă austro-ungară în „chestiunea
reglementării navigaţiei părţii Dunării de la Porţile de Fier la Galaţi” şi
chiar în cea a „competenţelor Comisiei Europene pentru sectorul maritim
al fluviului”. Iar atare aprecieri îşi aflau un reper esenţial într-o anumită
„schimbare de registru” imprimată „politicii dunărene” a Dublei
Monarhii, încă spre finele anului 1879, de noul ministru de externe
Heinrich von Haymerle. Dacă pentru contele Gyula/ Julius Andrassy,
semnatar, pe 7 octombrie, anul menţionat, din poziţia de cancelar, atunci,
al tratatului de alianţă defensivă cu Germania, „administrarea” Bosniei şi
a Herţegovinei, agreată la Viena, dar aprig contestată la Budapesta prin
invocarea „pericolului sud-slav asupra rolului elementului maghiar în
devenirea dualismului de la 1867”, i-a dat ocazia să înţeleagă „riscurile
avansării peste limitele trasate de tratatul de la Berlin a intereselor austroungare spre Tessalonic şi la Dunărea de Jos”13, radical diferit înclina
baronul Haymerle să realizeze perspectiva aceloraşi „interese”, mai ales a
ambasadorul rus, la cancelaria Reich-ului german, a „propunerii de acord/alianţă între
curţile nordice”.
11
Die auswärtige Politik des Deutschen Reiches, erster Band, p. 147 (Aufzeichnung
des Reichskanzlers, Berlin, 6 februarie 1880).
12
Ibidem; v. şi German Diplomatic Documents, vol. I, p. 108 (Bismarck,
Memorandum, 6 februarie 1880).
13
Memoriile regelui Carol I (de un martor ocular), vol. XIV, Bucureşti, f.a., p. 53, 63,
66; pe larg, Eduard von Wertheimer, Graf Julius Andrassy. Sein Leben und seine
Zeit, nach ungedruckten Quellen, III. Band, Letzte Lebensjahre. – Charakteristik
Andrassys, Stuttgart, 1913, p. 143-163; v. şi Teodor Pavel, Mişcarea românilor
pentru unitate naţională şi diplomaţia Puterilor Centrale, I. 1878-1895, Timişoara,
1979, p. 56 şi urm.
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acelora ţinând „de partea de Dunăre de la Porţile de Fier la Galaţi şi de
sectorul maritim al fluviului”14. În joc, pentru „politica lui Haymerle”,
erau interese mari comerciale, dar şi interese strategice „pe cursul inferior
al Dunării”, unde puteau fi blocate, din resorturi măcar subînţelese ale
alianţei de la 7 octombrie 1879, „ambiţiile ruse spre Balcani şi
Constantinopol”, ca şi, colateral, spre „instigarea slavilor de sub Coroana
de Habsburg”15. Astfel văzute de la Ballplatz, „interesele dunărene” ale
Dublei Monarhii se pliau de minune „aşteptărilor” lui Bismarck şi nu
surmontau serios „consensul oriental britanico-austro-ungar” de la 18761878. Baronul Haymerle a şi fost încercat, la un moment dat, de gândul
„implicării” şi a Marii Britanii, cel puţin pentru politica ei „orientală”, de
„sistemul defensiv” subscris de Germania şi Austro-Ungaria16. Acel gând
i-a fost însă îndepărtat de „observaţia bismarckiană” că orice „implicare”
a Regatului Unit ar presupune transformarea alianţei defensive în una
ofensivă, cu riscuri de „nedorit război” contra Rusiei, de reacţii
imprevizibile din partea Franţei şi din cea a Italiei („... there will follow a
struggle, accompanied by very serious consequences, with Russia alone
or else with Russia in alliance with France and Italy, and with no
promise of any prizes worth considerations, even if we are victorious”)17.
Conform aceleiaşi „observaţii bismarckiene”, Austro-Ungaria se putea
menţine „în tandem politic” cu Marea Britanie „pe terenul afacerilor
14

Devenit ministru de externe, baronul Haymerle a aprobat ceea ce Andrassy şi
Consiliul pentru Afaceri Comune ale Austro-Ungariei (Ministerrät für algemeine
Angelegenheiten der Osterreichisch-Ungarischen Monarchie) refuzaseră, anume,
„planul” ministrului comerţului din Cisleitania, J. von Chlumercky, privind, „partea
Dunării de la Porţile de Fier la Galaţi”. Conform „planului”, asigurarea navigaţiei pentru
respectiva „parte” de fluviu revenea unui „inspectorat” alcătuit de reprezentanţii statelor
riverane, fie, acestea, în număr de şase (Austro-Ungaria, Bavaria, Würtemberg, Rusia,
România, Serbia şi Bulgaria), fie în număr de patru (Austro-Ungaria, România, Serbia şi
Bulgaria), cu preşedinţia rezervată, în ambele variante, Dublei Monarhii; v. Şerban
Rădulescu-Zoner, Dunărea, Marea Neagră şi Puterile Centrale 1878-1898, Cluj-Napoca,
1982, p. 94 şi urm. La Comisia Europeană de la Galaţi, în Avant-proiectul prezentat, în
12 mai 1880, de „comitetul de trei delegaţi” avea să figureze, în loc de „inspectorat”,
Comisia Mixtă, din reprezentanţi ai Austro-Ungariei, României, Serbiei şi Bulgariei,
sub preşedinţia reprezentantului Dublei Monarhii; Cestiunea Dunărei. Acte şi
documente, p. 570 h.
15
Eduard von Wertheimer, op.cit., Band III, p. 311-320.
16
German Diplomatic Documents, vol. I, p. 106 şi urm. (Bismarck c. Reuss, 29
ianuarie 1880).
17
Ibidem.
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orientale”, unde să fie dejucate „proiecte ambiţioase” ale Rusiei, dar
numai până la a nu fi atinse raţiunile alianţei defensive de la 7 octombrie
1879. În felul acesta, Rusiei, deşi acuzând blocarea „ambiţiilor ei
balcanice”, i se mai lăsa loc de speranţă, dacă nu, mai dur spus, de iluzii
că la Berlin şi la Viena reclamaţiile ei asupra „pericolului britanic dinspre
Strâmtori” şi drepturile ei de „autoritate teritorială” pe malul stâng al
braţului dunărean Chilia aveau să fie considerate.
Pentru Rusia se şi impunea „o reapropiere politică de curţile
germane”, cu presupunerea atenuării „combinaţiilor britanico-austro-ungare
la Constantinopol”. Tatonarea acelei „reapropieri” o încercase Saburov la
„curtea de la Viena”, unde nu s-a văzut total lipsită de aderenţă18. Aceeaşi
„reapropiere”, în expresia resuscitării „alianţei celor trei împăraţi”, a făcut
obiectul „propunerilor Saburov”, din 6 februarie 1880, la Berlin19. Nu a
putut afla însă audienţa la Viena şi nici încurajare de la Berlin încercarea
diplomaţiei ruse de deturnare a „consensului oriental britanico-austro-ungar”
de la încă bunul său curs. Acel „consens” a respirat şi la momentul
desemnării de Comisia Europeană a „comitetului de trei delegaţi” pentru
elaborarea avant-proiectului de regulamente de navigaţie, poliţie fluvială şi
supraveghere privind „partea Dunării cuprinsă între Porţile de Fier şi
Galaţi”20. Propunerea colonelului Siborne ca din „comitetul de trei” să facă
parte delegaţi ai statelor neriverane amintitei „părţi de fluviu”21 a favorizat
străveziu accesul şi rolul „tandemului Arendt-Haan”, acompaniat de
cavalerul Simondetti la respectivul „organism de studiu asupra avantproiectului de regulamente...”, document prezentat, în 12 mai 1880,
Comisiei Europene de la Galaţi22. Ceva umbră peste relaţiile Marii Britanii
cu Austro-Ungaria şi Germania s-a făcut simţită în consecinţa „schimbării
de guvern” de la Londra din primăvara anului 1880. „Noua echipă
ministerială, prezidată de Gladstone, şi-a propus23, pe lângă reforme interne
18

Die auswärtige Politik des Deutschen Reiches, erster Band, p. 145 şi urm.
(Aufzeichnung des Reichskanzlers, 3 februarie 1880); A.J.P. Taylor, The Struggle
for Mastery in Europe 1848-1918, Londra, 1984, p. 266-269.
19
Die auswärtige Politik des Deutschen Reiches, erster Band, p. 147 (Aufzeichnung
des Reichskanzlers, 6 februarie 1880).
20
Cestiunea Dunărei. Acte şi documente, p. 570 g (protocolul nr. 349, din 17
decembrie 1879, al Comisiei Europene).
21
Ibidem.
22
Ibidem, p. 570 h şi urm.
23
Foundations of British Foreign Policy from Pitt (1792) to Salisbury (1902) or
Documents, old and new, selected and edited ... by Harold Temperley and Lillian
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în spirit liberal, şi o reconsiderare a politicii externe a Regatului Unit, cu
deosebire faţă de „afacerile orientale”, unde Poarta Otomană „să fie
obligată de eforturile unite ale puterilor” spre a fi executate „fără
întârziere” dispoziţiile tratatului de la Berlin relative la Grecia,
Muntenegru şi Armenia24. Era o recomandare a politicii britanice în
sensul abandonării „căii Disraeli-Salisbury”, a tranzacţiilor compensatorii
între câte două mari puteri, cum s-a perseverat la Congresul de la Berlin,
şi al întoarcerii la „deliberări diplomatice sub auspiciile concertului
european” („The Powers seem inclined at all events to put on a show of
concert”)25. O atare întoarcere punea în cauză „sistemul bismarckian”
construit prin aranjamente bilaterale, de regulă secrete, între statele ale
căror înscrieri pe orbite de putere să vădească poziţia polară deţinută,
pentru „constelaţia lor”, de Germania26. Nu întâmplător, la Berlin aveau
să se cam ţină lanţ, până spre toamna anului 1880, „emoţiile” provocate
de „zvonuri” sau de „ceva semne” despre „încercări de alianţe”, fie
între Rusia şi Marea Britanie27, fie între Rusia şi Franţa, cu atragerea
Penson, Cambridge, 1938, p. 391-394 (Gladstone states his Principles of Foreign
Policy, 27 noiembrie 1879); pentru comentarii, R.W. Seton-Watson, Disraeli,
Gladstone, and the Eastern Question. A Study in Diplomacy and Party Politics,
New York, 1972, p. 548-550.
24
Foundations of British Foreign Policy, p. 395 şi urm. (Granville announces the
Powers, the Attitude of the New Administration, 4 mai 1880), 397 şi urm. (Granville,
Private Explanation, 5 mai 1880).
25
Ibidem, p. 397 (doc. cit.).
26
Klaus Hildebrand, Deutsche Aussenpolitik 1871-1918, München, 1989, passim.
27
La Berlin, într-o discuţie cu prinţul Chlodwig Hohenlohe-Schillingsfürst, secretar de
stat/ministru de externe ad interim, Saburov pretinsese că Odo Russell, ambasadorul
britanic în capitala Germaniei, ar fi sugerat „o înţelegere” între Rusia şi Regatul Unit,
conform căreia „marea curte nordică” să lase Strâmtorile deschise, iar „puterea insulară”
să blocheze Austro-Ungaria de la „a lua în posesie” Salonicul; German Diplomatic
Documents, vol. I, p. 109 şi urm. (Hohenlohe, Memorandum, 4 august 1880). În revista
germană „Grenzbote” din Leipzig apăruseră încă din martie 1880 şi au continuat pe timpul
verii aceluiaşi an articole de Moritz Busch, „dictate”, se pare, de însuşi Bismarck, despre
„pericolul rus”, amplificat şi de „o apropiere de interese” între Imperiul Romanovilor şi
Regatul Unit; Documents diplomatiques français, 1-ère série, tom III, p. 63 şi urm. (SaintVallier c. Freycinet, Berlin, 22 martie 1880); Constantin Ardeleanu, Evoluţia intereselor
economice şi politice britanice la gurile Dunării (1829-1914), Brăila, 2008, p. 164
(despre un articol din revista germană, referitor la „instrucţiuni” primite de delegatul
britanic la Comisia Europeană a Dunării, în sensul contracarării iniţiativelor austroungare; şi despre un articol publicat de Augsburger Allgemeine Zeitung asupra zvonurilor
de cooperare ruso-britanică spre „a scoate Austria din Peninsula Balcanică”).
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Italiei28. Şi cum Rusia, vizată expres de tratatul din 7 octombrie 1879,
părea cea mai dedicată acelor „încercări”, se impunea, pentru „curţile
germane”, să demonstreze vigoarea „alianţei lor”, strânsa lor
„cooperare”, inclusiv asupra „afacerilor dunărene”, de interes, acestea,
mai ales austro-ungar. Aşa încât, după ce impactul alianţei germanoaustro-ungare a fost favorabil lămuririi finale a condiţiilor recunoaşterii
„de puterile străine” a independenţei României, raţiuni ale aceleiaşi
alianţe operau la reglementarea navigaţiei Dunării, cu deosebire de la
Porţile de Fier la Galaţi, într-un sens contrar admiterii titlurilor suverane
ale statului român.
La discuţiile asupra avant-proiectului privind navigaţia Dunării de
la Porţile de Fier la Galaţi, prezentat Comisiei Europene, în 12 mai 1880,
de „comitetul de trei delegaţi”, s-a putut constata, până la închiderea
sesiunii „de primăvară” a forului fluvial, imposibilitatea luării vreunei
decizii „pe fond de chestiune” cu unanimitate de voturi. Deşi la şedinţa
din 17 decembrie 1879, ţinând de sesiunea precedentă, „de toamnă”, s-a
admis ca „lucrarea comitetului /.../ să fie comunicată, în primele zile ale
lunii martie 1880 (nota bene!, înainte de deschiderea sesiunii „de
primăvară), diverselor guverne şi statelor riverane”29, delegaţii AustroUngariei şi Germaniei, acompaniaţi, fie şi cam puţin sonor, de cel al
Italiei, s-au arătat, în 18 mai 1880, la şedinţa imediat următoare celei
când şi-au prezentat rezultatul „studiului lor”, de o cu totul altă opinie.
Motivând întârzierea prezentării avant-proiectului cu timpul luat de
„necesitatea” surmontării unor dificultăţi „de cei trei membri ai
comitetului /.../ spre a se pune de acord asupra unei redactări comune”,
baronul Haan a pretins ca respectivul document să fie comunicat „aşa
cum a fost redactat” doar statelor riverane Dunării de la Porţile de Fier la
Galaţi. Orice referire, „în sânul Comisiei Europene”, asupra textului
documentului, ar avea, în pretenţia delegatului austro-ungar, „dublul
inconvenient, de a se crea, pentru delegaţii celor două state riverane
28

Bismarck „bănuise” că între Rusia şi Franţa ar fi fost încercată încă din septembrie
1879 „o înţelegere”, când Gorceakov declarase unui jurnalist francez de la „le Soleil” că
era încercat de „o profundă afecţiune pentru Franţa”; Documents diplomatiques
français, 1-ère série, tom. II, Paris, 1930, p. 575 (Saint-Vallier c. Waddington, Berlin, 25
octombrie 1880). Spre a fi evitată acea „înţelegere”, cancelarul german miza pe
„solidaritatea curţilor imperiale” de la Petersburg, Berlin şi Viena; v. ibidem, tom. III,
p. 63 (Saint-Vallier c. Freycinet, Berlin, 22 martie 1880).
29
Cestiunea Dunărei. Acte şi documente, p. 570 g.
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<Serbia şi Bulgaria> nereprezentate în Comisie, o situaţie de inegalitate
vis-à-vis de alţi delegaţi /.../, şi de a se restrânge libertatea de apreciere a
Comisiei înseşi, ce s-ar afla legată, până la un anumit punct, de
rezultatele chiar primei ei deliberări”30. Se pretindea, de la Viena, cu
susţinere de la Berlin, ca „documentul elaborat de comitetul de trei
delegaţi” să fie comunicat statelor riverane „părţii de Dunăre în discuţie”
fără a mai fi examinat de Comisia Europeană. Era ceea ce, la deliberările
de la Galaţi, delegaţii britanic şi francez au refuzat, cu ridicare de ton, să
admită. Raportându-se la articolul LV al tratatului de la Paris şi la
înţelesul mandatului încredinţat de Comisia Europeană „comitetului de
trei”, colonelul Siborne a pus problema că „aparţinea guvernelor statelor
reprezentate în forul de la Galaţi” să decidă „când şi cum” să fie
comunicat riveranilor avant-proiectul31. Cu felul de a fi pusă o atare
problemă de „colegul său britanic” s-a declarat de acord Camille Eugen
Pierre Barrère, delegatul francez, prezenta la deliberările Comisiei
Europene din primăvara anului 1880, el mai declarând că avizul
„guvernelor reprezentate la forul fluvial” s-ar fi impus şi la cazul de-ar fi
fost depus „la termenul stabilit” avant-proiectul elaborat de „comitetul de
studiu”32.
Spre a mai diminua efectul poziţiei comune britanico-franceze,
delegatul german, dr. Arendt, a ţinut să observe că, în spiritul tratatului
din 13 iulie 1878, deliberarea Comisiei asupra documentului elaborat de
„comitetul de trei” ar presupune „asistenţa delegaţilor statelor riverane
Dunării de la Porţile de Fier la Galaţi”, a căror invitare s-ar putea face
numai cu unanimitatea de voturi a celor deja de drept participând la
lucrările forului fluvial33. A fost atins, astfel, „punctul sensibil”, al
considerării competenţelor respectivului for „în materie de regulamente”.
De partea unei integrale considerări s-au pronunţat delegaţii Franţei,
Marii Britanii, României şi Turciei34. Cel al Rusiei s-a folosit de ocazie
pentru a pretinde invitarea Serbiei şi Bulgariei să-şi desemneze delegaţi
la viitoarele deliberări35. Aparent concesivi, delegaţii Germaniei, AustroUngariei şi Italiei au admis „discuţii” asupra avant-proiectului, însă sub
30

Ibidem, p. 583 (protocolul nr. 359, din 18 mai 1880, al Comisiei Europene).
Ibidem, p. 584.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Ibidem, p. 584 şi urm.
35
Ibidem, p. 585.
31
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condiţia ca forma şi conţinutul acestuia să nu suporte modificări înainte
de a fi adus la cunoştinţa riveranilor Dunării de la Porţile de Fier la
Galaţi36. Amânarea „discuţiilor” cu cincisprezece zile a permis
delegaţilor Franţei, Marii Britanii, României şi Turciei să se pună de
acord asupra considerării avant-proiectului ca nerăspunzând mandatului
încredinţat, la 17 decembrie 1879, „comitetului de studiu din trei
delegaţi”37. În replică şi tot aparent concesiv, delegatul Austro-Ungariei a
propus comunicarea documentului statelor riverane menţionatei „părţi de
Dunăre”, cu menţionarea „rezervei Comisiei asupra conţinutului lui”38.
Susţinută de „colegii” german şi italian, propunerea baronului Haan a
suscitat observaţii sau rezerve dinspre „ceilalţi delegaţi”. Cei ai Franţei şi
Marii Britanii au formulat şi unele amendamente, sub invocarea
articolului XVI al tratatului de la Paris din 1856, ce preconizase „deplina
libertate de navigaţie a Dunării”39. Persistenţa delegatului Rusiei în a
solicita „reprezentarea” Serbiei şi a Bulgariei la lucrările Comisiei a dat
motiv pretenţiei delegatului otoman ca guvernul său să-şi dea prealabilul
aviz dreptului de a avea „asistenţă” la deliberări Principatul sud-dunărean
încă lipsit de titlul suveranităţii depline40. Motiv i-a fost dat şi colonelului
Pencovici să solicite tratament diferenţiat pentru „ţara sa”, prin
comparaţie cu Serbia şi Bulgaria, în Comisia Europeană41.
Devenise imperios necesar, pentru România, să-şi afirme titlurile
suverane asupra Dunării „ce-i scălda şi-i străbătea teritoriul”. Avantproiectul din 12 mai 1880, prezentat Comisiei Europene de „comitetul de
trei delegaţi”, zis şi „de studiu”, contravenea serios acelor titluri. Nu prea
era însă la îndemâna politicii româneşti să înfrunte poziţia comună
germano-austro-ungară, cu ataşare italiană cel puţin momentană la ea, în
privinţa reglementării navigaţiei „părţii Dunării de la Porţile de Fier la
Galaţi”. Pe timpul sesiunii „de primăvară” a anului 1880, prestaţiile
colonelului Pencovici, la deliberările de la Galaţi, s-au văzut încurajate
de „şansa” de a fi fost cumva în consens cu cele ale delegaţiei Franţei şi
Marii Britanii, dar şi marcate de ceva trac la contracararea „opiniilor
combinate” germano-austro-ungare. Pentru decidenţii politici de la
36

Ibidem.
Ibidem, p. 586 (Protocolul nr. 364, din 4 iunie 1880).
38
Ibidem, p. 586 şi urm. (Continuare, la 7 iunie 1880).
39
Ibidem, p. 587 şi urm.
40
Ibidem, p. 590.
41
Ibidem, p. 591.
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Bucureşti ar fi fost de dorit ca măcar Germania, dacă nu şi AustroUngaria, să nu vădească atâta severitate faţă de „drepturile de riverană
Dunării ale României”, când Principatul, de-abia fiindu-i recunoscută
independenţa, aspira să-şi ridice condiţia statală la rangul de Regat.
Neuitând implicaţiile de ultimă instanţă favorabil ale alianţei germanoaustro-ungare asupra recunoaşterii independenţei României, principele
Carol I şi-a „recomandat” primul ministru I.C. Brătianu pentru „audienţe
şi discuţii la Berlin”, mai ales „la cabinetul lui Bismarck”42, fie şi cu
presupunerea unor „lămuriri ale unor înalţi oficiali de la Viena”, în
februarie-martie 1880. În „recomandarea” pentru „audienţa” ce să fie
acordată lui Brătianu de Bismarck a fost invocată „poziţia geografică a
României la gurile Dunării”, cu rolul de „păzitor /.../ al celui mai mare
fluviu german”43. Asemenea cuvinte confirmau ecoul încă viu în mintea
şi inima principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen al credinţei
exprimate, la 1848-1849, de Parlamentul de la Frankfurt am Main, şi
asumate politico-diplomatic de Prusia şi Austria, prin convenţia din 20
aprilie 1854, că Dunărea era un fluviu de vital „interes german”44. Acelui
ecou i-a fost dat un nou impuls de alianţa germano-austro-ungară din 7
octombrie 1879. În „aşteptările” principelui României şi ale „miniştrilor
săi”, figura prevalenţa intereselor propriu-zis germane, exponenţiate de
Reichul al Doilea faţă de cele compozite, „pe mâna Budapestei”, ale
Austro-Ungariei „în chestiunea Dunării”. Or, prevalenţa în acele interese
se arăta, la 1880, taman invers faţă de cum „se aşteptau” oficialii români.
Din „discuţiile” lui Brătianu cu Bismarck, la Berlin, şi cu Haymerle, la
Viena, ca şi dintr-o scrisoare a cancelarului german pentru Carol I,
răzbătea considerarea poziţiei foarte speciale a României „la marginea a
două imperii”, austro-ungar şi rus, doar pe unul, cel dintâi, bineînţeles,
cuvenindu-i-se ei „a-l simţi ca aliat singur”45. Era momentul când de la
42

Recomandarea premierului Brătianu a fost „înalt motivată” pentru „audienţe” la
kaiserul Wilhelm I, la principele de coroană Friedrich şi la cancelarul Bismarck, „înalta
motivare” ţinând de remiterea ordinului „Steaua României”. „Audienţa la Bismarck” a
fost recomandată şi pentru a fi comunicate cancelarului „multe lucruri interesante”;
Regele Carol I al României. Cuvântări şi scrisori, tom. II. 1877-1886, Bucureşti,
1909, p. 369 (Carol I c. Wilhelm I, Bucureşti, 29 februarie/12 martie 1880), 370 şi urm.
(Carol I c. Principele de coroană al Germaniei, Bucureşti, 29 februarie/12 martie 1880).
43
Ibidem, p. 373 (doc.cit.).
44
Pentru comentarii asupra convenţiei din 20 aprilie 1854, v. Leonid Boicu, Austria şi
Principatele Române în vremea războiului Crimeii (1853-1856), Bucureşti, 1972, p. 112.
45
Memoriile regelui Carol I, vol. XVII, p. 10 şi urm. (Bismarck c. Carol I, Berlin, 20
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Viena se pretindea, cu sporită insistenţă, că de dispoziţia „părţii române”
de a admiterea prevalenţei „intereselor austro-ungare”, mai strâns spus, a
competenţelor Comisiei Mixte prezidate de „delegatul imperial”, asupra
Dunării de la Porţile de Fier la Galaţi, depindea recunoaşterea de Dubla
Monarhie a „dreptului principelui Carol de a-şi lua titlul de rege”46.
Admiterea „pretenţiilor austro-ungare” nu avea cum să intre în
vederile principelui Carol I, pe cale, acesta, de a face, însoţit de
principesa Elisabeta, „vizite” la Viena, Berlin şi Sigmaringen, menite
„lămuririi”, cu „gir” de principiu sau formal dat de „capul înalt al
dinastiei de Hohenzollern” şi de cel al „ramurii ei cadete”, „chestiunii
succesiunii la tronul României, ca şi tatonării „şanselor” de a se
recunoaşte ridicarea României la rangul de regat47. Spre a dejuca, de
crezut, acele „pretenţii”, Alteţa Regală a României a evitat, la
întrevederile cu împăratul Franz-Joseph, la Ischl, şi, după ceva timp, la
cele cu împăratul Wilhelm şi, separat, cu Bismarck, de la Berlin,
„atingerea chestiunii Dunării”. Nu şi-a aflat „timp şi loc” la acele
întrevederi vreo promisiune din partea lui Carol I de considerare a
„pretenţiilor dunărene” ale Austro-Ungariei, fie acestea şi agreate de
Germania, încât principele României să-şi fi asigurat, în schimbul
promisiunii de felul arătat, „bunele sentimente ale Vienei” faţă de
„intenţia lui de a-şi lua titlul de rege”. Din contra, înainte de a pleca din
Bucureşti „spre Germania, via Viena”, Carol I a încuviinţat demersurile
ministrului Boerescu de legitimare a titlurilor suverane ale României „la
Dunăre”. Edificat de un memoriu al colonelului Pencovici asupra
poziţiilor delegaţilor marilor puteri la Comisia Europeană48, ministrul
român de externe „a instruit reprezentanţii diplomatici ai Principatului”
să pledeze „pe lângă cabinetele unde erau acreditaţi” în sensul
considerării competenţelor forului fluvial de la Galaţi asupra
mai 1880).
46
Ibidem, vol. XVII, p. 10 (Hoyos c. V. Boerescu, 16 mai 1880); v. şi Suzana Bodale,
Documente diplomatice austriece referitoare la proclamarea Regatului României,
în vol. Monarhia în România – o evaluare. Politică, memorie, patrimoniu, coord.
Liviu Brătescu, Ştefania Ciubotaru, Iaşi, 2012, p. 70 (Hoyos c. Haymerle, Bucureşti, 28
iulie 1880).
47
Despre „turneul perechii princiare a României”, v. Memoriile regelui Carol I, vol.
XVII, p. 19-37.
48
Cestiunea Dunărei. Regulamentele de navigaţie, poliţie fluvială şi supraveghere
între Galaţi şi Porţile de Fier, 1879-1883, Bucureşti, 1883, p. 40 şi urm. (Pencovici,
memoriu din 23 iunie 1880).
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regulamentelor de navigaţiei, poliţie şi supraveghere pentru „Dunărea din
aval de Porţile de Fier”, cu condiţia rezervării executării clauzelor
respectivelor acte de fiecare stat riveran acelei „părţi” de curs de apă
internaţionalizat49. Din „cabinetul său”, Boerescu recomanda titularilor
legaţiilor româneşti „în străinătate” mult tact la caz de combatere a
„tezei” austro-ungare referitoare la Comisia Mixtă a Dunării („N’oubliez
pas que nous sommes encore à sonder le terrain, il ne faut pas trop nous
engager, ce qui pourrait se faire au mois de Novembre. Surtout évitez
d’attaquer une autre puissance”)50. În acel „cabinet” era de aşteptat ca, la
demersurile României de legitimare şi de afirmare a titlurilor suverane
„la Dunăre”, să se ralieze, de pe poziţia ei specifică, cu invocare de titluri
ale ei de acelaşi gen, şi Serbia51. Era însă de aşteptat aşa ceva în van, de
moment ce principele Milan şi „miniştrii săi” ţineau la „bune relaţii cu
Viena”52. Rămânea, de partea României, să fie legitimate acele titluri şi
să se opună astfel rezistenţă „pretenţiilor dunărene” ale Austro-Ungariei.
O atare conduită, invocată de drepturi suverane şi nu activ contracarantă
a unor „combinaţii diplomatice”, a consensului germano-austro-ungar
asupra Dunării de la Porţile de Fier la Galaţi, se impunea guvernului
român şi din cauza „ştirilor” despre campania politică a Vienei de a
obţine asentimentul „marilor cabinete” de la Paris şi Londra, chiar şi al
celui de la Petersburg, la felul ei de a vedea reglementarea navigaţiei
acelei „părţi de fluviu”, implicit rolul Comisiei Mixte53.
Cu totul diferit vedea Kogălniceanu, de la Paris şi din „experienţele” lui
politico-diplomatice, conduita ce să fie urmată de România „în chestiunea
dunăreană”. Numai bine că şi-a prezentat, la audienţa de rigoare acordată lui
de preşedintele Republicii Franceze, scrisorile de acreditare54, „primul
49
Ibidem, p. 40 (Boerescu, notă circulară din 5 iulie 1880); v. şi p. 43 (Kogălniceanu c.
Boerescu, Paris, 11 iulie 1880), 47 (D. C. Olănescu c. Boerescu, Constantinopol, 25 iulie
1880), 50 (Vârnav-Liteanu c. Boerescu, Berlin, 15 august 1880), 51 (Callimachi-Catargi c.
Boerescu, Londra, 20 august 1880); v. şi Şerban Rădulescu-Zoner, op.cit., p. 106.
50
Cestiunea Dunărei. Regulamentele..., p. 52 (Boerescu c. Callimachi-Catargi,
Bucureşti, 12 august 1880); apud Şerban Rădulescu-Zoner, op.cit., 106.
51
Cestiunea Dunărei. Regulamentele..., p. 45, 49 (Boerescu c. L.C. Catargi, la
Belgrad, 13 şi 31 iulie 1880).
52
Ibidem, p. 48 şi urm. (L.C. Catargi c. Boerescu, Belgrad, 27 iulie şi 1 august 1880);
v. şi Şerban Rădulescu-Zoner, op.cit., p. 106; Documents diplomatiques français, 1-ère
série, tom. III, p. 204 (Montmarin c. Freycinet, Viena, 16 august 1880).
53
Şerban Rădulescu-Zoner, op.cit., p. 107.
54
Mihail Kogălniceanu, Documente diplomatice, ed. George Macovescu, Dinu C.
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reprezentat al României independente pe lângă generoasa naţiune care a
făcut atât de mult pentru existenţa noastră”55 şi-a exprimat, în răspunsu-i
la o notă confidenţială a ministrului de externe Boerescu, un punct de
vedere „tranşant naţional” asupra „pretenţiilor dunărene” ale AustroUngariei („Chestiunea foarte gravă şi urgentă /.../. România nu poate
accepta ca Austro-Ungaria să facă parte din Comisia statelor riverane,
deoarece nu este stat riveran între Porţile de Fier şi Galaţi”)56. În
aprecierile lui, nu se putea aştepta până la „sesiunea de toamnă” a
Comisiei Europene „formularea atitudinii” României, încât diplomaţia
austro-ungară să dispună, „nederanjată”, de timp spre „a acţiona pe lângă
cabinetele semnatare ale tratatului de la Berlin” şi spre „a câştiga” de
partea intereselor ei Bulgaria şi Serbia57. „Instruit”, de la Bucureşti, să
păstreze „cea mai mare rezervă faţă de miniştrii puterilor străine”
acreditaţi la Paris, şi-a luat, totuşi, latitudinea de „a adulmeca şi a afla”
date despre mersul „cestiunii arzătoare”58. La „un dineu diplomatic în
cinstea prinţului Orlov”, revenit pe postu-i ambasadorial, „a aflat” că
Franţa ar sprijini „drepturile României” („Guvernul francez ne va
sprijini; chestiunea este foarte cunoscută aici încă din 1858”)59, că la
Londra şi la Petersburg, unde se cuveneau demersuri ale
„reprezentanţelor noastre”, nu ar prea fi agreate „pretenţiile austro-ungare
asupra Dunării60. De la Charles-Louis de Freycinet, ministrul francez de
externe, a avut de reţinut „promisiunea <acestuia> de a se ocupa foarte
serios de situaţia legală a problemei”61. Nu s-a crezut „în măsură” să
răspundă „întrebării” ce i-a pus-o contele Goluchowski, anume, dacă „ar
socoate” că în cazul când „proiectul” austro-ungar „ar fi adoptat de
puteri” România „l-ar recunoaşte şi ar consimţi să trimită un delegat la
Comisia statelor riverane”62. Orice răspuns „pe loc” la „întrebarea”
ambasadorului austro-ungar i s-a părut ministrului plenipotenţiar român a
Giurescu, Constantin I. Turcu, Bucureşti, 1972, p. 297 (Kogălniceanu c. Boerescu,
Paris, 26 iunie/8 iulie 1880).
55
Ibidem, p. 298 (Kogălniceanu, discurs cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare
preşedintelui Republicii Franceze, Paris, 26 iunie/8 iulie 1880).
56
Ibidem, p. 298 (Kogălniceanu c. Boerescu, Paris, 28 iunie/10 iulie 1880.
57
Ibidem.
58
Ibidem, p. 300 (Kogălniceanu c. Boerescu, Paris, 30 iunie/12 iulie 1880).
59
Ibidem, p. 299 (acelaşi doc.).
60
Ibidem.
61
Ibidem, p. 301 (Kogălniceanu c. Boerescu, Paris, 6/18 iulie 1880).
62
Ibidem.
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fi riscant, de moment ce i-a fost dat „să ştie”, din relatările lui Vârnav-Liteanu,
de la Berlin, „circulate” de ministrul de externe Boerescu, că Germania
era decisă asupra susţinerii Dublei Monarhii „în proiectul ei dunărean”63.
Nefiindu-i permis, sub rigorile serviciului diplomatic „centrat” la
Bucureşti, de a lua el, de la legaţia de la Paris, iniţiativa conduitei
României „spre a combate la timp şi cu energie proiectul fatal al
Austriei”64, Kogălniceanu şi-a urmat, din proverbialele sale resorturi
intelectuale şi patriotice, vocaţia de textier fondator al politicii reclamate,
în situaţia dată, de „titlurile noastre suverane asupra Dunării”. O probă de
acea înaltă vocaţie a constituit-o memoriul intitulabil Cestiunea Dunării
şi adresat ministrului român de externe65, un text comparabil, ca
întindere, densitate ideatică şi incitare atitudinală, cu Lecţia de
deschidere a cursului de istorie naţională la Academia Mihăileană,
cu Dorinţele partidei naţionale de la 1848 şi cu suma cuvintelor
„privighetorii Moldovei” de pe timpul Unirii Principatelor. De-ar fi fost
un simplu „act de serviciu”, memoriul s-ar fi rezumat la un răspuns „cu
francheţă” dat unei depeşe a ministrului Boerescu, din 21 iulie (st.v.?)
1880, prin care se indica legaţiei de la Paris, spre „marea nedumerire” a
titularului acesteia, să invoce, la reprezentările sale, nu implicaţiile de
plano ale „chestiunii Dunării”, ci pe cele ale „chestiunii cabotajului”, de
tranşat „de partea fiecărui stat riveran”, contrar „dreptului tuturor
naţiunilor la libera navigaţie”, încât, observa Kogălniceanu, România,
pretinzându-şi unilateral „partea”, să rişte „un conflict cu Europa”66. Rost
şi-a avut, pentru cel mult încercat de „mersul cauzei naţionale”, un
memoriu amplu, de orientare a întregii politici româneşti „în chestiunea
dunăreană”. Prin comentarii asupra a două memorii adresate de colonelul
Pencovici Comisiei Europene, în 8/20 iunie şi, respectiv, în 11/23 iunie, a
căutat să reliefeze starea de la 1880 a „chestiunii”. Nu a agreat
propunerea colonelului, din primul său memoriu, ca României, membră a
Comisiei Europene, să i se admită şi un delegat „de stat riveran /.../
alăturea cu delegaţii Serbiei şi Bulgariei” („Această cerere n-are nicio
probabilitate de a fi primită de Europa şi /.../ nici interesele noastre n-ar
63

Ibidem, p. 307 şi urm. (Kogălniceanu c. Boerescu, Paris, 28 iulie/9 august 1880).
Ibidem, p. 302 (Kogălniceanu c. Boerescu, Paris, 6/18 iulie 1880).
65
Ibidem, p. 309-340 (Kogălniceanu, memoriu <Cestiunea Dunării>, pentru
Boerescu, Paris, 29 iulie/10 august 1880).
66
Ibidem, p. 309, 314 şi urm.
64
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câştiga nimic dacă chiar ar fi primită”)67. A avut „de felicitat” evaluarea
aceluiaşi colonel privind competenţele Comisiei Europene, „asistată de
delegaţii statelor riverane”, în materie de regulamente de navigaţie, de
poliţie fluvială şi de supraveghere a Dunării de la Porţile de Fier la
Galaţi. I-a fost de subliniat constatarea că, prin includerea ei de
„comitetul de trei state” mandatat de Comisia Europeană să elaboreze
avant-proiectul/ „anteproiectul” de regulamente, Austro-Ungaria se
excludea de la calitatea de riverană Dunării în aval de Porţile de Fier. De
salutat i-a venit ralierea poziţiei României la cele ale Franţei, Marii
Britanii, Turciei şi Rusiei, de refuz al „anteproiectului” germano-austroungaro-italian, „pentru motivul că /.../ nu cuprindea un articol special
care să consfinţească libertatea Dunării <întregi> şi al doilea din cauza
pretenţiunii Austro-Ungariei de a face parte împreună cu statele riverane
din comisiunea de supraveghere <a părţii fluviului> de la Galaţi până la
Porţile de Fier”68.
Asemenea comentarii, cu observaţii şi sublinieri de merite asupra
prestaţiei delegatului român la forul fluvial european au servit „de
plecare” lui Kogălniceanu spre a realiza „un istoric al chestiunii Dunării”,
apreciat, mai ales de specialişti „de la noi”, ca fiind de primă referinţă69;
originea „chestiunii” a pus-o în seama tratamentului diferit aplicat de
Congresul de la Paris, din 1856, Dunării, prin comparaţie cu modul de
reglementare a libertăţii navigaţiei Rinului şi „a altor fluvii”, unde au fost
respectate întocmai, la 1815, principiile şi normele Actului final al
Congresului de la Viena; în cazul Dunării au prevalat raţiuni politice, de
„echilibru
general”,
asupra
considerentelor
juridice
ale
„internaţionalizării fluviului”; preconizarea şi prelungirile de timp şi de
competenţe ale Comisiei Europene de la Galaţi au vădit prevalenţa acelor
raţiuni; cât despre Comisia riveranilor, aceasta, deşi preconizată, şi ea, de
tratatul din 30 martie 1856, nu a avut cum „să ajungă fapt”, după ce, la
1857-1858, Austria ţinuse să o aservească „intereselor ei”, în temeiul
unui Act de navigaţie, negociat, la Viena, sub directa şi excesiva
îndrumare a imperialilor, de „statele mărginite ori străbătute de Dunăre”;
67

Ibidem, p. 310.
Ibidem, p. 311.
69
Gheorghe N. Căzan, La question du Danube et les relations roumano-austrohongroises dans les années 1878-1883, în Revue Roumaine d’Histoire, XVIII, nr. 1,
1879, p. 43-61; Dan Berindei, La question du Danube et la Roumanie moderne
(1829-1918), în Revue Roumaine d’Etudes Internationales, XX, 1986, nr. 6, p. 563-572.
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rezervele „celorlalte mari puteri” faţă de excesul Austriei de „interes
particular pe întregul fluviu” au cam scos Comisia riveranilor din raza
deliberărilor diplomaţiei europene, la conferinţele de la Paris, în 1858 şi
1866, şi de la Londra, în 1871; chiar şi la Congresul de la Berlin,
menţionarea „statelor riverane” s-a făcut numai în legătură cu „asistenţa”
ce le revenea la deliberările Comisiei Europene asupra reglementării
navigaţiei „de la Porţile de Fier la Galaţi”; prin urmare, pentru acea
„parte de Dunăre”, „anteproiectul de regulamente”, elaborat de
„comitetul de trei state neriverane” între care, contra evidenţei
geografice, şi Austro-Ungaria, precum şi Comisia Mixtă, „fructul” acelui
document, nu prea corespundeau clauzelor tratatelor internaţionale;
rămânea ca fiecare stat riveran „sectorului fluvial în cauză” să-şi exercite
„drepturile suverane”; prin „înţelegere” ori „conlucrare” între statele
riverane acelui „sector” ar fi stinse orice „probleme” de navigaţie, aşa
cum, exemplifica autorul memoriului, se petrecea „la Prut” („Astfel am
încheiat cu Rusia şi cu însăşi Austria convenţiunea Prutului, care
deschide navigaţiunea acestui râu tuturor pavilioanelor”)70; respectul
cuvenit mandatului Comisiei Europene „la gurile Dunării” nu excludea,
ci presupunea cu necesitate exerciţiul „drepturilor suverane” ale
României asupra „sectorului fluvial” ce mărginea ori străbătea „teritoriul
ei” („Noi, şi Europa cu noi, avem interes ca Dunărea să fie de tot liberă
/.../. Pe luciul Dunării, a cărei întindere este a se reglementa, suntem
statul cu ţărmurile cele mai întinse /.../ Sub pedeapsă de sinucidere
suntem datori de a apăra libertatea Dunării ca un interes european;
numai aşa ea va rămâne Dunăre română”)71.
Impecabil, în partea sa de recurs la „datele istorice”, însufleţit de
invocarea „misiei /.../ generaţiunii care a făcut o Românie” („Nu dar
după o luptă de patruzeci de ani pentru a ne da o patrie unită şi de sine
stătătoare; nu după ce cu preţul sângelui generos a mii din fiii ţării
vărsat pe câmpiile Bulgariei; nu după ce, cu grele sacrificii băneşti, am
devenit stăpâni pe căile noastre ferate, marea comunicaţiune pe uscat,
vom sacrifica uşor Dunărea, marea comunicaţiune pe apă, singura care
ne pune în contact cu naţiunile occidentale, singura care leagă de
70

Mihail Kogălniceanu, Documente diplomatice, p. 328 (doc.cit.); nu rezulta, din acea
exemplificare, dacă ea privea un act subscris de Moldova, înainte de Unire, sau de
Principatele Unite/România.
71
Ibidem, p. 339.
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existenţa noastră naţională un interes european”)72, memoriul lui
Kogălniceanu nu s-a aureolat şi printr-un decisiv impact politic, la 1880.
Autorul scontase un atare impact, cum dăduse de înţeles şi premierului
Brătianu, printr-un alt memoriu, mai restrâns, dar şi mai concentrat
asupra datelor de interes73. I-au putut fi recunoscute, de la Bucureşti,
meritele „istoricului chestiunii Dunării”, nu însă şi operativitatea
raţionamentelor indicând „binevenirea” poziţiilor Franţei şi Marii Britanii
(„Politica Europei occidentale în privinţa ţărilor orientale este dreaptă,
binevoitoare şi folositoare”)74, încât politica României să se situeze „de
partea lor, cu posibilă asociere a Rusiei”75, într-un moment când devenise
clar domnitorului Carol şi „miniştrilor săi” că axul dezlegării
„complicaţiilor dunărene”, şi nu doar a acestora, îl reprezenta „alianţa
puterilor germane”76. Nu la fel de clar devenise aşa ceva şi miniştrilor
plenipotenţiari Kogălniceanu, la Paris, şi Callimachi-Catargi, la Londra,
iritaţi, aceştia, şi de comentariile „jurnalelor din capitalele occidentale”,
după care politica României „se înfeudase celei germane”77. De crezut că
titularilor de legaţii din „cele două mari capitale” nu le-au fost
comunicate, cu promptitudine, de la centrala Externelor României, date
despre demersurile „de ultimă oră” ale diplomaţiei austro-ungare, nici
măcar despre cel întreprins de aceasta la Bucureşti, în 12/24 august 1880,
pentru a se admite competenţele Comisiei Europene de la Galaţi, înaintea
oricăror conveniri „pe canale interguvernamentale”, de a identifica soluţii
menite să surmonteze impasul deliberărilor „comisarilor” relative la
„diversele chestiuni legate de navigaţia dunăreană”78. Că, în perspectiva
72

Ibidem, p. 339 şi urm.
Teodor Pavel, Între Berlin şi Petersburg, I, Românii în relaţiile germano-ruse din
secolul al XIX-lea, Cluj-Napoca, 2000, p. 308-313 (Kogălniceanu, memoriu pentru I.
C. Brătianu, Paris, 1880).
74
Mihail Kogălniceanu, Documente diplomatice, p. 339 (Kogălniceanu, memoriu
pentru Boerescu, Paris, 29 iulie/10 august 1880).
75
Ibidem, p. 313.
76
Memoriile regelui Carol I, vol. XVII, p. 29-31.
77
Alexandru Em. Lahovari, Note, amintiri, corespondenţă diplomatică oficială şi
personală (1877-1914). Paris, Petersburg, Bucureşti, Roma, ed. Rudolf Dinu,
Adrian-Bogdan Ceobanu, Iaşi, 2013, p. 116 şi urm. (Note şi amintiri diplomatice.
Paris, 1877-1880); Ştefan Stanciu, op.cit., p. 115 şi urm.
78
Ministerul Afacerilor Externe-Bucureşti. Arhiva istorică, vol. 192 (Nota însărcinatului cu
afaceri al Austro-Ungariei la Bucureşti, 12/24 august 1880); v. şi Gheorghe N. Căzan, Şerban
Rădulescu-Zoner, România şi Tripla Alianţă 1878-1914, Bucureşti, 1979, p. 66.
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acelor deliberări, diplomaţia Vienei căuta „să convingă celelalte mari
cabinete”, prin oferte sau doar simulări de „concesii mutuale”, asupra
justeţei avant-proiectului de regulamente de navigaţie..., nu era, desigur,
un secret pentru Carol I şi „miniştrii săi apropiaţi”.
De-abia revenit „acasă” din „vitele la curţile germane”, domnitorul
a consimţit, cum relata şi Hoyos contelui Haymerle, să fie rezervată
competenţelor Comisiei Europene „chestiunea regulamentelor”,
rezervare ce nu excludea tatonarea posibilităţilor „de acord reciproc
avantajos” româno-austro-ungar79, îndreptate,acestea, totuşi, de excesul
de „ambiţii” ale Budapestei asupra Porţilor de Fier80. Soluţionarea
succesiunii la Tronul României, cu deschidere constituţională spre
proclamarea Regatului, impunea principelui de HohenzolernSigmaringen observarea unor „bune relaţii” cu Puterile Centrale81. Acele
„bune relaţii” se impuneau şi pentru contracararea „marelui proiect
balcanic” al Rusiei, menţinut pe agenda cabinetului de la Petersburg, cum
deduse Carol şi din „cuvintele” principelui Bulgariei, Alexander de
Battemberg, după „vizita” ce i-a făcut-o acestuia, la Rusciuc, „proiect tot
mai drag” ţarului Alexandru al II-lea, chiar şi în condiţiile diminuării
şanselor de concretizare a lui sub incidenţa „reculadei apelului
gladstoneian” de abordare europeană, „de concert”, a diferendelor „de
frontieră”, cu deosebire a celor turco-elene82. Erau, se înţelege, motive
serioase ce ţineau „lecţia dunăreană” a lui Kogălniceanu departe de
„tactica” decidenţilor politici de la Bucureşti. Şi cum titularul legaţiei de
la Paris „aflase” că „memoriul său” şi chiar persoana sa au făcut obiectul
unor „nedrepte cuvinte” din partea ministrului Boerescu, şi-a revărsat
asupra acestuia întregu-i năduf („Eu nu vă datoresc postul ce-l ocup; eu
nu l-am primit de la dta, l-am primit după invitaţiunea Domnului şi a
preşedintelui Consiliului. L-am primit fiindcă ţara are un guvern ieşit din
partidul liberal şi din care am făcut parte de patruzeci de ani /.../. De la
79

Regele Carol I în rapoartele diplomatice austro-ungare (1877-1914), vol. I (18771896), ed. Sorin Cristescu, Bucureşti, 2013, p. 84 (Hoyos c. Haymerle, Bucureşti, 15/27
octombrie 1880).
80
Memoriile regelui Carol I, vol. XVII, p. 59 (Carol I c. Carol Anton, 26 decembrie 1880).
81
Regele Carol I în rapoartele diplomatice austro-ungare, vol. I, p. 85 şi urm.
(Hoyos c. Haymerle, Bucureşti, 12/24 noiembrie 1880).
82
Memoriile regelui Carol I, vol. XVII, p. 43-36 (Carol I c. Carol Anton 13/25
octombrie 1880); v. şi Regele Carol I al României. Cuvântări şi scrisori, vol. II,
p. 396-400 (acelaşi doc.).
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numirea mea mi-aţi făcut toate neajunsurile. Nu ţineţi seamă de nicio
reprezentaţiune a mea. Realizaţi ceea ce chiar v-aţi lăudat către ziariştii
străini că aveţi a-mi face, adică de a-mi face viaţa grea. Înaintea lui
Vodă, în plin consiliu, m-aţi insultat, uitând că zidurile în Bucureşti au
urechi”)83, iar apoi, mai grav, a pus în seama aceluiaşi ministru toată
răspunderea pentru „compromiterea politicii dunărene” a statului român
(„Cât pentru aprecierea mea în privinţa politicii dtale în chestiunea
Dunării, eu socotesc ceea ce chiar prin depeşa mea oficială ţi-am arătat
pe deplin, plângându-mă că timp de trei luni ne-ai lăsat fără instrucţiuni,
fără a ne pune în poziţiune de a putea spune puterilor pe lângă care
suntem acreditaţi ce voiţi. Nu aşa a făcut cabinetul din Viena. Acum
chestiunea pentru noi este compromisă”)84.
Din perspectivă istorică, largă prin definiţie, demersul lui
Kogălniceanu de legitimare a titlurilor suverane ale României şi chiar
reacţia lui în ton de „filipică” faţă de conduita cam „reţinută”, poate
„prudentă”, a Externelor de la Bucureşti asupra Dunării şi-au vădit
atribute de fundamentală referenţialitate, sub raport deopotrivă textual şi
atitudinal. „Învăţămintele” actelor lui diplomatice, de la 1880, întărite, în
1882, prin discursuri pe care le-a ţinut de la tribuna parlamentară85, aveau
să străbată filonic scrierile istorice sau juridice româneşti referitoare la
„chestiunea Dunării”86. Argumentele aduse de el întru legitimarea
titlurilor suverane ori riverane ale statului român „la Dunăre” şi-au aflat
corespondenţa, pe timpul anilor 1881-1884, în fondul de date şi
interpretări al unor texte de renumiţi publicişti sau jurişti străini87. Numai
83

Mihail Kogălniceanu, Documente diplomatice, p. 436 (Kogălniceanu c. Boerescu,
Paris, 20 noiembrie/2 decembrie 1880).
84
Ibidem, p. 347.
85
MOF nr. 107 şi 109, 1882, p. 1896-1905, respectiv 1936-1939, DAD din 1 şi 2 mai
1882; Mihail Kogălniceanu, Cestiunea Dunărei. Discursuri rostite în şedinţele
Camerei Deputaţilor din 1 şi 2 mai 1882 de ~ deputat colegiul IV Mehedinţi,
Bucureşti, 1882, p. 3-55, 57-74; v. şi idem, Opere, V, Oratorie III, 1878-1891, partea a
II-a, 1881-1883, ed. critică de Dan Simionescu, text stabilit de Georgeta Penelea,
Bucureşti, 1986, p. 281-300, 301-307.
86
Dan Berindei, op.cit., în loc.cit.; v. şi idem, Cuvânt înainte la Ştefan Stanciu, op.cit.,
p. 7 şi urm.
87
Edouard Philippe Engelhardt, La question du Danube. Etude critique, în Revue de
droit international, XV, 1883, p. 5-6; Heinrich Friedrich Geffcken, La question du
Danube, Berlin, 1883, p. 8, 14-19, 25 şi urm., 46-52 (autorul, fost ministru rezident al
Oraşelor Hanseatice „pe lângă curtea Prusiei”, la 1866, s-a făcut remarcat şi printr-un
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că, în chiar decursul aceloraşi ani avea să se confirme din plin prevalenţa
intereselor de putere, cu deosebire ale Austro-Ungariei88, asupra
„reglementării navigaţiei dunărene de la Porţile de Fier la Galaţi”89. Şi nu
era cum ca acea prevalenţă să scape scrutării contextului internaţional de
decidenţii politici de la Bucureşti. Între actele „cabinetului princiar” şi
stările de spirit publice, consonante acestea „vervei patriotice” a lui
Kogălniceanu, se menţinea o reală distanţă.

Recueil manuel et pratique de traités, 2-e série, vol. I, 1857-1869, vol. II, 1870-1878,
vol. III, 1879-1885, Leipzig, 1885-1886, conţinând şi acte relative la Dunăre); Franz
von Holtzendorff, Les droits riverains de la Roumanie sur le Danube, Leipzig, 1884,
p. 51-55 (şi în germană: Rumäniens Ufrechte an der Donnau, ein völkerrechtliches
Gutachten, Leipzig, 1883); pentru referinţe, v. şi Constantin Ardeleanu, op.cit., p. 15.
88
Henry Hajnal, Le droit du Danube international, avec une Préface de Charles
Visscher, Le Haye/Haga, 1929, p. 126-133, 149 şi urm.; Richard C. Frucht, Dunărea
noastră, Romania, the Great Powers, and the Danube Question 1914-1921, New
York, 1982, p. 20 şi urm.
89
Spiridon G. Focas, The Lower Danube River in the Southeastern European
Political and Economic Complex, from Antiquity to the Conference of Belgrade of
1948, Boulder-New York, 1987, p. 86-88 etc.

POZIŢIA ROMÂNIEI ÎN FAŢA DECLANŞĂRII RĂZBOIULUI MONDIAL
Ion Agrigoroaiei
Résumé: Juste après le déclenchement de la Grande Guerre, chacun des
deux camps, l’Entente et les Puissances Centrales, exerça des pressions pour
s’associer les Etats restés momentanément en dehors du conflit, dont également
la Roumanie. Bien que cette dernière eût signé un traité d'alliance avec l'AustroHongrie en 1883, renouvelé ultérieurement, en 1913, le Conseil de la Couronne
réuni à Sinaïa (le 21 juillet/le 3 août 1914) considéra que Vienne n’avait pas
respecté les clauses du traité, en enfreignant par là les conditions imposées par
casus fœderis. Le Conseil de la Couronne décida, à une écrasante majorité, la
neutralité de la Roumanie, une neutralité active, à expectative armée, afin de
défendre ses frontières. Cette décision représentait, au fond, un premier pas vers
la séparation d’avec les Puissances Centrales; le gouvernement roumain dirigé
par Ion I.C. Bratianu continua cette politique, en concluant la Convention russoroumaine, le 18 septembre/le 1er octobre 1914. C’était le début d’une activité
diplomatique intense, qui devrait surmonter bien des obstacles avant l’entrée en
guerre de la Roumanie, aux côtés de l’Entente, en août 1916.
Mots clés: Puissances Centrales, Entente, Neutralité, Convention russoroumaine

La scurt timp după atacarea Serbiei (15/28 iulie 1914) şi
declanşarea Primului Război Mondial, Antanta avansa României
propuneri de intrare în acţiune de partea sa, în schimbul recunoaşterii
drepturilor asupra teritoriilor de peste munţi, iar Kaiserul Wilhem al II-lea îi
cerea Regelui Carol I să-şi facă datoria de aliat, prevăzută în tratatul din
1883, reînnoit pe parcurs. Statul român se afla într-o situaţie deosebit de
complicată ca urmare a poziţiei de imediată apropiere de cele două
imperii, Austro-Ungaria şi Rusia, părţi adverse în conflictul dezlănţuit; în
acelaşi timp, România avea de revendicat teritorii româneşti aflate sub
stăpânire străină şi într-o parte şi în cealaltă parte.
Cele două blocuri militare şi politice au exercitat presiuni şi au
manevrat cu promisiuni în atragerea României. Raporturile dintre
Antanta sau Puterile Centrale s-au manifestat ca raporturi între grupările
respective, cu interesele lor generale şi comune, şi statul român; de multe
ori, însă aceste raporturi au îmbrăcat, deschis sau voalat, direct sau
indirect, forma unor relaţii bilaterale la nivel de state, ieşind la iveală
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anumite interese speciale care nu se suprapuneau cu cele ale grupării
respective.
Situaţiei internaţionale, politice şi militare din ce în ce mai
complicate, i s-au adăugat problemele izvorâte din diferenţele de păreri
din interiorul aceluiaşi stat, dintre guvern şi conducerea armată, din
interiorul factorilor politici şi celor militari etc. Dacă nu vizau chestiuni
esenţiale, aceste diferenţe aveau în vedere metode de acţiune la un
moment dat, mijloacele de atragere a aliaţilor etc.
Poziţia României nu poate fi tratată raportând-o exclusiv la marile
puteri; aceasta trebuie privită şi în permanentă legătură cu atitudinea
celorlalte state din sud-estul Europei. Orientarea României putea să
influenţeze statele din zonă, după cum de modul de acţiune al acestora
depindea, într-o oarecare măsură, dacă nu atitudinea de principiu a
statului român, căile concrete de urmat. Antanta urmărea realizarea
uniunii româno-bulgaro-greceşti, în sprijinul Serbiei şi împotriva Turciei;
Puterile Centrale preconizau o alianţă româno-bulgaro-turcă (eventual şi
cu Grecia) împotriva Serbiei. Interesele ireconciliabile între cele două
grupări aflate în conflict izvorau, în această zonă, din atitudinea lor (a
Austro-Ungariei şi Rusiei, în special) faţă de Serbia. Pentru Puterile
Centrale Serbia era obstacolul ce trebuia înlăturat definitiv din calea
intereselor spre Strâmtori şi Orientul Apropiat. Rusia sprijinea ferm
Serbia, pentru a bara drumul Centralilor şi a-şi realiza planurile de
dominaţie la Constantinopol şi Strâmtori. Evident, statele balcanice
aveau o importanţă deosebită nu numai în legătură strictă cu Serbia ci, în
general, cu Dunărea de Jos, Marea Neagră, Coasta Dalmată, Italia etc.
Neutralitatea României şi a statelor balcanice era provizorie; ele
urmăreau cu mare atenţie lupta ce se degajase şi aşteptau ocazia
favorabilă de a intra în acţiune, în anumite condiţii, alături de tabăra către
care înclinau, mai mult sau mai puţin, din perioada anterioară. Un anumit
rol în hotărârea ce trebuia adoptată a revenit grupării politice care deţinea
în momentul respectiv o poziţie dominantă în viaţa politică, în diplomaţia
respectivă. Curentele de opinie, atitudinea unor cercuri politice din
opoziţie ş.a. au fost elemente de care a trebuit să se ţină seama în
adoptarea hotărârii sau în alegerea mijloacelor concrete de acţiune.
Frământări politice interne au întârziat, într-o oarecare măsură,
clarificarea deplină a poziţiilor şi au creat greutăţi în precizarea liniei de
conduită.
Turcia şi Bulgaria erau, practic, atrase de partea Puterilor Centrale.
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Turcia a închis Strâmtorile la sfârşitul lui septembrie 1914, iar la 12
noiembrie a declarat război Antantei. Diplomaţia rusă, invocând
solidaritatea slavă şi anumite legături istorice, precum şi atitudinea unor
cercuri politice bulgare, a mai crezut în posibilitatea alianţei cu Bulgaria
şi a acţionat în consecinţă. A încercat să atragă Bulgaria, promiţându-i
compensaţii în Macedonia sârbă (Serbia victorioasă urmând să realizeze
o extindere la nord şi vest) şi nordul Dobrogei, printr-o înţelegere cu
guvernul român. Dar, cercurile politice conducătoare de la Sofia îl
acuzau pe Nicolae al II-lea de a se fi opus, în 1912-1923, creării Marii
Bulgarii şi nu vroiau să admită nici un fel de extindere a Serbiei. La 14
octombrie 1915 Bulgaria a declarat război Serbiei, în zilele următoare
statele Antantei îi declarau, pe rând, război.
Grecia a obţinut, în urma celui de al doilea război balcanic, unele
teritorii revendicate apoi de Bulgaria. Ea se gândea şi la eliberarea
populaţiei greceşti aflate sub dominaţia Turciei, inclusiv din unele insule
din Marea Egee, la dobândirea chiar a unor teritorii din Asia Mică. Deşi
existau şi contradicţii greco-italiene, „marea idee” greacă implica, în
primul rând un conflict cu Turcia. Grecia înclina, deci, spre Antanta,
atitudine exprimată deschis de către primul ministru E. Venizelos, numai
că Regele Constantin era cumnat cu Kaiserul Wilhem al II-lea, situaţie
care a creat o serie de complicaţii; dacă pentru Venizelos neutralitatea era
o poziţie provizorie, pentru Regele său neutralitatea Greciei era un scop;
acesta simpatiza cu cauza germană, dar prezenţa flotei anglo-franceze în
Marea Mediterană îl reţinea să acţioneze deschis în acest sens. În condiţii
complicate, Grecia a intrat treptat sub controlul Antantei. La Salonic au
fost trimise trupele aliate din Peninsula Gallipoli, la finele lui octombrie
1915 găsindu-se aici 80.000 militari aliaţi. Acestora li se va alătura o
parte a armatei sârbe silită să se retragă de pe teritoriul naţional în faţa
ofensivei austro-germano-bulgare1.
Italia s-a declarat neutră la declanşarea războiului. Ea urmărea
eliberarea unor teritorii ce aparţineau atunci Austro-Ungariei, situaţie ce
1
Acţiunea de forţare a Dardanelelor din februarie-martie 1915 şi debarcarea corpului
expediţionar anglo-francez în Peninsula Galliopoli, la 25 aprilie 1915 (operaţii militare
ce urmăreau, între altele, să influenţeze poziţia României şi a Italiei) se soldase cu
pierderi grele. După expresia lui Pierre Renouvin, diversiunea din Dardanele-Gallipoli a
fost „costisitoare, jenantă şi ineficace” (La crise européenne et la Première Guerre
Mondial, Paris, 1962, p. 235; Mircea N. Popa, Primul Război Mondial 1914-1918,
Bucureşti, 1979, p. 202 şi 231).
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va cântări hotărâtor în intrarea în acţiune de partea Antantei. Cercurile
conducătoare italiene au manifestat şi pretenţia de a controla Adriatica şi
Mediterana (a celei de est, în special), de a-şi lărgi poziţiile din Balcani,
în insulele Mării Egee, chiar în Asia Mică. „Pentru Italia – scria ziarul
L’idea Naţionale în articolul L’Italia nel Balcani e in Oriente, din 13
noiembrie 1915 – Orientul are o valoare, o influenţă directă, decisivă.
Orientul este, înainte de toate, Adriatica şi Coasta Dalmată şi Albaneză
şi, apoi, Mediterana Orientală şi Peninsula Balcanică, Asia Mică şi, mai
departe, Marea Roşie”.
O anumită perioadă, neutralitatea Italiei (aflată într-o situaţie
asemănătoare cu cea a României, prin tratatul de alianţă încheiat cu
Austro-Ungaria şi Germania din 1882), a constituit pentru guvernul
român un argument în apărarea poziţiei sale. Italia nu a respectat
acordurile secrete încheiate cu România la 10/23 septembrie 1914 şi 24
ianuarie/6 februarie 1915, prin care se prevedea ca cele două state să
menţină relaţii continui şi să nu părăsească neutralitatea fără a se anunţa
reciproc cu opt zile înainte. Guvernul italian nu a anunţat guvernul român de
tratativele sale cu Antanta, de încheierea tratatului cu aceasta a doua zi după
debarcarea la Gallipoli, declarând război Austro-Ungariei la 22 mai 1915.
În România cea mai mare parte a opiniei publice şi a cercurilor
politice aveau în vedere intrarea în război alături de Antanta, în vederea
eliberării Transilvaniei şi Bucovinei. Dacă o grupare proantantistă, în
frunte cu Nicolae Filipescu şi Take Ionescu, insista pentru intrarea
imediată în acţiune, Ion I.C. Brătianu şi colaboratorii săi urmăreau mai
întâi obţinerea garanţiilor absolut necesare îndeplinirii unor promisiuni,
formulate la început în termeni vagi. Cercuri politice mai restrânse (cei
mai mulţi de la Partidul Conservator – Al. Marghiloman, P.P. Carp ş.a.,
iar de la liberali, C. Stere) se pronunţau pentru o neutralitate favorabilă
Puterilor Centrale şi chiar pentru intrarea în război alături de acestea. Ei
insistau – şi aveau motive să o facă – asupra pericolului rusesc şi a
necesităţii eliberării mai întâi a Basarabiei.
Constantin Kiriţescu a explicat judicios existenţa celor două
curente. Reprezentanţii curentului germanofil aveau în vedere pericolul
ţarist. Rusia învingătoare va stăpâni Bosforul şi Dardanele, „ceea ce ar
însemna robia noastră economică”. Înfrângerea Rusiei conduce la
eliberarea Basarabiei. „E adevărat că fraţii noştri din Ardeal suferă; dar
mai mult suferă cei din Basarabia şi mai mult sunt ameninţaţi în existenţa
lor”. La sfârşitul anul 1914, C. Stere îşi preciza poziţia în paginile revistei
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Viaţa Românească: „În caz de biruinţă a Rusiei noi trebuie să renunţăm
pentru totdeauna la cele două milioane de suflete din Basarabia şi suntem
cel puţin condamnaţi să ajungem o enclavă rusească, să cădem în
vasalitatea de fapt a puternicului imperiu, care va avea în stăpânirea sa
cheile Mării Negre şi va domina în Balcani”.
Curentul antantofil – continua Kiriţescu – era mult mai puternic şi
se baza pe instinctul maselor. „Lozinca lui era: liberarea Ardealului şi
această ţintă se identificase cu idealul nostru naţional”. Aceasta nu
însemna renunţarea la Basarabia; „întregirea deplină a neamului rămâne
o chestiune de viitor şi de conjuncturi favorabile”. Pentru mulţi români
Puterile Centrale promovau o politică brutală, pe când alianţa francoanglo-rusă („umbra Rusiei ţariste se estompa şi se ştergea la lumina celor
două mari democraţii europene”) apărea ca purtătoarea principiului
naţionalităţilor2. Curentul antantofil a cunoscut ample manifestări ale
opiniei publice, venind – în principiu – în sprijinul lui Brătianu, dar
creându-i şi greutăţi deosebite, atunci când insista pe intrarea imediată în
război împotriva Austro-Ungariei.
Dincolo de nuanţe, asupra cărora ne oprim aici, întreaga suflare
românească urmărea realizarea idealului naţional, deosebirile vizând
succesiunea etapelor. Stere afirma cu hotărâre că nu renunţă la Ardeal,
dar considera că „de Ardeal, în realitate, nu ne despart Carpaţii, ci
Prutul”, în timp ce adversarii săi, adăugăm noi, apreciau că drumul peste
Prut trecea, mai întâi, prin Carpaţi.
Prin ministrul său de la Bucureşti, Ottokar Czernin, Austro-Ungaria
insista asupra punerii în aplicare a tratatului din 1883. Într-o audienţă
acordată acestuia, Regele Carol I îi exprima dorinţa sa ca armata română
să lupte alături de Puterile Centrale, dar a precizat că România nu va
putea intra în acţiune alături de acestea în cazul în care Rusia va acţiona
împotriva lor. Regele l-a asigurat, totuşi, pe Czernin că va păstra o
neutralitate strictă chiar în cazul unui conflict cu Rusia şi nimeni nu-l va
determina să lupte împotriva Austr-Ungariei.
Opţiunea primului ministru Ion I.C. Brătianu era alta şi va fi expusă
în apropiatul Consiliu de Coroană de la Sinaia, care urma să precizeze
poziţia României. El concepea neutralitatea ca pe o perioadă de tranziţie,
de expectativă în vederea pregătirii intrării în război alături de Antantă
2

Const. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919, vol. I,
Bucureşti, 1922, p. 76-78.
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prin primirea garanţiilor absolut necesare. Adesea avea îndelungate
conversaţii cu Regele Carol I, cu intenţia, nemărturisită, de a afla cât mai
multe şi a exprima cât mai puţine din propriile frământări. Momentele
erau de cumpănă, responsabilitatea fiind enormă3.
În ziua de 21 iulie/3 august 1914 s-a întrunit la Sinaia, în Sala de
muzică a Castelului Peleş, Consiliul de Coroană, cu participarea Regelui
Carol I şi a principelui moştenitor Ferdinand, a membrilor guvernului, a
preşedintelui Adunării Deputaţilor, a unor foşti prim-miniştri, a
reprezentanţilor Partidului Conservator şi ai Partidului ConservatorDemocrat4.
În deschiderea dezbaterii, Regele, având pe masă exemplarele
Tratatului de Alianţă încheiat cu Austro-Ungaria, a pledat pentru intrarea
în acţiune alături de Puterile Centrale. „Mă îndoiesc că ar fi sentimentul
ţării să ne aliniem cu Rusia” preciza Suveranul, fără a aminti de cele
două aliate occidentale ale acesteia. Regele era conştient de confruntarea
ce se anunţa cu amplul curent favorabil intrării în război alături de
Antanta, dar îşi exprima convingerea „că ne veni ziua în care ţara va
binecuvânta politica pe care ne vedem constrânşi a o urma”. Prin această
atitudine, România se va găsi de partea victoriei, dobândind recompensa
meritată. „La sfârşitul domniei mele şi la apusul vieţii mele nu am decât
o singură dorinţă: aceea de a asigura României un viitor strălucit,
plasând-o în acelaşi rând cu Marile Puteri”.
Aşa cum era de aşteptat, Petre P. Carp s-a pronunţat categoric
pentru intrarea în război alături de Puterile Centrale, pentru triumful
germanismului asupra slavismului. „De aceea, fără nici o clipă de ezitare,
cer să mergem cu Tripla Alianţă şi să declarăm imediat război Rusiei. Mi se
vorbeşte de opinia publică. Nu mă preocupă! Datoria omului de stat e să
conducă el opinia publică, nu să se lase târât de ea. Opinia publică se
poate înşela, omul de stat clarvăzător trebuie să-şi urmeze calea; opinia
publică îi va fi în urmă recunoscătoare că nu s-a luat după rătăcirile ei”.
În disputa angajată, P.P. Carp şi-a reiterat cu vehemenţă poziţia,
atacându-l pe Brătianu. „Pe când dialogul era mai înflăcărat – notează
I.G. Duca – Brătianu primeşte telegrama care anunţă neutralitatea Italiei
3

Anastasie Iordache, Ion I.C. Brătianu, Bucureşti, 1994, p. 218 şi urm.
A se vedea, pe larg, I.G. Duca, Amintiri politice, vol. I, München, 1981, p. 51-62.
Declaraţia Regelui şi intervenţiile unor participanţi, la Ion Mamina, Consilii de
Coroană, Bucureşti, 1997, p. 32-52.
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(care aderase în 1882 la alianţa cu Puterile Centrale). O adevărată
lovitură de teatru. Se simţea că după aceasta, Regele nu vai mai fi în
măsură să-şi apere punctul de vedere. Tăcu, cu un gest de resemnare”.
Al. Marghiloman a insistat pe ideea neutralităţii; textul Tratatului
din 1883, reînnoit ultima dată în 1913, nu obliga România, în contextul
situaţiei concrete de atunci, să intre în război alături de Austro-Ungaria,
deoarece aceasta nu a fost atacată şi deci nu există casus foederis,
prevăzut de tratat5. „Să ne armăm pentru a ne păzi graniţele şi atât
pentru moment”, preciza Al. Marghiloman6. Pe aceeaşi poziţie s-au
situat I. Lahovari şi I. Grădişteanu, atrăgând atenţia asupra intensificării
oprimării românilor din Ungaria.
Din partea conservatorilor-democraţi, Take Ionescu a subliniat că
în situaţia de atunci nu eram obligaţi să intrăm în acţiune: „În inimă şi
conştiinţă susţin, Sire, că nu este casus foederis. Lucrul rezultă clar şi din
spiritul şi din textul tratatului. Dar însuşi guvernul austro-ungar nu
consideră că este casus foederis. În alt fel nu ne-am putea explica cum
asociatul nostru (parte contractuală) a procedat la declararea de război
fără a ne comunica şi nouă intenţiile sale, fără a ne întreba şi pe noi
asupra intenţiilor sale. De ar fi casus foederis, guvernul austro-ungar,
prin procedarea, prin atitudinea sa, l-a şi înlăturat”. Pentru România,
situată geografic între cele două tabere, există o singură soluţie:
neutralitatea armată.
În numele guvernului român, Ion I.C. Brătianu a pledat cu fermitate
în favoarea neutralităţii, susţinând că Tratatul nu obligă România să intre
în acţiune şi chiar dacă ar obliga-o, „România nu poate admite ca aliaţii
ei să dispună de soarta ei fără ca măcar să-şi dea osteneala de a o vesti […].
5

În textul Tratatului reînnoit la 5 februarie 1913 se stipula la art. 2: „Dacă România fără
nici o provocare din parte-i, ar fi atacată, Austro-Ungaria e ţinută să-i dea ajutor şi
sprijin în timp potrivit, contra agresorului. Dacă Austro-Ungaria ar fi atacată în aceleaşi
împrejurări într-una din părţile ţinuturilor sale vecine cu Româna, casus foederis se va
ivi de îndată pentru aceasta din urmă”. În art. 3 se preciza că dacă una din părţile
contractante s-ar afla ameninţată de o agresiune în condiţiile art. 2, guvernele respective
se vor pune de acord asupra măsurilor de luat în vederea cooperării armatelor lor,
încheindu-se o convenţie militară (Interesele şi drepturile României în texte de drept
internaţional public, cu un studiu introductiv de N. Daşcovici, Iaşi, 1936, p. 6-7). Pe
lângă faptul că Austro-Ungaria nu a fost atacată,Viena nu a consultat, nu a anunţat
măcar guvernul român de atacarea Serbiei.
6
Alexandru Marghiloman, Note politice 1897-1924, vol. I 1897-1915, Bucureşti, 1927,
p. 230-235.
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Un stat ca al nostru, care în alianţă a intrat ca stat suveran şi pe picior de
egalitate, nu poate fi tratat în aşa chip. Acesta n-a fost gândul nici al celor
ce acum 30 de ani au legat soarta noastră externă de Tripla Alianţă şi nici
nu poate fi gândul celor răspunzători azi de destinele Regatului”.
Guvernul trebuie să ţină seama de sentimentul public şi de soarta
românilor de peste munţi. Între P.P. Carp şi I.I.C. Brătianu s-a angajat –
va consemna I.G. Duca – „un dialog care, fără îndoială, a fost punctul
culminant al întregii discuţiuni şi în care auditoriul a putut avea vie
impresia a două personalităţi puternice, ciocnindu-se în cea mai nobilă
luptă în care puteau fi chemaţi nişte conducători de popoare să se
războiască vreodată”.
După celelalte intervenşii s-a constatat că poziţia Regelui era
sprijinită numai de P.P. Carp. Ceilalţi s-au declarat pentru neutralitate,
numai că înţelegerea termenilor nu era identică pentru cei mai mulţi
dintre ei. Regele Carol I s-a dovedit, încă o dată, la înălţimea
momentului, acceptând hotărârea majorităţii zdrobitoare, dar a precizat
presupusele consecinţe negative: „Constat că reprezentanţii ţării, aproape
în unanimitate, au cerut neutralitatea României. Ca rege constituţional mă
supun votului d-voastră, mi-e frică însă că prestigiul ţării va ieşi micşorat
din şedinţa de azi şi mă tem că aţi luat o hotărâre de care România se va
căi în viitor”7.
Imediat după Consiliul de Coroană a fost dat un comunicat prin
care se anunţa poziţia oficială a României: „Într-un Consiliu de Miniştri,
prezidat de Majestatea sa Regele şi la care a luat parte prinţul moştenitor,
preşedintele Camerei, foştii preşedinţi de Consiliu şi mai mulţi foşti
miniştri ai partidelor de opoziţiune, s-a examinat atitudinea pe care
România trebuie să o aibă în circumstanţele prezente. Cu aproape
unanimitate Consiliul a decis ca România să ia toate măsurile spre a păzi
frontierele sale”8.
La 1/14 august 1914, Regele Carol I, profund mâhnit, îi scria
Kaiserului: „După o discuţie de trei ore, în care am pus în joc toată
elocvenţa mea şi am respins în modul cel mai hotărât argumentele aduse
(cu excepţia d-lui Carp, care însă este părăsit de partizanii săi), [Consiliul de
Coroană] s-a pronunţat totuşi, cu o unanimitate la care nu mă aţteptam […].
Nu e nevoie să mai dau asigurări cât de mult sufăr din cauza situaţiei
7
8

Cf. I.G. Duca, op.cit., p. 61-62.
I. Mamina, op.cit., p. 50.
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momentane şi a stării de spirit necugetate a ţării mele; dificultăţile sunt
greu de învins, căci eu nu pot începe sigur, fără un guvern responsabil, un
război faţă de care întreg poporul se împotriveşte”9.
Hotărârea de neutralitate activă, de expectativă asumată cu apărarea
frontierelor, avea un conţinut diferit la principalii factori politici. Pentru
Brătianu neutralitatea însemna un pas important în desprinderea de Tripla
Alianţă şi un răgaz necesar pentru pregătirea întrării în luptă alături de
Puterile Antantei, după obţinerea garanţiilor pe care el le considera
absolut necesare. Al. Marghiloman aprecia neutralitatea drept strictă şi
definitivă, în dezacord evident cu guvernul şi cu majoritatea zdrobitoare a
opiniei publice. N. Filipescu şi Take Ionescu, partizanii lor, această
opinie publică, exercitau presiuni, uneori foarte puternice, pentru intrarea
imediată în război sub lozinca „vrem Ardealul, ne trebuie Ardealul”.
Pentru moment, comunicatul de presă a satisfăcut Puterile Centrale
care şi-au făcut cunoscută poziţia. La indicaţia cancelarului său, O. Czernin
îi comunica lui Brătianu că Puterile Centrale găsesc hotărârile Consiliului
de Miniştri „conforme relaţiilor amicale şi continuă a considera România
ca aliata lor. Noi ţinem deci cont cu largheţe de interesele românilor şi
aşteptăm cu deplină încredere ca România să păzească frontierele din
Moldova şi să respingă o eventuală invazie rusă”. Monarhia acorda un
sens strict afirmaţiilor primului ministru român, formulate astfel din
raţiuni diplomatice; recomandarea făcută României suna ca o ameninţare,
urmând să menţină alianţa, prevăzută în Tratatul din 1883, reînnoit chiar
cu un an înainte.
Pentru guvernul român esenţial a fost faptul că scopul urmărit,
evitarea unei reacţii violente din partea Puterilor Centrale, a reuşit pe
deplin. În felul acesta a fost depăşit un moment critic în acţiunea
guvernului român orientată spre redefinirea acţiunii viitoare10.
Prin poziţia sa strategică, prin resursele sale agro-alimentare şi
petroliere, prin potenţialul uman şi armata sa de 500.000 de oameni,
România prezenta un interes care a crescut brusc în a doua jumătate a
anului 1914. Transformarea războiului mondial într-un război de poziţii
(în urma bătăliei de la Marna din septembrie 1914) a însemnat creşterea
extraordinară a importanţei resurselor de care dispuneau neutrii, în
9

Ioan Scurtu, Carol I, București, 2001, p. 214.
Anastasie Iordache, România în anii Primului Război Mondial, în Istoria
Românilor, vol. VII, tom II, București, 2003, p. 406.
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general, România, în special. Prelungirea războiului, deschiderea de noi
fronturi, insuccesele militare şi chiar uzura nervoasă au intensificat
presiunile beligeranţilor asupra statelor neutre.
Intrarea României de partea Antantei însemna o posibilă lărgire a
frontului pentru Puterile Centrale de circa 1000 de km, tăierea drumului
spre Balcani şi prin aceasta, izolarea Bulgariei şi Turciei, însemna un
ajutor substanţial dat Serbiei. Adeziunea la Centrali, pe lângă pierderea
armatei şi a bogăţiilor româneşti, însemna prelungirea frontului rusesc cu
450 de km de la Cernăuţi la Marea Neagră, întărirea frontului rusesc din
Galiţia şi Bucovina, perspectiva pierderii complete a Peninsulei
Balcanice pentru Antanta etc.
Guvernul român, în frunte cu Ion I.C. Brătianu şi câţiva
colaboratori, a adoptat o poziţie activă şi au urmărit cu asiduitate
obţinerea garanţiilor sigure pentru menţinerea statutului şi eliberarea
teritoriilor româneşti din Imperiul Austro-Ungar. Guvernele Marilor
Puteri au urmărit realizarea propriilor interese, au manevrat cu
promisiuni pe care nu aveau de gând să le îndeplinească deloc sau în
întregime. Se declanşa între cele două grupări beligerante „o luptă fără
demnitate şi fără scrupule” pentru atragerea micilor state11.
Imediat după atacarea Serbiei, Germania şi Austro-Ungaria au
făcut presiuni insistente asupra României, pentru a o determina să intre în
război alături de ele. Germania promitea României Basarabia, nordul
Bucovinei (aproximativ judeţele Suceava şi Rădăuţi) şi concesii pentru
românii din Transilvania. Berlinul a acţionat în direcţia realizării unui
compromis între Viena şi Bucureşti pe această bază. La 16 septembrie
1914, Wilhelm al II-lea îi arăta lui Franz Joseph importanţa atragerii
României şi insista asupra demersurilor pe care Austro-Ungaria trebuia
să le facă în acest sens: „Cheia pentru reuşita războiului contra Rusiei se
află în mâna României; eforturile Regelui de a antrena cu sine ţara au
eşuat până acum din cauza rezistenţei miniştrilor şi a opiniei publice,
care, după cum ştii, este foarte ostilă Austriei şi Ungariei. Eu sper că
guvernul tău va reuşi să-i câştige încă totuşi pentru o intervenţie. Atunci
am putea, dacă vrea Dumnezeu, să întrezărim o reuşită fericită în această
luptă grea”12.
11

R.W. Seton-Watson, Historie des Romanis de l’époque Romaine à l’achèment de
l’unite, Paris, 1937, p. 534.
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La sfârşitul lui iulie şi începutul lui august 1914, guvernul rus
promitea României Transilvania, în condiţiile participării la război împotriva
Austro-Ungariei. Preşedintele Franţei, Poincaré îi declara lui Isvolsky
ministrul Rusiei la Paris, că pentru a se produce asupra României efectul
dorit trebuie să i se promită Transilvania. Faptul şi-a avut semnificaţia sa,
din moment ce ministrul de Externe, Sazonov, i-l comunica ministrului său
de la Bucureşti, Poklevsky, la 21 iulie/3 august 191413.
În acele zile, presa din Rusia insista în mod deosebit asupra intrării
în acţiune a României, dezvăluind totodată şi anumite obiective ale
ţarismului. După intrarea trupelor ruseşti în Galiţia – aprecia articolul
Războiul şi România din ziarul Novoie Vremia, din 24 august 1914 –
formula neutralităţii României este depăşită. Rusia doreşte eliberarea
celor patru milioane de români transilvăneni, precum şi a slavilor din
Austro-Ungaria, dar orice întârziere a intervenţiei României „poate
numai să îngreuneze şansele unei înţelegeri reciproce între România şi
Rusia”14. Imediat după pătrunderea trupelor ruseşti în Bucovina,
guvernul rus invitase guvernul român să ocupe Bucovina de sud şi
Transilvania15. Aceasta ar fi însemnat intrarea României în război, dar
Brătianu a refuzat pentru că nu primise garanţiile necesare pentru
siguranţa ţării şi îndeplinirea promisiunilor respective. Brătianu a motivat
atitudinea guvernului român, nu fără temei, prin nepregătirea armatei şi
posibilitatea unui atac din partea Bulgariei.
După consultări şi tratative secrete purtate după vizita ţarului la
Constanţa în iunie 1914, la 18 septembrie/1 noiembrie 1914 s-a semnat
Convenţia ruso-română, sub forma unui schimb de note între Sazonov şi
ministrul României la Petrograd, C. Diamandy16. Rusia garanta
integritatea teritorială a României şi recunoştea drepturile acesteia asupra
teritoriilor din Austro-Ungaria locuite de români, urmând a le ocupa când
VI, nr. 13. La 2/15 septembrie 1914, Al. Beldiman, reprezentantul României la Berlin, îi
telegrafia lui Ion I.C. Brătianu în legătură cu intervenția hotărâtă a guvernului german la
Viena și Budapesta, pentru a se realiza o înțelegere cu România pe baza satisfacerii
sentimentului național român în Ungaria și prin rectificarea frontierei în Bucovina
(idem, Fond Casa Regală, dosar 63/1914, f. 1).
13
Documents diplomatiques secrets russes 1914-1917, Paris, 1928, p. 167.
14
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Fond 71, partea II, Petrograd, vol.
13, f. 186-187, 217-218.
15
Documents diplomatiques…, p. 176.
16
Interesele și drepturile României în texte de drept internațional public, cu un
studiu introductiv de N. Deșcovici, Iași, 1936, p. 8.
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considera oportun. În ceea ce priveşte Bucovina, principiul
naţionalităţilor urma să servească drept cauză în delimitarea teritoriilor
între cele două state. România se obliga să păstreze, până la intrarea în
acţiune, o neutralitate prietenoasă faţă de Rusia. Deşi secretă17,
Convenţia ruso-română prezenta o deosebită importanţă deoarece, pentru
prima dată, era recunoscut printr-un act diplomatic, semnat de o mare
putere, dreptul României asupra teritoriilor respective din AustroUngaria. Această recunoaştere nu era pentru Brătianu nici suficientă şi
nici sigură. Guvernul român urmărea să încheie un tratat care să fie
semnat şi de celelalte puteri ale Antantei, în care să fie mai clar formulate
drepturile sale teritoriale şi prevăzute o serie de garanţii politico-militare.
Referindu-se la poziţia României în momentul înscăunării Regelui
Ferdinand (28 septembrie/11 octombrie 1914), R.W. Seton-Watson scrie:
„Pentru moment erau prea multe incertitudini, promisiunile Rusiei
trebuiau mai clar definite. Anglia era suspectă de simpatii faţă de
Ungaria, nu te puteai încrede în neutralitatea Bulgariei, dacă România se
alia Antantei. şi, pe deasupra, îndoiala plana asupra Italiei, cu care
guvernul Român se angajase să acţioneze în comun”18.
Nu se uscase bine cerneala pe hârtia cu textul Convenţiei rusoromâne, atunci când Rusia relua planurile sale de expansiune în Balcani
şi la Strâmtori. La 21 noiembrie 1914, ţarul Nicolae al II-lea îi preciza lui
Maurice Paléologue, reprezentantul Franţei la Petrograd, planurile Rusiei
ţariste care conţineau, între altele, dominaţia la Constantinopol şi
Strâmtori, adăugând că Rusia este de acord cu menţinerea influenţei
Franţei în Siria şi Palestina. Câteva luni mai târziu, la întrevederea cu
generalul Pau şi Paléologue, din 3 martie 1915, ţarul revenea în termeni
mult mai energici: „Voi rezolva radical problema Constantinopolului şi a
Strâmtorilor. Soluţia pe care v-am indicat-o în noiembrie este singura
posibilă, singura practică. Oraşul Constantinopol şi Turcia meridională ar
17

Ottokar Czernin fusese informat de ministrul bulgar la București de încheierea acestei
convenţii; prin scrisoarea sa din 8 octombrie 1914, Czernin comunica ministrului său de
Externe, Berchtold, că nu crede în existenţa unui astfel de document (ANIC, Colecția
Xerografii, Viena, XLVI/14).
18
R.W. Seton-Watson, op.cit., p. 534. În raportul său din 13/26 septembrie 1914,
reprezentantul nostru la Londra, N. Mişu, îi comunicase lui Em. Porumbaru, ministrul
de Externe al guvernului român, impresia că oamenii politici englezi sunt de părerea
menţinerii Austriei „ca un factor, împreună cu Germania, împotriva slavismului”
(Arhiva MAE, Fond 71, partea a II-a, Londra, vol. 11, f. 102).
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trebui să fie încorporate în Imperiul meu”. În schimb, ţarul se declara de
acord cu realizarea planurilor franceze pe malul stâng al Rinului. La 8
martie 1915 Paléologue îi aducea la cunoştinţă lui Sazonov bunăvoinţa
guvernului francez faţă de realizarea planurilor Rusiei la Strâmtori19.
Avea dreptate Ion I.C. Brătianu să nu se încreadă în sinceritatea Rusiei şi
să insiste în direcţia obţinerii unei garanţii colective din partea puterilor
Antantei, în vederea eliberării teritoriilor româneşti din Austro-Ungaria.
Regele Carol I a fost foarte afectat de hotărârea adoptată de
Consiliul de Coroană de la Sinaia. A doua zi după Consiliu, chemat la
dejun la Peleş, I.G. Duca consemna: „Regele era abătut, îmbătrânit şi
încovoiat. Regina mi s-a plâns că prea l-au chinuit pe bătrânul nostru
suveran şi cu greu îşi putea stăpâni indignarea împotriva soluţiei adoptate
la Consiliul de Coroană”20. Regele Carol I şi-a păstrat încrederea în
victoria finală a Puterilor Centrale, chiar dacă impresionat de decizia
Italiei şi de insuccesul de la Marna i-au apărut semne ale îndoielii, ceea
ce ar explica acordul său pentru semnarea Convenţiei cu Rusia. Regele
Carol I a încetat din viaţă la Castelul Peleş în dimineaţa zilei de 27
septembrie/10 octombrie 1914, după o domnie îndelungată cu realizări
memorabile pentru statul român.
La urcarea pe tron, Regele Ferdinand avea o poziţie clară în
chestiunea orientării externe a României. Chiar din primele zile ale lui
octombrie 1914, întrebat care îi va fi atitudinea, a răspuns: „Eu sunt Rege
constituţional, prin urmare dacă ţara consideră că interesele îi dictează să
meargă împotriva Puterilor Centrale, nu în mine va găsi vreo piedică în
realizarea idealului ei naţional. Un sigur lucru cer numai ţării, şi cred că
am dreptul să-l cer, având în vedere greutatea unei atari hotărâri, să se
gândească mai bine înainte de a-şi spune ultimul cuvânt şi de a-şi trage
spada”21.
Devenită Regină, principesa Maria, o personalitate puternică,
adepta hotărâtă a alianţei cu Antanta, şi-a asumat rolul său binecunoscut
în ampla acţiune de realizarea idealului naţional şi de recunoaştere a
Marii Uniri pe plan internaţional. Între Regele Ferdinand şi primul
ministrul Ion I.C. Brătianu s-a stabilit imediat o relaţie specială, o
19
Maurice Paléologue, Le Russie de Tsars pendant la Grande Guerre, vol. I, p. 199-200,
3-14-315.
20
I.G. Duca, op.cit., p. 65-66.
21
Ibidem, p. 113.
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colaborare deosebit de rodnică în vederea atingerii obiectivului suprem.
Într-o perioadă scurtă de timp, între declanşarea Primului Război
Mondial şi înscăunarea lui Ferdinand, România a fost supusă unor grele
încercări. Aflat la întretăierea a mari interese şi supus unor presiuni
puternice, a reuşit în condiţii – numai schiţate aici – să facă un pas
important în desprinderea de Puterile Centrale, un rezultat ce a fost
treptat consolidat, ajungându-se după aproximativ doi ani la intrarea în
război împotriva acestora, în Războiul pentru Întregirea României.

UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA LA 1918
Nichita Adăniloaie
Résumé: Dans cet article, l’auteur décrit l’enlèvement de la Bucovine en
1775, dans le sein de la Moldavie par les Habsbourg en péril par la ruse,
l’extorsion et la corruption, avec la complicité de l’Empire ottoman et tsariste.
Dans les 143 années qu’ils ont passées sous la domination des Habsbourg, les
Roumains de la Bucovine, malgré l’oppression étrangère ont été guidés par des
intellectuels éclairés comme Aron Pumnul, Eudoxiu Hurmuzaki, Silvestru
Moraru, I.G. Sbiera, G. Popovici, G. Tofan, Iancu Flondor etc. Ils ont cherché
d’obtenir l’autonomie du province et d’avoir une vie nationale et culturelle
propre. En 1918, la conjoncture européenne était plus favorable a demandé de
retourner à la mère patrie, c’est à dire que l’union avec la Roumanie.
Mots clés: Eudoxiu Hurmuzaki, autonomie, Putna, N. Iorga, I. Nistor.

Ţara Fagilor – numită de austrieci Bucovina – a fost răpită la 1775
de la sânul Moldovei, de Imperiul Habsburgic, prin viclenie, şantaj şi
corupţie, cu complicitatea Imperiului otoman, şi a celui ţarist. Cu prilejul
aniversării a 95 de ani de la revenirea Bucovinei la patria mamă,
eveniment fericit şi bine cunoscut de istoriografie, consider că ar trebui
să ne ocupăm mai mult de drumul parcurs de această provincie în cei 143
de ani de înstrăinare, despre care se ştie mai puţin.
Acest pământ românesc din nordul Moldovei are o istorie
zbuciumată. Până la 1775 a făcut parte organică din Moldova. Din acel
an, odată cu anexarea samavolnică a regiunii de către Imperiul
Habsburgic, a început şi drama românilor băştinaşi, dramă care s-a
accentuat mereu în deceniile următoare.
Iată cum s-au întâmplat lucrurile. După încheierea păcii de la
Kuciuk-Kainargi, din iulie 1774, care consfinţea încetarea ostilităţilor
ruso-turce, Austria, deşi nu luase parte la război, profitând de slăbirea
beligeranţilor, şi-a concentrat trupe la hotarul de nord al Moldovei,
urmărind să anexeze cel puţin o parte din această ţară. Pentru a îmbrăca
în formule juridice această anexare, guvernul austriac pretexta că în
vechime, Pocuţia ar fi stăpânit regiunea de nord a Moldovei, numită
acum Bucovina. Prin împărţirea Poloniei în 1772, Pocuţia (împreună cu
Galiţia) i-a fost atribuită Austriei, aşadar tot ei i-ar reveni – chipurile – şi
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dreptul de a stăpâni regiunea menţionată. Răşluirea acestui pământ
românesc mai era motivată de Austria şi prin necesitatea de a stabili o
comunicaţie mai directă între Transilvania şi Galiţia. Odată pretextele
găsite, în toamna anului 1774, după retragerea armatei ruse din Moldova,
trupele habsburgice au ocupat succesiv ţinuturile Cernăuţiului,
Câmpulungului şi Sucevei, împlântând pajurile imperiale pe unde le
conveneau.
După ocuparea armată a Bucovinei, Curtea de la Viena a folosit
„intimidarea, coruperea şi alte mijloace convingătoare” – cum le
caracterizează însuşi cancelarul austriac Kaunitz – pentru a obţine din
partea Porţii recunoaşterea faptului împlinit. La 25 aprilie/7 mai 1775,
printr-o convenţie încheiată la Constantinopol, Poarta a consimţit cedarea
Bucovinei către Austria. Rezistenţa unor dregători turci a fost repede
transformată în bunăvoinţă prin galbeni, briliante şi multe alte daruri
oferite de reprezentanţii Mariei Tereza. Rusia, care se considera drept
protectoare a Principatelor Române, nu a schiţat nici un gest de
împotrivire la răpirea Bucovinei de către Habsburgi, deşi domnul
Moldovei, Grigore Ghica, şi boierii Divanului au cerut sprijinul
Ecaterinei a II-a contra răpirii pământului românesc. De altfel,
consimţământul mareşalului Rumianţev – care se mai afla cu trupele în
Moldova – a fost obţinut de Habsburgi tot prin strălucirea aurului: 5.000
de galbeni şi o tabacheră de aur împodobită cu briliante. Grigore Ghica şi
boierii au protestat zadarnic în câteva rânduri şi la Constantinopol
împotriva târgului samavolnic dintre Poarta otomană şi Habsburgi, cu
privire la teritorii ce nu le aparţineau. Poarta, care – în virtutea
suzeranităţii – avea obligaţia de a apăra Principatele Române, şi
nicidecum dreptul de a ceda un pământ ce nu-i aparţinea, s-a lăsat
cumpărată de Curtea vieneză. Ba mai mult, Poarta – întărâtată de Austria
– a trecut, în cele din urmă, chiar la asasinarea prin vicleşug a curajosului
voievod moldovean ce protestase cu hotărâre împotriva răpirii Bucovinei.
Este de menţionat că delimitarea noii frontiere, în discuţiile şi
tranzacţiile ce au început la Palamutca, pe Nistru, în ianuarie 1776, între
comisarii turci şi austrieci, s-a încheiat o convenţie explicativă de aşezare
a graniţei pe teren. Delegaţii moldoveni – Vasile Balş şi Vasile Cananău,
ispravnicul Sucevei – au pledat stăruitor ca măcar acest oraş, fosta
capitală a ţării, să rămână la Moldova; ei n-au izbutit în cauza lor datorită
venalităţii austriecilor. Tahir Aga, comisarul turc, a primit de la austrieci
4.000 de florini, iar Ali Paşa de la Hotin, 600 de florini şi alte daruri. De
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altfel, C. Moruzi, dragomanul Porţii, primise în prealabil 2.500 de
galbeni de la baronul Thugut, ambasadorul Austriei la Constantinopol.
Şi astfel, Ţara Fagilor, cea mai frumoasă parte a Moldovei, cu
10.441 km2, cu 278 sate, târguri şi oraşe, cu o populaţiei de peste 70.000
de locuitori, cu mormântul lui Ştefan cel Mare de la Putna, cu 247
biserici şi cu 10 mănăstiri (între care şi splendidele monumente de artă:
Suceviţa, Moldoviţa, Voroneţul şi Humorul) au fost rupte din trupul ţării
de către imperiul Habsburgic, prin mijloace odioase şi în pofida oricăror
principii de drept internaţional1.
În cei 143 de ani de ocupaţie Habsburgică, românii din Bucovina
au fost supuşi unei cârmuiri străine – cu regimuri militare, în primele
decenii – în pofida promisiunilor făcute de împărăteasa Maria Teresa
(căreia, la 1777, au fost obligaţi să-i jure credinţă) că-i va lua sub
protecţia ei deplină, respectându-li-se legile şi obiceiurile ţării. Acestea
au fost nesocotite în mod brutal. Mai întâi le-a înlocuit limba din viaţa
publică, administraţie, justiţie, şcoală şi chiar şi din biserică, cu limba
ocupantului, adică germana. Apoi autorităţile habsburgice au iniţiat şi
favorizat colonizarea Bucovinei cu etnii diferite, mai ales germani şi
ruteni, modificând astfel structura demografică în detrimentul populaţiei
autohtone româneşti.
*
*

*

Condiţiile vitrege au frânat sentimentul naţional al românilor
bucovineni, dar nu l-au putut înăbuşi, mai ales după revoluţia de la 1848
când, în Bucovina, s-au adăpostit, temporar, mulţi revoluţionari
paşoptişti. Atunci – spunea G. Bariţiu – ospitalitatea familiei Hurmuzaki,
oferită revoluţionarilor români a devenit „proverbială în cele trei ţări
vecine”. Tot el relata că, atât casa din Cernăuţi, cât şi conacul de la
Cernauca, au fost „adevărat loc de azil sacru” pentru patrioţii români
aruncaţi de catastrofele acelor ani2.
Concretizând lucrurile, trebuie să menţionăm că, după înăbuşirea
1

Vezi Mihail Kogălniceanu, Răpirea Bucovinei, ediţia a II-a, după cea din 1875, Bucureşti,
1910, p. 6-23; Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Humanitas, 1991, p. 9-15.
2
G. Bariţiu, Familia Hurmuzaki, în Fragmente din istoria românilor, de Eudoxiu
Hurmuzaki, tom I, Bucureşti, 1879, p. XIX-XXI.
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insurecţiei din Moldova, o parte din revoluţionarii surghiuniţi au găsit
ospitalitate şi sprijin din partea familiei Hurmuzaki pentru a-şi continua
lupta naţională. Astfel, în vara anului 1848, se aflau în Bucovina, la Cernăuţi
şi Cernauca, aproximativ 50 de revoluţionari moldoveni. Dintre aceştia,
amintim pe Vasile Alecsandri, M. Kogălniceanu, Al.I. Cuza, V. Mălinescu,
Costache Negri, Alecu Russo, Anastasie Panu, Lascăr Rosetti, N. Pisoschi ş.a.
Din partea revoluţionarilor ardeleni a venit întâi Aron Pumnul, apoi în
1849 Timotei Cipariu, Iacob Bologa ş.a. G. Bariţiu a fost arestat de autorităţile
habsburgice şi eliberat după 10 zile, la insistenţele Hurmuzăcheştilor şi pe
garanţia lor. La Cernăuţi, M. Kogălniceanu, ajutat şi finanţat de familia
Hurmuzaki, a putut să tipărească broşura Dorinţele partidei naţionale în
Moldova (în care se cerea unirea Principatelor). Tot Hurmuzăcheştii au
finanţat şi tipărirea programului manifest al lui V. Alecsandri, Deşteptarea
României, şi difuzarea lui.
Bătrânul vornic Doxachi Hurmuzaki era o fire deschisă, sociabilă,
şi îşi iubea ţara şi poporul. Într-o epistolă către G. Bariţiu, el scria că ceea
ce a dat tărie revoluţiei din Bucovina a fost colaborarea strânsă cu
conducătorii din celelalte teritorii româneşti, „apropierea duhurilor” şi
„unirea inimilor” prin care „răzleţitul trup al naţiunii noastre s-au îndesit
şi s-au închegat”3. Iar în testamentul său, din 1857, Doxachi lăsa
urmaşilor săi, ca poruncă sacră, îndemnul: „Să nu uitaţi că aveţi de
îndeplinit trei datorii mari şi sfinte. Aceste datorii sunt: patria, limba şi
biserica. Românească este ţara aceasta în care trăim”, iar limba română
este „sufletul naţionalităţii noastre”4. Aceleaşi idealuri le-a revărsat şi
asupra celor cinci fii ai săi: Constantin, Eudoxiu, Gheorghe, Alexandru şi
Neculaie. S-a spus, pe bună dreptate, că „numele Hurmuzăcheştilor e
nedezlipit de ursita Bucovinei”, că „această familie a fost în capul culturii
Bucovinei”; ea „a luptat în zilele bune ca şi în zilele rele cu stăruinţă, cu
devotament, cu iubire pentru păstrarea naţionalităţii române”5.
În toamna lui 1848, Hurmuzăcheştii, împreună cu alţi patrioţi
bucovineni, au elaborat Petiţia ţării, pe care au înaintat-o Curţii de la
Viena. Documentul, în cele 12 puncte ale sale, cuprindea programul de
luptă pentru emanciparea politică, economică şi socială a românilor din
Bucovina, asupriţi de Habsburgi. În Petiţie se cerea ca Bucovina să nu
3

Ibidem, p. XXIII.
Vezi Telegraful român, Sibiu, nr. 32/1857.
5
D.A. Strudza, Eudoxiu Hurmuzaki, în Fragmente din istoria românilor, tom I, p. VI.
4
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mai fie condusă de străini, ci să aibă o „conducere provincială proprie,
atât administrativă, cât şi politică şi juridică”. Pentru „păstrarea
naţionalităţii” se cerea să se înfiinţeze şcoli primare şi o catedră de limba
şi literatura română; de asemenea, se cerea ca toţi cei angajaţi în funcţii
să fie oameni care cunosc perfect limba ţării, ţinându-se cont de
pământeni6. Petiţia a fost urmată în 1849 de un memoriu al
intelectualităţii româneşti din Bucovina, alcătuit de Eudoxiu Hurmuzaki
pentru dezlipirea de Galiţia.
Gheorghe şi Alexandru Hurmuzaki au editat, începând din toamna
anului 1848, un ziar săptămânal, intitulat Bucovina, în limbile română şi
germană, cu caracter politic, literar şi religios. În ziar erau incluse
articole care tratau problemele tuturor provinciilor româneşti stăpânite de
austrieci, dar şi ale celor două Principate: Moldova şi Muntenia. Tot în
coloanele acestui ziar s-a pus, pentru prima dată, problema unirii într-un
singur stat a provinciilor româneşti stăpânite de Habsburgi, care să
formeze un „mare ducat al românilor”, pus sub suveranitatea Austriei.
În februarie 1849 s-a constituit o delegaţie a românilor din Austria,
în frunte cu episcopul Andrei Şaguna, care a prezentat împăratului Franz
Iosef Memoriul naţiunii române din Ardeal, Banat şi Bucovina. Din
partea românilor Bucovineni au făcut parte Eudoxiu Hurmuzaki şi Mihai
Bondar. În acest Memoriu se cerea administraţie naţională de sine
stătătoare în privinţa vieţii politice şi organizării bisericeşti, deschiderea,
cât mai curând, a unei noi adunări generale „a toată naţiunea spre
constituirea sa, şi anume: alegerea unui cap al naţiei, al unui cap al
bisericii”, a unui consiliu naţional al administraţiei; organizarea şcolilor,
„introducerea limbii române în toate lucrările ce privesc pe români” şi o
adunare generală anuală spre consultare periodică a intereselor naţionale.
De asemenea, se cerea „reprezentarea naţiunii române după numărul
sufletelor în Parlamentul General al Imperiului Austriac”, iar împăratul
să poată purta şi titlul de „Mare Duce al Românilor”7.
Cabinetul imperial a respins însă Memoriul, iar în privinţa
Bucovinei s-a răspuns că, „prin ridicarea ei la rang de ducat, i se asigură
folosirea limbii române”, aşa cum prevedea Constituţia din 4 martie
1849. Este adevărat că recunoaşterea autonomiei Bucovinei, pentru care
6

Vezi revendicările cuprinse în Petiţia ţării la M. Iacobescu, Din istoria Bucovinei,
vol. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1993, p. 379-385.
7
Ibidem, p. 413-414.
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au luptat mai ales Hurmuzăcheştii, era o cucerire importantă, dar această
autonomie era proclamată doar în principiu. Până la realizarea ei deplină,
a mai trecut un deceniu, şi au fost necesare alte memorii convingătoare
ale lui Eudoxiu Hurmuzaki.
Eudoxiu Hurmuzaki a fost, de altfel, cel mai vaşnic apărător al
drepturilor bucovinenilor la emancipare şi autonomie. Cercetând arhivele
vieneze, el a descoperit şi copiat numeroase documente interesante,
referitoare la istoria României, care vor ajunge, mai târziu, la Bucureşti,
şi vor constitui un adevărat tezaur de informaţii externe pentru trecutul
ţării noastre. Tot el a descoperit şi documente importante în sprijinul
luptei locuitorilor câmpulungeni care se judecau de mulţi ani cu fiscul
imperial pentru pământurile lor. Pe baza acestora Eudoxiu Hurmuzaki a
înaintat, în 1861, Curţii de la Viena, un memoriu intitulat Strigătul de
ajutor al comunelor ocolului Câmpulungului Moldovenesc din
Bucovina, care a reuşit să-l determine pe împărat să dispună instituirea
unei anchete drepte, ce a dus, în final, la retrocedarea către ţărani a
pământurilor ce le aparţinuseră. Câmpulungenii, recunoscători, au ridicat,
în memoria apărătorului lor, o movilă de stâncă, căreia i-au dat numele
de Movila lui Hurmuzaki. Tot ei l-au ales membru al Dietei provinciale,
iar Dieta Bucovinei l-a desemnat ca deputat în Parlamentul de la Viena.
Ajungând mareşal al Bucovinei, Eudoxiu Hurmuzaki a condus politica
acesteia mai mulţi ani.
În ianuarie 1865, precum se ştie, Societatea de leptura s-a
transformat în Societatea pentru cultură şi literatură română în
Bucovina, care, timp de câţiva ani, a avut şi o revistă proprie. Preşedinte
al Societăţii a fost ales Gh. Hurmuzaki, iar fraţii săi – Eudoxiu şi
Alexandru – membri de onoare. Eudoxiu Hurmuzaki declara atunci:
„Misiunea noastră se măsoară după scopul Societăţii şi, drept aceasta,
este nu numai măreaţă şi frumoasă, dar şi lungă, mai lungă chiar decât
viaţa noastră. Până ce cultura şi literatura română vor ajunge la cea mai
înflorită stare, până atunci scopul societăţii nu-i atins, misiunea noastră
nu-i îndeplinită. Deie Dumnezeiasca providenţă ca Societatea noastră,
care acum se instalează, să aducă înmiit rodul dorit, să se arate ca un
organ potrivit spre ridicarea spirituală a naţiunii noastre, până la
înălţimea popoarelor celor mai înaintate”8. Societatea a desemnat ca
8
Vezi Mircea Irimescu, Societatea pentru cultură şi literatură română în Bucovina,
Rădăuţi, Editura Septemptrion, 2012, p. 45.
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membri de onoare pe G. Bariţiu, V. Alecsandri şi alţi intelectuali ai
culturii naţionale româneşti. V. Alecsandri chiar a venit la Cernăuţi în
1866, a încurajat pe membrii comunităţii în abordarea problemelor
naţionale şi a colaborat la revista (foaia) Societăţii.
Atât Societatea pentru cultură şi literatură română în Bucovina,
cât şi alte asociaţii culturale studenţeşti, reviste şi ziare, au contribuit
eficient la menţinerea trează a sentimentului naţional, la păstrarea limbii
şi culturii româneşti în ciuda opresiunii străine. Contactul intelectualilor
bucovineni cu scriitorii din celelalte provincii româneşti, turneele
echipelor teatrale de la Iaşi şi Bucureşti la Suceava şi Cernăuţi, ca şi
serbarea de la Putna din 1871, la care au participat – după expresia unui
martor ocular – „mii de români de pretutindeni”, a întărit de asemenea
sentimentul solidarităţii naţionale. Amintim că la serbarea de la Putna
au participat, printre alţii, M. Kogălniceanu, M. Eminescu, I. Slavici,
A.D. Xenopol, Grigore Tocilescu, Ciprian Porumbescu, I.G. Sbiera ş.a.
M. Eminescu relata că serbarea de la Putna „va rămâne neştearsă în
inimile românilor”, că de acolo „fiecare s-a întors cu mai multă tărie în
suflet, cu mai mult respect pentru eroii trecutului nostru şi cu mai multă
abnegaţie în ceea ce priveşte interesele noastre comune”.
În mai 1875, primarul din Cernăuţi, printr-o proclamaţie – ignorată
de români – invita populaţia oraşului să serbeze centenarul anexării
Bucovinei la Imperiul Habsburgic. În aceeaşi lună, primarul din Iaşi – în
aplauzele românilor – a hotărât să organizeze un parastas şi să se ridice
un monument funerar spre eterna amintire a lui Grigore Ghica, voievodul
care s-a împotrivit, până la sacrificiul suprem, la dezlipirea Bucovinei de
la sânul Moldovei.
Tot în acel an, M. Kogălniceanu, studiind documentele culese de
Eudoxiu Hurmuzaki din arhivele Vienei, a scris broşura Răpirea
Bucovinei, în care a condamnat cu vehemenţă acest rapt al guvernului
austriac, obţinut prin folosirea aurului şi a altor mijloace de corupţie.
*
*

*

Să ne mai oprim puţin la un alt moment în care se reliefează
românismul bucovinenilor. În 1904, când, prin grija lui Spiru Haret, s-au
comemorat 400 de ani de la moartea lui Ştefan ce Mare, au avut loc
serbări comemorative şi în Bucovina. Ziarul Deşteptarea din Cernăuţi
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scria la 4/17 aprilie că Ştefan cel Mare a fost domnul Moldovei, dar „prin
faptele sale vitejeşti” a făcut ca „toată românimea să-l venereze”.
Bucovina însă este ţara fericită care, pe pământul său, păstrează cele mai
scumpe amintiri despre eroul de acum 400 de ani”, iar Putna va fi anul
acesta „un loc de pelerinaj. Mii de români din toate locurile se vor aduna
spre a vărsa împreună lacrimi de venerare pe mormântul marelui domn,
sărbătorindu-l ca un adevărat erou al românismului”. Se făcea, în final, o
chemare: „Români din patru unghiuri, vă invităm cu inima caldă de frate
să veniţi ca să ne vedem la serbarea naţională de la mormântul lui Ştefan
din Putna, căci sub orice cer trăieşte românul, român rămâne şi ca român
simţeşte”. La 2 iulie a avut loc serbarea comemorativă la cetatea Sucevei
la care – scria ziarul – „au participat peste 3.000 de persoane din ţară şi
de peste hotare”9.
La Putna, unde s-a ridicat „un arc de triumf” lângă mănăstire, din
molizi necojiţi învăluiţi în cununi de cetină având în frontispiciu coroana
lui Ştefan, au sosit mai întâi mitropolitul Vladimir Repto şi prezidentul
Bucovinei, principele Hohenlohe. Ei au fost conduşi până la poarta
mănăstirii „de 40 de flăcăi călare cu steaguri tricolore”, unde au fost
întâmpinaţi de preoţi şi primarul Putnei. Din regat au venit cărturari şi
oameni politici, parlamentari şi foşti miniştri: P. Poni, C.I. Istrati, Vintilă
Brătianu, Şt. Şendrea, V. Morţun, N. Filipescu, Stroe Beloescu, N. Iorga,
D. Onciul, Gr. Tocilescu, şi o serie de alţi profesori. Au venit şi delegaţii
studenţeşti din Iaşi, Bucureşti, Viena şi Paris. Ziarul menţionat apreciază
că numărul participanţilor s-a ridicat la 20.000.
La ora 12, în ziua de 3 iulie, profesorul D. Onciul, de la
Universitatea din Bucureşti, „apare la tribuna ridicată lângă zidul
mănăstirii” şi rosteşte discursul festiv, întrerupt adesea de aplauze
prelungite. El a subliniat, de la început, că: „istoria se închină eroului
care, însufleţit de geniul nemuririi… a dat viaţă şi lumină unui întreg
popor”. Ştefan cel Mare, trecut la nemurire „acum 400 de ani”, a fost
eroul slăvit al Moldovei şi „al neamului român”. După ce evocă istoria
glorioasă a strălucitului voievod, plâns la moarte de întreaga ţară, D. Onciul
conchide: „Astăzi nu jalea şi plângerea ne-a adunat la mormântul lui, ci
recunoştinţa şi admirarea pentru el, dar de înălţare şi întărire sufletească
pentru noi”10. S-au depus coroane din partea regelui Carol I, a
9

Deşteptarea din 8/21 iulie 1904, p. 7.
Ibidem, p. 3-4.
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Ministerului Instrucţiunii Publice, a ducatului Bucovinei, a oraşului
Suceava, a „Românilor bucovineni”, a Ligii pentru unitatea culturală a
tuturor românilor etc. S-a servit masa într-un pavilion lângă mănăstire
pentru circa 500 de persoane, invitate de comitetul de organizare, şi în
alte şase pavilioane aranjate special pe „Dealul Popii” din apropiere. S-a
cântat Deşteaptă-te, române şi Trei culori11. Observăm că această
comemorare a lui Ştefan cel Mare a fost trăită şi simţită şi în Bucovina cu
aceeaşi vibraţie naţională ca şi în Vechiul Regat şi a întărit în inima
poporului nostru conştiinţa unităţii şi solidarităţii naţionale.
Toţi cărturarii care au călătorit prin Bucovina au apreciat
frumuseţea locurilor, a monumentelor de artă medievală şi ospitalitatea
frăţească a locuitorilor. Astfel, N. Iorga asemuia Bucovina cu un imens
muzeu în aer liber şi evidenţia „toată bogăţia mănăstirilor strălucitoare,
de artă, şi monumentele vechilor domni şi boieri.” Despre bucovineni el
scrie că sunt „de o sănătate şi de o frumuseţe rară”. Entuziasmat de ei, el
scrie: „Popor curat şi mândru, cu inima deschisă şi bună, popor evlavios
şi darnic, popor de muncă şi de cuvânt, mlădiţă puternică a vechilor
ostaşi”12.
A.D. Xenopol considera necesar să precizeze că Bucovina este
„grădina Moldovei”, iar Dimitrie Onciul scria că „nicăieri pe tot
cuprinsul românesc nu se află, pe un spaţiu atât de mic, atâta bogăţie de
istorie românească, atâtea amintiri scumpe ale trecutului”.
Precum se ştie, în primăvara anului 1905, N. Iorga a făcut o lungă
călătorie prin satele şi oraşele bucovinene, vizitând şi admirând, cu
această ocazie, frumoasele mănăstiri de artă în care – preciza el – s-au
săpat mormintele domnilor luptători ai timpurilor eroice”. Impresiile mai
deosebite, în privinţa celor constatate, au fost consemnate, pe larg, în
Neamul românesc din Bucovina. Vizitând Cernauca, unde s-au întâlnit
la 1848 „fruntaşii tinerimii româneşti din toate părţile”, N. Iorga constată,
cu tristeţe, că mormintele Hurmuzăcheştilor „sunt în cea mai mare parte
împrejmuite cu grilaj de fier, dar buruienile copleşesc acum crucea de
piatră sură a bătrânului Doxachi, oaspetele cel bun al tuturor românilor
ce-şi iubeau neamul, găzduitorul prietenos al lui Bariţiu şi al lui
Alecsandri”13.
11

Ibidem, p. 5-6.
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Ibidem, p. 231-234.
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În anii următori N. Iorga a purtat o vastă corespondenţă cu mulţi
intelectuali bucovineni, abonaţi ai revistei Neamul românesc
îmbărbătându-i în lupta lor naţională. Preotul Atanasie Gherman din
Mahala scria că „profesorul N. Iorga este unicul român al timpului
prezent care întruneşte calităţile spirituale ale bărbatului providenţial,
care e chemat a crea neamului românesc de pretutindeni o punte trainică
spre un viitor mai bun, spre realizarea visului nostru celui neîmplinit”14.
Din corespondenţa cu G. Tofan, Dori Popovici, Iancu Flondor, Vasile
Liţiu, I. Grămadă, Radu Sbierea, Aurel Morariu ş.a. reiese că N. Iorga a
insistat pentru unirea celor două partide româneşti din Bucovina şi, în
cele din urmă, această unire s-a realizat. G. Tofan, considerându-l pe
Iorga „adevăratul apostol al neamului românesc”, declara în 1912 că îi va
urma întotdeauna sfaturile15.
În mai 1914, corul societăţii Armonia din Cernăuţi, fiind invitat la
Universitatea din Bucureşti, a dat o „minunată reprezentaţie” aplaudată
frenetic de public. N. Iorga, exprimându-şi recunoştinţa faţă de „oaspeţii
bucovineni”, a vorbit atunci despre legăturile culturale între Bucovina şi
Principatele româneşti, iar în final a accentuat că suntem datori „să facem
mai mult pentru cultura românilor din Bucovina”16.
*
*

*

Războiul mondial din 1914-1918 a adus suferinţe grele şi
numeroase bucovinenilor, teritoriul fiind ocupat de trei ori de către
armatele ruse şi tot de atâtea ori reocupat de cele austro-ungare. Ca
urmare a stării de război, şcolile au fost închise; numai câteva dintre ele
au funcţionat sporadic. S-a creat, de la început, un consiliu de război, în
frunte cu generalul Ed. Fischer, împuternicit să aplice pedeapsa capitală
oricui era bănuit de spionaj ori de trădare de patrie. La 13 decembrie
1914, guvernatorul Meran atrăgea atenţia populaţiei că toţi comandanţii
militari au ordin strict să împuşte imediat, pe loc, pe oricine s-ar face
suspicios de trădare sau de altă purtare duşmănoasă statului. Drept
14

I.E. Torouţiu, Studii şi documente literare, vol VIII, Bucureşti, 1936, p. 50-53.
Ibidem, p. 81, 87, 115.
16
N. Iorga, Legăturile culturale între Bucovina şi Principatele româneşti, Bucureşti,
1914, p. 16, 22-24.
15

134

Nichita Adăniloaie

urmare, mai mulţi locuitori au fost împuşcaţi fără nicio judecată. De
asemenea, câteva sute de români, bănuiţi a fi ostili stăpânirii habsburgice,
chiar şi cei ce au comentat evenimentele militare favorabile inamicului,
au fost arestaţi şi trimişi în lagărele de concentrare de la Thalerhof şi
Muncacz. Însuşi primarul oraşului Vatra Dornei, Ştefan Forfotă, a fost
acuzat că a propagat în rândul populaţiei ideea unirii cu România, că a
refuzat să dea o declaraţie de loialitate faţă de Curtea Vieneză şi a sabotat
rechiziţiile de război. El a fost demis din funcţie în februarie 1917, şi
deportat în lagăr, unde s-a stins din viaţă, din cauza suferinţelor îndurate,
în primăvara anului următor. Din cauza opţiunilor lor româneşti, mai
mulţi învăţători au fost, de asemenea, internaţi în lagăr. În timpul
ocupaţiilor militare ruseşti se adăuga şi devastarea instituţiilor publice,
jefuirea multor locuitori de bunurile lor materiale (vite, păsări, mijloace
de transport), şi chiar maltratări şi siluiri.
Încă de la începutul războiului mulţi bucovineni s-au refugiat în
România. Printre ei se numără istoricii Ion Grămadă, Vasile Grecu şi Ion
Nistor. Acesta din urmă mi-a povestit în 1957 că, refugiindu-se la 1914
în Şaru Dornei, consătenii mei l-au ajutat, pregătind o plută de buşteni cu
care s-a deplasat, pe râul Bistriţa, spre Piatra Neamţ, iar de acolo, cu
trenul, la Bucureşti. De asemenea, un număr de 15 învăţători, refugiindu-se
din Bucovina, au fost, după echivalarea diplomelor, încadraţi în 1915 la
şcolile din judeţul Suceava, iar unii dintre aceştia s-au înrolat voluntari în
1916 în armata română şi au participat la războiul întregirii neamului,
implicit la eliberarea Ţării Fagilor şi unirea ei cu România.
Mulţi refugiaţi bucovineni au participat la Bucureşti, în ziua de 15
martie 1915, la Congresul românilor de peste hotare, unde au votat moţiunea
de solidaritate cu lupta poporului român pentru realizarea unităţii politice.
Apoi unii dintre ei şi-au continuat activitatea în cadrul Asociaţiei
bucovinenilor şi transilvănenilor, creată în iulie 1915, al cărei obiectiv
principal era înfăptuirea unirii celor două provincii cu Regatul Român.
Înrolându-se voluntari în armata română, ei au depus jurământul de credinţă
pe steagul tricolor. Cu această ocazie, adresându-se voluntarilor, istoricul
Ion Grămadă spunea: „În numele Bucovinei, în numele ţării noastre, ne-am
adunat. O simţim în urma noastră sângerând din mii de răni, în agonie.
Făceţi-vă răzbunătorii ei! Croiţi hotare mai largi României; de vă vor opri
puhoaiele de duşmani, deschideţi-vă drum cu săbiile voastre”17. Şi Ion
17
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Grămadă a dat exemplu personal, luptând la Cireşoaia împotriva
asupritorilor Bucovinei şi căzând, sub gloanţele acestora, la 27 august
1917. Refugiaţii din Ţara Fagilor, aflaţi la Bucureşti, au editat în
primăvara anului 1916 Revista Bucovinei, condusă de Ilie Toruţiu, în care
făceau apeluri călduroase pentru înrolarea voluntarilor în lupta pentru
dezrobirea ţării lor.
În primăvara anului 1917 numărul refugiaţilor a sporit foarte mult, la
el adăugându-se soldaţii şi ofiţerii români bucovineni şi transilvăneni din
armata austro-ungară, care ajunseseră prizonieri în Rusia. Aceştia – la apelul
profesorilor Ion Nistor, D. Marmeliuc, precum şi a generalului C. Coandă –
au fost concentraţi la Darniţa, lângă Kiev, organizaţi în regimente şi
batalioane de voluntari şi chemaţi în ţară să lupte pentru eliberarea
teritoriilor româneşti. La 8 iunie 1917 a sosit la Iaşi primul detaşament de
voluntari români bucovineni şi transilvăneni de peste 1.500 de soldaţi şi 130
de ofiţeri. Întâmpinaţi cu căldură încă de la gară, de generalul C. Prezan,
voluntarii au depus jurământul de credinţă regelui Ferdinand. Au fost
apoi sărbătoriţi de oficialităţi şi populaţie, în Piaţa Unirii, unde s-au ţinut
cuvântări emoţionante de către primul ministru Ionel Brătianu, Octavian
Goga din partea Transilvaniei şi profesorul Ion Nistor din partea
Bucovinei. Acesta din urmă, printre altele, le-a spus voluntarilor:
„Steagul tricolor pe care aţi jurat nu este nou pentru voi. Sub cutele lui au
biruit strămoşii noştri la Codrii Cosminului. Dar de un an şi jumătate nu
mai fâlfâie mândru pe meleagurile Bucovinei… vouă soarta v-a rezervat
cea mai mare cinste cu care se pot mândri fii Bucovinei, cinstea de a
împlânta din nou steagul naţional la Suceava şi la Cernăuţi, de unde
fusese smuls acum 143 de ani de către răpitoarea pajură habsburgică”18.
Până în toamnă circa 30.000 de bucovineni şi transilvăneni – foşti
prizonieri – s-au înrolat în unităţile de voluntari şi au fost trimişi pe
frontul românesc din sudul Moldovei.
Refugiaţii români din Transilvania şi Bucovina, constituiţi la Iaşi,
în Comitetul Naţional al românilor ardeleni şi bucovineni aflători în
Moldova şi Basarabia şi al corpului ofiţeresc de voluntari, au trimis, la 6
octombrie 1918, regelui Ferdinand, o declaraţie în care au arătat, „în
numele lor şi al fraţilor subjugaţi de acasă, a căror conştiinţă e silită şi
terorizată”, că doresc să „fie eliberaţi de sub jugul monarhiei austroungare” şi sunt hotărâţi să lupte „pe toate căile şi prin toate mijloacele”
18
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ca elementul românesc, în întregimea lui, „să fie constituit într-un singur
stat naţional liber, sub domnia dinastiei române”. Ei au cerut „ca întreg
teritoriul locuit de români din monarhia habsburgică să fie eliberat şi
anexat Regatului Român, aşa cum este prevăzut în tratatatul de alianţă cu
Puterile Înţelegerii”19.
Desfăşurarea evenimentelor militare, din vara şi toamna anului
1918, fiind defavorabile Puterilor Centrale, a grăbit manifestarea
cererilor de independenţă a popoarelor din cuprinsul Imperiului
habsburgic. Drept urmare, împăratul Carol al IV-lea – succesorul lui
Franz Iosef, care decedase în toamna lui 1916 – a dat publicităţii, la 16
octombrie 1918, manifestul intitulat Către popoarele mele
credincioase, prin care încerca să împiedice destrămarea imperiului,
propunând transformarea lui într-o federaţie de şase state independente:
austriac, ungar, ceh, slav de sud, polonez şi ucrainean. Ucrainienii au
răspuns imediat manifestului – prin intermediul Radei din Liov –,
proclamând statul ucrainean de vest, în care au inclus şi o mare parte din
Bucovina.
*
*

*

Îngrijoraţi de proclamaţia Radei din Liov, deputaţii români din
Parlamentul de la Viena, Gh. Grigorovici şi Isopescu Grecu au cerut ca
Bucovina să fie restituită patriei din care a fost dezlipită în urmă cu 143
de ani. Aproape concomitent, profesorul Sextil Puşcariu, Iancu Flondor,
Dionisie Bejan şi alţi intelectuali români întruniţi la Cernăuţi, în casa
doctorului Isidor Badea, au hotărât să editeze ziarul Glasul Bucovinei şi
să convoace o adunare constituantă a românilor bucovineni, pentru a da
expresie hotărârii lor de a păstra integritatea teritorială a ţării şi a apăra
patrimoniul istoric şi cultural. Adunarea s-a întrunit la 27 octombrie
1918, la ea participând deputaţi români din parlamentul de la Viena, foşti
deputaţi din Dieta Bucovinei şi primari din comunele rurale şi urbane.
Această adunare constituantă, formată din reprezentanţii poporului, a
hotărât „Unirea Bucovinei integrale cu celelalte ţări româneşti într-un stat
naţional independent”, precizând că „va purcede spre acest scop în
deplină solidaritate cu românii din Transilvania şi Ungaria”. Adunarea a
19
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ales un Consiliu naţional compus iniţial din 50 de membri reprezentând
toate păturile sociale româneşti, din toate judeţele. Acest Consiliu
naţional, prezidat de Dionisie Bejan, urma să conducă destinele poporului
român din Bucovina, să-i apere drepturile, fiind aşadar considerat ca
singura autoritate legală a acestuia. Consiliul a instituit un guvern
compus din 14 secretari de stat, avându-l ca preşedinte pe Iancu Flondor.
De îndată, guvernul a cerut guvernatorului austriac Entzdorf să-i predea
puterea executivă, dar acesta l-a refuzat, ţinând mai mult seamă de
pretenţiile ucrainienilor asupra nord-vestului Bucovinei, pretenţii care
erau însoţite şi de forţe armate conduse de arhiducele Wilhelm. Aceste
miliţii ucrainiene, venite din Galiţia, au început să devasteze depozitele
militare şi de aprovizionare ale populaţiei, să provoace tulburări şi
pogromuri, iar la 6 noiembrie au intrat chiar în palatul naţional,
ameninţând pe membrii guvernului. În faţa acestei situaţii, Consiliul
naţional a cerut, prin reprezentantul său V. Bodnărescu, ajutor militar din
partea României, pentru restabilirea ordinii şi legalităţii în Bucovina.
Răspunzând cererii consiliului, guvernul român a aprobat ca Divizia a 8-a,
cu circa 3.000 de ostaşi, sub comanda generalului Iacob Zadic, să se
deplaseze în Bucovina. Chiar de la trecerea vechii graniţe, în tot drumul
lor, trupele române au fost întâmpinate cu mare entuziasm. Intrarea lor în
Cernăuţi, la 11 noiembrie 1918, a fost precedată de o proclamaţie
adresată orăşenilor, în care li se făcea cunoscută garantarea liberei
exercitări a drepturilor lor civice, dar şi reprimarea încercărilor de
dezordine şi violenţă.
După restabilirea ordinei şi legalităţii în Bucovina, la 12 noiembrie,
Consiliul naţional român a votat Legea fundamentală provizorie
asupra puterilor ţării Bucovinei, un fel de constituţie. În săptămânile
următoare, Consiliul a trimis pe Sextil Puşcariu la Iaşi, să mulţumească
regelui Ferdinand pentru trimiterea trupelor de restabilire a ordinei şi
pentru a invita pe refugiaţii bucovineni de acolo să se întoarcă la
Cernăuţi, spre a contribui împreună la dirijarea treburilor publice şi la
elaborarea unui statut juridic internaţional pentru Bucovina. Întorşi acasă,
refugiaţii bucovineni din comitetul de la Iaşi – în frunte cu Ion Nistor –
au convenit cu Iancu Flondor şi Dionisie Bejan să fie cooptaţi în
Consiliul naţional 12 reprezentanţi din noii veniţi. Consiliul naţional a
hotărât ca unirea Bucovinei cu România să se facă în cadrul unui congres
general, la care să participe şi reprezentanţi ai celorlalte etnii din
Bucovina: ucrainieni, germani, polonezi, evrei.

138

Nichita Adăniloaie

Congresul a fost convocat la 15/28 noiembrie 1918, în sala sinodală
a palatului mitropolitan din Cernăuţi. Au luat parte 74 membri ai
consiliului naţional român, precum şi 13 delegaţi ai ucrainienilor, 7 ai
germanilor şi 6 ai polonezilor. Au fost, totodată, prezenţi, patru delegaţi
ai basarabenilor (Pantelimon Halippa, I. Pelivan, I. Buzdugan şi Grigore
Cazacliu), trei ai transilvănenilor (Gh. Crişan, Deleu Victor şi V. Osvadă).
Congresul a fost deschis de Dionisie Bejan care, după o scurtă
alocuţiune, invită pe Iancu Flondor, şeful guvernului, să prezideze
lucrările. Iancu Flondor a prezentat Congresului Declaraţia de unire a
Bucovinei cu România. În acest act solemn se precizează că Bucovina
fusese totdeauna parte integrantă a Moldovei, că pe acest teritoriu se
aflau cele mai vechi şi semnificative instituţii statale româneşti, că acest
pământ strămoşesc a fost în mod samavolnic despărţit de Moldova în
urmă cu 143 de ani, timp în care populaţia autohtonă, majoritar
românească, a fost lipsită de drepturile ei legitime şi că, după atâţia ani de
suferinţe şi umilinţe, a sosit ziua supremă a eliberării ei de sub dominaţia
străină, şi a unirii Bucovinei cu celelalte ţări româneşti dintre Nistru şi
Tisa într-un stat naţional unitar. În încheierea declaraţiei se precizează:
„Astăzi, când după sforţări şi jerfte uriaşe din partea României şi a
puternicilor şi nobililor ei aliaţi s-au întronat în lume principiile de drept
şi umanitate pentru toate neamurile, şi când, în urma loviturilor
zdrobitoare, monarhia austro-ungară s-a zguduit din temeliile ei şi s-a
prăbuşit, şi toate neamurile încătuşate din cuprinsul ei şi-au câştigat
dreptul la liberă hotărâre de sine, cel dintâi gând al Bucovinei dezrobite
se îndreaptă către regatul României, de care întotdeauna a legat nădejdea
dezrobirii sale. Drept aceea, noi, membrii Congresului general al
Bucovinei, întrunind suprema putere a ţării, şi fiind singurii investiţi cu
puterea legiuitoare, în numele suveranităţii naţionale, hotărâm unirea
necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare, până la
Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu regatul României”20.
În continuarea lucrărilor, istoricul I. Nistor supune unei critici
severe metodele samavolnice folosite de Habsburgi în 1775 pentru
răpirea Bucovinei, subliniind că unirea cu România reprezintă un act de
dreptate istorică. Delegaţii germani şi polonezi s-au pronunţat şi ei pentru
unirea cu România. Supusă la vot, Declaraţia de unire a fost aprobată în
unanimitate şi în aplauzele frenetice ale participanţilor.
20

Ibidem, p. 395-397.
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Acest măreţ act istoric, înfăptuit la Cernăuţi în ziua de 28
noiembrie 1918 are o importanţă deosebită pe plan intern şi internaţional.
El a fost adus, în zilele imediat următoare, la cunoştinţa guvernelor
României, Franţei, Angliei, Italiei şi Statelor Unite ale Americii. La 31
decembrie 1918, printr-un decret regal, semnat de suveran şi Ionel
Brătianu, se stipulează: „Bucovina în cuprinsul graniţelor sale istorice
este şi rămâne pururi unită cu regatul României”.
Actul unirii din 28 noiembrie a căpătat recunoaşterea
internaţională, el fiind confirmat la 10 septembrie 1919 de delegatul
Austriei la semnarea tratatului de pace de la Saint-Germain, încheiat între
Austria şi statele din Antantă. Articolul 59 al acestui tratat precizează:
„Austria renunţă în ce o priveşte în favoarea României la orice drepturi şi
titluri asupra părţii din fostul ducat al Bucovinei”, aflată dincoace de
frontierele României, aşa cum vor fi fixate ulterior de către principalele
puteri aliate şi asociate”.
Deşi Bucovina s-a bucurat de o dezvoltare impetuoasă în cadrul
României Mari, în perioada interbelică, drama ei a reînceput odată cu
ultimatumul şi cu ocupaţia sovietică de la sfârşitul lui iunie 1940, iar
după un interval de linişte, de trei ani, zbuciumul s-a accentuat în 1944.
Putem conchide, aşadar, că Bucovina a fost răpită nu odată, ci de
trei ori, şi de fiecare dată suferinţele românilor de acolo au fost tot mai
grele.
Referindu-se la a doua răpire a Bucovinei, după ultimatumul
sovietic din iunie 1944, N. Iorga scria, cu mâhnire, că „un popor paşnic a
fost redus la tăcere”, dar avertiza că „în chestiunea teritoriilor naţionale,
drepturile niciodată nu se prescriu”, iar dreptatea unui neam „întotdeauna
triumfă”. De aceea – accentua marele istoric – „avem inimile însângerate,
dar nu deznădăjduite. Doliul îl purtăm cu demnitate şi în tăcere. Nu ne
uităm fraţii şi nu-i vom uita niciodată”21.
O dovadă că fraţii noştri n-au fost uitaţi, nici după a treia răpire a
Bucovinei, este şi Declaraţia din martie 1997 a oamenilor de ştiinţă şi
cultură de la Suceava, prin care condamnă graba şi nechibzuinţa cu care
conducerea ţării, dorind să intre mai repede în NATO, se pregătea să
semneze tratatul cu Ucraina, recunoscându-i frontierele arbitrare la care
ajunsese prin aplicarea Pactului Molotov-Ribbentrop, sacrificând astfel
interesele Ţării Fagilor. Ei declară că „tratatul de prietenie şi colaborare
21

Neamul românesc din 4 iulie 1940.
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româno-ucrainean nu poate fi încheiat fără a se denunţa Pactul MolotovRibbentrop şi efectele sale”. Prin denunţarea „de jure şi de facto” a
acestui Pact s-ar realiza „un act de dreptate istorică, pe care îl revendică
milioane de oameni care au căzut victime ale politicii staliniste”22.
Declaraţia a fost înaintată guvernului şi parlamentului român şi a apărut
în mai multe ziare, dar oficialităţile n-au ţinut seama de ea.
În anii 1996-1997 şi Societatea pentru cultură şi literatură română
din Bucovina (mai ales filiala Bucureşti) a publicat o declaraţie
asemănătoare, şi a întocmit mai multe memorii documentare – adresate
autorităţilor – arătând nedreptatea ce li se face românilor prin semnarea
necondiţionată a acestui tratat. O delegaţie a societăţii a cerut şi a obţinut
o audienţă la Ministerul de Externe, şi a purtat discuţii chiar cu şeful care
a negociat tratatul. Dar, în final, diplomatul român a răspuns: „Decizia
politică în legătură cu semnarea acestui tratat a fost luată şi nu mai e
nimic de discutat”23. Păcat! A fost o mare pierdere pentru diplomaţia
română.

22

Vezi Mihai Iacobescu, 30 de zile în Siberia, căutând arhivele Bucovinei, Iaşi,
Editura Junimea, 2003, p. 27-29.
23
Ibidem, p. 209-211.

GUVERNUL I.I.C. BRĂTIANU (19 IANUARIE 1922-27 MARTIE
1926) ŞI PROBLEMATICA ELECTORALĂ
Corneliu Ciucanu
Summary: Installing the I.I.C. Brătianu government has allowed the
adoption of the new Constitution and of a set of administrative, judicial and
economic laws of unification and for social repair ( workers reform, population
health, education and cultural development, corruption and abuse fighting, strict
implementation of the land reform). The electoral law, that has passed the
Parliament in March 1926, was part of this legislative set of laws and it settled
the framework, the principles and the procedure of voting.
The adoption of the Constitution and of other particularly important laws
for the national state-unitary was an operation of a strong political will, that
required a homogeneous government, a decided parliamentary majority willing
to easily impose the voting mechanism. According to both King Ferdinand and
Brătianu, this conditions were met only by the National Liberal Party, a
disciplined and well-organized political force in the territory, with tested and
capable leaders and political staff.
The undisguised interest for the problem of the electoral law, which de
jure established the accession to the power system has to be put in this context.
This essential aspect of the political struggle and the parliamentary/multiparty
regime was decisive for the power takeover and for ensuring comfortable
majorities in the legislature. Such a law could not be left to chance or to the
discretion of other elements and unwelcome political groups, especially since
the Bolshevik and internationalist danger was obvious, in the elections of the
autumn of 1919 (first time that the universal suffrage was experienced) the
Romanian eletoctorate shifted seriously to the Left, fact that endangered the
political stability of the Romanian society.
Keywords: parliamentary regime, party, constitution, government,
opposition, election law, article, vote, warrant, senators, deputies.

Evenimentele politice derulate la sfârşitul anului 1921 şi începutul
anului următor acreditează teoria unei adevărate conspiraţii instrumentate
de Ionel Brătianu pentru compromiterea adversarilor politici şi
readucerea la putere a Partidului Naţional Liberal. Desfăşurat sub egida
formulei Prin noi înşine, Congresul general al P.N.L. din 27 noiembrie
1921 a dezbătut şi dezvoltat un veritabil program de guvernare ce viza
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adoptarea noii Constituţii, a unui pachet de legi de unificare sub aspect
administrativ, judecătoresc, economic şi a unor legi cu caracter social
reparatoriu (reforme pentru muncitorime, pentru sănătatea populaţiei,
dezvoltarea învăţământului şi culturii, combaterea corupţiei şi a
abuzurilor, aplicarea cu stricteţe a reformei agrare)1. Din acest set
legislativ face parte şi legea electorală votată de majoritatea liberală din
Parlament în martie 1926, care organizează cadrul, principiile şi
procedura votării2.
Sub impulsul programatic al congresului liberal şi în temeiul
bunelor relaţii pe care Brătianu le avea cu cercurile politice de la Palat
(prin cumnatul său, Barbu Ştirbey) şi, bineînţeles, cu regele Ferdinand,
liberalii pornesc o activă campanie de răsturnare a guvernului Averescu.
Alarmat de intenţiile liberalilor, generalul Al. Averescu a avut iniţiativa
încoronării cu fast a regelui şi reginei la Alba Iulia, fixându-se cu
aproximaţie calendarul evenimentului (sfârşitul lunii septembrie).
Încoronarea trebuia să constituie un moment de măreaţă efuziune
populară, un impetuos act de suveranitate şi, nu în ultimul rând, o
recunoaştere internaţională a voinţei naţionale liber exprimate la 1918
prin hotărârile de unire de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, deoarece se
preconiza o largă participare a reprezentanţilor politici şi diplomatici ai
statelor din zonă şi ai marilor puteri occidentale. Capitalul politic şi de
imagine pe care generalul Averescu şi l-ar fi însuşit, în condiţiile
organizării festivităţii de încoronare de către Partidul Poporului, l-a
determinat pe Brătianu să torpileze o astfel de iniţiativă, intervenind la
rege cu rugămintea de a declina oferta averescană. Regele s-a conformat
sugestiei venite din partea fostului său prim-sfetnic, refuzând pe
Averescu şi motivând absolut pueril amânarea3. În paralel, Brătianu, aflat
1

Programul Partidului Naţional-Liberal votat de Congresul general al partidului
la 27 noiembrie 1921, în Viitorul din 30 noiembrie 1921.
2
Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX (1918-1948), Bucureşti,
Paideia, 1999, p.128-130; Ion Agrigoroaiei, România interbelică, vol. I, Iaşi, Editura
Universităţii „Al.I. Cuza”, 2001, p. 112 şi urm.; Ioan Scurtu, Ion Bulei, Democraţia la
români (1866-1938), Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 78 şi urm.; Romul Gh.
Pop, Reforma electorală. Evoluţia şi proiectele de reformă ale puterii legiuitoare
din România, vol. I‚ Oradea, 1938, p. 184 şi urm.; Ioan Scurtu, Ion I.C. Brătianu,
Bucureşti, Editura Museum, 1992, p. 345-347; Corneliu Ciucanu, Dreapta românească
interbelică. Politică şi ideologie, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2009, p. 246-277.
3
Suveranul a amânat propunerea lui Averescu prin scuza neverosimilă rostită în plenul
şedinţei Camerelor din ziua de 28 noiembrie 1921, că: „…costumele regale comandate
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în tratative avansate de fuziune cu Partidul Naţional Român şi sprijinit în
acest demers şi de marele istoric Nicolae Iorga, a plănuit tombarea
cabinetului Averescu prin diverse manevre şi jocuri de culise. În primul
rând ,a reuşit să manipuleze o parte a opoziţiei (cazul lui Virgil Madgeru,
doctrinarul ţărănismului şi agrarianismului, teze ireconciliabile în raport
cu formulele neoliberalismului promovat de liderii P.N.L., care intervine
cu statistici din vreme pregătite pentru susţinerea expunerii deputatului
liberal Gh. Mârzescu)4. Se reuşeşte chiar retragerea opoziţiei
parlamentare – la sugestia lui Iorga, acesta jucând pe atunci rolul de
consilier al şefului liberal şi partizan al apropierii dintre Brătianu şi Iuliu
Maniu şi deci participant conştient, sau mai puţin conştient, la
combinaţiile liberalilor – în semn de protest la injuriile proferate de
ministrul de Interne, C. Argetoianu. Tot liderul liberal este cel care a
ghidat din umbră delegaţia parlamentară care a cerut regelui demisia de
„onoare şi imediată a guvernului”5. Sesizând manevra lui Brătianu, după
ce căzuseră iniţial în plasa liberalilor, ţărăniştii încercă o reconciliere cu
averescanii şi pe fondul agitării de către liberali a cazului Stere. Întâlnirea
dintre C. Argetoianu şi N. Lupu aduce o aplanare a conflictului în baza
scuzelor adresate de Argetoianu lui Madgearu, iar ţărăniştii aveau să
revină, ca urmare, în Parlament. O altă lovitură dată guvernului Averescu
a fost, de bună seamă, episodul Mesajului Tronului, adică discursul pe
care trebuia să-l rostească Suveranul la deschiderea sesiunii parlamentare
de toamnă pe anul 1921. Proiectul de mesaj a fost înmânat lui Brătianu
de către regele Ferdinand în ideea de a fi modificat/corectat în sensul
lansării semnalului clar către opinia publică şi cercurile politice
româneşti că zilele guvernului Averescu sunt numărate. Brătianu nu
putea să piardă acest prilej de a tranşa disputa sa cu Generalul şi alături
de profesorul Iorga (în casa acestuia, chiar) au elaborat formula care
trebuia să conducă la căderea cabinetului Averescu6. Formula respectivă
din Mesaj: „Timpurile sunt atât de grele încât ţara are nevoie de
concursul oamenilor de seamă din toate partidele şi de aceea ar fi de dorit
ca parlamentul să-i aibă reuniţi într-o acţiune patriotică”7, a constituit
semnalul debarcării lui Averescu. Ziarul Patria din 20 noiembrie 1921
în străinătate, nu erau gata” (Dezbaterea Adunării Deputaţilor, din 28 nov, 1921, p. 1)
4
D.A.D., şedinţa din 12 iulie 1921, p. 3761.
5
Vezi articolul Retragerea opoziţiei din parlament, în Viitorul, din 16 iulie 1921.
6
I. Scurtu, Gh. Buzatu, op.cit., p. 136.
7
Patria din 20 noiembrie 1921.

144

Corneliu Ciucanu

indica recomandarea regală în vederea constituirii unui guvern de uniune
naţională şi a unui parlament reprezentativ cu o largă participare a tuturor
forţelor politice mai importante care să confere caracterul de Adunare
Constituantă, în vederea adoptării noii Constituţii. Sub acest aspect
recunoaştem modul de gândire politică al marelui istoric, (principalul
artizan al frazei introduse în Mesaj), un adept declarat al unor astfel de
formule politice (N. Iorga a participat la guvernarea Blocului
parlamentar şi mai târziu la guvernul aşa zis de „concentrare naţională”,
alături de C. Argetoianu). Probabil în discuţiile lor, Ionel Brătianu ar fi
sugerat lui Iorga posibilitatea cooptării într-un guvern lărgit, guvern care
ar fi patronat opera legislativă viitoare. Iorga s-a lăsat ademenit de astfel
de perspective, cu atât mai mult cu cât, la acea vreme, media între
Brătianu şi Maniu pentru fuziune. În scurt timp va înţelge că Brătianu era
prea orgolios ca să împartă cu cineva gloria organizării şi consolidării
legislative a României Mari. Pe de altă parte, regele Ferdinand avea mare
încredere în intuiţia şi capacitatea politică a lui Brătianu. Colaborase
perfect înainte şi considera că adoptarea Constituţiei şi a noilor legi de
unificare, între care şi legea electorală, sunt chestiuni mult prea
importante pentru statul naţional unitar ca să fie lăsate pe mâna unor
oameni politici neverificaţi îndeajuns sau chiar amatori în ceea ce
priveşte politica de anvergură. Astfel, Mesajul Tronului susţinut de
Suveran la 28 noiembrie 1921, când s-a deschis oficial sesiunea de
toamnă a parlamentului indica, înainte de toate, provizoratul respectivei
Adunări şi necesitatea formării unui nou legislativ, care să beneficieze de
aportul oamenilor de seamă din toate partidele. Semnalul lansat de Palat
a fost imediat sesizat de oamenii politici ai vremii, astfel încât Virgil
Madgearu observa că: „…Nu este un mesaj de deschidere, ci unul de
lichidare”8. Pe fondul panicii iscate în tabăra averescană, Brătianu a
conceput încă o manevră de lichidare politică a altui lider, aflat la acel
moment în coaliţia guvernamentală. În temeiul unei rivalităţi mai vechi şi
a unei antipatii evidente faţă de şeful conservatorilor-democraţi aflaţi în
cartel guvernamental cu averescanii, Brătianu îi propune regelui aducerea
la putere a lui Take Ionescu în locul lui Averescu, cu gândul de a defecta
guvernul în funcţiune şi mai apoi a-l izola şi a-l compromite politic. În
cadrul unei întrevederi, la 30 noiembrie 1921, Ferdinand i-a propus
8

N. Iorga, Noi şi guvernul Tache Ionescu, în Neamul Românesc, din 21 nov. 1921,
apud, I. Scurtu, Gh. Buzatu, op.cit., p. 137.
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funcţia de prim-ministru marelui orator, pentru a răsplăti astfel întreaga
sa activitate politică şi diplomatică9. Pentru a-l determina pe Take
Ionescu să accepte cât mai repede propunerea regală, care se traducea în
fapt prin scindarea coaliţiei guvernamentale, Brătianu afirmă public
pretenţia de a veni la putere şi supralicitează tema succesiunii iminente
de guvern, declararând, la 9 decembrie, că: „Partidul Liberal este în stare
să-şi ia răspunderea situaţiei. Statul român n-a fost creat pentru ca să se
prăbuşească şi pentru aceasta nu există alt instrument mai organizat şi
mai puternic decât al nostru”10. Diversiunea lui Brătianu a dat rezultate.
O dată, că-l face pe Take Ionescu să se desolidarizeze de guvernul
Generalului (demisia din guvern a fost depusă la 11 decembrie 1921) şi,
mai apoi demonstrează lipsa de omogenitate, instabilitatea şi uzura
cabinetului Averescu, arătând opiniei publice incapacitatea acestuia de a
definitiva agenda legislativă propusă. În consecinţă, indica propria
formaţiune drept cel mai organizat şi capabil partid sortit să preia
puterea. A urmat căderea guvernului Averescu pe 13 decembrie şi
investirea lui Take Ionescu ca Preşedinte al Consiliului de Miniştri, pe
data de 17 ianuarie. După cum se ştie în urma moţiunii de neîncredere
depuse de Octavian Goga şi în urma votului (190 la 81), guvernul Take
Ionescu şi-a depus demisia la doar o lună de la depunerea jurământului.
Căderea guvernului a însemnat şi epilogul carierei politice a marelui
orator, diplomat şi om politic Take Ionescu şi a lăsat cale liberă revenirii
în forţă a liberalilor, în frunte cu abilul I.I.C. Brătianu. Intervenţia
deputaţilor Partidului Poporului reflectă disponibilitate de a susţine
guvernul în perspectiva votării legilor importante şi, în special, a legii
electorale. Exact acest motiv a determinat pe naţionalii ardeleni să ceară
un guvern de concentrare naţională şi un nou parlament. Să nu uităm că
proiectul de lege electorală propus de averescani (Take Ionescu era
ministru în guvernul Averescu la acel moment), conţinea dispoziţii
speciale care anulau efectele sistemului avantajos prevăzut pentru Ardeal
prin decretul-lege din august 1919 şi deci era considerat inacceptabil de
oamenii politici ai Partidului Naţional Român, beneficiari aproape
exclusivi ai fiefului electoral transilvan. Temerile P.N.R. aveau la bază o
eventuală înţelegere între gruparea takistă şi Partidul Poporului, alianţă
constituită pe platforma adoptării legii electorale în formula avizată de
9

Ibidem, p. 137-138.
D.A D. din 9 decembrie 1921, p. 82.
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cabinetul Averescu. De altfel, Take Ionescu prospecta asiduu
disponibilitatea de sprijin a diverse formaţiuni şi personalităţi politice,
căutînd noi formule şi alianţe care să dea unitate, siguranţă şi stabilitate
guvernului. Mai multe discuţii, contacte, negocieri iniţiate de Take
Ionescu, demonstrează faptul că intuise pericolul şi că era în căutare de
amici politici răstălmăcind judicios, se pare, manevrele lui Brătianu. În
acest cadru el a cooptat în guvern o serie de oameni politici din Partidul
Naţionalist Democrat (N. Iorga se certase deja cu Brătianu), fiind în
tratative şi cu ţărăniştii, „terorizaţi” şi ei de ideea venirii liberalilor la
putere. Demisiile cabinetelor Averescu şi Take Ionescu, cauzate atât de
fricţiunile interne, de multe ori alimentate dinspre alte zone politice, cât
şi de intrigile, intoxicările şi disimulările lui Brătianu, au dus la preluarea
puterii de către acesta, în perfectă înţelegere cu regele Ferdinand, cu
scopul de a desăvârşi opera de făurire şi organizare instituţionallegislativă a României Mari. Adoptarea Constituţiei şi a altor legi
deosebit de importante pentru statul naţional-unitar era o operaţiune de
înaltă voinţă politică, ce necesita un guvern omogen şi decis, o majoritate
parlamentară disponibilă, care să se impună lejer în mecanismul de
votare. Or aceste condiţii nu erau îndeplinite, în opinia Factorului
Constituţional şi a lui Brătianu, decât de Partidul Naţional Liberal, o forţă
politică disciplinată şi bine organizată în teritoriu, cu lideri şi cadre
politice încercate şi capabile. În acest context trebuie pus interesul
nedisimulat faţă de problema legii electorale, care stabilea practic de jure
sistemul de accedere la putere. Ei bine, acest aspect esenţial al luptei
politice şi al regimului parlamentar/pluripartid era fundamental în ecuaţia
preluării puterii, a asigurării de majorităţi confortabile în Legislativ. O
astfel de lege nu putea fi lăsată la voia întâmplării sau la latitudinea altor
elemente şi grupări politice neavenite, cu atât mai mult cu cât era evident
pericolul bolşevic internaţionalist şi anarhizant, iar primele alegeri din
toamna anului 1919 consemnaseră o serioasă deplasare spre stânga a
electoratului român, glisaj ce punea în pericol stabilitatea politică a
societăţii româneşti.
Ajuns la guvernare, grija principală a Partidul Naţional Liberal a
fost organizarea şi câştigarea alegerilor la un scor relevant, care să-i
permită o majoritate confortabilă în Legislativ – care, în contextul descris
mai sus, avea caracterul şi rolul de Adunare Constituantă – pentru a se
putea vota fără dificultăţi proiectele de legi propuse şi în special
Constituţia. În acest sens, liberalii au eliberat din funcţie pe toţi prefecţii
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şi primarii averescani, înlocuindu-i cu oamenii lor şi au pus bazele unui
cartel electoral ce cuprindea, alături de P.N.L., formaţiuni politice din
noile provincii (Partidul Ţărănesc din Basarabia, reprezentat de Ion
Inculeţ şi Partidul Democrat al Unirii din Bucovina, condus de istoricul
Ion Nistor). Beneficiind de întreg aparatul logistic al guvernului, de o
virulentă presă de partid şi de cadre foarte active şi bine organizate,
Partidul Naţional Liberal a tranşat confruntarea electorală în favoarea sa,
reuşind să-şi adjudece 222 de mandate de deputat11. Evident că
rezultatele alegerilor au fost îndelung contestate de principalele partide
de opoziţie, fapt ce avea să prefigureze, constituirea aşa numitei Opoziţii
Unite, formată din Partidul Naţional şi Partidul Ţărănesc, formaţiuni
politice animate de spiritul de frondă împotriva liberalilor.
Un moment hotărâtor în fundamentarea sistemului electoral al
României dintre cele două războaie mondiale îl constituie adoptarea
Constituţiei din 1923 sub egida guvenului naţional-liberal, condus de
I.I.C. Brătianu, bazat pe o susţinere parlamentară solidă, majoritar
liberală, constituită în urma alegerilor din martie 1922. Constituţia din
martie 1923 a „consacrat votul universal şi a fixat toate principiile de
bază unei noi legi electorale”12 fiind, totodată, una din cele mai
democratice constituţii europene din perioada menţionată, deşi nu a
operat modificări esenţiale în raportul dintre organele fundamentale ale
statului13.
Cabinetul Brătianu a depus jurământul în ziua de 19 ianuarie 1922,
iar la câteva zile după instalare, având toată susţinere regelui, a fost
dizolvat parlamentul în vederea organizării de noi alegeri pentru
Adunarea Constituantă, eludând, astfel, normele procedurale
constituţionale. Articolul 128 din Constituţie prevedea mai întâi alegeri
ordinare pentru desemnarea componenţei celor două Camere şi mai apoi
votarea, după trei strigări, a modificării legii fundamentale în şedinţă
extraordinară a Camerelor reunite. În funcţie de rezultatul votului urma
dizolvarea parlamentului şi mai apoi organizarea de noi alegeri pentru
formarea Adunării Naţionale Constituante. Sub influenţa lui Brătianu,
regele a trecut peste aceste etape şi a emis decretul regal ce desfinţa
parlamentul în funcţiune, avizând desfăşurarea de noi alegeri care
11

Ibidem, p. 145.
Romul Gh. Pop, op.cit., p. 61.
13
Gh. Tănase, Separaţia puterilor în stat, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1994, p. 236.
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trebuiau să legitimeze formarea Adunării Naţionale Constituante14.
Reacţia opoziţiei a fost extrem de critică la adresa subtrefugiilor regale,
în care recunoşteau amprenta malefică, ciocoiască, a lui Brătianu. În
semn de protest, contestând vehement aducerea la putere a liberalilor,
oamenii politici din opoziţie au refuzat să participe la botezul principelui
Mihai, după cum cerea protocolul, dar mai ales au boicotat festivităţile
încoronării de la Alba Iulia, din octombrie 192215.
După organizarea cu succes a festivităţii de încoronare de la Alba Iulia
din 15 octombrie 192216, liberalii au demarat aplicarea programului lor de
guvernare, validat încă din noiembrie 1921 cu ocazia Congresului general al
P.N.L., unde liderii liberali au dezbătut, cu precădere, adoptarea unei noi
Constituţii şi a legislaţiei aferente procesului de unificare şi consolidare
instituţională a statului roman. Astfel, la 26 ianuarie 1923, proiectul de
Constituţie a fost prezentat Adunării Deputaţilor17. Cu toată ostilitatea
Opoziţiei Unite, decisă să blocheze adoptarea Constituţiei în variantă
liberală, Brătianu a chemat deputaţii pentru dezbaterea şi adoptarea legii
fundamentale a statului, subliniind, în decretul de convocare, calitatea şi
rolul de Adunare Constituantă a Parlamentului18. În discuţie, mai întâi pe
secţiuni şi apoi în plenul Adunării Deputaţilor19, s-a pus numai proiectul
liberal, elaborat de eminentul jurist C. Dissescu şi, după cum aprecia
sarcastic marele istoric Nicolae Iorga, „revizuit de omul tuturor punerilor la
punct, Al. Constantinescu”20.
Dezbaterile s-au desfăşurat în jurul articolelor referitoare la
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, la organele puterii legiuitoare, la
problemele proporţionalităţii şi naţionalizării subsolului. Dacă structura
parlamentară bicamerală a fost introdusă de Al.I. Cuza încă din anul 1864
şi menţinută după revizuirile ulterioare, cu prilejul discuţiilor pe
marginea proiectului liberal, N. Iorga a combătut sistemul bicameral
14

Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, op.cit., p. 145.
Ibidem, p. 145-150.
16
Despre festivităţile încoronării vezi capitolul Încoronarea de la Alba-Iulia şi
rezonanţa ei în epocă, în Ioan Ciupercă, România în faţa recunoaşterii unităţii
naţionale. Repere, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 1996, p.53 şi urm.
17
I. Scurtu, Gh. Buzatu, op.cit., p. 151.
18
Mihail Rusenescu, Ion Saizu‚ Viaţa politică în România (1922-1928), Bucureşti,
Editura Politică, 1979, p. 152.
19
Ibidem, p. 152-153.
20
Nicolae Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, vol. III, Chişinău, Universitas‚ 1991, p. 95.
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considerându-l mimetic şi artificial. Discursul marelui istoric se baza pe
logica realităţilor româneşti, cu totul altele decât cele care au impus
funcţionarea legislativă duală din ţările vestice, cu tradiţie parlamentară
apreciabilă: „Nu se poate argumenta în ce priveşte logica unei teorii pe
exemple istorice. Exemplul istoric este unul şi logica este alta. Domeniul
logicii este de consecvenţă perfectă, domeniul istoriei este plin de
inconsecvenţe, pe care le impun împrejurările omeneşti”21. După
puternice confruntări între liberali şi partidele de opoziţie reprezentate în
Parlament – naţionalii transilvăneni şi ţărăniştii au părăsit de multe ori
lucrările Camerelor, ba mai mult, au organizat chiar manifestări populare
pentru a bloca votarea Constituţiei, socotită nereprezentativă şi
inoperantă22 – la 26 martie 1923, Constituţia a fost votată de Adunarea
Deputaţilor, iar a doua zi de Senat. În ziua de 28 martie 1923, Constituţia
este promulgată printr-un decret regal, pentru a fi apoi publicată în
Monitorul Oficial, nr. 282/29 martie 192323.
Din perspectiva temei propuse, Constituţia din martie 1923 asigura
păturilor sociale din ţara noastră toate libertăţile (art. 5), toate drepturile
civile şi politice (art. 7). Constituţia adoptată nu recunoştea nici o
deosebire de naştere sau de clasă socială (art. 8, 10), garantând toate
drepturile individuale (art. 11). Articolul 28 permitea dreptul de întrunire
oriunde şi oricând. De asemenea, era subliniată libertatea de conştiinţă
absolută (art. 22)24.
Constituţia din 1923 prevedea şi o serie de reguli ce asigurau
funcţionalitatea corpurilor legiuitoare. Erau prevederi stricte asupra
modului de desfăşurare a şedinţelor, asupra practicării votului. Articolul
64 prevedea modalitatea de compunere a Camerei Deputaţilor, iar
articolul 65 statua circumscripţia (care nu poate fi mai mare decât un
judeţ). Articolul 66 stabilea condiţiile de eligibilitate pentru Adunarea
Deputaţilor, lansând dispoziţia ca viitoarea lege electorală să fixeze
incapacităţile. Dispoziţiile referitoare la Senat sunt cuprinse în articolele
67, 68 – modul de alegere a reprezentanţilor în Maturul Corp,
proporţionalitatea, ca şi criteriu în stabilirea numărului de senatori.
Articolul 69 formula alegerea senatorilor, iar articolele 72, 73 stabileau
21

Vezi Enciclopedia României, vol. I, p. 245.
M. Rusenescu, I. Saizu, op.cit.‚ p. 153-154.
23
Constantin Hamangiu, Codul general al României. Legi uzuale, vol. X-XII/19221926, Bucureşti, p. 3-20.
24
M. Rusenescu, I. Saizu, op.cit.‚ p. 154-155.
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senatorii de drept, ce-şi câştigau acest privilegiu „în virtutea înaltei lor
situaţiuni în Stat şi Biserică”25.
Referitor la Camera Deputaţilor, în temeiul legii fundamentale a
statului român, promulgată în martie 1923, se înlocuieşte formula
reprezentării proporţionale, cu cea de reprezentare „a minorităţilor, pe
circumscripţiuni electorale, ce nu pot fi mai mari decât un judeţ”26. În
ceea ce priveşte Senatul, acesta capătă o nouă structură, sporindu-se
numărul senatorilor de drept, prin capii confesiunilor recunoscute în stat
şi preşedintele Academiei. De asemenea, senatorii de drept erau împărţiţi
în două categorii. În prima categorie se încadrau cei care erau delegaţi în
virtutea funcţiei îndeplinite în momentul alegerii, iar a doua categorie
cuprindea pe senatorii desemnaţi în urma deţinerii unor funcţii
importante în stat, timp de mai mulţi ani27. Mandatele de senator se
repartizau în funcţie de majoritatea relativă, iar reprezentanţa
minorităţilor a fost eludată28.
Adoptarea Constituţiei din 1923 a reprezentat o nouă şi hotărâtoare
etapă în planul unificării legislative, a armonizării şi uniformizării
instituţionale, administrative şi judecătoreşti. Legile de unificare din toate
domeniile au privit România ca un veritabil stat naţional unitar, ca un stat
de drept, în care prevederile lor se aplicau în mod egal tuturor cetăţenilor
fără nici o deosebire religioasă, socială sau etnică29. În cadrul procesului
complex de unificare legislativă trebuie remarcată importanţa din
perspectiva tematicii abordate, a legii electorale din 1926, care stabileşte
definitiv parametrii regimului electoral al României interbelice.
Promulgarea noii legi electorale s-a realizat la sfârşitul mandatului
guvernului liberal condus de I.I.C. Brătianu, prin bunele oficii ale unui
Parlament dominat de Partidul Naţional Liberal, ba chiar cu inspiraţia şi
acordul tacit al regelui Ferdinand I, după cum scrie Nicolae Iorga în
Istoria Românilor, vol. X: „Ca să fie sigur că nu mai vine haosul,
Ferdinand I ceru în acest din urmă an, 1925, o lege electorală, care după
25

Romul Gh. Pop, op.cit., p. 62-66; C. Hamangiu, op.cit.‚ vol. X-XII, p. 3-30.
Enciclopedia României, vol. I, p. 191.
27
Ibidem, p. 192.
28
V. Puşcaş, M. Ştirban, op.cit., p. 28.
29
Gh. Iancu, Unificarea legislativă. Sistemul administrativ al României (1919-1939), în
Dezvoltare şi modernizare în România interbelică (1919-1939), Bucureşti, Editura
Politică, 1987, p. 39-41.
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sistemul fascist, asigura o primă partidului ce avusese 40% din voturi”30.
Adoptarea legii electorale survine în contextul precipitării politice a
anului 1926, când Partidul Naţional Liberal şi liderul său, erau criticaţi,
contestaţi şi atacaţi de o puternică opoziţie formată din Partidul Naţional
Român şi Partidul Ţărănesc, principalele grupări protagoniste ale susmenţionatei Opoziţii Unite şi, totodată, formaţiuni aflate în serioase
tratative de fuzionare31. Semi-eşecul cabinetului liberal în alegerile
comunale din 18-20 februarie 192632 şi în alegerile judeţene a demonstrat
uzura Partidul Naţional Liberal şi imposibilitatea reînnoirii mandatului33.
Din aceste considerente, I.I.C. Brătianu şi liderii proeminenţi ai partidului
au pus în scenă adoptarea noii legi electorale cerută de rege încă din
1925, după cum reiterează şi C. Argetoianu34. Proiectul de lege depus la
biroul Adunării Deputaţilor a fost întocmit în secret de Alecu
Constantinescu35 şi chiar dacă nu ataca în principiu votul universal, îi
limita vizibil efectele de exprimare şi înregistrare, golindu-l în mare parte
de acele atribute ce-i dădeau valoare36.
Partidul Naţional şi Partidul Ţărănesc, exasperate şi frustrate de
atotputernicia aproape cinică afişată de liberali în ceea ce priveşte
adoptarea legilor importante, au hotărât să adopte o poziţie radicală faţă
de proiectului de lege electorală, să-l combată prin toate mijloacele.
Proiectul liberal era considerat de liderii politici ai opoziţiei „ca o
declaraţiune de război făcută de guvernul liberal ţării legale”37.
Dezbaterile cu privire la proiectul de lege electorală au monopolizat
30

Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. X, Bucureşti, 1939, p. 452.
Ion Scurtu, Din viaţa politică a României. Întemeierea şi activitatea Partidului
Ţărănesc (1918-1926), Bucureşti, Editura Litera, 1975, p. 176-178.
32
I. Saizu, Gh.I. Florescu‚ Alegerile parlamentare din România (1926-1928), în
Cercetări istorice (serie nouă) IX-X, Iaşi‚ 1978-1979, p. 479.
33
Viitorul din 24 februarie 1926. De fapt, alegerile comunale au fost câştigate de
liberali. Astfel, 5.601 de comune rurale au fost adjudecate de P.N.L., faţă de doar 683 de
comune în care au fost majoritari reprezentanţii opoziţiei. Totuşi, diferenţa destul de
mică înregistrată între liberali şi opoziţie la nivelul alegerilor pentru desemnarea edililor
şi a consiliilor locale în oraşe (60 la 53) acredita uzura partidului şi deci retragerea de la
putere pentru refacere în opoziţie.
34
Observaţia lui Argetoianu în M. Rusenescu‚ I. Saizu ‚ op.cit.‚ p. 183.
35
Nicolae Iorga, Memorii, vol. VI-VII, p. 452.
36
M. Rusenescu, I. Saizu, op.cit., p. 183-184.
37
Împotriva legii scelerate, în Aurora, anul VI (1926), nr. 927 din 5 martie, apud, I. Scurtu,
Din viaţa politică a României, p. 159.
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practic activitatea partidelor politice de opoziţie, decise să blocheze
votarea legii electorale, considerată deosebit de importantă din
perspectiva mecanismului preluării puterii. Nodul gordian al discuţiei s-a
dovedit a fi prima majoritară, dar mai ales cuantumul procentual ce
permitea atribuirea acesteia. Astfel, s-a căutat o soluţie de compromis
între liberali şi opoziţie. Delegaţia P.N.L., în frunte cu Tancred
Constantinescu, a iniţiat discuţii cu delegaţiile Partidului Naţional Român
(C. Argetoianu şi M. Popovici) şi Partidului Ţărănesc (C. Stere, Eduard
Mirto şi Grigore Iunian). Reprezentanţii opoziţiei au insistat ca prima
majoritară să se acorde în condiţiile adjudecării a 50% plus unu din totalul
voturilor exprimate, opinând că procentul de 40% nu este reprezentativ şi
suficient pentru a legitima o majoritate parlamentară38. Cu toată împotrivirea
oamenilor politici din opoziţie, ca Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Constantin
Stere, Virgil Madgearu, Grigore Iunian, N. Costăchescu39, proiectul de lege
depus de guvern a fost adoptat în zilele de 24 şi 25 martie de Adunarea
Deputaţilor şi respectiv de Senat. Noua lege electorală a fost promulgată
prin decretul-lege nr. 1424/1926 şi publicată în Monitorul Oficial, nr.
71/27 martie 192640. Tot pe 27 martie Ionel Brătianu a depus regelui
demisia cabinetului liberal, semn că agenda de lucru propusă la începutul
mandatului fusese îndeplinită. Discursul susţinut în Senat pe data de 27
martie 1927 ni se pare revelator. În acest sens. Brătianu a subliniat gestul
retragerii de la putere pentru a demonstra opiniei publice şi opoziţiei că:
„opera pe care am îndeplinit-o n-are nevoie de prezenţa noastră la guvern
pentru a se impune oricui ar avea simţul răspunderilor, ca temeiul trainic
al organizării statului”41. Metodele rigide, cvasi-autocrate cu care a
guvernat ţara timp de patru ani, manevrele şi disimulările care au condus
la pulverizarea inamicilor politici şi, în consecinţă, inexistenţa unei
opoziţii coerente, dar mai ales modul suveran, uşor ironic, în care a depus
demisia guvernului său a lăsat impresia unei retrageri calculate. De pe
această poziţie, liberalii urmau să savureze expectativ, oarecum neutru,
aplicarea legilor propuse şi adoptate în legislatura lor şi în special a legii
electorale. Aducerea lui Averescu la putere, tot prin bunele oficii ale
38

Ion Bitoleanu, Din istoria României moderne 1922-1926, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 307-308.
39
Ioan Scurtu, Din viaţa politică a României. Întemeierea şi activitatea Partidului
Ţărănesc (1919-1926), p. 160-161; Gh.I. Florescu, I. Saizu, op.cit., p. 480-481.
40
C. Hamangiu, op.cit., vol. X-XII, p. 1054.
41
Dezbaterile Senatului, şedinţa din 27 martie 1926, p. 832.
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liderului liberal, care a recomandat călduros regelui un cabinet de
continuitate al Partidului Poporului, întărea imaginea omniprezenţei şi
omnipotenţei brătieniste în politica românească. Rolul guvernului
Averescu era să liniştească spiritele contestatare şi înfierbântate de
guvernarea cu mână forte a lui Brătianu, să experimenteze noua legea
electorală, dar mai ales să poată fi înlăturat uşor, fără convulsii, atunci
când situaţia politică avea să reclame revenirea liberalilor, după cum, de
altfel, avea să se întâmple un an mai târziu. După N. Iorga, legea
electorală dezvăluia programul de lucru pe care şi l-a propus Brătianu în
192242 şi permitea revenirea în forţă a liberalilor la putere43, astfel încât,
după cum tot N. Iorga aprecia atât de plastic, „dinastia de Argeş biruise
cu totul pe cea de la Sigmaringen” mai ales după pronunţarea actului de
la 4 ianuarie 192644.
Legea electorală a trecut relativ uşor prin cele două Camere,
datorită atât majorităţii liberale – naţionalii şi ţărăniştii, în semn de
protest au lipsit de la şedinţele Corpurilor legiuitoare45, dar şi din motivul
bine întemeiat că toată atenţia partidelor şi a oamenilor politici era
îndreptată asupra „conciliabulelor şi intrigilor privitoare la succesiunea
iminentă”46. Încă din ianuarie 1926 s-au declanşat vii dispute cu privire la
chestiunea succesiunii guvernului Brătianu. Într-o primă fază se părea că
Iuliu Maniu avea toate şansele să fie desemnat prim-ministru. Reticenţele
regelui vizau, însă, pe ţărănişti, care erau principalii colaboratori politici
ai „naţionalilor” ardeleni. Chiar dacă a renunţat la funcţia de prezident al
Partidului Naţional Român în favoarea lui Iorga – formaţiunea iorghistă
fuzionase cu Partidul Naţional la 8 martie 1925 – pentru ca acesta să
înduplece pe suveran să-i acorde mandatul formării guvernului lui
42

Nicolae Iorga, Supt trei regi, ediţia a II-a, Bucureşti, 1932, p. 400.
Ibidem, p. 401; idem, Istoria Românilor, vol. X, p. 452-453. Semnificaţia acestui
gest sau, mai corect spus, mesajul lansat lumii politice prin retragerea la pas a lui
Brătianu de la guvernare este decriptat de marele istoric în următorii termeni: „Astfel
Ion Brătianu se retrase, după ce mersese unde voise şi întărise astfel declaraţia sa
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44
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Maniu, chiar dacă liderul ardelean a promis regelui să se debaraseze de
balastul ţărănist la primul semn de defecţiune sau indisciplină
ministerială şi să depună demisia cabinetului în maxim 24 de ore,
Ferdinand, sfătuit de Brătianu, a preferat un guvern Averescu47. Totuşi
iluzia desemnării în fruntea Consiliului de Miniştri, servită lui Iuliu
Maniu, probabil tot la inspiraţia lui Brătianu, a declanşat dispute în
rândul opoziţiei, slăbind unitatea acesteia şi dezamorsând eventuale
reacţii mai decise ale liderilor naţionali şi ţărănişti în ceea ce priveşte
acţiunea guvernului liberal pe ultima sută de metri a mandatului. Miza
era cu adevărat covârşitoare din perspectiva votării legii electorale,
esenţială, de altfel, în economia exerciţiului politic deoarece conţinea
norme şi prevederi ce conduceau, de fapt, la preluarea şi legitimarea prin
vot a puterii. După cum vom vedea pe parcursul desfăşurărilor politice
din epocă, rolul regelui era capital în propulsarea la putere a unui om
politic sau a unei formaţiuni. În definitiv, în urma audienţelor la Palat şi a
consultărilor, suveranul numea viitorul premier şi tot el aviza lista
ministerială propusă în vederea constituirii noului guvern, numit de
alegeri. După 1918 s-a menţinut vechiul obicei, instituit de Carol I, ca
regele să desemneze guvernul, ca mai apoi să dizolve vechiul parlament
în vederea constituirii noului legislativ, rezultat în urma alegerilor.
Interesul lui Ferdinand şi a lui Brătianu pentru adoptarea legii electorale a
fost stimulat de nevoia de stabilitate şi continuitate politică. Practic,
regele şi primul său sfetnic au tranşat chestiunea electorală în termenii de
putere potriviţi viziunii lor politice. Legea electorală trebuia să permită,
ba mai mult să garanteze, venirea la putere a unei personalităţi agreate în
primul rând la Palat, chiar dacă realităţile în ceea ce priveşte
popularitatea şi notorietatea politică ar fi indicat o cu totul altă soluţie.
Apatia şi lipsa de reacţie a opoziţiei la votarea legii electorale propuse de
liberali poate fi explicată şi din prisma disimulării şi distragerii atenţiei
partidelor de opoziţie de la lucrările parlamentare. Astfel, opoziţia a fost
manipulată în sensul focalizării tuturor eforturilor politice spre
acapararea mandatului de formare a guvernului, deci în speranţa unei
posibile succesiuni guvernamentale.
Cu toate că legea electorală reproducea în principiile sale
prevederile decretului-lege din noiembrie 1918 şi dispoziţiile
constituţionale din 1923, prin modul de repartiţie al mandatelor, ea
47

I. Scurtu, Gh. Buzatu, op.cit., p.163.
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aducea o evidentă restrângere a votului universal48, consfinţit de legile
amintite. Pentru exercitarea dreptului de vot se prevedea o serie de
condiţii, dintre care menţionăm: calitatea de naţional vizată şi de
articolele 6, 64 şi 68 din Constituţie şi care presupune şi exercitarea
dreptului de vot numai de cetăţenii români cu prezumţia aferentă că doar
românii sunt interesaţi în conducerea statului şi deci ei trebuie să aibă
drept de vot49. O altă condiţie pentru practicarea dreptului de vot era
maturitatea, ce prevedea vârsta de 21 ani împliniţi. Aptitudinea
intelectuală, ca o consecinţă normală a maturităţii era de asemenea, o
condiţie ce releva exercitarea votului în deplinătatea facultăţilor
mentale50. Demnitatea, o altă condiţie, impunea inexistenţa unei hotărâri
judecătoreşti definitive, care să planeze asupra cetăţeanului ales sau
alegător51. Pe de altă parte, legea electorală declară că sunt nedemni a fi
aleşi cei condamnaţi pentru delicte penale. În această categorie intrau şi
dezertorii, iar articolul 26 excludea pe faliţi de la exercitarea dreptului de
vot52. Apartenenţa la sexul masculin53, drept condiţie a practicării
votului, reprezenta o încălcare a Constituţiei ce prevedea în articolul 6,
aliniatul 2 „drepturi civile femeilor în baza deplinei egalităţi între sexe”54.
Pentru femei dreptul de vot a fost introdus, deocamdată, la alegerile
administrative pe baza anumitor condiţii conform articolului 375 din
Legea pentru organizarea administraţiei locale din 1929 şi prin articolul 5
din Legea administrativă din 27 martie 193655. De fapt, femeile vor
beneficia de votul universal mult mai târziu, prin legea electorală din 9
mai 1939, care stipula la articolul 5 că: „au drept de vot pentru alegerea
deputaţilor cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care întrunesc următoarele
condiţiuni: au vârstă de 30 de ani; sunt ştiutori de carte; practică efectiv o
îndeletnicire ce intră în una din următoarele categorii: 1) agricultura şi
munca manuală; 2) comerţul şi industria; 3) ocupaţiuni intelectuale”. La
48
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articolul 4 aceiaşi lege conţinea o prevedere cu caracter restrictiv şi
anume: „Femeile nu sunt eligibile în Adunarea Deputaţilor”56. Legea
electorală prevedea scrutinul pe listă, care spre deosebire de cel
uninominal „comportă pentru alegător posibilitatea de a alege o serie de
candidaţi, după numărul locurilor de deputaţi, fixat pentru o
circumscripţie electorală. Scrutinul de listă pretinde împărţirea ţării în
circumscripţii electorale mai întinse, având să aleagă fiecare un număr
mai mare de candidaţi”57.
Principiul votului secret a implicat adoptarea unei proceduri
electorale speciale. Astfel în mecanismul votării distingem trei faze:
a)
procedura premergătoare alegerilor,
b)
procedura alegerii propriu-zise,
c)
contenciosul electoral, „adică totalitatea contestaţiilor ce
s-ar ivi cu privire la alegeri”58. Tot în contextul procedurii electorale se
înscrie dispoziţia ca fiecare alegător să fie înscris pe o listă electorală,
întocmită pe localităţi care se verifică anual. Cetăţenii cu drept de vot
primeau o carte de alegător, ce le servea pentru legitimarea în faţa
comisiilor secţiilor de votare şi accesul la urne59.
La nivelul întregii ţări, în scopul controlării formalităţilor amintite
se constituia o Comisie Centrală Electorală formată din 5 membri: un
preşedinte şi un consiliu de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; un
preşedinte de la Consiliul Administrativ; doi preşedinţi ai Curţii de Apel
din Bucureşti60. Comisia avea următoarele atribuţii cu caracter
judecătoresc şi administrativ: întocmea tabloul cu semne distinctive şi
dădea autorizaţie birourilor electorale judeţene; centraliza rezultatele
voturilor exprimate; calcula procentele şi repartiza mandatele, judeca
contestaţiile îndreptate contra respingerii ilegale a unei propuneri de
candidatură precum şi contestaţiile referitoare la neregularităţile semnelor
distinctive sau a numerelor de ordine ale listelor61. Pentru facilitarea
procedurii premergătoare momentului, cât şi pentru uşurarea operaţiunii
propriu-zise se formau birouri electorale judeţene (pe fiecare
circumscripţie) şi secţii de votare, care „să cuprindă nu mai mult de 3.000
56
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de alegători” (art. 36)62. Birourile electorale judeţene, ce funcţionau pe
lângă tribunalele respective supravegheau imprimarea şi distribuirea
cărţilor de alegător, rezolvau litigiile ivite în urma unor eventuale
injustiţii la depunerea listelor, primeau declaraţiile de candidatură,
stabileau secţiile şi localurile de vot, totalizau voturile exprimate pe
circumscripţie şi comunicau rezultatele comisiei electorale centrale63.
Votarea se desfăşura într-o singură zi de la orele 800 la 2000 şi apoi
se proceda la despuierea urnelor. Preşedintele, în prezenţa asistenţilor, a
candidaţilor şi a delegaţilor partidelor angrenate în cursa electorală,
deschidea fiecare buletin de vot şi striga cu glas tare lista partidului care a
fost votat. La sfârşit se încheia un proces verbal, ce era înaintat
preşedintelui biroului electoral judeţean. Acesta totaliza voturile pe
circumscripţie şi trimitea rezultatele Comisiei Centrale Electorale64.
Articolele 90, 92, 93 din Legea electorală introducea un sistem
complicat de calculare şi repartizare a mandatelor pentru Adunarea
Naţională65. Mai întâi, se proceda la o totalizare pe ţară a numărului
votanţilor, a buletinelor anulate şi a voturilor obţinute de fiecare grupare
politică, în baza rezultatelor primite de la birourile electorale judeţene66.
Comisia Centrală Electorală, în urma totalizării şi calculării procentuale a
voturilor, declara formaţiunea politică majoritară, partidul care obţinuse
cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de 40%. Dacă grupările
politice declarate minoritare (nu obţinuseră 40% pe întreaga ţară) aveau
totuşi, o majoritate absolută în anumite circumscripţii (judeţe), acestea
dobândeau un număr de mandate, proporţional cu numărul de voturi
obţinute în circumscripţiile respective, chiar dacă pe ţară nu obţinuseră
2%67. Operaţiunea de distribuire a mandatelor avea drept etapă prealabilă
scăderea mandatelor atribuite grupărilor minoritare. Din numărul de
mandate rămase, partidul politic declarat majoritar beneficia de prima
majoritară adică de 50% din mandate. Restul de 50% din mandate se
repartizau proporţional cu numărul de voturi între toate partidele ce
trecuseră pragul de 2%, inclusiv formaţiunea majoritară. Dacă nici un
partid nu a obţinut cota de 40% din voturile exprimate pe întreaga ţară,
62
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nu putea fi declarată majoritară nici o formaţiune, iar repartizarea
mandatelor se făcea proporţional cu voturile întrunite. La Senat, toate
mandatele dintr-o circumscripţie reveneau grupării care a întrunit
majoritatea relativă. Atribuirea mandatelor de deputat sau senator se
făcea în ordinea candidaţilor înscrişi pe listă (art. 95)68.
Legea electorală din 27 martie 1926 elaborată, după cum reflecta
caustic savantul N. Iorga, „sub dictatura mascată a lui I.C. Brătianu”69, cu
toate deficienţele sale, făcea parte dintr-un evantai de măsuri legislative
şi administrative ce răspundeau ,,nevoii de unificare a structurii statului
român, complet unitar”70. S-a încercat de mai multe să fie modificată
această lege în perioada interbelică, pentru a i se completa minusurile
semnalate de oamenii politici ai vremii. Încă din epocă s-a lansat
observaţia că legea electorală era vădit inspirată după cea similară a
Italiei fasciste din 192371 şi nicidecum după legislaţia electorală engleză,
cum pretindea guvernul în expunerea de motive a proiectului, supus
dezbaterii Camerei Deputaţilor72. Legea revela un anume raport de putere
şi întâietate şi stabilea o relaţie de certă cauzalitate între două dintre cele
trei puteri esenţiale ale statului democratic, fapt amplu demonstrat în
desfăşurările politico-electorale din anii următori. De altfel, se statua o
veche stare de fapt, sesizată lapidar de marele om politic junimist, P.P.
Carp şi reflectată caustic în faimoasa expresie: „Daţi-mi puterea şi vă dau
Parlamentul”73, deoarece „în România nu sunt guverne parlamentare, ci
parlamente guvernamentale”74, după cum tot fostul premier conservator
experimentase şi constatase în decursul bogatei sale cariere politice.
Aşadar, prin această lege Partidul Naţional Liberal a încercat să
întărească poziţia executivului în raport cu legislativul, ba mai mult, să-l
subordoneze, întrucât mult discutatul şi contestatul (în cercurile politice
ale opoziţiei) procent de 40% asigura o majoritatea parlamentară
68
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confortabilă care surclasa net reprezentanţa celorlalte partide intrate în
Parlament şi anula practic opoziţia în cadrul lucrărilor parlamentare.
Ajuns la putere prin mandat regal, partidul astfel investit avea obligaţia
să organizeze alegeri parlamentare, în decurs de cel mult două luni de la
formarea cabinetului. Odată constitut, guvernul partidului desemnat –
numit în aceste condiţii, guvernamental – obţinea întreg arsenalul de
influenţare şi intimidare a corpului electoral ce trebuia chemat în faţa
urnelor de vot. Pe lângă instrumentele instituţionale de coerciţie preluate
concomitent cu aprobrea listei ministeriale de către suveran,
guvernamentalii moşteneau întreaga paletă de metode şi mijloace de
persuasiune care, deşi combătute asiduu în opoziţie, erau utilizate, poate
cu mai multă abilitate decât predecesorii, din ipostaza privilegiată şi
legitimantă a puterii. Consultarea electoratului devenea o simplă
formalitate atâta timp cât guvernul dispunea de puteri cvasi-discreţionare,
care determinau orientarea voturilor spre listele guvernamentale. Pentru
formaţiunea politică guvernamenată, rolul Ministerului de Interne, al
Jandarmeriei şi al Siguranţei devenea hotărâtor în adjudecarea primei de
40%. Peisajul luptelor politice din campaniile electorale interbelice
reliefează folosirea pe scară largă a forţei şi a diferitelor formule de
intimidare şi siluire (expresie des uzitată în presa epocii) a opiniei
publice. Starea de asediu, carantina, cenzura, baionetele jandarmilor şi
gazele lacrimogene, au fost metode utilizate abuziv de partidele aflate la
putere pentru a izola zonele electorale ale opoziţiei, pentru a interzice
presa şi a boicota ori dezagrega manifestaţiile şi întrunirile concurenţilor
politici dar, mai cu seamă, rămân realităţi jalnice ale vieţii politice dintre
cele două războaie mondiale. Imperativul procentului majoritar de 40%,
care permitea menţinerea guvernului şi desemna majoritatea
parlamentară, asigura, nu în ultimul rând, legitimitatea preluării şi
exercitării puterii. Astfel guvernul se putea sprijini pe un Parlament
cvasimonocolor, ce reflecta tot voinţa partidului majoritar şi deci a
cabinetului ministerial. După cum arătam mai sus, opoziţia era practic
aproape inexistentă şi deci, inoperantă în exerciţiul legislativ. Prin
această lege Ionel Brătianu a încercat să asigure autoritatea guvernului,
continuitatea legislativă şi decizională, căci un proiect de lege propus de
guvern era uşor aprobat de cele două Camere dominate de partidul
majoritar/guvernamental. Raportorul legii electorale, I.Th. Florescu,
considera elaborarea legii drept intenţie benefică, în aşa fel încât,
activitatea guvernului să nu fie stânjenită în orice clipă de o minoritate
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„turbulentă sau prea divizată”75. În plan general, atât prin procentul
majoritar de 40%, dar şi prin stabilirea pragului electoral de 2%, care
permiteau, după caz, o guvernare stabilă, bazată pe o majoritate
consistentă în legislaliv sau intrarea în Parlament, această lege electorală
avea rostul de a evita sciziunile şi în general, fragmentarea excesivă a
scenei politice româneşti, recomandând, totodată, regrupările şi fuziunile
dintre partide în vederea abordării cu succes a campaniilor electorale.
Din punct de vedere constituţional, legii electorale i se pot aduce o
serie de critici76. Constituţia, în articolul 65, stipula alegerea deputaţilor
pe circumscripţii electorale ce nu puteau fi mai mari decât un judeţ. În
acest sens trebuie menţionată şi importanţa legii administrative din 14
iunie 1925 care, a stabilit numărul de judeţe şi cadrul juridic al acestora77.
Astfel votul grupării declarate majoritare cântăreşte mai greu în balanţa
distribuirii mandatelor decât votul grupării ce nu a reuşit să-şi adjudece
40% din sufragii. Prima majoritară intră în flagrantă contradicţie cu
relaţia de proporţionalitate între numărul voturilor şi numărul
mandatelor78. În realitate, stabilirea primei majoritare anulează „aproape
cu totul regulile sistemului proporţionalist, care era consecinţa logică şi
sistemul cel mai în măsură să asigure egalitatea votului”79. Prin scrutinul
de listă se impune rigiditatea şi disciplina de partid. Corpul electoral
judeţean putea să acorde încredere unei personalităţi înscrise pe lista unui
partid, dar cum capii de listă erau impuşi de la Centru prin repartizarea
mandatelor, era posibil să fie ales doar capul de listă, iar personalitatea în
numele căruia s-a votat lista, să nu fie în cele din urmă aleasă. Iuliu
Maniu eticheta legea electorală drept o lovitură frontală dată
regionalismului politic80, iar Nicolae Iorga aprecia că „distruge orice
valoare a votului pe regiune, unde se votează omul pentru a-i substitui
votul pe ţară unde se votează partidul”81.
Legea electorală din martie 1926 avea anexate şapte tablouri, care
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cuprindeau numărul de deputaţi şi senatori aleşi din judeţe, dar şi
numărul de senatori aleşi de cele patru universităţi, de Camerele de
Comerţ, Industrie, Agricultură şi Muncă. Tot în aceste anexe era fixat
numărul senatorilor de drept, funcţie de condiţii şi pe categorii82.Ea
încalcă prevederile constituţionale, eludând reprezentarea proporţională
în Cameră, funcţie de populaţia existentă în judeţ. În această perspectivă,
repartizarea arbitrară a mandatelor este clar ilustrată de Romul Gh. Pop
în lucrarea sa Reforma electorală. Evoluţia şi proiectele de reformă
ale puterii legiuitoare din România. Formulând un studiu de caz,
juristul ardelean observă că Bihorul, cel mai mare judeţ al României, ca
populaţie şi suprafaţă beneficia doar de 9 deputaţi. Doljul, judeţ cu o
populaţie infinit mai mică şi cu suprafaţă mai restrânsă propulsa în
Cameră 10 deputaţi. Pe aceeaşi coordonată a escamotării
proporţionalităţii dintre numărul de alegători şi numărul de deputaţi,
Romul Gh. Pop aprecia că Bucovina, cu o populaţie cât Bihorul,
beneficia de 6 scaune de deputaţi pentru judeţul Cernăuţi, de trei pentru
Storojineţ, trei pentru Suceava, patru pentru Rădăuţi şi două pentru
Câmpulung, adică exact 18 mandate83. O altă contradicţie dintre Legea
Fundamentală din 1923 şi legea electorală din martie 1926 este judicios
sesizată de eminentul jurist Gheorghe Alexianu84. Dacă în Constituţie
articolul 42 consemna că membrii Parlamentului „reprezintă Naţiunea”,
articolul 127 din legea electorală menţiona că deputaţii, respectiv senatorii,
sunt „aleşii grupărilor politice; că partidul politic pe lista căruia s-au ales, este
proprietarul scaunului de deputat sau senator”. Remarca profesorului de la
Universitatea din Cernăuţi se traduce în fapt că: „Legea electorală confundă
naţiunea cu partidele politice”. Acest aspect, oarecum obscur, nu îndeajuns de
clar subliniat în textul legii electorale, dar cu siguranţă subînţeles conduce, la o
analiză mai atentă, la o altă observaţie şi anume că „Legea electorală din 1926
a creat în chip legal partidele politice, care deşi existau şi până atunci, n-aveau
însă o consacrare oficială. Dar ea vine în contradicţie cu Constituţia, când nu
mai dă nimănui posibilitatea să candideze decât dacă este înregimentat într-un
partid politic85. Este adevărat că accentele critice referitoare la regimul
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electoral stabilit în martie 1926 se circumscriu atmosferei politice
specifice anului 1938, moment hotărâtor în evoluţia/involuţia societăţii
româneşti. Astfel critica legii electorale şi a sistemului pluripartid vine ca
o consecinţă firească a Constituţiei din februarie 1938 şi a lichidării
partidelor politice pe fondul instaurării regimului autoritar tutelat de
Carol al II-lea. Observaţia de final făcută de Alexianu arată echivocul şi
întăreşte percepţia critică în ceea ce priveşte legea electorală – cel puţin
din perspectiva articolului 127 – atitudine explicabilă, în consonanţă cu
retorica autoritar-monarhică a regimului carlist impus în februarie 1938,
tocmai din necesitatea stopării haosului declanşat de înmulţirea şi
pulverizarea partidelor şi de luptele fratricide dintre grupările politice
pentru preluarea puterii. „Această dispoziţie (art.127) favorizează
înmulţirea partidelor politice şi crearea fracţiunilor politice. Graţie acestei
legi electorale, asistăm în ultima vreme la fărâmiţarea zadarnică a atâtor
energii. Să fie oare o transformare a vieţii noastre publice, să rezulte oare
vreun bine din acest fapt?”86. Un alt aspect foarte interesant, observat şi
subliniat de lumea politică a vremii, dar sintetizat şi redat publicului larg
de poetul pătimirii noastre, cu talentul şi spiritul analitic specific omului
politic O. Goga, se referă la mutaţiile de fond produse de introducerea
sufragiului universal asupra structurii etico-intelectuale a Parlamentului.
Întradevăr, extinderea dreptului de a alege şi a fi ales a determinat
penetrarea instituţiilor statului şi bineînţeles şi a legislativului de către
persoane mediocre. În ansamblu, funcţionarea unor instituţii vitale a fost
afectată de amatorismul şi reaua credinţă a funcţionarilor sau a aleşilor.
Goga surprinde cazul instituţiei fundamentale din „dealul Mitropoliei
unde tronează aleşii noştri”. El dezvăluie cât de evidentă este diferenţa de
ţinută şi discurs, de ordine logică a dezbaterilor parlamentare între cele
două epoci de referinţă: înainte şi după votul universal. Prestaţia
parlamentarilor actuali, în opinia poetului, păleşte în faţa ţinutei adirabile
a parlamentarului antebelic: „...Ascultaţi-le cuvântul, cântăriţi-le
preocupările şi sintaxa, sau, dacă nu vă indispune operaţia, făceţi-le
analiza individuală. Nu le mai cere nimeni, desigur, nici redingota, nici
fraza impecabilă ca acu zece ani, în zilele apăsătoare ale regimului
cenzitar. Dar, dacă s-a făcut un sacrificiu de inteligenţă şi o renunţare la
eleganţă, am reuşit cel puţin să-i întrunim sub cupola parlamentară pe
reprezentanţii reali ai maselor, pe retorii mulţimii, pe bolovanii grei ai
86
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pasiunilor populare? Nici un procent nu există din asemenea exemplare.
S-a abătut ceva din umbra satelor măcar, o vagă adiere de bun simţ
ţărănesc şi de cuviinţă rustică în ilustra adunare, ca o compensaţie după
jertfirea oratorilor de mare calibru? Cetiţi la gazetă înjurăturile care
icnesc la Cameră şi înţelegeţi degrabă în ce lume trăim…”87.
Primele alegeri parlamentare organizate şi desfăşurate în
conformitate cu legea electorală din martie 1926 au avut loc în luna mai a
aceluiaşi an. Uzatul şi minusculul Partid al Poporului, condus de
generalul Al. Averescu a preluat guvernarea cu ajutorul lui Ionel Brătianu
şi al reginei Maria88, care au reuşit să-l convingă pe regele Ferdinand să-i
ofere lui Averescu mandatul de formare a guvernului. După ce a primit
demisia guvernului Brătianu, regele a dorit un guvern de concentrare
susţinut de mai multe forţe politice. Fidel acestei concepţii, Ferdinand a
demarat consultările cu mai mulţi oameni politici, invitând la discuţii pe
N. Iorga, Al. Averescu şi pe I. Mihalache. Recomandarea regală privind
o formulă politică de concentrare se traducea în constituirea unui cartel
sau alianţă guvernamentală, variantă explorată, discutată şi negociată în
după-amiaza zilei de 28 martie 1926. La un moment dat s-a pus chiar
problema fuziunii celor trei formaţiuni. Propunerea de fuziune a lui
Averescu, ce supralicita şi preşedinţia noului partid, a fost respinsă de
Maniu şi Mihalache. Audienţa din ziua următoare, când cei trei lideri
depun fiecare câte o listă de guvern, a consemnat şi rugămintea
călduroasă în favoarea lui Maniu, făcută regelui de către N. Iorga care, în
sensul recomandării suveranului privind formarea unnui guvern de
concentrare, a lăsat o a doua listă ce conţinea şi personalităţi ţărăniste.
Disponibilitatea lui Iorga şi Maniu de a da o configuraţie bicoloră prin
cooptarea unor ţărănişti în viitorul guvern, nu a găsit ecoul favorabil la
Palat. La sugestiile lui Brătianu şi ale reginei Maria, regele a desemnat pe
Averescu preşedinte al Consiliului de Miniştri. Prin atragerea ardelenilor
Vasile Goldiş, I. Lupaş, Al. Lapedatu, Partidul Poporului a reuşit să-şi
creeze debuşee electorale în Transilvania, unde dominau „naţionalii” lui
Maniu şi Vaida-Voevod89. Portofoliul Internelor, atribuit lui O. Goga a
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contribuit serios la câştigarea majorităţii voturilor de către coaliţia
guvernamentală90.
Cabinetul Averescu a fost primul care a experimentat legea
electorală din 1926, recoltând 52% din sufragii şi 292 de mandate în
Cameră. Atmosfera incendiară din timpul campaniei electorale,
instituirea carantinei şi utilizarea forţelor Ministerului de Interne au fost
catalogate de opoziţie drept acte de „teroare şi abuz” ale guvernului.
Efectele introducerii votului universal puteau fi „deci anihilate cu
ajutorul primei majoritare şi al metodelor clasice, căci ceea ce realizase
mica grupare averescană putea cu atât mai uşor să obţină un partid bine
organizat şi cu oarecare aderenţă în corpul electoral”91. Un argument în
acest sens îl constituie şi analiza rezultatelor electorale obţinute de grupul
averescan atât în perioada precedentă alegerilor din 1927, cât şi în
perioada ulterioară. În 1922 a obţinut 6,5% din voturi, în 1927 imediat
după debarcare, 1,9% iar în 1928-2,5% din sufragii92. În concluzie
alegerile generale din 1926, cât şi cele desfăşurate în perioada următoare,
relevă rolul determinant al deciziei regale în desemnarea guvernului şi
implicit a structurii Corpurilor Legiuitoare.
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ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA INSPECTORATULUI GENERAL
AL JANDARMERIEI (SEPTEMBRIE 1940-IANUARIE 1941)
Alin Spânu
Summary: From September 1940 till January 1941, the General
Inspectorate of Gendarmerie has suffered organizational, personnel and target
changes. General Ion Antonescu, the prime-minister, decided to increase the
gendarmes’ salaries, but at the same time to raise their professional level.
During this time, the gendarmes had to collaborate with the Legionary
Police, whose duty was to monitor the activity of the law enforcement. The Iron
Guard revenged against the ones that repressed it, so many gendarmes were
arrested, abused or even killed. During the Legionary Rebellion (January, 21-23,
1941) the gendarmes confronted with the Iron Guard`s members and kept the
situation under control.
Keywords: Gendarmerie, the Iron Guard, general Ion Antonescu

Venirea la putere a generalului Ion Antonescu (4 septembrie 1940)
a adus schimbări fundamentale în ceea ce priveşte serviciile de
informaţii, Armata, Direcţia Generală a Poliţiei şi Inspectoratul General
al Jandarmeriei (I.G.J.). Prin Decretul nr. 3118/12 septembrie 1940 s-au
repus în vigoare Legea pentru organizarea Jandarmeriei din 23 martie
1929 şi Legea pentru statutul jandarmilor şi personalului civil al
Jandarmeriei din 29 iunie 1929 şi s-a abrogat Decretul-Lege nr. 2370/12
iulie 1940 prin care Corpul de Jandarmi, Direcţia Generală a Poliţiei şi
Prefectura Poliţiei Capitalei au fost contopite într-un singur organ de
ordine publică şi siguranţă naţională. Astfel, conform Legii din 1929,
Jandarmeria era ,,un Corp organizat milităreşte, instituit pentru a veghea
în comunele rurale la Siguranţa de stat, la menţinerea ordinii publice,
precum şi la executarea legilor şi regulamentelor de competenţa sa”. În
atribuţiile sale intrau: prevenirea infracţiunilor, menţinerea şi restabilirea
ordinii publice în caz de tulburări, paza siguranţei publice şi de stat,
strângerea informaţiilor privind siguranţa statului şi acţiunile serviciilor
de spionaj străine pe teritoriul rural al ţării, cercetarea şi urmărirea
infracţiunilor prevăzute de legi, urmărirea şi prinderea infractorilor,
adunarea probelor şi înaintarea lor, împreună cu infractorii, autorităţilor
în drept, executarea mandatelor de aducere, de arestare şi altele.
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Proclamarea României ca stat naţional-legionar, la 14 septembrie
1940, a dus la o obligată coabitare cu Mişcarea Legionară, autodenumită
şi Garda de Fier, care a acaparat Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.)
aproape în totalitate1.
La 23 septembrie 1940 se comunică jandarmilor ordinul
Conducătorului Statului, generalul Antonescu, privitor la conduita pe
care autorităţile civile şi militare trebuie să o aibă faţă de populaţia
minoritară care se evacuează în teritoriile cedate – Basarabia,
Transilvania de nord-est, Cadrilater –, cerându-le, să se abţină de la orice
fel de manifestări faţă de aceştia (arestări, confiscări de documente etc.)
întrucât asemenea fapte ,,pot da naştere la complicaţiuni diplomatice cu
urmări grave”2. Peste 3 luni, Ordinul Circular nr. 38831/17 decembrie
1940 a cerut jandarmilor evidenţa cazurilor de abuzuri, ilegalităţi
(administrative, fiscale, culturale etc.), concedierilor de funcţionari,
lucrători, muncitori ce s-ar fi făcut de autorităţile române faţă de
populaţia maghiară din România: „Scopul evidenţei ce se va ţine la
M.A.I este documentarea statului român, pentru a cunoaşte exact
realitatea şi a fi în măsură să combată propaganda maghiară tendenţioasă,
prin care se încearcă a se justifica atrocităţile şi alte abuzuri reale,
săvârşite de unguri, faţă de populaţia română rămasă în Ardealul cedat”3.
Inspectoratele regionale de jandarmi au comunicat la I.G.J note în care nu
se regăsesc abuzuri contra populaţiei maghiare4, iar I.G.J. a informat
M.A.I că nu există fapte reprobabile contra acestei minorităţi5.
A doua zi, 24 septembrie 1940, generalul Antonescu şi-a exprimat
punctul de vedere în ce priveşte angajaţii principalei structuri de ordine
publică: ,,Jandarmeria trebuie să se încadreze în noua viaţă morală a
statului. Jandarmul de mâine nu se mai poate prezenta sub aspectul
poliţistului împilător, odios şi vicios. Jandarmeria deţine un rol important
1
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în structura Statului şi reprezintă ideea de autoritate în gradul cel mai
înalt. Din aceasta rezultă însă şi obligaţiunea, ca întreaga sa activitate să
fie bazată numai pe muncă, legalitate, dreptate, cinste şi omenie”6. Peste
3 zile, la 27 septembrie 1940, printr-o notă trimisă către M.A.I., şeful
guvernului a ordonat ,,să se creeze o poliţie specială a drumurilor, din
jandarmi dotaţi cu motociclete, pentru controlul şi punerea în ordine a
circulaţiei” şi tot atunci se comunică ministerului ca ,,prin organele de
poliţie, administraţie şi de specialitate (prefecţi, veterinari, jandarmi,
primari etc.) va asigura controlul executării tuturor măsurilor
recomandate pentru menţinerea în bună stare a animalelor sancţionând
sever pe toţi acei care se abat de la ele”7.
Situaţia nesatisfăcătoare în care se găseau jandarmii a fost imediat
remarcată de noul comandant al I.G.J., generalul Constantin Z. Vasiliu8,
care, după inspecţiile efectuate în luna septembrie 1940 a constatat ,,o
dezinteresare completă asupra echipării jandarmilor”9 şi a ordonat „să nu
se mai păstreze de inspectorate efecte în magazie, tot să fie distribuit pe
legiuni. Să se execute cu cea mai mare grijă reparaţia efectelor de toate
categoriile, astăzi dispunându-se de o alocaţie de reparaţie foarte
îndestulătoare”10. În luna octombrie 1940 o inspecţie la Batalionul 4
Jandarmi din Dorohoi şi Rădăuţi, la Compania 13 Poliţie şi la Batalionul
5 Jandarmi din Iaşi a constatat o situaţie nesatisfăcătoare în ce priveşte
cantonarea (oamenii dormeau pe asfalt cu puţine paie, locuiau pe
întuneric, aveau hrană proastă, stăteau murdari, nespălaţi şi nebărbieriţi),
dar şi o proastă organizare şi chiar abuzuri (jandarmi postaţi la intrarea în
oraşe care ,,nemulţumeau populaţia oprind-o, controlând-o şi umblându-i
6
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prin bagaje”11 şi ,,dublează gardienii pe străzi făcând o impresie foarte
rea pentru public”12). Măsurile luate au constat în mutarea Batalionului 5
Jandarmi în alt imobil, ridicarea jandarmilor din posturile fixe de la
intrările din oraşe şi de la dublarea gardienilor publici, precum şi
reducerea efectivelor (Batalionul 5 la efectivul unei companii iar
Batalionul 4 la mai mult de jumătate).
În şedinţa Consiliului de Cabinet din 10 decembrie 1940, prezidată
de şeful guvernului, s-a discutat, printre altele, de îmbunătăţirea situaţiei
jandarmilor. Însuşi generalul Antonescu a expus situaţia: ,,Dintr-o
promoţie de jandarmi, de acum 10-12 ani, mi s-a spus că au dispărut
50%, adică 20 din 40 câţi au fost la început. Din aceştia 7-8 s-au sinucis,
iar restul au murit de tuberculoză. Tuberculoza este răspândită foarte
mult printre jandarmi, şi cum să nu fie! Un jandarm are 18 lei pentru
hrană. Îl acuzăm că fură. El fură! Sau eu, Stat, îl fur pe el şi abuzez de
mizeria şi neputinţa omenească. Conducerea Statului este criminală. Ce
poate mânca acel individ cu 18 lei pe zi, când numai pâinea costă 13 lei?
Apoi, Statul nu-i dă lemne ca să se încălzească. Atunci el este nevoit să
fure, ori să doarmă ca o vită. La Lăculeţe şi la Moroieni, peste 30% din
bolnavi sunt jandarmi, plutonieri şi ofiţeri de jandarmi”13. Discutând cu
şeful unei promoţii de ofiţeri de jandarmi, Jacques Vergotti14, acesta i-a
explicat cauzele situaţiei jandarmilor: ,,Suntem munciţi peste puterile
omeneşti şi la discreţia oricui. Toţi abuzează şi toţi ne alarmează, iar
Statul nu ne dă nimic. Nu ne ajută ca să trăim omeneşte”15. Generalul
Antonescu a continuat expozeul: ,,Am dat ordin să se facă pentru
11
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jandarmi 30 lei pe zi şi 2000 pentru lemne de încălzit, iar din economii să
se cumpere automobile mici, ieftine, cu consumaţie redusă. Sergenţii de
stradă au 2000 lei pe lună. Cum să-şi facă datoria acest om? […] În ce
priveşte chestiunea tuberculozei trebuie luate măsuri pentru
îmbunătăţirea vieţii jandarmilor. Trebuie făcută o vizită de examinare
imediat şi tot ce este suspect, tot ce este bolnav trebuie izolat şi îngrijit.
Jandarmii au făcut greşeli, pentru că, în primul rând, Statul a făcut greşeli
faţă de ei. Cu începere de la 15 decembrie [1940] li se va da 30 lei pe zi,
iar pentru lemne 2000. Apoi, trebuie să avem grijă de echipament. Le dau
posibilitatea unei vieţi omeneşti, iar dacă fură, îi pedepsesc aspru. Vom
îmbunătăţi, de la 1 ianuarie [1941], soldele plutonierilor de jandarmi”16.
Coabitarea dintre I.G.J. şi Mişcarea Legionară era numai una de
formă, întrucât legionarii au dorit, încă de la început, să se răzbune pe cei
care-i prigoniseră în ultimii 10 ani. Alături de funcţionarii din Direcţia
Generală a Poliţiei şi din Serviciul Secret de Informaţii, jandarmii au
reprezentat, de multe ori, autoritatea care i-a arestat, reprimat şi chiar
asasinat pe unii dintre legionari. Cel mai cunoscut caz a fost cel al
comandantului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, care
împreună cu asasinii lui I.G. Duca şi ai lui Mihai Stelescu, au fost ucişi
de către ofiţeri şi subofiţeri jandarmi la 30 noiembrie 1938.
La 2 noiembrie 1940 plutonierul adjutant Niţu Ştefan şeful Secţiei
de Jandarmi Băneasa, plutonierii şefi de post Neacşu Crăciun (Şerban
Vodă), Moisescu Vasile (Progresul), Oancea Gheorghe (Pantelimon),
Taşcă Vasile (Colentina), Sârbu Constantin (Ghencea) şi agentul Petre
Gheorghiu au fost ridicaţi de Opriş Constantin Popa şi alţi 45 de inşi din
Poliţia legionară de la Prefectura Poliţiei Capitalei şi duşi la închisoarea
Jilava17. În noaptea de 26/27 noiembrie 1940 au fost asasinaţi alături de
generalul Gabriel (Gavrilă) Marinescu, fost prefect al Poliţiei Capitalei,
ministru al Ordinei Publice şi ministru de Interne, generalul Ioan
Bengliu, fost inspector general al Jandarmeriei (1938-1940), Mihail
Moruzov, şeful Serviciului Secret de Informaţii, Niki Ştefănescu, şeful
Corpului Detectivilor din Direcţia Generală a Poliţiei, Victor Iamandi,
fost ministru al Justiţiei, alţi jandarmi şi poliţişti, care au însumat 64 de
persoane18. În afară de cei 7 arestaţi la 2 noiembrie 1940 au mai fost
16
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asasinaţi subofiţerii Ion Stănciuc, Nicolae Zăinescu, Nicolae Bularda,
Gheorghe Niculescu, Constantin Popescu-Jandarmul (toţi în celula 10)
alături de Petre Tudor (celula 18), fost jandarm, însă arestat din greşeală,
doar din cauza unei potriviri de nume. Singura victimă a masacrului de la
Jilava care a scăpat cu viaţă a fost tot un jandarm, plutonierul Ciurea
Nicolae.
Foştii prim-miniştri şi miniştri Gheorghe Tătărescu, Constantin
Argetoianu, Ion Gigurtu, Mihail Ghelmegeanu, Eduard Mirto, Mihail
Ralea, generalul Constantin Ilasievici, generalul medic Nicolae
Marinescu, colonelul Vasile Marinescu au fost salvaţi de la moarte de
intervenţia energică a lui Alexandru Rioşanu19, subsecretar de stat pentru
Poliţie şi Siguranţă din Ministerul Afacerilor Interne, care a intervenit cu
subunităţi de jandarmi20, i-a eliberat din mâinile legionarilor, i-a trimis în
locuri sigure şi a asigurat paza acestora. Se pare că structura informativă
a I.G.J. i-a depistat rapid pe asasinii lui Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu,
asasinaţi în cadrul masacrului din 26/27 noiembrie 1940, dar M.A.I. nu a
întreprins nimic pentru arestarea lor, conducerea legionară a instituţiei
tergiversând acest lucru21.
La 20 decembrie 1940 plutonierul Sandu Mihaiu, şef de post în
comuna Măgurele, a fost ridicat de o echipă de 30 de legionari condusă
de Octavian Găină (şef de cabinet al ministrului Afacerilor Interne), care
l-au bătut cu frânghia udă (300 lovituri)22. În urma bătăii jandarmul a stat
30 zile la pat şi a primit încă 30 zile concediu medical. Plutonierul-major
Marin Ciucă din Săruleşti-Ilfov, sergentul-major Pârvan Stancu din
Cornetu şi plutonierul Gheorghe Brăescu din Chiroiu vor fi şi ei victime
ale răzbunării, fiind dezarmaţi, bătuţi şi maltrataţi de legionari23.
În toată perioada când România a fost statul naţional-legionar I.G.J.
19

Alexandru Rioşanu (n. 20 februarie 1892, Bucureşti – d. 30 august 1941, Cernăuţi),
ofiţer de cavalerie în perioada 1913-1938, a deţinut funcţia de subsecretar de stat la
Ministerul de Interne în perioada 7 septembrie 1940-27 ianuarie 1941. Pentru mai multe
detalii, a se consulta: Alin Spânu, Alexandru Rioşanu (1892-1941), în revista Arhivele
Totalitarismului, nr. 1-2/2010, 2010, p. 237-238.
20
Vasile Bobocescu, Momente din istoria Ministerului de Interne, vol. I (18211944), Bucureşti, Editura Ministerului de Interne, f. a., p. 259.
21
Stan Stângaciu, Octavian Burcin, Ovidiu Miron, Adrian Bălan, Ordinea internă şi
apărarea României în anii 1939-1941. Contribuţia Jandarmeriei române la
apărarea instituţiilor de stat, Bucureşti, Editura ALL, 1999, p. 145-146.
22
ANIC, fond PCM-CM, dosar nr.250/1940, f. 13.
23
Ibidem, f. 14-18.
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a trebuit să rezolve numeroase conflicte apărute între jandarmi şi
reprezentanţii Mişcării Legionare care comiteau abuzuri, încălcând
dispoziţiile legale şi fiind toleraţi de şefii lor. Poliţia legionară, în mod
special, s-a remarcat prin nenumărate ilegalităţi, excese şi abuzuri atât faţă
de populaţia civilă cât şi faţă de jandarmi. Până la rebeliunea din ianuarie
1941 statisticile întocmite de jandarmi au înregistrat 450 cazuri de maltratări,
323 sechestrări de persoane, 88 violări de domiciliu, 1.081 confiscări de
bunuri, 1.162 vânzări forţate, 260 ocupări forţate de imobile, 65 imobile
devastate, 9 asasinate (exceptând crimele din 26/27 noiembrie 1940)24.
Dacă înăbuşirea rebeliunii legionare din 21-23 ianuarie 194125 s-a
făcut în oraşe de către armată, în mediul rural posturile şi secţiile de
jandarmi au rămas singure în faţa atacatorilor26. În comuna Mândra,
judeţul Făgăraş, şeful de post a fost chemat la primărie, înconjurat de
circa 200 de rebeli şi somat să predea arma şi muniţia. Neintimidându-se,
deşi a fost atacat cu focuri de armă, subofiţerul a ripostat imediat
împuşcând mortal un rebel, după care ceilalţi au renunţat să-l dezarmeze
şi l-au lăsat să se întoarcă la post. În comuna Trestieni, judeţul Ilfov, un
grup de 30 de rebeli conduşi de doi preoţi au încercat să dezarmeze
postul de jandarmi compus din trei cadre, dar n-au reuşit27. Bilanţul celor
3 zile de luptă contra legionarilor a dus la rănirea a 7 jandarmi, dintre
care unul grav28. Conform unei dări de seamă referitoare la activitatea
I.G.J. pentru perioada 6 septembrie 1940-15 august 1941 se estima:
,,Rebeliunea din 21-23 ianuarie 1941 a demonstrat că Siguranţa Internă
se bazează în mare parte pe aportul Jandarmeriei şi a făcut dovada
dezorganizării aparatului poliţienesc la care s-a ajuns în urma reformelor
puse în aplicare de regimul legionar”27.
24

Stan Stângaciu…, Ordinea internă…, op. cit., p. 145.
Mai multe detalii despre rebeliunea legionară, în: Evenimentele din ianuarie 1941 în
arhivele germane şi române (ediţie îngrijită şi note Radu-Dan Vlad, studiu introductiv
dr. Gheorghe Buzatu), Bucureşti, Editura Majadahonda, 1998; Alina Tudor, Rebeliune
sau lovitură de stat?, în revista Dosarele Istoriei an IV, nr. 1 (29)/1999, p. 28-31;
Ottmar Traşcă, Ana-Maria Stan, Rebeliunea legionară în documente străine
(germane, maghiare, franceze), Bucureşti, Editura Albatros, 2002; Alex Mihai
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dictaturi, Bucureşti, Editura RAO, 2002, p. 338-416; Ion Calafeteanu, Rebeliunea
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REZISTENŢA ROMÂNEASCĂ PE FRONTUL IAŞI-CHIŞINĂU
(1944)
Constantin Cloşcă
Summary: The paper deals with a subject neglected by the Romanian
historiography, a chapter that has been much too easily overlooked. It is about a
time and space segment from the Second World War, respectively the Eastern
Europe German-Soviet Front.
During the offensive from 1943 – beginning of 1944, the USSR army entered
on the Romanian territory. The Soviet advance was stopped on an alignment located
in the Northern part of Romania, starting from the West side of the town of Cernauţi,
running from the West of Radauţi and Suceava, affecting the towns of Fălticeni,
Paşcani and Iaşi and going further towards the river Nistru, North of Chişinau and
extending on the left bank of the Nistru up to the its flow into the Black Sea.
That front segment (of about 300 km) located on the territory of Romania
belonged to the great Eastern Front that ran from the Baltic Sea to the North to
the Black Sea to the South.
The paper emphasizes the resistance of the Romanian army for five
months against the Soviet invasion. It insists on the fierce battles that took place
during five months on the above-mentioned alignment and entered into the
annals of history under the short name of Iaşi-Chişinau Front.
The paper also comprises data regarding the massive concentration of
military forces, on both sides, which emphasizes the special strategic
importance of Iaşi-Chişinau Front from 1944.
It also includes dramatic moments regarding the disaster that affected the
settlements from that part of Romania as a result of the heavy military
confrontations that took place since March till August 1944.
The end of that Romanian persistent resistance was not a happy one
because the Russian army, morally supported by the USSR-USA-England
alliance succeeded to defeat the Romanian resistance in the area of Iaşi through
a very strong offensive, doubled by the preparations from Bucharest related to
the overthrow from August 23, 1944.

Prin durata îndelungată (a doua jumătate a lunii martie-20 august
1944), cât şi prin însemnătatea lui strategică, Frontul Iaşi-Chişinău1 se
1

Pe larg, Constantin Cloşcă, România în infernul marii conflagraţii, Iaşi, Editura
Sedcom Libris, 1997, p. 53-108.
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înscrie pe linia marilor confruntări militare ale celui de-al doilea război
mondial, apreciat de beligeranţi ca fiind de o importanţă deosebită. A fost
una dintre cele mai mari ofensive, declanşată în cursul celui de-al doilea
război mondial. O ofensivă de proporţiile celei de la Stalingrad – apreciază
istoricul Gh Buzatu, referindu-se la ofensiva din 20 august 1944.
Acest aliniament de luptă constituia un tronson din marele Front de
răsărit, care se întindea de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
Spaţiul românesc era străbătut, începând din munţii Bucovinei, la vest de
oraşul Rădăuţi, până aproape de Târgul Neamţ, la vest de Fălticeni şi care
afecta: Paşcanii, Târgu-Frumos şi Iaşi, continuând până la Dubăsari (nord
de oraşul Chişinău), apoi pe Nistru, sfârşindu-se la Marea Neagră. Judeţe
ca Cernăuţi, Hotin, Dorohoi, Botoşani, Soroca, Bălţi, Orhei au fost în
întregime ocupate de armata sovietică. Alte judeţe precum Rădăuţi,
Suceava, Baia şi Iaşi au fost ocupate parţial (în mare parte) de aceleaşi
trupe, ruse.
Referindu-se la luptele de pe teritoriul României, Alexei Antosiak
(istoric basarabean) arată că acestea „au fost lupte îndârjite,
sângeroase...”, şi că „amploarea lor rezultă din pierderile mari declarate
de sovietici, respectiv 16.170 militari ruşi morţi, şi 62.478 răniţi2.
Dimensiunile sus amintitului aliniament de luptă nu au fost, multă
vreme, suficient şi limpede evaluate de către istorici. Importanţa acestui
front s-a pierdut în hăţişul „prieteniei” româno-sovietice din perioada ce
a urmat celui de-al doilea război mondial. Semnificaţia frontului la care
ne referim a fost ostentativ diminuată doar la momentul prăbuşirii lui,
începând cu data de 20 august 1944; semnificaţia lui a fost raportată, din
păcate, la aşa-zisele merite ale ofensivei Armatei Sovietice.
Socotim că a sosit timpul să se ştie că, asemănător marilor bătălii
din vara anului 1917, ce au avut loc în sudul-Moldovei, de data aceasta
bătălii la fel de mari au fost purtate în nordul aceleiaşi provincii istorice
româneşti, Moldova, încercându-se de către trupele româno-germane
stăvilirea înaintării armatelor URSS şi respingerea lor peste graniţele
istorice ale României. Vreme de cinci luni de zile armata română,
sprijinită de trupe ale aliatului iniţial – Germania, a rezistat cu eroism în
faţa unui inamic supra-puternic. A fost o bătălie continuă cu intensificări
ale luptelor dese şi puternice, angajând în confruntări peste două milioane
de oameni, de ambele părţi, şi o tehnică de război dintre cele mai
2
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avansate.
În total, de partea româno-germană, erau 47 de divizii (25 germane
şi 22 româneşti), dintre care trei de tancuri şi una motorizată; cinci
brigăzi de infanterie (române). În afară de acestea, în zonă mai acţionau,
de partea românească, 15 regimente şi 32 de batalioane independente.
Totodată, în dotarea armatelor româno-germane intrau 7.618 tunuri şi
aruncătoare de mine, 400 de tancuri şi tunuri de asalt, 810 avioane etc.
Aceste efective militare, cunoscute şi sub denumirea de Grupul de armate
„Ucraina de sud”, depăşeau cifra de 900.000 de oameni, soldaţi şi ofiţeri.
De cealaltă parte (Armata Roşie) operau: fronturile 1 şi 3
„Ucrainean” cu un efectiv de peste 900.000 de militari în zona
operaţiilor, la care se adăugau 1.250.000 în cea a etapelor. În dotarea
celor două fronturi ruse intrau 16.000 tunuri şi aruncătoare de mine, peste
1.870 de tancuri şi autotunuri, 1.760 de avioane etc. Faţă de armatele
româno-germane, sovieticii aveau în zona luptelor o superioritate de 1,4
ori în privinţa oamenilor; de două ori mai multă artilerie şi aviaţie; de 4,5
ori mai multe tancuri.
Concentrarea unor impresionante forţe militare sovietice în spaţiul
românesc ocupat de acestea explică importanţa şi semnificaţia frontului, numit
Iaşi-Chişinău, dar care se desfăşura de la Cernăuţi până la Marea Neagră.
Generalul sovietic N. Zamiatin a calificat Frontul Iaşi-Chişină drept
„una din cele mai însemnate operaţii ale anului 1944”. Potrivit opiniei
acestui general, Frontul Iaşi-Chişinău „constituie un model al unei
moderne operaţii ofensive în vederea încercuirii unei mari grupări
inamice” şi că „va intra în istoria militară alături de operaţii ca acelea de
la Stalingrad, Korsum-Secenkovski şi din Bielorusia”. În acelaşi sens este
şi aprecierea lui Constantin I. Kiriţescu, potrivit căreia Operaţia IaşiChişinău a fost „una din cele mai mari concentrări de foc ce s-a realizat
vreodată în acest război”3. Autorul citat mai surprinde faptul că „după
Stalingrad şi Crimeia, Iaşii vin să adauge un nou capitol dramatic. De a-r
fi ultimul!”, conchide îngrijorat C.I. Kiriţescu.
S-a scris puţin şi deformat despre acest front şi anume ca fiind un
fapt banal. S-au scos în evidenţă aspecte ireale, potrivit cărora armata
română a fost chipurile descurajată, aşteptând momentul salvator, acel 23
august, atât de controversat. Astăzi, după 70 de ani, (iată, în 2014 se
împlinesc 70 de ani), privind cu detaşare evenimentele din vara anului
3
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1944, se poate afirma, cu certitudine, că era apriori exclus ca armata
română să cedeze fără luptă în faţa unui invadator. Istoria oglindeşte, cu
prisosinţă, faptul că românii în toată existenţa lor s-au opus, cu mari
sacrificii de fiecare dată, împotriva invaziilor din afară.
Eroismul legendar al armatei române, în primul război mondial, a
fost răsplătit prin victoria Antantei (din care făcea parte şi România), cu
urmări fericite, de împlinire naţional-statală, şi anume realizarea Statului
român întregit. Aceleaşi acte de eroism au probat ostaşii români şi în vara
anului 1944, cu deosebirea că de această dată nu au mai fost răsplătiţi
printr-o dreptate istorică. Dimpotrivă, victoria Aliaţilor asupra Germaniei
naziste şi a sateliţilor acesteia au făcut inutile toate eforturile şi
sacrificiile româneşti în cel de-al doilea război mondial. Aşa se explică şi
acea estompare în scrierea istorică a actului românesc de rezistenţă
împotriva expansiunii comunismului sovietic, a cărui forţă a pus, la un
moment dat, sub semnul pericolului întreaga Europă. Ca şi în atâtea alte
rânduri, românii au încercat să stea stavilă la graniţele de est ale
continentului european. Au fost însă trădaţi prin abandonarea lor în spaţiul
Uniunii Sovietice de către aliaţii de conjunctură, SUA şi Marea Britanie.
Din păcate, istoria imediată consemnează, în astfel de situaţii,
faptele evaluate prin viziunea învingătorului, şi mai puţin prin aceea a
adevărului şi dreptăţii. Totuşi, ca o palidă consolare, timpul scoate, puţin
câte puţin, la suprafaţă şi adevărul, contribuind, cel puţin, pe această cale,
la a se face lumină şi o fărâmă de dreptate.
Despre ultima rezistenţă română, în primăvara şi vara anului 1944,
pe aliniamentul la care ne referim, trebuie ştiut că ea a fost reală, că
luptele de pe frontul Iaşi-Chişinău trebuie să aibă o semnificaţie
asemănătoare celor din vara anului 1917, de la Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz.
Ca şi atunci, în 1944, rezistenţa în faţa ocupantului a fost la fel de
puternică şi hotărâtă, cu deosebirea că frontul românesc Iaşi-Chişinău s-a
prăbuşit, făcând loc invaziei trupelor sovietice. Un rol negativ l-a avut
constituirea alianţei SUA-Anglia-URSS, ceea ce a încurajat şi dat puteri
sporite ruşilor în reuşita lor pentru penetrarea frontului Iaşi Chişinău.
Să amintim şi faptul că în prealabil evenimentelor la care ne
referim, sovieticii au obţinut, din partea americanilor şi englezilor,
acordul ca Basarabia şi nordul Bucovinei să rămână la URSS4.
4
Apud Ioan Scurtu şi Constantin Hlihor, Complot împotriva României, Bucureşti,
Editura Academiei de înalte studii militare, 1994, p. 140.
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Considerăm acest gest ca o acceptare a faimosului Pact RibbentropMolotov din 23 august 1939. Rezultă întrebarea dureroasă pentru români,
ce este de condamnat? Înţelegerea germano-sovietică din 1939 sau
concesia făcută URSS de anglo-americani? Credem că ambele
deopotrivă. Chiar dacă odată cu prăbuşirea URSS Basarabia a dobândit
independenţa, faptele au rămas prin neeliberarea întregului spaţiu
românesc de la est de Prut şi a Bucovinei de nord.
Speranţa românilor, a soldatului român a fost, în oprirea înaintării
ruseşti pe teritoriul României prin preconizata debarcare a trupelor aliate
în Balcani, cu înaintarea pe direcţia nord, direcţie pe care se afla şi
România. În aceste condiţii nu ar fi mai existat Frontul Iaşi-Chişinău, iar
România nu ar mai fi fost nevoită să poarte lupte îndelungate cu armatele
ruseşti, şi nu ar mai fi intrat sub acel blestemat procent de 90%
influenţă/ocupaţie sovietică. Nu a fost aşa. Anglo-americani, după cum
bine se cunoaşte, au debarcat în Franţa, deschizând cel de-al doilea front,
nu în sudul (Balcani), ci în vestul Europei. Consecinţele pentru România
sunt cunoscute: lupte îndelungate pe aşa-numitul front din Moldova, şi
ocuparea României în cele din urmă de către Aliaţi (a se citi URSS).
În 20 august 1944 a fost declanşat năprasnicul atac al armatei ruse
cu 90 de divizi de infanterie şi 1.750 avioane, soldându-se cu ruperea
frontului din Moldova în zona Iaşi. Copleşită, armata română, nesprijinită
eficient de trupele germane, a cedat. Aceasta şi pe fondul evenimentelor
ce se pregăteau privind ieşirea României din războiul dus alături de
Germania. Nu excludem sabotaje, saturaţia de război, speranţa într-o
ieşire onorabilă din acel război, fie şi prin întoarcerea armelor împotriva
fostului aliat. Atunci se vorbea mai mult cu înţelesul Aliaţi, adică angloamericanii plus URSS, decât despre ocupaţia rusă.
Spicuind din numeroasele mărturii „de la faţa locului”, privitoare la
rezistenţa românească, am reţinut câteva exemple edificatoare. Astfel, în
ziua de 23 aprilie s-au purtat lupte puternice în zona Răuceşti, Târgu
Neamţ. Rezultatul a fost acela că românii, cu sacrificii mari, au stăvilit
asaltul încercat de armatele sovietice. Monumentul ridicat în anii din
urmă la Răuceşti, dă dimensiunea reală a acelor confruntări din care
desprindem rezistenţa eroică a armatei române, sprijinită de localnici.
Abordând pe larg confruntarea militară sovieto-română din zona
Târgu Neamţ, Dumitru Stan evidenţiază, în cartea sa, Război blestemat,
puterea de voinţă a armatei române. Autorul amintit subliniază: „Nu
numai că trupele sovietice au fost ţinute în loc, dar în numeroase rânduri
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au fost nevoite să se retragă temporar, pentru a-şi relua insistent
ofensiva…”5. Numai în luptele de pe valea Culeşa din aceeaşi zonă –
scrie D. Stan – au căzut aproape 14.000 de militari, din care 10.000 ruşi
şi 4.000 români6. Acest aspect dă dimensiunea doar a unei bătălii; altele
au fost la fel de dure. Rezistenţa românească din zona Târgu Neamţ a
durat până la 23 august 1944, când România a ieşit din războiul dus
alături de Germania, alăturându-se Coaliţiei anglo-ruso-americane. De
asemenea, tot în aprilie, pe data de 26, o divizie sovietică, sprijinită de
numeroase care de luptă şi avioane de asalt, după o puternică pregătire de
artilerie, a încercat să pătrundă în pădurea de lângă şoseaua Iaşi-HorleştiTăuteşti. A fost o luptă „extrem de înverşunată şi strânsă”, atacul rusesc
fiind respins.
O consemnare din ziua de 2 iunie confirmă faptul că pe frontul din
Moldova „luptele se dau între puternice contigente de blindate,
formaţiuni ale ambelor tabere fiind susţinute de aviaţie. Urmărind să
arunce trupele ruseşti peste Prut, comandamentul româno-german a creat
în zona Iaşilor o grupare puternică, în componenţa căreia intrau zece
divizii, între care patru de tancuri.
Gazetarul francez Rene Hanin a petrecut 15 zile pe frontul din
Moldova, în mijlocul trupelor române, consemnând următoarele pentru
ziarul parizian Le Matin: „Două zile de lupte înspăimântătoare, în cursul
cărora tancurile s-au înfruntat în exploziile grenadelor şi obuzelor, în
vreme ce pe cer avioane de vânătoare atacau bombardierele sovietice.
Câmpul de luptă oferea un spectacol extraordinar...”7.
Numeroase alte mărturii conţin ştiri despre intensitatea luptelor şi
rezistenţa românească. Adesea se întâlnesc descrieri zguduitoare: „ardea
cerul şi era răscolit pământul. Totul se transformase într-un infern.
Moartea-i pretutindeni...”. Aşa a fost pe întreaga lungime a frontului din
Moldova, din primăvara şi vara anului 1944. Redând cu fidelitate
realităţile de pe frontul amintit, ziarul bucureştean Curentul din 17 mai
1944 îndemna la rezistenţă, scriind: „Fărădelegile bolşevice nu ne
descurajează, ci ne îndârjeşte şi mai mult, ne încleştează mâna pe arme şi
mai tare, în hotărârea de a nu ne îngădui tihnă până nu le vom smulge din
ghiare pământul cotropit, până nu vom zvârli peste hotarele străbune
5
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vrăjmaşul de moarte din Răsărit”.
Pe linia întregului front, de la Cernăuţi la Marea Neagră, rezistenţa
a fost aceeaşi. La 18 august 1944, trupele române au respins un atac
masiv lângă Tighina, iar pe 19 august s-au dat lupte aprige la sud-vest de
Tighina şi în regiunea Iaşi – consemnează acelaşi Dumitru Stan –
valorificând mărturii documentare de necontestat8.
Fiindcă s-a întâmplat, din nefericire, ca ocupaţia sovietică în
România să fie socotită pe nedrept eliberatoare, adevărul istoric a
cunoscut o transfigurare flagrantă, potrivit voinţei ocupantului.
Reconstituirea adevărului în acest caz este o îndatorire pe cât de
necesară, pe atâta de urgentă a istoriografiei româneşti. „Lovitura de stat
de stat de la 23 august – apreciază istoricul Gh. Buzatu – a însemnat,
pentru cei care au pregătit-o, un fel de act al voinţei naţionale. Dar nu şi
pentru întreg poporul român” – conchide istoricul ieşean.
Cinci luni de lupte permanente pe un front de aproape 300 de
kilometri dovedesc o aprigă rezistenţă şi dăruire în luptă. Pierderea
acestei bătălii nu scade cu nimic din importanţa şi dimensiunea
sacrificiilor armatei române, care la fel ca şi în vara lui 1917, a dovedit
spirit de sacrificiu în războiul de apărare din anul 1944.
Amintitele confruntări militare au lăsat în urma lor pagube uriaşe,
precum şi suferinţe umane greu de descris. În cele 15 judeţe ale Moldovei
s-a înregistrat distrugerea completă a peste 22.000 de case, dintre care
cele mai mari pierderi le-a avut judeţele: Baia-7.602; Iaşi-6.323;
Suceava-2.424; Rădăuţi-1.665. În restul judeţelor, cifra locuinţelor
distruse oscilează între trei-Tecuci şi 925-Roman. Oraşele Fălticeni şi
Paşcani au fost complet distruse; Iaşul- peste 50%; localităţi rurale „rase”
de pe suprafaţa pământului9.
Un exemplu edificator privind dezastrul din Moldova îl reprezintă
situaţia comunei Popricani. Redăm dintru-un memoriu al primăriei,
adresat primului-ministru, în februarie 1946: „Comuna Popricani, cu
toate satele pendinte, în număr de şase, a fost timp de cinci luni teatrul
operaţiunilor de război. Din frumosul sat Popricani nu a rămas o
singură casă (subl. în orig.), care cel puţin prin reparaţie să poată fi
locuită. Totul a fost ras (subl. în orig.) de pe pământ; astfel că la
reîntoarcerea locuitorilor din refugiu, cu greu s-a putut delimita hotarele
8
9

Dumitru Stan, op.cit., p. 184.
Pe larg, Constantin Cloşcă, op.cit., p. 108-120.
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ce le-au avut gospodăriile înainte de război…”10.
Concluzionând, susţinem că prăbuşirea frontului Iaşi-Chişinău, la
20 august 1944, nu s-a datorat lipsei de voinţă sau incapacităţii armatei
române, ci dezastrul produs a fost urmarea manevrelor politicodiplomatice din interiorul şi din afara României, socotite ca o necesitate
pentru „salvarea” statului român. Totodată trebuie luat în calcul şi faptul,
amintit deja, că Sovieticii „au apreciat la justa ei valoare importanţa
frontului din Moldova şi Basarabia, precum şi însemnătatea strategică a
bătăliei ce se va da aici, de aceea Comandamentul sovietic a sporit la
maximum puterea de luptă a forţelor sale din sectorul de atac… Ofensiva
din 20 august s-a efectuat cu o masă de artilerie şi de tancuri
excepţională, una din cele mai mari concentrări de foc ce s-au realizat
vreodată în acest război”11.
Că au existat şi manifestări de trădare ale elementelor comuniste
din interior, este adevărat, dar ele nu au avut o dimensiune hotărâtoare.
Lucru ştiut, evoluţia nefavorabilă României s-a datorat mersului general
al evenimentelor, controlate de marile puteri SUA şi Anglia, care, cu prea
mare uşurinţă, au sprijinit excesiv voinţa acaparatoare, expansionistă a
URSS.
Rezultatele se cunosc acum, după aproape şapte decenii, în care o
parte a Europei de răsărit a stat sub dominaţie exclusiv sovietică vreme
de 45 de ani.

10

Ibidem, p.114; Dumitru Stan, op.cit., p. 184; pe larg, Constantin Cloşcă, op,cit., p. 108-120.
Constantin Kiriţescu, op.cit., vol. II, p. 179. A se vedea şi Florin Constantiniu şi
colab. România în război, 1941-1945.
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ADRIAN C. BRUDARIU, UN „CAZ” CONTROVERSAT
(1960-1961)
Gheorghe I. Florescu
Summary: Adrian C. Brudariu was a Romanian attorney and politician,
in the interwar period. After 1944, when Romania became a Communist
country, he began to have problems with the Communist authorities, because of
his former political activity.
The references and declarations about him, dated 1960-1961, have an
explainable connection with his former political activity.

Adrian C. Brudariu, un „anonim prezumpţios”, cu o biografie
contradictorie şi deformantă uneori, este impus în ultimul timp ca
iniţiator sau ca „personaj” al unor fapte metamorfozate în scenarii proprii
unor contexte echivoce şi divergente, chiar1. Prin preluarea aleatorie a
diverse mărturii greu controlabile azi, el a ajuns a fi sugerat şi acceptat în
timp ca iniţiator al unor acţiuni îndoielnice, imposibil, adeseori, de
verificat din punct de vedere documentar, întrucât arhiva personală şi
referirile întâmplătoare, care îl privesc în mod direct, nu justifică
asemenea consideraţii2. Dintotdeauna, Adrian C. Brudariu s-a dorit a fi
un „personaj al momentului”, însuşindu-şi identităţi sau ipostaze la modă,
aşa cum a procedat cu implicarea sa în evoluţia realităţilor politice ale
României dintre deceniile al doilea şi al cincilea ale secolului XX3.
Pretinzându-se, la început, a fi un exponent al ideologiei de stânga, el a
alunecat, treptat, fără a-şi face scrupule, de la o extremă la alta a
eşichierului partidist românesc, abandonând principiile şi convingerile
iniţiale. Acest slalom conjunctural, practicat cu dezinvoltură şi fără
1

Cf. Mircea Maliţa şi Dinu C. Giurescu, Zile de pace, turnuri de frăţie. Deceniul
deschiderii, Bucureşti, Editura Compania, 2011, p. 168-169; Dinu C. Giurescu, România în
anii 1948-1989, în Istoria românilor, Vol. X, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2013;
Acad. Dinu C. Giurescu, Dr. Petru Groza (1884-1958), în Clipa, Bucureşti, Mai 2011.
2
Gheorghe I. Florescu, Un dialog epistolar: Adrian C. Brudariu-G.T. Kirileanu
(1920-1925, 1956), în Zargidava, XI, Bacău, 2012, passim; Adrian Brudariu, Mărturii
din anii dictaturii. „Cumpăna de moarte prin care am trecut”, în Magazin istoric,
Bucureşti, Nr. 5, Mai 1992, p. 39-40.
3
Gheorghe I. Florescu, op.cit., passim.
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complexe, l-a pus uneori în situaţii delicate şi degradante chiar, fiind
obligat să suporte consecinţele unei existenţe în care a urmărit, cu
asiduitate, dobândirea a cât mai multe recunoaşteri şi privilegii personale.
Atras de literatura rusă a începutului secolului XX, al cărei
prozelitism devenise evident şi în România, la un moment dat, Adrian C.
Brudariu a ajuns a pretinde, chiar, că a participat la răscoala din 1907, deşi
era încă un adolescent atunci4. În 1918, s-a numărat printre cei care au
fondat un Partid muncitor, fuzionat la 16 februarie 1919 cu Partidul
Ţărănesc5. Trei ani mai târziu se număra, aşa cum el însuşi atrăgea atenţia,
printre abonaţii la ziarul Socialismul, decizie pe care o va considera, cândva,
a fi un detaliu ilustrativ al biografiei sale. În februarie 1927, apoi, a devenit
unul dintre aderenţii Partidului Ţărănesc, ipostază care l-a propulsat în
Parlamentul României, unde şi-a justificat prezenţa prin solicitarea atenuării
tratamentului rezervat deţinutului politic M.Gh. Bujor6. La 23 iunie 1933,
apoi, devenise liderul unui grup desprins din Partidul Ţărănesc, care se va
intitula Partidul Ţărănesc Independent, pretinzând că „am alcătuit primul
«Bloc Democratic» din ţară, împreună cu socialiştii şi comuniştii, la
Timişoara”7.
După ce a încercat a-şi afişa o orientare politică de stânga, ce părea
a avea o anumită adeziune a unor categorii sociale din România acelui
timp, Adrian C. Brudariu a decis – surprinzător, în aparenţă – a se înscrie
în Frontul Renaşterii Naţionale8, renunţând, fără regrete, la pretinsul său
crez politic de stânga, de care făcuse atâta caz până atunci. Şi nu a ajuns
un membru de rând, ci unul dintre componenţii Consiliului Superior
Naţional al noii înjghebări politicianiste de circumstanţă9. Democratismul
de până atunci a fost abandonat fără eventuale explicaţii, dar mai ales
fără a se justifica în faţa acelora care îi cunoşteau „pretinsele aspiraţii”
politice de odinioară. În momentul în care s-a convins că fostele sale
orientări politice nu mai erau de actualitate, Adrian C. Brudariu a trecut,
imediat şi fără regrete, dintr-o extremă în cealaltă a eşichierului politic al
4

Ibidem, p. 212.
Ioan Scurtu, Istoria Partidului Ţărănesc (1918-1926), Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2002, p. 33-34.
6
Dezbaterile Adunării Deputaţilor, şedinţa din 3 februarie 1928, p. 1263-1264.
7
Gheorghe I. Florescu, op.cit., p. 213.
8
Cf. Petre Ţurlea, Partidul unui rege: Frontul Renaşterii Naţionale, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 2006, p. 65.
9
Ibidem.
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ţării. Dacă, mai mult de două decenii, a pretins a milita pentru aplicarea
principiilor democratice în viaţa politică a României, la sfârşitul anului
1938 a abandonat – evitând justificările şi eventualele regrete – fostele
sale „convingeri democratice”, înrolându-se într-o formaţiune partidistă
care sprijinea monarhia şi principiile autoritare ale regimului politic
introdus de Carol al II-lea. Fără scrupule şi eventuale explicaţii,
procedând ca un individ obişnuit cu un asemenea comportament, fostul
„democrat” şi adept al „principiilor mulţimii” a renunţat a se mai pretinde
„revoluţionarul dintotdeauna”, reorientându-se către regimul politic de
autoritate instaurat de Regele Carol al II-lea, la 10 februarie 1938. După
ce toată viaţa a încercat a-şi afirma pretinsele convingeri antimonarhice,
Adrian C. Brudariu a acceptat a fi deputat al Frontului Renaşterii
Naţionale, infatuându-se apoi cu faptul că „împreună cu: M. Sadoveanu,
M. Ralea, M. Ghelmegeanu şi alţii, am luat atitudine hotărâtă contra
exploatării capitaliste, făcând să răsune de la tribuna parlamentului
lozincele proletariatului”10. Alăturându-şi, într-o manieră aleatorie,
numele său de acelea ale unor personalităţi ilustre ale epocii,
cvasianonimul traseist politic îşi continua, fără eventuale complexe
recriminatorii, aventura partidistă, considerată de Ioan Hudiţă a fi „un
lung «vagabondaj politic»”11.
Odată cu încheierea celui de al Doilea Război Mondial, fostul
politician Adrian C. Brudariu a renunţat la „crezurile politice” de
altădată, fără a reuşi să evite, însă, repercusiunele cunoscutelor sale
zigzaguri ideologice. Arestat şi condamnat la cinci ani de închisoare,
versatilul client partidist a fost graţiat după puţin peste un an de
recluziune, ca urmare a unei decizii semnate de Petru Groza12.
Deşi s-a dorit a fi un „revoluţionar sui-generis” al sistemului politic
românesc, fostul admirator al experimentelor ruseşti s-a trezit pus în
situaţia de a suporta „binefacerile” primitive ale practicilor comuniste,
fiind tratat de cei care au ajuns să dirijeze sistemul politic din România ca
individ potrivnic realităţilor comuniste. Refuzat de noii diriguitori ai
puterii politice, el s-a văzut obligat să traverseze la un moment dat un
10

Cf. Adrian C. Brudariu, Memoriile magistratului răzvrătit. 1916-1926, passim;
idem, Zile negre, nopţi albe, 1933-1938, passim.
11
Radu Florian Bruja, Carol al II-lea şi partidul unic: Frontul Renaşterii Naţionale,
Iaşi, Editura Junimea, 2006, p. 66.
12
Cf. Dorin-Liviu Bitfoi, Petru Groza, ultimul burghez. O biografie, Bucureşti,
Compania, 2004, p. 510.
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interval de privaţiuni severe, ca individ al cărui trecut era incompatibil cu
noile realităţi ideologice ale ţării13. Încercările repetate de a-şi demonstra
„adeziunea” faţă de regimul politic comunist au rămas fără rezultat, însă,
obligându-l să accepte gesturile filantropice ale lui G.T. Kirileanu14. La 6
august 1959, vechiul său prieten preciza într-o notaţie jurnalieră că-l
vizitase Adrian C. Brudariu, căruia „i-am propus din nou să-şi scrie
amintirile din închisoare, însă refuză, fiindu-i frică de organele
represive”15.
Iată cum, după ce, cândva, criticase realităţile politice din propria-i
ţară, militând pentru o schimbare ce avea să survină după 1945,
„revoluţionarul” de ocazie a ajuns a se teme şi a refuza regimul de
„democraţie populară” instaurat în România, ocupată de Moscova. În
Memoriile sale, fragmentare şi duplicitare, îndeosebi, Adrian C.
Brudariu a încercat a-şi motiva sinuozităţile traiectoriei sale politice,
apelând la o monomanie justificativă care i-a permanentizat componenta
de personaj duplicitar, predispus la compromisuri, cu intenţia de a fi
considerat a face parte dintre factorii de decizie politică ai momentului.
La 7 august 1959, G.T. Kirileanu consemna în caietul de însemnări
zilnice că „împart banii victimelor comunismului”, incluzându-l şi pe
Brudariu printre acele victime16.
Propunându-şi, parcă, să rectifice o posibilă confuzie, Onisifor
Ghibu consemna în jurnalul său că în ziua de 27 iunie 1970 a fost vizitat,
în mod surprinzător, de Anastasie Predescu şi Adrian C. Brudariu. O zi
mai târziu, Predescu îi cerea lui Ghibu să-l primească din nou, „într-o
chestie importantă”, comunicându-i că ar fi bine „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 problemele grele,
pe care ei singuri nu le pot înţelege şi rezolva”17. O asemenea atenţionare
13

Adrian Brudariu, Mărturii din anii dictaturii. „Cumpăna de moarte prin care am
trecut”, în Magazin istoric, Bucureşti, Nr. 5, Mai 1992, p. 39-40.
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Gheorghe I. Florescu, op.cit., p. 218.
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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, 2000, p. 271.
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Ibidem, p. 326.
17
Onisifor Ghibu, Pagini de jurnal (1968-1972), Vol. III, Ediţie îngrijită de Mihai O.
Ghibu, Romeo Dăscălescu, Bucureşti, Editura Albatros, 2000, p. 254.
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putea avea sensul unei preveniri situaţionale, explicabilă pentru un
context dominat de minciună şi teamă. Dar putea fi determinată şi de
experienţele petrecute întocmai, oricând credibile într-un climat al
dezinformării, ameninţător în permanenţă şi nu numai atât.
Parcurgând, cu interes, dar şi cu o firească circumspecţie,
experienţa de viaţă a lui Adrian C. Brudariu, vom rămâne, neîndoielnic,
surprinşi de tertipurile proprii meandrelor ei definitorii, intersectate sau
întrerupte, chiar, de schimbări surprinzătoare de direcţie, de renunţări şi
de soluţii căutate în zone a căror identitate este întotdeauna îndoielnică.
Activitatea sa politică, mereu surprinzătoare, prin neobişnuitele
schimbări de direcţie, ne demonstrează că, dincolo de pretenţii presupuse
ori probate uneori, el nu a fost un personaj a cărui individualitate să
rezide într-un principiu care să aibă în vedere, întotdeauna şi cu
sinceritate, adevăratele coordonate valorice ale unui segment temporal
distinct. El a fost un individ care s-a prevalat, de regulă, de un interes
personal, transferat în permanenţă asupra traiectoriei sale politice, care nu a
urmărit, numai şi întotdeauna, un ideal naţional. Nu doar surprinzător, ci
contradictoriu şi nefiresc chiar, ni se pare faptul că, rememorând un moment
care avea în vedere un ajutor bănesc primit în 1947, de la G.T. Kirileanu,
Brudariu a considerat necesar să precizeze că „aceasta o fac numai
pentru consemnarea ca atare a nefericitului episod, credincios fiind
principiului formulat de preşedintele ţării încă de la începutul epocii de
demnitate pe care a ctitorit-o: «istoria trebuie să se scrie aşa cum a
fost»”18 (subl.ns.). „Preşedintele” la care făcea referire Adrian C.
Brudariu era – greu de crezut, dar adevărat! – Nicolae Ceauşescu. Şi nu
era nici prima şi nici ultima dată când recurgea la un asemenea
compromis degradant, greu credibil pentru cineva care trăise în România
de dinaintea anului 1944!
Altădată, încheind redactarea celui de-al treilea volum
autobiografic, intitulat Memoriile Magistratului Răzvrătit. 1919-1926,
acelaşi memorialist de ocazie a aşezat ca motto al unui amalgam pro
domo, cunoscuta „indicaţie” a lui Nicolae Ceauşescu: „Scrieţi istoria aşa
cum a fost”!19. Însuşindu-şi, surprinzător şi difamant chiar, acest
18

Din istoria unei donaţii..., în G.T. Kirileanu sau viaţa ca o carte. Mărturii inedite,
Ediţie îngrijită şi Cuvânt înainte de Constantin Bostan, Bucureşti, Editura Eminescu,
1985, p. 80.
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„îndemn” devenit o „modă a falsificării”, memorialistul atât de atent cu
„directivele” noilor vremuri a încercat a-şi „construi” o biografie în
spiritul blamabilului interludiu communist.
A murit în decembrie 1990, în vârstă de aproape 97 de ani, fericit
că Nicolae Ceauşescu, „îndrumătorul” său de ocazie în a scrie istoria, a
fost executat tocmai de către comparşii lui dintotdeauna, iar comunismul
va rămâne o „experienţă tristă”, devenită doar un capitol de istorie, care
nu va face, din nefericire, niciodată, cinste României.
*
*

*

Aşa cum era de aşteptat, urmările deformărilor generale intervenite
în România în anul 1944 şi după aceea s-au repercutat, într-o manieră
defavorizantă – chiar tragică –, asupra tuturor acelora al căror trecut a
devenit dintr-o dată o povară incriminatorie, odată cu includerea ţării în
sfera de influenţă a Moscovei. Conştient de o ameninţare pe care nu o
putea eluda şi văzând ce s-a întâmplat cu românii care au fost implicaţi în
evoluţia realităţilor politice proprii perioadei interbelice, Adrian C.
Brudariu a devenit circumspect şi alarmat chiar, înţelegând că putea fi
oricând acuzat pentru trecutul său politic. De aceea, încă din 1944, el a
încercat a-şi demonstra în permanenţă apartenenţa la o facţiune partidistă
de moment, care se recunoştea a fi favorabilă noilor orientări politice ale
României. Dar, aşa cum era de presupus, înregimentările de odinioară în
stânga politică din ţara noastră au început a fi uitate, iar peste ele s-a
suprapus interstiţiul apartenenţei sale la Frontul Renaşterii Naţionale.
În 1945, a fost chemat în faţa unei comisii de epurare. Dar, printr-o
decizie a Comisiei de Apel a Baroului Avocaţilor din Timişoara, din 21
aprilie acelaşi an, acuzaţiile proferate la adresa sa au fost respinse, fiind
confirmat avocat pledant în Baroul Timişoara. Trei ani mai târziu, adică
la 27 aprilie 1948, Colegiul Avocaţilor din Timişoara constata ca el a
„avut tot timpul activitate democratică”, dispunând înscrierea sa, ca
avocat pledant, în Colegiul Timişoara. În cele din urmă, însă, aşa cum
singur va declara, „în baza unui denunţ de rea credinţă, anonim şi
calomnios, Uniunea Colegiilor din Bucureşti, indusă în eroare de cei
interesaţi să-mi ia clientela, a admis recursul sub presiuni lăturalnice, […] şi
am fost îndepărtat din colegiul Timişoara”.
Alarmat de drama cu care se confrunta ţara sa, dar mai ales de
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ameninţările care trenau asupra acelora compromişi de foste implicări
politicianiste, Adrian C. Brudariu s-a orientat către o apropiere de Petru
Groza, a cărui implicare în viaţa politică românească de odinioară părea a
nu mai interesa prea mult20. Cu toate acestea, la 2 decembrie 1956 a fost
arestat şi condamnat la cinci ani de recluziune. A fost însă repede
eliberat, la 13 ianuarie 1958, în virtutea unei graţieri semnate de Petru
Groza21. Dar, datorită îndelungatei sale implicări politicianiste, s-a văzut
confruntat cu privaţiuni greu suportabile, obligat să supravieţuiască fără
pensie, marginalizat şi uitat de cei care i-au fost odinioară comilitoni
politici.
După metamorfozările politice intervenite în vara anului 1944,
existenţa lui Adrian C. Brudariu a ajuns a fi ameninţată în permanenţă de
pericolul reprezentat de fosta sa activitate partidistă, devenită o acuzaţie
deosebit de gravă în noul context intern şi internaţional al României. Aşa
se explică faptul că, imediat după includerea ţării în zona de ocupaţie a
Moscovei, fostele personalităţi politice s-au văzut acuzate pentru
implicarea lor în desfăşurarea realităţilor politice anterioare anului 1944.
Având un trecut politic care contravenea, din punct de vedere ideologic,
noilor direcţii ideologice adoptate de România, Adrian C. Brudariu s-a
trezit dintr-o dată confruntat cu o stare de fapt acuzatoare, peste care nu a
reuşit să treacă fără consecinţe grave şi dezonorante22.
În cele din urmă, a înţeles că noile realităţi politice nu-i puteau fi
favorabile, făcându-l să fie foarte atent şi prevenitor în raport de un timp
care îi devenise străin şi ameninţător. Una dintre modalităţile la care a
recurs pentru a respinge virtualele acuzaţii, oricând posibile în acele
vremuri tulburi, era aceea de a aduna duplicatele referinţelor oferite de
diferite persoane oficialităţilor comuniste ale timpului, despre el,
utilizabile în cazul unor acuzaţii avansate la un moment dat23. Astfel, în
primăvara anului 1945, a adunat copiile a 30 de asemenea „referinţe”,
„date – cum nota el – în 1945 de către magistraţi, avocaţi şi fruntaşi ai
vieţii publice din Banat, către Consiliul Baroului Timişoara, pe baza
cărora s-a dat Decizia 303/27/IV/1948, prin care, constatându-se că am
avut tot timpul vieţii mele activitate democratică şi progresistă, am fost
20

Idem, Memorii, Volumul V, p. 111; Gheorghe I. Florescu, op cit., p. 215.
Cf. Dorin-Liviu Bitfoi, op.cit., p. 510.
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Adrian Brudariu, Mărturii din anii dictaturii, p. 39-40.
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Gheorghe I. Florescu, op.cit., p. 215.
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scutit de epurare şi admis ca avocat pledant în Colegiul Timişoara, unde
ca avocat am pledat 24 <de> ani înainte de 23 august 1944”24.
În punerile în scenă proprii diluviului comunist, „referinţa” sau
„declaraţia” aveau o importanţă determinantă, adeseori, nu numai una
informaţională, ci şi decizională, pentru biografia cuiva, fiind considerată
o modalitate irepresibilă de respectare şi afirmare a democratismului
acelei epoci. În realitate, un asemenea „document”, cauzat şi impus,
adeseori, în epocă, de o pronunţată intenţie subversivă, era de fapt o
intruziune autentică în biografia şi existenţa cuiva, „legalizată” de
pretinsul democratism al unui regim politic autoritar. „Referinţa” era, nu
o dată, o acoperire a sentinţelor politice autoritare, adoptate într-o
anumită perioadă, ca substituire a unei pretinse practici decizionale
democratice, subînţeleasă şi greu de recuzat.
În existenţa lui Adrian C. Brudariu, adunarea „referinţelor” şi a
„declaraţiilor” care îi erau favorabile a ajuns a fi la un moment dat o
preocupare permanentă şi foarte importantă, ele – aceste depoziţii
interesate şi oricând binevenite – fiind păstrate cu mare grijă, ca
„documente” utilizabile în caz de nevoie. O asemenea practică era,
dincolo de scopul ei final, presupus, dar eludat, intenţional, de cel în
cauză, o recunoştere principială a unei vinovăţii care putea fi adusă
oricând în discuţie, ca o posibilă şi gravă acuzaţie. După transcrierea a 30
de referinţe redactate în anul 1945, au urmat cele din anii 1948-1950,
semnate de unele „personalităţi” ale vremii respective, precum Grigore
Berescu, „fost inspector general de Poliţie la Timişoara, în anii 1941-1945”,
dr. Maximilian Drexler, „Prim Rabin din Timişoara”, Dr. Otto Roth,
„avocat, fost Peşedinte al Sfatului Popular Revoluţionar Timişoara, din
timpul revoluţiei maghiare <din> 1919 <a lui> Béla Kun” etc.25.
Un alt set de asemenea „documente” de epocă sunt cele 12 referinţe
24

Adrian C. Brudariu, Memorii, Volumul V, p. 1 şi urm. Dintre cei care au semnat
asemenea note informative, reţinem următoarele nume: Ilie Lungulescu, Primpreşedinte al Curţii de Apel, Nicolae Nicolescu, Procuror General, Petru Talpeş, Primprocuror, Andrei Bundra, Procuror Militar, Andrei Lupuţiu, Şef de Poliţie, dr. Livius
Cigăreanu, fost decan, dr. Nestor Porumb, avocat, fost deputat, dr. Cornel Grafşoreanu,
avocat, fost primar, dr. Coriolan Balan, fost primar al Timişoarei, fost ministru şi
deputat, dr. Andrei Adler, avocat, Preşedinte al Comunităţii Evreieşti din Timişoara, dr.
Geza Loffler, fost Preşedinte al Comunităţii Evreieşti, Traian Novac, socialist, fost
primar al Municipiului Timişoara, „după 23 VIII”., lemnar, Inginer Radu Ludovic,
comunist ilegalist etc.
25
Ibidem, p. 55-61.
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din anii 1960-1961, semnate de câteva personalităţi ale vieţii literare,
ştiinţifice şi politice a vremii, precum şi de unele oficialităţi locale26.
Întrucât printre semnatarii acestor note se numărau şi câteva
individualităţi distincte ale epocii, dar şi avocaţi sau activişti de partid,
transcriem în continuare declaraţiile lor, convinşi fiind că aceste
„mărturisiri interesate” ne oferă unele detalii interesante despre cei avuţi
în vedere, dar, în egală măsură, şi despre cei care le-au avansat. În totul,
aceste „documente de epocă”, deosebit de relevante pentru înţelegerea
unei societăţi anormale, sunt de fapt nişte depoziţii ignominii tragice ale
unui trecut nu foarte îndepărtat, al unei ţări care îşi pierduse identitatea,
subrogată de o ideologie a răului, introdusă cu ajutorul unui regim de
ocupaţie armată străină şi menţinută, apoi, prin recurgerea la o dominaţie
ideologică anacronică şi ruşinoasă, substituită identităţii naţionale.
Textele pe care le transcriem în continuare sunt copii ale unor note
informative „favorabile”, redactate la solicitarea organelor judiciare
abilitate în acest sens, urmând a fi utilizate ca surse informaţionale în
judecarea „cazului Adrian C. Brudariu”. Fiindu-i benefice, în principiu,
cel în cauză le-a transcris şi păstrat pentru eventualitatea – posibilă
oricând –, în care ar fi fost pus în situaţia de a-şi demonstra nevinovăţia
în faţa unor virtuale acuzaţii formulate împotriva sa.
Pentru a le certifica autenticitatea , ele au fost legalizate de cel avut
în vedere prin formula „conform cu originalul”, urmată de propria-i
semnătură, căreia i se adăuga calitatea de avocat.
Anexe
DECLARAŢIE
Subsemnatul, Demostene Botez, scriitor, Vice-preşedinte la S.T.S.C.,
dom<iciliat în> Bucureşti, str. Paul Greceanu, no. 44 declar:
Cunosc pe tov<arăşul> Adrian Brudariu încă din 1911-<19>12 când eram şi unul
şi altul în ultimii ani de liceu. Am fost apoi colegi la Universitatea din Iaşi unde
amândoi am făcut parte din grupul studenţilor democraţi care lupta în contra grupului
naţionalist antisemit.
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 Chemarea scria reportagii politice în care a susţinut gruparea politică
„Partidul muncitoresc”, în rândurile căruia activau prof<esorul> C. Parhon,
26

Referinţe între anii 1960-1964, în ibidem, p. 89-104.
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prof<esorul> Paul Bujor, dr. Zosin, dr. Vasile Râşcanu, muncitori şi din care făcea parte
şi tatăl lui Brudariu, cunoscut în cercurile socialiste din acea vreme, la Iaşi.
Mai târziu, eu am rămas la Iaşi, el a plecat şi s-a înscris ca avocat la Timişoara. Îl
întâlneam uneori la Curtea de Casaţie în Bucureşti. Fiind activ şi priceput îşi făcuse un
nume care trecea mai departe de regiunea Timişoarei. Am aflat că apăra cu temeritatea
şi energia lui temperamentală, pe comuniştii arestaţi, implicaţi în diverse procese.
În 1928 figura printre deputaţii partidului cu caracter pronunţat democratic al
doctorului N. Lupu şi în această calitate a avut multe intervenţii în apărarea clasei
muncitoare printre care una, asupra tratamentului neuman aplicat în închisoare
tov<arăşului> Mihai Gheorghiu Bujor, cerând eliberarea lui.
Presa vorbea de multe ori despre Adrian Brudariu, care ducea o aprigă luptă
politică în contra fasciştilor. Tot presa a scris despre dezavuarea lui Brudariu, de către
fostul mareşal Antonescu, pe cât îmi amintesc, în chestiunea unei mişcări în
magistratură în contra căreia Brudariu făcuse un protest scris pe motiv că se numiseră o
seamă de legionari în posturi de răspundere.
Adrian Brudariu, prin activitatea lui publică, democtatică, era cunoscut în toată
ţara. Activând în Ardeal a fost cunoscut de tov<arăşul> Petru Groza, care îl aprecia
pentru caracterul său şi lupta pe care o ducea în contra tuturor nedreptăţilor şi abuzurilor
sociale şi politice.
Ca orice luptător politic pentru asemenea cauză el a avut adversari îndârjiţi.
Nu cunosc împrejurările care au determinat, în urmă, situaţia lui de astăzi.
26 Februarie 1960
Demostene Botez
*
REFERINŢĂ
Am cunoscut pe Adrian Brudariu prin 1919, în redacţia ziarului Chemarea, unde
lucram amândoi, sub direcţia lui N.D. Cocea. M-a apropiat, de el, temperamentul lui
sincer şi deschis, firea lui energică şi leală. Făcuse toată campania 1916-1918 pe front,
în linia întâi. Absurditatea războiului, ca mijloc de tranşare a conflictelor dintre
guvernele diferitelor state, nepregătirea noastră militară, suferinţa celor din tranşee şi a
populaţiei sărace din dosul frontului, afacerile scandaloase şi îmbogăţirea peste noapte a
celor de sus, toate acestea făcuseră din Brudariu 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. Îmi amintesc că în special exproprierea contelui Mikeş i-a pricinuit mari
neplăceri şi a stârnit multă vâlvă. Depăşind atribuţiile ce avea, el a informat pe d-rul N. Lupu
şi pe N.D. Cocea despre manevrele politicienilor din Bucureşti, care încercau să apere
pe marele latifundiar, nedreptăţind ţărănimea din partea locului.
Văzând că în calitatea lui de magistrat nu-şi poate împlini idealul de dreptate,
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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.G. Bujor, care ispăşea o
condamnare de o revoltătoare nedreptate în temniţa de la Doftana. În lupta dintre
proprietarii urbani şi chiriaşi, Brudariu a luat apărarea chiriaşilor. 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. Consecvent cu această atitudine, ştiu că a
refuzat să facă parte din consiliile de administraţie ale marilor bănci, industrii etc.
În lupta împotriva legionarilor, Brudariu a fost în linia întâi. El a candidat
împotriva lui Horia Sima, asumându-şi toate riscurile, inclusiv riscul propriei lui vieţi.
Ştiu de asemenea că se bucura de preţuirea şi de prietenia marelui democrat d-rul Petru
Groza.
Ca decan al Banatului de Timişoara, ştiu că a luptat cât a putut ca să apere pe
avocaţii evrei de prigoana rasială.
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.
Bucureşti, 1 septembrie 1962
Tudor Teodorescu-Branişte
*
Academician Profesor Dr. N. Lupu, Bucureşti, Bd. Tolbukin (sic!), 85
Stimate şi iubite Domnule Profesor,
Adaug şi eu cea mai caldă rugăminte în favoarea vechiului şi bunului nostru
prieten Adrian Brudariu. Atât ca deputat lupist, când a luat apărarea, în Cameră, lui
Mihai Ghiorghiu Bujor, cât şi ca avocat, Decan al Baroului de Timişoara etc., activitatea
lui s-a dezvoltat pe o linie de stânga, fiind întotdeauna de partea celor prigoniţi şi
luptând cu energie şi curaj. D-rul Petru Groza îl citează în cartea sa În umbra celulei
printre prietenii săi.
Condamnarea lui Brudariu la Timişoara s-a făcut în baza unui denunţ, una din
acele infamii care se face mai ales în viaţa de provincie, unde sunt atâtea invidii şi
intrigi.
D-rul Petru Groza ştia că Brudariu nu este, nu poate să fie vinovat şi de aceea a
luat toate măsurile, în ultimele lui clipe de viaţă, pentru a i se face dreptate.
Te încredinţez, stimate şi iubite Domnule Profesor, că intervin în sprijinul unui
om onest, căruia nu i se poate reproşa nimic. Altfel nici n-aş cuteza să recurg la D-ta.
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Un cuvânt al D-tale la Dl. Diaconescu, Ministrul Justiţiei, ar fi hotărâtor. Te rog
din inimă pune-l cât mai degrabă. Adaugi la răbojul D-tale încă o faptă bună şi dreaptă,
pe lângă atâtea altele.
Îţi mulţumesc călduros.
Primeşte te rog încredinţarea celor mai alese sentimente de îndatorată prietenie,
al D-tale din toată inima,
24/II/<1>960
Tudor Teodorescu-Branişte
*
Tovarăşe Ministru,
Subsemnatul, Academician Profesor Dr. N. Lupu, dom<iciliat> în Bucureşti, Bd.
Tolbichin (sic!), No. 83, Raion 23 August, dau următoarea referinţă pentru Tov<arăşul>
Adrian Brudariu fost avocat.
Îl cunosc pe tov<arăşul> Brudariu de prin anul 1927, când în calitate de deputat
şi mai târziu alături de defunctul meu frate, Dr. N. Lupu, a depus o luptă de avangardă
progresistă şi a apărat interesele clasei muncitoare în Parlament, în profesiune şi prin
presă, fapte de notorietate publică.
La referinţele ce s-au dat şi la cele ce rezultă din memoriul său autobiografic,
adaug şi eu recomandarea mea, pentru a putea fi încadrat în câmpul muncei sale
profesionale şi dacă este cazul să i se dea o pensie pentru meritele sale din trecut.
Bucureşti, 17 martie 1960
Acad.Prof.Dr. N. Gh. Lupu
*
TOVARĂŞULUI GHEORGHE DIACONESCU
MINISTRUL JUSTIŢIEI
BUCUREŞTI
REFERINŢĂ
Subsemnatul, ACADEMICIAN PROFESOR DR. HORTOLOMEI NICOLAE,
dom<iciliat> în Bucureşti, Str. Fucik, No. 34, în ceea ce priveşte pe tov<arăşul> Adrian
C. Brudariu, fost avocat în Timişoara, iar în prezent domiciliat în Bucureşti, relatez
următoarele:
Îl cunosc pe tov<arăşul> Brudariu C. Adrian din Iaşi, încă de pe vremea <când>
era student şi era considerat că făcea parte din gruparea de stânga, democratică, a
tineretului ieşean.
Ştiu că în calitate de avocat a apărat şi ajutat pe progresişti, că a avut o atitudine
democratică şi o poziţie net antifascistă, fapt care i-a atras multe adversităţi.
Am fost împreună cu el în Parlamentul din 1939/1940 şi ştiu că de pe poziţii
anticapitaliste afirma, cu tenacitate, drepturile proletariatului şi a<le> păturilor
muncitoare obijduite.
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Prietenia tov<arăşului> Brudariu cu Preşedintele Dr. Petru Groza avea acelaşi
substrat ideologic progresist.
Îl cunosc ca pe un om cinstit, leal, ataşat clasei muncitoare şi de aceea îl recomand cu
toată încrederea celor în drept spre a i se acorda o pensie pentru lupta lui democratică din
trecut sau spre a fi încadrat în profesia lui, în care mai poate aduce servicii reale poporului
muncitor şi contribui astfel la întărirea regimului democrat popular.
Bucureşti, 4 Febr<uarie> 1960
Ss/Prof.Dr. Hortolomei
*
REFERINŢĂ
În epoca pe când conduceam Şcoala Politehnică din Timişoara (1921-1930), am
avut ocazia să vin în contact adeseori cu tov<arăşul> Adrian Brudariu. Printre avocaţii
din Timişoara, tov<arăşul> A<drian> B<rudariu> se bucura de un nume bun, ca om
onest şi hotărât antifascist. Tov<arăşul> A<drian> B<rudariu> lua totdeauna apărarea
cauzelor drepte ale muncitorilor şi nu o dată a avut, din această cauză, neplăceri cu
guvernele de atunci, care îl tratau drept „bolşevic”.
În Timişoara, tov<arăşul> A<drian> B<rudariu> avea prestigiul unui factor
cultural de seamă – un om cult, care ţinea conferinţe în toată regiunea, în tot Banatul.
Şcoala Politehnică era o tribună de propagare a ideilor de înalt umanitarism atât pentru
studenţi, cât şi pentru publicul din Timişoara. De pe această tribună, tov<arăşul>
A<drian> B<rudariu> a fost invitat să ţină o conferinţă; în urma invitaţiei, tov<arăşul>
A<drian> B<rudariu> a ţinut o conferinţă intitulată Emanciparea femeii, care, după
câte îmi amintesc, a fost foarte mult apreciată.
Într-un cuvânt, tov<arăşul> A<drian> B<rudariu> a îndeplinit un rol activ de
factor progresist în epoca în care l-am cunoscut. Iar prietenia lui cu omul politic Nicolae
Lupu a durat numai atâta vreme cât acest om politic s-a menţinut pe linia de conduită a
unei adevărate democraţii.
Bucureşti, 27. 2. <19>60
Prof<esor> Victor Vâlcovici
Facultatea de Matematică şi Fizică
Universitatea „C.I. Parhon”
*
REFERINŢĂ
Subsemnatul, medic veterinar Dr. Rusu Ghe<orghe>, domiciliat <în> Bucureşti,
str. Alexandru Constantinescu, no.1, Raionul I.V. Stalin, profesor la Şc<oala>
Profesională Specială no. 11, de pe lângă Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, fost
Consilier tehnic şi Consilier ministerial – Ministerul Agriculturii, fost Director al Secţiei
de Alimentare din Institutul Veterinar Zootehnic Bucureşti, în ce priveşte persoana
tov<varăşului> Brudariu C. Adrian, domiciliat <în> Bucureşti, B-dul Republicei 56,
declar următoarele:
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Îmi aduc aminte de tov<arăşul> Brudariu C. Adrian, încă de pe vremea când
urmam împreună cursurile Şcolii primare la Şcoala Costachi Negri, Iaşi. Încă de pe
atunci se manifesta ca un răzvrătit împotriva nedreptăţilor sociale, deocamdată
„şcolăreşti” şi printre altele nu am uitat nici până astăzi refuzul premiului şcolar ce i s-a
oferit, protestând vehement şi public pe scena Teatrului Naţional unde se împărţeau
premiile, arătând că directorul şcolii a protejat pe copilul unor părinţi bogaţi, căruia i-au
oferit pe nedrept şi în dauna lui Brudariu C. Adrian premiul I.
Mai târziu, pe când urmam cursul universitar la Bucureşti, mergând la Iaşi, am
fost îndrumat de Adrian C. Brudariu să mă abonez la Revista Ideii, redactată de Panait
Muşoiu, revistă înaintată de răspândire a ideilor democratice şi progresiste din ţara
noastră.
De la izbucnirea primului război mondial ne-am despărţit şi nu ne-am mai
întâlnit de cât în anul 1924 în oraşul Timişoara. Am fost adesea informat de dârzenia cu
care, în calitate de judecător, Brudariu C. Adrian a apărat interesele poporului muncitor
cu ocazia exproprierilor latifundiarilor şi împroprietărirea ţăranilor, ca şi de demersurile
lui pentru dejucarea planurilor de anulare a sentinţelor privind exproprierea
absenteiştilor din jud<deţul> Trei Scaune.
Dându-şi demisia din magistratură s-a înscris în Baroul Avocaţilor timişoreni,
unde, datorită spiritului său umanitarist, a reuşit în scurtă vreme să împace interesele
contradictorii şi să armonizeze colaborarea tuturor naţionalităţilor din Timişoara (nemţi,
unguri, evrei, români etc.), fapt pentru care a fost ales Decan al Baroului de Timişoara.
Subsemnatul, plecând din Timişoara şi revenind în Vechiul Regat, am fost
informat în repetate rânduri de lupta pe care o ducea pentru apărarea unor grupe de
comunişti, cărora li se intentaseră diferite procese.
De asemenea, am aflat despre rolul hotărâtor pe care l-a avut în eliberarea din
închisoare a fostului Preşedinte Dr. Petru Groza. De întâlnit, nu l-am mai întâlnit decât
foarte târziu, după 1952.
Mi-a rămas însă în minte, o conversaţie avută cu el, la câtăva vreme după
Decizia Ministerială privitoare la mărirea pensiilor şi simultan la reducerea preţurilor la
mărfurile de larg consum, fapt pe care îl considera şi el ca o performanţă a sistemului
economic şi financiar în regimul socialist.
Este de notorietate publică activitatea lui excepţională pentru apărarea clasei
muncitoare şi ataşamentul lui faţă de oamenii muncii cari produc bunurile şi realizează
socialismul în regimul democrat-popular.
Ştiu că este un cetăţean loial şi nu şi-a schimbat convingerile lui socialiste din trecut.
Bucureşti, 5 Martie 1960
Ss/ Dr. Ghe. Rusu
Bulet<inul> Populaţiei C. M. V. 144485, seria D. C. 627685
*
DECLARAŢIE
Subsemnatul, Zeno Draia, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Moşilor, 124 A,
cunosc pe Adrian Brudariu din anul 1927, când am activat, timp de 6 luni, ca avocat
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stagiar în baroul de Timişoara.
Adrian Brudariu făcea parte dintre avocaţii fruntaşi ai baroului, avea o clientelă
numeroasă şi era foarte apreciat din cauza pregătirei lui profesionale temeinice, pentru
pledoariile documentate pe care le ţinea cu mult avânt în faţa instanţelor judecătoreşti.
În acea perioadă, Adrian Brudariu activa în cadrul partidului ţărănist de sub
preşedinţia lui Dr. N. Lupu, fiind cunoscut în Banat ca un luptător dârz pentru
democraţie, cu concepţii progresiste înaintate.
După 23 August 1944, între anii 1946-1949, când funcţionam ca Secretar
General la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, l-am întâlnit din nou pe Adrian Brudariu,
cu ocazia unor vizite pe care le-a făcut Preşedintelui Dr. Petru Groza.
Adrian Brudariu se bucura de o încredere şi apreciere deosebite din partea
defunctului Preşedinte.
Îmi amintesc că în anul 1948, când Brudariu i-a adus la cunoştinţă că a fost radiat
din baroul de Timişoara, Dr. Petru Groza a dat indicaţiuni să se facă un demers pe lângă
Preşedintele Uniunei Avocaţilor, Paraschivescu Bălăceanu, în scopul de a se reveni
asupra acelei măsuri.
Pe lângă cele de mai sus, pot arăta că din discţiile pe care le-am avut cu Adrian
Brudariu, ori de câte ori ne-am întâlnit, mi-am putut forma convingerea că el este un
intelectual remarcabil, pătruns adânc de sentimente şi idei democratice şi progresiste,
ataşat clasei muncitoare.
2 martie 1960
Zeno Draia
*
DECLARAŢIE
Subsemnatul, dr. Roth Roland Robert, medic primar la Institutul Clinic de
Pediatrie „Emilia Irza# din Bucureşti, declar următoarele, cu privire la viaţa
profesională, socială şi politică a Tov<arăşului> Adrian Brudariu.
Îl cunosc pe tov<arăşul> A. Brudariu încă din timpul copilăriei mele, de prin
anul 1930, căci tatăl meu era coleg cu dânsul, avocat la Baroul Timişoara. Tatăl meu,
Dr. Otto Roth, ca vechi socialist militant (a fost preşedintele primului Sfat Popular din
Banat, prin 1918, şi procuror general pentru această regiune, în timpul revoluţiei
socialiste magyare (sic!), 1919), nutrea sentimente de sinceră admiraţie şi prietenie
pentru A. Brudariu. Dese ori ne povestea, mie şi fraţilor mei, de procesele intentate de
poliţia de siguranţă, muncitorilor şi intelectualilor democraţi, şi în care avocatul Adrian
Brudariu apăra mai mult gratis, prin pledoarii pline de curaj şi strălucită elocinţă, pe acei
fii credincioşi poporului şi clasei muncitoare, acuzaţi de „spionaj bolşevic, atentat la
siguranţa statului, înaltă trădare” etc. etc.
Acestea, într-o vreme când ori ce suspiciune cât de vagă de a avea legături cu sau
de a avea simpatie faţă de mişcarea muncitorească, sindicate sau Partidul Comunist în
ilegalitate ori sentimente admirative faţă de marea ţară a Sovietelor, putea să atragă
persecuţie, urmărirea, arestarea şi condamnarea la temniţă grea.
Eu, personal (având din 1940 legături cu U.T.C.-ul), ştiu de o serie de cazuri,
când, din însărcinarea „Ajutorului Roşu”, „Apărarea Patriotică” de mai târziu, Adrian
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Brudariu a intervenit şi apărat cu riscuri personale pe mai mulţi comunişti, muncitori şi
luptători antifascişti, scăpând viaţa acestora, eliberându-i de sub schingiuirile la care
erau supuşi de siguranţă şi jandarmerie.
Astfel îmi amintesc că a salvat pe Miron Belea-junior, a apărat gratuit pe
tov<arăşul> Iosif Ardeleanu, pe soţia tov<arăşului> Andrei Ardeleanu, pe tov<arăşul>
Silard Pavel, azi Ambasadorul nostru în Indonesia, care făcea parte dintre partizanii ce
luptau în munţii Banatului.
Ştiu de asemenea că tov<arăşul> Brudariu a dat dovadă de o înaltă atitudine
civică atunci când în 1940 a luat atitudine făţişă împotriva „Dictatului de la Viena”. Eu,
personal, l-am auzit atunci cum în plină stradă discuta cu vehemenţă în faţa unui grup de
intelectuali, condamnând politica aservită axei Roma-Berlin.
De asemenea, nu voi uita niciodată atitudinea curajoasă pe care a avut-o
tov<arăşul> Brudariu, ca Decan al Baroului avocaţilor, <când>, luând poziţie hotărâtă
împotriva discriminărilor şovine şi rasiale dictate de clica antonesciană şi găsind
formule ilegale, a asigurat existenţa atât a avocaţilor evrei radiaţi din barou, cât şi pentru
refugiaţii din Ardealul de nord.
Atât de la tatăl meu, cât şi mai târziu chiar de la Tov<arăşul> Dr. Petru Groza
personal, am aflat rolul primordial pe care l-a avut tov<arăşul> Brudariu în obţinerea
eliberărei din închisoarea Malmaison a fostului Preşedinte a<l> Marei Adunări
Naţionale, Dr. Petru Groza.
Dr. Petru Groza nu a omis nicicând ocazia să facă elogiul şi să aducă mulţumiri
chiar public, numindu-l pe Adrian Brudariu omul cu cel mai mult curaj personal, care,
fără a fi încadrat într-o organizaţie sau mişcare de stânga, pe vremea aceea, a luat
atitudine contra fascismului şi pentru socialism, expunându-se adeseori de a fi arestat de
organele de represiune ale statului burghezo-moşieresc şi de dictatura antonesciană.
Aşa, de exemplu, îmi aduc prea bine aminte de iarna 1940- <19>41, când poliţia
legionară voia să ne scoată din casă pe motivul că tatăl meu avea dosar de bolşevic la
siguranţă şi tov<arăşul> A. Brudariu, noaptea, a fugit la Preşedintele Tribunalului,
Ianculescu, şi a reuşit să oprească evacuarea noastră forţată.
Ştiu că îndepărtarea lui din colegiul avocaţilor în 1948 a produs o surpriză
neplăcută pentru toţi oamenii cinstiţi din Timişoara şi în special asupra familiilor
acelora pe care tov<arăşul> Brudariu i-a apărat de urgia fascistă.
Tatăl meu, om cu experienţă politică şi bun cunoscător al tacticei revoluţionare, a
fost chiar de părere că aceasta a fost o greşeală politică, căci în jurul lui Adrian Brudariu ar
fi putut să se strângă mulţi intelectuali români şi să adere la lupta dusă de Partid pentru
democratizarea ţărei şi desăvârşirea revoluţiei socialiste pe plan cultural şi ideologic.
Poate că (sic!) cel mai bine caracterizează ţinuta demnă a tov<arăşului> Brudariu
şi faptul că nu a recurs niciodată la tertipurile la modă în timpul războiului, la
obişnuitele camuflări de capitaluri străine prin „românizare” şi nu a primit să fie
acţionar al firmelor comerciale sau să exploateze sub orice formă munca umană.
Singura societate al cărei preşedinte a fost ani de zile este Societatea pentru
Protecţia Animalelor, al cărei secretar, tov<arăşul> Szenrirmay, profesor de economie
politică, care ţinea cursuri de iniţiere marxistă şi în locuinţa căruia s-au ascuns arme şi
muniţii destinate insurecţiei armate ale P.C.R., a fost protejat de Brudariu, când
legionarii voiau să-l îndepărteze de la secretariatul Societăţii.
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După 1948, fiind scos de la Colegiul avocaţilor, tov<arăşul> Adrian Brudariu s-a dus
din proprie iniţiatvă la o muncă grea de teren, unde, pentru munca depusă şi comportamentul
cinstit de care a dat dovadă, muncitorii l-au ales responsabil cultural al comitetului sindical.
De mai multe ori am vorbit de atunci cu tov<arăşul> Brudariu, <şi>, în ciuda
faptului că din punct de vedere fizic nu o ducea prea bine şi de vreo 6-7 luni nu mai
avea pensie, totuşi mi-a vorbit plin de încredere şi speranţă despre realizările de la noi
din ţară, de construcţiile minunate care se fac, de revalorificarea tezaurului cultural şi
artistic, operă îndrumată de Partid şi de Guvern.
Ştiu că a păstrat legăturile de prietenie cu Dr. Petru Groza până la moartea
acestuia şi era apreciat de acesta.
Am convingerea că este un bun fiu şi patriot al ţărei sale, devotat cu sinceritate
clasei muncitoare pe care a apărat-o <şi> are şi astăzi aceleaşi concepţii socialiste.
Ţin să dau această declaraţie şi ca un prinos adus memoriei tatălui meu şi Doctorului
Petru Groza, care, dacă astăzi ar mai trăi, am certitudinea că ar da aceleaşi referinţe, date şi
caracterizări, poate chiar mai ample, pentru care apreciem şi iubim pe Adrian Brudariu.
Buletin Iden<titate>
B. 521191/1696/1960
ss/ Dr. Roth Roland Robert
Str. Cloşca 14. R.T.V.
*
REFERINŢĂ
Subsemnatul, Waldeck Iosif, fost conducător de automobil, domiciliat în comuna
Vinga, Raionul Arad, Regiunea Banat, dau următoarea referinţă tov<arăşului> Adrian
Brudariu, domiciliat în Bucureşti, Bd. Republicei, 56, Raionul Tudor Vladimirescu.
Îl cunosc pe tov<varăşul> Brudariu Adrian din anul 1933, când am fost arestat,
împreună cu Liptac Ion, Cosilcov Dimitrie (ambii au murit), pentru politică comunistă,
şi înaintaţi Legiunei de Jandarmi Timişoara.
Tov<arăşul> Brudariu, fost avocat la Timişoara, fiind încredinţat cu apărarea
noastră, care, după 4 zile, ne-a scăpat din mâna jandarmilor şi am fost pu<şi> în
libertate, tov<arăşul> Brudariu ne-a apărat gratuit.
Ştiu că tov<arăşul> Brudariu făcea politică democrată în Partidul Ţărănesc
Democrat a<l> lui Dr. Nicolae Lupu. Amintesc că în anul 1931, cu ocazia unei alegeri
de deputaţi, a ţinut cuvântarea la care s-au adunat toţi locuitorii din Vinga.
Tov<arăşul> Brudariu a ajutat populaţia săracă în mod gratis şi a lucrat pentru
locuitorii din Vinga şi <din> jur să primească pământ şi locuri de casă prin Reforma Agrară.
Dau prezenta referinţă având convingerea că el a muncit pentru timpul orânduirei
democratice în acea parte a ţărei: Vinga, Jud<eţul> Timiş.
Vinga, la 12 Mai 1961
La luptă activă pentru pace.
ss. I. Waldeck
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*
REFERINŢĂ
Subsemnatul, Suba B. Petru, pensionar, domiciliat în comuna Vinga, No. 80,
Raionul Arad, Regiunea Banat, dau următoarea referinţă tov<arăşului> Brudariu
Adrian, din Bucureşti, B-dul Republicei, 56, R<aionul> T<udor> Vladimirescu.
Cunosc pe tov<arăşul> Brudariu Adrian, fost avocat în Tomişoara, de la anul
1926, care pe atunci era şeful partidului ţărănesc democrat a<l> lui Dr. Nicolae Lupu.
Eu eram funcţionar la judecătoria Vinga.
Cu ocazia alegerilor generale, în anul 1926, am fost delegat să primesc urnele cu
voturi în pază până dimineaţa. Când am intrat, am observat că prim-pretorul Manta
Pavel şi servitorul Bereneanţ Pavel schimba<u> voturile. Am spus cazul că de ce am
venit şi m-a forţat cu l<ocotenentul de> jand<armi> Ursu să părăsesc localul. Cele
întâmplate <le>-am raportat Parchetului Tribunalului. Pentru această procedură am fost
mereu terorizat şi că am fost în Armata Roşie în Ungaria. Am fost forţat să demisionez
din postul meu.
Tov<arăşul> Brudariu a cetit din Gazetă cele perecute în Vinga, cu furtul
voturilor şi că am pierdut postul. El m-a angajat în biroul său de avocat din Timişoara,
ca secretar.
Aflând şefii partidelor politice naţionale angajarea mea, prin Insp<ectoratul de>
Jand<armi> Timişoara au început urmărirea mea, ca periculos propagandist comunist.
Tov<arăşul> Brudariu m-a apărat pe mine şi pe alţi comunişti săraci, fără să
plătim onorar.
Tov<arăşul> Brudariu <l->a apărat gratuit şi l-a scăpat de moarte pe Adler
Andrei, care a intrat în greva foamei în anul 1944, luna VI.
Când Adler a fost în lagărul evreilor în Miniş, tov<arăşul> Brudariu, prin mine, a
trimis bani, pachete cu mâncări, rufe şi alte<le> şi i-am liniştit pe evrei, că trupele
sovietice sosesc în ţară şi <îi> scapă din lagăr. Eu am fost arestat prin
C<oman>d<an>tul col<onel> Micu şi depus în închisoarea Curţii Marţiale de unde
tov<arăşul> Brudariu m-a scăpat.
Tov<arăşul> Brudariu, la 1 VI 1931, ca candidat de deputat al Partidului
Ţărănesc Democrat al D-rului Lupu, a fost bătut de Naţional Ţărănişti în comuna
Besenova-Veche.
Tov<arăşul> Brudariu, în calitate de deputat, a reuşit să facă pe coloniştii din
Hunedoara Timişană să primească pădure din parcul regal de vânătoare, pentru care a
avut multe neplăceri.
Tov<arăşul> Brudariu a fost părintele sărăcimei şi a<l> comuniştilor din
ilegalitate, pe care nu cuteza să-i apere alt avocat, el a apărat pe toţi săracii gratuit şi i-a
ajutat chiar şi cu bani.
El a fost iubit de toţi locuitorii din comunele judeţului Timiş şi Arad.
Tov<arăşul> Brudariu mi-a predat în păstrare, prin ascunderea într-o lada cu stupi,
broşurile, regulamentul Partidului Comunist, scris de Prof<esorul> Parhon din Iaşi, ceea
ce le-am restituit.
Am fost de faţă când în anul 1931, la Trib<unalul> Timişoara s-a refuzat
primirea listei de candidatură a Partidului Comunist din Timişoara, când tov<arăşul>
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Brudariu personal a intervenit la preşedintele Tribunalului, Radi Timotei, care apoi a
admis primirea listei.
Tov<arăşul> Brudariu a organizat sindicatul alimentar al chelnerilor, în 193…-1938,
când a fost ales chelner de onoare.
Tov<arăşul> Brudariu a jucat un mare rol în perioada 1938-1944 la apărarea
organizaţiilor democratice în Timişoara şi în toate comunele în jurul Timişoarei.
Cuvântul lui a fost ascultat de oameni şi de multe ori hotărâtor. În timpul ilegalităţei,
comuniştii din Vinga au fost apăraţi de tov<arăşul> Brudariu gratuit, ultimul caz a fost
cu arestarea lui Waldeck Iosif, Liptac Ion, Cosilov Dimitrie, cei 2 din urmă au murit,
cari au fost ridicaţi din domiciliul lor de Siguranţa Timiş, iar la intervenţia
tov<arăşului> Brudariu, după 4 zile au fost puşi în libertate.
Dau prezenta referinţă având convingerea că el a muncit pentru triumful
orânduirei democratice în acea parte a ţărei şi plasa Vinga, apoi în anul 1942
tov<arăşul> Brudariu m-a scos din lagărul politic din Craiova şi m-a mutat la
Detaş<amentul> 42 C.F.R. din Craiova.
13. V. 1961
ss/ Suba B. Petru
*
DECLARAŢIE
Subsemnatul, Weiser Sebastian, avocat, fost consilier în Consiliul Baroului
Avocaţilor Timişoara, fac următoarea declaraţie:
Dl. Avocat Adrian Brudariu, atât în calitatea lui de avocat cât şi în calitatea lui de
Prodecan şi decan chiar, sub regimurile dictatoriale legionare şi antonesciene, a avut o
atitudine plină de curaj şi democratică, el fiind autorul înţelegerei dintre avocaţii români
şi minoritari, în baza cărui pact s-a putut forma pentru prima oară un consiliu <i>eşit din
voinţa comună a tuturor avocaţilor fără deosebire de naţionalitate şi care consiliu apoi a
restabilit liniştea în Baroul Timişoara.
Domnul Adrian Brudariu în calitate de Decan a fost cel mai aprig luptător în
interesul avocaţilor în general, iar atunci când s-a adus legea rasială în urma căreia
avocaţii evrei au fost eliminaţi şi lipsiţi de dreptul de a pleda, la sugestia lui, consiliul a
admis acestor evrei un termen de lichidare de 6 luni, ceea ce nu era prevăzut în lege şi
după cât ştiu acest lucru a fost făcut de unicul Barou din ţară.
A tolerat ca aceşti avocaţi să poată continua avocatura clandestin în tovărăşie cu
avocaţii români. La îndemnul său s-a protestat în scris de către consiliu contra acestei
legi rasiale, pentru care fapt, întreg consiliul a fost destituit.
De asemeni, D-sa a apărat întotdeauna comunişti şi evrei dezertori de la munca
obştească subt regimurile de teroare, fapt pentru care a fost trecut pe lista neagră.
Supt chestoratul de Poliţie al lui Grita, el a fost apărătorul mai multor comunişti
şi cu un curaj excepţional a mers la Poliţie, în asistenţa medicului legist, constatând, la
faţa locului, rănile cauzate de bătăile aplicate acestora.
Îl cunosc de 28 ani ca pe un luptător vajnic democrat, este unul dintre primii
avocaţi penalişti, un orator de forţă, din care motive a fost întotdeauna bine apreciat de
întreg corpul magistraturii, atât civil cât şi militar.
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Pe vremea pe când fostul Primpreşedinte al Tribunalului Timişoara, Ştefan
Deleanu, a avut atitudini contra avocaţilor minoritari, Decanul Adrian Brudariu a luptat
deschis contra acestuia.
Este o fire independentă şi mai ştiu că sub regimul generalului Antonescu a sărit
în apărarea actualului Prim Ministru Dr. Petru Groza, fapt descris chiar de D-sa în
cartea: În Umbra Celulei.
Opinia publică, de altfel, a apreciat întotdeauna serviciile imense aduse de dânsul
în interesul locatarilor.
A fost şi preşedintele Partidului Ţărănesc, nuanţa Dr. N. Lupu, mai mulţi ani,
luptând în contra regionalismului, nepotismului şi politicienilor abuzivi, ţinând un mare
discurs în Parlamentul ţărei, cu care ocazie a fost atacat de mai mulţi miniştri
reacţionari, pentru ideile lui avansate, democratice.
Avocat S. Weiser

ANUL 1967-DEBUTUL ROMÂNIEI CA STAT MEDIATOR ÎN
CONFLICTUL ARABO-ISRAELIAN DIN ORIENTUL APROPIAT
Jeny Ghioc
Summary: Romania had unique attitude within the Communist bloc
States in the israelian 6 Days War.
Relations with the Arab States keeped relations hips with Israel during
the war Romania has the opportunity to get involved as a mediaror is in conflict
in the Middle East starting with the year 1967.

În Orientul Apropiat anul 1967 a determinat, ca urmare a
evenimentelor desfăşurate, schimbări geopolitice importante care vor
impune noi abordări internaţionale în vederea aplanării conflictului
arabo-israelian şi rezolvarea problemei palestiniene, problemă nou
apărută în arealul relaţiilor internaţionale o dată cu încheierea conflictului
din acest an. Încă din luna mai URSS îşi avertiza aliaţii de la Cairo şi
Damasc despre o posibilă invazie a trupelor israeliene în Siria, informaţie
oferită de serviciile secrete, justificată de altfel prin două incidente
militare determinate de Israel: atacul satului cisiordan Samu şi doborârea
în luna aprilie a 6 avioane aparţinând aviaţiei militare siriene. Ca urmare
a avertismentului sovietic, pentru a-şi demonstra forţa în faţa Israelului
dar şi pentru a determina Iordania să adopte o poziţie fermă în cadrul
conflictului arabo-israelian, Egiptul a mobilizat trupe în Sinai. La rândul
său Israelul, ca urmare a raidului aerian egiptean efectuat deasupra
reactorului de la Dimona, ordonă mobilizarea forţelor de rezervă1.
Subestimând puterea militară a Israelului, la 22 mai Nasser2 a dispus
blocarea strâmtorii Tiran pentru navele israeliene, câştigând astfel o
imensă popularitate în lumea arabă, devenind totodată principalul
protagonist al propagandei anti-israeliene, încurajând mass-media să
răspândească lozinci care anunţau distrugerea iminentă a Israelului. În
scurt timp Iordania este atrasă în coaliţia împotriva Israelului iniţiată de
1

Michael Brecher, Benjamin Geist, Decisions in Crisis: Israel, 1967 and 1973,
Berkeley, University of California Press, 1980, p. 51.
2
Gamal Abdel Naser Husein (15 ianuarie 1918-28 decembrie 1970), ofiţer şi prim
ministru (1954-1956), preşedinte (1956-1970) şi lider al Republicii Arabe Unite Egipt.
A purtat două războaie cu Israelul în 1956 şi 1967.
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Nasser, ca şi Arabia Saudită – chiar dacă aceasta şi-a manifestat unele
rezerve. Refuzând propunerile venite din partea SUA şi a Marii Britanii
în vederea găsirii unui compromis cu privire la blocarea Strâmtorii Tiran,
Nasser miza pe faptul că, implicarea acestora în conflict de partea
Israelului, puteau determina creşterea popularităţii politicii sale în lumea
arabă şi totodată creşterea credibilităţii Uniunii Sovietice în regiune3.
În contextul acestor evenimente, guvernul israelian a fost dizolvat
de către Levi Eshkol la data de 1 iunie 1967, alcătuindu-se un nou
Guvern al Unităţii Naţionale, în care Moshe Dayan4 a deţinut portofoliul
Ministerului Apărării. Menachem Begin, conducătorul blocului 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.
Iniţial SUA s-au pronunţat pentru rezolvarea conflictului
israeliano-arab pe cale paşnică. Însă după implicarea Arabiei Saudite în
conflict şi dizolvarea guvernului Eshkol şi-au schimbat poziţia. La 3
iunie 1967, Secretarul de Stat american Dean Rusk informa, printr-o
circulară expediată ambasadelor SUA din Orientul Mijlociu, decizia de a
nu se mai pronunţa pentru împiedicarea Israelului de a riposta în faţa
celor întâmplate. Ulterior consilierul preşedintelui american în chestiuni
de securitate, Walt W. Rostow publica la data de 4 iunie 1967 un
Memorandum, în care făcea cunoscută poziţia oficială a Casei Albe faţă
de aceste evenimente, subliniind necesitatea rezolvării problemei
refugiaţilor palestinieni – condiţie esenţială ca arabii să accepte existenţa
statului Israel.
În contextul agravării tensiunilor dintre statele arabe şi Israel,
România îşi păstra neutralitatea susţinând dreptul la existenţă a statului
Israel, dar şi drepturile populaţiei palestiniene.
Războiul a fost declanşat pe 5 iunie 1967, pe 6 iunie armata
israeliană ocupa Fâşia Gaza, pe 7 iunie, malul stâng al Iordanului şi
partea de est a Ierusalimului, care va fi anexată de Israel pe 27 iunie. Pe 8
iunie Egiptul a capitulat, iar pe 9 iunie armata israeliană a atacat Siria şi
după lupte grele a ocupat o mare parte din platoul Golan. Confruntarea s-a
3
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
4
A se vedea: Moshe Dayan, Istoria vieţii mele, Editura Enciclopedică, 2001.

202

Jeny Ghioc

încheiat la 10 iunie, aducând Israelului un teritoriu de apropae patru ori
mai mare decât era înainte de război5. Acest război fulger a provocat în
istoria relaţiilor internaţionale un veritabil cutremur, plasând problema
palestiniană în centrul diferendului arabo-israelian, crescând totodată
substanţial rezerva de simpatie faţă de statul evreu6.
După încheierea conflictului România îşi exprimă cu diverse ocazii
poziţia faţă de situaţia tensionată din Orientul Apropiat. Astfel în cadrul
şedinţei Comitetului Executiv al CC al PCR din 12 iulie 1967 se sublinia
necesitatea ca politica externă românească să fie extrem de activă în zonă
(,,am ajuns la concluzia că trebuie să facem ceva mai concret, să nu ne
mulţumim numai cu declaraţia publicată”7), insistând pe lângă
oficialităţile israeliene că ,,este necesar să părăsească teritoriile ocupate,
deoarece ţinerea lor sub ocupaţie va alimenta actuala stare de lucruri”8.
Poziţia Israelului a fost analizată cu luciditate şi obiectivitate, din
perspectiva necesităţii stabilirii păcii în zonă, ajungându-se la concluzia
că Israelul nu se poate menţine ca stat independent promovând o politică
duşmănoasă faţă de statele arabe şi că acest stat chiar dacă vrea să se
menţină în luptă, până la urmă totuşi nu va putea face faţă unui nr. de 100
milioane de arabi. Astfel era în interesul său să ducă o politică înţeleaptă
de colaborare cu arabii.
Ca poziţia României să fie cunoscută în cercurile oficiale ale
statelor democratice, se insista ca aceste puncte de vedere să fie
prezentate SUA, Angliei, Franţei. Totodată ambasadorilor ţărilor arabe
urmau a li se explica pe larg punctul de vedere al României, care avrea
ca idee centrală faptul că problemele litigioase dintre arbi şi Israel puteau
fi rezolvate pe calea înţelegerii. Atât statelor democratice cât şi statelor
arabe, România îşi arăta disponibilitatea de stat negociator, care putea
acţiona pentru a-i determina pe israelieni să părăsească teritoriile
cucerite. Diplomaţia românească considera necesar ca Israelul să
înţeleagă necesitatea aplanării stării de tensiune şi încordare, însă fără a
se apela la ameninţări sau la ruperea relaţiilor diplomatice. Atitudinea
5

Jhon Norton Moore, The Arab-Israeli conflict readings and documents, New
Jersey, Princeton University Press, 1977, p. 121-132.
6
Pierre Hazan, Războiul de Şase Zile. Victoria compromisă, Bucureşti, Editura Corint,
2002, p. 9.
7
A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R, Secţia: Cancelarie, Dos. 90/1967, Stenograma
şedinţei Comitetului Executiv al CC al PCR, din ziua de 12 iunie, f. 5.
8
Ibidem, f. 6.
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României avea rolul de a nu-i supăra pe arabi, dar nici pe israelieni. În
discuţiile purtate la 12 iunie 1967 între ministrul afacerilor externe
Corneliu Mănescu şi ambasadorul Israelului la Bucureşti Eliezer Doron
se insita asupra faptului că România se pronunţa împotriva oricăror
avantaje obţinute în urma anexărilor teritoriale de către Israel şi că,
singura soluţie sigură de rezolvare a neînţelegerilor o constituiau
tratativele9. Israelul solicita României prin intermediul ambasadorului
Eliezer Doron, ajutor în vederea ,,aşezării părţilor implicate în conflict la
masa tratativelor”10. Poziţia pe care România o va dobândi în moderarea
dintre părţile aflate în conflictul din Orientul Apropiat a fost subliniată
ferm de către Eliezer Doron în cadrul acestei întâlniri ,,sunt încredinţat că
datorită atitudinii dumneavoastră, care nu a fost niciodată unilaterală, neaţi putea ajuta şi, tot astfel, i-aţi putea ajuta şi pe arabi, să ne putem
rezolva problemele care ne separă, în acelaşi timp, ne-aţi putea ajuta şi în
tratativele noastre cu U.R.S.S.”11.
Din acest moment diplomaţia românescă se implică activ în politica
din Orientul Apropiat, susţinând necesitatea instaurării unei păci durabile
pornind de la respectarea propunerilor fundamentale ale ambelor părţi.
Bucureştiul devenea astfel, de multe ori, locul preferat de întâlnire a
demnitarilor arabi şi israelieni.
Punctul de vedere românesc cu privire la necesitatea instaurării
păcii în Orientul Apropiat, pornea de la idea necesităţii tratativelor între
părţi, rezolvarea situaţiei refugiaţilor şi sinistraţilor arabi din Palestina,
dar şi a importanţei recunoaşterii Israelului de către statele arabe. Acest
punct de vedere a fost expus şi ambasadorului SUA la Bucureşti –
Richard Davis la 12 iunie, precum şi ambasadorului Iranului – Soltan
Hossein Vakili Sanandaji la14 iunie1967.
La 19 iunie 1967, a fost adoptată Declaraţia Comitetului
Centrala al PCR şi al Guvernului României, cu privire la situaţia din
Orientul Apropiat. Declaraţia a devenit programul politic adoptat de
România cu privire la situaţia conflictuală din Orientul Apropiat.
Principalele puncte ale acestui program au fost: folosirea forţei armate nu
putea constitui un mijloc de rezolvare a problemelor litigioase dintre
9
, A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R, Secţia Relaţii Externe, Dos. 114/1967, Nota de
audienţă a primirii de către ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu a lui
Eliezer Doron, ministrul Israelului la Bucureşti, f. 22.
10
Ibidem, f. 24.
11
Ibidem, f. 27.
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state. Se solicita încetarea imediată şi definitivă a tuturor acţiunilor
militare din Orientul Apropiat, precum şi adoptarea măsurilor care se
impuneau pentru ca acestea să nu mai fie reluate. Retragerea trupelor
israeliene de pe teritoriile ocupate, precum şi a tuturor trupelor, în
limitele graniţelor de dinainte de izbucnirea conflictului era considerată a
fi condiţia necesară în vederea aşezării la masa tratativelor a părţilor
aflate în conflict, în scopul găsirii soluţiilor corespunzătoare intereselor
popoarelor respective, asigurării şi consolidării păcii. În această
declaraţie se sublinia faptul că 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.
Despre atitudinea României faţă de Israel şi Războiul de 6 Zile,
Ştefan Andrei afirma „la început, România a considerat că a fost o
greşeală constituirea Israelului pe acel teritoriu… în politică nu dispar
totdeauna sentimentele, iar faptul că sute de mii de evrei din România se
găseau în Israel, pentru noi însemna ceva aparte şi crea un
sentimentalism. De aceea şi pentru comunitatea evreiască de origine
română din Israel vedeam drept pozitivă orice măsură ce ducea la
consolidarea securităţii Israelului, pentru ca să nu moară cetăţenii plecaţi
din România. Chestiunea aceasta reprezenta latura sentimentală”12. După
afirmaţiile fostului Ministru al Afacerilor Externe, atitudinea României
faţă de Israel a îmbrăcat în epoca ceauşistă şi o latură sentimentală,
pentru conducerea politică de la Bucureşti factorul uman, în cazul de faţă
evreii originari din România ajunşi în Israel, nu era deloc de neglijat,
rolul atribuit acestora în cadrul relaţiilor bilaterale româno-israeliene
fiind esenţial.
În legătură cu implicarea politicienilor de atunci în problema
conflictului din Orientul Mijlociu, Ştefan Andrei menţiona: „Ion Gh.
Maurer (fost premier al ţării în prima parte a perioadei ceauşiste), Gogu
Rădulescu (fost vicepremier şi fost vicepreşedinte al Consiliului de Stat),
12
Ştefan Andrei: Romania a avut un rol special in Orientul Mijlociu – interviu,luni,
15
iunie
2009
în
cadrul
„Destăinuiri
ale
prezentului”,
sursă:
http://destainuirialeprezentului.blogspot.com/2009/06/stefan-andrei-romania-avut-unrol.html
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Ion Ioniţă (fost ministru al Apărării în aceiaşi perioadă), Gh. Pană (fost
primar general al Capitalei şi fost lider al Sindicatelor din acea perioadă),
erau mai mult de partea Israelului, Ceauşescu a avut o atitudine mai
echilibrată”. Poziţia „echilibrată” a lui Ceauşescu se poate raporta în
primul rând la atitudinile sale antisemite, dar cum interesul său era
consolidarea puterii dinspre exterior în interior şi cum „cartea evreiască”
în concepţia sa juca un rol important, a adoptat această poziţie13.
În viziunea lui Ştefan Andrei, atitudinea României faţă de Israel nu
a fost dictată de interese economice, deoarece „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 nu a fost o
problemă economică legată de obţinerea unor avantaje materiale”14.
Din perspectiva României ruperea relaţiilor diplomatice cu Israelul,
ar fi constituit un obstacol în calea soluţionării problemei care a generat
conflictul. Pentru Israel, atitudinea României a constituit un mare
avantaj, în primul rând pentru faptul ca România rămânea puntea de
legătură cu statele comuniste şi implicit cu URSS.
Indiferent de motivaţia avută poziţia României faţă de situaţia din
Orientul Apropiat, concretizată prin declaraţiile de la Moscova, prin
declaraţia de la Bucureşti, prin luările de poziţie din cadrul conferinţelor
ONU din iunie şi iulie 1967, reflectă maturitatea deciziilor politice la
care s-a ajuns. Faţă de declaraţia de la Moscova, declaraţia de la
Bucureşti a fost mult mai realistă luându-se în calcul implicaţiile acestei
decizii. Declaraţia a fost înaintată ONU, contribuind la cristalizarea
politicii româneşti faţă de Orientul Apropiat si implicit faţă de Israel.
Raporturile României cu statele din zonă (Israel şi statele arabe) se vor
desfăşura din acest moment, pe baza principiilor incluse în documentele
menţionate.
Punctul de vedere românesc prezentat în cadrul Adunării ONU în
iulie 1967, de către Ion Gh Maurer şi Corneliu Mănescu, pornea de la
ideea că problemele popoarelor din Orientul Apropiat se puteau rezolva
pe cale paşnică.
În sprijinul acestui punct de vedere a fost prezentat un proiect în 4
puncte, un proiect real, considerat de către demnitarii români a fi alcătuit
din „sfaturi pentru prieteni, care nu căuta să impună soluţii, ci doar arăta
13

A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R, Secţia Relaţii Externe, Dos. 114/1967 f. 89.
Ibidem, f. 93.
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calea pe care trebuia mers în vederea stabilirii păcii în zonă”15. Se insista
ca şi în Declaraţia de la Bucureşti pentru înlăturarea confruntării armate,
retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate, negocieri între părţi.
În proiectul prezentat se menţiona faptul că, creşterea importanţei
petrolului constituia una dintre cauzele implicării in zonă a marilor
puteri.
Atitudinea României faţă de evenimentele din Orientul Mijlociu,
faptul că statul român nu a considerat Israelul stat agresor, a determinat
într-o mare măsură răcirea relaţiilor cu statele arabe şi apariţia unor
dificultăţi în ceea ce priveşte legăturile economice cu acestea (primele
afectate au fost transporturile comerciale maritime, deoarece traseul
urmat de navele comerciale româneşti în drum spre China, India,
Pakistan erau căile maritime din Golf). Se impunea astfel găsirea de
soluţii care să ducă la normalizarea relaţiilor cu statele arabe, explicarea
prin diverse mijloace propagandistice a poziţiei adoptate de ţara noastră
faţă de conflictul arabo-israelian. Pentru realizarea acestor obiective au
fost iniţiate ample întâlniri la nivel de ambasade, la nivel ministerial.
Menţionăm întâlnirea dintre Nicolae Ceauşescu şi ministrul de externe al
Irakului de la 18 august 1967 – Ardeshir Zahedi, care a avut loc la Eforie;
vizita delegaţiei române condusă de Gogu Rădulescu în Egipt, discuţiile
purtate de aceasta cu preşedintele Nasser. Propaganda românească a
urmărit mediatizarea programului politic românesc şi în zona comunistă,
în URSS şi China. În cadrul Conferinţei de la Varşovia a miniştrilor de
externe din ţările socialiste europene, desfăşurată în decembrie 1967, s-a
reuşit datorită eforturilor delegaţiei române, adoptarea unui comunicat de
presă care sublinia necesitatea adoptării unei soluţii paşnice cu privire la
situaţia din Orientul Apropiat. Datorită insistenţelor oficialilor români, în
comunicatul oficial al acestei întâlniri Israelul nu a mai fost denumit stat
„agresor”. Această poziţie a fost apreciată în Israel şi totodată şi în SUA.
Ca urmare a desfăşurării unei propagande intense, atitudinea
României faţă de evenimentele din Orientul Apropiat a fost înţeleasă
treptat şi de factorii de răspundere din ţările arabe. La sfârşitul anului
1967 numai în Siria şi Irak mai existau unele cadre oficiale, care priveau
15

Prelegere susţinută de către Ion Calafeteanu, Diplomaţia românească şi războiul de 6
zile, cu ocazia manifestărilor de la Târgovişte, aprilie 2010, online, în http://live.jewish.ro;
a se vedea şi: Ion Calafeteanu, Alexandru Cornescu-Coren, România şi criza din
Orientul Mijlociu (1965-1971), Bucureşti, Editura Sempre, 2002.
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poziţia ţării noastre cu suspiciune şi prin prisma conjuncturii, atitudine
determinată probabil şi de campania exagerată pe care Israelul o promova
în mediatizarea relaţiilor bilaterale româno-israeliene.
În decembrie 1967, Ceauşescu era privit ca un posibil mediator în
conflictul din Orientul Apropiat dintre Israel şi statele arabe şi de către
Moscova, care prin intermediul lui I.S. Ilin, însărcinatul cu afaceri a.i. al
URSS, informa România despre situaţia şi atitudinea existentă în ţările
arabe. Astfel, la 13 decembrie 1967, Paul Niculescu Mizil îl primea în
audienţă pe diplomatul sovietic, la cererea acestuia. URSS, îngrijorată de
situaţia din Orientul Apropiat, susţinătoare a intereselor statelor arabe,
dorea ca prin intermediul României, Israelul să fie anunţat de evoluţia
lucrurilor şi de condiţia pusă de statele arabe în vederea înlăturării
tensiunii existente. Condiţia era retragerea neîntârziată a trupelor
israeliene din toate teritoriile arabe ocupate, dincolo de linia existentă la
5 iunie 196716.
Liderii politici israelieni doreau să se ajungă prin tratative la
încheierea unui acord cu Egiptul însă, după informaţiile pe care le
deţineau, Egiptul nu dorea tratative deoarece „s-a încercat ca prin
intermediul lui Mircea Maliţa, adjunctul ministrului afacerilor externe, să
se asigure la Bucureşti o întâlnire secretă între reprezentanţii Israelului şi
RAU, partea arabă însă nu a acceptat această propunere”.17 Astfel putem
afirma că Bucureştii organizau întâlniri arabo-israeliene încă din 1967.
Interesul României era, la sfârşitul anului 1967, să dezvolte relaţii
bune atât cu Israelul cât şi cu ţările arabe. Potrivit viziunii politicii externe
româneşti, Israelului îi revenea rolul de a contribui la instalarea păcii în
regiune, lucru care nu se putea realiza însă dacă acest stat menţinea teritorii
sub ocupaţie. Sprijinul oferit de România pleca de la condiţia retragerii din
teritoriile ocupate în 1967, Ceauşescu exprimându-şi în permanenţă
speranţa că, conducătorii acestui stat vor veni cu iniţiative pentru
rezolvarea paşnică a situaţiei din Orientul Mijlociu şi vor reuşi să convingă
statele lumii de dorinţa sa de stabilire a păcii în regiune. Faţă de insistenţa
cu care România milita pentru retragerea Israelului din teritoriile ocupate
în 1967, Israelul – care nu era de acord cu acest lucru, dar care avea nevoie
de susţinere românească îşi justifica poziţia plecând de la necesitatea
16

A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R, Nota de convorbire dintre Paul Niculescu Mizil şi
I.S. Ilin, însărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. la Bucureşti , f. 212.
17
A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R, Secţia Relaţii Externe, Dos. 114/1967, Ibidem, f. 7.
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constituirii unor frontiere sigure, „care să-i asigure securitatea”18.
Atitudinea României faţă de evenimentele din iunie 1967, a
determinat implicarea acesteia în problemele Orientului Mijlociu,
dobândirea statutului de negociator, în conflictul arabo-israelian. Din cele
declarate de fostul Ministru al Afacerilor Externe al României, Ştefan
Andrei19, în problema implicării României în Procesul de Pace din
Orientul Mijlociu, ţara noastră s-a bucurat de sprijinul preşedintelui
Congresului Mondial Evreiesc, Naum Goldman. Unii politicieni ai
Israelului şi unii reprezentanţi ai organizaţiilor mondiale evreieşti, au
manifestat o atitudine „mai raţională’’ faţă de necesitatea stabilirii păcii
în zonă, pronunţându-se pentru tratative directe. Aceştia, plecând de la
relaţiile pe care România le avea atât cu Israelul cât şi cu statele arabe, iau conferit lui Ceauşescu rolul de negociator şi l-au sprijinit în acţiunile
sale. Itzhak Artzi, referindu-se la acest aspect, preciza „Israelul a difuzat
în lume contribuţia lui (a lui Ceauşescu) la pacea dintre Israel şi Egipt, ca
şi la felul în care a reuşit să-l convingă pe preşedintele Sadat că se pot
face afaceri cu Menahem Beghin. Astfel s-a întărit convingerea lui
Ceauşescu că ar fi putut determina o conciliere între Israel şi O.E.P.
Oricărui oaspete din Israel sau din lume, Ceauşescu îi debita doctrina sa:
pace în schimbul retragerii din teritorii şi crearea unui stat palestinian
independent… Israelul s-a împotrivit”20. Anul 1967, deschide totodată
perspective României, de a se implica în medierea neînţelegerilor dintre
Israel şi China, de a încerca să realizeze o apropiere cel puţin pe baze
economice a Israelului şi URSS. La rândul său Israelul prin demnitarii săi
politici îşi va oferi serviciile de a media relaţiile României cu statele
occidentale21.
Israelul a apreciat rolul jucat de diplomaţia română şi de Ceauşescu
în medierea conflictului arabo-israelian. Acest rol asumat de Ceauşescu
şi încuviinţat de către politicienii şi guvernaţi israelieni, pornea de la
atitudinea pe care România a manifestat-o faţă de Israel în perioada
Războiului de 6 Zile, de la posibilitatea pe care o aveam de a media între
18

A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R, Secţia Relaţii Externe, Dos. 114/1967, Ibidem, f. 13.
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2009, p. 192.
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Israel şi URSS. Israelul a recunoscut contribuţia lui Ceauşescu la
desfăşurarea vizitei preşedintelui Egiptului, Anwar al Sadat, la Ierusalim
în 1977, vizită care a determinat ulterior încheierea acordului de pace
israeliano-egiptean. Vizita istorică a preşedintelui Egiptului la Ierusalim a
fost posibilă şi datorită implicării României, a numeroaselor contacte pe
care Ceauşescu le-a avut cu oficiali egipteni în perioada 1973-1977.
Rolul şi importanţa poziţiei României în cadrul procesului de stabilirea a
păcii în Orientul Apropiat a fost evocat de către ministrul de externe al
Israelului, Abba Eban, aflat pentru prima dată în România, între 6-7
noiembrie 197322. În timpul discuţiei cu Ceauşescu, de la 6 noiembrie,
acesta a subliniat rolul jucat de ţara noastră în relaţiile internaţionale
„tocmai datorită faptului că menţine relaţii normale cu ţări care din
păcate se aflau într-o stare de conflict. România a reuşit ca, prin acţiunile
sale, să determine concilierea egipteano-israeliană, dobândind în Orientul
Mijlociu o poziţie respectată”23.
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Abba Eban, ministrul afacerilor externe al Israelului, a vizitat România, însoţit de
soţie, la invitaţia ministrului afacerilor externe al României. În timpul acestei vizite,
care a marcat un nou moment în dezvoltarea elaţiilor româno-israeliene, acesta a fost
primit de către preşedintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceauşescu, de către
preşedintele Consiliului de Miniştri, Ion Gheorghe Maurer şi cu ministrul afacerilor
externe George Macovescu; prezentarea aspectelor importante ale vizitei în editorialul
Lumea, Nr. 46 (524) din 8 noiembrie 1973, Vizita la Bucureşti a ministrului de
externe al Israelului, p. 3.
23
ANIC, Fond CC al PCR, Dos. 296/1973, Stenograma convorbirii purtate de tov.
Nicolae Ceauşescu, preşedintele Consiliului de Stat al R.S.R, cu Abba Eban,
ministrul afacerilor externe al Israelului, f. 2.

ISTORIE ŞI MEMORIE: O COABITARE DIFICILĂ.
CAZUL ROMÂNESC
Alexandru-Florin Platon
Résumé: Un des traits les plus importants du débat d’idées
contemporain est celui du rapport entre histoire et mémoire. Favorisée par les
changements intervenus dans les modalités de la conanissance du passé (la perte
de confiance dans les grandes narrations historiques, l’incertitude quant à
l’existence d’un sens de l’histoire, le manque de légitimité des anciennes
idéologies qui avaient inspiré les interprétations du passé etc.), la résurgence des
mémoires – précipitée, d’autre part, par la chute des régimes communistes de
l’Europe de l’Est – a donné naissance à une véritable «guerre des mémoires».
En Roumanie aussi, le renversement historique intervenu en 1989 par la chute
du communisme a entraîné une forte avancée mémorielle, qui a fait renaître des
souvenirs enfouis ou délibérément occultés, comme la résistence anticommuniste, la mémoire du Goulag et, non en dernier lieu, l’Holocauste
(Shoah). Vivement débatus, voir contestés, ces événements ont fini, tant bien
que mal, par être acceptés et intégrés à l’histoire roumaine, notamment, grâce au
changement de générations parmi les historiens roumains.

Introducere
Puţine sînt subiectele a căror dezbatere a fost, în ultimii ani mai
intensă şi contradictorie ca raportul dintre istorie şi memorie. Departe de
a-şi fi epuizat interesul (şi, desigur, însemnătatea) acest binom continuă
să suscite şi să întreţină discuţii intense şi pasiuni puternice. Faptul nu
este întîmplător. Cum au observat nenumăraţi autori, lumea
contemporană se confruntă cu o „frenezie a memoriei”, care riscă să
„golească de conţinut însăşi noţiunea de istorie naţională”1. Sau, într-o
altă formulare, „viziunile concurente şi alternative alte trecutului pun în
discuţie tradiţionala dominaţie a istoriei naţionale”2. În România nu mai
sîntem încă în acest stadiu şi nici nu pare că vom fi din nou prea curînd.
1

Daniel Lindenberg, apud Pascal Blanchard, Isabelle Veyrat-Masson, Les guerres de
mémoire: un objet d’étude, au carrefour de l’histoire et des processus de médiatisation,
în Pascal Blanchard, Isabelle Veyrat-Masson, Les guerres de mémoires. La France et son
histoire. Préface de Benjamin Stora, Paris, Éditions la Découverte, 2010, p. 33.
2
Ibidem, p. 39.
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Ceea ce se întîmplă, actualmente, este, mai degrabă, contrariul: după
efervescenţa memorială şi „demitizările” din deceniul precedent, asistăm,
de cîtva timp, la o scădere a interesului pentru istorie şi memorie (pentru
trecut, în general), întreruptă, ocazional (şi numai pentru scurt timp), de
pusee recuperatoare, ca cel din vara anului 2012, suscitat de noua carte a
d-lui Lucian Boia, publicată în contextul evenimentelor care se cunosc.
Ceea ce intenţionez să fac în cuvintele care urmează – prea sumare,
din păcate, pentru anvergura unui asemenea subiect – este o discuţie
rapidă a aspectelor împrumutate de acest raport în spaţiul public din
România ultimilor decenii, aşa cum le văd eu. Ea nu are altă pretenţie
decît una pur propedeutică, în perspectiva unei eventuale sistematizări şi
adînciri a acestei probleme, care ar putea fi întreprinsă în anii următori.
Înainte însă, nu mi se pare inutil să reamintesc, pe scurt, sensul celor
două concepte, pentru care relaţia dintre ele şi evoluţia lor în cultura
noastră contemporană să fie mai bine înţelese.
Memoria şi istoria
Cum bine se ştie, memoria – am în vedere, desigur, memoria
colectivă – reprezintă trecutul trăit, sacralizat şi – aşa-zicînd – mitificat,
adică subordonat unui sens şi investit cu o semnificaţie. Altfel spus,
memoria este ceea ce o comunitate îşi aminteşte (sau vrea să-şi
amintească) din trecutul ei, dar şi ceea ce ea refuză să-şi amintească.
Rămîne de discutat dacă acest proces este o pură reconstrucţie
„imaginară”, ale cărei componente (adică faptele istorice) deşi reale în
substanţa lor, sînt dispuse potrivit unui proiect eminamente subiectiv sau
dacă hermeneutica la care este supus trecutul evidenţiază (şi) „structuri”,
„constante ale evoluţiei” etc., care nu sînt (doar) invenţii ale autorului
colectiv care este naţiunea. Ceea ce pare însă indiscutabil este că, pe
lîngă faptul că procedeele memoriei colective au o puternică amprentă
subiectivă, ele nu se deosebesc, în mod fundamental, de cele specifice
memoriei individuale: amîndouă selectează faptele, le simplifică, le
învestesc cu o valoare morală clară şi le asociază un sens unificator. De
asemenea, după cum memoria individuală recurge, voit sau nu, la o
strategie a amintirii, recuperînd unele părţi din trecut şi preferînd să
„uite” altele, la fel şi memoria colectivă, poate fi manipulată pentru a
reţine anumite fapte şi a ignora (recte a ascunde) altele. Aşa se şi explică
de ce aceleaşi evenimente istorice pot avea o semnificaţie exaltantă
pentru unele comunităţi naţionale, în timp ce, pentru altele, ele sînt
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destestabile, constituind un motiv de doliu perpetuu (ceea ce, fireşte, nu
le anulează valenţele identitare). Reacţii precum xenofobia,
naţionalismul, rasismul etc., au fost deseori provocate de o „memorie
rănită” (Paul Ricœur). Indiferent, însă, de variaţiile sale, ceea ce pare a
particulariza memoria colectivă se înscrie, esenţialmente, în două registre
specifice (care, în pofida caracterului lor antinomic, coexistă fără
conflicte, în imaginarul colectiv al multor naţiuni): cel al idealizării
(glorificării) sistematice a trecutului (strîns legată de instrumentalizarea
lui din raţiuni şi cu scopuri ideologice şi politice foarte precise3) şi, pe de
altă parte, cel al suferinţei sau al martiriului colectiv. Memoria este,
3

Exemplul fostelor regimuri comuniste este, din acest punct de vedere, extrem de grăitor:
atunci cînd interesele lor au cerut-o, ele nu s-au sfiit să recurgă la acest mijloc redutabil de
persuasiune. După cum se ştie, în prima lor perioadă de existenţă, aceste regimuri au ocultat
sistematic valorile trecutului naţional, substituindu-le pe cele artificiale ale noii ideologii,
pretins egalitară şi „progresistă”, pe care o promovau. De la un anumit moment înainte,
pretutindeni în Europa de Răsărit, regimurile politice locale au resuscitat miturile şi
simbolurile trecutului naţional, transformîndu-le în instrumente de stabilizare şi consolidare a
puterii. Această reorientare a coincis atît cu o criză în relaţiile dintre regimurile respective şi
fosta U.R.S.S. (cazurile Iugoslaviei, Albaniei şi României fiind, din acest punct de vedere,
exemplare), cît şi cu erodarea lor ideologică, din ce în ce mai vizibilă odată cu anii ’80 ai
secolului XX (în Ungaria şi Polonia procesul a fost mai timpuriu). După cum pe bună
dreptate a observat Anton Sterbling, „cu cît mai slabă devenea – inclusiv în ochii
conducătorilor [acestor regimuri] – puterea de convingere a ideologiei centrată pe
principiile egalitare, reprezentările de clasă şi pe promisiunea bunăstării generale, cu atît
mai predispuse erau elitele comuniste [locale] să pună accentul pe componentele naţionale
sau naţionaliste ale ideologiei comuniste dominante” (Unterdrückung, Ideologie und der
untergründige Fortbestand von Mythen, in Dittmar Dahlmann, Wilfried Potthoff (Hrsg.),
Mythen, Symbole und Rituale. Die Geschichtsmächtigkeit der Zeichen in
Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Peter Lang, Europäische Verlag der
Wissenschaften, s.a., p. 287 sqq; citatul se află la p. 288). Constatarea istoricului şi
sociologului german este riguros corectă, cu singura excepţie a raportului dintre valorile
naţionale resuscitate şi ideologia comunistă. De fapt, în ultimii lor ani de existenţă,
majoritatea regimurilor totalitare est-europene ajunseseră aproape complet golite de orice
conţinut ideologic marxist, al cărui loc fusese luat de naţional-comunism, o ipostază hibridă
a naţionalismului. După 1989, concomitent cu dispariţia regimurilor comuniste, au căzut şi
obstacolele formale în calea liberei manifestări a acestui naţionalism. Trebuie reţinut, însă, că
la instrumentalizarea trecutului nu au recurs doar regimurile comuniste. Procedeul a fost
utilizat şi în secolul al XIX-lea, în Franţa, de pildă, unde, după 1870, istoria a fost sensibil
mitologizată, cu scopul de a fortifica spiritul naţional, grav afectat de catastrofala prăbuşire a
celui de-al doilea Imperiu (cf. Suzanne Citron în Joseph Rovan, Gilbert Krebs (eds),
Identités nationales et conscience européenne, Publications de l’Institut d’Allemand
d’Asnières, 1992, p. 59-62).
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aşadar, profund identitară.
Istoria, dimpotrivă, este o reconstrucţie critică a faptelor şi
evenimentelor, structurată într-o naraţiune al cărei caracter selectiv este
impus (sau ar trebui să fie) de ceea ce pot oferi sursele şi mai puţin de
subiectivitatea inerentă actului restitutiv. După cum bine observa Enzo
Traverso, scrierea istoriei implică o cezură – măcar simbolică – în raport
cu trecutul. „Pentru a gîndi trecutul ca istorie – inclusiv trecutul cel mai
apropiat –, el trebuie considerat ca o experienţă închisă, faţă de care
există o distanţă, o separaţie. Aceasta este condiţia necesară pentru a
distinge trecutul de prezent, chiar dacă trecutul este recitit, mereu, în
cheia prezentului”4.
Prin modul lor de instituire şi scopurile pe care le servesc, istoria şi
memoria nu se confundă. Tot atît de adevărat, însă, este că ele
interferează. Potrivit observaţiei aceluiaşi Enzo Traverso, „prin faptul că
aparţin unei societăţi de ale cărei orizonturi de aşteptare şi prejudecăţi
sînt, fatalmente, impregnate, scrierile istorice sînt, dincolo de calităţile lor
intrinseci, o oglindă a raportului pe care o societate dată îl întreţine, la un
moment dat, cu propriul trecut” 5 . Istoriografia, prin urmare, nu este
numai spaţiul simbolic al producerii unei cunoaşteri. În egală măsură, ea
este şi un loc ce nutreşte memoria unei comunităţi, cu petele sale de
lumină şi, mai ales, de umbră.
Înainte de 1989
Istoricii români, mai mult, poate, decît confraţii lor din Europa
Centrală şi de Răsărit sînt cei mai în măsură să confirme această
simbioză dintre memorie şi istorie, care a fost, la noi, şi mai puternică,
graţie marii încărcături memoriale a istoriei naţionale; o istorie care, la un
moment dat, în perioada regimului comunist, a renăscut, se poate spune,
ca o memorie recuperată.
Am insistat în altă parte şi nu o dată asupra acestui fenomen,
deopotrivă cultural şi politic, din istoria de peste patru decenii a
comunismului în România, pentru a-l mai relua, aici, într-o formă
4

Enzo Traverso, L’écrit-événement: l’historiographie comme champs de bataille
politique, în Pascal Blanchard, Isabelle Veyrat-Masson, op.cit., p. 220-221 şi idem,
L’Histoire comme champs de bataille. Interpréter les violences du XXe siècle, p.
251-283.
5
Cf. L’écrit-événement…, p. 221.

214

Alexandru-Florin Platon

dezvoltată 6 . Voi reaminti numai cîteva detalii, de natură să ajute la
înţelegerea raportului actual dintre istorie şi memorie.
După cele două decenii postbelice, cînd întregul trecut naţional
fusese în mod samavolnic aşezat sub paradigma deformantă a luptei de
clasă, cînd nu de-a dreptul ocultat sau falsificat prin adăugiri şi
interpretări menite să legitimeze nu numai conducerea instalată de
armatele sovietice, ci şi orientarea politică spre Răsărit a României,
proclamată urbi et orbi ca piatră de temelie a noii deveniri, condiţii,
cotitura naţionalistă schiţată în 1964 de Gheorghiu-Dej şi definitivată în
1968 de Ceauşescu a fost unanim resimţită de istoricii români ca o
adevărată eliberare. Recuperarea originilor daco-romane ale poporului
român, posibilitatea de a cerceta integral durata, prin anularea
decupajelor arbitrare din trecut şi – ca un corolar al întregii revalorizări a
istoriei – accentuarea specificului unitar al evoluţiei românilor au devenit
cîteva din ideile-forţă ale noului discurs istoriografic, conturînd şi un
program de cercetare la care a subscris majoritatea istoricilor. Prin modul
(dirijat, printr-o decizie politică) în care s-a făcut, reîntoarcerea
istoriografiei române la valorile sale fondatoare din secolulul al XIX-lea
şi primele decenii ale veacului XX a împrumutat, după deceniile
precedente de „uitare” voluntară, aspectul unei recuperări memoriale.
Este unul dintre factorii-cheie (nu singurul, fireşte), care explică
puternica valorizare naţională a trecutului, ridicată, treptat, la rangul unei
adevărate paradigme interpretative. Nici o istoriografie, desigur, nu este
lipsită de o dimensiune naţională, fie şi numai pentru că este, întîi de
toate, preocupată de trecutul propriei comunităţi. În cazul românilor, însă,
această dimensiune a tins să fie şi mai accentuată, trecutul fiind conceput
ca o veritabilă genealogie a naţiunii, aşezată sub semnul evoluţiei spre
unitate statală.
Nu vreau să spun că această perspectivă este nefondată. Există,
dimpotrivă, multiple argumente – mai ales documentare – care o pot
sprijini şi legitima. Nici nu se poate susţine că ceea ce s-a scris în
6

Vezi, în acest sens, Alexandru-Florin Platon, Despre desincronizarea discursului
istoriografic, în Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, I,
1993, 1-4, p. 41-46; idem, Feţele lui Ianus: istoriografia română la sfîrşit şi început de
secol, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, III-IV,
2000-2001, Tîrgu-Mureş, p. 7-24 (versiunea franceză: Les visages de Janus:
l’historiographie roumaine au début du siècle, în Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei
Academice „A.D. Xenopol” din Iaşi, IX, 2001, nr. 1-4, p. 20-33).
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România din acest unghi este lipsit de valoare. Dimpotrivă! Nu
perspectiva naţională ca atare mi se pare, aşadar, greşită. Criticabilă este,
după părerea mea, doar exagerarea ei, indiferent dacă acest lucru s-a
întîmplat premeditat sau din raţiuni obiective, deduse din specificul
evoluţiei noastre istorice. Alimentînd pînă la saturaţie obsesia
omogenităţii şi a unităţii, această exagerare (responsabilă, între altele, şi
pentru accente protocroniste din cultura română a deceniului trecut) a
făcut ca istoriografia autohtonă înainte de 1989 să rateze nu numai
deschiderea spre alte domenii ale trecutului (cum ar fi viaţa cotidiană,
imaginarul colectiv ş.a.m.d.), aflate mai mult decît „naţiunea” sub
semnul varietăţii, al diversităţii şi al contradicţiilor fertile, dar şi dialogul
cu trecutul altor grupuri (minorităţile), care convieţuiseră cu populaţia
majoritară de-a lungul timpului.
Evident, toate lucrurile acestea sînt mult mai complicate decît le-am
prezentat eu, în maniera simplificată de mai sus. Dincolo, însă, de
multiplele retuşuri care ar putea fi aduse acestui tablou, două aspecte
principale mi se pare greu de contestat: dimensiunea memorială
imbricată în modul de a scrie istoria în timpul regimului comunist şi, în al
doilea rînd, puternica semnificaţie identitară a trecutului recuperat în
acest mod (memorial), care a constituit cea mai pregnantă trăsătură a
„spiritului public” în România între 1964/1968 şi 1989. Nu ideologia
marxistă (din ce în ce mai evanescentă în anii comunismului tîrziu), cu
atît mai puţin cultul personalităţii „conducătorului” au structurat
sentimentul românilor că aparţin aceleiaşi comunităţi. Acest rol l-a jucat
istoria naţională.
După 1989
Ieşirea României din „glaciaţiunea” totalitară, în decembrie 1989, a
atras după sine, printre multe altele, şi o reconfigurare completă a
raporturilor cu trecutul. Unul din cele mai clare semne ale acestui proces
– desfăşurat într-un ritm alert, chiar de la începutul anilor ’90 – a fost, pe
de o parte, distanţarea memoriei de istorie, dublată, pe de altă parte, de
ciocnirea lor. Ca pretutindeni în fosta lume comunistă, dar cu o întîrziere
de peste un deceniu faţă de ceea ce se întîmplase în Europa de apus,
România a intrat sub zodia unui „război al memoriilor”. Dacă ne
imaginăm discursul istoric ante-decembrist ca o oglindă care reflecta
imaginea unui trecut unic, atunci resurgenţa memorială de după 1989
poate fi închipuită ca o spargere simbolică a acestei oglinzi în sute de
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fragmente. Amintiri uitate, deliberat ignorate sau îndelung refulate au
ieşit brusc la suprafaţă, începînd să se confrunte, fie că este vorba – într-o
ordine aleatorie – de cele legate de rezistenţa anticomunistă din munţi,
sistemul concentraţionar comunist, trecutul Gărzii de Fier şi al liderilor ei
şi, nu în ultimul rînd, desigur, Holocaustul (Shoah), recuperat, treptat,
odată cu istoria – şi ea, aproape necunoscută în ţară – a comunităţilor
evreieşti din România. Memoria Holocaustului (Shoah-ului), îndeosebi, a
constituit fenomenul cel mai greu de asumat şi de integrat în istoria
contemporană a României nu numai pentru că, descoperit subit în oroarea
sa absolută, acest eveniment contravenea flagrant versiunii aseptizate a
trecutului recent, pe care românii şi-o însuşiseră înainte de 1989.
Recunoaşterea sa ca parte a istoriei a fost însă cu atît mai greu de
acceptat, cu cît el afecta profund identitatea colectivă a naţiunii, clădită,
înainte de 1989, ca pretutindeni în Europa şi, mai ales, în fostele ţări
comuniste, pe un sens eminamemte pozitiv al duratei. Pînă la urmă,
trecerea timpului, schimbarea generaţiilor de istorici şi factorul politic au
contribuit, lalolaltă, la asumarea acestui tragic eveniment ca parte
constitutivă a istoriei contemporane a României.
Resurgenţa postcomunistă a memoriilor reticulare şi treptata lor
autonomizare faţă de istorie au dat o lovitură mortală concepţiei unitare
despre trecut, dominantă înainte de 1989. Paradoxal, însă, acest lucru a
fost şi pozitiv, în măsura în care a deschis scrierii istoriei noi orizonturi.
După 1989, istoria românilor s-a îndepărtat progresiv de paradigma
interpretativă din ultimele două decenii de comunism, prizonieră a unei
lecturi unice, preponderent politice, din unghi naţional, a trecutului,
precum şi al unui evoluţionism relativ simplificator, structurat de tripla
tendenţialitate a unităţii, independenţei şi modernizării. Istoria, aşa cum
este ea făcută acum, nu a încetat, desigur, a fi naţională (şi nici nu va
înceta să fie). Numai că, spre deosebire de anii de dinainte de 1989,
această latură pare astăzi mult mai puţin rigidă şi – aşa-zicînd – mai puţin
copleşitoare, lăsînd loc şi altor demersuri, nu doar mai neutre din punct
de vedere tematic şi – afectiv – mai puţin pătimaşe, dar care, continuînd a
fi interesate de fenomenul naţional, au meritul de a-l privi mai puţin
schematic şi de a propune, în marginea lui, lecturi complementare, demne
de tot interesul. Teme şi subdiscipline noi, precum – în aceeaşi ordine
aleatorie – genealogia istorică, lumea complexă a satului ardelean în
secolele XVIII-XIX (explorată din unghiul sensibilităţilor şi atitudinilor
colective sau al raportului complex dintre naţiune şi confesiune),
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procesul de formare a intelectualităţii române din Banat şi Transilvania în
aceeaşi perioadă, istoria justiţiei sau apariţia practicilor filantropice, ca
expresii ale unei noi atitudini faţă de fenomenul social al paupertăţii,
istoria imaginarului şi antropologia istorică, istoria Bisericii etc.
reprezintă expresii elocvente ale acestei deplasări lente de accent, care
pare fi devenit, în anii din urmă, ireversibilă.
Astăzi, la aproape un sfert de secol de la marea cotitură istorică din
1989, memoria şi istoria par a fi intrat, inclusiv în România, sub zodia
unei convieţuiri mai puţin conflictuale. La acest lucru au contribuit, cu
siguranţă, mai mulţi factori, dar, în primul rînd, sentimentul colectiv al
unei distanţări rapide faţă de trecut, specific globalizării contemporane şi
– în termenii lui François Hartog – intrării într-un nou regim de
istoricitate, definit printr-un prezenteism sans rivages, rupt deopotrivă de
trecut şi de viitor 7 . Evitarea, în viitor, a reapariţiei tensiunilor dintre
memorie şi istorie nu presupune numai transformarea primei într-o
„memorie partajată”8, adică recunoscută şi acceptată şi de către cei pentru
care ea nu are aceeaşi încărcătură identitară ca pentru grupul de referinţă.
Pentru ca înfruntarea dintre memorie şi istorie să se atenueze este nevoie
şi de o tratare istorică a memoriei, prin cele două operaţiuni numite în
limba germană erklären şi verstehen, singurele care au darul de a
„închide” faptele memoriale în trecutul din care fac parte. Un trecut care
nu trebuie uitat, ci asumat şi examinat cît mai obiectiv cu putinţă.

7

François Hartog, Régimes d’historicité, présentisme et expériences du temps, Paris,
Éditions du Seuil, 2003.
8
Este expresia lui Henry Rousso, citat de Pascal Blanchard, Isabelle Veyrat-Masson, op.cit.,
p. 35.

PERIPLU CULTURAL IBERIC ÎN 2012
Victor Spinei
Summary: The author presents the results of an Iberian cultural journey
made in 2012.
In two weeks, from 6th to 20th of November, 2012, he visited museums
and historical monuments in Barcelona, Madrid, Burgos, Santiago de
Compostela, Salamanca and Segovia.
All those seen with the eye of a medievalist, and related, are of particular
interest for Romanian readers, especially for those who have not visited those
places.
Keywords: Barcelona, Madrid, Burgos, Santiago de Compostela,
Salamanca, Segovia, museum, historical monument.

După mai bine de un sfert de veac, un concurs de împrejurări m-a
readus în spaţiul iberic, într-un areal ce se individualizează drept bornă
inconturnabilă pe harta culturală a mapamondului. În precedenta
descindere, întreprinsă în regim privat pe parcursul a trei săptămâni,
avusesem ocazia să vizitez într-o cadenţă pe alocuri foarte alertă centre
istorice de referinţă, precum Madrid, Aranhuez, Toledo, Escorial,
Lisabona, Sevilla, Cordoba, Granada, Valencia, Barcelona şi Zaragoza.
Ţintele principale ale respectivei călătorii fuseseră muzeele de istorie şi
artă, precum şi monumentele laice şi ecleziastice, doar la Madrid având
însă răgazul să lucrez preţ de trei zile la Biblioteca Nacional de España.
Periplul autumnal din 2012, limitat din păcate la doar două
săptămâni, circumscrise perioadei dintre 6 şi 20 noiembrie, mi-a permis o
viziune întregită a spectrului cultural al Spaniei, prin faptul că am vizat
mai cu seamă entităţi urbane din partea nordică şi centrală a ţării. În acest
voiaj mi-am rezervat patru zile pentru Barcelona, şase pentru Madrid şi
câte o singură zi pentru Burgos, Santiago de Compostela, Salamanca şi
Segovia, unde, la fel ca şi în călătoria anterioară, mi-am fixat drept
obiectiv prioritar investigarea monumentelor medievale şi a colecţiilor
muzeelor de istorie, arheologie şi artă. Impulsul de a înregistra şi a
înţelege cât mai mult posibil a presupus un efort pe măsură, răsplătit însă
pe deplin de satisfacţii ştiinţifice şi intelectuale.
O primă escală a fost făcută la Barcelona, capitala Cataloniei fiind
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neîndoielnic una din metropolele cele mai frumoase şi atractive ale
Vechiului Continent, cu o ofertă culturală deconcertantă, ce însumează
ansamblurile arhitecturale, edificiile ecleziastice şi laice – medievale şi
moderne –, muzeele, monumentele, spectacolele de muzică folclorică şi
clasică, instituţiile de învăţământ etc.
Dintre unităţile muzeale reprezentative ale oraşului am reuşit să
vizitez Museu d’Història de Barcelona, Museu Frederic Marès, Museu
Diocesà, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu d’Arqueologia,
Museu d’Art Contemporani şi Museu Picasso. Primele trei reunesc
admirabil exponate de artă romanică şi gotică, evidenţiindu-se sculpturile
în lemn cu subiecte religioase de la începutul mileniului al II-lea al erei
creştine, de o largă diversitate stilistică, păstrate într-un număr mult mai
mare decât în oricare altă parte a Europei. Alături de acestea, respectivele
muzee dispun de interesante sculpturi în piatră, picturi, ceramică, arme,
ustensile cu funcţionalitate multiplă etc. din evul mediu, provenind din
arealul urban al Barcelonei şi din alte zone ale Cataloniei.
Exponate de aceeaşi natură se conservă în număr mare la Museu
Nacional d’Art de Catalunya, unul din complexele muzeale cele mai
importante de pe Continent, o oglindă revelatoare a creativităţii artiştilor
locali şi din alte ţinuturi ale Spaniei. Clădirea muzeului, amplasată în
ambianţa peisagistică atractivă a colinelor Montjuic, a fost inaugurată în
1929, iniţial având o altă destinaţie, dar concedată colecţiilor
expoziţionale în anul 1934. Între altele, muzeul deţine un fond remarcabil
de fresce, de picturi pe altare şi pe pânză din evul mediu timpuriu şi
mijlociu, realizate sub influenţa curentelor artistice bizantine, dar care
reliefează o reală originalitate prin vigoarea şi inventivitatea cromatică.
Pictura clasică spaniolă este reprezentată de tablouri ale unor artişti
iluştri, precum Velasquez, Zurbaran, Ribera, El Greco şi Goya, alături de
care pot fi admirate pânzele datorate lui Cranach, Tizian, Tiepolo etc. Cu
toate că pictura şi sculptura spaniolă a secolului al XIX-lea a stat în
umbra celei franceze – la fel ca şi şcolile artistice din Italia, Rusia,
Suedia, România etc., nefigurând decât aleatoriu în tratatele generale de
artă –, acestea nu au dus lipsă de valori autentice, fapt ce este relevat din
plin de pânzele lui Mariano Fortuny, Ignacio Zuloaga, Ramon Casas,
Joaquin Mir şi de sculpturile lui Joseph Llimona şi Julio Gonzáles,
expuse în sălile marelui Muzeu al Cataloniei. Redobândirea prestigiului
internaţional al picturii spaniole se datorează în mod prioritar creaţiei lui
Pablo Picasso, Salvator Dali şi Juan Miró, prezenţi prin numeroase
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lucrări în incinta edificiului.
Celui dintâi i s-a rezervat un spaţios muzeu ce-i poartă numele,
fiind extrem de edificator pentru traiectoria evolutivă imprevizibilă şi
pentru inepuizabila forţă de metamorfozare a unui creator de o
ingeniozitate debordantă. Găzduit de câteva impozante clădiri medievale
îngemănate, cele mai vechi datând din secolele XIII-XIV, cu numeroase
încăperi şi dependinţe, Muzeul a luat fiinţă în 1963 din iniţiativa
prietenului şi secretarului lui Picasso, Jaume Sabartés, şi cuprinde peste
3500 de lucrări. Vizitatorul are posibilitatea de a face cunoştinţă cu opere
de tinereţe relativ mai puţin cunoscute ale artistului, din vremea sejurului
la Barcelona, când picta într-o manieră clasică, etalând o stăpânire
deplină a meşteşugului desenului şi coloritului. De-abia în aşa-numitele
perioade albastre şi roz acesta îşi defineşte o manieră proprie de expresie,
ce escamotează clişeele, pentru a deveni ulterior un promotor neostoit al
cubismului şi suprarealismului, experienţe originale, dar, din păcate –
după opinia noastră, poate desuetă –, cu consecinţe nu întotdeauna
fericite pentru evoluţia picturii, în sensul că a servit drept reper pentru
indivizi lipsiţi de propensiune artistică, incapabili să se exprime plastic nici
măcar la un standard minimal. Muzeul deţine şi o vastă colecţie de forme
ceramice smălţuite decorate de venerabilul artist, multe dintre ele fiind însă
de un gust îndoielnic. Dincolo de anumite căutări mai puţin fertile, Picasso
rămâne indubitabil un artist complex, de o prodigioasă şi fecundă
inventivitate, cu o influenţă perenă asupra picturii secolului al XX-lea.
Ca multe alte metropole ale lumii contemporane, Barcelona deţine
un modern şi excesiv de spaţios Museu d’Art Contemporani, proiectat de
experimentatul arhitect american Richard Meier, dar înţesat de „creaţii”
de o factură cel puţin ridicolă sau infantilă, uneori învecinată cu kitch-ul
sau contaminată de viruşii vulgarizării. De exemplu, una din „opere”
consta din trei sticle: una goală, alta umplută cu lichid pe jumătate şi a
treia plină ochi. Altă „compoziţie” conţinea câteva cărămizi dispuse
haotic, iar alta o adunătură de cârpe înfăşurate! Toate, bineînţeles,
inoculate de un mesaj ce s-ar dori subtil şi profund, înveşmântat într-o
recuzită de bună seamă perceptibilă exclusiv celor mai aleşi iniţiaţi sau,
potrivit reclamei de pe sticlele de băuturi alcoolice, „pour les
connaisseurs”! Ceea ce contrariază în primul rând în cazurile evocate nu
este faptul că acestea se situează în zodia pseudotalentului grefat pe
impostură şi tupeu, ci că autorităţi cu responsabilitate în domeniul
cultural nu numai că tolerează bufoneriile şi ereziile acceptate doar de un
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public minoritar snob sau naiv, ci şi le încurajează prin colectarea lor cu
sume munificente în lăcaşuri expoziţionale, ceea ce conduce la o
pervertire a bunului gust şi a noţiunii de estetic. Originalitatea reprezintă
fără îndoială un aspect esenţial al creativităţii artistice, dar aceasta îşi
pierde relevanţa dacă nu accede spre o autentică elevaţie spirituală.
Anticipând făra să bănuiască evoluţia imprevizibilă a gustului artistic,
eruditul iezuit Baltasar Gracián y Morales (1601-1658), autor al unor
inspirate aforisme, avertiza asupra tendinţelor ce dobândeau profil încă în
perioada de vitalizare a barocului: Una mediana novedad suele vencer a
la mayor eminencia envejecida („O noutate de nimic te face să părăseşti
ceea ce e nepreţuit, dar învechit”).
Plasat într-un cadru natural pitoresc, Museu d’Arqueologia (Fig. 2, A)
dispune de o colecţie remarcabilă, cuprinzând numeroase piese din
paleolitic, neolitic şi din perioadele de evoluţie ale civilizaţiei iberice,
punice, greceşti, romane şi vizigote, recuperate prin săpăturile întreprinse
cu competenţă de arheologii locali îndeosebi în deceniile postbelice.
Conştientizând că aspectul general al spaţiului expoziţional nu excelează
printr-o ţinută modernă, conducerea muzeului a demarat lucrări destinate
reamenajării sale globale.
Dintre lăcaşele de cult medievale ale Barcelonei, am vizitat, între
altele, San Pau del Camp, Santa Maria del Mar şi, bineînţeles, maiestuoasa
Catedrală (Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia) (Fig. 9, B) din centrul
oraşului, o capodoperă a artei gotice, ridicată – la fel ca multe alte
construcţii similare din Occident – de-a lungul mai multor secole, cu
începere din veacul al XIII-lea. Turnul şi frontonul ei au fost terminate
de-abia la începutul secolului al XX-lea, dar într-o manieră specifică
evului mediu târziu, astfel că puţini vizitatori realizează că nu făceau
parte organic din vechiul ansamblu arhitectural. În cripta şi în capelele
sale îşi dorm somnul de veci Sfânta Eulàlia, martirizată potrivit tradiţiei
catolice în perioada romană, Sfântul Olegarius Bonestruga, prestigios
episcop reformator al oraşului, contele Ramon Berenguer I şi alte
notabilităţi ecleziastice şi laice. O notă inedită şi amuzantă a
respectabilului lăcaş îl conferă prezenţa în cloaşter a unui ţarc ce
adăposteşte 13 gâşte gălăgioase, număr ce indică vârsta la care Eulàlia ar
fi căzut victimă persecuţiilor.
Unul din edificiile bisericeşti cele mai faimoase ale Europei
secolului XX este fără îndoială Sagrada Familia (Fig. 9, A), concepută
de ilustrul arhitect Antonio Gaudi (1852-1926), căruia Barcelona îi
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datorează mai multe construcţii civile expresive prin ingeniozitate (Casa
Batlló, Casa Milà, Casa Figueras, Parcul Güell). Grandoarea proiectului
şi sfârşitul subit al lui Gaudi, accidentat mortal de un tramvai, a întârziat
finalizarea sa, cu toate eforturile persuasive depuse de municipalitate în
ultimele decenii. Deşi nu a fost terminată, lucrarea lui Gaudi suscită o
atracţie ineluctabilă pentru toate categoriile de turişti, de natură să
acrediteze aserţiunea că nu întotdeauna operele finite sunt mai izbutite,
mai reprezentative şi mai captivante decât cele neterminate. În sprijinul
acestei idei aş menţiona faptul că din cele nouă simfonii ale lui Schubert,
singura cu un statut infailibil de capodoperă şi, în mod firesc, cea mai
frecvent interpretată este cea din care au fost compuse numai primele
două părţi, aşa-numita Unvollendete („Neterminata”), după cum şi o altă
creaţie nemuritoare a muzicii clasice, Requiem-ul mozartian, a rămas
nedesăvârşită din cauza morţii premature a genialului compozitor. Dacă
ne-am extinde excursul şi în sfera plasticii, cantonându-ne în acelaşi
câmp referenţial, s-ar putea evoca tulburătoarea Pietà Rondanini a lui
Michelangelo, păstrată la Castello Sforzesco din Milano, căreia i-au lipsit
destul de puţine lovituri de daltă spre a fi finisată.
Multe din monumentele şi muzeele din Barcelona stau mărturie
pentru de epoca de mare glorie a Aragonului din secolele XIII-XIV, când
Regatul a devenit o putere redutabilă în bazinul mediteraneean, deţinând
nu numai Balearele, ci şi Corsica, Sardinia şi Italia Meridională, şi
preluând temporar supremaţia politică în Grecia centrală. Renumita
companie catalană de mercenari a lui Roger de Flor (1267-1305),
evidenţiată în înfruntările cu turcii, iar ulterior răzvrătită împotriva
autorităţii bazileilor de la Constantinopol, a semănat haos şi derută în
provinciile balcanice şi asiatice al Imperiului bizantin până la asasinarea
temerarului ei comandant. O consecinţă directă a veleităţilor hegemonice
ale Aragonului în Europa mediteraneeană l-a constituit crearea
remarcabilei şcoli cartografice din Mallorca şi realizarea unora din cele
mai precise hărţi ale bazinului Mării Mediteraneene, precum harta lui
Angelino Dulcert din 1339, portulanul-atlas din 1374-1376, atribuit lui
Abraham Cresques, şi portulanul lui Guilermo Soler din 1385. În aceste
lucrări cartografice este redat cu acurateţe şi conturul Mării Negre, pe
ţărmul ei vestic figurând centrele portuare de la Cetatea Albă
(Moncastro), Constanţa, Mangalia etc. Relativ de puţină vreme, în
Archivo de la Corona de Aragón de la Barcelona a fost depistat un act
emis în latină în anul 1412 la Suceava de Alexandru cel Bun, unic până
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în prezent în diplomatica Moldovei, în care se acorda dreptul de liberă
trecere prin voievodat unui pelerin şi diplomat, Alfonso Mudara, originar
din Castilia. Cunoştinţe vagi asupra romanităţii carpato-balcanice
fuseseră înregistrate în Regatul castilian cu multă vreme înainte. Astfel,
într-o lucrare de sinteză asupra istoriei Spaniei, reputatul cărturar,
originar din Navarra, Rodrigo Jiménez (Ximénez) de Rada (c. 11701247), titular al jilţului arhiepiscopal de la Toledo, îi enumera între
descendenţii lui Iafet pe Blaci, alături de alte popoare din jumătatea
răsăriteană a Europei (greci, bulgari, cumani, slavi, boemi, poloni, unguri),
informaţie până în prezent nevalorificată în mod consistent în istoriografia
românească. Câteva decenii mai târziu, un alt erudit de notorietate, literatul şi
teologul Ramon Llull (Raymundus Lullus) (c. 1232-1315), născut la Palma
de Mallorca, îi menţiona pe români (Blanqui) printre neamurile
schismatice.
Periplul hispanic a continuat prin vizitarea într-o dinamică susţinută
a unor vechi şi reprezentative centre citadine din jumătatea septentrională
a Peninsulei Iberice. După plecarea din capitala Cataloniei, am făcut o
primă descindere la Burgos. În oraş se păstrează numeroase vechi
ansambluri arhitecturale. Ca în toate oraşele medievale occidentale, edificiul
cel mai impozant din Burgos era reprezentat de Catedrală (Fig. 8, A),
aceasta fiind a treia ca mărime din Spania, după cele de la Sevilla şi
Toledo. Dedicată Sfintei Fecioare, construcţia lăcaşului a fost demarată
în 1221 şi a durat peste trei secole. Prospectarea edificiului relevă că au
existat două etape principale de construcţie de factură gotică, ulterior
interiorul fiind prevăzut cu numeroase adaosuri baroce. Catedrala
adăposteşte locul de veci al legendarului El Cid (Rodrigo Diaz) – eroul
luptelor cu maurii, portretizat în poemul Cantar del mio Cid şi în drama
corneilliană – şi al soţiei sale, Doña Jimena. Cidului i-a fost dedicată o
impozantă statuie ecvestră, amplasată lângă un pod de pe râul Arlanzón,
care traversează zona urbană mediană. La Burgos am mai vizitat Biserica
San Lesmes, construcţie gotică din secolul al XIV-lea, unde se păstrează
mormântul patronului lăcaşului şi, totodată, al oraşului, plasat în centrul
edificiului, în vreme ce alte pietre funerare, ale unor somităţi ecleziastice
şi laice din evul mediu, erau dispuse de-a lungul pereţilor laterali. De
asemenea, am avut oportunitatea de a intra în Casa del Cordón (Palacio
de los Contestables de Castilla), ridicată la sfârşitul secolului al XV-lea.
Aici a fost primit Cristofor Columb de monarhii catolici în 1497, după
întoarcerea din a doua călătorie în Lumea Nouă şi tot aici s-a consumat
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oficializarea unirii Regatului Navarrei cu Castilia în 1515, palatul servind
drept reşedinţă temporară a regilor Spaniei vreme de trei secole.
La Santiago de Compostela edificiul cel mai remarcabil este,
indubitabil, faimoasa Catedrală (Fig. 8, B) construită de-a lungul secolelor
XI-XIII. Nucleul său principal – romanic (Catedral vieja) – se compune
dintr-o amplă navă centrală, flancată de nave laterale cu stâlpi şi pilaştri,
dispunând de o articulare bogată. Porticul Gloriei din centrul nartexului este
împodobit cu sculpturi datorate meşterului Mateo, realizate în secolul al
XII-lea. Sub altar se găseşte o criptă unde erau adăpostite raclele cu
moaştele Sfântului Iacob şi ale discipolilor săi, Sf. Teodor şi Sf. Atanasie. În
partea dreaptă a navei centrale a fost adosat un cloaşter rectangular cu
suprafaţa foarte întinsă. În faţa vechiului portal romanic, la mijlocul
secolului al XVIII-lea a fost ridicată de către arhitectul Fernando Casas y
Novoa o faţadă somptuoasă în stil baroc.
Faima lăcaşului se explică prioritar de faptul că aici se păstrează
moaştele apostolului Iacob, căruia i se atribuie începutul evanghelizării
Peninsulei Iberice. După şapte ani de misionarism, acesta a revenit la
Locurile Sfinte, unde a căzut victimă represaliilor anticreştine declanşate
de Herod Agrippa. Siliţi să pornească în pribegie, discipolii i-au luat
trupul şi l-au reînhumat în Spania, într-un loc uitat în urma conturbărilor
provocate de invaziile populaţiilor barbare. Potrivit tradiţiei, mormântul
său ar fi fost depistat în secolul al IX-lea de un păstor călăuzit de o stea.
Atunci când regele Asturiei Ramiro I a înfruntat pe mauri la Clavijo, în
844, oştirii sale i s-ar fi alăturat un cavaler pe un cal alb, purtând un
stindard alb cu o cruce roşie, iar intervenţia sa a înclinat decisiv balanţa
victoriei în favoarea creştinilor. În persoana cavalerului aceştia l-au
recunoscut pe Sf. Iacob, care a dobândit numele de Matamore
(„exterminatorul de mauri”) şi a devenit patron emblematic al
Reconquistei.
Încă din evul mediu, Santiago de Compostela a reprezentat un
centru predilect de pelerinaj, rivalizând cu Ierusalimul şi Roma. În timpul
rămas la dispoziţie, am reuşit să vizitez Biserica Santa Maria Salomé şi
Facultatea de Geografie şi Istorie a Universităţii (întemeiată în 1495).
Printre piesele provenind din Egiptul antic, depozitate în muzeul cu
caracter didactic al Facultăţii, am depistat un interesant vas sferoconic
din secolele XIII-XIV, aparţinând unui tip având analogii şi în spaţiul
nord-vest pontic.
Următoarea escală din voiajul iberic l-a constituit vechiul centru
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castilian de la Salamanca, evoluat dintr-o prosperă aşezare citadină
romană, distrusă în mai multe rânduri de raidurile terifiante ale maurilor.
Din perioada romană s-a păstrat în extremitatea sud-vestică a oraşului un
pod masiv de piatră peste râul Tormes (Fig. 1, A). Reconstituirea
nucleului urban – în 1085 – s-a datorat lui Alfons VI, la prestigiul său
contribuind întemeierea unei universităţi în 1215, în aceeaşi vreme în
care era fondată şi cea de la Paris. Dintre dascălii de mare faimă ai
Universităţii de la Salamanca s-a numărat reputatul scriitor şi filozof
Miguel de Unamuno (1864-1936), care în anii senectuţii a fost investit cu
funcţia de rector. Perimetrul central al oraşului este ocupat de Plaza
Mayor (Fig. 7, A), constând dintr-un ansamblu arhitectural armonios,
prevăzut la parter cu galerii cu arcade, ridicat din iniţiativa regelui Filip V
(1700-1746), spre a recompensa orăşenii pentru fidelitatea dovedită pe
parcursul îndelungatului Război de seccesiune. Între Plaza Mayor şi râul
Tormes se situează cele două catedrale, cea veche şi cea nouă (Catedral
vieja şi Catedral nueva). Construită în secolul al XII-lea în stilul romanic
al epocii, cea veche are absida centrală decorată de pictorul Niccolo din
Florenţa în 1445, alte picturi datorându-se lui Fernando Gallego şi Jan de
Flandra. Din cloaşter pornesc un mănunchi de capele cu numeroase
fresce, sculpturi în piatră şi lemn, pietre de mormânt etc. Catedrala veche
este flancată de cea nouă, de factură gotică târzie, începută în anul 1513
şi terminată în 1560, cu adaosuri ulterioare baroce. Construcţia
impresionează nu numai prin maiestuozitate, ci şi prin dantelăria în piatră
a portalului central, a cornişelor şi a coloanelor. Dintre vechile biserici
ale oraşului prezintă, de asemenea, interes San Martin şi San Benito,
prima romanică, cealaltă gotică.
Amplasată într-un teren cu povârnişuri şi văi pitoreşti, cu străzi
înguste ce şerpuiesc într-o dispunere negeometrică, Segovia respiră un
aer medieval, conferit de trama stradală contorsionată şi de multitudinea
de biserici. Intrarea în cartierul vechi este dominată de un apeduct roman
impozant (Fig. 1, B), una din cel mai bine conservate construcţii de acest
gen din Europa. Arabii au acordat şi ei atenţie aşezării, care însă a
cunoscut o epocă de vertiginoasă dezvoltare de-abia în evul mediu târziu
sub oblăduirea regilor castilieni, când beneficia de un potenţial
demografic cifrat la câteva zeci de mii de locuitori. Pentru protejarea
acestora, oraşul dispunea de ziduri masive de fortificaţie şi de un alcazar
plasat într-o zonă cu protecţie naturală pe mai multe laturi. În chip firesc,
edificiul cel mai grandios din oraş este Catedrala gotică târzie Nuestra
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Señora de la Asunción y de San Frutos (Fig. 7, B) proiectată la iniţiativa
lui Carol V Quintul, rege al Spaniei (1516-1556) şi împărat al Sfântului
Imperiu Roman (1519-1556). De real interes sunt numeroase alte biserici,
începând cu San Millán, construită în secolul al XII-lea în stil romanic şi
admirabil conservată. În perimetrul urban central se grupează mai multe
lăcaşe de cult, tot de factură romanică, cu inerente adaosuri gotice sau
baroce, precum San Clemente, San Martin, San Esteban, San Quirce, San
Nicolás, San Domingo de Guzmán, Santisima Trinidad etc.
Ultima etapă a sejurului iberic s-a consumat la Madrid, metropolă
cu viaţă culturală efervescentă şi cu o dinamică stradală specifică lumii
mediteraneene. În perioada romană şi vizigotă, în actuala sa
circumferinţă nu s-au identificat decât aşezări de factură rurală, care au
evoluat spre un stadiu citadin de-abia la cumpănă de milenii, în vremea
cuceririi arabe, când a fost prevăzută cu o centură fortificată. Ofensiva
creştină din secolul al XI-lea a permis încorporarea oraşului în Regatul
Castiliei şi implicit a asigurat condiţii pentru o evoluţie prosperă, mai cu
seamă după strălucita victorie de la Las Navas de Tolosa (1212), care a
înlăturat pericolul expansiunii musulmane în regiune. Decizia asumată de
Filip II în 1561 de a stabili capitala Spaniei la Madrid, într-un moment de
apogeu pe plan politic şi economic al Regatului, a configurat un statut
privilegiat pentru viitoarea metropolă. Prezenţa statornică sau episodică
în oraş a unor personalităţi de talia lui Cervantes, Lope da Vega,
Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Velasquez, Cano, Zurbaran a
conferit strălucire Renaşterii spaniole.
Precum Luvrul la Paris, Pergamonul la Berlin, Ermitajul la SanktPetersburg, Kunsthistorisches Museum la Viena şi Metropolitanul la New
York, Museo del Prado (Fig. 3, A) reprezintă complexul muzeal cel mai
atractiv din capitala Spaniei, depozitar al unor valori culturale de interes
major, multe dintre ele unicate în patrimoniul mondial. Copleşitoare sunt,
în primul rând, pânzele marilor maeştri spanioli: Velasquez, Murillo,
Ribera, Zurbaran, Goya, cărora li se poate asocia, neîndoielnic,
inimitabilul El Greco. La aceştia se adaugă numeroşi clasici europeni,
precum Dürer, Bosch, Bruegel, Rembrandt, Rubens, Tizian, Caravaggio,
Tintoretto etc. Tulburătoare sunt creaţiile lui Francisco de Goya din
perioada neagră şi cele cu imagini halucinante ale lui Hieronymus Bosch
şi Pieter Bruegel: dacă primele, aparţinând lui Goya, prefaţează
impresionismul, cele ale maeştrilor flamanzi anticipează suprarealismul.
Foarte bine reprezentată este şi sculptura romană, majoritatea pieselor
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provenind din spaţiul iberic. Tablourile din pinacotecă s-au aflat în cea
mai mare parte în proprietatea suveranilor spanioli, fiind strămutate în
1819 în actuala clădire neoclasică, proiectată de Juan de Villanueva.
Cu toate că a fost inaugurată pentru marele public de-abia în 1993
şi este departe de a avea faima dobândită de Museo del Prado, Museo
Carmen Thyssen-Bornemisza dispune de un patrimoniu incredibil de
valoros. Colecţia a fost constituită prin râvna unor persoane dotate nu
numai cu imense resurse financiare, ci şi cu un rafinat gust artistic.
Exponatele colectate de familia Thyssen-Bornemisza pe parcursul a două
generaţii au fost achiziţionate în 1993 de statul spaniol. O anumită parte a
lor fusese concedată către Museu Nacional d’Art de Catalunya din
Barcelona, dar partea esenţială a colecţiei, cuprinzând circa 800 de opere,
se află expusă în Palacio de Villahermosa, edificat în stil neoclasic la
cumpăna dintre secolele XVIII şi XIX. Se pot admira aici creaţii de mare
valoare şi diversitate, începând cu prerenascentiştii italieni şi până la
artiştii de calibru ai secolului al XX-lea: Fra Bartolomeo, Dürer, Cranach,
Gentile Bellini, Tizian, Caravaggio, El Greco, Van Dyck, Goya, Bernini,
Rodin, Monet, Gauguin, Renoir, Degas, Beckmann, Picasso etc.,
florilegiu ce completează în mod fericit zestrea curentelor artistice mai
puţin sau deloc reprezentate la Prado.
La fel ca şi la Barcelona, picturii moderne i s-a afectat la Madrid o
clădire uriaşă – Museo Reina Sofia –, unde se află expusă faimoasa
compoziţie Guernica, realizată în 1937 de Pablo Picasso, inspirată de
hecatomba provocată de bombardamentul aviaţiei germane în vremea
Războiului civil. Bucurându-se de ataşamentul multor reprezentanţi de
seamă ai elitei intelectuale a vremii, precum Alberti, Aragon, Bernanos,
Buñuel, Camus, Casals, Dos Passos, Ehrenburg, Fox, Guillén,
Hemingway, Koestler, Lorca, Malraux, Neruda, Orwell, Rolland, Vallejo
etc., tabăra republicană, dominată de socialişti, anticlericali şi anarhişti,
având suportul eficient şi cinic al regimului stalinist şi al partidelor
comuniste europene obediente, a întrunit un capital de simpatie şi
înţelegere din partea opiniei publice de pe Continent mult mai consistent
decât gruparea naţionalistă, mai ales că aceasta a scontat pe sprijinul
deloc onorabil al regimurilor fasciste. În partizanatul lor, atât Pablo
Picasso, cât şi alţi exponenţi ai curentelor „democratice”, nu au avut
luciditatea şi onestitatea să dezavueze şi atrocităţile, nu mai puţin grave,
produse de cei apropiaţi ideologici, ci le-au înfierat şi mediatizat doar pe
acelea ale adversarilor. Revenind la patrimoniul deţinut de Museo Reina
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Sofia, am sesizat nu fără disconfort că, pe lângă pânzele semnate de
Picasso, Jawlensky, Beckmann, Bacon şi Miró, abundă elucubraţiile
penibile ce reprezintă un apanaj al snobilor, ipocriţilor şi frivolilor.
Muzeul cu patronaj regal a fost inaugurat relativ recent – în 2003 –, astfel
că deocamdată spaţiul său uriaş nu a putut fi ocupat integral. Oricum,
multe din sălile cu exponate nu deşteaptă mai multe satisfacţii
intelectuale decât cele rămase goale. Cu riscul asumat de a leza
preceptele obscure ale avangardiştilor radicali şi de a fi etichetat drept
colportor al ideilor perimate, vom notifica faptul că nonconformismul nu
se asociază în mod necondiţionat cu valoarea, iar aceasta nu numai în
pictură şi sculptură, ci şi în muzica dodecafonică ori în beletristica
afectată de suprarealismul epigonic. Nu ne pierdem speranţa că vizavi de
asemenea tendinţe obnubilate de frondă neconstructivă se va contura, la
un moment dat, un curent de opinie decent, amplu şi ferm, care să-şi
asume mărturisirea sfioasă şi de bun simţ a copilaşului din basmul lui
Andersen: „Regele e gol!”
Un obiectiv de mare atractivitate al Madridului îl reprezintă
Palacio Real (Fig. 3, B), complex arhitectural maiestuos, cu încăperi
luxoase, ornate abundent cu mobilă, tapiserii, pardoseli, lampadare,
oglinzi, draperii şi tablouri scumpe. Dintre portretele suveranilor de
detaşează în modul cel mai evident acelea datorate lui Francisco de Goya
(1746-1828). Foarte bogat este şi pavilionul cu sălile cu armament, unde
exponatele cele mai vechi, provenind în cea mai mare parte din Europa
Occidentală, nu depăşesc ca vechime secolul al XV-lea. Pe lângă acestea
sunt expuse mai multe arcuri şi tuiuri turceşti, capturate în marea bătălie
navală de la Lepanto de la 7 octombrie 1571, care a transformat în
derizoriu veleităţile otomane de a-şi impune supremaţia în Mediterana.
Spre marele meu regret, nu am putut examina renumitele colecţii
aflate în patrimoniul Muzeului de Arheologie, imobilul fiind închis de
mai multe luni în vederea unor ample reparaţii şi restructurări. Din
aceleaşi raţiuni, nici biblioteca instituţiei nu se afla în stare funcţională,
ceea ce nu mi-a permis consultarea publicaţiilor periodice şi a sintezelor
recente privind civilizaţia medievală a bazinului vest-mediteraneean.
Spre a ieşi din impas, am socotit oportun să apelez la resursele
documentare de la Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung
Madrid, opţiune inspirată, întrucât am avut acces la bogatele fonduri de
carte ale bibliotecii, fapt facilitat de rigorile sale organizatorice moderne.
La Secţia madrilenă de la Deutsches Archäologisches Institut, fondată în
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1943 şi redeschisă în 1954, m-am bucurat de ospitalitatea directoarei
instituţiei, prof.dr. Dirce Marzoli, căreia îi datorez expuneri cuprinzătoare
asupra rezultatelor săpăturilor arheologice coordonate şi finanţate de
Institut în cuprinsul Peninsulei Iberice, în cooperare cu specialiştii
autohtoni. Totodată, am convenit împreună cu prof.dr. Dirce Marzoli să
iniţiem un schimb regulat de publicaţii între instituţiile pe care le
reprezentăm.
Depărtarea de locurile de obârşie n-a reprezentat o oprelişte pentru
uitarea realităţilor curente din ţară, în condiţiile în care un număr extrem
de mare de conaţionali au descins în ultimele două decenii pe meleagurile
iberice pentru a-şi găsi un loc decent de muncă, astfel că i-am întâlnit
frecvent atât la Madrid, cât şi în celelalte oraşe vizitate. Ne-am intersectat
nu în incinte muzeale sau în săli de spectacole, ci în spaţiul stradal,
percepându-le apăsarea preocupării de a-şi asigura subzistenţa de zi cu zi.
Involuntar mi-am rememorat faptul că, în anii postbelici, distinşi
intelectuali, precum Alexandru Busuioceanu, Alexandru Ciorănescu,
Vintilă Horia, Aurelio Răuţă etc. reuşiseră să-şi dobândească un loc de
vază în elita cărturărească a Spaniei, în vreme ce astăzi nu-mi este
cunoscut ca vreun compatriot să fi întrunit o astfel de respectabilitate.
Descinzând în mediile culturale şi ştiinţifice hispanice, eram
încunoştinţat despre avertismentele pe alocuri obsesive şi pline de
fervoare ale unor erudiţi spanioli de mare prestigiu, lansate cu încă mult
timp în urmă, asupra riscurilor imprevizibile generate de ignorarea
dezideratului respectării exigente a tradiţiilor şi moştenirii culturale a
generaţiilor revolute. Astfel, istoricul şi literatul Marcelino Menéndez y
Pelayo (1856-1912) opinase: Donde no se conserva piadosamente la
herencia de lo pasado [...], no esperemos que brote un pensamiento
original ni una idea dominadora („Acolo unde nu se păstrează cu pietate
moştenirea trecutului [...], nu vă aşteptaţi să apară o gândire nouă sau o
idee călăuzitoare”). La rândul său, învăţatul şi politicianul Juan Vázquey
de Mella y Fenjal (1861-1928) se exprimase şi mai tranşant: Los pueblos
se enlazan con la muerte el mismo dia que se divorcian de su historia
(„Popoarele se logodesc cu moartea în aceeaşi zi în care se despart de
istoria lor”). Apeluri de această factură nu au rămas fără ecou, astfel că
un ilustru succesor al reprezentanţilor intelectualităţii mai sus-menţionaţi,
José Ortega y Gasset (1883-1955), relevând aspectele specifice
cutumelor spaniole şi reticenţa sa faţă de modelele străine, sesiza „o
năzuinţă neîmblânzită de a dăinui, de a nu se schimba, de a se perpetua
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într-o substanţă identică. Veacuri de-a rândul, poporul nostru nu a vrut să
fie altfel de cum este; n-a vrut să fie ca altul”. În esenţă, prin aceste
notificări, inserate într-una din lucrările sale de referinţă –
Dezumanizarea artei –, se confirma realitatea pozitivă a individualităţii
şi perenităţii culturale hispanice.
Pe deplin profitabilă pentru lărgirea orizontului cărturăresc,
călătoria din 2012 mi-a prilejuit totodată constatarea directă că Spania,
dincolo de vremelnice disfuncţionalităţi economice şi de avatarurile
provocate de determinismul tehnologic, este o ţară prosperă şi dinamică,
cu mari ambiţii în diverse paliere ale cotidianului. În acest caz, dar şi
pretutindeni, se valideaza convingerea potrivit căreia tradiţia fără înnoire
poartă pecetea anchilozării şi apasă ca o povară, după cum şi
modernizarea lipsită de ponderea substanţială a tradiţiei rămâne fadă şi
sterilă.
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Fig. 1. A, Salamanca, pod roman peste râul Tormes; B, Segovia, apeduct roman.
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A

B
Fig. 2. A, Barcelona – Museu d’Arqueologia; B, Intrarea în clădirea
Rectoratului Universităţii din Santiago de Compostela
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Fig. 3. Madrid. A, Museo del Prado; B, Palacio Real
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A

B
Fig. 4. Barcelona. A, Museu d’Història de Barcelona. Bust roman din secolul II d.I.Hr;
B, Madrid, Museo del Prado, Copie romană a bustului lui Homer (cca. 120 d.I.Hr.).
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Fig. 5. Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya. Grup statuar
reprezentând pe apostoli, sculptat de Damià Forment şi colaboratorii săi în
1534-1537, provenind de la biserica Sant Miquel din Barcelona
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B
Fig. 6. Barcelona. A, Museu Frederic Marès. Imaginea Sf. Dominic din secolul
XIV, provenind de la biserica de la Canet lo Roig; B, Museu Nacional d’Art de
Catalunya. Basorelief din secolul XIV, înfăţi- şându-i pe Sf. Pavel şi Sf.
Dominic, provenind probabil de la mănăstirea de la Santa Maria de Benifassà
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Fig. 7. A, Salamanca – Plaza Mayor;
B, Segovia – Catedrala Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos
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B
Fig. 8. Catedralele de la Burgos (A) şi Santiago de Compostela (B).
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B
Fig. 9. Barcelona. A, Sagrada Familia, proiectată de Antonio Gaudi
- portal sculptat; B, Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia.

EPISTOLE ISTORICE (IV)
Virgil Mihăilescu-Bîrliba
Summary: The publishing of the correspondence with other historians is
continued as well did in the previous number of the Zargidava journal
(Historical Letter, I-III, in vols. XI-XII, 2011-2013).
There are published letters coming from two well-known researchers of
the past as well as some of the answers to these letters. It is about professor
Nicolae Gostar – an archaeologist, epigraphist and historian of Antiquity – and
professor Alexandru Andronic – an archaeologist and historian of Middle Ages.
The respective letters reveal some difficulties of the archaeological researches
in the last half of the 20th c., especially regarding the publishing their results.
Keywords: Correspondence, prof.dr. Nicolae Gostar, prof.dr. Alexandru
Andronic

Aşa cum este bine şi de multă vreme cunoscut, corespondenţa dintre
specialişti are multe valenţe istoriografice; de aceea, continui să fac publice
scrisori care mi-au fost adresate, la care am adăugat, uneori, răspunsurile
respective. Subliniez faptul că fac edite doar misivele celor plecaţi dintre noi.
Am păstrat forma scrisorilor, dar am introdus modificările cerute de
noile reguli ortografice. Parantezele drepte, ca şi în numerele anterioare
ale Epistolelor istorice, au marcat corectările necesare, completările unor
lacunele ale autorilor, dar şi ale cuvintelor ilizibile pentru mine.
După ce în anterior ne-am ocupat de corespondeţa purtată cu unii
istorici români şi străini – Bucur Mitrea, Géza Alföldy şi Franco Sartori
(Epistole istorice, I-III, în Zargidava, XI-XII, 2011-2013) – în rândurile
care urmează m-am oprit asupra schimburilor de misive cu doi
reprezentanţi de marcă ai istoriografiei ieşene din ultima jumătate de
secol, Nicolae Gostar şi Alexandru Andronic, pe care i-am cunoscut bine
şi cărora am avut onoarea să le fiu adesea colaborator.
IV. NICOLAE GOSTAR (2.03.1922-23.10.1978)
Născut la Deva, unde a terminat studiile secundare, Nicolae Gostar
a urmat cursurile Universităţii din Cluj (1942-1947)1, pe care le-a
1

Din anul 1944 a fost nevoit să întrerupă temporar studiile, ca urmare a încorporării şi a
participării la luptele pentru eliberarea Transilvaniei.
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încheiat strălucit (Magna cum Laudae). În anul următor a devenit asistent
al aceleiaşi universităţi, pentru ca din 1957 să ajungă (prin concurs)
conferenţiar la Facultatea de istorie a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi.
A fost implicat intens şi în activitatea Institutului de istorie şi arheologie
„A. D. Xenopol”. Va urma o lungă perioadă de cercetări fructuoase ale
monumentelor dacice şi romane din Moldova, pe care le cunoştea parţial
din expediţii anterioare (Fedeleşeni-Hăbăşeşti)2, fiind înarmat şi cu
experienţa dobândită în campaniile de la Sarmizegetusa Regia şi Ulpia
Traiana Dacica Sarmizegetusa. Cercetările desfăşurate sub conducerea sa
la Bâtca Doamnei-Piatra Neamţ şi Barboşi-Galaţi, precum şi numeroase
contribuţii privitoare la istoria antică l-au făcut bine cunoscut în lumea
ştiinţifică din ţară şi din străinătate. Se remarcă dintre acestea lucrarea sa
despre marele monument funerar de la Adamclisi3.
La cele de mai sus se adaugă bogata sa activitate didactică, multe
generaţii de studenţi – viitori profesori şi istorici – păstrându-i vie
amintirea4.
1.
STIMATE TOVARĂŞE BÎRLIBA,
Am primit scrisoarea Dv şi vă mulţumesc mult pentru fotografiile
celor două monede.
Noi dorim ca în anul 1970 să avem redactate toate capitolele
monografiei Bîtca Doamnei5. Vă informez că monografia este în planul
de lucru al Academiei pentru a fi terminată în anul 1972, dar pentru a
apărea în acel an, v-a trebui să fie înaintată cu un an sau doi mai repede.
În cazul că Dstră nu mai sunteţi dispus, sau nu puteţi, să colaboraţi la
această monografie – şi acesta este tonul scrisorii trimise – vă rugăm să
ne-o spuneţi cît mai curînd6. Vă mai rugăm să faceţi tot posibilul să veniţi
2

N. Gostar, în Hăbăşeşti, Bucureşti, Editura Academiei, 1954, p. 555 şi 576-577.
N. Gostar, Marele monument funerar de la Adamclisi. Studiu epigrafic, ed.
O.Bounegru, Iaşi, Editura Demiurg, 2008.
4
I. Ioniţă, Nicolae Gostar, în Arheologia Moldovei, IX, 1980, p. 149-150; S. Sanie,
Profesorul Nicolae Gostar, istoric al lumii dacice şi romane, în Studia Antiqua et
Archaeologica, I, 1983, p. 7-15.
5
Este vorba de săpăturile arheologice de la Bîtca Doamnei, înălţime, parţial aflată pe
teritoriul oraşului Piatra Neamţ.
6
Îmi exprimasem îndoiala despre posibilitatea terminării la timp a lucrării, mai ales că
3
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la Iaşi în cursul lunii decembrie, unde vom mai avea de discutat şi alte
chestiuni.
Scrisoarea mea nu a fost tardivă; ea a fost scrisă la începutul lunii
noembrie, căci mai repede nu puteam. Despre posibilitatea susţinerii
materiale a monografiei din partea Muzeului Dv, informaţia o deţin de la
colegul Sanie, pe care Dv i-aţi comunicat-o. Aceasta însă nu are nicio
importanţă.
Pentru celelalte chestiuni pe care Dv le adresaţi în scrisoare eu am
dat celor în drept relatările necesare7.

Iaşi 4 dec. 1967

Cu cele mai bune sentimente
N. Gostar
/ss/ Nicolae Gostar
2.
Mult Stimate Domnule Bîrliba

Mă scuzaţi că am ţinut atât de mult studiul Dv. Credeţi-mă însă că
l-am citit cu toată atenţia şi, deşi nu mă pricep la chestiunile
numismatice, îl găsesc interesant şi absolut verosimil din punctul de
vedere al concluziilor istorice.
Îmi pare rău că trebuie să vă o spun, dar nu cred că mai pot termina
articolul cu care m-am angajat pentru Memoria Antiquitatis, II. Sunt
peste puterea mea de [revăzut] şi nu cred că îl voi putea termina până la
15 nov. Dacă se mai amână predarea materialului până la 31 dec. a.c.
atunci voi face tot posibilul pentru a-l redacta. De fapt este o notă de cca
5-6 pagini.
Cu cele mai bune sentimente
/ss/ NGostar
Iaşi, 13 nov. 1970
săpăturile arheologice nu erau încheiate (finalizate, de altfel, în anii următori),
materialul nu era restaurat şi desenat, iar documentarea era destul de precară, toate
acestea, după cum se ştie, ulterior, au şi împiedecat apariţia monografiei amintite.
7
Unele nereguli financiare dezvăluite la muzeul din Piatra Neamţ, despre care
profesorul Gostar nu avea cunoştinţă, dar care tangenţial îl implicau în calitate de
conducător de şantier, au provocat la acea vreme o anumită tensionare în relaţiile cu
adresantul, asperităţi ameliorate în perioada următoare.
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3.
MULT STIMATE DOMNULE DIRECTOR8,
În primul rând vă rugăm să ne scuzaţi de felul cum eram în ultima
seară la Piatra Neamţ; vă rugăm să uitaţi totul, ca şi cum nu ar fi fost.
În al doilea rând, am pierdut biletul de călătorie Iaşi-Piatra Neamţ
şi lista studenţilor. Vă întrebăm, nu cumva le-am lăsat la Dv pe birou sau
la tov. Buzilă9 sau la tov. Cocoş10?
În al treilea rând, nu cumva tov. Ţîcşa mi-a trimis cei 150 lei pe
adresa Muzeului? În cazul că i-a trimis şi DV aţi reuşit să-i reţineţi, vă
rugăm mult expediaţi-i pe adresa noastră la Universitate.
În al patrulea rând, Decanatul nostru a omis de a ne da Convenţia cînd
am plecat în practică11. Vă rugăm să o completaţi şi DV în dublu exemplar,
sus, spre stânga, apoi după titlu („Între Facultatea ...”), apoi punctul nr. 5 (vă
veţi trece DV, pe dl. Buzilă şi pe dl. Cocoş) şi vă veţi semna la „Director” şi la
„Delegatul organizaţiei socialiste” şi veţi aplica şi o stampilă. Un exemplar va
rămîne la DV, pe celălalt vă rugăm să-l expediaţi cît mai curînd.
Pa [e] aici linişte, pustiu şi pace.
Transmiteţi calde salutări tuturor.
Cu cele mai alese sentimente,
N. Gostar
Iaşi 13 aug. 1972
/ss/ NGostar
4.
Mult Stimate Domnule Bîrliba,
Vă rugăm să primiţi sincerele noastre felicitări pentru frumosul
succes pe care l-aţi avut la obţinerea titlului de doctor în istorie, despre
8

Începând cu anul 1969, V. Mihailescu-Bîrliba fusese numit director adjunct al
muzeului pietrean, ţinându-se seama de vârsta înaintată a directorului-fondator
Constantin Matasă.
9
Aurel Buzilă (1924-1986), arheolog şi reputat specialist în restaurare la muzeul din
Piatra Neamţ.
10
Dr. Ştefan Cucoş (1936-1992), arheolog şi fost director al muzeelor de istorie din
Piatra Neamţ şi Bacău.
11
Profesorul Gostar efectuase în acel an (1972), împreună cu studenţii aflaţi în practică
arheologică, o ultimă cercetare la Piatra Neamţ, în sărăcăcioasa aşezare La Tène de pe
înălţimea Cârloman, de la marginea vestică a oraşului.
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care ne-a relatat în frumoase cuvinte Dl. Prof. M. Petrescu-Dîmboviţa.
Noi am primit cam tîrziu autoreferatul DV. cu rezumatul tezei. Am
trimis totuşi la Rectoratul Universităţii din Bucureşti referatul nostru, dar
Dl. Prof. Petrescu ne-a spus că nu a ajuns, deşi îl trimisesem cu trei zile
înainte de data doctoratului. Ne-a părut foarte rău că nu am putut fi
prezenţi, măcar sub această formă. De aceea noi vă trimitem Dv referatul
nostru, pentru a vedea şi Dv care au fost aprecierile noastre.
Incă odată felicitări şi gânduri bune şi mult succes în continuare,
17 martie 1975
/ss/ NGostar
REFERAT
asupra tezei de doctorat a tov. VIRGIL BÎRLIBA, Legăturile dintre
lumea romană şi populaţiile „barbare” de la est şi nord de Carpaţii
răsăriteni în prima jumătate a mileniului I e.n. reflectate în primul rând
prin descoperirile monetare, ce urmează a fi susţinută în ziua de 3 III
1975, sub conducerea Prof.Dr.Doc. D. Tudor
Am citit cu deosebită atenţie şi cu mult interes rezumatul tezei de
doctorat a colegului V. Bîrliba. Din puţinul şi scurtul rezumat12, ne dăm
totuşi seama că teza este o veritabilă lucrare ştiinţifică, bine susţinută şi
bine argumentată, cu multe note de originalitate şi de profundă
argumentare şi interpretare a izvoarelor, în special cele ale numismaticei.
Nu putem decât să fim de acord cu cele mai multe idei, interpretări
şi sugestii ale colegului V. Bîrliba, din care reiese importanţa studierii
monedelor ca mijloc şi metodă pentru o cât mai bună cunoaştere a
trecutului vechi al Moldovei şi în special a dacilor răsăriteni.
Relevăm aici analiza amănunţită a tezaurelor monetare de pe
cuprinsul Moldovei, data îngropării lor, data pătrunderii monedei
romane, ca şi concluziile cu privire la terminus post quem şi la terminus
ante quem, pe care le găsim deosebit de ingenioase şi de juste. Găsim
apoi, ca fiind justificată concluzia potrivit căreia, datele de emitere a
monedelor terminus post quem nu coincid cu perioadele de îngropare a
tezaurelor monetare, cel puţin unele dintre ele ajung în pământ la mulţi
ani mai târziu (dar nu „la sute de ani mai târziu” cum se susţine la p. 19).
Colegul V. Bîrliba, studiind circulaţia monetară, a ajuns la o
12
De fapt, după câte ştiu, profesorul Petrescu-Dîmboviţa (membru al comisiei de doctorat) a
pus la dispoziţia tuturor colegilor din institutul ieşean textul integral al tezei discutate.
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concluzie cât se poate de justă, datând valurile romane din sud în sec. II-III
şi nu în sec. IV, cum fără temei se încearcă mai nou.
Câteva observaţii, mai ales referitoare la concluzii, credem că sunt
necesare şi ne vedem obligaţi a le aminti aici. Astfel, la p. 23-24 se
susţine că „sursa cea mai importantă” pentru moneda romană, la răsărit
de Carpaţi, rămâne „totuşi comerţul”, în timp ce „stipendiile,
mercenariatul, jafurile şi răscumpărările ar fi celelalte canale secundare”.
Este adevărat că negoţul constituie sursa principală, dar în nici un caz
stipendiile nu pot fi considerate ca prezentând un rol mai puţin important
în acumularea de monede romane, având în vedere că aceste stipendii
erau de multe ori anuale şi chiar foarte ridicate. În schimb,
„mercenariatul” se poate total exclude, nefiind atestat pentru dacii
răsăriteni şi s-ar putea admite doar pentru cea de a doua jumătate a sec. IV.
Credem apoi, că se exagerează importanţa prizonierilor de război
sau al captivilor, proveniţi „din expediţiile de pradă” în provinciile
romane şi că aceşti captivi ar fi deţinut un important rol în introducerea
de „elemente ale civilizaţiei romane şi a limbii romane.”
Afirmaţia de la p. 24, că pe teritoriul „populaţiilor libere de la
răsărit de Carpaţi ... se aflau zeci şi sute de mii de cetăţeni din imperiu”,
nu poate fi justificată.
Prezenţa captivilor romani din Dacia şi Moesia inferior în mijlocul
populaţiilor de la răsărit de Carpaţi, este dovedită de izvoarele epigrafice
şi juridice, dar numărul acestor captivi nu putea să ajungă la „sute de mii
de cetăţeni”, care, la rândul lor, să romanizeze pe dacii autohtoni. Edificii
romane, datorate acestor captivi, au fost aflate la răsărit de Carpaţi, iar
fenomenul a fost surprins şi în Germania liberă şi pe teritoriul slovac, dar
şi aici, ca şi acolo, autohtonii deţineau superioritatea numerică, aşa încât
romanizarea extra fines imperii trebuie să-şi găsească o altă explicaţie.
Este însă plauzibil ca utilizarea monedei romane să fi existat la aceşti
captivi de origine provincial-romană şi să fi impulsionat şi pe autohtoni,
dar suntem mai puţin tentaţi să acordăm aceloraşi captivi rolul de
misionari în propagarea creştinismului la daci sau la carpi, ca şi la goţi de
altfel. Oricum, altul a fost procedeul de infiltrare a creştinismului la
nordul Dunării de Jos şi în afara teritoriului ocupat de romani13.
13

Până la urmă, profesorul Gostar şi-a schimbat opiniile, aşa cum reiese din lucrările
sale apărute postum: N. Gostar, Vechimea elementului roman la răsărit de Carpaţi,
în Era Socialistă, 59, 1979, 6, p. 34-37; idem, Vechimea elementului roman la răsărit
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Tot la p. 24, se susţine că „în sec. IV, în teritoriul de la nordul
Dunării de Jos, se mergea în chip decisiv spre o societate civilizată”,
când arheologia ne arată că în sec. IV mergea mai curând spre o
barbarizare decât spre „o societate civilizată” şi, în nici un caz, nu putem
vorbi despre „numeroşi meşteşugari”, „mânăstiri”, „conventuri”. De
asemenea, studiile numismatice, nicidecum nu ne permit a trage
concluzia că în sec. IV, la răsărit şi la nord de Carpaţii răsăriteni, „era o
populaţie romanizată într-un grad variabil”; oricum, în sec. IV, dacii,
carpii, goţii, thaiphalii, boranii, urugundii, skirii, nu deveniseră
latinofoni.
Făcând abstracţie de aceste puţine şi minore observaţii, în încheiere
relevăm caracterul profund ştiinţific al întregii lucrări, spiritul sobru în
care a fost scrisă şi ingeniozitatea şi justeţea concluziilor.
Iaşi, 26 martie 197514
Nicolae Gostar
Conferenţiar Univ. „Al.I. Cuza” Iaşi
5.
Mult stimate Domnule Bîrliba,
Vă rugăm să ne scuzaţi, că fiind bolnav în zilele de sărbători nu am
avut fericitul prilej de a vă transmite şi ura un an nou fericit. De abia de o
săptămână am reuşit să părăsim spitalul.
Noi am avut o rugăminte faţă de Dv în legătură cu tezaurele de
monete de pe cuprinsul României, care se încheie cu monete de la
Vespasian sau Titus sau Domiţian sau Traian. Dacă aţi putea să ne
informaţi despre asemenea tezaure (care, după cum bănuim, nu pot fi
prea multe), cu bibliografia (sau trimiterea respectivă). De această
informaţie am avea nevoie nu prea urgent ci cam în decurs de o lună.
În al doilea rând vă rugăm ca de îndată ce va apare Memoria
Antiquitatis să rugaţi Direcţia Dv de a ne trimite un exemplar prin
ramburs pe adresa de la Universitate.
Iaşi 16 febr. 1977

/ss/ N. Gostar

de Carpaţi, în Istros, 2-4, 1981-1983, p. 225-234; idem, The Ancient Character of
the Roman Elements in the East of the Carpathians, în Anuarul Institutului de istorie
şi arheologie „A D. Xenopol” Iaşi, 17, 1980, p. 1-9.
14
Atrage atenţia nepotrivirea inexplicabilă dintre data scrisorii şi cea a referatului
reprodus mai sus.
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P.S. Încă o rugăminte: dacă mai dispuneţi încă de un extras cu
studiul Dv. Découvertes monétaires et les liaisons entre les Thraces
sud-danubiens et le monde Géto-Dace, în Thracia III 1974. [Thracia.
Primus Congressus Studiorum Thracicorum, III, Sofia, 1974, p. 261-272]
vă rugăm un exemplar, care ne este de multă trebuinţă iar volumul nu îl
avem în bibliotecile din Iaşi.
ALEXANDRU ANDRONIC (2/15 iunie 1915 – 25 mai 1995)
Descendent al unei familii de intelectuali basarabeni, profesorul
Alexandru Andronic s-a născut în satul Jora de Jos (judeţul Orhei,
Republica Moldova), în capitala judeţului urmând şi cursurile primare şi
liceale, după care s-a înscris la Facultatea de drept a universităţii ieşene.
A profesat puţină vreme ca avocat, deoarece evenimentele din preajma şi
din timpul celui de-al doilea război mondial l-au atras în vâltoarea lor15.
Atras de istorie, termină facultatea de profil în 1942, după care
începe o carieră de succes pe tărâmul cercetării, dublată şi de un real
talent pedagogic. Din 1943 a fost asistent universitar la Alma Mater din
Iaşi, avansat ulterior şef de lucrări, după care drumul i-a fost întrerupt de
epurarea din 1951, abia din 1953 revenind la catedră, ca asistent
(Institutul Agronomic „I. Ionescu de la Brad” din Iaşi, 1953-1956) şi apoi
lector şi conferenţiar (Institutul Pedagogic Bacău, 1970-1975).
Însă, trebuie subliniat că o mare parte din activitatea sa s-a
desfăşurat în cadrul Institutului de istorie şi arheologie „A.D. Xenopol”
din Iaşi al Academiei Române. Bun cunoscător al limbilor slave, la care
s-a adăugat o intensă activitate de teren (îndeosebi prin săpăturile
arheologice de la curţile domneşti din Suceava, Iaşi şi Vaslui), profesorul
Andronic a valorificat aceste cercetări prin numeroase lucrări, mai cu
seamă despre civilizaţia urbană medievală din Moldova.
S-a implicat puternic şi în munca de redacţie la revistele Studii şi
cercetări istorice, Arheologia Moldovei şi Acta Moldaviae
Meridionalis16.

15
Este de reţinut faptul de a fi luptat efectiv pentru eliberarea Basarabiei (1941) şi
pentru apărarea Iaşului din anul 1944.
16
V. Spinei, La ceasul bilanţurilor în medievistica ieşeană: Alexandru Andronic, în
vol. V. Spinei, Reprezentanţi de seamă ai istoroigrafiei şi filologiei româneşti şi
mondiale, p. 292-315.
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1.
Iaşi, 2 XII 1968
Stimate tov. Bîrliba,
Azi am primit de la Bucureşti, de la tov. O. Iliescu exemplarele
corectate ale articolului colectiv17 privind descoperirea monetară de la
Piatra Neamţ din 4 august 1963.
Articolul este cuprins în numărul vol. VII al publicaţiei noastre
Arheologia Moldovei, care va fi predat Editurii Academiei RSR în
primele luni ale anului viitor.
O. Iliescu a făcut ultima corectură pe ms şi tot el va da şi bunul de
tipar la Bucureşti.
La redacţie am reţinut 3 ex. din articol şi am plăcerea să-ţi trimit
ex. 4 pentru a-l păstra în arhiva Dtale.
Sper că pe viitor te vei strădui să colaborezi şi cu alte contribuţii
originale în domeniul arheologiei moldoveneşti, mai ales că suntem
hotărâţi să ne continuăm activitatea ca şi până acum.
Să nu te impresioneze negativ unele întârzieri în ceea ce priveşte
apariţia volumelor noastre. Sunt probleme de Editură care ne depăşesc18.
Cu prietenie
/ss/Al. Andronic
2.
Mult Stimate Tovarăşe Bîrliba,
– Datorită faptului că Institutul de arheologie al Academiei
R.S.România va ţine conferinţa naţională de arheologie în zilele de 10-15
decembrie a.c., Institutul nostru a cerut Secţiei de ştiinţe istorice să
aprobe amânarea la 27-29 decembrie a.c. a Sesiunii ştiinţifice de la Iaşi.
– Totuşi ne-am gândit să vă solicităm sprijinul Dv. în vederea unei bune
organizări a acestei sesiuni privind „Noi descoperiri arheologice din perioada
formării poporului român”, la care aţi fost programat cu comunicarea
„Consideraţii asupra circulaţiei monetare în secolele II-III e.n. între Carpaţi şi
17

O. Iliescu, C. Matasă, V. Mihailescu-Bîrliba, Date noi cu privire la circulaţia monetară
în Moldova în secolul al XVI-lea, în Arheologia Moldovei, 7, 1972, p. 369-376.
18
Şi atunci, ca şi acum, tipărirea revistelor de profil întâmpina multiple greutăţi, mai cu
seamă „din cauza lipsei fondurilor necesare”. După cum bine se vede, articolul de mai
sus, predat pentru tipar în anul 1968, va apare abia în 1972 (!).
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Siret”, rugându-vă colegial să ne comunicaţi în ti[m]p util acordul Dv şi
totodată să ne prezentaţi cât mai urgent posibil, comunicarea Dv., mai ales că
termenul de predare a lucrărilor (1 noiembrie a.c.) se apropie.
– Dacă însă au survenit unele greutăţi şi sunteţi solicitat şi pentru
alte manifestări, comitetul de organizare al acestei sesiuni acordă ca ultim
termen de predare al comunicărilor data de 1 decembrie.
– Totuşi ţin să vă rog în mod colegial, şi mi-aşi permite chiar
prietenesc, să-mi comunicaţi cât mai urgent şi părerea Dv.
Cu sentimente prieteneşti,
Alexandru Andronic
Iaşi, 28.X.1969
/ss/ Alexandru Andronic
3.
Mult stimate Dle profesor,
Am primit scrisoarea Dvs. şi mă grăbesc să vă răspund,
mulţumindu-vă totodată pentru atenţia [pe] care mi-o arătaţi.
Vă mulţumesc foarte mult pentru consideraţia arătată, propunându-mi
să ţin comunicarea „Consideraţii asupra circulaţiei monetare în secolele
II-III e. n. între Carpaţi şi Siret”, la Sesiunea ştiinţifică de la Iaşi şi voi
căuta să nu vă înşel aşteptările, dând un lucru cât mai bun.
Deoarece am avut şi am foarte mult de lucru, singurul impediment
în clipa de faţă este că nu o am bătută la maşină – dar, vă rog să mă
credeţi, că până la 15 noiembrie a.c., o veţi avea la Iaşi.
Dle profesor, vă rog să aveţi încredere în promisiunea pe care v-o
fac, la 15 noiembrie predându-vă comunicarea.
Cu mult respect şi cele mai bune urări de succese în activitate şi de
sănătate, atât pentru dvs. cât şi pentru ceilalţi colegi al dvs.,
30 octombrie 1969
Virgil Mihailescu-Bîrliba
4.
Stimate Dle Andronic,
Vă rog să mă iertaţi că nu v-am expediat, aşa cum am promis
lucrarea până în 15 dec. a.c., dar am fost mai mult plecat, revista noastră
pe care am reuşit să o văd intrată la tipar19, luându-mi foarte mult timp.
19

Anuarul Muzeului Arheologic din Piatra Neamţ, Memoria Antiquitatis, vol. I/1969.
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Vă trimit acum comunicarea şi îmi cer încă o dată scuze şi pentru
faptul că am depăşit nr. de pagini cerut, dar când o voi citi pot omite
unele părţi; de asemenea, lucrarea are şi anexa tuturor descoperirilor
monetare romane din Moldova, dar n-am mai trimis-o, ci o voi ţine-o la
dispoziţia acelora care sunt interesaţi20.
Cu cele mai respect[u]oase urări de sănătate şi succes dvs. şi dlui prof. Petrescu,
/ss/ Virgil Mihailescu-Bîrliba
5.
Iaşi, 22.I.1970
Mult Stimate Domnule Bîrliba,
Vă rog foarte mult să binevoiţi a-mi înapoia articolul pe care l-am
trimis pentru M.A. [Memoria Antiquitatis] II intitulat „Contribuţia
cercetărilor arheologice la problema cetăţilor medievale din România”,
deoarece trebuie să-l refac.
Dvoastră ştiţi foarte bine că recentele descoperiri de la Dăbâca, Fundul
Herţei şi mai ales cele de la Bucureşti, mă obligă a relua problema şi a reface
acele părţi în care este vorba de tehnica şi perfecţionarea sistemelor de
construcţii în domeniul fortificaţiilor medievale.
Refăcut, articolul21 rămâne totuşi pentru sumarul revistei Dvoastră
şi mă voi grăbi să-l pun la punct în termen util.
Aştept cele 3 ex. ale articolului meu.
Cu cele mai bune sentimente
/ss/ Al. Andronic
6.
Iaşi, 4,VI.1970
Mult Stimate tov. Director,
Trimit corectura efectuată şi bunul de tipar cerut.
Mă bucură faptul că revista Dv va îndeplini toate condiţiile de
calitate, atât în privinţa conţinutului, cât şi a prezentării sale sub raport
20
Comunicarea respectivă, mult mai extinsă, a fost publicată în Memoria Antiquitatis,
II, 1970 (p. 281-344), sub titlul Circulaţia monetară la triburile libere de la răsărit
de Carpaţi (sec. II-IV e. n.).
21
Apărut în Memoria Antiquitatis, II, 1970 (p. 403-416), sub titlul Fortificaţiile
medievale din Moldova.
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grafic. Toate felicitările pentru reuşita Dv.
În ceea ce priveşte articolul pentru vol. II Vă asigur că în scurt timp
va fi dactilografiat şi trimis redacţiei.
Mulţumindu-Vă pentru gândurile bune şi urările Dv Vă rog să
primiţi asigurarea nu numai a consideraţiei ce v-o port, ci şi a prieteniei
mele.
/ss/Alexandru Andronic
7.
Bacău, 25 VI 1972
Mult Stimate tovarăşe Mihailescu-Bîrliba,
Am efectuat corectura şi Vă rog să-mi trimiteţi încă una +
planşele.
Doresc să se facă introducerea corecturii mai ales la anexe, unde
sunt două tabele, deci să se pună liniile respective.
Aştept răspunsul Dvs şi vă mulţumesc pentru tot ce faceţi să apară
revista cât mai repede.
Recenzia pentru vol. III va apare în Ateneu în august.
/ss/Al. Andronic
8.
Bacău, 20 VII 1972
Mult Stimate tov. Bîrliba,
Îmi pare rău că n-am avut timp să fac corectura mai înainte. Am
fost mereu în examene, la început cu studenţii an II şi III de la cursurile
fără frecvenţă, şi de la 10 iulie efectiv până în 18 examenul de admitere.
După examen am avut şedinţe şi o serie de obligaţii în cadrul
catedrei şi abia acum am terminat corectura.
Am o singură rugăminte: Atenţie la pag. 404: lipseşte nota 13. Prin
introducerea acestei note se inversează şi ultima notă de pe o pagină
trecând drept prima pe pagina următoare.
Cu mulţumiri
/ss/ Al. Andronic
P. S. De la 20 iulie la 1 august sunt la Iaşi, la săpături la C. D.
[Curtea Domnească] Iaşi.
/ss/Al. Andronic
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DOCUMENTAREA ARHEOLOGICĂ A PRELUCRĂRII MĂTĂSII ÎN
AŞEZAREA AFERENTĂ NECROPOLEI DE LA LEŢCANI-IAŞI –
DATATĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. AL IV-LEA D.H.
Dimitrie Vicovanu*
Summary: The author presents the recovery of some textile debris (linen
and silk) from an archaeological conglomerat found in a Sântana de Mureş
necropolis type, from Leţcani-Iaşi.

După organizarea Laboratorului zonal de restaurare-conservare din
Complexul Muzeal de la Palatul Culturii din Iaşi, cercetătoarea în arheologie
(şi fostă colegă de şantier arheologic la Cucuteni-Băiceni), D-na Cătălina
Bloşiu – pe atunci cercetătoare la Institutul de Istorie şi Arheologie „A.D.
Xenopol” din Iaşi, mi-a predat un mic complex arheologic din necropola de la
Leţcani-Iaşi, pentru a experimenta o lucrare de salvare. Conglomeratul era
mai mic decât un ou obişnuit de găină, dar de o greutate neobişnuită, ceea ce
presupunea existenţa unor metale. Conglomeratul provenea din partea
abdominală a scheletului din mormântul nr. 36 a unei femei tinere de 25-30 de
ani, (vezi O inscripţie runică descoperită în necropola din secolul al IV-lea
de la Leţcani-Iaşi, în Memoria Antiquitatis, I, 1969).
Din cunoştinţele pe care le aveam de la o specializare la Muzeul
Romano-German din Mainz-Germania, conglomeratele arheologice ce conţin
metale se formează având în context materiale organice pe care le invadează
cu produse de coroziune de la procesul de putrefacţie (ne referim la materiale
organice manufacturate). După perierea sub microscop a solului antrenat pe
suprafaţa conglomeratului, acesta arăta ca în fotografia nr. 1/1. Se observă
conturul unui inel de cataramă alăturat celor două plăcuţe între care trebuia să
fie cureaua şi pe toată suprafaţa se vede impresia unei textile. Am ales
experimentarea unui agent „chelator” care se combină cu produsele metalice
de corosiune, pe care astfel le scoate din textilă, dar nu afectează în niciun fel
fibra textilă. Procesul foarte complicat de salvare a pieselor aflate în acest
conglomerat arheologic a trebuit să ţină seama de existenţa a trei metale
diferite (fier, bronz şi argint), pe lângă fragmentele textile pe care le-am
considerat de cea mai mare importanţă, prin raritatea lor în acea perioadă
*

Dimitrie Vicovanu - Expert Restoration, New York, USA.
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istorică. Fragmentele de piele ce trebuiau să fie plăcuţele cataramei au fost
supuse putrefacţiei căci pielea având o structură compactă nu a putut fi
invadată de coroziune.
Experimentul de laborator care a dus la salvarea tuturor materialelor
cuprinse în acest deosebit de important conglomerat arheologic a durat mai
mult de trei luni şi va forma obiectul unei lucrări separate de natură tehnică.
Aşa cum se vede în fotografia nr. 1/2, au fost salvate toate piesele cataramei:
inelul din bronz, acul din fier, plăcuţele de bronz subţire cu trei găuri şi trei
nituri din argint.
Fotografia nr. 2/3 prezintă şapte fragmente textile, dintre care şase
provin de sub cataramă, deci din îmbrăcămintea peste care se lega cureaua, iar
al şaptelea fragment, cel mai fin, provenea de deasupra cataramei, socotind
după poziţia acului de fier care sătea cu vârful pe inelul cataramei. Fotografia
nr. 2/4 prezintă în detaliu fragmentul textil al şaptelea. Din cercetarea făcută
de Dna. Ing.Dr. Carmen Marian, restauratoare specializată în textile antice,
lucrând şi în prezent la Laboratorul Zonal de restaurare-conservare din Palatul
Culturii din Iaşi, cele şase fragmente textile erau făcute din in, iar fragmentul
al şaptelea era făcut din mătase naturală. Fiind găsit deasupra cataramei,
acesta este un fragment din giulgiul care a acoperit corpul defunctei din
mormântul nr. 36.
Dar ceea ce face această descoperire cu adevărat insolită, este faptul că
în mormântul nr. 36 s-au găsit două fusaiole (capete de fus cu care se „toarce”
formând firul textil pentru ţesătură), iar una din acestea, de formă tronconică
din lut ars, purta o inscripţie runică pe cele două registre, din care reiese că
giulgiul a fost făcut şi dăruit tinerei înmormântate; deci giulgiul nu este un
obiect care a ajuns în acea parte a Moldovei venind pe celebrul „Drum al
Mătăsei” din China, ci a fost confecţionat în aşezarea ce deservea necropola
de la Leţcani.
Iată ce spune traducerea (din stadiul de cercetare a datei de publicare,
1969 a D-nei Cătălina Bloşiu, op.cit., p. 176): „A lui ANDO ţesătură
(veşmânt, giulgiu) se află aici. De (la) RANGAHILDA bun făcut (moştenire,
proprietate); astfel s-ar traduce înţelesul unui dar făcut de femeia ce a lucrat cu
mâna ei veşmântul (giulgiul) celei înmormântate pentru a o feri de orice rău,
în drumul pe care a pornit”. Se cunoaşte faptul că obiectele care aveau
inscripţii gotice, aveau în general un rol apotropaic, de respingere a forţelor
rele.
Pentru ocrotirea celei dragi înmormântate, tânăra Ando, femeia cu
numele Rangahilda, care face giulgiul, îl dăruieşte nu numai pe acesta, ci
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depune în mormânt chiar obiectul cu care l-a confecţionat. Nu credem că
poate exista o mărturie de epocă mai concludentă care să ne permită să
spunem că în secolul al IV-lea d.H. în aşezarea din zona Leţcani din Moldova
se cunoştea ţesutul mătăsii. Se ştie (vezi Drumul Mătăsii în wichipedia.org)
că Drumul Mătăsii a început prin secolul al II-lea î.H. şi s-a încheiat odată cu
apariţia drumurilor din Renaştere.
Dar împăraţii chinezi ai dinastiilor Qin, Han şi Xin au avut tot timpul
pedeapsa cu moartea pentru cei care ar fi îndrăznit să divulge secretul mătăsii;
nu erau comercializate decât numai produsele finite, adică ţesăturile. Dacă în
cel mai miraculos caz, dacă ar fi ajuns doar firul de mătase la Leţcani, atunci
nu avea nici un rost să se mai depună fusaiola cu inscripţie în mormânt,
minţind faţă de cel drag şi respectat.
Dacă confecţionarea giulgiului nu ar fi fost documentată de însuşi
obiectul cu care s-a lucrat, cu inscripţia specială pentru cine s-a făcut (ANDO)
şi cine l-a făcut (RANGAHILDA), s-ar putea gândi oricine la provenienţa
giulgiului din „Drumul Mătăsii”.
Producerea ţesăturii din mătase naturală, cea mai fină ţesătură până în
zilele noastre, este o tehnică complicată, pornind de la creşterea viermilor de
mătase care se hrănesc cu frunze de dud ce există pretutindeni în România.
Meşteşugul acesta odată cunoscut trebuie să fi depăşit aria din zona Leţcani,
să fie cunoscut şi în multe alte zone; dar un caz fericit ca acesta din mormântul
nr. 36 este extrem de rar.
Din cele relatate de articolul foarte important al D-nei Cătălina Bloşiu
rezultă că aşezarea ce desrvea cimitirul de la Leţcani, judecând după frecvenţa
inventarului din morminte, provenea de la o populaţie autohtonă, în mare
parte - peste 50% din cadrul culturii Sântana de Mureş-Cerneahov, alături de o
populaţie germanică cu care conveţuia în relaţii paşnice, de practicare a
meşteşugurilor şi ritualurilor străvechi.
Textul runic mai evoluat din inscripţia de la Leţcani, datat în a II-a
jumătate a sec. al IV-lea este mai apropiat de cel de pe colanul de la Pietroasa
datat în sec. al V-lea. Misterioasa fugă a regelui Athanarich, lăsând în urmă
tezaurul ascuns la Pietroasele de la Întorsura Buzăului nu se ştie dacă a luat cu
el şi populaţia germană amestecată cu autohtonii daco-geţi sau au rămas să
convieţuiască împreună mai departe. Cert este că şi astăzi în aceste părţi, ca şi
în Oltenia şi Muntenia, se ţese mătase naturală**.
**

Toate piesele salvate din conglomeratul arheologic de la Leţcani au intrat în
patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei, ca şi fusaiola cu inscripţie runică.
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Fig. 1. - Piese arheologice cu resturi de
textile de la Leţcani-Iaşi (sec. IV d.H.)
Archaeological documentation of silk
processing in the related necropolis
settlement of Leţcani-Iaşi, dated to the
second halh of the fourth century A.D.
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Fig. 2. - Fragmente textile de la
Leţcani-Iaşi (sec. IV d.H.)
Textile debris from Leţcani-Iaşi
(sec. IV A.D.)
4

OCTAVIAN LIVIU ŞOVAN, REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL
JUDEŢULUI BOTOŞANI, BIBLIOTHECA ARCHAEOLOGICA
„HIERASUS” MONOGRAPHICA, VOL. IV, BOTOŞANI, 2013, 500 P.
Volumul de faţă, rod al unei
strădanii de peste un deceniu al
autorului, este un util şi necesar
instrument de lucru, atât pentru
specialiştii din domeniul arheologiei,
cât şi pentru publicul larg, repertoriile
arheologice fiind lucrări ce ar trebui să
fie întocmite pentru fiecare judeţ în
parte. O astfel de lucrare nu este, însă,
lesne de întocmit, fiind necesar pe
lângă timp de cercetare pe teren şi în
biblioteci şi un colectiv care să acopere
istoric realităţile din teren, şi care să
colaboreze la întocmirea corpusului
efectiv.
În cazul volumului de faţă
colectivul
de
specialişti
este
interdisciplinar, Octavian Liviu Şovan reuşind o colaborare de mare succes,
reunind în cadrul acestui proiect instituţii de cultură de prestigiu. Astfel, alături
de Direcţia pentru Cultură Botoşani au fost cooptate: Institutul Naţional al
Patrimoniului şi Muzeul Judeţean Botoşani, care a editat şi publicat în
Bibliotheca Archaeologica „Hierasus” Monographica, vol. IV, prezentul
repertoriu arheologic.
Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani este un proiect editorial
finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, publicat în condiţii
tehnice deosebite, volumul fiind însoţit de un DVD-ROM în care sunt
publicate în format electronic hărţile unităţilor teritorial administrative cu
distribuirea spaţială a siturilor arheologice din judeţul Botoşani, în ordine
alfabetică, conţinând 160 de hărţi, date geospaţiale, precum şi un soft GIS
pentru editarea datelor geospaţiale.
Volumul debutează, nu întâmplător, cu un Cuvânt înainte (p.1-2)
semnat de arheologul dr. Vasile Chirica, acesta fiind coautor (alături de
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Alexandru Păunescu şi Paul Şadurschi) al Repertoriului arheologic al
judeţului Botoşani publicat în 1976, volum ce a fost la acea vreme rod al
unei documentaţii exhaustive, însoţite de numeroase cercetări de teren
întreprinse de colectivul de cercetare pe cuprinsul judeţului Botoşani, cercetări
demarate şi susţinute de Nicolae şi Emilia Zaharia. Astfel, a rezultat o lucrare
remarcabilă, care a fost recunoscută la nivel naţional prin acordarea Premiului
„Vasile Pârvan” al Academiei Române.
Demersul întreprins de autor, prin publicarea acestei lucrări în formatul
interdisciplinar prin care a fost realizat, bazat pe informaţiile publicate în
literatura de specialitate, cercetări de teren, colaborarea cu specialişti în
topometrie şi cadastru sau informatică (toate siturile au fost în prealabil
înregistrate în baza de date a Repertoriului Arheologic Naţional), face ca
lucrarea, aşa cum precizează Vasile Chirica, să devină „un model-cadru al
oricărei tentative viitoare, pentru muzeele judeţene care încă nu au purces la
îndeplinirea acestui demers, sau pentru arheologii înzestraţi cu darul muncii, şi
care vor avea curajul să pornească la o întreprindere identică” (p. 1).
Proiectul privind repertoriul prezentat „s-a născut dintr-o necesitate mai
degrabă administrativă decât ştiinţifică” (p. 9), mărturiseşte Bogdan Şandric,
analist-arheolog şi specialist GIS la CIMEC – Institutul de Memorie
Culturală, unul dintre principalii colaboratori ai autorului. Practic, Octavian
Liviu Şovan a răspuns unei necesităţi administrative, ca angajat al Direcţiei
pentru Cultură Botoşani, cu devotament, pasiune şi simţ al răspunderii,
cartând pe harta judeţului Botoşani peste 1800 de situri arheologice, datate din
paleolitic până în epoca medievală târzie, amplasate în cele 73 de comune şi 5
oraşe ale judeţului Botoşani. După introducerea acestora, integral, în
Repertoriul Arheologic Naţional, în primul rând urmărindu-se protejarea
acestor situri din punct de vedere legal, a fost un pas firesc către realizarea
repertoriului de faţă.
Astfel, au fost repertoriate „un număr de 1742 secvenţe culturale
identificate în 746 de situri, la care se adaugă un număr de 1056 movile,
totalizând împreună un număr de 1802 aşezări, necropole plane sau tumulare,
fortificaţii sau aşezări fortificate” (p. 7).
Spre finalul Introducerii (p. 3-8), autorul subliniază din nou scopul
demersului său, şi anume „de a crea o bază de date de tip repertoriu şi sisteme
noi informatice pentru evidenţe cartografice digitale pentru a pune la
dispoziţie o evidenţă exactă a monumentelor arheologice cunoscute, în
vederea protejării şi conservării lor” (p. 8).
Volumul continuă cu Istoria proiectului Repertoriul arheologic al
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judeţului Botoşani (p. 9-15), semnat de Bogdan Şandric, de la Institutul
Naţional al Patrimoniului, realizatorul DVD-ROM-ului ce însoţeşte volumul,
care ne prezintă etapele acestui proiect, precum şi importanţa introducerii
noilor puncte arheologice descoperite în Repertoriul Arheologic Naţional, în
vederea protejării şi conservării acestora.
De asemenea, Bogdan Şandric explică importanţa cartării descoperirilor
arheologice din judeţul Botoşani, în acest caz, într-un proiect de tip GIS, care
permite o încărcare de date diverse ce generează configurări complexe ale
hărţilor. Astfel, au rezultat hărţile stocate pe DVD-ROM, realizate pe unităţile
administrativ teritoriale (UAT) care formează judeţul Botoşani, fiecare UAT
fiind reprezentat „prin două hărţi, identice în privinţa conţinutului, dar diferite
ca format: tif, care permite doar o utilizare simplă prin deschiderea cu orice
program de vizualizare de imagini şi pdf care trebuie deschisă cu un
program care permite citirea unui astfel de format (Adobe Acrobat,
Acrobat Reader etc.)” (p. 13).
Urmează prezentarea efectivă a Corpusului descoperirilor (p. 17482), în care sunt tratate cele 1802 puncte arheologice în ordinea alfabetică a
unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Botoşani. Fiecare fişă de punct
arheologic urmează următorul model, şi este completat, de la caz la caz, în
funcţie de informaţiile cunoscute: Localitate, Cod RAN, Cod LMI, Localizare,
cu: Punct (Toponim), Parcelă cadastrală, Coordonate geografice, Observaţii,
Reper, Stare de conservare, Factori de risc, An descoperire, Descoperitor,
Cercetare. În ceea ce priveşte Descoperirile, acestea sunt prezentate sub
forma unui tabel ce cuprinde tipul descoperirii, perioada, cultura şi faza
culturală, la final fiind prezentată Bibliografia.
Se poate observa şi din întocmirea fişelor ce compun corpusul
descoperirii importanţa acordată coordonatelor geografice, foarte importante
de altfel, precum şi urmărirea protejării siturilor arheologice prin evidenţa
acestora în registrele naţionale.
Volumul se încheie cu Bibliografia (p. 483-498) şi cu o Listă a
prescurtărilor (p. 499), observându-se şi din titlurile lucrărilor consultate că
autorul repertoriului a dorit să fie cât mai exhaustiv.
Felicităm demersul întreprins de Octavian Liviu Şovan, atât pentru
publicarea volumului prezentat, precum şi pentru modalitatea fructuoasei
colaborări între instituţiile amintite, rezultatul fiind unul complet şi complex.

Lăcrămioara-Elena Istina

DAN GH. TEODOR, AŞEZAREA MEDIEVALĂ TIMPURIE DE LA
SUCEAVA-ŞIPOT, IAŞI, CASA EDITORIALĂ DEMIURG PLUS,
2013, 89 P. TEXT + 60 P. ILUSTRAŢII
De peste jumătate de secol au intrat
în circuitul ştiinţific rezultatele primelor
cercetări arheologice de la Suceava-Şipot.
În anul tipăririi lucrării monografice la
care ne referim s-au împlinit şase decenii
de la primele descoperiri arheologice de la
Suceava-Şipot cercetări continuate, cu
unele întreruperi până în 1963. Încă de la
primele descoperiri, materialele arheologice
de la Suceava-Şipot, au fost atribuite
secolelor VI-VII, şi au devenit un punct
de reper în arheologia românească. Dintrun început descoperirile de la SuceavaŞipot au fost considerate ca fiind cele mai
vechi urme slave din România. Era epoca
slavizării, aproape fără rezerve, a
descoperirilor arheologice din a doua jumătate a primului mileniu d.Hr.
Descoperirile ulterioare, făcute în a doua jumătate a secolului al
XX-lea, privind secolele VI-VII erau raportate la materialele arheologice
scoase la lumina zilei, la Suceava-Şipot.
Pe bună dreptate, aşa cum subliniază autorul monografiei
prezentate în Introducere, abia treptat „în pofida unor vădite încercări
de a denatura unele realităţi istorice, prin atribuiri etnoculturale
forţate a unor descoperiri, mai ales a acelora datând din perioada
secolelor VI-X d.Hr., cercetările arheologice au continuat să investigheze
obiective importante, pe baza cărora au putut fi obţinute informaţii
ştiinţifice de mare valoare, definitorii pentru înţelegerea corectă a
transformărilor multiple înregistrate în evoluţia societăţii locale din
spaţiul carpato-dunăreano-pontic, în vremea în care regiunile respective
s-au confruntat cu numeroasele pătrunderi de populaţii migratoare” (p. 7).
Dacă este adevărat că în primele două decenii de după descoperirile
de la Suceava-Şipot noile situri arheologice, privind secolele VI-VII, erau
obligatoriu raportate la rezultatele cercetărilor de la Suceava-Şipot,
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uneori forţându-se unele atribuiri etnoculturale, văzându-se mereu slavi,
începând cu ultimul sfert al secolului al XX-lea, atribuirile etnoculturale,
cât şi încadrările cronologice, au devenit tot mai obiective, bazate pe
interpretări ştiinţifice ale descoperirilor şi tot mai puţin pe „indicaţii”
ideologice.
Faptul că prezentarea monografică a descoperirilor arheologice de
la Suceava-Şipot, se face abia acum, după mai bine de jumătate de secol
de la efectuarea cercetărilor, dar, printr-un noroc, de către un membru al
colectivului de cercetare de la Suceava-Şipot, ajuns astăzi cel mai bun
specialist al epocii marilor migraţii, din spaţiul vechii Dacii, are şi unele
avantaje, în sensul că materialele de la Suceava-Şipot sunt acum
analizate, încadrate cronologic şi atribuite etnocultural, în urma unor
minuţioase analize comparative cu materialele descoperite în spaţiul
carpato-nistrean şi atribuite secolelor VI-VII, precum cele de la
Botoşana-Suceava, Borşeni, Davideni, Mănoaia-Costişa şi IzvoareBahna, din jud. Neamţ, sau Bacău-Curtea Domnească, Ştefan cel Mare,
jud. Bacău, Codân-Cernăuţi sau Hansca, din spaţiul dintre Prut şi Nistru,
materiale foarte bine cunoscute de către autorul monografiei la care ne
referim.
Pe de altă parte, dorim să atragem atenţia că monografia
profesorului univ.dr. Dan Gh. Teodor, privind Aşezarea medievală
timpurie de la Suceava-Şipot, vine într-un moment în care epoca
primului mileniu creştin, în speţă evoluţia comunităţilor locale în
raporturile cu neamurile în migraţie, cunoaşte o oarecare lipsă de interes,
ca să nu spunem că e vorba chiar de un regres. Tot mai puţini sunt tinerii
arheologi care se consacră arheologiei epocii marilor migraţii şi din ce în
ce mai puţine şantierele arheologice în care se efectuează cercetări, de
mai mare amploare, privind îndeosebi cea de-a doua jumătate a primului
mileniu creştin.
Autorul monografiei arheologice intitulată Aşezarea medievală
timpurie de la Suceava-Şipot şi-a structurat, simplu şi eficient,
conţinutul lucrării, respectiv prezentarea rezultatelor cercetărilor din situl
menţionat în titlul cărţii, încadrarea acestor rezultate arheologice în
contextul cercetărilor privind secolele VI-VII în spaţiul carpato-nistrean
şi locul acestor cercetări în demersurile de reconstituire a tabloului istoric
general din spaţiul vechii Dacii în primele două secole ale celei de-a doua
jumătăţi a mileniului I d.Hr., respectiv din secolele VI-VII, în patru
capitole: I. Introducere; II. Complexele de locuire şi anexele; III.
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Inventarul complexelor de locuire şi IV. Consideraţii finale, urmate
de o bogată bibliografie; un Indice general, întocmit de redactorul de
carte dr. Alexandrina Ioniţă; un rezumat, consistent, în limbile franceză şi
engleză; lista figurilor şi ilustraţia monografiei.
În primul capitol, intitulat Introducere, sunt consemnate
împrejurările descoperirii aşezării de la Suceava-Şipot, evoluţia
cercetărilor, stratigrafia sitului arheologic, relaţiile comunităţii de la
Suceava-Şipot cu membrii comunităţilor din aceeaşi microregiune, din
epoca imediat următoare, precum comunitatea din sec. VII-VIII de la
Suceava-Drumul Naţional, vorbindu-se de o anume pendulare a
comunităţilor din zonă în epoca migraţiilor. Situaţia a fost observată şi în
alte microregiuni, cu precizarea că această pendulare/mobilitate a
comunităţilor umane s-a circumscris unei stabilităţi microzonale.
În capitolul II sunt prezentate complexele de locuire şi anexele
gospodăreşti, procedându-se la o relatare, cât mai amănunţită a
observaţiilor arheologice, a inventarului descoperit în fiecare complex,
pentru a avea o imagine reală a sitului arheologic cercetat.
Sunt prezentate cele 21 de locuinţe dezvelite şi cele 4 cuptoare
descoperite în spaţiile dintre locuinţe. Importante sunt şi cele câteva
suprapuneri de locuinţe (de exemplu L3 şi L4, precum şi L9 şi L10) –
pentru cunoaşterea în timp a aşezării, dar şi a detaliilor acestor locuinţe.
Al treilea capitol, Inventarul complexelor de locuire, reprezintă,
în fapt, nucleul tare al studiului monografic, care stă şi la baza
consideraţiilor finale. Sunt descrise, încadrate cronologic, şi deseori
etnocultural, toate artefactele arheologice descoperite, fiecare având
importanţa sa în tabloul general al sitului arheologic cercetat şi prezentat
acum într-o lucrare monografică de ţinută. Este de reţinut importanţa
unor descoperiri, precum fragmentele ceramice provenite de la vase
lucrate la roată, puţine dar foarte semnificative; unele piese din metal
precum fibula romano-bizantină, confecţionată din bronz, aflată în stratul
de cultură aparţinând secolelor VI-VII, precum şi fibula digitată, turnată
din bronz, descoperită în L2, datată la începutul sau chiar spre mijlocul
secolului al VII-lea (p. 50).
Este de reţinut acurateţea ştiinţifică a prezentării artefactelor
arheologice descoperite, adevărat model de descriere, încadrarea
cronologică şi etnoculturală, când este posibil, permiţând astfel
formularea unor concluzii ştiinţifice credibile şi de mare importanţă
pentru cunoaşterea epocii migraţiilor. Afirmaţiile făcute sunt susţinute şi
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de o excelentă ilustraţie.
Pe baza analizei meticuloase şi obiective a artefactelor arheologice
de la Suceava-Şipot, în ultimul capitol, IV. Consideraţii finale, autorul
reconstituie tabloul culturii materiale a comunităţii umane de la SuceavaŞipot, fixându-i locul în ansamblul descoperirilor din a doua fază/etapă
de evoluţie a culturii Costişa-Botoşana-Hansca, etapa cuprinzând a doua
jumătate a secolului al VI-lea şi primele trei sferturi ale secolului al VII-lea.
Autorul, analizând întregul material arheologic descoperit, datează
aşezarea de la Suceava-Şipot „mai curând la cumpăna veacurilor VI-VII,
neexcluzând, totuşi, posibilitatea ca începuturile ei să fie plasate încă din
ultimul sfert al secolului precedent” (p. 53). Dacă aşezarea de la SuceavaŞipot „nu mai poate fi considerată ca fiind unul dintre cele mai vechi din
teritoriile de la est de Carpaţi, în care a fost cercetată prezenţa sclavinilor
şi anţilor”, acest sit arheologic „nu poate fi considerat nici exclusiv
romanic” (p. 53).
Prezenţa slavilor în spaţiul dintre Prut şi Carpaţi se produce doar
din a doua etapă/fază din evoluţia culturii Costişa-Botoşana-Hansca,
datată în a doua jumătate a secolului al VI-lea şi primele trei sferturi ale
secolului al VII-lea, aşa cum o dovedesc descoperirile de la BotoşanaSuceava (faza/etapa a doua a aşezării), Davideni (faza/etapa a doua a
aşezării), Izvoare-Bahna (prima fază a aşezării), Borniş-Neamţ (aşezarea
din secolele VI-VII), Ştefan cel Mare-Bacău etc.
În siturile menţionate şi situate în spaţiul dintre Prut şi Carpaţi,
elementele slave, alături de cele locale de factură romanică apar cel mai
devreme începând cu deceniile doi-trei ale celei de-a doua jumătăţi a
secolului al VI-lea d.Hr. Dacă este adevărat că nu avem aşezări curat
slave în aria populaţiei romanice şi aceste grupuri de slavi se aşează în
comunităţile locale romanice, precum la Botoşana-Suceava, Davideni şi
Borniş-Neamţ etc., trebuie să acceptăm că unele grupuri de slavi
aşezându-se în aceste regiuni în locuri nelocuite, în faza imediat
următoare au intrat în contact cu elementele locale, romanice, în
teritoriile la care ne referim, deci chiar din momentul sedentarizării lor.
Cultura Costişa-Botoşana-Hansca din secolele V-VII, având şi
elemente de coloratură slavă din a doua jumătate a secolului al VI-lea, se
încheie spre sfârşitul sec. al VII-lea, când începe a se contura cultura
veche românească. Între cele două culturi există o legătură genetică, în
sensul că elemente ale vechii culturi supravieţuiesc şi la începutul culturii
vechi româneşti, realitate atestată arheologic în mai multe situri
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arheologice. Această constatare arheologică vine să confirme ceea ce
viziunea istorică a lui N. Iorga intuise cu decenii în urmă, cu privire la
scara istoriei universale, atunci când într-un articol intitulat cu modestie
Observaţii ale unui nespecialist asupra istoriei antice spunea:
„Culturile nu apar brusc şi nu acoperă totul ca o pânză, ci iau naştere
anevoie, păstrând elementele vechi şi prelungindu-se ele însele, după
destrămare, în noile formaţiuni”.
Monografia Aşezarea medievală timpurie de la Suceava-Şipot
este în primul rând o nouă reuşită a cunoscutului specialist al istoriei
primului mileniu creştin, Prof.univ.dr. Dan Gh. Teodor, dar, evident, şi o
importantă realizare a istoriografiei româneşti actuale. Este un model de
cercetare arheologică, un model demn de urmat de tinerii arheologi de azi
şi de mâine.
Fiecare afirmaţie a lui Dan Gh. Teodor este temeinic argumentată
prin documentele arheologice prezentate. Nu aven în lucrare nici o
afirmaţie făcută fără suport documentar ştiinţific. Distinsul arheolog şi
istoric al evului mediu timpuriu, şi în special al primului mileniu creştin,
dovedeşte şi de data aceasta că este un adept al documentelor arheologice
şi nu un adept al sentimentelor istorice. Este ceea ce a dovedit în peste
jumătate de secol de activitate ştiinţifică, un autentic, mare arheolog şi
istoric, având contribuţii esenţiale cu privire la istoria primului mileniu
creştin, în spaţiul vechii Dacii, răstimp atât de discutat şi controversat în
ansamblul începuturilor noastre ca popor distinct în peisajul etnocultural
al sud-estului european.

Ioan Mitrea

IOAN MITREA, DIN ARHEOLOGIA ŞI ISTORIA MOLDOVEI ÎN
PRIMUL MILENIU CREŞTIN,
EDITURA BABEL, BACĂU, 2012, 280 P.
Tema lucrării distinsului profesor Ioan
Mitrea, a cărei prezentare generală încercăm
să o creionăm prin rândurile de faţă, a trezit
interesul istoriografiei româneşti şi nu
numai, deoarece tratează o tematică aflată
sub semnul marilor dezbateri, respectiv
istoria şi arheologia primului mileniu creştin
la est de Carpaţi. Cu modestie, autorul
dezvăluie cititorului încă de la început faptul
că s-a simţit atras spre această problematică
încă de pe vremea când înarmat cu „şpaclul
în mână” căuta să aducă la lumină vestigiile
unei lumi de mult apuse, alături de marii
magiştri care i-au îndrumat paşii şi i-au dezvăluit tainele meseriei (Nicolae
Gostar, Ion Nestor, Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Dan Gh. Teodor şi alţii)
(p. 7). Deoarece istoria primului mileniu creştin este puţin cunoscută de
publicul larg din ţara noastră, profesorul Ioan Mitrea simte nevoia să reia
capitolele de Concluzii ale monografiilor sale (Davideni; IzvoareBahna), dar şi unele studii şi articole pe care le-a publicat în periodice cu
tiraj relative mici, unele greu de găsit (p. 7-8).
Cu vădită plăcere trece în revistă cercetările arheologice ale
Muzeului din Bacău privind epoca secolelor II-X, cercetări menite să
acopere „petele albe” din punct de vedere arheologic din arealul
judeţului. Din fericire, spre finele secolului XX, cercetările arheologice
au scos la iveală o serie de „culturi specifice” (spre exemplu: Sântana de
Mureş; Costişa-Botoşana-Hansca; Dridu), ai căror creatori şi-au pus
amprenta prin talentul lor asupra evoluţiei comunităţilor locale (p. 9-10).
Aşezările dacilor liberi, ocupaţiile lor, trecerea de la ritul incineraţiei la
cel al înhumaţiei, progresul romanizării, impactul valorilor culturii
romane asupra autohtonilor, continuitatea daco-romană, drumul parcurs
de obştile săteşti romanice şi româneşti, legăturile lor cu lumea şi
civilizaţia bizantină sau descoperirile monetare nu scapă ochiului ager al
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specialisului avizat (p. 11-23 şi passim).
Contactele dintre populaţia locală şi migratori reprezintă un alt
aspect analizat şi valorizat de către autor. Reţinem în acest cadru de
analiză faptul că unii dintre noii veniţi au influenţat naşterea, conţinutul
şi evoluţia culturilor autohonilor, „precum goţii în cazul culturii Sântana
de Mureş, sau slavii în unele etape din evoluţia culturilor CostişaBotoşana-Hansca, Ipoteşti-Cândeşti şi Bratei-Biharea” (p. 51). Totuşi,
pătrunderea şi aşezarea slavilor, ca şi a altor alogeni, „nu a spart unitatea
romanică specifică teritoriului întregii Dacii, unitate care stă la temelia
blocului etnic vechi românesc” (p. 95). Într-o altă ordine de idei, se poate
spune că asistăm la o revigorare a elementului autohton începând cu
secolul VIII (p. 232).
Din cuprinsul lucrării reiese că autorul este conştient că nu există o
unitate de vederi asupra momentului istoric de trecere de la cultura
Sântana de Mureş la cultura Costişa-Botoşana-Hansca, deşi „cercetările
istorico-arheologice au evidenţiat, fără tăgadă, în stadiul actual al
cercetărilor, continuitatea etno-culturală între cele două culturi” (p. 52).
Sfârşitul dominaţiei hunilor (Nedao, 454), reanalizarea vechilor
descoperiri şi studierea noilor date l-au determinat pe Ioan Mitrea să
afirme cu tărie că momentul „întâlnirii” culturilor mai sus menţionate s-a
produs la mijlocul secolului V (p. 62). De aceea, nu se fereşte să lanseze
ipoteza potrivit căreia „cultura Costişa-Botoşana-Hansca, precum şi
cultura Bratei-Ţaga-Sighişoara-Biharea pot fi prelungiri în spaţiu şi
respectiv variante ale culturii Cireşeanu-Ipoteşti-Cândeşti, de la sud de
Carpaţi”. Şi continuă: „Toate cele trei culturi regionale, care au
numeroase elemente de unitate, formează, aşa cum s-a şi remarcat, o
adevărată „provincie culturală romano-bizantină”, în care s-a desăvârşit
procesul de formare a poporului român” (ibidem).
Contactele cu Bizanţul reprezintă un capitol aparte al preocupărilor
domniei sale. Continuitatea de viaţă autohtonă la est de Carpaţi a potenţat
deopotrivă circulaţia oamenilor, ideilor şi a unor bunuri materiale.
Dovezi în acest sens sunt obiectele de ceramică de factură bizantină
(amfore şi amforete), monedele de bronz (în special), obiectele de
podoabă şi de cult, tipare etc. (p. 64-79). Dar dincolo de aceste detalii,
reţinem că influenţele bizantine „au avut darul de a contribui într-o
oarecare măsură la păstrarea şi consolidarea „sigiliului Romei, extins în
cele din urmă asupra întregului spaţiu al vechii Dacii (…)” (p. 78).
Un loc important în economia lucrării de faţă îl ocupă creştinismul.
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În opinia profesorului Ioan Mitrea legăturile romanităţii orientale cu
Bizanţul au avut „un rol decisiv în răspândirea şi generalizarea
creştinismului în aceste regiuni” (p. 109). Vestigii creştine s-au
descoperit la Barboşi-Galaţi, Mihălăşeni, Botoşani-Dealul Cărămidăriei,
Davideni, Ştefan cel Mare-Bacău, Borniş-Neamţ, Botoşana, Hansca etc
(p. 106, 111, 122, 123, 127 şi passim). La Davideni, de pildă,
impresionează în primul rând valoarea pieselor creştine şi nu numărul lor
(p. 124). Trebuie menţionată cruciuliţa din bronz, cu braţele egale, prima
de acest tip din spaţiul est-carpatic. De altfel acest simbol a fost imprimat
înainte de ardere pe vase borcan de factură locală şi pe un pieptene din
os, considerat „un unicat pentru secolul VI” (p. 124-125). Tot aici
întâlnim şi o linguriţă de bronz ulilizată pentru administrarea Sfintei
Euharistii (p. 124). Nu este o simplă descoperire, deoarece ea aduce în
discuţie existenţa unui personal specializat (preoţi) şi a unui lăcaş de cult
(p. 177, 179). Însă cea mai valoroasă piesă descoperită în această aşezare
este fibula romano-bizantină, turnată din bronz, având redată pe arc
imaginea unui cap uman cu nimb (p. 125 şi passim). Ipoteza luată în
seamă de autor gravitează în jurul imaginii lui Hristos (p. 125-126).
Plecând de la premisa că fenomenul încreştinării s-a generalizat în tot
spaţiul locuit de autohtoni, deşi în mod nesincronic, autorul pune punctul
pe „i” atunci când afirmă că noua religie, practicată în limba latină, a fost
factorul care i-a la diferenţiat de migratori şi a contribuit esenţial la
supravieţuirea lor ca etnie (p. 127, 128 şi urm).
Deşi ar fi mai multe spus despre lucrarea profesorului Ioan Mitrea,
dorim să facem câteva precizări. Fără îndoială, lucrarea de faţă reprezintă
o contribuţie de seamă, al cărei scop a fost de a aduce în atenţia
specialiştilor şi a publicului larg istoria mai puţin ştiută a primului
mileniu creştin de la est de Carpaţi. Chiar dacă avem în faţa ochilor texte
mai vechi sau mai noi, reluarea unor teme de discuţie este mai mult decât
binevenită, întrucât se pliază uimitor pe necesitatea reconstruirii şi
redefinirii identităţilor etnoculturale. Dar dincolo de aceste considerente,
nutrim speranţa că demersul început de Ioan Mitrea va fi continuat cu
aceeaşi tenacitate, pasiune şi perseverenţă de către reprezentanţii noii
generaţii de specialişti

Liliana Trofin

DESTINUL TRAGIC AL CONSĂTENILOR NEMŢENI
N. DĂSCĂLESCU ŞI V. MITREA – GENERALI ÎN ARMATA
REGALĂ ROMÂNĂ
Ştefan Negrea*
Introducere
Ce legătură am, eu cercetător biolog şi scriitor non fiction, cu
generalii de armată? Simplu: de când eram copil şi mai ales în timpul
ultimului Război Mondial, l-am auzit pe tata despre generalii Dăscălescu
şi Mitrea din satul Căciuleşti şi despre faptele lor de arme. Gura Văii,
satul meu natal şi cu o şcoală cu patru clase, preluată de tânăra pereche
de învăţători, soţii Trifan, de la bătrânul şi severul învăţător Teofănescu,
era cel mai mare şi mai vechi sat iar Căciuleştii cel mai nou sat. Fiind
însă cel mai aproape de şoseaua Roman-Piatra Neamţ, Căciuleştii au fost
aleşi pentru primăria comunei. Mai avea şi avantajul unei mori puse în
mişcare de râul Cracău, afluent stâng al Bistriţei.
Aici în satul Căciuleşti ne spune Ioan Mitrea, biograful strămoşilor
săi, s-au născut, în 1884, doi copii în casele a doi vecini: Neculai Dascălu
şi Vasile Mitrea – viitorii generali, care vor avea o soartă comună. Textul
de faţă este prilejuit şi de împlinirea a 130 de ani de la naşterea celor doi
generali ai armatei regale române.
Viaţa lui N. Dăscălescu şi V. Mitrea până la al doilea Război
Mondial
Viaţa celor doi viitori eroi este savant expusă în articolul lui Ioan
Mitrea din Zargidava, nr. VIII din 2009. Eu voi pune doar accente pe
unele aspecte semnificative din viaţa lor. Amplasarea satului Căciuleşti,
*

Academician for life of the American Biographical Institute (USA), distins cu „Magna cum
Laude” instituită în 1880 de Universitatea Harvard; nominalizat m. coresp. (1993) şi m. onoare
(1997) al Acad. Române; membru titular al Diviziei de Istoria Ştiinţei a CRIFST, Academia
Română (secretar 1995-2007); dr. în biologie; cercet.şt. la Institutul de Speologie „Emil
Racoviţă” al Acad. Române din 1956 (pensionat ca cercetător senior în 2005, în prezent
cercetător asociat pe viaţă); redactor şef adjunct al publicaţiilor: Fauna României, Noema şi
Stud. Comunic. DIS ale Academiei Române; editor asociat al revistei Annales de Limnologie
(Internat. Journal of Limnology), France (1990-2010).
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în funcţie de descoperirea celebrului vas-suport „Hora de la Frumuşica” de
către preotul-arheolog C. Matasă, în situl eneolitic cu acelaşi nume, trădează
pe istoricul arheolog Ioan Mitrea şi valoarea de document a articolului său. Să
luăm deci aminte şi să-i cinstim deopotrivă pe eroi şi pe cei care le scot faptele
în evidenţă, răsplătite de patria lor cu moartea. Dar să punctăm faptele.
Mezinul familiei Ioniţă şi Catinca Dascălu (cu numele modificat la
şcoala primară în Nicolae Dăscălescu) s-a născut la 16 iunie 1884 iar în
familia vecinilor Gheorghe şi Maria Mitrea s-a născut la 3 iulie 1884
primul lor copil botezat Vasile. Fiind vecini, cei doi copii se jucau
împreună şi tot împreună au fost daţi la şcoala primară din satul apropiat,
Gura Văii, pe care au teminat-o la noua şcoală, înfiinţată în satul natal.
Dacă la Gura Văii au învăţat cu „domnul Teofănescu”, la Căciuleşti l-au
avut pe părintele Grosu, la fel de sever.
Mai departe au mers la Piatra Neamţ, în „cioareci” şi opinci, unde
timp de opt ani au fost elevi la renumitul liceu înfiinţat de Calistrat Hogaş
şi „Tata Negrea”, rudă cu mine născut la Gura Văii, satul meu natal. La 1
septembrie 1906, cei doi pui de ţăran, deveniţi flăcăi, s-au înscris la
Şcoala de Ofiţeri de Artilerie şi Geniu din Bucureşti, pe care au terminat-o
în 1908, clasaţi printre primii. Aici, ei au primit prima lor decoraţie
numită „Medalia jubiliară Carol I”. Cei doi sublocotenenţi se despărţeau
pentru prima dată în viaţa lor, prin repartiţie: Dăscălescu la Regimentul 8
artilerie din Roman, iar Mitrea la Regimentul 4 artilerie din Bacău.
În 1913, sublocotenenţii noştri au participat la campania militară
din Bulgaria, unde au primit decoraţii. În primul Război mondial au luat
parte la lupte, au primit mai multe decoraţii şi au fost avansaţi la gradul
de maior. Nicolae Dăscălescu a participat la numeroase misiuni,
devenind „imaginea virtuţilor ostăşeşti”. De altfel, întreaga sa activitate a
fost dăruită vieţii de militar. N-a împărţit-o nici măcar cu o femeie pentru
că „unei soţii de ofiţer, soţul trebuie să-i acorde mult timp. Ea trebuie să
fie dusă la operă, la teatru, la cercurile militare şi la vizitele dintre ofiţeri.
Eu nu am timp de aşa ceva (...). Dacă mă căsătoream, fie că neglijam
armata, fie soţia. Eu n-am vrut să neglijez armata, al cărui soldat voi
rămâne până voi muri”. Într-adevăr, a rămas celibatar, vegetarian
convins, cu credinţă în Dumnezeu, cu grijă de viaţa ostaşilor în
subordine. De unde şi supranumele de „generalul soldat”.
În perioada interbelică a fost avansat treptat până la gradul de
general maior a condus temporar şcoli militare, predând, printre altele
Istoria Românilor şi Tactica artileriei, pentru ca în ajunul ultimului
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Război Mondial să fie numit comandantul Diviziei 25 Infanterie. Dar
consăteanul său, Vasile Mitrea cea făcut în aceeaşi perioadă? După ce a
participat la primul Război Mondial şi a primit numeroase medalii şi
decoraţii, a fost avansat până la gradul de general maior în 1937, a
condus Şcoala de Ofiţeri de Artilerie şi Şcoala Specială de Artilerie, a
elaborat manuale pentru în văţământul militar etc.
Perioada celui de al doilea Război Mondial (1939-1945)
A venit şi al doilea Război Mondial. Generalul N. Dăscălescu a fost
permanent la datorie cu ostaşii săi, întâi spre Răsărit, apoi spre Apus, cu
gradul de general locotenent. De menţionat crâncena bătălie de la
Ţiganca, concepută de el şi care a deschis drumul spre eliberarea întregii
Basarabii. Vitejia sa şi a ostaşilor săi a fost răsplătită de generalul Ion
Antonescu care şi-a desprins de pe tunica sa Crucea Ordinului „Mihai
Viteazul” şi l-a decorat pe bravul general de divizie N. Dăscălescu.
Regele Mihai I l-a decorat, puţin după accea, la 22 septembrie 1941, cu
Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a-III-a. Doi ani mai târziu, în ianuarie
1943, după ce ajunsese dincolo de Cotul Donului, în Stepa Calmucă, şi-a
întors Corpul 2 de Armată spre Galaţi. Ziua de 23 august 1944 l-a găsit pe
litoralul Mării Negre între Constanţa şi Mangalia. La 29 august, trupele
sovietice intrau în Constanţa. Mareşalul Stalin l-a preluat pe N. Dăscălescu
pentru frontul de vest, numindu-l „Comandantul armatei de colaborare” –
în realitate fiind vorba de „Armata 3 Română”. Astfel, încetându-se
războiul împotriva Uniunii Sovietice, s-a trecut la lupta împotriva
Coaliţiei Germane, pentru restaurarea independenţei şi suveranităţii
României asupra Transilvaniei, parţial dată Ungariei de către Hitler. În
aceste luni de lupte îndârjite generalul Dăscălescu, în fruntea Corpului 2
de Armată, a participat la luptele din Transilvania, apoi, trecând peste
Tisa, la eliberarea Cehoslovaciei, înregistrând victorie după victorie, fiind
citat prin „Ordinul de zi” de generalii sovietici în frunte cu Stalin. După
capitularea necondiţionată a Germaniei lui Hitler, la 9 mai 1945, unităţi
ale Armatei a 4-a a lui Dăscălescu au continuat acţiunea pentru lichidarea
unor unităţi germane care opuneau rezistenţă. Cu aceasta s-a încheiat
războiul pentru neînfricatul şi neînvinsul general român „aflat la apogeul
carierei şi gloriei militare”, cum se exprimă admirativ biograful său,
istoricul Ioan Mitrea. Acelaşi biograf preia în lucrarea sa din Zargidava,
opinia confratelui său, istoricul F. Constantiniu, după care în ultimul
Război Mondial s-au remarcat „trei mari comandanţi militari: generalul

Destinul tragic al generalilor N. Dăscălescu şi V. Mitrea

273

Nicolae Dăscălescu (1884-1969), mareşalul Rodion Malinovski (1898-1967)
şi generalul Dwight Eisenhover (1890-1969)”. Devotamentul şi competenţa
lor – conchide istoricul Constantiniu – „a asigurat celor trei un loc de cinste în
istoria celui de al doilea Război Mondial. Ei şi-au făcut exemplar datoria faţă
de popoarele lor şi umanitate”. Frumos exprimat!
Se cuvine, subliniază Ioan Mitrea în lucrarea citată – care stă la baza
prezentului articol – să se refere şi la activitatea generalului V. Mitrea din
aceeaşi perioadă (1939-1945). Să punctez şi eu. Ioan Mitrea remarcă
implicarea generalului Mitrea în mai multe evenimente importante.
Menţionăm două dintre ele. Declanşarea războiului l-a prins la comanda
unei unităţi de artilerie. La 28 iunie 1940 era la Cernăuţi ca reprezentant
al guvernului român, pentru a reproşa generalului sovietic nerespectarea
ritmului de înaintare a trupelor în Bucovina. Pentru talentul său
diplomatic a fost propus să fie avansat comandant de Divizie. Deşi
această propunere a fost făcută de mai multe ori nu s-a realizat.
Alt eveniment în care a fost implicat este legat de înăbuşirea
rebeliunii legionare din ianuarie 1941. Concret, Ion Antonescu l-a
înlocuit pe legionarul Radu Mironovici din funcţia de prefect al Poliţiei
Capitalei cu generalul V. Mitrea. Fiind înlocuit peste câteva zile cu alt
general, el şi-a dat demisia din cadrele active ale armatei, dar la 29 iunie
1941 a fost mobilzat la Divizia a 8-a Infanterie. În această calitate şi-a
condus ostaşii în luptele de la Odessa, fiind decorat cu Crucea de fier
germană. La 30 noiembrie 1941 a fost trecut la Corpul Teritorial
Bucureşti, unde a rămas până la sfârşitul Războiului.
Perioada postbelică a celor doi generali
După război bravii generali ai Armatei Române au suportat
persecuţia regimului comunist instaurat de sovietici. Ei au fost
marginalizaţi, batjocoriţi şi aruncaţi în temniţele pline de deţinuţi politici.
Să vedem ce li s-a întâmplat eroilor noştri.
Imediat după 23 august 1944 – relatează Ioan Mitrea în lucrarea sa
din revista Zargidava – generalul de brigadă V. Mitrea a fost implicat
în Mişcarea Naţională de Rezistenţă, având ca scop lupta împotriva
comunizării şi sovietizării României. Împreună cu generalul Coroamă, el
trebuia să organizeze Mişcarea Naţională de Rezistenţă Armată pe
teritoriul Moldovei. La 3 mai 1946, aceasta a fost denunţată şi cei care nu
au reuşit să fugă, au fost arestaţi şi acuzaţi de „participarea la complotare
între distrugerea statului şi omisiunea denunţării complotului”, la 18
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noiembrie 1946 au fost judecaţi 55 inculpaţi arestaţi şi 35 în contumacie.
Încarcerarea s-a făcut în etape. Generalul V. Mitrea a fost încarcerat la
Jilava, unde a şi murit în aprilie 1950, la 66 de ani.
După război generalul de corp de armată Nicolae Dăscălescu, s-a
întors în ţară cu lădiţa de lemn tradiţională militarilor. Mai întâi a stat la
Bucureşti, părăsit de toţi, în timp ce la 9 iunie 1945 unităţile Armatei a 4-a
Române, condusă de el în război, au defilat la Brno, apoi au trecut pe sub
Arcul de Triumf la Bucureşti – subliniază contrastul Ioan Mitrea în
lucrarea sa. Abia în luna septembrie s-a întors la Căciuleşti, unde trăia
unul din fraţii săi mai mari în casa părintească. Aici a lucrat pe cele şapte
hectare ale familiei, mergând la arat, la păscut vitele pe islaz alături de
ţărani, a dat cotele la stat etc. Din noiembrie 1945, generalul a început să
fie implicat în procese, la 9 septembrie 1946, i s-au pus bunurile sub
sechestru fiind declarat criminal de război. Deşi Curtea de Apel şi apoi
Curtea de Casaţie din Bucureşti au constatat nevinovăţia lui, în noiembrie
1951 a fost ridicat şi închis la Jilava. După doi ani de detenţie,
Procuratura Generală l-a acuzat din nou de crime de război. La proces
însă s-a constatat că nu există probe concludente şi, la 3 noiembrie 1955,
s-a dispus eliberarea imediată şi încetarea urmăririi penale. La 8
octombrie 1955 a revenit acasă, dar s-a stabilit la Piatra Neamţ. Tot mai
bolnav ca urmare a gerurilor grele din Europa şi mai ales a anilor de
închisoare la Jilava, până la urmă reumatismul l-a doborât. Adânc jignit,
a refuzat consecvent participarea la aniversări militare, să-şi scrie
memoriile, să acorde interviuri. Moş Culiţă, cum îi spuneau apropiaţii, a
murit în somn la 28 septembrie 1969, la vîrsta de 85 de ani. A fost
îngropat în cimitirul „Eternitatea”, cunoscut de locuitori sub numele de
„Borzoghian”, cu onoruri militare. La împlinirea a 125 de ani de la
naşterea celor doi generali, biograful lor, istoricul Ioan Mitrea, a publicat o
sinteză foarte reuşită documentar şi literar în revista Zargidava (nr. VIII din
2009). Redăm finalul articolului său:
„Cei doi fii de ţărani, consăteni, colegi de generaţie, de şcoală, carieră
militară şi destin, ajunşi generali ai Armatei Regale Române, rămân pilde
demne de admirat şi urmat, exemple de muncă tenace, de voinţă, de
comportament, de patriotism şi dăruire totală în slujba interesului naţional. Să
ne plecăm cu veneraţie în faţa memoriei lor, a faptelor lor şi a mormintelor lor,
reamintindu-ne şi acum cuvintele rostite de Vasile Pârvan: «Oameni noui,
înflorind în marea lumină a vieţii, se pleacă cu reculegere spre pământul unde
dorm oamenii vechi, din tăria cărora au crescut ei, oamenii noui, ca florile
nouă din pulberea florilor vechi»”.

Destinul tragic al generalilor N. Dăscălescu şi V. Mitrea

Generalul N. Dăscălescu
(1884-1969)

Generalul V. Mitrea
(1884-1950)

Prof.dr. I. Mitrea (n. 1937)
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MUZEUL MILITAR NAŢIONAL „REGELE FERDINAND I” – 90 DE ANI
ÎN SLUJBA ISTORIOGRAFIEI ŞI MUZEOGRAFIEI MILITARE. 19232013, COORDONATOR CONF.UNIV.DR. COMANDOR OLIMPIU
MANUEL GLODARENCO, EDITURA MUZEULUI MILITAR
NAŢIONAL „REGELE FERDINAND I”, BUCUREŞTI, 2013, 566 P.
Muzeul Militar Naţional „Regele
Ferdinand I” a sărbătorit în anul 2013, 90
de ani de la înfiinţarea sa, ocazie care
este marcată prin apariţia volumul de
faţă, primul de acest gen care „vine să
completeze patrimoniul scris al muzeului
nostru, dar şi al altor instituţii de cultură
sau cercetare ştiinţifică în domeniul
istoric”, după cum precizează însuşi
directorul Muzeului Militar Naţional
„Regele
Ferdinand
I”,
Comandor
conf.univ.dr. Olimpiu Manuel Glodarenco,
în Cuvânt Înainte (p. 7).
40 de studii şi articole alcătuiesc
cuprinsul volumului de faţă. Deşi la
începutul Cuprinsului cititorii sunt induşi în eroare de menţiunea
„Secţiunea istorie veche şi medievală”, putem considera că această
greşeală face parte din corecturile care pot fi aduse în numerele
următoare, volumul având în componenţă inclusiv articole din perioada
modernă şi contemporană, precum şi o secţiune aparte – restaurare.
Punctul comun al articolelor prezentate îl constituie referirile la istoria
militară a românilor: implicarea în anumite conflicte armate (ex. Andreea
Atanasiu-Croitoru, Politica navală a domnitorilor români (sec. XIV-XV),
p. 41-52 ş.a.), anumite coordonate cronologice ale istoriei politice şi militare
de-a lungul timpului (ex. Nicolae Alexandru, Callatis, istoria politică şi
militară de la fondare la alianţa cu Roma, p. 14-26; Costin Scurtu,
Dobrogea în contextul războaielor turco-ruse din prima jumătate a
secolului al XIX-lea, p. 105-118; Petre Otu, Războiul româno-bulgar din
1913. Mobilizarea armatei române, p. 237-250 ş.a.); personalităţi care sau făcut remarcate prin activitatea lor (ex. Lavinia Gheorghe, Ibrahim
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Themo – revoluţionarul democratic balcanic, p. 213-224; Ioan Mitrea,
Din drama generalilor armatei regale române. Studiu de caz:
generalul de Corp de Armată Nicolae Dăscălescu, p. 448-457 ş.a.);
metodele de apărare folosite (Gabriel-Felician Croitoru, Sistemul de
fortificaţii de la Giurgiu (a doua jumătate a sec. al XVIII-lea – prima
jumătate a sec. al XIX-lea), p. 96-104 ş.a.). Lucrarea cuprinde şi
articole cu privire la restaurarea unor bunuri culturale specifice istoriei
militare – Daniela Iamandi, Etapele restaurării unei florete cu teacă
datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea, p. 489-494; Corina Teodora
Matei, Restaurarea unei agende cu însemnări din primul război
mondial, p. 515-521 ş.a. Autorii şi articolele au fost alese în mod
aleatoriu, fiecare studiu din volumul prezentat făcându-se remarcat prin
calitatea conţinutului.
Specialiştii care şi-au adus contribuţia la elaborarea lucrării s-au
individualizat prin activitatea lor de cercetare, reuşind să îmbogăţească
istoriografia românească prin informaţiile furnizate, informaţii care pot
constitui puncte de reper în viitoarele lucrări ce vor aborda subiecte din
istoria militară şi politică a românilor.
Felicităm iniţiativa de a publica acest volum şi sperăm ca viitoarele
să cuprindă articole cel puţin la fel de interesante, atât pentru publicul
avizat, cât şi pentru cel larg.
Ca ultimă remarcă, care cu siguranţă nu va mai fi făcută
următoarelor volume, amintim nevoia unei delimitări cronologice clare a
secţiunilor din cuprins pentru a fi evitate eventualele confuzii, precum şi
necesitatea redării cu acurateţe a imaginilor/ilustraţiilor care însoţesc
articolele. Exceptând aceste „stângăcii”, lucrarea constituie o parte
valoroasă a istoriografiei noastre contemporane.

Marina-Mihaela Bărbieru

IN MEMORIAM

NE-A PĂRĂSIT PATRIARHUL ARHEOLOGIEI ROMÂNEŞTI –
ACAD. MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA
Motto:
„Viaţa celor morţi se află în amintirea celor vii”
(Cicero, Philippica)

Academicianul Mircea PetrescuDîmboviţa, „ajuns în seara târzie a
vieţii”, pentru a prelua o zicere a lui
Simon Mehedinţi, rostită la 15
noiembrie 1946 în Aula Academiei
Române, a muncit cu aceeaşi pasiune şi
tenacitate până la sfârşitul vieţii, ca în
anii deplinei afirmări ştiinţifice. Pe
neaşteptate am primit o veste mult
întristătoare. Ştiam că se apropia de 98
de ani, ştiam că are, firesc, la această
vârstă, anumite probleme de sănătate,
dar îl doream între noi, prezenţa sa ne
mobiliza, ne stimula, exemplul său de
muncă intelectuală, şi la această vârstă
înaintată, ne îmbărbăta. Ne pregăteam
să-l sărbătorim, printr-un nou volum omagial, la 100 de ani de viaţă, dar
Moire n-a mai avut răbdare şi l-a răpit de sub privirile noastre
neputincioase în faţa destinului. A plecat dintre noi, după o viaţă de
aproape un secol (21 mai 1915-13 aprilie 2013), un mare reprezentant al
şcolii româneşti de arheologie care venea, prin Ion Nestor (1905-1974),
tot de sub mantaua lui V. Pârvan (1882-1927), creatorul şcolii moderne
de arheologie din România.
Născut la Galaţi, la 21 mai 1915, într-o familie de intelectuali care
i-a asigurat o educaţie aleasă, Mircea Petrescu, numit mai târziu şi cu
cognomenul Dîmboviţa, a fost atras de arheologie încă din anii de liceu.
Un mare rol, în acest sens, l-a avut profesorul său de limba şi literatura
română de la Liceul „V. Alecsandri” din Galaţi, Aeţiu Hogaş, fiul
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scriitorului Calistrat Hogaş, fost coleg la universitate cu V. Pârvan, care
la clasă prezenta elevilor Istoria Arheologiei a lui Al. Odobescu şi
Getica lui Pârvan, recent apărută (1926).
Ca student, tânărul Mircea Petrescu a urmat între anii 1933-1937
Facultatea de Litere şi Folosofie din Bucureşti, cu specializare în
arheologie şi istorie veche, dar în paralel, la dorinţa tatălui, a urmat şi
Facultatea de Drept. Student, în fapt, la arheologie-istorie a avut profesori
străluciţi, figuri emblematice în cultura românească, precum Ioan
Andrieşescu, creatorul şcolii de arheologie preistorică din România, Ion
Nestor, creatorul şcolii de arheologie medievală din ţara noastră, G. Murnu,
specialist în arheologia clasică etc., şi dintre profesorii la celelalte epoci
istorice pe N. Iorga şi C.C. Giurescu, iar la disciplinele conexe pe G. Oprescu
la istoria artei, Simon Mehedinţi şi Vintilă Mihăiescu la geografie. Ce-şi
putea dori mai mult un tânăr venit să înveţe, hotărât de la început să
meargă pe urmele marilor maeştrii menţionaţi?
Conştiincios din primele clase, şi în special din anii de liceu şi
facultate, de o rigoare a muncii intelectuale exemplare, care l-a
caracterizat toată viaţa şi de o tenacitate remarcabilă, rar întâlnită, s-a
impus în faţa profesorilor. Încă din ultimul an de facultate a primit sarcini
didactice, astfel că începând cu 1937 a devenit asistent onorific la catedra
de preistorie. În peste jumătate de secol de activitate a parcurs un
impresionant cursus honorum, în ultimele decenii a fost simbolic
patriarhul arheologiei româneşti.
Şi-a început cariera universitară şi de arheolog la Bucureşti (19371948), în 1947 şi-a susţinut teza de doctorat sub conducerea lui Ion
Nestor, din 1949 a devenit, prin concurs, conferenţiar universitar la
Facultatea de Filologie-Istorie-Folosofie a Universităţii „Al.I. Cuza” din
Iaşi, secţia de Istorie, pentru disciplinele de istorie veche şi arheologie.
La Iaşi a cunoscut desăvârşirea didactică şi academică. Profesor
universitar titular în 1956, dr. docent în 1957, director al Muzeului de
Istorie a Moldovei (1956-1968), conducător de doctorat (din 1966),
director al Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol” din Iaşi al
Academiei Române (1967-1989), decan al Facultăţii de Istorie din cadrul
Universităţii „Al.I. Cuza” (1976-1977), a fondat în 1960 şi a condus
mulţi ani prestigioasa publicaţie de specialitate Arheologia Moldovei, a
fost redactor principal, mai mulţi ani, al Anuarului Institutului de Istorie
şi Arheologie „A.D. Xenopol”, membru corespondent (1991), şi apoi
membru titular (1996) al Academiei Române, membru al unor importante
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instituţii academice internaţionale, participant cu lucrări ştiinţifice la mai
multe congrese şi alte manifestări ştiinţifice internaţionale, în ţări din
Europa, dar şi în Mexic şi China, membru în comitetele de redacţie şi
colaborator la câteva zeci de publicaţii din ţară şi străinătate etc.
În toată cariera sa didactică şi de cercetător-arheolog a urmărit
pregătirea unor noi şi noi generaţii de arheologi. Încă din anul I, al unei
noi serii, se orienta spre cei mai buni studenţi pentru a-i atrage spre
arheologie. În cele mai multe cazuri a reuşit. În relaţiile cu colaboratorii
de la Universitate, Muzeul de Istorie a Moldovei, Institutul de
Arheologie, cu foştii studenţi, deveniţi arheologi şi răspândiţi în toate
muzeele şi instituţiile de învăţământ superior din ţară, şi în special din
Moldova, a dovedit o colegialitate corect înţeleasă, o amabilitate deloc
artificioasă, drept un reflex al bunei credinţe, al educaţiei deosebite din
familie, din mediul universitar, pe lângă iluştri săi magiştri, autentice
modele de muncă ştiinţifică şi activitate didactică, Ioan Andrieşescu şi
Ion Nestor, cu ultimul având o colaborare mai îndelungată şi nu
întâmplător pentru acesta a avut un adevărat cult. Prin cei doi magiştri,
Mircea Petrescu-Dîmboviţa a păstrat legătura cu modelul V. Pârvan.
Întrebat de noi, într-un interviu din 2006 (Cf. Ateneu, s.n., noiembriedecembrie, 2006, pag. 25), dacă în anii studenţiei sale se mai zărea umbra
savantului, pastorul Brand al lui Ibsen, cum l-a caracterizat G. Călinescu
pe V. Pârvan; dacă mai era prezent spiritul pârvanian în facultate”,
magistrul Mircea Petrescu-Dîmboviţa ne-a răspuns tranşant: „Spiritul lui
V. Pârvan a fost menţinut la Universitatea din Bucureşti, datorită
urmaşilor săi, profesorii Ioan Andrieşescu şi Ion Nestor, care în cursurile
susţinute, comunicări şi publicaţii au apreciat, cum se cuvine, pe
magistrul Vasile Pârvan”.
Aproape toţi cei care activează încă şi azi în arheologia din
Moldova, şi din multe alte centre din ţară, poartă marca Mircea PetrescuDîmboviţa. Este o onoare să poţi spune că ai fost studentul, doctorandul
sau colaboratorul lui Mircea Petrescu-Dîmboviţa. Personal, opţiunea
pentru arheologie, pentru formarea ca arheolog al epocii marilor migraţii,
în fapt a epocii de formare a poporului român, o datorez magistrului
Mircea Petrescu-Dîmboviţa. Din anul I mi-a sugerat, pentru seminar, o
temă privind Moldova în secolele VI-X. Această temă am avut-o şi la
lucrarea de sfârşit de an, apoi la cercul ştiinţific de istorie, pe care l-am
condus, sub îndrumarea magistrului Mircea Petrescu-Dîmboviţa în anii
III-IV şi V; şi la o sesiune ştiinţifică la nivelul Universităţii; apoi am
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transformat-o în lucrare de licenţă, beneficiind şi de sprijinul tânărului
cercetător pe atunci Dan Gh. Teodor. Cu un titlu uşor reformulat, la
sugestia profesorului nostru, am propus tema ca lucrare de doctorat sub
conducerea savantului Ion Nestor (menţionez că profesorul nostru de la
Iaşi conducea lucrări de doctorat numai pentru preistorie). Ulterior, după
decesul profesorului Ion Nestor, am fost nevoit ca şi alţi colegi de
generaţie, din Iaşi şi Bucureşti, să ma transfer pentru finalizarea tezei, la
prof.univ.dr.doc. Kurt Horedt din Cluj-Napoca, care conducea doctorate
şi pentru epoca migraţiilor. Am fost bucuros ca în comisia de doctorat să
fi fost numit şi magistrul nostru din Iaşi Mircea Petrescu-Dîmboviţa, dar
şi colaboratorul său mai tânăr, specialist recunoscut de pe atunci în epoca
migraţiilor dr. Dan Gh. Teodor. Pentru a nu mai reveni asupra acestor
legături postuniversitare, menţionăm că distinsul magistru Mircea
Petrescu-Dîmboviţa a fost un apropiat al arheologilor băcăuani, a
îndrumat, în calitate de director de Institut, colaboratorii săi să facă
cercetări şi în judeţul Bacău; magistrul personal a participat la câteva sesiuni
ştiinţifice, a publicat în Carpica, şi în ultimii ani la revista de istorie
Zargidava, în care este prezent cu un articol chiar în numărul proaspăt pe
2013, apărut doar cu două săptămâni înainte de a pleca dintre noi.
Pe lângă cele menţionate mai sus, mă simt obligat moral faţă de
memoria magistrului meu, să spun că prin opera sa a dezvoltat mult
arheologia românească. A realizat câteva sute de articole, studii, note
arheologice, recenzii pentru reviste de specialitate, a prezentat numeroase
comunicări ştiinţifice în ţară şi străinătate, a fost un bun ambasador al
istoriografiei şi arheologiei româneşti. Pentru marele public, a scris
câteva lucrări restrânse, de exemplu privind Cultura Cucuteni (1966), a
scris pentru studenţi Scurtă istorie a Daciei preromane (1978), şi în
colaborare Istoria României de la începuturi până în sec. al VIII-lea
(1995); a scris numeroase lucrări pentru specialiştii români şi străini
precum: Hăbăşeşti. Monografie arheologică, coautor (1954); Aşezări
din Moldova de la paleolitic până în sec. al XVIII-lea, coautor (1970);
Depozitele de bronzuri din România (1977); Sisteme de fortificaţii
medievale timpurii la est de Carpaţi. Aşezarea de la Fundu-Herţii,
jud. Botoşani, coautor (1987); Truşeşti. Monografie arheologică,
coautor (1999); Cucuteni-Cetăţuie. Săpăturile din anii 1961-1966.
Monografie arheologică, coautor (2004); Cercetări arheologice şi
istorice din zona lacului de acumulare Bicaz, coautor (2003); tratatul
academic de Istoria românilor I. Moştenirea timpurilor îndepărtate,
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Bucureşti, (2001), coordonator cu acad. Al. Vulpe şi coautor al textelor
de la pp. XXI-XXIII; pp. 43-48; pp. 111-398, etc., dar şi special pentru
străinătate (Die Sicheln in Rumanien...) apărută la München şi Der
Arm-und Bein schmuck in Rumanien, apărută la Stuttgart). Pentru toţi,
specialişti sau simpli iubitori de istorie, spre sfârşitul vieţii a scris o carte
de memorialistică, intitulată Amintirile unui arheolog (Piatra Neamţ,
2006), în care cu exigenţa-i recunoscută îşi prezintă viaţa, o viaţă de om
aşa cum a fost, de dascăl, arheolog, istoric şi OM. Foarte important este
să menţionăm că arheologul Mircea Petrescu-Dîmboviţa este printre
puţinii arheologi români, de la V. Pârvan până azi, care a valorificat
ştiinţific, prin publicare, toate rezultatele cercetărilor arheologice pe care
le-a efectuat într-o viaţă de arheolog îndelungată, bogată şi exemplară. În
muzeele din România zac încă lăzi întregi şi numeroase cutii cu materiale
arheologice neprelucrate, nepublicate, în fapt nevalorificate. Şi în acest
sens profesorul nostru rămâne un model.
Mircea Petrescu-Dîmboviţa, îndeosebi în ultimele decenii, când în
fapt a devenit posibil, a avut o preocupare deosebită pentru modernizarea
metodelor de investigaţii în arheologie, pentru cercetările
pluridisciplinare şi interdisciplinare, pentru folosirea în arheologie a unor
realizări ştiinţifice din alte domenii. Poate nu e lipsit de importanţă să
amintim că în ultimii ani de activitate didactică universitară a ţinut un
curs de Metode moderne de cercetare în arheologie.
Nu este o exagerare, ci dinpotrivă un adevăr deplin, dacă afirmăm
că ilustrul nostru magistru acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, prin bogata
sa activitate în domeniul arheologiei, la catedra universitară, în Institutul
de Arheologie şi pe şantierele arheologice, prin preocuparea de a forma,
pe urmele lui V. Pârvan şi Ion Nestor, o nouă cohortă de arheologi, a
creat o autentică şcoală de arheologie. Cu mult înaintea noastră acad. Al.
Zub, care a fost la un pas de a intra în breasla arheologilor, cu spiritul său
analitic şi de mare amplitudine cultural-ştiinţifică făcea remarca, plină de
conţinut, că „se poate vorbi de o şcoală arheologică ieşeană” datorată
magistrului nostru comun Mircea Petrescu-Dîmboviţa, „având ca
dominante acurateţea tehnică a cercetării de teren, spiritul
multidisciplinar şi nu în ultimul rând comparatismul”, iar unul din
apropiaţii discipoli şi colaboratori ai magistrului Mircea PetrescuDîmboviţa, şi aici l-am numi pe distinsul arheolog şi istoric al epocii
migraţiilor prof.univ.dr. Dan Gh. Teodor, sublinia că profesorul nostru „a
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creat o şcoală de arheologie moldavă”, puncte de vedere la care
subscriem pe deplin.
Pentru munca sa ştiinţifică, organizatorică novatoare şi participativă, a
primit numeroase titluri şi distincţii naţionale şi internaţionale dintre care
reţinem doar trei definitorii: Premiul „V. Pârvan” al Academiei Române
(1978), Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Ofiţer (2001) şi
Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi (2005).
Despre viaţa şi activitatea profesorului Mircea Petrescu-Dîmboviţa
s-au scris şi se vor scrie multe pagini. Multe dintre cele scrise au fost deja
consemnate. Vezi Dan Monah, Raluca Kogălniceanu, List of
publications, în Scripta praeshistorica. Miscellaneia in honorem
nonagenarii magistrii Mircea Petrescu-Dîmboviţa oblata, Editerunt
Victor Spinei, Cornelia-Magda Lazarovici et Dan Monah, Iaşi, Trinitas,
2005, p. 39-59. Unele date despre viaţa şi opera magistrului Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, au fost consemnate şi de Ioan Mitrea,
Academicianul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 90 de ani, în Zargidava,
IV, 2005, p. 13-24; idem, Mircea Petrescu-Dîmboviţa – creatorul
şcolii ieşene de arheologie, în vol. În descendenţa lui Pârvan, Bacău,
Editura Babel, 2012, p. 131-154.
Acad.prof.univ.dr.doc. Mircea Petrescu-Dîmboviţa rămâne un
model pentru noi cei de azi şi cei care vor veni după noi. Datoria noastră
şi a celor ce vor veni după noi este să-i păstrăm o amintire vie. Dacă este
adevărat ce spunea Platon că „moartea nu e decât despărţirea a două
lucruri: sufletul şi corpul”, atunci noi ne-am despărţit acum doar de
corpul magistrului, sufletul a său a rămas cu noi şi în noi, ne va însoţi
mereu în faptele nostre. Întrucât l-am pomenit pe V. Pârvan, ca un model,
am menţionat că, în fapt, şi Mircea Petrescu-Dîmboviţa vine de sub
mantaua lui V. Pârvan, nu găsim pentru încheiere cuvinte mai potrivite
decât doar tot câteva gânduri ale autorului nemuritoarei lucrări
fundamentale a culturii româneşti Getica: „Oamenii noui, înflorind în
marea lumină a vieţii, se pleacă cu reculegere spre pământul unde dorm
oamenii vechi, din tăria cărora au crescut ei, oamenii noui, ca florile
nouă din pulberea florilor vechi” (V. Pârvan, Memoriale, 1923, p. 164).

Ioan Mitrea

ALEXANDRU SUCEVEANU, ANCIEN MAÎTRE DE RECHERCHE À
L’INSTITUT D’ARCHÉOLOGIE „VASILE PÂRVAN’’ DE BUCAREST
DE L’ACADÉMIE ROUMAINE ET ANCIEN PROFESSEUR ASSOCIÉ DE
L’UNIVERSITÉ DE BUCAREST, PAR LA CHAIRE D’HISTOIRE
ANTIQUE ET D’ARCHÉOLOGIE DE LA FACULTÉ D’HISTOIRE DE
CETTE UNIVERSITÉ. 11 MARS 1940 – 23 MAI 2013
Il est trop vite parti d’entre nous.
Peut-être que les épreuves qu’il a du
subir, assez nombreuses dans sa vie,
plutôt
de
celle professionnelle,
l’auraient mené vers sa conviction de
ses dernières années de quitter ce
monde pour un autre meilleur1.
I. Il a été, dans le domaine de
l’archéologie et de l’histoire grécoromaine de chez nous et de l’espace
sud-est européen, une des plus
proéminentes personnalités des dernières plus de quatre décennies. Son
esprit chercheur et sa formation universitaire de philologue classique
l’ont sans doute aidé dans cette direction. Avec tout ce qu’il a travaillé,
découvert, publié et en tant que formateur, il aurait eu tout le droit d’une
chaise importante entre les membres de l’Académie Roumaine, au moins
des années ’90 du XXe siècle.
I.1. Découvertes historiques. Il a élaboré et démontré, dans des
publications scientifiques, plusieurs constructions novatrices concernant
l’histoire antique de la région, bien que rejetées à l’époque par quelques
maîtres roumains du domaine (sans arguments plausibles). En voilà les
plus importantes: – la datation en 74 de notre ère et non sous Claude,
comme on le croyait (ou on le reprend par ignorance plus récemment
même) de l’entrée du territoire de la Dobroudja dans la province romaine
1
Une variante de ce texte va paraître dans le prochain numéro de la revue Dacia de
Bucarest. On va y ajouter une liste bibliographique ajournée. La plus complète jusqu’à
présent est publiée dans le volume Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d’archéologie
et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Cluj-Napoca, Méga Éditions,
2010, p.19-26.
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Moesia; – l’explication la meilleure soutenue concernant la romanisation
pour la région du Bas-Danube, valable pour tout l’Empire Romain aussi;
– la localisation de l’établissement d’Argedaua; – la défense du littoral
ouest-pontique à l’époque romaine (quelques années après la publication
confirmée par des découvertes archéologiques); – précisions concernant
la flotte romaine au Bas-Danube.
I.2. Découvertes archéologiques. Il a établi pour la première fois
(dans une collaboration temporaire avec Constantin Scorpan) une
stratigraphie de la ville d’Histria; avec celle occasion il a découvert la
plus ancienne basilique paléochrétienne de là-bas. C’était d’ailleurs grâce
à la stratigraphie mentionnée que cette petite basilique est la seule très
bien datée de cette série primaire de tels monuments. Plus tard, et à la
suite du sondage stratigraphique à peine mentionné, Alexandru
Suceveanu a découvert la basilique épiscopale de la ville, une des plus
grandes de la région et la deuxième de la province de Scythia après celle
pas encore publiée complètement de Tomis. C’est à l’occasion de la de la
découverte intégrale de la grande basilique histrienne que son auteur a
identifié et très bien complété du point de vue épigraphique les fragments
de la table d’autel en marbre dont l’inscription évoquait la Sainte Trinité.
II. Résultats. – valorisation scientifique par publication quasi
complète de toutes les recherches archéologiques qu’il a effectuées à
Histria et dans d’autres sites; – la réalisation du plus grand nombre de
volumes monographiques pour les recherches d’Histria et, en tant que
testament, comme il tenait de me le confesser (et avait noté sur un tirage
à part) le 7 mai 2013, un compte-rendu concernant les recherches de làbas entre 1990 et 2012, publié dans Pontica, 45, Constantza, 2012, p. 7788; – dès 1977 jusqu’en 2009, Alexandru Suceveanu a publié, seul ou en
collaboration, dix volumes de spécialité, en couvrant d’habitude au moins
une moitié sinon la majorité de leur contenu;– on y ajoute, entre 1965 et
2012, plus d’une centaine d’études de spécialité publiées en Roumanie et
au-delà de ses limites actuelles.
III. Amitié et collégialité. On s’est mieux connu, le soussigné et
Alexandru Suceveanu, dans l’été de l’année 1967, quand, l’auteur de ces
lignes, récent licencié en philologie classique, donc directement lié par
cette voie du point de vue de la formation universitaire de mon futur ami
et collègue, j’ai participé aux fouilles archéologiques d’Histria. C’était
dans le secteur que Suceveanu avait en charge les fouilles archéologiques
du secteur „Thermae II” auxquelles j’ai participé avec beaucoup
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d’intérêt. Plus tard, en tant que membre de 1968 de l’Institut
d’Archéologie de Bucarest, j’ai plusieurs années travaillé dans le même
bureau avec Alexandru Suceveanu. Tonique et toujours plein d’humours,
il nous a beaucoup aidé, pour notre psychique aussi, dans plusieurs
situations. Dans notre bureau de l’Institut, par exemple, dans les
situations si difficiles des années 1984-1989, quand il fallait élaborer nos
travaux. C’était dans les conditions quand, après notre retour des fouilles
et des recherches, pendant l’hiver, on trouvait l’eau gelée dans le verre
sur la table de travail, à cause de l’économie d’énergie imposée par la
dictature communiste de l’époque. Il essayait, dans ces conditions
inhumaines, et même il aboutissait de réussir de nous encourager, autant
par blagues – il en était une encyclopédie – que par son exemple de
travail assidu dans telles conditions plus haut évoquées que nous avons
subies presque cinq années de travail.
Que le Bon Dieu le protège !

Alexandru Barnea
Professor emeritus, Universitatea din Bucureşti, dept. D’Histoire
Antique, Archéologie et Histoire de l’Art de la Faculté d’Histoire,
membre de 1968 de l’Institut d’Archéologie „Vasile Pârvan! de Bucarest
de l’Académie Roumaine.
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Suceava
TD

Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean Suceava
Thraco-Dacica, Bucureşti

Tyragetia, s.n.

Tyragetia, serie nouă, Muzeul Naţional de Istorie a
Moldovei, Chişinău

Vitraliu
Zargidava

Vitraliu. Periodic al Centrului Cultural Internaţional „George
Apostu” Bacău
Zargidava. Revistă de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice din
România. Filiala Bacău şi Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian
Antonescu”

Notă către autori
Responsabilitatea asupra conţinutului şi corectitudinii materialelor
revine în exclusivitate autorilor.
Studiile şi articolele, în limita a 10-15 p. de revistă, vor fi
însoţite de un rezumat (şi cu titlul lucrării), 5-6 cuvinte cheie şi
explicaţia figurilor într-o limbă de circulaţie internaţională.
Pentru viitoarele numere ale revistei, materialele se trimit
tehnoredactate pe dischetă/ CD, în WORD, 12, Times New Roman, cu
notele inserate la subsol, pe adresa: Fundaţia 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, apel la telefon 0743037160.

SCRISOARE DE MULŢUMIRE
Aparţia acestui nou număr al revistei de istorie Zargidava
(XIII/2014) 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,în totalitate, 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; Dimitrie Vicovanu, Expert
Restoration, New York, USA; 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
Emil 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 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 financiarcontabilă a Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice „Iulian Antonescu”.

În numele Colegiului de redacţie
Prof.dr. Ioan Mitrea

