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PROFESORUL DR. IOAN MITREA LA 80 DE ANI
Pragul ideatic pe care unii dintre semenii
noştri speră să-I atingă, îi determină să trăiască întro continuă efervescenţă creatoare. Astfel, în
Memoriale (1923), Vasile Pârvan, unul dintre cei
mai profunzi gânditori de pe meleagurile mioritice,
preciza: "Viaţa omenească e, în generalitatea ei,
lipsită de gânduri. Omul comun e prea trudit de
munca lui zilnică pentru câştigarea existenţei, ca să
mai aibă dorinţa de a se întreba, care e rostul lui în
lume. Iar aşa-zisul om superior, artist, om de ştiinţă,
nu-i tare deosebit, în reflexiile sale asupra vieţii, de
muncitorul ogoarelor ori păstorul turmelor; omul
superior e şi el în aproape unanimitatea cazurilor, tot un ( ... ) meseriaş afundat cu totul în specialitatea lui ... Ceea ce împinge pe om mereu înainte
în viaţa aceasta, adesea aşa de mizerabilă, e plăcerea pe care o vede ori o
bănuieşte undeva în drumul lui. Odată zărită plăcerea, vai de acela care I-ar
împiedica de a ajunge la ea ... ".
Vechea şcoală de arheologie românească - şcoală faţă de care, noi,
cei mai tineri într-ale domeniului, avem cel puţin un dram de invidie, cât şi
unul de respect - are un astfel de meseriaş. Nu este altcineva decât
contemporanul şi băcăuanul nostru, doctorul în istorie Ioan Mitrea, ajuns la
venerabila vârstă de 80 de ani.
Născut la 4 aprilie 1937, în satul Căciuleşti, comuna Căciuleşti (azi
comuna Girov), judeţul Neamţ, profesorul Ioan Mitrea poartă pecetea celor
născuţi "în Moldova de sub poalele muntelui". De magnificul ţinut al
Neamţului, de la poalele Muntelui Ceahlău- considerat de mulţi "muntele
sfânt" al civilizaţiei getice - îşi leagă destinul numeroase personalităţi ale
spiritualităţii româneşti ...
Astfel, la Mănăstirea Bistriţa, unde-şi doarme somnul de veci
voievodul Alexandru cel Bun, primul mare gospodar al Moldovei, şi-a trăit
ultimii ani ai vieţii cronicarul Grigore Ureche; la Piatra Neamţ s-au născut
istoricul V.A. Urechia, istoricul, arheologul şi muzeograful Iulian
Antonescu, Victor Brauner, pictor, promotor al artei avangardiste şi
suprarealiste etc., iar la Ghindăoani (acolo unde oastea moldoveană a
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înfrânt în anul 1395 trufaşa oaste maghiară), a văzut lumina zilei filosoful
Vasile Conta. Tot din această regiune, de la Dobreni, comună situată la cea.
4 km. spre nord de localitatea Căciuleşti, era originară mama lui Vasile
Pârvan, iar la Negreşti (Almaş), comuna Dobreni s-a născut istoricul şi
scriitorul Dumitru Almaş. La Dochia-Neamţ s-a născut istoricul Ioan
Scurtu, la Piatra Neamţ arheologul şi numismatul Virgil Mihăilescu-Bîrliba
etc. Tot la Piatra Neamţ îşi au rădăcinile acad. Răzvan Theodorescu şi acad.
Florin Constantiniu. Ortodoxismul românesc şi-a aflat aici veritabili
sacerdoţi, începând cu călugărul-cărturar Paisie Velicicovschi, care şi-a trăit
ultimii ani ai vieţii la mănăstirea Neamţ (unde este de fapt şi înmormântat),
episcopul Melchisedec Ştefănescu (născut la Gârcina, lângă Piatra Neamţ),
Nicodim (Nicolae Munteanu), născut la Pipirig-Neamţ, intrat în monahism la
Mănăstirea Neamţ ... , episcop de Huşi, Mitropolit al Moldovei între 1935-1939
şi patriarh al B.O.R. între 1939-1948 şi până la părintele Cleopa sau
arhimandritul Ioanichie Bălan, de la Sfânta Mănăstire Sihăstria-Neamţ.
Ioan Mitrea se mândreşte că s-a născut în satul care a dat ţării, în
perioada interbelică, doi generali - pe Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitrea
(ultimul fiind unchiul său) - precum şi cu faptul că în satul său natal, în
vremea copilăriei, cel mai răspândit nume de familie era cel de Mitrea, ca şi
în Răşinarii Sibiului, de unde i-au venit strămoşii.
Celor pasionaţi de arheologie le aminteşte întotdeauna că în amonte
de satul natal, pe malul stâng al râului Cracău, un fel de Ozană a copilăriei
sale, la aproximativ doi kilometri, se află vestita staţiune arheologică
Frumuşica-Bodeşti, aparţinând culturii eneolitice de tip Cucuteni. Aşezarea
a fost cercetată de preotul-arheolog Constantin Matasă, fondator al
Muzeului de arheologie din Piatra Neamţ în 1934, de la care, elev fiind, a
luat cunoştinţă pentru prima dată de mărturiile străvechi ale civilizaţiei din
împrejurimile oraşului Piatra Neamţ.
A urmat cursurile şcolii primare în satul natal, Căciuleşti, iar clasele
gimnaziale la Şcoala generală de 7 ani din Girov. După absolvirea Liceului
"Petru Rareş" (numit un timp, în vremea comunismului, Şcoala medie nr. 1)
din Piatra Neamţ, a urmat, în perioada 1958-1963, cursurile Facultăţii de
Istorie-Filosofie, din cadrul Universităţii ,,ALI. Cuza" din Iaşi, secţia Istoria
românilor. În timpul studenţiei a participat la activitatea Cercului ştiinţific
studenţesc de Istorie veche, al cărui preşedinte a fost în anii III-V de facultate,
având ca îndrumători ştiinţifici pe prof.univ.dr. Mircea Petrescu-Dîmboviţa şi
pe regretatul conf.univ.dr. Nicolae Gostar. În vacanţele din anii III şi IV de
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facultate a participat la cercetările arheologice de la Bâtca-Doamnei, de
lângă Piatra Neamţ, sub conducerea lui Nicolae Gostar. În grupul de
studenţi, participanţi la aceste cercetări, se afla şi colegul şi bunul său prieten
Silviu Sanie - cunoscut astăzi ca specialist în istoria religiei geto-dacice şi a
cultelor orientale din Dacia romană. Din anii de facultate i-a fost şi îi este,
de aproape 6 decenii, prieten foarte bun criticul şi istoricul literar
Constantin Călin.
Student cu rezultate foarte bune la examene, obţinând şi bursă
republicană în anul V de facultate, a absolvit ca şef de promoţie secţia mai
sus-menţionată, fiind numit apoi, prin repartiţie guvernamentală, în
învăţământul superior - la Facultatea de Istorie-Geografie, din cadrul
Institutului Pedagogic de 3 ani din Iaşi. În 1964, facultatea la care funcţiona
a fost transferată la Institutul Pedagogic de 3 ani din Bacău.
Din acel moment, destinul său se leagă, incontestabil, de oraşul de pe
malurile râului Bistriţa. La Bacău a întâlnit un OM CU SUFLET MARE,
anume pe Iulian Antonescu, care 1-a stimulat atât în activitatea la catedră
(au lucrat împreună la Facultatea de Istorie-Geografie), cât şi în activitatea
de cercetare arheologică, prin colaborări în cadrul Muzeului din Bacău.
Între anii 1963-1975, profesorul Mitrea a realizat o frumoasă şi
promiţătoare carieră universitară care a coincis, aproape în întregime, cu
scurta "iluzie" a dezgheţului ideologic. Astfel, tânărul universitar parcurge
treptele învăţământului superior, de la asistent la cea de lector suplinitor şi,
apoi, prin concurs, la cea de lector titular. În această perioadă a urmat în
1966 un stagiu de specializare, timp de o lună, la Facultatea de Istorie din
cadrul Universităţii Bucureşti, sub îndrumarea prof.univ.dr.doc. Gheorghe
Ştefan şi apoi un alt stagiu, tot de o lună, în 1969 sub îndrumarea
prof.univ.dr.doc. Ion Nestor. Impunându-se prin competenţă profesională şi
ştiinţifică, precum şi prin spirit organizatoric, a fost desemnat şi în funcţii
de conducere a facultăţii (prodecan, în anul universitar 1971-1972 şi
respectiv decan, între anii 1972-1975).
Printre victimele "revoluţiei culturale", de model asiatic, iniţiată în
primii ani ai deceniului al optulea din secolul trecut, s-a aflat şi Facultatea
de Istorie-Geografie din Bacău- lichidată în anul 1975 în mod abuziv, deşi
avea un distins corp profesoral şi o foarte bună bază materială. Absolvenţii
acestei facultăţi, răspândiţi în toată ţara, au făcut şi fac în continuare cinste
învăţământului românesc. Majoritatea şi-au continuat studiile, pentru a
deveni profesori I, în cadrul facultăţilor de istorie sau geografie de la
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Universităţile

din Iaşi şi Bucureşti.
După lichidarea Facultăţii de Istorie-Geografie din Bacău, timp de un
an, Ioan Mitrea a funcţionat ca profesor titular la Liceul "George Bacovia"
din Bacău. Şi-a continuat apoi activitatea timp de aproape un deceniu
(1976-1985), la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Bacău, o perioadă ca
director, între 1976-1982, apoi ca muzeograf principal, între 1982-1985, în
perioada directoratului a fost, mai mulţi ani, şi membru în Comisia
Naţională de Arheologie, precum şi membru în Consiliul Ştiinţific al
Institutului de Tracologie. A participat din 1969 până în anul 2000 la toate
sesiunile anuale de Rapoarte Arheologice, aflându-se deseori alături de
prof. Dan G. Teodor sau a altor specialişti la conducerea secţiei: Epoca
post-romană, migraţii.

Cariera universitar-muzeistică i-a permis amplificarea preocupărilor
de cercetare ştiinţifică, începute încă din anii studenţiei sub competenta
îndrumare a distinsului prof.univ.dr.doc. Mircea Petrescu-Dîmboviţa.
Profesorul Mitrea s-a aplecat cu justificată stăruinţă asupra epocii de
formare a poporului român; pasiunea sa pentru această epocă, cu accent pe
etapa secolelor VI-X, este ilustrată şi de faptul că o temă de seminar, din
anul 1 de facultate, privind Moldova în secolele VI-X, a fost mereu
îmbunătăţită, fiind prezentată la o sesiune a cercurilor studenţeşti din
Universitatea ieşeană (în 1961), apoi ca lucrare de diplomă (în 1963), şi în
final, ca teză de doctorat (în 1979). Preocuparea pentru ethos-ul românesc
s-a obiectivat în multitudinea procupărilor şi cercetărilor arheologice, la
care a colaborat sau pe care le-a condus, de pe întreg cuprinsul Moldovei
(din nord, de la Lozna-Dorohoi şi Fundu Herţii- judeţul Botoşani, precum
şi la Botoşana-Suceava şi până în sud, la Câmpineanca şi Oreavu -judeţul
Vrancea).
Formarea sa ca specialist în arheologia mileniului 1 a presupus, la
începuturi, participarea pe şantierele de la Lozna-Dorohoi, Mănoaia-Costişa
(judeţul Neamţ), Oituz (judeţul Bacău) şi Botoşana (judeţul Suceava), între
anii 1963-1968, alături de consacratul specialist de azi al secolelor V-XI,
arheologul Dan Gh. Teodor (prof.univ.dr. la Facultatea de Istorie din Iaşi şi
fost director al Institutului de Arheologie din Iaşi). Din aceleaşi motive a
participat la campaniile din anii 1968 şi 1969 de pe Şantierul arheologic de
la Bratei-Sibiu, în colectivul condus de prof.univ.dr.doc. Ion Nestor,
creatorul şcolii de arheologie medievală - care s-a preocupat, cu precădere,
de perioada de formare a poporului român.
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Pentru a cunoaşte cât mai mult din domeniile arheologiei şi al istoriei
antice, a călătorit, pentru docwnentare, în Bulgaria, Polonia, Ungaria,
Austria, Cehoslovacia, fosta U.R.S.S. (la Moscova, Sankt-Petersburg şi
Kiev), Italia, Grecia, Turcia, fosta Iugoslavie şi Republica Moldova.
Cercetări de durată şi de mare amploare a întreprins cercetătorul Ioan
Mitrea pe şantierele arheologice de la lzvoare-Bahna şi Davideni (judeţul
Neamţ), precwn şi la Bacău-Curtea Domnească, Onceşti, Dămieneşti şi
Ştefan cel Mare (toate localităţi în judeţul Bacău). Câteva dintre aceste
situri au impus, în ştiinţa arheologică, ceea ce am putea nwni "amprenta"
Ioan Mitrea.
Astfel, în aşezarea de la Davideni (din secolele V-VIID, investigată
sistematic, începând cu anul 1971, timp de peste un sfert de secol, arheologul a
descoperit peste 75 de locuinţe dintr-un sat datat în epoca formării poporului
român - aşezarea putând fi considerată, în prezent, cea mai mare aşezare din
secolele V-VIII cercetată sistematic pe teritoriul est carpatic al României. La
Davideni s-au descoperit nwneroase dovezi arheologice care probează
continuitatea şi romanitatea populaţiei autohtone din Moldova în secolele
V-VIII. Aici arheologul a găsit şi importante piese paleocreştine, între care şi o
fibulă romana-bizantină, având pe arc incizat chipul lui Hristos, prima de acest
fel din nordul Dunării, ca o dovadă de netăgăduit a generalizării creştinismului
în spaţiul vechii Dacii în secolele V-VI.
La fel de interesantă, prin semnificaţia sa istorică, este şi aşezarea
cercetată de profesorul Mitrea la Izvoare-Bahna, cu un nivel de locuire din
secolele VI-VII, continuat de un nivel din secolele VIII-IX- perioadă în
care se afirmă deja civilizaţia străveche românească, expresie a încheierii
procesului de formare a poporului român.
Lui Ioan Mitrea i se datorează şi recuperarea mai multor piese
arheologice şi tezaure. În 1973 a recuiperat tezaurul de vase romane
imperiale de la Muncelul de Sus (judeţul Iaşi), unicat în estul Europei,
precwn şi a tezaurului de denari imperiali de la Măgura-Bacău, descoperit
întâmplător în 1976, cuprinzând 2.828 de denari imperiali şi două drahme
greceşti - fiind considerat cel mai mare tezaur de monede romane,
descoperit şi recuperat, din spaţiul est-dacic. Ambele tezaure au fost
valorificate ştiinţific de Ioan Mitrea, în colaborare cu bunul său prieten dr.
Virgil Mihăilescu-Bîrliba, cunoscut arheolog şi nwnismat, cu o bogată
activitate ştiinţifică în ultima jwnătate de secol.
Rezultatele importante furnizate de activitatea de cercetare
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au fost un stimulent pentru înscrierea la doctorat, în 1968, la
Universitatea din Bucureşti, sub îndrumarea prof.univ.dr.doc. Ion Nestor,
membru corespondent al Academiei. Tema aleasă, una de largă cuprindere,
avea ca obiectiv, în special, "Moldova de sub munte", intitulându-se:
Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX.
După decesul profesorului 1. Nestor în 1974, moment până la care susţinuse
toate examenele şi referatele, elaborând şi cea mai mare parte a tezei, s-a
transferat pentru finalizarea doctoratului la Institutul de Istorie şi
Arheologie din Cluj-Napoca, noul conducător ştiinţific fiind
prof.univ.dr.doc. Kurt Horedt. Susţinerea tezei de doctorat a avut loc în ziua
de 9 noiembrie 1979, în faţa unei Comisii prezidată de acad. Ştefan Pascu,
directorul Institutului menţionat. Alături de Kurt Horedt, din comisie au
mai făcut parte prof.univ.dr.doc. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, prof.univ.dr.
Ştefan Olteanu şi prof.univ.dr. Dan Gh. Teodor (teza de doctorat fiind
publicată în 1980).
Prestigiosul titlu ştiinţific este onorat de o intensă activitate
publicistică. Ioan Mitrea este autor sau coautor a 20 cărţi de arheologie,
numismatică şi istorie; a publicat peste 235 de studii, articole, recenzii şi
note în ţară şi străinătate, apărute în reviste de specialitate, şi peste 140 de
articole de popularizare în reviste periodice de cultură şi cotidiene, precum
Ateneu, Deşteptarea, Vitraliu, Monitorul de Bacău, Analele Brăilei,
Ceahlăul - Piatra Neamţ, Cugetul - Chişinău, Asachi - Piatra Neamţ,
Magazin istoric - Bucureşti etc. A susţinut în ţară şi străinătate, în cei aproape
60 de ani de activitate în câmpul istoriei, peste 300 de comunicări ştiinţifice.
Includerea lucrărilor sale în Bibliografia istorică a României, în
Tratatul de Istorie a Românilor, editat de Academia Română, şi în D. Protase,
Fasti Archaeologici Roumanie. Travaux parus entre les annees 1980-1990,
Cluj-Napoca, 2011, p. 292-298, i-a asigurat vizibilitatea în comunitatea
ştiinţifică pe plan naţional. Multe din lucrările sale, bazate pe cercetările
arheologice efectuate vreme de peste 4 decenii sunt citate şi în literatura de
specialitate din străinătate.
Articolele pe teme de istorie, din revistele de cultură şi presa
cotidiană, pun în evidenţă şi talentul său de jurnalist. În unele din aceste
publicaţii (de exemplu Ateneu şi Sinteze literare-critice-sociale), a avut,
mai mult timp, şi rubrici lunare sau săptămânale. Măsura activităţii sale de
cercetare este dată şi de participarea la peste 300 de simpozioane, sesiuni şi
congrese ştiinţifice în ţară şi peste hotare.
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Prin cercetările arheologice întreprinse vreme de peste patru decenii,
prin valorificarea rezultatelor acestor cercetări în numeroase lucrări de
specialitate (a se vedea lista de lucrări anexată la finalul prezentării), Ioan
Mitrea a adus contribuţii importante la cunoaşterea istoriei şi civilizaţiei
dacilor liberi de la est de Carpaţi (secolele II-III, prin cercetările de la
Dămieneşti, Onceşti, Borşeni, recuperarea tezaurelor de la Muncelul de Sus
şi Măgura-Bacău etc.), a culturii Sântana de Mureş (secolele IV-V, prin
cercetările de la Mănoaia-Costişa, Bacău-Curtea Domnească, Obârşeni-Vaslui,
Cârligi-Filipeşti etc.), a culturii Costişa-Botoşana-Hansca (secolele V-VII,
prin cercetările de la Mănoaia-Costişa, Bacău-Curtea Domnească,
Davideni-Neamţ, Ştefan cel Mare-Bacău, Izvoare-Bahna şi Borşeni, judeţul
Neamţ, Oreavu-Vrancea etc.) şi a civilizaţiei vechi româneşti (secolele
VIII-X, prin cercetările de la Izvoare-Bahna şi Borşeni, judeţul Neamţ,
Pârâul Boghii şi Oituz-Bacău, Onceşti-Bacău, Câmpineanca-Vrancea etc.). A
fost expert arheolog şi şef al unor şantiere arheologice în perioada 1969-2000.
Cât a lucrat ca muzeograf, a contribuit la organizarea a numeroase
expoziţii judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale - prin care a
valorificat muzeistic bogatul patrimoniu arheologic al muzeului băcăuan. În
lunile decembrie 1979 şi ianuarie 1980, a participat împreună cu regretatul
istoric şi arheolog Hadrian Daicoviciu la organizarea expoziţiei I Dacii.
Mostra delia civilita daco-getica in epoca classica, în capitala Italiei expoziţie care s-a bucurat de un mare succes atât în rândul specialiştilor, cât
şi al marelui public din Roma sau din alte centre ştiinţifice şi culturale din
Italia.
Colaborator al revistei Carpica, încă de la primul număr, apărută în
1968 din iniţiativa lui Iulian Antonescu, în anii în care a fost director al
Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Bacău, a scos cinci numere din revista
menţionată (nr. VIII-XII), ca redactor responsabil. Apoi, în calitate de
redactor responsabil adjunct, a răspuns, de drept, de tipărirea numerelor
XIV, XV şi XVI din Carpica. Cu mici excepţii, a fost şi este prezent în
sumarul tuturor numerelor revistei emblemă a Muzeului băcăuan.
Aşa cum rezultă din lista de lucrări, a publicat studii şi articole în
numeroase reviste de specialitate, dintre care amintim Studii şi Cercetări de
Istorie Veche (şi Arheologie), Dacia, N.S., Materiale şi Cercetări
Arheologice, Thraco-Dacica, Studii şi Articole de Istorie, Symposia
Thracologica, Cronica Cercetărilor Arheologice - Bucureşti, Memoria
Antiquitatis - Piatra Neamţ, Arheologia Moldovei - Iaşi, Crisia - Oradea,

14

Dimitrie-Ovidiu Boldur

Pontica- Constanţa, Acta Moldaviae Meridionalis- Vaslui, Mousaios Buzău, Studia Antiqua et Archaeologica - Iaşi, Vrancea - Studii şi
Comunicări, Suceava - Anuarul Muzeului Judetean, Carpica - Bacău,
Zargidava - Bacău etc.
Începând cu anul 1983, profesorul Mitrea a scris mai multe texte, care
s-ar putea constitui în "fişe" pentru o istorie a arheologiei româneşti. Astfel,
a conceput şi publicat mai multe articole despre viaţa şi opera lui Vasile
Pârvan, creatorul şcolii moderne de arheologie de la noi (Etnogeneza
românilor în opera lui Vasile Pârvan, în Suceava. Anuarul Muzeului
Judetean, X, 1983, p. 847-851; Vasile Pârvan - permanentă a
spiritualitătii româneşti, în Cugetul- revistă de istorie şi ştiinte umaniste,
5, Chişinău, 1994, p. 28-33; Perenitatea ideilor lui Vasile Pârvan privind
istoria geto-dacilor şi etnogeneza românilor, în Zargidava. Revistă de
istorie, Il, Bacău, 2003, p. 13-24; Vasile Pârvan - initiatorul
programului de cercetare modernă în arheologia românească, în
Carpica, XXXV, 2006, p. 5-11); de asemenea, este de remarcat un articol
dedicat lui Ion Nestor, demn continuator al lui Vasile Pârvan - căruia
profesorul îi este, la rândulsău, demn urmaş (anume Ion Nestor (1905-1974)creator de şcoală în arheologia românească, în Zargidava. Revistă de
istorie, IV, Bacău, 2005, p. 25-36). O notă aparte o reprezintă cele câteva
medalioane şi interviuri, despre şi cu mari arheologi, care provin tot de sub
mantaua lui Vasile Pârvan (Academicianul Mircea Petrescu-Dîmbovita
la 90 de ani, în Zargidava. Revistă de istorie, IV, Bacău, 2005, p. 13-20;
Interviu cu Acad. Mircea Petrescu-Dîmbovita, în Ateneu - revistă de
cultură, nr. 5, mai 2006, p. 12-13; Prof.univ.dr. Dumitru Protase la 80 de
ani, în Zargidava. Revistă de istorie, V, Bacău, 2006, p. 30-38; Ioan
Mitrea în dialog cu Dumitru Protase, în Zargidava. Revistă de istorie, V,
Bacău, 2006, p. 39-49; Iulian Antonescu deschizător de drumuri în
muzeografia şi arheologia băcăuană, în Carpica, XXXVI, 2007, p. 209-294;
Prof.univ.dr. Dan Gh. Teodor la 75 de ani, în Zargidava, VII, 2008, p. 5-14;
Prof.univ.dr. Victor Spioei la 65 de ani, în Zargidava, VIII, Bacău, 2009,
p. 7-18; In memoriam Alexandru Artimon, în Arheologia Moldovei,
XXXII, 2009, p. 431-433). 1. Mitrea are un cult deosebit faţă de înaintaşul
său în arheologia şi muzeografia băcăuană, regretatul Iulian Antonescu.
Conduce de la înfiinţare Fundaţia "Iulian Antonescu". A realizat, cu distinşi
colaaboratori, câteva volume despre viaţa şi activitatea lui Iulian
Antonescu. Nwnai în 2016, la împlinirea a 25 de ani de la trecerea în
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eternitate a lui Iulian Antonescu, a publicat 6 articole, despre distinsul său
înaintaş în Deşteptarea, Ateneu, Zargidava, Carpica, Vitraliu şi Museum.
Cwn am menţionat mai sus, este autor sau coautor a 20 de cărţi,
dintre care evidenţiem: Tezaurul de la Măgura (în colaborare cu dr. Virgil
Mihăilescu-Bârliba), Biblioteca Carpicae, I, Bacău, 1977, 80 de pagini text
şi 26 de planşe; Regiunea Centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în
secolele VI-IX e.n., editată de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Bacău, în
1980, Bacău - reşedinţă voievodală (în colaborare cu dr. Al. Artimon),
Bacău, 1996, 151 p.; Aşezarea din sec. VI-IX de la Izvoare-Bahna,
Piatra-Neamţ, Editura Nona, 1998, 173 p.; Comunităţi săteşti de la est de
Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea din secolul V-VIII de la
Davideni, Piatra-Neamţ, Editura "Constantin Matasă", 2001, 400 p.;
Membrii Academiei Române din judeţul Bacău, Editura Vicovia, Bacău,
2008, 192 p. (coautor); Studii şi evocări despre Iulian Antonescu, Editura
Corgal Press, Bacău, 2008, 157 p. (editor şi coautor); Membrii Academiei
Române din judeţul Neamţ, Editura Constantin Matasă, Piatra Neamţ,
2009, 199 p. (coautor); În descendenta lui Pârvan, Editura Babel, Bacău,
2012, 340 p, şi Din arheologia şi istoria Moldovei în primul mileniu
creştin, Bacău, Editura Babel, 2012, 276 p. sau Aşezarea medievală
timpurie de la Ştefan cel Mare-Gutinaş, judeţul Bacău, Editura Magic
Print, Oneşti, 2015, 172 p.
În anii cât a lucrat în învăţământul superior a antrenat studenţii în
activitatea de cercetare ştiinţifică. A fost îndrwnător ştiinţific al Cercului de
Istorie veche, a atras prin dăruirea sa studenţii la cercetările arheologice de
pe şantierele de la Bacău-Curtea Domnească, Izvoare-Bahna şi DavideniNeamţ. Studenţii îndrumaţi de universitarul Mitrea au obţinut menţiuni şi premii
la Sesiunile naţionale studenţeşti de comunicări ştiinţifice organizate în acea
vreme.
De la 1 septembrie 1985, în condiţiile în care "autofinanţarea" la
muzeu devenise insuportabilă şi wnilitoare, profesorul Mitrea revine la
catedra de la Liceul "George Bacovia" (azi Colegiul Naţional "Ferdinand
I") din Bacău, unde a funcţionat până în vara anului 2006. Măiestria sa
pedagogică se reflectă în numeroasele premii obţinute de elevii al căror
dascăl a fost - prin concursurile şcolare, la fazele judeţene şi naţionale ale
Olimpiadei de istorie. La faza naţională din 1993, o elevă de-a sa - Ioana
Boca, azi dr. în istorie- a obţinut premiul I pe ţară la nivelul clasei a XII-a.
Era pentru prima dată când un elev din judeţul Bacău obţinea acest mare
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premiu naţional la disciplina istorie.
Ioan Mitrea a condus mai mulţi ani şi activitatea Cercului ştiinţific
"Nicolae Iorga" din liceu, în care au activat numeroşi elevi, iar după 1989 a
reluat tradiţia anuarului liceului din perioada interbelică. În calitate de
coordonator a realizat patru numere din seria nouă a Anuarului Liceului
"George Bacovia"(azi Colegiul Naţional "Ferdinand !"),respectiv nr. 1 în
1992, nr. II în 1995 , nr. III în 1997 şi nr. IV în 2005 - publicaţie bine
primită de elevi şi profesori. În anul 1997, la sărbătorirea a 130 de ani de la
înfiinţarea Gimnaziului Clasic şi a 100 de ani de învăţământ liceal în
prestigioasa instituţie de azi a Colegiului Naţional "Ferdinand 1", s-a îngrijit
de apariţia unui Buletin Ştiinţific al profesorilor. Din păcate, în anii următori
nu a mai apărut Buletinul Ştiinţific şi câţiva ani nici Anuarul.
Profesorul Mitrea a condus timp de mai mulţi ani, ca metodist,
catedra de istorie a profesorilor din municipiul Bacău şi, peste 40 de ani, a
fost preşedintele Filialei Bacău a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România
(din 2011 fiind preşedinte de onoare). În aceste din urmă calităţi, a
împărtăşit, cu generozitate şi bunăvoinţă, din propria sa experienţă colegilor
mai tineri. Din iniţiativa istoricului Mitrea- ca preşedinte al Filialei Bacău
a S.S.I. şi a regretatului prof.univ.dr. Traian Cantemir, preşedintele
Societăţii de Ştiinţe Filologice - filiala Bacău, în anul 1973 a apărut
volumul Comunicări de Istorie şi Filologie. Împreună cu prof. Traian
Cantemir şi prof. D. Alistar a scos şi câteva numere din Studii şi Cercetări
Ştiinţifice (Seria Istorie-Filologie), pe anii 1972-1974, publicaţie a
Institutului Pedagogic din Bacău. Profesorul Mitrea a contribuit la
înfiinţarea, în martie 2000, a Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice "Iulian
Antonescu", al cărui preşedinte executiv este şi în prezent. În această
calitate a militat pentru păstrarea memoriei şi valorificarea moştenirii
ştiinţifice a arheologului, istoricului, muzeografului şi, în general, a omului
de cultură care a fost regretatul Iulian Antonescu, ctitorul Muzeului de
arheologie şi istorie din Bacău, dar şi a întregii reţele muzeistice din judeţ.
De asemenea, a iniţiat şi coordonat apariţia revistei de istorie Zargidava, al
cărui redactor responsabil este, şi din care au apărut, până acum,
cincisprezece numere (în anii 2002-2016).
In întreaga perioadă de după anul 1975, an în care s-a desfiinţat
Facultatea de Istorie-Geografie din Bacău, Ioan Mitrea a continuat să
activeze şi în învăţământul superior, în calitate de cadru didactic asociat, la
Institutul de învăţământ superior din Bacău (devenit după 1989
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Universitatea Bacău), la Universitatea "Spiru Haret'' - Filiala Bacău,
Universitatea "Mihai Eminescu"- Filiala Bacău etc.
OMUL Ioan Mitrea a transgresat condiţia de dascăl, impunându-se în
lumea ştiinţifică din domeniul istoriei şi, în special, din cel al arheologiei
româneşti. Prin pasiune şi perseverenţă, el a depăşit aşa-nwnitul "complex
al provincialului", aducând prin aceasta o probă în sprijinul afirmaţiei că
"actul de cultură nu cunoaşte limite". Lucrările sale ştiinţifice au fost şi sunt
apreciate, fiind citate în monografii şi tratate de specialitate, atât din ţară,
cât şi din străinătate (în Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Bulgaria,
Polonia, Germania, Italia, S.U.A. etc.). Continuator al lui Iulian Antonescu,
în munca stăruitoare de a asigura Bacăului o dimensiune culturală
ascendentă, prof.dr. Ioan Mitrea a dovedit că este în cel mai înalt grad un
om al cetăţii fiind succesiv, şi în parte concomitent, preşedinte al Filialei
Bacău a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România vreme de peste 40 de ani,
între anii 1970-20 Il, iar din 20 Il Preşedinte de Onoare al filialei amintite;
Preşedinte al Filialei Bacău a Uniunii Vatra Românească, membru în
colectivul de redacţie al mai multor reviste precwn: Carpica, fondator şi
redactor-şef al revistei de istorie Zargidava, de la apariţia acestei publicaţii
în 2002 până azi, la numărul XVI, pe 2017; Membru de Onoare al
Institutului de Arheologie din Iaşi, al Academiei Române (din 2007);
Membru de Onoare al Consiliului Profesoral al Colegiului Naţional
"Ferdinand I" din Bacău (2007); Membru al Diviziei de Istoria Ştiinţei a
Academiei Române (din 2009); Cetăţean de Onoare al comunei natale
Girov-Neamţ (din 2006) şi al Municipiului Bacău (din 2008).
Pentru rezultatele muncii sale la catedră precum şi în planul cercetării
ştiinţifice a fost distins cu nwneroase diplome, · medalii şi decoraţii
naţionale. Între altele subliniem că în anul 1987, prin Ordinul nwnărul 7700
al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, a fost distins cu titlul de
"Profesor evidenţiat". Prin Decretul prezidenţial nwnărul 525, din 1
Decembrie 2000, privind conferirea unor decoraţii naţionale personalului
din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu prilejul Zilei Naţionale
a României, prof.dr. Ioan Mitrea a fost distins cu Ordinul Naţional Pentru
Merit În grad de Cavaler (cf. Monitorului Oficial, nr. 673 din 18
decembrie 2000, Anexa 3d, poziţia nr. 34), fiind singurul profesor din
învăţământul băcăuan care a fost decorat prin decretul menţionat.
A fost distins cu Premiul "A.D. Xenopol" al Societăţii de Ştiinţe
Istorice din România (în anul 2002) şi Premiul "Eudoxiu Hurmuzaki" al
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Academiei Române (în anul 2003) - cele două premii fiindu-i acordate
pentru lucrarea Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor.
Aşezarea din sec. V-VIII de la Davideni, tipărită în 2001. În 2003 a fost
distins cu Premiul pe 2002 al revistei Cartea. Periodic de atitudine
culturală, la Secţiunea ISTORIE, "pentru deosebita activitate ştiinţifică în
domeniul istoriei şi arheologiei". Este inclus în The Contemporany Who 's
Who, ediţia 2003-2004. În 2007 i s-a acordat Premiul "Gh.I. Brătianu",
iar în 2008 Premiul "A.D. Xenopol" al Societăţii de Ştiinţe Istorice din
România pentru editarea revistei Zargidava.
Vom încheia cu un alt citat din aceeaşi operă a lui V. Pârvan: " ... sufletul
nostru se multiplică prin fiecare gând de-o zi pe care-I prindem în zborul lui
spre neant şi îl fixăm, ca pe o piatră de monument, în opera noastră unică,
în gândul nostru unic... Marea noutate, marea creare, e iubirea aceasta
continuă, neobosită, pentru gândul unic. El culege gândurile fiecărei zile, le
ciopleşte după nevoia marii opere în care le închide, şi, prinzându-le acolo
cu însăşi viaţa, cu însăşi iubirea noastră, el crează o viaţă nouă, biruitoare a
timpului, din viaţa noastră cea veche şi roasă de timp ... ".
Sperăm că Profesorul nostru, al băcăuanilor, nu trăieşte, încă, senzaţia
că se află la o intersecţie de drumuri şi nu ştie încotro se îndreptă, în timp ce
viaţa se scurge nepăsătoare pe lângă Domnia Sa. Avem credinţa că Ioan
Mitrea, Omul Cetăţii, îşi va păstra şi în următorii ani natura Sa reflexivă, va
aprofunda continuu actul de cunoaştere, şi, în acelaşi timp, îşi va releva, în
plan cognitiv şi spiritual, capacitatea de a construi ideatic.
LA MULŢI ANI, ONORABILE DOMN' PROFESOR!!! ...
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Prof. dr. IOAN MITREA- Lista de lucrări publicate
1.

Cdrti

Tezaurul de la Măgura, Bibliotheca Carpicae, I, Bacău, 1977, 80 p. text + XXVI
(în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
2. Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret in secolele VI-IX e.n., in
Carpica, XII, 1980, p. 55-190 şi separat, acelaşi text, Bacău, 1980, 136 p.
3. Bacău - monografie, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1980, 280 p. (coautor la
capitolul Istorie- partea privind istoria străveche, veche şi medievală).
4. Bacău reşedinţA voievodală, Bacău, 1996, 100 p. text+ 51 fig. (în colaborare cu Al.
Artimon).
5. Judeţul Bacău - monografie, Bacău, 1996 (coautor pentru partea privind istoria
străveche şi veche).
6. Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi
concluzii istorice, Piatra Neamţ, Editura Nona, 1998, 173 p.
7. Bahna-Neamţ, străveche aşezare de răzeşi, Bucureşti, Editura Diacon Coresi, 1999,
168 p. (în colaborare cu Jean Ciută).
8. Comunităţi săteşti la est de Carpaţi in epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni
din secolele V-VIII, Piatra Neamţ, Editura Constantin Matasă, 2001, 400 p.
9. Iulian Antonescu spirit universal, Vaslui, Editura Cutia Pandorei, 2001, 256 p.
(coordonare şi redactare împreună cu Eugenia Antonescu şi Marcel Drăgotescu).
10. Ştefan cel Mare şi Sfânt in memoria băcăuanilor, Bacău, Editura Conexiuni, 2004,
272 p. (coautor; coordonator al lucrării cu Al. Artimon).
11. Statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Bacău, 2004, 18 p.; ibidem, ediţia a
11-a, revizuită şi adăugită, Bacău, Editura Conexiuni, 2006, 20 p.
12. Enciclopedia judeţului Bacău, coordonator Emilian Drehuţă, Bacău, Editura Agora,
2007 (autor a peste 50 de "voci"); idem, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bacău, Editura
Agora, 2008 (autor a 72 de "voci").
13. lulian Antonescu- 70 de ani de la naştere, Bacău, Editura Corgal Press, 2007, 154 p.,
coordonatori: Eugenia Antonescu, Ioan Mitrea (coautor).
14. Târgu-Jiu 600, coordonator dr. Gheorghe Nichifor, Târgu-Jiu, Editura Măiastra, 2007
(coautor).
15. Membrii Academiei Române din judeţul Bacău, Bacău, Editura Vicovia, 2008, 192 p.
(coautor).
16. Studii şi evocări despre Iulian Antonescu, Bacău, Editura Corgal Press, 2008, 157 p.
(editor şi coautor).
17. Membrii Academiei Române din judeţul Neamţ, Piatra Neamţ, Editura Constantin
Matasă, 2009, 199 p. (coautor).
18. În descendenta lui Pârvan, Editura Babel, Bacău, 2012, 340 p.
19. Din arheologia şi istoria Moldovei in primul mileniu creştin, Bacău, Editura Babel,
2012,276 p.
20. Aşezarea medievală timpurie de la Ştefan cel Mare-Gutinaş, judeţul Bacău,
Oneşti, Editura Magic Print, 2015, 172 p.
1.
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Il. Articole, studii şi rapoarte arheologice

1. Cercetări arheologice în aşezarea prefeudală de la Lozna-Dorohoi, în Arheologia
Moldovei, IV, 1966, p. 279-292 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor).
2. Descoperiri prefeudale din regiunea central-estică a Carpaţilor Orientali şi din
zona de contact cu Podişul Moldovei, în Carpica, I, 1968, p. 249-260.
3. Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costişa şi contribuţia lor la cunoaşterea
culturii materiale locale din sec. V-VI e.n. din Moldova, în Carpica, I, 1968, p. 233-248
(în colaborare cu Dan Gh. Teodor şi V. Căpitanu).
4. Date referitoare la populaţia autohtonă de la răsărit de Carpaţi în sec. V-VI e.n.,
în Studii şi articole de istorie, XIV, 1969, p. 185-193.
5. Un pumnal scitic descoperit la Ghindăoani (corn. Bălţăteşti, jud. Neamt), în SCJV,
t. 20, 1969, 3, p. 453-456.
6. Necropola din sec. al IV-lea e.n. de la Obârşeni-Voineşti, în Carpica, Il, 1969, p.
219-232.
7. Descoperirile arheologice de la Oituz (jud. Bacău), în Carpica, II, 1969, p. 309-324
(în colaborare cu Dan Gh. Teodor şi C. Buzdugan).
8. Un sceptru din piatră descoperit la Voineşti (jud. Vaslui), în Memoria Antiquitatis,
I, 1969, p. 311-317.
9. O descoperire din Hallstattul târziu în nordul Colinelor Tutovei (jud. Vaslui), în
Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1970, p. 210-217.
1O. Contribuţii la cunoaşterea populaţiei locale dintre Carpaţi şi Siret în sec. V-VI e.n., în
Memoria Antiquitatis, li, 1970, p. 345-369.
11. Un nou depozit monetar antic descoperit lângă Zimnicea, în Memoria Antiquitatis,
II, 1970, p. 491-498 (în colaborare cu Virgil Mihăilescu-Bîrliba).
12. Un akinakes descoperit la Năneşti (corn. Parincea, jud. Bacău), în SCIV, t. 22,
1971,3,p.491-494.
13. Depozitul de bronzuri de la Heleşteni, în Memoria Antiquitatis, III, 1971, p. 183-192.
14. Descoperiri prefeudale la Curtea domnească- Bacău, în Carpica, IV, 1971, p. 225-252
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15. Aşezarea prefeudală de la Onceşti (jud. Bacău), în Carpica, IV, 1971, p. 271-286.
16. Cercetări arheologice în nordul colinelor Tutovei, în Studii şi cercetări ştiintifice,
Bacău, 1972, p. 131-148.
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Moldova, în SCJV, t. 23, 1972, 3, p. 641-646.
18. Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu din regiunea dintre Carpaţi şi Siret a
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Moldova in epoca formării poporului român, în Comunicări de istorie şi filologie,
Bacău, 1973, p. 47-59.
23. Aşezarea prefeudală de la lzvoare-Bahna, în Carpica, VI, 1973-1974, p. 55-76.
24. Cercetări arheologice in aşezarea de la Câmpineanca, în Studii şi cercetări
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25. Concepţia lui Dimitrie Cantemir despre romanitatea, continuitatea şi unitatea
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31. Aşezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea domnească - Bacău, în
Carpica, VIII, 1976, p. 191-224 (în colaborare cu Al. Artimon).
32. Teritoriul de formare al poporului român, vatră a luptei seculare pentru unitate
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Bacău, în Carpica, XI, 1979, p. 231-246 (în colaborare cu Al. Artimon).
39. Dovezi ale prezenţei creştinismului in secolul al VI-lea in Moldova, în MMS, 55,
1979, 3-6, p. 400-403.
40. Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea in comuna Dămieneşti, jud. Bacău,
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45. Al V-lea Simpozion Naţional de Tracologie, în Carpica, XIV, 1982, p. 315-331.
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46. Etnogeneza românilor în opera lui Vasile Pârvan, în Suceava, X, 1983, p. 847-851.
47. Sceptrul de piatră de la Mogoşeşti-Siret, judeţul laşi, în Carpica, XV, 1983, p. 71-95
(în colaborare cu Ann Dodd-Opriţescu).
48. Contribuţia noilor cercetări arheologice la cunoaşterea situaţiei istorice din
Moldova în epoca încheierii etnogenezei românilor, în Studii şi comunicări ştiintifice
(Ştiinfe umaniste), Bacău, 1983, p. 97-102.
49. Două morminte din secolele VI-V î.e.n., descoperite la Mileştii de Sus, jud. Bacău,
în Studia antiqua et archaeologica, 1, laşi, 1983, p. 59-64.
50. Le sceptre de pierre de Mogoşeşti-Siret, dep. d'laşi, Roumanie. Problemes
d'origine et de datation, în Thraco-Dacica, IV, 1983, 1-2, p. 5-11 (în colaborare cu Ann
Dodd-Opriţescu).

51. Deux tombes des VI•-v• siecles de a.n.e. decouvertes a Mileştii de Sus,
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52. Descoperirile geto-dacice din sec. 1 î.e.n. - 1 e.n. de la Floreşti, jud. Bacău, în
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menţiune documentară a localităţii, în Carpica, XVI, 1984, p. 23-50.
57. Unele consideraţii privind originea, cronologia şi semnificaţia etno-culturală a
cuţitelor cu volute descoperite pe teritoriul României, în Carpica, XVI, 1984, p. 85-94.
58. Remarcabile rezultate ale cercetărilor arheologice în ultimele două decenii
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(1986-1987), p. 215-250 (în colaborare cuC. Eminovici şi V. Momanu).
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74. Rădăcinile Marii Unirii din 1918, în Carpica, XXI, 1990, p. 95-102.
75. Realităţi arheologice şi etnoculturale în spaţiul carpato-nistrean în secolele VI-VII, în
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Republica Moldova în zilele de 27-30 XI 1991, p. 54-57.
76. Elemente de cultură materială şi spirituală din regiunea central-sud-vestică a Moldovei
şi sud-estul Transilvaniei în secolele VI-X, expresie a unităţii etnice pe ambele versante ale
Carpaţilor, în Vrancea-Studii şi Comunicări, VITI-X, Focşani, 1991, p. 81-108.
77. Noi descoperiri arheologice în aşezarea din secolele V-VII e.n. de la Davideni,
jud. Neamţ, în Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992, p. 203-232.
78. Al XI-lea simpozion naţional de tracologie, în Memoria Antiquitatis, XVIII, 1992,
p. 299-306.
79. Realităţi arheologice şi etno-culturale în spaţiul carpato-nistrean în secolele VI-VII,
în Carpica, XXIII, 1992, p. 209-222.
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baza cercetărilor arheologice de la Davideni, în voi. Al XII-lea Simpozion naţional de
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din anii 1988-1991, în Memoria Antiquitatis, XIX, 1994, p. 279-332.
85. Locul şi rolul îndeletnicirilor agricole în viaţa comunitAtilor autohtone din
spaţiul carpato-nistrean în secolele VI-X, în voi. Al XIV-lea Simpozion Naţional de
istorie şi retrologie agrarA a României, Bacău, 1994, p. 23-24.
86. Davideni - un sat din epoca etnogenezei românilor, în Anuarul Liceului "George
Bacovia"- Bacău, Seria nouă, II, Bacău, 1995, p. 95-108.
87. Fibule descoperite în aşezarea de la Davideni-Neamţ (sec. V-VII d.H.), în
Memoria Antiquitatis, XX, 1995, p. 123-132.
88. Elemente slave în cultura secolelor VIII-X din spaţiul carpato-danubiano-pontic.
Cuţitele cu volute şi semnificaţia lor, în voi. Din istoria Europei romane, Oradea, 1995,
p. 295-300.
89. Deux fibules "digitees" trouvees le site de Davideni, dep. de Neamţ (VI•-vii•
siecles), în Dacia, N.S., XXXVIII-XXXIX, 1994-1995, p. 445-447.
90. Davideni - aşezarea din secolele V-VII, în Cronica cercetărilor arheologice campania 1995, Brăila, 1996, p. 37-38.
91. ComunitAti creştine din secolele V-VII în regiunea subcarpaticA a Moldovei, în
Pontica, XXXVIII-XXXIX, 1995-1996, p.227-231.
92. Onceşti - necropola din secolele II-III d.Hr., în Cronica cercetărilor arheologice
1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 63-64.
93. DAmieneşti - necropola din sec. III d.Hr., în Cronica cercetărilor arheologice
1983-1992, Bucureşti, 1997, p. 28-30.
94. Şantierul arheologic Borşeni, în Cronica cercetărilor arheologice- campania 1996,
Bucureşti, 1997, p. 5-6 (în colaborare cu Gh. Dumitroaia şi Elena Ciubotaru).
95. Davideni- aşezarea din secolele V-VII, în Cronica cercetărilor arheologice 19831992, Bucureşti, 1997, p. 30-31.
96. Davideni - aşezarea din secolele V-VII, în Cronica cercetărilor arheologice campania 1996, Bucureşti, 1997, p. 16-17.
97. CercetArile arheologice de la Borşeni-Neamţ, în Memoria Antiquitatis, XXI, 1997,
p. 131-193 (în colaborare cu Gh. Dumitroaia şi Elena Ciubotaru).
98. Autohtoni şi slavi în secolele VI-VII în aşezarea de la Davideni, în Carpica,
XXVIII, 1997, p. 174-194.
99. Iulian Antonescu - universitarul, în voi. Iulian Antonescu - o viaţă dăruitA
istoriei şi muzeografiei, Bucureşti, Editura Orion, 1997, p. 47-50.
100.De când începe istoria românilor?, în Acta Moldaviae Meridionalis, XV-XX/1,
1993-1998, p. 7-11.
101.L'habitat medieval ancien de Davideni-Neamţ. Precisions chronologiques et
considerations ethno-culturelles, în Studia antiqua et archaelogica, VII, 2000, p. 439-454.
102.Secolul al VI-lea în istoria creştinismu1ui la est de Carpaţi. Date arheologice şi
concluzii istorice, în Carpica, XXIX, 2000, p. 27-38.
103 .Începuturile şi generalizarea creştinism ului în spaţiul carpato-nistrean, în
Cronica Episcopiei Ruşilor, VI, Huşi, 2000, p. 139-162.
104.Noi date privind creştinismul în Moldova în secolul al VI-lea, în Cronica
Episcopiei Ruşilor, VI, Huşi, 2000, p. 329-342.
105. Consideraţii asupra sceptrelor tronconice din piatrn descoperite pe teritoriul României,
în Suceava, XXVI-XXVIII, 1999-2001, p. 159-171 (în colaborare cu Emil Ursu).
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106. Consideraţii privind etnicitatea şi spiritualitatea la est de Carpaţi în secolul al
VI-lea pe baza surselor arheologice, în voi. Adevărul omeneşte posibil pentru
rânduirea binelui, dedicat Profesorului Sever Dumitraşcu, Oradea, 2001, p. 299-306.
107. Cel mai vechi portret al lui Hristos din spaţiul est-carpatic al vechii Dacii, în
Mousaios, VI, Buzău, 2001, p. 61-64.
108. Iulian Antonescu - reprezentant de frunte al istoriografiei şi muzeologiei
româneşti, în Carpica, XXXI, 2002, p. 7-12.
109. Romanitate şi creştinism în secolele V-VI în lumea satelor din spaţiul carpatonistrean, în Zargidava, I, 2002, p. 17-44.
110. Iulian Antonescu şi arheologia românească, în voi. lulian Antonescu şi dreptul la
neuitare, Bucureşti, Editura Maiko, 2002, p. 91-98.
111. Perenitatea ideilor lui Vasile Pârvan privind istoria geto-dacilor şi etnogeneza
românilor, în Zargidava, II, 2003, p. 13-24.
112.V. Pârvan- un militant al cauzei naţionale împlinite la 1918, în Carpica, XXXII,
2003, p. 173-178.
113.Generalul Vasile Mitrea autor de manuale pentru învăţământul militar, în
Buletinul Muzeului Militar Naţional, I, nr. 2, Bucureşti, 2003, p. 371-376.
114. Ştefan cel Mare în memoria băcăuanilor, în Zargidava, III, 2004, p. 24-56.
115. Ion Nestor (1905-1974) creator de şcoală în arheologia românească, în Zargidava,
IV, 2005, p. 25-36.
116. Academicianul Mircea Petrescu-Dimbovita la 90 de ani, în Zargidava, IV, 2005,
p. 13-20.
117. Prof.univ.dr. docent Vladimir Hanga la 85 de ani, în Zargidava, IV, 2005, p. 21-24
(coautor cu Ioana Mitrea)
118. Observaţii privind sfârşitul culturii Sântana de Mureş şi începuturile culturii
Costişa-Botoşana-Hansca în stadiul actual al cercetărilor arheologice, în Carpica,
XXXIV, 2005, p. 131-142.
119. Valori ale civilizaţiei romane în lumea dacilor liberi din regiunile est-carpatice, în
Zargidava, IV, 2005, p. 37-50.
120.Prof.univ.dr. Dumitru Protase la 80 de ani, în Zargidava, V, 2006, p. 30-38.
12l.Vasile Pârvan - iniţiatorul programului de cercetare modernă în arheologia
românească, în Carpica, XXXV, 2006, p. 5-11.
122.Contribuţia cercetărilor arheologice de la Bârlad-Valea Seacă, la cunoaşterea
culturii Sântana de Mureş, în Acta Musei Tutovensis, II, 2007, p. 7-11.
123. Cercetări arheologice ale Muzeului din Bacău privind epoca secolelor 11-X, în
Carpica, XXXVI, 2007, p. 128-145.
124. lulian Antonescu deschizător de drumuri în muzeografia şi arheologia
băcăuană, în Carpica, XXXVI, 2007, p. 209-294.
125. Vasile Pârvan. O mare personalitate a culturii române, în Mousaios, XII, Buzău,
2007, p. 189-192.
126. Daco-romanitatea şi românitatea în opera lui V. Pârvan, în Zargidava, VII,
Bacău, 2008, p. 33-39.
127. Prof.univ.dr. Dan Gh. Teodor la 75 de ani, în Zargidava, VII, 2008, p. 5-14.
128. Bacău 600. De la sat la oraş la confluenţa Bistriţei cu Siretul, în Carpica,
XXXVII, Bacău, 2008, p. 12-22.
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129. Generalii Nicolae Dăscălescu şi Vasile Mitrea - consăteni, colegi de generaţie,
destin, în Buletinul Muzeului Militar Nafional "Regele Ferdinand /",
nr. 6, 2008, p. 253-261.
130. Prof.univ.dr. Victor Spioei la 65 de ani, în Zargidava, VIII, Bacău, 2009, p. 7-18.
131. V. Pârvan - căuzaş al realizării şi consolidării Marii Uniri, în Zargidava, VIII,
Bacău, 2009, p. 114-121.
132. In Memoriam Alexandru Artimon, înArheologia Moldovei, XXXII, 2009, p. 431-433.
133. Generalii N. Dăscălescu şi V. Mitrea - 125 de ani de la naştere, în Zargidava,
VIII, Bacău, 2009, p. 158-171.
134. In Honorem: Academicianul Alexandru Zub la 75 de ani, în Carpica, XXXVIII,
2009, p. 400-412.
135. Dacian-Romanity and The Romanians in V. Pârvan's Works, în Studia Antiqua
et Medievalia. Miscellanea, in honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh.
Teodor oblata, Edit Dan Aparaschivei, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p.
311-318.
136. The First Christian Communites from the Central Area of Moldavia, în voi. The
Christian Mission on the Romanian Territory during the First Centuries of the
Church, Constanţa, 2009, p.l33-144.
137. O venerabilă aniversare în arheologia românească: Profesorul Mircea PetrescuDimbovita la 95 de ani, în Zargidava, IX, 2010, p. 7-10.
138. Importanţa cercetărilor în arheositurile din Valea Budureasca-Prahova, pentru
încadrarea cronologică şi atribuirea etno-culturală a realităţilor arheologice de la est
de Carpaţi (sec. V-VII), în Zargidava, IX, 2010, p. 43-52.
139. Răzvan Theodorescu-istoric al artei medievale româneşti în context sud-est
european, în Carpica, XXXIX, 2010, p. 11-18.
140. Profesorul Ioan Scurtu la 70 de ani!, în Memoria Antiquitatis, XXVII, 2011, p. 7-36.
141. In Honorem: Magistrul Ioan Scurtu la 70 de ani, în Zargidava, X, 2011, p. 7-16.
142. Iulian Antonescu-20 de ani de postumitate, în Zargidava, X, 2011, p. 159-173.
143. Observaţii privind începutul, sfârşitul şi etapele de evoluţie ale culturii Costişa
Botoşana-Hansca (sec. V-VII), în Acta Musei Tutovensis, VI, 2011, p. 130-135.
144. In Memoriam: Profesorul Liviu Mărghitan, în Studii şi comunicări/Divizia de
Istoria Ştiinfei, voi. IV/2011, p. 415-419; idem, în Carpica, XL, 2011, p. 355-358.
145. Elemente de viaţă protourbană şi urbană în vatra oraşului Bacău şi
împrejurimilor până la jumătatea secolului al XV-lea, în voi. Conferinţa naţională de
antropologie urbană, ed. a-11-a, Roman, 8-9 octombrie 2010, Roman, Editura Muşatinia,
2011, p. 12-18.
146.Dumitru Zaharia şi "localismul creator", în voi. Profesioniştii noştri; Dumitru
Zaharia la 85 de ani, Sfântu Gheorghe, 2011, p. 51-53.
147. Vasile Pârvan - 130 de ani de la naştere. Perenitatea modelului pârvanian, în
Carpica, XLI, 2012, p. 9-15.
148. Iulian Antonescu (1932-1991). Un spirit ales al culturii româneşti, în Carpica,
XLI, 2012, p. 16-22.
149. In Memoriam Ioan Murariu ( 1937-2011), în Carpica, XLI, 2012, p. 425-428.
150. Comunitatea rurală creştină din secolele V-VI de la Davideni-Neamţ, în
Zargidava, XII, 2013, p. 76-87.
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151. Dan Gh. Teodor -luminător al "mileniului întunecat", în Carpica, XLII, 2013,
p. 13-24.
152. Vasile Pârvan - 130 de ani de la naştere, în Noema, sub egida Academiei Române,
voi. XII, 2013, p. 353-360.
153. The Christians rural community of the 5 the- 7 the centuries of Davideni- Neamţ,
în Semper Fidelis. In Honorem Magistri Mircea Ignat, Suceava, 2013, p. 371-381.
154. Din drama generalilor armatei regale române. Studiu de caz: Generalul Nicolae
Dăscălescu, în volumul Muzeul Naţional "Regele Ferdinand I" . 90 de ani în slujba
istoriografiei şi muzeografiei militare 1923-2013, Bucureşti, Ed. Muzeului Militar
Naţional "Regele Ferdinand 1", 2013, p. 444-457.
155. Vladimir Hanga ( 21 oct. 1920-16 iunie 2013), în Carpica, XLII, 2013, p. 587-592.
156. Conexiuni între decăderea şi sfârşitul târgului medieval Trotuş şi apariţia
oraşului Târgu Ocna, în Zargidava, XIII, 2014, p. 43-5 1.
157. Mărturii arheologice provenite din două aşezări ale dacilor liberi, aflate în zona
subcarpatică a Neamţului, în Cercetări Istorice, S.N., 33, 2014, p. 43-55 (coautor).
158. In Memoriam. Ne-a părăsit patriarhul arheologiei româneşti - Acad. Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, în Zargidava, XIII, 2014, p. 278-283.
159. Octogenarul Vasile Ursachi - un model de pasiune şi profesionalism, în voi.
Miscellanea Historica et Archeologica în honorem Vasile Ursachi octogenari, Brăila,
Editura Istros, 20 15, p. 21-25.
160. Vilică Munteanu - un bun profesionist, cu deosebit talent managerial, în voi.
Profesioniştii noştri 20. Vilică Munteanu la 65 de ani, Oneşti, Editura Magic Print,
2015, p. 136-138.
161. Centenarul naşterii magistrului Mircea Petrescu-Dîmboviţa, creator de şcoală
arheologică, în Carpica, XLIV, 2015, p. 431-440.
162. Centenarul naşterii remarcabilului medievist Alexandru Andronic, în Carpica,
XLIV, 2015, p. 441-450.
163. Academicianul Dumitru Protase- nonagenar, în Zargidava, XV, 2016, p. 7-16.
164. În amintirea lui Julian Antonescu, în Zargidava, XV, 2016, p. 339-344.
165. lulian Antonescu- fondator al muzeografiei şi arheologiei băcăuane, în Carpica,
XLV, 2016, p.431-438.
166. In memoriam. Dr. Gheorghe Dumitroaia (23 aprilie 1949-6 aprilie 2016), în
Carpica, XLV, 2016, p. 439-456.
III. Recenzii, note bibliografice şi prefefe
D. Onciul, Scrieri istorice, 1-11, Bucureşti, 1968 (ediţia Aurelian Sacerdoţianu), în
Piatra Neamţ, nr. 193, din 30 octombrie 1968, p. 6.
2. Mihail Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, în Ateneu, Anul 6, nr. 1O,
octombrie, 1969, p. 15.
3. Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Bucureşti, 1970, în Ateneu,
Anul8, nr. 1, ianuarie 1971, p. 15.
4. E.A. Rikman, LA. Rafailovici, I.G. Hâncu, Ocerki istorii culturi Moldavii (II-XIV vv),
Chişinău, Editura Ştiinţa, 1971, în Carpica, V, 1972, p. 288-291 (în colaborare cu Al. Andronic).
5. Al. Zub, Vasile Pârvan- efigia cărturarului, laşi, Editura Junimea, 1974, în Ateneu,
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6. M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, în
Ateneu, Anull4, nr. 4, decembrie, 1977, p. 15.
7. Eugenia Zaharia, Populaţia românească în Transilvania în secolele VII-VIII,
Bucureşti, 1977, înAteneu, Anull5, nr. 1, martie, 1978, p. 15.
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22. Al. Zub, Pe urmele lui Vasile Pârvan, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1983, în
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Profesorul dr. Ioan Mitrea la 80 de ani

29

Vaslui, Iaşi, Editura Junimea, 1984, în Arheologia Moldovei, XI, 1987, p. 282-284.
25. Dan Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi de la origini şi până în secolul al
XIV-lea, laşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, 1991, în Memoria Antiquitatis,
XVIII, 1992, p. 339-341; idem, în Ateneu, anul 29, nr. 3, martie, 1992, p. 5.
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nr. 165, din 30 septembrie 1994, p. 5 şi 7.
28. Corneliu Stoica, Istoria oraşului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la
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35. Georges Duby, Anul 1000, Iaşi, Editura Polirom, 1996, în Ateneu, Anul 33, nr. Il
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44. D. Protase, Autohtonii în Dacia, voi. II. Dacia postromană până la slavi, ClujNapoca, Editura Risoprint, 2000, 388 p., în Carpica, XXX, 2001, p. 243-246.
45. Ioan Murariu, Istoria satelor Cristineşti, Dămileni şi Dragalina (Judeţul Botoşani),
Bacău, Editura Plumb, 2001,220 p. + 23 p. ilustraţii, în C(l]pica, XXX, 2001, p. 247-248.
46. Prefaţă la monografia: Nicolae Ifrim, Schiţă monografică a comunei Secuieni, Bacău,
Ed. Moldavia, 2001, p. 7-9.
47. Livia Liliana Sibişteanu, Alogeni în spaţiul getic (sec. m te.n.-11 e.n.). Credinţe şi culte
religioase, Bacău, Editura Conexiuni, 2000, în Zargidava, 1, Bacău, 2002, p. 155-1 56.
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Zargidava, V, Bacău, 2006, p. 249-251.
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Editura Pim, 2008, p. 9-12.
55. Sever Dumitraşcu, Florin Sfrengeu, Constantin Daicoviciu: o biografie, Oradea,
2008, 144 p., în Zargidava, VIII, Bacău, 2009, p. 283-285.
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2008, 250 p., în Zargidava, VIII, Bacău, 2009, p. 295-297.
57. Nicolae Ursulescu, Ecouri în epocă ale monografiei lui Hubert Schmidt, Iaşi, Editura
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2009, 166 p., în Carpica, XXXVIII, 2009, p. 425-427.
58. Marin Rotaru, Antichităţile Elan ului, Bârlad, Editura Sfera, 2009, 318 p., în Carpica,
XXXIX, 2010, p. 347-348.
59. Alis Niculică, Din istmia vieţii culturale a Bucovinei: teatrul şi muzica (1775-1940),
Bucureşti, Casa Editorială Floare Albastră, 2009, 344 p. + 34 planşe, în Carpica, XXXIX,
2010, p. 363-364.
60. D. Protase, Orizonturi daco-romane, voi. III, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star,
2~: 1, 399 p., în Carpica, XL, Bacău, 2011, p. 344-345.
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Academiei Române, 2013, 136 p. + 14 planşe, în Zargidava, XIV, 2015, p. 268-270.
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Chişinău, Editura Arc, 2014, 300 p., în Zargidava, XIV, 2015, p. 265-267.
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orie, tradiţii şi valori culturale, Bacău, Editura Vicovia, 2015, p. 7-1 O.
. Dan Gh. Teodor, Dodeşti - Vaslui. O aşezare din epoca migraţiilor, Iaşi, Editura
emiurg, 2015, 158 p., în Zargidava, XV, 2016, p. 306-312 .
. Nicolae Dăscălescu, Generalul Nicolae Dăscălescu: sacrificiu, glorie şi supliciu,
ucureşti, Editura Militară, 2014, 384 p., în Zargidava, XV, 2016, p. 320-324 .
. Prefaţă la monografia: Vasile Jenică Apostol şi colaboratorii, Bârsăneşti. Cronica
ei aşezări străvechi, Oneşti, Editura Magic Print, 2016, p. 7-9.
IV. Articole în reviste de
terviuri

cultură,

almanahuri şi presa

cotidiană (listă selectivă);

Epoca feudalismului timpuriu pe teritoriul regiunii Bacău, în Ateneu, Anul 2, nr.
, ianuarie 1965, p. 15 (în colaborare cu Dan Gh. Teodor).
Istoria patriei în revista Convorbiri literare, în A ten eu, Anul 4, nr. 3, martie 1967, p. 9.
Moldova în epoca formării poporului român, în Ateneu, Anul 7, nr. 6, iunie 1970,
'· 12, 15.
Formarea poporului român în lumina ultimelor rezultate ale cercetărilor
rheologice, în Ateneu, Anul 9, nr. 2, februarie 1972, p. 12.
Cercetarea arheologică la Muzeul de Istorie din Bacău, în Ateneu, Anul 11, nr.8,
ugust 1974, p. 10.
Un sat din epoca formării poporului român, înAteneu, Anull2, nr. 122, 1975, p. 6.
Contribuţii la cunoaşterea epocii de formare a poporului român, în Ateneu, Anul
3,nr.l25, 1976,p.l3.
Bacău! în acte şi documente (1), înAteneu, anul 13, nr. 127, 1976, p. 4; idem (II), în Ateneu,
r. 128, 1976, p. 13; idem (III), în Ateneu, Anul 14, nr. 129, 1977, p. 13; idem (IV), în Ateneu,
~nul 14, nr. 130, 1977, p. 13; idem (V), în Ateneu, Anul 14, nr. 131, 1977, p. 13; idem (VI), în
lteneu, Anull4, nr. 132, 1977, p. 14; idem (VII), înAteneu, Anull5, nr. 133, 1978, p. 14; idem
VIII), în Ateneu, Anull5, nr. 134, 1978, p. 14; idem (IX), în Ateneu, Anul 15, nr. 135, 1978, p.
4; idem (X), în Ateneu, Anul 15, nr. 136, 1978, p. 14; idem (XI), în Ateneu, Anul 16, nr. 137,
979, p. 13; idem (XII), Anul 16, nr. 138, 1979, p. 13; idem (XIII), în Ateneu, Anul 16, nr. 139,
979, p. 14; idem (XIV), în Ateneu, Anul16, nr. 140, 1979, p. 13; idem (XV), înAteneu, Anul17,
r. 141, 1980, p. 14.
. Tezaurul de vase romane de la Muncelul de Sus, în Ateneu, Anul 15, nr. 136, 1978,
. 8.
O. Decebal regele-erou al geto-dacilor, în Steagul Roşu, Bacău, din 8 aprilie 1978, p. 7.
1. Romanitatea românilor, in Steagul Roşu, Bacău, din 16 septembrie 1978, p. 6.
2. Expoziţia "1 Dacii. Mostra delia civilita daco-getica in epoca clasica" - un
veniment cultural şi ştiinţific deosebit la Roma (interviu acordat doamnei Măndica
ltardare), inAteneu, Anul17, nr. 141, 1980, p. 3.
3. Continuitatea şi cercetarea arheologică microzonală, in Ateneu, Anul 19, nr. 151,
982, p. 11.
4. Autohtonie şi romanitate, în Ateneu, Anul 19, nr. 156, 1982, p. 2-3.
5. "Getica" - reeditarea unei lucrări fundamentale a istoriografiei româneşti (cu
'rilejul apariţiei în 1982, la Editura Meridiane, a ediţiei îngrijite de Radu Florescu), in
~cinteia, nr. 12677, din 27 mai 1983, p. 4.
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16. Al. Zub - medalion (cu prilejul acordării Premiului "Vasile Pârvan" al Revis
Ateneu pe 1984, "pentru activitate în domeniul istoriei patriei şi valorificării moşteni
culturale"), înAteneu, Anul21" nr. 12 (181), decembrie 1984, p. 7.
17. Vasile Pârvan, în Almanahul Ateneu, Bacău, 1986, p. 20-21.
18. Cel mai mare tezaur de monede romane din Moldova, în Almanahul Aten
Bacău, 1986,p.33-34.
19. Decebal- marele rege al geto-dacilor, în Ateneu, Anul 24, nr. 213, 1987, p. 6.
20. 1900 de ani de la urcarea lui Decebal pe tronul statului dac, în Almanahul Atene
Bacău, 1987, p. 16-18.
21. Cel mai vechi atestat de limbă română, în Almanahul Ateneu, Bacău, 1987, p. 16-18.
22. Etnogeneza şi continuitatea românilor, în Ateneu, Anul 25, nr. 223, 1988, p. 3 şi 6.
23. La început a fost. .. arheologia, în Almanahul Ateneu, Bacău, 1988, p. 213-215.
24. Columna lui Traian- după 1875 de ani, înA/manahul Ateneu, Bacău, 1988, p. 169-17~
25. Simpozionul Naţional de Tracologie (prezentarea celui de al XII-lea Simpozio
Naţional de Tracologie-Tulcea, 28 sept.-1 oct. 1989), în Ateneu, Anul 26, nr. 24
decembrie 1989, p. 5.
26. Aproape invulnerabilul Ahile în pământ traco-getic, în Almanahul Ateneu, Bacă1
1989, p. 56-58.
27. Nero- un cântăreţ pe tronul Romei, în Magazin T, Bacău, nr. 3, 1990, p. 2.
28. Iulian Antonescu (1932-1991), în Ateneu, Anul 28, nr. 2, februarie, 1991, p. 2.
29. Vasile Pârvan - permanenţi\ a spiritualităţii româneşti, în Cugetul - revistă G
istorie şi ştiinfe umaniste, 4, 1992, Chişinău, p. 28-33.
30. A.D. Xenopol dupli 75 de ani, în Sinteze -literar-critice-sociale, Bacău, nr. 189, di
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'lie, 1996, p. 6.
De când începe istoria românilor? (1), Monitorol de Bacău, nr. 148, din 16 aprilie, 1996,
A; idem (II), în Monitorol de Bacău, nr. 149, din 17 aprilie, 1996, p. 6A.
. Revistele muzeelor azi, în Monitorul de Bacău, nr. 154, din 23 aprilie, 1996, p. 6 .
. Eterna fascinaţie a lumii greceşti (prezentarea lucrării Istoria grecilor, de Indro
ntanelli, Bucureşti, Editura Artemis, 1996), în Monitorul de Bacău, nr. 178, din 2 mai,
96, p. 6A .
. Bilanţ în arheologia românească (cu prilejul cele de-a XXX-a Sesiuni naţionale de
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românească, în Vitraliu. Periodic al Centrului Cultural Internaţional "George Apost
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anul44, nr. 7 (455), iulie 2007, p. 12-13.
72. V. Pârvan -125 ani de la naştere, în Ateneu, anul44, septembrie 2007, p. 12- 13.
73. Daco-romanitatea şi românitatea în opera lui Vasile Pârvan, în Vitraliu. Periodi4
al Centrului Cultural Internaţional ., George Apostu" Bacău, anul XV, nr. 5-6 (29)
noiembrie 2007, p. 23-24.
74. Civilizaţie şi istorie multimilenară în regiunea de geneză a oraşului Bacău, Îl
Vitraliu. Periodic al Centrului Cultural Internaţional ., George Apostu" Bacău, anul XVI
nr. 1-2 (30), aprilie 2008, p. 3-4.
75. Prof.univ.dr. Dan Gh. Teodor în dialog cu Ioan Mitrea, interviu, în Ateneu revistă de cultură, Anul45, nr. 9 (469), septembrie 2008, p. 12-13.
76. Savantul Ion Simionescu - primul băcăuan preşedinte al Academiei Române, Îl
Vitraliu. Periodic al Centrului Cultural InternaJiona/., George Apostu" Bacău, anul XVI
nr. 3-4 (31), septembrie 2008, p. 12.
77. Băcăuani - membrii ai Academiei Române, în Vitraliu. Periodic al Centrului Cultura
Internaţional" George Apostu" Bacău, anul XVI, nr. 3-4 (31 ), septembrie 2008, p. 13-14.
78. Prof.univ.dr. Victor Spioei în dialog cu Ioan Mitrea, interviu, în Ateneu- revist4
de cultură, anul45, nr. 10 (470), octombrie 2008, p. 10-ll.
79. Centenarul naşterii marelui silvicultor Ion Popescu-Zeletin, în Buletin Ştiinţific, V
editat de SIRAR- Filiala Bacău, Editura Magic Print, Oneşti, 2008, p. 92-97.
80. O excelentă monografie cu valoare ştiinţifică deosebită, în Cronica Romanului. BuletiJ
Oficial al Episcopiei Romanului, anul II (IX), nr. l-2, ianuarie-februarie 2009, p. 33.
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In Memoriam Alexandru Artimon, în Vitraliu. Periodic al Centrului Cultural
.. George Apostu" Bacău, anul XVII, nr. 1-2 (32), iunie 2009, p. 31 .
. Istoricul AI. Zub- un reper moral şi profesional, în Vitraliu. Periodic al Centrului
/tura/Internaţional .. George Apostu ·· Bacău, anul XVII, nr. 3-4 (33), noiembrie 2009,
27 .
. Profesorul Mircea Petrescu-Dimbovita la 95 de ani, în Vitraliu. Periodic al
ntrului Cultura/Internaţional .. George Apostu" Bacău, anul XVIII, nr. 1-2 (34), aprilie
10, p. 24.
. Răzvan Theodorescu-un boier al spiritului, în Vitraliu. Periodic al Centrului
/tura/Internaţional .. George Apostu" Bacău, anul XVIII, nr. 3-4 (35), noiembrie 201 O,
20-21.
. Lumini în arheologia basarabeană privind "mileniul întunecat", în Vitraliu.
riodic al Centrului Cultural Internaţional .. George Apostu" Bacău, anul XIX, nr. l-2
6), aprilie 2011, p. 16.
. Centenar. Spiru Haret - om de ştiinţă şi părintele învăţământului modern, în
eneu, anul 49, noiembrie- decembrie, 2012, p. 16 .
. Columna lui Traian - monument de artă şi izvor istoric, în Vitraliu. Periodic al
entrului Cultural Internaţional "George Apostu ", Bacău, anul XXI, nr. 1-2 (40), aprilie
13, p. 20-21.
. Iulian Antonescu - fondatorul muzeelor băcăuane, în Museum, Supliment la
itraliu, anul XXI, nr. 1-2 (40), aprilie 2013, p. 1.
. Despre un itinerar arheologic basarabean (Ioan Mitrea interviu cu Constantin
:alin, în volumul Constantin Călin, Cărţile din ziar, 1. Interviurile), Bacău, Editura
labei, 2013, p. 655-657.
O. O nouă monografie a Baciului, în Vitraliu. Periodic al Centrului Cultural
7fernaţional "George Apostu", Bacău, anul XXII, nr. 1-2, (42), iunie, 2014, p. 63-65.
1. 100 de ani de la naşterea marelui arheolog Mircea Petrescu-Dîmboviţa, în
fuseum, nr. 5-6, Bacău, 2015, p. 58.
2. In memoriam - Iulian Antonescu. 25 de ani de la moartea unui mare om de
ultură, în Deşteptarea, Bacău, nr. 7544, joi 21 ianuarie 2016, p. 8.
3. În amintirea lui Iulian Antonescu, în Ateneu, anul 53, ianuarie 2016, p. 13.
4. Generalul Nicolae Dăscălescu - mare comandant de oşti şi un nedreptăţit al
>torie, în Bacău/ eroic, nr. Il, anul VI, Bacău, 2016, p. 51-53.
5. lulian Antonescu şi muzeele băcăuane, în Museum, nr. 7-8, Bacău, 2016, p. 37-40.
6. Iulian Antonescu şi dreptul la neuitare, în Vitraliu.Periodic al Centrului Cultural
'1fernational .. George Apostu ", Bacău, anul XXIV, nr. 45, octombrie, 2016, p. 146-149.
ernaţional

***Mai sus au fost reţinute, cu precădere, articolele de popularizare privind istoria
veche şi medievală; interviuri etc. Alte câteva zeci de articole se referă la evenimente
in istoria modernă şi contemporană, precum revoluţia din 1848, unirea din 1859, cucerirea
tdependenţei, Mare Unire din 1918 etc. La cele scrise, mai sus, se adaugă câteva sute de
onferinţe pe teme de arheologie şi istorie, precum şi câteva zeci de emisiuni Ia radio şi tv.
trăveche,
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26. Dimitrie-Ovidiu Boldur, In Honorem unui slujitor al muzei Clio. Profesorul docto
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n Mitrea la 75 de ani, Zargidava, XI, 2012, p. 7-38.
Dan Gh. Teodor, Prof. Ioan Mitrea la 75 de ani, Arheo/ogia Moldovei, XXXV,
2, p. 381-385.
Livia Liliana Sibişteanu, Profesorul dr. Ioan Mitrea la 75 de ani, în Carpica, XLI,
2, p. 29-54.
Dimitrie-Ovidiu Boldur, O viaţă dedicată muzei Clio, în Vitraliu. Periodic al
ntrului Cultural International .. George Apostu ", Bacău, anul XX, nr. 1-2 (3 8), aprilie
12, p. 50 .
. Ioan Mitrea, medalion în volumul Constantin Tomşa, Un dicţionar al literaturii din
Jeţul Neamt de la copişti la suprarealişri (secolul al XV-lea - 2012), Piatra Neamţ,
itura Crigarux et Cetatea Doamnei, 2014, p. 292-293 .
. Constantin Călin, Lecţia de răbdare, în volumul Cărţile din ziar, III, Bacău, Editura
bel, 2015, p. 391-393.

SPAŢIUL SACRU ŞI SPAŢIUL PROFAN

Livia Liliana Sibistea
,
L'Espace sacre et 1' Espace profane
Resume: Dans cette etude, l'auteur vise â presente I'Espace sacre
I'Espace profane dans differentes religions, les croyances des gens et les rituels
sacralisation des espaces: temples, eglises et cimetieres, les symboles
I'Espace et les dieux qui controlent I'Espace.
Mots cles: I'Espace sacre, I'Espace profane, rituels, sacralisation, A
Mundi, piliers sacres, temples, eglises, cimetiere et symboles.

"Universul are structură şi legi care îl guvernează. Totul es
conştiinţa divină care se auto-creează şi auto-experimentează continu
Oare cât de important este pentru tine să cunoşti felul în care funcţione
Universul din care faci şi tu parte? Te-ar ajuta oare să te înţelegi?" 1 •
Omenirea şi-a pus dintotdeauna întrebări despre Univers, Spaţiu
cunoaşterea acestora, cărora filosofii şi oamenii de ştiinţă au încercat să
dea răspunsuri, din Antichitate până în prezent. Dacă Thales din Mil
constata că "cel mai maree spaţiul, căci el le cuprinde pe toate" 2 , Zenon
întreba: "dacă spaţiul există, în ce va fi stând?"3, iar Epicur susţin
infinitatea Universului dată de mulţimea atomilor şi a extinderii vidului, î
care "Spaţiul vid nu poate nici să acţioneze, nici să sufere o acţiune, (
numai îngăduie corpurilor să se mişte prin el"4 . Conform spaţiuh
euclidian, Universul are trei dimensiuni spaţiale: lungime, lăţime, înălţim
(adâncime). Pentru Panaetius, Cosmosul era un echilibru stabil între nişt
forţe, care nu cuprinde nici un germene de distrugere, iar dacă se introdu
în el modificări, ele se compensează 5 . În Poemul naturii,Titus Lucreţiu
1 Alberto Villoldo, Universul din care faci parte, aşa cum îl percep şamanii, conferint<
pe albertovilloldophd.com
2
Georgeta T~ase, Materia, spaţiul şi timpul în istoria filosofiei, Bucureşti, Editw
Minerva, 1982, voi. 1, p. 169.
3
Ibidem, p. 173.
4
Ibidem, p. 177.
5 Raymond Bloch, Jean Cousin, Roma şi destinul ei, Bucureşti, Editura Meridiane, 1985, p. 287
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arus conchidea că Spaţiul "n-are nici sfărşit, nici măsură" 6 , în timp ce
entru Sextus Empiricus "Spaţiul are două sensuri, un sens propriu şi un
ens impropriu; sensul impropriu este cel extins, ca bunăoară, oraşul meu;
ensul propriu este cel strict: spaţiul în care eu sunt inclus în mod exact" 7, el
epronunţându-se asupra infinităţii Spaţiului. În filosofia contemporană,
ertrand Russel face distincţie între spaţiul aparent, spaţiul existenţei
oastre pe care noi îl percepem, uneori subiectiv, şi spaţiul real sau
tiinţific, care este acelaşi pentru toţi dar pe care nu-l putem percepe 8.
ultitudinea spaţiilor cosmice era consemnată în Upanişade-Svet.2,16-17,El este zeul din toate spaţiile cosmice" - zeul fiind Atrnan-Brahman sau
rincipiul Universal)9 . Majoritatea filosofilor au considerat Spaţiul infinit
a fiind totuna cu Universul. Aceeaşi percepţie o găsim şi în dogmele
eligioase. Oamenii de ştiinţă contemporani consideră că în cadrul
niversului sunt mai multe spaţii, alcătuite din materie, antimaterie şi
aterie întunecată (material invizibil, care susţine întreaga configuraţie a
alaxiilor, care, probabil, se află şi în găurile negre, fiind o materie foarte
terbinte estimată la 10.000 de grade Celsius, mai mult decât temperatura de
la suprafaţa Soarelui şi care se deplasează cu o viteză de până la 9 kilometri
pe secundă) 10 . Conform oamenilor de ştiinţă, Universul este format din
spaţiul terestru spaţiul cosmic şi spaţiul granulat, care constituie actualul
fundal al acestuia 11 . Limitele Universului observabil, după ultimele
măsurători realizate în anul2008 de European Southem Observatory (ESO)
sunt de 13,2 miliarde de ani-lumină. De asemenea, Universul nu este static,
el este într-o continuă mişcare şi expansiune 12 , demonstrată de astronomii
Alexander Friedmann şi Georges Lemaître, prin anii 1920, analizând
ecuaţiile lui Einstein care conduceau la ideea unui Univers aflat în plină
expansiune. Rata expansiunii este între 5% şi 10%, la fiecare miliard de ani,
care se înregistrează doar la marile aglomerări de galaxii 13 . În Uni vers,
Georgeta Tănase, op.cit., p. 181.
Ibidem, p. 197.
8 Alexandru Tănase, prefaţă la Materia .... , p.XXVIII.
9
Paul Deussen, Filosofia Upanişadelor, Bucureşti, Editura Herald, 2007, p. 200.
10
Diac Adrian Sorin Mihalache, Lumina Celui Nevăzut, Bucureşti, Editura Basilica a
Patriarhiei Române, 2016, voi. II, p. 136-143.
11
Ibidem, p. 151.
12
Ibidem, voi. 1, p. 169.
13
Ibidem, voi. II, p. 114.
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1. Spaţiul Sacru şi Spaţiul Profan
Întreaga existenţă umană se desfăşoară între teluric şi spiritual şi d
aceea omul a simţit nevoia să împartă spaţiul, în Spaţiul Profan şi Spaţi
Sacru. Spaţiul Sacru este o parte din spaţiul de dincolo de percepere
umană, numit şi spaţiul primordial, locul unde zeii sau Dumnezeu, îngerii
sfinţii locuiesc ("Nu te apropia aici", îi spune Domnul lui Moise, "ci scoateîncălţămintea din picioarele tale, că locul pe care calci este pământ sfânt" 14
şi spaţiul terestru consacrat de oameni, în urma unor ritualuri, cum sun
locurile de închinăciune (altare, sanctuare, temple, biserici, vetre şi grop
rituale ), necropolele sau mormintele izolate, casele, hotarele, izvoarele
apele, fântânele sau spaţiile separate de celelalte prin şanţuri, pietre
palisade, sare. Adam şi Eva au fost singurii oameni care au trăit în Spaţiu
Sacru dar, în urma păcatului primordial, au fost alungaţi, oamenii pierzân
şansa de a trăi alături de Dumnezeu şi de îngeri. Însă Dumnezeu le-a ma
dat oamenilor posibilitatea de a se reîntâlni cu El, porucindu-i lui Moise
"Să-Mi faci locaş sfânt şi voi locui în el" 15 • Înţelegem că Spaţiul Sac
consacrat se deosebeşte de celelalte spaţii prin prezenţa Fiinţei Divine 16 •
Aceste spaţii sacre devin pentru omul religios un spaţiu fix, Centnil
Lumii 17, Universul care pentru el este limitat la spaţiul geografic în care şi-a
întemeiat locaşul de închinăciune sau aşezarea. Spaţiul Sacru aflat dincolo
de zona terestră, neperceput de oameni, a fost "adus" de aceştia în
apropierea lor, considerându-1 Centrul Lumii, în spaţiul cel mai înalt unde
şi-au imaginat că trăiesc zeii, numindu-1 Muntele Sfânt. Toate ţările şi
popoarele, chiar şi unele oraşe îşi au propriul Munte Sf'ant, care
simbolizează Cosmosul, transcendenţa, punctul de întâlnire dintre Cer şi
Pământ şi capăt al ascensiunii omului. De exemplu, în India sunt mai mulţi
munţi sfinţi: Meru-locaşul zeilor hinduşi, reprezentând Axis Mundi,
Kailasa, sălaşul lui Shiva şi Mandara (identificat cu Mandaragiri)", care a
Biblia, Ieşirea, 3,5.
Biblia, Ieşirea, 25,8.
16
Mircea Eliade, Naşteri mistice, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 20.
17 Idem, Sacrul şi profanul, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995, p. 22.
• În Mahabharata, Ramayana se relatează despre zeii istoviţi de lupta cu giganţii şi
demonii, care I-au rugat pe Vishnu să le dăruiască nemurirea. Acesta le-a poruncit să agite
14

15
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ujit ca bătător în episodul bătutului Mării de Lapte, în China Muntele
f'ant este Kunlun, în Grecia este Olimpul, în Persia este Albmjul, în
ponia este Fuji-Yama, pe care nimeni nu trebuie să-I urce înainte de a se
purificat, la islamici este muntele Qaf şi Kaaba de la Mecca (pentru că
teaua Polară arată că acesta se găseşte în dreptul centrului Cerului) 18 , în
esopotamia este Gerizim, în Tibet este Potala etc. În Biblie, "muntele
imbolizează adeseori prezenţa sau apropierea de Dumnezeu: revelaţia de
e Sinai, jertfa lui Isaac pe munte (Fac., 22,2), munte identificat mai târziu
u Muntele Templului. Ilie obţine misiunea ploii, după ce se roagă pe vârful
armelului (3 Regi, 18,42); Dumnezeu i se arată pe muntele Hareb
Ibidem, 19, 8), ( ... ),rugăciunea de pe munte (Matei, 5, 1 şi urm.), care
orespunde, fără îndoială, în noul legământ, legii de pe Sinai din cel vechi
... ), episodul schimbării la faţă a lui Iisus are loc pe un munte înalt
Marcu, 1,2) şi înălţarea de pe Muntele Măslinului (Luca, 24,5; Fapte
,12)" 19 . Mircea Eliade consideră că toate credinţe despre Muntele Sfânt
xprimă "unul şi acelaşi sentiment, profund religios: «lumea noastră)), este
pământ sfânt pentru că este locul cel mai apropiat de Cer, pentru că de
aici, de la noi, se poate ajunge la Cer; lumea noastră este aşadar un «loc
înalt)). În limbajul cosmogonic, această concepţie religioasă înseamnă
proiecţia teritoriului nostru privelegiat în vârful Muntelui Cosmic" 20 . De
asemenea, el susţine că aceste credinţe despre Centrul Lumii şi Muntele
Sfânt/Cosmic stau la baza altor serii de imagini cosmologice: oraşele sfinte
şi sanctuarele se află în Centrul Lumii, templele sunt replici ale Muntelui
Cosmic şi reprezintă legăturile dintre Cer şi Pământ, iar temeliile templelor
coboară adânc în regiunile inferioare21 •
În afara Spaţiului Sacru, aflat dincolo de percepţia noastră în viaţa
pământeană, de Spaţiul Sacru consacrat, se spune că există şi un Spaţiu
Sacru al inimii (numit camera secretă a inimii). Acesta este semnalat în
Upanişade ("Dacă cineva ţi-ar spune: În oraşul fortificat al nemuririi oceanul primordial genitor, folosind muntele Mandara ca bâtâtor; zeii au agitat apele
oceanului până când au apărut din el Luna, zeiţa Lakşmi, vaca primordială Kamadhenu, care
împlinea orice dorinţe, apoi multe alte lucruri de preţ şi o amforă cu amrita (băutura nemuririi).
18
Mircea Eliade, op.cit., p. 36.
19
Jean Chevalier, Alain Gheertbrant, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Editura Artemis,
1995, voi. 2, p. 323.
20
Mircea Eliade, op.cit., p. 37.
21
Ibidem.

44

Livia Liliana

Sibiştea

corpul nostru - se află un lotus, în acest lotus, un mic spaţiu: oare
cuprinde el, încât cineva ar dori să-1 cunoască? Tu trebuie să-i răspunzi:
fel de imens precum este acest spaţiu din exterior, este şi micul spaţiu di
interiorul inimii tale."i 2, îl percep membrii tribului Kogi din Munţii Sierr
Nevada din Columbia (ei cunosc limba rară cuvinte care provine din ace
Spaţiul Sacru al inimii), membrii triburilor aborigene din Australi
maorilor din Noua Zeelandă, amerindienilor hopi din Arizona, taos puebl
din New Mexico (practicanţi ai cultului peyote)., de orbii care văd, d
clarvăzători şi de copiii cu calităţi extrasenzoriale din China, Rusia ••
Bulgaria23 • Descoperirile ştiinţifice confirmă existenţa camerei secrete
inimii. Un grup de cercetători de la Institutul Heart Math din Boulder Cree
(California), asociaţi cu cei de la Universitatea Stanford, au descoperit c
inima umană începe să bată înainte ca creierul să fie format, că inima ar
creier propriu foarte mic, cu neuroni reali, că ea generează un cârn
electromagnetic mai mare şi mai puternic decât al oricărui alt organ din
corp (inclusiv al creierului), cu un diametru de 2-3 m, având axa centrată în
inimă, asemănător ca formă cu gogoaşa unui tor•••. Deci, în Spaţiul Sacru al
inimii se naşte un câmp electromagnetic toroidal, alcătuit pe modelul
Cubului lui Metraton••••, fiind creat în aceeaşi manieră în care se formează
torul în interiorul torului. De asemenea, medicii chirurgi ştiu că în inimă
există un loc foarte mic, ce nu trebuie atins niciodată, pentru că persoana ar
muri, fără a mai putea fi resuscitată 24 • Iniţiaţii, în practicile comunicării cu
Lumea de Dincolo, cu spiritele Universului, susţin că o fac prin Spaţiul
Upanişade, Chandogya, 8.1.2-3.
• Denumirea cultului peyote (peyotismul) vine de Ia planta halucinogen!i peyote, pe care o
folosesc în ritualuri. Acest cult îmbin!i credinţa lor tradiţional!i despre spirite cu elemente
din creştinism.
•• La Moscova, Viacheslav Bronnikov a înfiinţat Academia Intemaţional!i a Dezvolt!irii
Umane unde copiii sunt înv!iţaţi s!i vad!i ecranul l!iuntric aflat în Spaţiul Sacru al inimii,
prin care v!id dincolo, ajutând mintea, corpul şi spiritul s!i acceseze şi s!i experimenteze alte
planuri ale realit!iţii, cu Spaţiul Sacru al inimii, putând observa tot ce se întâmpl!i în
Univers, tot ceea ce aparatele nu pot surprinde.
23
Drunvalo Melchizedek, Spaţiul Sacru al inimii, Bucureşti, Editura For You, 2005,
p.45-53.
••• Torul este un corp geometric rezultat din rotirea unui cerc în jurul unei axe situate în
planul cercului dar care nu trece prin planul cercului.
•·•• În Cubul lui Metraton sunt 5 corpuri platonice aşezate unul în interiorul celuilalt,
fiecare cuprinzând, în cadrul lui o copie mai mic!i a formei originale.
24
Drunvalo Melchizedek, op.cit., p.70-73
22
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cru al inimii (probabil de acesta se foloseau şi se folosesc creştmu
pustnicii, care puteau şi pot să ducă la bun sfârşit Rugăciunea
imii, ce îşi are originea în porunca Apostolului Pavel: "Rugaţi-vă
încetat!" (1 Tes. 5, 17). De aceea, ei ne îndeamnă că trebuie să gândim cu
ima pentru a înfăptui lucruri măreţe, pentru că acolo se află un Spaţiu
acru dăruit de Dumnezeu omului, pe care să-1 folosască în folosul lui,
entru semenii săi şi pentru a comunica cu Dumnezeu.
2. Credinţe, ritualuri, simboluri, zeităţi
a. Credinţe
Nevoia oamenilor de a se simţi în siguranţă i-a determinat să aducă
aerul în casele lor din timpul vieţii şi în acelea de după moarte, în spaţiul
rgit al localităţii în care trăiesc, în locul unde se roagă, să aducă
ivinităţile alături de ei, coborându-i din Cosmosul perfect şi nemărginit, în
unţii lor sacri, invocându-i şi chemându-i în locurile de meditaţie,
găciune construite de ei, după imaginea lumii pe care şi-o închipuiau.
ircea Eliade considera că oamenii, din spaţii diferite, aveau aceeaşi
redinţă: aşezarea, locaşurile de cult şi a casele lor reprezintă Centrul
umii/Buricul Pământului, prin care ei pot comunica cu transendentul,
entru că acesta reprezintă izvorul realităţii absolute 25 . Credem că
roiectarea locurilor sacre după modelul cosmologic, repetându-se Facerea
umii, pornind de la un punct central şi lărgindu-se spre cele patru puncte
ardinale 26 nu este doar dorinţa oamenilor religioşi de a trăi într-un Spaţiu
acru, ci şi credinţa lor că, numai creând un Spaţiu Sacru pe Pământ
semănător cu Spaţiul Sacru al zeilor din Cer, îi vor îndupleca pe aceştia, să
coboare din măreţia lumii lor, printre ei, ascultându-le rugile şi protejându-i.
Ridicarea unor stâlpi, ca Axis Mundi, numiţi de istorici Coloane
Sacre/Coloanele Cerului care reprezintă şi un loc de trecere a energiei
cosmice, vitale sau spirituale, un focar de iradiere a acestei energii, calea de
comunicare a principiului luminos şi dădător de viaţă a divinităţii (de
exemplu Osiris este reprezentat adesea sub forma unui astfel de stâlp, numit
djed) 27 s-au semnalat şi în spaţiul românesc încă din epoca neolitică în
culturile Boian (complexul de la Căscioarele), Cucuteni (sanctuarul de la
Truşeşti), Vinca (sanctuarul de la Parţa) 28 . Triburile aborigenilor credeau că
iritualizaţi,

25

Mircea Eliade, op. cit., p. 60.
Ibidem, p. 42.
Jean Chevalier, Alain Gheertbrant, op.cit., vol3, p. 266.
21
Ştefan Dorondel, Preistoria unui simbol: Coloana Cerului, p.

M
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nu se poate trăi fără un ax vertical, care să sigure calea spre transcende
pentru că în jurul lui se organizează lwnea, iar srarâmarea stâlpul
înseamnă sfârşitul lwnii, întoarcerea la haos 29 , iar unele triburi, ca achilp
duceau peste tot cu ei acest stâlp, ca să rămână în legătură cu lum
supraterestră, ca să nu se îndepărteze de Centru. După Rig Veda (X, 149
Universul se naşte pornind de la un Centru/Buric, după cum, în tradiţi
mesopotamiană şi iraniană, însăşi omul a fost creat aici, iar după tradiţii}
iudeo-creştine în Paradisul aflat în Buricul Pământului 30 , Spaţiul Sacru d
pe Pământ, pe care nu oamenii I-au consacrat, ci însuşi Dumnezeu.
La toate popoarele, construirea locurilor lor de închinăciune, colibi
sacre, temple, biserici sau ale caselor, mormintelor repeta cosmogonia
pentru că "lumea poate fi percepută ca lwne ori Cosmos în măsura în car~
se înfăţişează ca lwne sacră" 31 . Miturile, izvoarele narative şi descoperiri},
arheologice confirmă aceste afirmaţii. De exemplu, cele şapte etaje al1
Zigurat-ului reprezentau cele şapte ceruri planetare* (fiecare fiind colora1
conform tradiţiilor ezoterice, în culorile simbolice ale planetelor); urcându-le
preotul ajungea în vârful Universului dar ele trebuiau, deopotrivă, s:
uşureze coborârea zeilor pe Pământ şi înălţarea oamenilor la Cer. Erau 4
copie a Muntelui Sacru, după cum au fost construite şi templele sub form:
de munte de la Borobudur (templul are şapte terase), Angkor32 , Java c;
replici ale Muntelui Meru, templele aztece, după modelele celor două sut'
de piramide din sălaşul zeilor, Teotihuacan, şi ele replici ale muntelui 3
Cifra şapte simbolizează totalitatea Universului în mişcare, Hipocrat'
afirmând că, prin virtuţile-i ascunse, nwnărul şapte face să dăinuie toate Îl
fiinţă; el rânduieşte viaţa şi mişcarea; el are înrâurire chiar asupra făpturilo
cereşti " 34 .
b. Ritualuri
Sacralizarea spaţiului se făcea prin diferite ritualuri: rugăciuni, pri1
iam. uab.ro/istorie. uab .ro
Jean Chevalier, Alain Gheertbrant, op.cit., voi. 3, p. 267.
30
Mircea Eliade, op.cit., p. 42.
31
Ibidem, p. 59.
• Coloana mare de Ia Căscioarele are pictate şapte triunghiuri afrontate, iar fino-ungricii î~
închipuiau Stâlpul Cerului ca o coloana cu şapte caturi (Ştefan Dorondel, op.cit., p. 16).
32
Jean Chevalier, Alain Gheertbrant, op.cit., voi. 3, p. 496.
33
Frey Bemardino de Sahag(rn, Istoria generală a lucrurilor din Noua Spanic
Bucureşti, Editura Meridiane, 1987, p. 266.
34
Apud Jean Chevalier, Alain Gheertbrant, op.cit., voi. 3, p. 289.
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e se invocau divinităţile, depuneri de ofrande, uneori şi sacrificii umane.
e vom referi la câteva dintre ritualurile de sacralizare ale spaţiilor. De
emplu, pornind de la etimologia a două cuvinte, sfinţenie şi templu,
cralizarea se făcea printr-un ritual de tăiere/separare din Spaţiul Profan a
paţiului Sacru. Pentru sfinţenie, în Biblie se foloseşte cuvântul "qădâS",
dăcina principală fiind "qds", care înseamnă "a tăia", "a separa", "a
nserva", "considerat sacru, în contrast cu profanul", ceea ce denotă că
rin sfinţire se separa, în scopul unei întrebuinţări divine a unei persoane
u a unui obiect, de ceea ce era comun sau profan. Astfel, se foloseşte în
iblie, pentru Spaţiu Sacru, cuvintele Pământ Sfânt (Exod, 3), Loc Sfânt
xod, 29), care implica o consacrare pentru Dumnezeu şi serviciile Lui, o
eparare de sfera comună35 . De asemenea, consacrarea templelor ca spaţii
acre şi delimitarea lor de Spaţiul Profan se făcea, în majoritatea religiilor,
rin tăierea acestuia din Spaţiul Profan, cu gândul spre cer ("Acest templu
ste ca şi cerul în toate aranjamentele lui", este inscripţia de pe un fragment
1 templului lui Ramses al II-lea) 36 , apoi era proiectat pe pământ şi separat
rintr-un zid (etimologia cuvântului templu se găseşte în grecescul
temenos", care înseamnă "a tăia", în varianta latină "templum")37 . Spaţiul
acru al locaşurilor de închinăciune este împărţit în spaţiul cale şi spaţiul
opas. De exemplu, curţile templelor constituiau spaţiul cale, care-I
regăteau pe credinciosul ce se îndrepta spre templu 38 . Treptele de la
ntrarea în templu îl conştientiza pe acesta de importanţa pătrunderii în
paţiul popas, pentru înalţarea lui în spiritualitate.
În creştinism, cele două spaţii se află în interiorul bisericii: spaţiul
cale este cel din navă (în arhitectura bisericilor catolice) sau cel din pronaos
(în arhitectura bisericilor ortodoxe), iar spaţiul popas este acela central, de
sub cupolă: altarul sau naosul-altar, care determină "o trăire atemporală, o
reculegere, o oprire", căruia îi corespunde vectorul vertical. În acest spaţiu,
credinciosul are şansa de a se uni cu Hristos, misterul producându-se prin
intermediul altarului 39 (trecerea spre altar se face prin urcarea unor trepte,
iar în bisericile ortodoxe apare şi catapeteasma). S-au avut în vedere, în
35
36

Dicţionar biblic, Oradea, Editura
Ştefan Dorondel, op.cit., p. 18.

cartea Creştină, 1995, p. 1195.

37

Pr. Philippe Seringe, op.cit., p. 314.
Pr. Gabriel Herea, Mesajul eshato1ogic al
Romstorfer, 2013, p. 117.
39
Ibidem.
38

spaţiului

liturgic, Suceava, Editura Karl A.
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folosirea noţiunii naos-altar, consideraţiile Sfântului Maxim Mărturisito
care scria: "fiecare dintre aceste două este, reciproc, pentru cealaltă, ceea
este aceea pentru sine însăşi" 40 ). La consacrarea unui templu, preoţii aduce
mai întâi o jertfă sângeroasă, după care se invocau zeii. La sfinţirea un
biserici, se unge cu Sfântul Mir altarul care este astfel consacrat şi devi
Sf'anta Masă, care este aşezată pe moaştele martirilor şi pe care se săvârşeşt
jertfa nesângeroasă • (este preluată din ritualul de sfinţire a jertfelnicului p
care se aduceau arderile de tot: "Să ungi jertfelnicul arderilor de tot şi toat
lucrurile lui şi să sfinţeşti jertfelnicul şi va fi sfinţenie mare", Ieşirea 40,10
după care rânduiala prevede săvârşirea timp de şapte zile consecutiv
liturghiei în biserica nou sfinţită. Biserica este o realitate vie divino-umană,
cărei scop este transfigurarea oamenilor şi a întregului Cosmos41 •
Ritualurile de consacrare a localităţilor se făceau după aceleaşi reguli
preoţii aduceau mai întâi jertfă (de obicei se punea jertfa într-o groapă)
după care invocau zeii, pe vechii eroi, străbunii cunoscuţi şi veneraţi, car
erau chemaţi, cu toţii, să locuiască alături de locuitorii aşezării respective
Înconjurat de o împrejmuire sacră şi întinzându-se în jurul uni altar
aşezarea devenea sălaşul religios care-i primea pe zei şi pe pământeni. Titu
Livius (De la întemeierea Romei, 1,8) spunea că în Roma "nu există nic
un loc care să nu fie pătruns de religie şi care să nu fie ocupat de o
divinitate ( ... ). Este locuit de zei". Ceea ce spunea Titus Livius putea fi
valabil pentru orice aşezare 42 , care putea fi numită Spaţiul Sacru, care
reprezenta în acelaşi timp o imagine a Cosmosului, construit de la un
Centru spre cele patru puncte cardinale (s-a sugerat că Roma quadrata nu
trebuie înţeleasă ca având o formă pătrată, ci ca un oraş, care se afla în orbis
terrarurn) 43 . La români, primul Spaţiul Sacru dintr-o aşezare era vatra
satului, unde s-a aprins primul foc, urmată de moşia satului cu tot ce
cuprinde ea: pădure, ogor, păşune, grădini, toate sfinţite, prin ritualuri
specifice. Hotarul aşezării este un alt Spaţiul Sacru, unde se săvârşeau
ritualuri de trecere, de apărare împotriva strigoilor, de legământ solemn în
40

Apud Ibidem.
• Jertfa martirilor este cea care sfinţeşte biserica creştină Ia fel cum sacrificiile de animale
sfinţeau templele.
41
Valentin Ilie, Raportul teologic dintre templul iudaic şi biserica ortodoxă, în Forum
Creştin Ortodox, iulie 2011, pe site www.crestinortodox.ro
42
Fustel de Coulage, Cetatea Antică, Bucureşti, Editura Meridiane, 1984, p. 199.
43
Mircea Eliade, op.cit., p. 44.

aţiul

sacru

şi Spaţiul

profan

49

curile de Rusalii, de blestemare a solomonarilor, de plimbare a carului
erar, de sărutare a pământului la plecare, rituri juridice de aplicare a
edepselor44 . Spaţii Sacre erau socotite, în urma consacrării lor, şi
ormintele, necropolele, casele. La egipteni însuşi sarcofagul, reprezentând
niversul, devenea un Spaţiul Sacru, iar în cultura tradiţională românească
e aşezau patru stâlpi (sau brazi) împodobiţi la cele patru colţuri ale
ormântului, reprezentând stâlpii "casei de veci" al celui dispărut45 • După
mile Durkheim, mormintele au fost primele altare 46 , de aceea ele sunt
onsacrate ca Spaţii Sacre, prin diferite ritualuri. Susţinem afirmaţia lui
urkheim prin rezultatele cercetării necropelor şi a mormintelor, aparţinând
acilor, celţilor, bastarnilor, sarmaţilor. Am constatat că sacralizarea
ecropolelor se făcea prin ridicarea unui mormânt cenotaf, prin construirea
or vetre, platforme de piatră, a unor şanţuri, arderi, depuneri de ofrande.
acă în temple şi în biserici, se oficiau doar culte specifice religiei, legate
e divinitatea supremă sau de a zeilor, respectiv de ale sfinţilor, în
ecropole sau la morminte se săvârşeau o multitudine de ritualuri legate de
ultul morţilor, solar, focului, eroilor sau rituri de trecere 47 .
c. Simboluri
Spaţiul (Sacru şi Profan) este reprezentat prin diferite simboluri.
Simbolurile universale ale Spaţiului sunt: crucea cu trei dimensiuni şi şase
direcţii şi sfera în mişcare şi cu expansiune nelimitată48 . Mai sunt şi alte
simboluri cum ar fi cercul şi semiluna. Cercul este "simbolul geometric
care exprimă cel mai bine infinitul, Universul, eternul, absolutul. Cine se
află înăuntrul limitelor sale se simte mai bine protejat şi puternic, aşa cum
se simţeau locuitorii unui oraş fortificat din trecut, credincioşii din templele
lor, zeii din Olimp, «Cavalerii Mesei Rotunde» şi «Cercul sfetnicilor lui
Dalai Lama»; şi aşa cum se simte şi acum omul în totalitatea fiinţei sale şi
magul în cercul său magic" 49 , de aceea el reprezintă şi Spaţiul Sacru.
Romulus Vulcânescu, Mitologie română, Bucureşti, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1987, p. 17.
45
Ştefan Dorondel, op.cit., p. 18.
46
Emile Durkheim, Formele elementare ale vieţii religioase, Iaşi, Editura Polirom, 1995,
p. 59.
47
Livia Liliana Sibişteanu, Alogeni in spaţiul getic (sec. III i.e.n.-11 e.n.). Credinţe şi
culte religioase, Bacâu, Editura Conexiuni, 2000, p. 61-74.
48
Jean Chevalier, Alain Gheertbrant, op.cit., voi. 3, p. 247.
49
Solas Boncompagni, Lumea simbolurilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004, p. 166.
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Semiluna simbolizează, în India, Spaţiul Sacru al templelor budiste.
intrare, aceasta se găseşte reprezentată pe piatră, ca simbol cosmic c
decoruri sculptate, aşezate în cerc: în centru este reprezentat lotusul, iar 1
periferie cele patru animale care reprezintă punctele cardinale: calul, leu
boul şi elefantul. Pentru a intra în templu, este obligatoriu să se scoat
încălţămintea ca să nu se păteze piatra unde este reprezentată 50 . Trigramel
aranjate într-un octogon, în sistemul chinezesc Pa Kua, folosit în scop
ghicitului, reprezintă Spaţiul 51 • Cifrele care simbolizează Spaţiul sa
Universul, diferă de la o credinţă la alta. De exemplu, în Biblie, şapt
reprezintă totalitatea şi guvernează deopotrivă Timpul şi Spaţiul, în timp c
în mandatele indiene, cifra nouă simbolizează Universul, pentru că acest
se multiplică, ca şi Universul 52 . Animalul care simbolizează atât Spaţiu
Profan, cât şi cel Sacru este elefantul. El însuşi posedă structur
Cosmosului (patru stâlpi sprijinind o sferă). Ca şi broasca ţestoasă , taurul
el îndeplineşte rolul de animal care sprijină Lumea, Universul fiind aşeza
pe spinarea sa (în Tibet şi în lndia) 53 . Literele Spaţiului sunt alfa şi omega
ele reprezentând începutul şi sfârşitul Universului, acea energi
spiritualizantă a întregului Univers 54 .
d Zeităţi
Exceptând marile religii monoteiste: iudaismul, creştinismul,
islamismul, unde Dumnezeu este unicul creator al Universului, unde Spaţiul
şi Timpul nu pot exista unul rară altul, El fiind stăpânul Spaţiului şi al
Timpului, celelalte religii nu au zei creatori care să fie şi stăpâni ai
întregului Univers. Mulţi Zei creatori şi-au pierdut poziţia, fiind ocupată de
urmaşii lor, alţii au cedat-o sau şi-au împărţit puterea fiilor, acordându-le
fiecăruia câte o atribuţie.
În panteonul tantric hindus Bhuvaneshwari sau Aditi-Aditi
(Libertate) este Marea Putere Cosmică a Spaţiului ("Eu sunt Zeiţa
Înţelepciunii Divine, care măresc spaţiul infinit atât de mult pentru ca atât
cunoaşterea oamenilor, cât şi conştiinţa lor să se desfăşoare la nesfârşit").
De asemenea, ea stăpâneşte şi spaţiul minţii. Bhuvaneshwari are culoarea
soarelui la răsărit, având semiluna pe creştet, patru mâini şi trei ochi (ceea
50

Pr. Philippe Seringe, Les symboles, Geneve, Editions Helios, 1988, p. 293.
Claire Gibson, Semne şi simboluri, Oradea, Editura Aquila '93, 1998, p. 78.
52
Claire Gibson, op.cit., p. 87.
53
Jean Chevalier, Alain Gheertbrant, op.cit., voi. 2, p. 14.
54
Solas Boncompagni, op.cit., p. 245.
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simbolizează cunoaşterea totală a lumilor în Manifestare). În două din
âinile sale ţine un laţ şi o ţepuşă, iar cu celelalte două mâini ea face gestul
e îndepărtare a fricii (abhaya mudra) şi gestul de oferire a unor minunate
aruri spirituale (varana mudra). Ea este în tandem cu Kali, zeiţa
impului 55 • Cu această zeiţă le putem asemăna pe Narnma a sumerienilor,
iamat a babilonienilor şi Neith a egiptenilor.
În Edde ( doar în varianta islandezului Snorri Sturluson, secolul al
III-lea), Mama Spaţiu este vaca "Audhumla"56 .
La triburile australiene, achilpa, Numbakulla este zeul Universului,
el ce le-a creat oamenilor Spaţiul Sacru pe Pământ, prin construirea
tălpului Sacru din lemnul unui arbore de gumă, pe care 1-a uns cu sânge,
upă care s-a suit pe el şi a dispărut în Cer. Acesta a devenit pentru
embrii tribului Centrul Sacru, în jurul căruia ei îşi construiesc aşezările,
eprezentând sensul lor existenţial şi canalul de legătură cu Numbakulla57 .
La greci, Aether, zeiţa Aerului pur respirat doar de zei, este şi zeiţa
paţiului Profan şi a Spaţiului Sacru (Raiul). Ea a izolat Tartarul (Iadul) de
estul Universului 58 .

***
Dacă

oamenii au fost preocupaţi să-şi creeze zei ai Timpului,probabil
de trecerea Timpului, pe care-1 simţeau cum se scurge prin ei,
îmbătrânindu-i şi făcându-i neputincioşi, pentru Spaţiu ei nu s-au grăbit să
creeze un Zeu Suprem, pentru că şi-au decupat din Marele Spaţiu, propriul
spaţiu al casei sale, al satului, al cetăţii sau al oraşului unde trăiau, a ţării.
Au adus macrocosmosul în propriul lor microcosmos, populându-1 cu zeii
protectori ai aşezării sau ai propriei case. Datoria lor era să-şi apere
sacralitatea spaţiului şi s-o întreţină prin diferite ritualuri. Obsesia pentru
cunoaşterea sau cucerirea Universului a fost sporadică: acesta aparţinea
zeilor şi eroii care au îndrăznit să treacă dincolo de limita cunoaşterii, au
fost pedepsiţi, cum s-a întâmplat cu Icar sau Phaeton, pentru că nu au ştiut
copleşiţi

Jean Varenne, Tantrismul, Bucureşti, Editura Herald, 2002, p. 51-53; vezi şi
bhuvaneshwari pe site mantrascience.blogspot.com
56 https://en.wikipedia.orglwiki/Au3umbla
57
Sam Gill, Numbakulla and the Sacred Pole, 1989, p. 19-21, pe site globa.ocup.com
58
Victor Kembach, Dicţionar de mitologie generală, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1989, p.12
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se oprească în explorarea lor, sau cu Etana, care voia
ceară zeiţei Iştar nemurirea. Chinezii au fost mai optimişti: un pământean
reuşit să călătorească în Calea Lactee 59 •
Obsesia imensităţii Spaţiului, a cunoaşterii lui, a măsurării şi mai al
al explorării, călătorind prin el, aparţine oamenilor Epocii Moderne
Contemporane.

cum
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Chjang Hua, Descrierea tuturor lucrurilor, apud Victor Kembach, Mituri esenţiale
Editura Ştiinţificl!. şi Enciclopedicl!., 1978, p. 353-354.

Bucureşti,

DOCUMENTAREA ARHEOLOGICĂ
A CELUI MAI VECID DANS DIN EUROPA

Dimitrie Vicovanu
The Archeological Documentation of the Oldest Dance in Europe
Summary: In the Cucuteni culture it is a small number of ceramic category
ed "Support vessels ofthe Hora" (round dance) type, ora "vessel ofthe Hora"
ith integrated support. Dated in Cucuteni A, this potterys represent a symbol of
und dance; 4-8 feminine figure, few or more atylinedembraced in a round dance
mbolizing a rytual dance with a special magico-religious message, maeby for
mily or tribaly unity. This idea of unity has a universality value, and so has
read over uhe time in today society: the round dance Hora is practiced in our
llages and was acceted as "Unity's Hora of Romanian Principates" in 1859.

Din extraordinara varietate a ceramicii culturii Cucuteni, se remarcă o
tegorie aparte ca formă, unanim denumită "HORA", în onoarea primei
escoperiri din aşezarea de pe Cetăţuia Frumuşica, Bodeşti, jud. Neamţ,
ribuindui-se numele de "Hora de la Frumuşica" (fig. 1).
Această deloc numeroasă categorie ceramică reprezintă fie suport pentru
n alt vas care se aşeza pe el, fie chiar vasul cu suport integrat (fig. 3).
Cromatica acestei categorii ceramice este tipică perioadei Cucuteni A, cu
mamente bicolore alb-roşu (fig. 4), lăsate doar la culoarea de ardere (fig. 2)
au omamentate cu volute şi linii incizate în maniera Precucuteni (fig. 3).
Reprezentarea personajelor prinse în acest dans al "Horei", uneori în
1umăr de 4 (fig. 2), de 6 (fig. 1 şi 3), alteori în număr de 8 (fig. 4) erau
neori redate mai realistic (fig. 1 şi 4) şi se observă că reprezintă siluete
eminine cu redarea steatopigiei şi picioarele înbinate; alteori ceramistul a
les stilizarea siluetelor, tăind doar nişte creneluri în suportul de vas sau în
uportul vasului integrat (fig. 3 şi 4).
Aceste vase suport pentru alte vase mobile sau suport integrat pe un
nume vas, sunt simbolul unui anume dans ritual (magico-religios) care se
1ractica în comunitatea tribului în ocazii speciale, poate un dans al unirii
pirituale sau de familie, dar în orice caz un simbol al unui dans real
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Faptul că această categorie ceramică este rară, ca şi idolii speciali
mai mari dimensiuni (ca cel din locuinţa nr. D-24 de la Truşeşti), rele
importanţa acestor piese din categoria "hore". Poate că şi numărul siluetei
unite în dansul circular avea importanţă, căci numerologia din toa
timpurile avea o importanţă magică. Hora cucuteniană simboliza un an
dans ritual foarte important care trebuie să fi avut un nume pe care n-o sv
putem afla niciodată, dar ideea de dans al unirii unui grup de oameni, fem
sau bărbaţi s-a transmis de-a lungul timpului nu numai din generaţie 1
generaţie, dar şi de la o pupulaţie la alta.
Fie că dansul ritual al "horei" simboliza unirea familiei, a gint
matriarhale sau a întregii comunităţi, era un act important şi benefi
societăţii oamenilor din neoliticul dezvoltat.
Ideea unirii oamenilor prin înlăţuirea într-un dans circular de tip
"hora" este de fapt o idee universală care a străbătut toate timpurile până î
zilele noastre şi chiar pe aceeaşi arie geografică pe care odinioară au locu
în sute de aşezări oamenii Culturii Cucuteni.
Pe întreg teritoriul Moldovei şi al Republicii Moldova, după cum se şti
tinerii de la sate în zilele de sărbătoare şi distracţie se încing în dansul hor
restrânse de 8-1 Otineri şi se învârt cu mare vitezâ, sau în hora mare ţinându-s1
de mâini, bărbaţi şi femei, în ritmul unei muzici populare; Unirea Principatele
Române din 1859 a adoptat acelaşi dans al "horei" numind-o "HORJ
UNIRJI". Şi ca fapt divers, comunităţile evreieşti din Moldova au adopta
dansul horei şi cei care s-au repatriat în Israel au introdus acolo dansul hore
având acelaşi nume, căci şi ei au nevoie de unire.
Dansul pe care-I simbolizează HORA din Cultura Cucuteni an
evident o valoare de patrimoniu cultural imaterial bine documenta
arheologic: din documentele internaţionale UNESCO aflăm că încă din anu
2003 a fost alcătuită o listă cu 166 de opere de patrimoniu imaterial, într1
care "Dansul Căluşarilor", "Doina", "Ceramica de Horezu" etc, dar nicicun
dansul "Horei de Cucuteni" (vezi Lăcrămioara Stratulat, Muzeogratil
contemporană, Iaşi, 2014, p. 98-103).
Din publicaţiile arheologice de până acum nu se cunoaşte nicio alt;
cultură care să fi simbolizat un dans ritual. Probabil că în Cultura Cucuten
oamenii au practicat întâi dansul "horei" şi mai apoi ceramiştii a1
simbolizat arta acestui dans ritual, a cărei importanţă a fost materializată Îl
arta olarului.
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Fig. 1. Hora de la
Frumuşica, Neamţ

Fig. 2.

Bereşti, Galaţi

Fig. 3. Mitoc,

Botoşani
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Fig. 4. Drăguşeni, Ostrov, Botoşani
Cucuteni A, 36 cm înălţime

UN CELT DE TIP TRANSILVĂNEAN DESCOPERIT LA COTUMBA
{COM. AGĂŞ, JUD. BACĂU)

koan Vasili~
A Transylvanian Type of Axe Discovered at Cotumba
(Township of Agăş, Bacău county)
Abstract :The locality Cotumba is along the Trotuş Valley, in the northwest
art ofthe Bacău country.
In 2012 we were notified of the existence of a socketed axe of
ransylvanian type. The information we subsequently received revealed that the
"tem had been found on a terraces of hill Grohotiş.
The bronze socketed axe is slender and bas a straight lip with thickened rim.
A slightly raised loop springs from the moulding and is attached to the torch. The
sides are straight and the cutting edge slightly widened. lts profile is hexagonal.
The bronze socketed axe was cast in a bivalved mould and its surface is slightly
uneven. The body of axe, the blade aria, bears ancient striation and cutting marks
due to use. It lacks the patina.
Dimensions : Lenght = 93 mm, width = 46 mm, weight = 230 g.
From a typological point of view, the socketed axe from Cotumba can be
subsumed under the type B, subtype B4, Eastem Transylvanian version of the
socketed axe in Mirecea Rusu's clasification of the Transylvanian socketed axe, or
type Ruginoasa, after V.A. Dergecev, and may be dated in Reinecke's Br. D- Ha A.
Key words : Moldova, Bronze Age, socketed axe.

Localitatea Cotumba este situată în sud-vestul Depresiunii de mici
dimensiuni Brusturoasa-Agăş, situată la 750 m altitudine, pe cursul superior
al râului Trotuş, la 2 km nord-vest de satul Agăş, centrul de comună 1•
Motivaţia pentru aducerea în atenţia specialiştilor a artefactului,
descoperit întâmplător, în primăvara anului 2012, pe dealul Grohotiş şi
donat Muzeului Municipal de Istorie din Oneşti, prin bunăvoinţa domnului
Ailincăi Florin, este reprezentată de faptul că, până în momentul de faţă,
acesta este singura piesă arheologică descoperită în perimetrul localităţii.
Celtul ce constituie subiectul prezentului articol, are corpul zvelt,
1

C. Stoica, Valea

Trotuşului.

Enciclopedie,

Oneşti

2008, p. 89, 175.
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buza dreaptă cu marginea îngroşată. Din buză porneşte urechiuşa d
prindere, deasupra acesteia păstrându-se un rest al unuia dintre cioturile d
turnare, în formă de proeminenţă. Piesa are corpul drept, tăişul fiind uşo
lăţit. Gura de fixare, ovală în secţiune, are profil vertical şi interio
tronconic, sub bordura acesteia, decorul constând dintr-o nervur
orizontală. Celtul, având în secţiune profil hexagonal, a fost turnat în tip
bivalv, suprafaţa lui fiind zgrumţuroasă, datorită depunerilor de oxizi, p
una dintre feţe lipsind mici bucăţi, tăiate probabil recent, pentru verificare
compoziţiei metalului. Toată zona tăişului prezintă evidente urme d
utilizare. Este lipsit de patină.
Dimensiuni : lungimea = 93 mm, lăţimea maximă a tăişului = 46 mm
greutatea= 230 gr. (fig. 1).
Din punct de vedere morfologic, celtul de la Cotumba, poate fi inclu
în categoria celturilor de tip transilvănean, varianta principală B, a seriei
tipologice propusă de către Mircea Rusu 2, mai precis în subvarianta 84, ce .
cu faţetări laterale, cu laturile lungi ale triunghiului alungite până aproape
de tăiş 3 , cu deosebirea că, la exemplarul nostru liniile verticale nu sunt
redate în relief.
Despre piese asemănătoare celei de la Coturnba, cercetătorul V .A.
Dergacev afirmă că aparţin grupei est-carpatice-transilvănene, tipului
Ruginoasa, specific mai ales perioadei Br D şi răspândit cu precădere în
zona Siretului mijlociu, varianta cu faţetele simple, trapezoidale, care
probabil, constituie forma iniţială pentru acest tip de artefacte 5 .
Fiind descoperire întâmplătoare, în apropiere neexistând nici un sit cu
descoperiri aparţinând Epocii bronzului târziu, atribuirea culturală, a
celtului de la Coturnba, va fi făcută pe baza analogiilor, piese similare din
depozite, dar şi din descoperiri întâmplătoare, fiind cunoscute atât în spaţiul
est-carpatic, cât şi în zona intracarpatică. Selectiv, cităm descoperirile de la
Bozia (corn. Fălciu, jud. V aslui) 6, Cristineşti (corn. Cristineşti, jud.
M. Rusu, Depozitul de bronzuri de la Balşa, în Sargetia, 4, 1966, p. 25-26.
Ibidem, fig. 2.
4
Ibidem, fig. 2 1 B4.
5
V.A. Dergacev, Piese de metal-Referinţe la problema genezei culturilor Hallstattului
timpuriu din regiunea carpato-danubiano-nord-pontică, în Thraco-Dacica 18, 1997, 1-2,
p. 145, fig. 5.III/11.
6
M. Dinu, G. Coman, Depozitul de obiecte de bronz de la Bozia Nouă (r. Bârlad, reg.
laşi), în ArhMold 2-3, 1964, p. 472, fig. III; fig. 211; M. Rusu, Depozitul..., p. 35, nr. 19;
2
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otoşani) 7 , Davideni (corn. Ţibucani,jud. Neamţ) 8 , Dodeşti (corn. Viişoara,
d. Vaslui)9 , Doljeşti (corn. Doljeşti, jud. Neamţ) 10 , Firtuşu (corn. Lupeni,
d. Harghita) 11 , Ghermăneşti (corn. Ghermăneşti, jud. Vaslui) 12 , Gioseni
om. Tamaşi, jud. Bacău) 13 , Ghigoeşti (corn. Ştefan cel Mare, jud.
eamţ) 14 , Guşteriţa II (mun. Sibiu, jud. Sibiu) 15 , Ilişeni (corn. Santa Mare,
.C. Florescu, Sur le probleme du bronze tardif carpato-danubien et nord-ouest
ntique, în Dacia, N.S. 11, 1967, fig. 16/17; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri
in România, Bucureşti, 1977, p. 74, pl. 78/13; Idem, Die Sicheln in Rum!inien, PBF 18,
and 1, MUnchen 1978, p. 109, fig. 57/7; G. Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul
rheologic al judeţului Vaslui, Bucureşti, 1980, p. 68, pct. VIII.8.
N. Ursulescu, Materiale arheologice din judeţul Botoşani în colecţia cabinetului de
torie veche a Institutului de învăţământ superior din Suceava, în Hierasus 1, 1978, p.
43-245, fig. 1; P. Şadurschi, Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe
eritoriul judeţului Botoşani, în Hierasus 7-8, 1989, p. 166, fig. 6/4.
Gh. Dumitroaia, Săpături şi cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul Neamţ
1992-1993), în MemAntiq 19, 1994, p. 512, fig. 112; 1. Mitrea, Comunităţi săteşti la est
e Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni din sec. V-VIII, BMA 9,
iatra-Neamţ, 2001, p. 29-30, fig. 11/1.
G. Coman, Statornicie, continuitate ... , p. 266, pct. LXIX. 5, fig. 117 1 5.
0 M. Petrescu-Dîmboviţa, Kaneţ bronzovogo I nacialo rannejeleznogo veka v Moldave
svete posledaih arheologiceskih raskopk, în Dacia, N.S. 4, 1960, p. 153, nota 49;
dem, Date noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz de la sfârşitul epocii
ronzului şi începutul Hallstattului în Moldova, în ArhMold 2-3, 1964, p. 255, fig. 4/1;
dem, Depozitele de bronzuri... , p. 75, pl. 80 1 1; M. Rusu, DepozituL.., p. 36, nr. 56; A. Lâszl6,
. nceputurile epocii fierului la est de Carpaţi, BibiThr 6, Bucureşti, 1994, p. 172, fig. 77/5, 7;
V.A. Dergatev, Die lineolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien,
PBF 20, Band 9, Stuttgart 2002, p. 204, fig. 71 /A 445; 72 IA 446.
11
M. Rusu, Depozitul..., p. 36, nr. 59; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri...,
p. 155, pl. 372 1 9; Idem, Die Sicheln ... , p. 156, pl. 273/C. 1.
12
Gh. Melinte, Depozitul de bronzuri de la Ghermăneşti (jud. Vaslui), în ArhMold 8,
1975, p. 309, fig. 1/l-3; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri ... , p. 75, pl. 81113; Idem, Die Sicheln ... , p. IlO, fig. 59/B l-3.
13 Al. Vulpe, V. Căpitanu, Depozitul de bronzuri de la Gioseni, în Carpica, 20, 1989, p. 69-70,
fig. l 1 2-8; 2 1 l-6; fig. 3 1 l-6; Iidem, Der Hortfund von Gioseni, Kr. Bacău, in der
Moldau, în Brozefunde aus Rumanien (Hrsg. T. Soroceanu), Berlin 1995, p.237-239, Abb.
l/1-12; 2/l-7.
14
Gh. Dumitroaia, Obiecte de aramă şi bronz descoperite pe teritoriul judeţului
Neamţ, în MemAntiq 9-11, 1977-1979, p. 467, fig. 2/a, b; V.A. Dergatev, Die
!ineolithischen ... , p. 204, fig. 72/A 448.
15 M. Rusu, Depozitul ... , p. 36, nr. 70; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri ... ,
p. 95, pl. 147/13; Idem, Die Sicheln ... , p. 120 şi urm., pl. 1041 19-20,22.
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jud. Botoşani) 16 , Lozna (corn. Dersca, jud. Botoşani) 17 , Negreşti (or. Negreş
jud. Vaslui) 18 , Ormeniş (jud. Braşov) 19 , Popeşti (corn. Baciu, jud. Cluj)2
Socu (corn. Barboteşti, jud. Gorj) 2 1, Şpălanca II (corn. Hopirta, jud. Alba?
jud. Vaslui -punct neprecizat23 .
Cea mai apropiată analogie pentru piesa de la Cotumba, atât î
privinţa dimensiunilor, cât şi a decorului, o găsim în descoperirea de 1
Bozeş (jud. Hunedoara), autorii considerând celtul descoperit aici drept
subvariantă a tipului 83 din clasificarea întocmită de către M. Rusu, data
în Bz. D, aparţinând seriei Uriu-Domăneşti 24 •
Celturile de tip Ruginoasa sunt atribuite mediului cultural Noua, Bz. D
Ha A1, o încadrare mai strânsă a piesei de la Cotumba nefiind posibil
Gr. Foit, Depozitul de obiecte de bronz de la llişeni (raionul Botoşani, reg. Suceava
în ArhMold 2-3, 1964, p. 462, fig. 111-3; M. Petrescu-Dîmboviţa, Date noi..., p. 155
Idem, Depozitele de bronzuri..., p. 119-120, pl. 279 1 1-3; Idem, Die Sicheln ... , p. 13
fig. 211/B 1-3; M. Rusu, Depozitul ... , p. 36, nr. 75; A.D. Alexandrescu, Di
Bronzeschwerter aus Rumănia, în Dacia, N.S. 10, 1966, p. 133, 176, nr. 79-80; Al
Păunescu, P. Şadurschi, V. Chirica, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani
Botoşani 1976, pct. Lll. 6. A; A. Lâszl6, Începuturile epocii fierului ... , fig. 77 /10, 14; P
Şadursch, Piese metalice ... , p. 160, fig. 1 1 1-3; O. Leviţki, Cultura Hallstattului canela
la răsărit de Carpaţi, BiblThr 7, Bucureşti 1994, fig. 491 1-3.
17
S. Teodor, P. Şadurschi, Descoperirile arheologice de la Lozna, comuna Dersca
judeţul Botoşani, în Hierasus 1, 1978, p. 126, fig. 3/ 1; 512.
18
M. Rusu, Depozitul ... , p. 36, nr. 85; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri...
p. 76, pl. 84 11-3; Idem, Die Sicheln ... , p. 110, fig. 63 IA 1-3; G. Coman, Statornicie
continuitate ... , p. 196, pct. XLVI. 10.
19
M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorte in Trannsilvanien vom Ende der Bronzezeit
in die mittlere Hallstattzeit, în Dacia, N.S. 7, 1963, p. 207, nr. 3; Idem, Depozitul..., p. 35, nr.
6; M. Petrescu-Dimbovita, Depozitele de bronzuri... , p. 100, pl. 167112, 14; Idem, Die
Sicheln ... , p. 123, pl. 123 1A. 5.
20
M. Rusu, Die Verbreitung ... , p. 178, 207, nr. 45; ldem, Depozitul..., p. 37, nr. 97; M.
Petrescu-Dîmboviţa, Depozite1e de bronzuri..., p. 102, pl. 178 1 9; ldem, Die Sicheln ... ,
p. 124, pl. 129/ C. 5.
21 M. Rusu, Depozitul..., p. 37, nr. 123; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozite1e de
bronzuri..., p. 120, pl. 184/ 1-2; ldem, Die Siche1n ... , p. 136, pl. 214/A. 1-2.
22
M. Rusu, Die Verbreitung ... , p. 184, 208, nr. 57; Idem, Depozitul..., p. 28, 37, nr. 131;
M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri..., p. 108; ldem, Die Sicheln ... , p. 127 şi
urm., pl. 140/B. 16.
23
R. Maxim-A1aiba, Obiecte de bronz din patrimoniul Muzeului Judeţean Vaslui, în
ActaMM 5-6, 1983-1984, p. 384, fig. 115.
24
C.-1. Popa, M. Râza, Un celt de tip transilvănean descoperit la Bozeş (jud.
Hunedoara), în Terra Sebus 1, 2009, p. 36.
16
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ând în vedere caracterul fortuit al descoperirii, similar cu celelalte piese
scoperite în zona subcarpatică a Moldovei.
Artefactul de la Cotumba reprezintă, până în prezent, cea mai nordică
scoperire arheologică de pe Valea Trotuşului 25 , ajuns aici prin pasul
himeş, şi nu constituie o apariţie izolată a celturilor de tip Ruginoasa din
eastă unitate geografică, în anul 1963, un alt exemplar aparţinând acestui
, încadrat în varianta Dziedzilow, fiind descoperit la Oneşti, cartierul
orzeşti, în punctul Prundiş, împreună cu fragmente ceramice atribuite,
pă compoziţia pastei, culturii Noua 26 .

V. Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă pe teritoriul judeţului Bacău (Il), în
Carpica 14, 1982, p. 139-158.
26
C. Buzdugan, Câteva celturi provenite din descoperiri fortuite, în MemAntiq 2, 1970,
p. 487-488, fig. 1 1 la-I b; 1. Vasiliu, Piese de bronz preistorice din colecţiile Muzeului
de Istorie Oneşti, în Zargidava 12,2013, p. 50, pl. 11 2a-c.
25
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Fig. la-b Celtul de la Cotumba 1Bronze socketed axe from at Cotumba.

LE TROPHEE DE TRAJAN, TROPAEVM TRAIAN/ ET
LA COLONNE DE ROME

Alexandru Barnea
Monumentul lui Traian, Tropaevm Traiani

şi

Columna de la Roma

Rezumat: Monumentul Tropaeum Traiani, aflat în Dobrogea, a fost
scoperit, la sfârşitul secolului al XIX-lea, de marele arheolog Grigore Tocilescu.
a fost ridicat, de împăratul Traian, după dificila victorie din regiune (1 02)
upra dacilor lui Decebal. Dedicat zeului Mars Vltor (Marte cel răzbunător),
onumentul (inaugurat în 109) omagia memoria miilor de soldaţi romani căzuţi în
ptă. El are o incontestabilă valoare istorică: prin reprezentările sale în relief,
.onumentul se dovedeşte complementar renumitei Columne de la Roma.
Cuvinte cheie: Tropaeum Traiani, Columna de la Roma, Mars Vltor, Traian
Le Monument Triomphal Tropaeum Traiani d' Adamclissi, Roumanie,
;t le plus imposant et important d'un complexe romain decouvert, fouille et
lvestigue pour la premiere fois entre les annees 1882-1890, par un des
remiers grands archeologues roumains de taille europeenne, Grigore
ocilescu (1850-1909). Hors ce monument mieux connu, ce complexe
)mprend un tumulus (tertre) funeraire abritant le tombeau d'un
)mrnandant romain mort dans la guerre et reste anonyme, et les vestiges
'un autel funeraire dedie aux quelques milliers de soldats romains tombes
lf place et dans la region en 102.
Pour marquer tous ces sacrifices, le Monument Triomphal fut dedie par
empereur Trajan au dieu Mars Vltor , Mars le Vengeur, fait lisible de la
~couverte dans les fragments recuperes de l'inscription du monument. On
)mrnemorait de certe maniere les grandes pertes de l'armee romaine dans la
:gion et, sur place, lors de la bataille fmale. Evenements deployes a la suite de
1 diversion mise en ceuvre a la demande de Decebale, le roi des Daces, par
appui massif de ses allies de l'Est des Crupates, a la fm de la premiere grande
llerre daco-romaine de 101-102 ap:J.-C. Ceux-ci envahirent par surprise la
rovince de la Mesie Inferieure et avancerent vers les positions occupees par les
.omains au Sud du Bas-Danube. Trajan et ses troupes qui, apres la premiere
llerre, etaient concentrees dans 1' extremite occidentale de la province, ont
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reussi, apres nous, par trois bataiiles decissives, en reprenant ses forces,
repousser et avaincre 1' ennemi, avec de tres grandes pertes.
A la suite de ces victoires, Trajan decida de celebrer leur memoire p
trois fondations sur la route de ses campagnes, a notre avis, de trois grand
bataiiles successives: Nicopolis ad lstrum ( en traduction libre du grec et du lati
«la viile de la victoire vers le Danube») fondee en 102; Marcianopolis, du no
de la sceur bien-aimee de Trajan, fondee peut-etre en meme temps ou peu apr;'
et en:fin, a 1' endroit de la bataiile decissive, pres de la commune actuel
d'Adamclisi, le monument triomphal Tropaeum Traiani dedie par l'empereur
Mars V/tor et inaugure en 109. Le nom du monument fut pris par la viile get
romaine refaite en meme temps, avec le rang de municipe. Ce nouveau no
remplacyait un autre, sans doute autochtone, mais reste inconnu.
La conception du trophee. Plusieurs scenes de la Colonne de Traj
a Rome (XXXI-XLIV) illustrent ces moments dramatiques pl
specialement representes par les reliefs du monument d' Adamclis
D'ailleurs, du point de vue historique et artistique, celui-ci (
complementaire de la colonne romaine.
La forme du monument d' Adamclisi que l'on voit aujourd'hui est 1
resultat d'une restitution inauguree en 1977 et realisee avec des copies plu
legeres que les originaux, a l'occasion du centenaire de l'Independance d
la Roumanie. Elle est assez proche de 1' originale par la forme et le
dimensions. Si 1' on reprend les travaux recents des specialistes, il sembl
que le monument avait une hauteur egale a son diametre maximum, soit
peu pres 40 m. Sur un grand tambour cylindrique en pierre et mortie
auquel on accede par une rangee de sept marches circulaires en piem
etaient inseres dans la macyonnerie 54 blocs en calcaire (il en reste 47) ave
des scenes sculptees en relief, encadres par une decoration architectoniqu
elle aussi en relief. Les scenes representent les combats survenus en Mesi
Inferieure entre les Romains et les Daces soutenus par leurs allies. Cett
succession d'images etait couronnee par une crenelure omee des images e
relief des prisonniers pris par les Romains (23 pieces conservees sur u
total de 26). On y avait fait representer, sans doute en nombre proportionn1
= la repartition des forces en presence, toutes les nations de combattants q1
avaient attaque les Romains dans la province. Grâce = l'ensemble de ct
images, pour la plupart tres bien conservees, ce monument reste u
document remarquable et meme unique dans le monde. Il est en effet tr(
rare qu'un evenement historique concerne tant de peuples de differenb::
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n!gions; et que les historiens disposent, en un seul endroit, d'autant de
representations si bien documentees de ces peuples de 1' Antiquite qui
vivaient ou/et migraient sur les lieux, en l'occurrence en Mesie, dans l'est
et le sud-est de l'Europe au ne siecle apres J.C.
Images de prisonniers. Une fois recuperes et repertories, les merlons
offrent une image eloquente, bien qu'encore â dechiffrer des prisonniers y
representes. Deja Tocilescu et ses collaborateurs remarquaient dans leur
publication de 1895, par moyens descriptifs, sans encore pouvoir les
identifier et definir, trois groupes differents. Dans la seconde moitie du xxe
s., la publication de Florea-Bobu Florescu, en roumain et en allemand,
identifiait, sur des criteres plutot ethnographiques, des Daces dans tous les
prisonniers des reliefs de la crenelure du trophee.
En 1984, â la suite de nouvelles recherches archeologiques et
interdisciplinaires aussi, l'archeologue Mihai Sâmpetru de Bucarest
revenait avec justesse sur ces identifications, en discutant le classement de
1895. Il a ete le premier â formuler une etude statistique des prisonniers des
23 merlons conserves, â suivre, et qu'on presenter par quelques images:
- 12 personnages avec bonnet et chemise fendue d'un cote et de
l'autre, consideres comme Daces (v. merlons II et XXIV);
- 6 personnages avec buste nu et un nreud dans la chevelure,
d'origine germanique, Souabes ou plutot Bures, tels que decrits par Tacite,
Germania, XLIII (v. merlons I et XVII);
- 5 personnages dant la coiffure est particuliere et qui ont des
vetements â longues manches, ouverts sur le devant de la poitrine jusqu' en
bas. Mihai Sâmpetru les interpretait des montagnards, sans raison
specifique, mais, en tout cas, il ne les identifiait pas avec les Sarmates,
population d'origine iranienne. Par leurs habits et leur chevelure, il s'agirait
â notre avis, plutot des Parthes, dant l'implication au moins diplomatique
dans ce conflit fut demontree recemment par la reprise de l'etude des
sources ecrites antiques (v. merlons X et XVI).
Par comparaison avec la colonne Trajane, il faut preciser que, parmi
les scenes XXXI-XLIV, apparaissent dans les batailles les deux premieres
categories de barbares. En revanche, on ne retrouve pas le troisieme peuple.
D'un autre cote, les Sarmates representes sur la colonne Trajane dans la
lutte avec le Romains avant la bataille de Nicopolis ad /strum,
n' apparaissent pas parmi les prisonniers figures sur le trophee d' Adamclisi.
L'auteur de ces lignes espere en trouver l'explication la plus plausible dans
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une etude prochaine, mais, pour l'instant, il ne croit pas qu'il s'agirait d'une
contradiction entre les deux monuments.
En regardant sa restitution sur place, on peut constater que le
monument etait protege par un toit tronconique forme par des ecailles en
pierre. Au dessus se trouvaient deux prismes hexagonaux superposes. Le
prisme superieur, plus mince, portait sur deux faces opposees, deux
inscriptions identiques dediees par Trajan â Mars V/tor. Encore au dessus
se trouvait le trophee romain proprement dit, egalement en pierre. Pour ce
qui est de sa forme, l'inscription d' Adamclisi, commandee par l'empereur,
est tres proche de l'inscription monumentale fragmentaire decouverte il y a
plus d'une dizaine d'annees dans le Forum de Trajan â Rome. C'etait une
dedicace du meme empereur, au nominatif comme â Adamclisi pour une
divinite restee inconnue (fragment perdu) du pantheon romain.
Tropaeum Traiani, du XIXe siecle a DOS jours. Grigore Tocilescu
publiait â Vienne en 1895, avec Otto Benndorf et George Niemann, en
allemand et en roumain, le volume monumental concemant les resultats des
recherches sur le monument d 'Adamclisi. Benndorf et Niemann, directeur
et respectivement membre de !'Institut d' Archeologie Classique de Vienne,
avaient ete les responsables des recherches archeologiques deja devenues
celebres d'Ephese. Au siecle suivant, la reprise des recherches sur le site
des monuments d' Adamclisi, prevues avant la restauration du monument, a
permis la publication en 1984 d'un autre volume dedie en principal au
complexe des trois monuments (trophee, autel, tumulus), le plus important
apres celui de Tocilescu, du au principal auteur de ces recherches
archeologiques, Mihai Sâmpetru ( 1928-1996).
Musee Tropaeum Traiani. Les pieces sculptees originales du
monument se trouvent aujourd'hui abritees dans le musee Tropaeum
Traiani du village d' Adamclisi, disposees sur deux nivequx, en deux
registres. Au rez-de-chaussee, montes aux extremites de la longue salle, se
trouvent, face en face, le trophee original avec les statues qui le flanquaient
et le trophee plus petit, egalement en pierre, decouvert devant la porte
orientale de la ville antique ensemble avec l'inscription de la refondation de
la ville en 316, due a Constantin et Licine. L'inscription se trouve
maintenant au Musee National d'Histoire de la Roumanie de Bucarest.
Autour de 2 km ouest du monument, sur un promontoire de la vallee, se
trouvent les ruines partiellement restaurees de la ville Tropaeum Traiani,
couvrant un superficie de dix hectares.
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Explication des figures
1. Scene XXXII de la Colonne de Trajan de Rome: l'assaut d'un camp romain
en Mesie Inferieure;
2. Scene XXXVI de la Colonne de Trajan de Rome: Trajan en marche vers
l'ennemi;
3. Scene XXXVIII de la Colonne de Trajan de Rome: la bataille de Nicopolis ad
Istrum;
4. Scene XL de la Colonne de Trajan de Rome: la bataille d' Adamclissi;
5. Le Monument Tropaeum Traiani avant la restauration;
6. Restauration graphique de A. Furtwaengler, 1903;
7. Le Monument restaure, l'etat actuel;
8. Vue dans le Musee, l;
9. Vue dans le Musee, 2;
l O. Le trophee de Trajan contourne par les statues, disposition dans le Musee;
Il. Le trophee Constantinien dans le Musee;
12. La viile antique Tropaeum Traiani, photo aerienne recente.
13. Merlon II: prisonnier avec bonnet et chemise fondue d'un câte et de l'autre,
considere Dace.
14. Merlons I et XVII: prisonniers avec buste nu et avec un nreud dans la
chevelure; ils seraient d'origine germanique, Souabes ou Bures, tels que decrits
pqr Tacite(La Germanie, XLIII).
15. Merlon XXIV: prisonnier avec bonnet et chemise fondue d'un câte et de
l'autre, considere Dace.
16. Merlons X et XVI: prisonniers dont la coiffure est particuliere et qui ont des
vetements a longues manches, ouverts sur le devant de la poitrine jusqu' en bas.
Interpretes comme des montagnards, sans raison specifique, il pourrait s'agir
plutât des Parthes, dont l'implication dans le conflit est demontrable par l'etude
des sources antiques.
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STABILIREA UNOR COMUNITĂŢI DE DACI LIBERI PE TERITORnJL
DACIEI POSTROMANE

Dumitru Protase
L'Etablissement de communautes de Daces libres sur le territoire de la
Dacie postromane
Resume: On connaît a pn!sent sur le territoire de l'ancienne Province de
Dacie de nombreuses decouvertes archeologiques (etablissements, cimetieres,
tombes isolees, ceramique, divers objets caracteristiques) appartenant au Daces
libres limitrophes qui sont venus et se sont etablis dans les territoires ex-provinciaux,
apres le depart des autorites romaines, dans le courant du IVe siecle. Les
communautes de Daces libres sont venus de Moldavie, Valachie, Crişana et de la
plaine de la Tisa. Les decouvertes les plus representative sont celles de Bezid,
Reci, Cristian, Mediaş, Sebeş, Şopteriu (en Transylvanie), Chilia, Fărcaşu de Sus
et Govora-Sat (au sud des Carpates). Compte tenu de certaines hypotheses, il
aurait pu exister un ajout de Daces libres immigres meme dans les villages
autochtones de l'ancienne Province.
Les Daces libres qui se sont fixes de fa~ţon durable dans l'espace de l'exprovince romaine n'etaient pas encore chretiens ni romanises. Leur conversion au
christianisme et a la romanisation se sont deroulees sur le parcours des IVe et ve
siecles dans le cadre le la population provinciale. Vers le commencement du VIe
siecle, meme dans l'ancien milieu rural, la romanisation et le christianisme
constituaient des realites parfaitement consolidees, resistantes et viables.
Par leur integration et assimilation par etapes successives, les Daces libres
immigres, qui n'ont pas exerce une domination politique, ont contribue a la
consolidation de la population daco-romaine locale et a la retraite des Romains. Il
est probable qu'une partie des vocables d'origine thraco-daciques conserves
jusqu'a nos jours en roumain, par filiere latene, proviennent de ces Daces libres,
assimiles de point de vue ethnoculturel et linguistique a la romanite locale, aux
IVe-ye siecles.
Mots cles: Province de Dacie, Daces libres, romanisation.

Pe cuprinsul fostei Provincii Dacia se înregistrează descoperiri
arheologice (aşezări, cimitire, morminte izolate, ceramică, diverse obiecte),
aparţinătoare dacilor liberi, veniţi în ţinuturile ex-provinciale romane din
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regiunile extracarpatice sau din părţile vestice, dinspre şesul Tisei, îndată
după retragerea autorităţilor romane şi în cursul secolului IV. Documentaţia
existentă acum, mult îmbogăţită prin cercetările din ultimul timp, arată fără
echivoc că aşezarea unor comunităţi de daci liberi a avut loc nu pe un
teritoriu aflat încă sub stăpânire romană, ci pe un teritoriu fost roman.
În acest context considerăm util şi chiar necesar să relevăm că în
istoriografia română din ultimele decenii, unii autori au susţinut greşit, mai
mult sau mai puţin consecvent (M. Macrea 1, Gh. Bichir), ori în mod
tendenţios, cu evident substrat roeslerian (K. Horedt3), că dacii liberi-carpi
din Moldova ar fi fost colonizaţi de romani şi ar fi întemeiat aşezări proprii
în Dacia încă sub Marcus Aurelius sau Commodus, ori pe la mijlocul
secolului al III-lea. Ca "argumente" se aduceau în primul rând cimitirul
dacic autohton de la Soporu de Câmpie şi aşezarea - de asemenea
autohtonă- cu cimitirul aparţinător de la Obreja, la care mai adăugau şi alte
descoperiri importante. În sprijinul acestei susţineri se invoca apoi şi un text
literar antic4 , în care de fapt nu se vorbeşte de o înfăptuită strămutare sau
colonizare de daci liberi pe pământul Provinciei.
Atare opinie s-a dovedit eronată în cazul Daciei, deoarece complexele
arheologice de la Sopor, Obreja, Locusteni şi multe altele aparţin populaţiei
dacice din interiorul Provinciei. Prin lansarea acestei idei de către K. Horedt la care temporar şi evaziv, fără circumspecţie, au aderat, din păcate, M. Macrea
şi Gh. Bichir - se reducea substanţial fondul documentar legat de existenţa
masivă a dacilor în Dacia romană şi se răpea astfel o mare parte din zestrea
lor culturală 5 . Ceea ce poate fi pus acum cu adevărat pe seama dacilor liberi
şi carpilor imigraţi sunt alte descoperiri, toate postromane, la care ne vom
raporta în cele ce urmează.
Materialul arheologic specific, capabil să indice convingător prezenţa
1

M. Macrea, în Dacia, N.S., 1, 1957, p. 217; idem, în lstRom., p. 391-392; idem, în
Archaeologiaclassica, 19, 1967; idem, înApulum, 7, 1, 1968, p.l97.
2 Gh. Bichir, în Dacia, N.S., Il, 1967, p. 223; idem, în SCIV. 22, 1, 1971, p. 188-189; 22,
4, 197l,p. 667, nota 25;idem, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 167-170.
3
K. Horedt, în Ac/a Ani. Philippopolitana, Sofia, 1963, p. 162; idem în SC/V, 18,4,1967,
p. 582-586; idem în SCIV. 24, 2, 1973, p. 304-309; idem în ActaMN, 8, 1971, p. 583-587;
idem înApulum, Il, 1973, p. 86-91.
4
Cassius Dio, LXXII, 3,3.
5 Pentru polemica referitoare la pretinsa colonizare de daci liberi-carpi în Dacia, încă romană, şi
dovedirea venirii lor abia după retragerea oficialităţilor imperiale, vezi D. Protase, în SC/V, 23,
4, 1972, p. 593-607; idem în Autohtonii, voi. 1, p. 217-227.

80

Dumitru Protase

efectivă

a carpilor sau a altor daci liberi în Transilvania şi la sudul
este în primul rând ceramica, ritul de înmormântare şi practicile
funerare, la care se pot adăuga şi anumite obiecte de podoabă sau de uz
curent. Relevante considerăm că sunt, din punctul de vedere urmărit aici,
descoperirile de la Bezid, Reci, Cristian, Mediaş, Mereşti, Sebeş, Şopteriu
(în Transilvania), Chilia, Fărcaşu de Sus şi Govora-sat (la sud de Carpaţi) 6 .
Obiectele "de tip carpic" mai pregnante, care pot indica o prezenţă etnică
efectivă, apreciem că sunt produsele ceramice: amforetele specifice, cănile
şi castroanele de culoare cenuşie lucrate cu roata, anumite forme de oale
cenuşii-negricioase modelate pe roata rapidă şi vasele cu torţi zoomorfe de
influenţă sarmatică. La acestea se mai pot adăuga şi alte tipuri de vase des
întâlnite la carpi, dar neatestate în repertoriul olăriei din Dacia Romană sau
postromană. Pandantivele de fier în formă de căldăruşă, preluate de carpi
probabil de la taifali, sunt şi ele străine culturii romane provinciale din
Dacia şi au pătruns aici în perioada postaureliană, fiind vehiculate în primul
rând de carpi 7•
La Bezid, aşezarea cu locuinţe-bordeie se caracterizează prin
elemente de cultură materială care se întâlnesc atât la populaţia provincială
postromană, cât şi la dacii liberi-carpi din Moldova. La acestea se adaugă şi
unele obiecte sau piese ceramice frecvente în cultura Sântana de Mureş
Cemeahov. Databilă în a doua jumătate a secolului III şi în veacul următor,
aşezarea se leagă de carpi prin anumite forme ceramice, specifică fiind o
amforetă cenuşie-negricioasă, lucrată la roată, pe care nu o găsim nici
printre recipientele ceramicii romane provinciale sau post-provinciale şi
nici la goţi.
Pe malul Pârâului Negru, la Reci, aşezarea autohtonă de epocă
romană se prelungeşte şi în secolul IV. Un adaos etno-cultural carpic, după
plecarea romanilor din regiune, s-a admis mai demult din partea
Carpaţilor,

cercetătorilor.

La Cristian, un pandantiv-căldăruşă din fier ne indică prezenţa unor
carpi, în a doua jumătate a secolului III sau la începutul celui următor.
Datele esenţiale privind aceste descoperiri se găsesc în Repertoriu, s. v., cu bibliografia
Cf. volumul Dumitru Protase, Autohtonii în Dacia. IV. Dacia postromană până
la slavi, Cluj Napoca, 2000, p. 107-297.
7
Aria de difuzare, cronologia şi originea acestor pandantive, pe baza bibliografiei existente
atunci, au fost studiate de Ioan 1. Pop de la Muzeul din Braşov (SCIV. 17, 1, 1966, p. 175-178),
care a ajuns Ia constatări şi concluzii rămase, în general, până acum valabile.
6

aferentă.
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În Valea Tâmavei Mari, la Mediaş, lângă punctul "Baia de Nisip",
mormântul de incineraţie având ca urnă un anforidion de tipul celui de la
Bezid prezintă aceeaşi semnificaţie etnică, pentru sfârşitul sec. III. Nu ar fi
exclus ca acest mormânt să facă parte dintr-un grup sau necropolă mai
mare, lucru încă neclarificat.
O situaţie similară celei de la Cristian există şi la Mereşti-Harghita,
localitate de pe teritoriul căreia provine un pandantiv-căldăruşă din fier
(sec. III-IV), care poate fi pus în legătură cu carpii.
La Sebeş, într-un context arheologic din secolele III-IV (aşezare
daco-romană) a apărut şi o oglindă de tip sarmatic (roxolan) cu tamga pe
revers, care a putut fi adusă în Transilvania şi de carpi, deoarece în cultura
lor materială din Moldova asemenea piese sunt frecvente, ca împrumuturi
culturale sarmatice.
Dar cea mai importantă descoperire, care ilustrează admirabil
prezenţa unei comunităţi de populaţie carpică pe pământ transilvan la
sfârşitul sec. III şi în sec. IV, s-a făcut la Şopteriu Gud. Bistriţa-Năsăud),
aproape de frontiera nordică a fostei Dacii Romane. Acolo au fost salvate
27 de morminte de incineraţie (cu şi rară urnă), care făceau parte dintr-un
cimitir mai mare, cimitir distrus prin unele construcţii din vatra satului.
Ritul şi ritualurile funerare, inventarul mortuar şi în special ceramica, fără
să mai vorbim de alte aspecte interesante, totul arată de parcă s-ar fi
transplantat un cimitir carpic din Moldova în Transilvania. Important de
remarcat este că la Şopteriu nu există ceramică romană roşie sau alte
categorii ori forme ceramice romane provinciale, ceea ce demonstrează că
grupul de carpi s-a aşezat acolo abia după plecarea romanilor din regiune.
La Cipău, în valea Mureşului, se cunoaşte de aproape patru decenii o
penetraţie de daci liberi din vest. Materialele arheologice şi monedele atestă
existenţa lor acolo (aşezare şi morminte) de la începutul secolului IV. Nu
este exclus, însă, ca venirea şi fixarea acestei comunităţi la Cipău să fi avut
loc spre sfârşitul secolului III, după desfiinţarea vechilor frontiere romane 8 .
Situaţia de la sudul Carpaţilor, deşi se poate ilustra doar prin puţine
materiale arheologice aparţinând dacilor liberi din Muntenia intraţi pe fostul
teritoriu stăpânit de romani, totuşi prezintă similitudini cu cea din
Opinia exprimată de M. Macrea (Apulum, 7, 1, 1967, p. 185; Viaţa ... , p.474), potrivit
la Cipău ("Gârle") am avea o enclavă de carpi veniţi din Moldova, a fost şi este
contrazisă categoric de întreg materialul arheologic şi de rezultatele cercetărilor ulterioare.
De altfel, părerea autorului s-a dovedit, chiar de la început, a fi integral eronată.

8

căruia
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Transilvania.
La Chilia, între Olt şi vechiul limes transalutan, aşezarea şi cimitirul
de incineraţie, databile în a doua jumătate a secolului III, nu prezintă
trăsături din care să rezulte că populaţia de acolo a trăit sub stăpânirea
romană. Între altele, dovada o constituie lipsa totală a ceramicii roşii,
inexplicabilă la un grup de populaţie băştinaşă aflată în interiorul
Provinciei. În schimb, ansamblul ceramicii şi alte elemente de cultură
materială, fără să ne raportăm la rit şi practici funerare, se leagă strâns de
tot ceea ce întâlnim la dacii liberi din Muntenia, inclusiv influenţele
romane.
Într.:.unul din cele câteva morminte de incineraţie descoperite la
Fărcaşu de Sus, aproape de Caracal, a ieşit la iveală şi un pandantiv-căldăruşă
din fier, a cărui atribuire dacilor liberi (carpi?) pare cea mai plauzibilă.
La fel se pune problema şi în cazul de la Govora-sat, unde se pare că
acel gât de vas cenuşiu provine de la un amforidion de tip carpic.
O problemă mult discutată şi încă discutabilă9 rezidă în a stabili
convingător, dacă fixarea propriu-zisă a daco-carpilor imigraţi în diferite
locuri din fostul spaţiu provincial roman s-a făcut exclusiv pe
amplasamente noi prin înfiinţarea de aşezări şi cimitire proprii, sau prin
alăturare la comunităţi daco-romane existente. Aici s-ar putea lua în
considerare unele aşezări şi cimitire băştinaşe din timpul Provinciei, care
continuă pe acelaşi loc şi după romani şi în care s-au descoperit elemente de
cultură materială susceptibile a fi atribuite dacilor liberi şi carpilor.Avem în
vedere Soporul, Obreja, Locustenii, Romula, Stolnicenii, Sebeşul, Suceagul
şi unele descoperiri din estul Transilvaniei (Bezid, Reci etc.), unde ne
întâmpină obiecte de podoabă din argint filigranat (cercei, mărgele,
pandantive ), un anumit tip de fi bulă, forme de vase modelate cu mâna
(inclusiv ceaşca dacică fără toartă şi cu alveole la bază), piepteni de os cu
mâner arcuit, pudră roşie-roză etc. 10 Aceste produse, în special podoabele
În această privinţă a se vedea: D. Protase, Omagiu C.Daicoviciu, Bucureşti, 1960, p. 455-463;
idem, SCIV, 23, 4, 1972, p. 607; idem, Soporu. p. 87; Gh. Bichir, SCIV, 22, 2, 1971, p. 188-189;
idem, SCIV. 22, 4, 1971, p. 667, nota 25; idem , Materiale, 1983, p. 336-343; idem,
Thraco-Dacica, 9, 1988, p. 101-107.
1
Credem că nu se pot pune exclusiv pe seama dacilor liberi imigraţi, ca fiind aduse de ei,
fructierele, diferite tipuri de oale modelate cu mâna cu sau fără omamenţaţie specifică,
deoarece acestea se dovedesc a fi produse pandacice, ele găsindu-se în numeroase locuri de
pe teritoriul Provinciei, unde nu poate fi vorba de penetraţii daco-carpice. Despre ceaşca

9

°
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vestimentare şi corporale, se conformează modei, trec uşor de la o populaţie
la alta şi adesea îşi pierd, ca utilizare, apanajul etnic. Oricum, podoabele de
argint în filigram au constituit o preferinţă pentru lumea carpică unde se
întâlnesc frecvent. Dar confecţionarea acestor piese a avut loc în ateliere
romane cu specializare de mare rafinament artistic. Ele se află, însă, şi în
unele cimitire de pe teritoriul Provinciei (Sopor, Locusteni, Obreja, Fărcaşu
de Sus, Romula). Ar putea fi oare în cazurile menţionate un adaos etnic
(daci liberi, carpi) sau este vorba de împrumuturi culturale, fără o prezenţă
etnică efectivă? Răspunsul este acum că nu se poate nici admite în mod
sigur, nici contesta categoric. Totul pluteşte în sfera opţională, iar problema
în sine rămâne deschisă ambelor posibilităţi. Totuşi - cel puţin teoretic,
dacă nu şi practic - alipirea în ultimele decenii ale secolului III, a unor
grupuri de daci liberi mărginaşi la anumite comunităţi daca-romane cu
situaţie social-economică bine consolidată, apare cât se poate de firească,
mai ales că materialul documentar, deşi interpretabil în cele două feluri
opuse, nu exclude a li mine atare posibilitate reală 11 • În cazul când se admite
asemenea adaos etnic daco-carpic pentru a se explica astfel prezenţa
obiectelor de argint filigranat, nu se pot totuşi înlătura două posibilităţi
reale: cea a schiburilor culturale între dacii din Provincie şi dacii carpi,
precum şi cea a existenţei în Provincie a acestor podoabe de fabricaţie
romană, ajunse şi în barbaricum.

*

*

*

O situaţie aparte se conturează în nord-estul şi sud-estul Transilvaniei,
în bazinul Mureşului mijlociu, al Târnavelor şi Oltului superior, unde există
o mixtură a patru elemente de cultură materială: romană provincială, dacică
locală, daco-carpică extracarpatică şi gotică. În parte, această stare de
lucruri se explică valabil şi prin conţinutul şi influenţa culturii Sântana de
Mureş-Cerneahov, ale cărei componente etno-culturale, cronologic şi
cultural au fost în mare măsură lămurite. Dar strădania în direcţia aducerii
de noi contribuţii a dus de fapt nu la limpezirile necesare, ci la crearea de
dacică fl\ră toartă

- care putea servi drept capac, pentru că deseori este prevăzută cu alveole
la bază, spre a fi mai uşor prinsă cu mâna- este greu de admis că ea a fost vehiculată numai de
dacii liberi din Muntenia şi că, în ultimii ani ai secolului III şi sec. IV, în teritoriul dacic
ex-roman nu ar fi existat în uz.Oricum, acest recipient reprezintă un incontestabil element de
cronologie şi un indicator de etnic autohton, în locurile unde el apare.
11 Despre toată această problematică şi soluţiile ei posibile, vezi bibliografia din notele 1 şi 9.
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confuzii nedorite, prin inventarea, pentru secolul IV, a unei noi "culturi"
arheologice-istorice: "cultura Sfântu Gheorghe", botezată astfel după oraşul
cu acelaşi nume din zona sud-est transilvană. Această cultură- propusă şi
susţinută cu peste un deceniu şi jumătate în urmă de K. Horedt 12 - nu are
nici o justificare ştiinţifică reală şi reprezintă o preistoricizare a unei situaţii
din plină epocă istorică, un pas în jos faţă de nivelul de cunoaştere şi
interpretare actuală a situaţiei arheologice şi cultural-demografice din
regiunea respectivă. Că acest nou concept este lipsit de coerenţă, de logica
metodologică însăşi, stau mărturie date arheologice de mult ctmoscute.
În zonele transilvane menţionate, prezenţa celor patru elemente culturale
cu care K. Horedt operează constituie tm fapt constatat şi constatabil. Ele arată
acolo existenţa populaţiei daco-romane locale, a daco-carpilor imigraţi şi a
goţilor veniţi mai târziu. Ceea ce aparţine fiecărei etnii se poate în general separa,
sub raport arheologic şi apartenenţă etnică. Prima grupă o formează elementele
de civilizaţie dacică reprezentate prin ritul de incineraţie (cu şi fără urnă), tipul de
aşezare şi locuinţă, diverse forme cerarnice (inclusiv ceaşca dacică fără torţi,
adesea cu aleveole la bază), tmele obiecte şi podoabe caracteristice. Toate
acestea au supravieţuit vizibil până în secolul IV, în cadrul civilizaţiei proviciale
romane, care a înlocuit şi asimilat în general baza materială autohtonă. A doua
grupă o constituie elementul provincial romanr concretizat prin morminte de
incineraţie cu groapă arsă (Sf. Gheorghe-"Esprestet6"), tmele aşezări
independente (Tg. Secuiesc, Poian) sau altele situate lângă fostele castre
auxiliare (Comalău), aşezări care continuă în secolul IV şi chiar mai târziu. Aici
se încadrează diferite forme de fibule romane de bronz (tmele cu butoni în formă
de ceapă), aplici şi alte obiecte de metal, monede constantiniene de bronz,
diverse forme cerarnice de pregnantă factură sau tradiţie romană şi chiar vestigii
paleocreştine (Poian, Tg. Secuiesc, Biertan). A treia grupă conţine tot ceea ce
dovedeşte o penetraţie daco-carpică postromană în zonele menţionate, aşa cum
am arătat mai sus. În fine a patra grupă de materiale arheologice este cu totul
străină de repertoriul elementelor de civilizaţie romană şi daco-romană şi se
leagă de aşezarea şi prezenţa goţilor în Transilvania, datând cu începere de pe la
mijlocul secolului IV. Obiecte ca pieptenii de os cu mâner arcuit, cana ltmguiaţă
cu gura strâmtă sau trilobată ori ulciorul cu gât lung şi corpul globular, fibulele
de argint cu semidisc, precum şi alte forme cerarnice şi piese de metal specifice,
aşa cum se regăsesc la Sântana, Tg. Mureş, Palatca şi în alte locuri. La acestea se
12

K. Horedt, Siebenbiirgen, in spăttormischer Zeit, Bukarest, 1982, p. 71-82.
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adaugă

ritul de înmormântare şi practicile funerare inhwnante, cu orientarea
(capul)- S (picioarele), bine cunoscute în Transilvania.
Menţionăm însă că pieptenii de os cu mânerul arcuit şi alte elemente de
cultură materială caracteristice pentru goţi au putut fi împrwnutate de la aceştia
de către daco-carpi pe teritoriul extracarpatic (cf. Bârlad-Valea Seacă) şi aduşi de
ei în Transilvania, înainte de stabilirea goţilor aici. Dar, în general, zestrea
culturală specifică goţilor se întâlneşte în Transilvania abia după mijlocul
secolului N. Sigur că pe sol transilvan, ceramică şi obiecte gotice caracteristice
apar sporadic şi la daca-romanii localnici, ca la Achi ud şi Suceag, de pildă.
Amalgamarea în aceeaşi aşa-zisă "cultură Sf. Gheorghe" a unor
elemente de civilizaţie aparţinătoare · unor etnii bine cunoscute istoric şi
trăitoare concomitent pe o arie .geografică mult mai întinsă este un nonsens
şi o abandonare a rezultatelor pozitive, dobândite de cercetarea
arheologico-istorică în decursul timpului. Totodată, prin metodologia de
amestecare a unor lucruri deja cunoscute ca origine, atribuire etnică şi
încadrare cronologică, se anihilează influenţele şi împrumuturile reciproce
între grupuri etnice diferite, vieţuind în aceeaşi microregiune.
Aşa, de pildă, din cele 22 descoperiri incluse de autor în "cultura Sf.
Gheorghe", marea majoritate aparţin de fapt localnicilor daco-romani şi
daco-carpilor imigraţi, care au preluat o serie de lucruri aduse de goţi după
mijlocul secolului IV: piepteni de os cu mâner arcuit, ceramica cu motive
lustruite şi altele.
În orice caz, conceptul de "cultură Sf. Gheorghe", aşa cum a fost
definit de autorul lui, apare ca ceva forţat, inutil, un cântec fals pe scena
Daciei postromane. În zonele transilvane de care este vorba, cercetările
arată că situaţia etno-culturală în sec. IV se poate mai uşor şi mai corect
.explica Iară noul concept. Aşa cum vom arăta şi mai departe, aici avem o
bază etnică şi culturală daco-romană (cu romanizare mai slabă), la care s-au
adăugat succesiv daco-carpii şi goţii, fiecare cu zestrea sa caracteristică.
Elementele de cultură materială şi spirituală ale acestor etnii în bună măsură
au fost şi pot fi identificate, cu precizarea schimburilor şi influenţelor
mutuale, pe etape şi categorii de obiecte, dar pe fondul general al vieţii
materiale şi spirituale proprii fiecărei etnii 13 .
generală a defuncţilor N

În istoriografia română conceptul de "cultură Sf. Gheorghe" nu şi-a găsit acceptarea. O sumară
a thcut Gh.Al. Niculescu într-o comunicare ţinută la Miercurea Ciuc, al cărui
rezumat a apărut în Symposia Thracologica, nr. 5, 1987, p. 112, unde se arată că existenţa acestei
"culturi" nu se poate susţine. La acelaşi simpozion, subsemnatul a combătut de asemenea noul
13

analiză critică
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Ceea ce se poate afmna acum cu certitudine este prezenţa în proporţii încă
necunoscute, a dacilor liberi şi carpilor pe cuprinsul fostei Provincii, în a doua
jumătate a secolului ITI şi în cursul veacului unnător. Peste tot unde există
vestigii arheologice care le pot fi atribuite, ele se plasează după retragerea
romană din ţinuturile respective, nu mai devreme. Perpetuând vechile lor
credinţe şi tradiţii, dacii liberi şi carpii intraţi în teritoriile romane ex-provinciale
nu erau încă creştini şi romanizaţi, la fel ca şi cei rămaşi în ţinuturile vestice şi
extracarpatice ancestrale. Creştinarea, care a mers mână în mână cu romanizarea
lor, determinându-se reciproc, se va situa pe coordonatele generale de evoluţie
ale populaţiei din fosta Provincie, în rândurile căreia s-au integrat. Primirea
creştinismului în aceste comunităţi de populaţie şi asimilarea treptată la
romanitatea locală s-au desfăşurat pe parcursul secolelor IV şi V. La începutul
secolului VI, chiar şi în vechiul mediu rural, romanizarea şi creştinismul
constituiau realităţi bine consolidate, rezistente şi viabile.
Carpii şi dacii liberi, aşezaţi pe fostul teritoriu provincial roman, au
contribuit, prin integrare şi asimilare treptată, la consolidarea populaţiei
daca-romane locale şi la compensarea pierderilor demografice ale Daciei,
în urma retragerii aureliene. Probabil că o parte din cuvintele de origine
traco-dacică transmise până astăzi în limba română, prin filieră latină,
provine şi de la aceşti daci liberi, asimilaţi etno-cultural şi lingvistic la
romanitatea din spaţiul carpatic ex-provincial, în cursul sec. IV-V 14 .
punct de vedere cu argwnente concrete, iar unii dintre specialiştii prezenţi acolo, la discuţii, au
respins şi ei denumirea propusă de K. Horedt pentru acoperirea neadecvată a realităţii arheologicoistorice din perioada şi zonele Transilvaniei menţionate.
14
La sugestia colegului Ioan Mitrea de a relua un studiu care prezintă interes pentru cercetători (şi
nu numai), spre a fi publicat în Zargidava, am considerat că textul de faţă, apărut în volumul II din
Autohtonii în Dacia. Dacia postromană până la slavl Cluj-Napoca, 2000, p. 48-54, ar îndeplini
această cerinţă, mai ales că în decursul celor 16 ani de Ia publicare a stârnit şi opinii adverse. Cu
toate acestea, punctul meu de vedere rămâne în general valabil.
Acum aş mai releva şi faptul, menţionat şi în trecut, că există posibilitatea reală ca
produsele de podoabă filigranate folosite de carpi în Moldova să fi fost confecţionate în
Dacia romană şi importate de carpi. Premisele unui studiu în acest sens există şi ar conduce
la concluzia că podoabele respective sunt de factură romană, folosite atât în lumea rurală
dacică din Provincie, cât şi la dacii liberi-carpi.Descoperirile existente pot fi interpretate în
acest fel, prezentând credibilitatea ştiinţifică necesară.
Important de observat este şi faptul că în aşezările şi cimitirele de tip Soporu, Obreja etc.,
dacă ele ar fi carpice, ar trebui să avem, obligatoriu, şi ceramică specifică adusă de carpi, ceea ce
nu se constată. Este în general ştiut şi verificat că o comunitate de populaţie din epocă, mutându-se
ori fiind mutată dintr-un loc în altul, duce cu sine şi chiar produce forme ceramice proprii.

NOI DATE DESPRE NECROPOLA DE LATÂRZIA: TUMULUL No. 10*

Virgil Mihăilescu-Bîrliba
New data about the necropolis from Târzia: the tumulus no. 10
Summary: The Târzia archaeological site

(Brusturi-Drăgăneşti comm.,
county) is situated in the proximity of the first houses in the South of the
locality with the same name (Pl. 1).
Our initial research had resulted in the identification in the field of a number
of the 16 funerary mounds, mostly affected by the tillage works (Pl. 2). Our own
archaeological excavations had been initiated in 1977 (in tumulus no. 1) and had
been continued in 1979 (in tumuli no. 2, 3, 4, 5).
The monuments discovered at Târzia had been assigned to the "Culture of
Carpathian tumuli", which is knownby both by its funerary rite and ritual and by
the chronological and cultural assignement of the grave goods. Within the same
range had been also identified other faur necropoles belonging to the same culture
(at Botoşana and Boroaia, in the Suceava county and at Branişte and Gura Secului,
in the Neamţ county).
In 1982 we had resumed the excavations, but most of the remaining tumuli
were destroyed by the tillage works. We had explored 6 other mounds (no. 7-11),
in which, just sporadically, the in situ remnants of archaeological complexes could
be detected. This was the reason why we had given up the archaeological
excavations.
In the following li nes, we had insisted just upon the tumulus no. 1O, inside
of which severa) ceramic fragments (Pis. 3-4), a flint blade (Pl. 3/21), a gamish
(Pl. 3/20) and a spur (Pl. 3/22), both made of iron, could be found.
As already mentioned, it appeared a fragmentary iron spur (Pl. 5/1-2). Its
main body has a horse-shue-shape, while ist two rods are arched towards the inner
side; the central part of the metal band had been widened and pierced for fixing a
chonical spike, but also ended with three omamental "nicked". The opposite part,
right above the spike, had been broken and lost, this being the attachment knob.
The other two attachement knobs are missing also from the ends of the spur's
branches.

Neamţ

• Versiunea în limba germană a articolului de faţă, intitulată Neu Daten von der Nekropole
aus Târzia: Hiigelgrab Nr. 10, a fost publicată în B. Ciupercă (ed.), Archaeology of the
first millennium A. D., IV, Nomads and the autochtonous in the first millennium A.D.,
In memoriam Maria Comşa, Bucureşti, Ed. lstros, 2015, p. 187-202.
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The closest analogies of the spur from Târzia seem to be, un tii now, those
discovered at Leuna: a pur with three attachment knobs and a spike (Nietknopfspor
mit Dreipunkthalterung mit Dornfortsatz), in the variant C (Eastern RomanProvincial = ostlich-provinzialromische Variante), being dated in the 4th century
AD (Pl. 6). The origin of this type of spurs seems to have been the Roman
provincial milieu, especially the zone of the Pannonic limes (Pl. 7). Until now, the
item from Târzia is the Eastem most presence of this type.
Keywords: "the culture of the Carpathian tumuli", Târzia, the 4'h c. A.D.,
1ron spur.
Staţiunea arheologică

Târzia (corn. Brusturi-Drăgăneşti, jud. Neamţ)
se găseşte în apropierea celor dintâi locuinţe din sudul localităţii cu acelaşi
nume, în câmp, mărginind în partea dreaptă drumul naţional care venea de
la Târgu Neamţ şi continua spre Fălticeni (Pl. 1).
Satul Târzia este situat de-a lungul pârâului cu acelaşi nume, la limita
dintre Subcarpaţii Moldovei şi Podişul Sucevei. Din punct de vedere
pedologic este caracterizat prin prezenţa unui sol sărac, de pădure, propice
doar cultivării plantelor furajere şi cartofului mai ales, ceea ce favorizează
creşterea vitelor 1•
Cercetările noastre iniţiale au condus la identificarea pe teren a unui
număr de 16 movile funerare, care, afectate în mare măsură de lucrările
agricole, nu mai atingeau dimensiunile originare: înălţimea lor era de cel
mult 0,40 m, iar diametru! ajungea la maximum 1Om (Pl. 2).
Mai amintim cu acest prilej că, în anul 1934, încurajaţi de către
marele nostru istoric N. Iorga, doi dintre învăţătorii de la şcoala sătească
(Gr. Sturzu şi V. Dumitraşcu), împreună cu şcolarii lor, au explorat doi
dintre cei mai vizibili tumuli, cu înălţimea aproximativă de 0,80 m - 1,O m.
După cum ni s-a relatat, în timpul săpăturilor au fost găsite fragmente
ceramice, oase arse, pinteni şi un vârf de lance din fier, care ar fi fost
predate Universităţii (?) din Iaşi 2 . Din păcate, cu toate investigaţiile noastre,
obiectele amintite nu au mai putut fi regăsite în patrimoniul vreunei unităţi
muzeale sau universitare ieşene.
Propriile noastre săpături arheologice au început în anul 1977, prin
atacarea turnul ului nr. 1, după care, în 1979, au mai fost cercetaţi turn ulii nr.
1. Bojoi, 1. Ichirn, Judeţul Neamţ, Bucureşti, Ed. Academiei, 1974, p. 61-62, 120 şi urm.
Informaţii furnizate de către învăţătorul pensionar Dumitru Ilioaia, căruia îi rămânem
adânc recunoscători.
1

2
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2, 3, 4 şi 5. Rezultatele acestor prime două campanii (1977 şi 1979) au fost
imediat şi integral comunicate 3 . Prin analiza întreprinsă, monumentele
descoperite la Târzia au fost atribuite "Culturii tumulilor carpatici",
recunoscută atât prin ritul şi ritualul de înmormântare, cât şi prin încadrarea
cronologică şi culturală a inventarului anex.
Ajunşi în acest punct al expunerii noastre, socotim util să menţionăm
identificarea altor patru necropole, aparţinând aceleiaşi culturi şi care,
împreună cu cea de la Târzia, alcătuiesc un tablou coerent şi concludent
despre realităţile arheologice din această zonă, aferente secolului al IV -lea:
în judeţul Suceava, la Botoşana4 şi Boroaia5, situate la nord de cea de la
Târzia şi altele, aflate mai la sud de aceasta, în judeţul Neamţ, apărute în
satul Nemţişor (la Branişte şi Gura Secului) 6 .
După câţiva ani de la primele investigaţii, în anul 1982 am reluat
săpăturile arheologice la Târzia, cu scopul declarat de a epuiza cercetarea
necropolei. Din păcate, înaintea acestei ultime campanii, o încercare de
revigorare a fertilităţii solului prin lucrări în profunzime au condus la
distrugerea în totalitate a monumentelor antice. Ce se întâmplase intre
timp? Ne aflăm în anii când sub conducerea partidului-stat a fost promovată
o "politică agrară" Iară suport ştiinţific, de extindere fără măsură a
suprafeţei arabile cultivată cu cereale, în primul rând cu grâu, şi aceasta,
chiar dacă condiţiile - în primul rând solul - nu erau deloc prielnice. Un
exemplu îl reprezintă chiar situaţia de faţă, unde, pe locul cimitirului antic
s-au întreprins intense lucrări agricole, cuţitele plugurilor de mari
dimensiuni - "scormonitoare", în limbajul sătenilor - trase de tractoare
extrem de puternice, au tăiat şi răscolit solul până la adâncimea de
V. Mihăilescu-Bîrliba, N. Miriţoiu, M.Şt. Udrescu, Raport preliminar privind
cercetarea de la Tirzia, corn. Brusturi-Drăgăneşti, jud. Neamţ, în Materiale, Tulcea,
1980, p. 246-253.
4
D.Gh. Teodor, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi in secolele V-VII e. n. Aşezarea
de la Botoşana-Suceava, Bucureşti, Ed. Academiei, 1984, p. 10 şi 18-19.
5
M. lgnat, Contribuţii la cunoaşterea culturii tumulilor carpatici. Turnului 1 din
necropola de la Boroaia (jud. Suceava), în SC/VA, 50, 1999, 1-2, p. 55-66.
6
V. Mihăilescu-Bîrliba, Un nouveau groupe culturel sur le territoire de Roumanie. Les
fouilles de Branişte- Nemţişor (dep. de Neamt), în Dacia, N. S., XXIV, 1980, p. 181-207;
idem, Ethnical Elements in "the Carpathian Tumuli Culture", în Archaeological
"Objectivity" in lnterpretation, voi. 1, The World Archaeological Congress, 1-7
September 1986, Southampton, 1986, 10 p. + 5 pl.; idem, Noi date privind cultura
tumulilor carpatici in România, în SC/VA, 48, 1997, 4, p. 309-339.
3
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aproximativ 0,80 m - 1,O m. Drept urmare, stratul subţire de pământ arabil
(0,20 m - 0,30 m) a fost devastat, la suprafaţă ajungând în schimb o mare
cantitate de argilă şi mamă. Consecinţele au fost dramatice, atât pentru
agricultură, care a devenit complet neproductivă, cât şi pentru cimitirul
antic, distrus în totalitate de această dată.
Am explorat în anul pomenit doar 6 movile (nr. 7, 8, 9, 10 şi 11), complet
aplatizate, încercând să mai salvez câte ceva din vestigiile antice, semnalate pe
teren doar prin relativa concentrare a unor resturi osoase şi ceramice. Adâncirea
excavaţiilor noastre s-au dovedit a fi în mare parte zadarnice, deoarece după
sărăcăciosul strat arabil păstrat uneori (ca. 0,20 m) urma îndeaproape solul dur
(argilă şi mamă) adus din adâncime prin lucrările agricole amintite. Totuşi, în
câteva cazuri au mai putut fi surprinse in situ resturile unor complexe
arheologice, cum ar fi slabele urme ale unor ruguri fi.merare (bustum) sau
:fi.mdurile câtorva gropi. În consecinţă, am decis să renunţ la continuarea
cercetării tumulilor nr. 12-16, inutilitatea ei fiind evidentă.
În rândurile de faţă ne-am oprit doar asupra turnul ului nr. 1O, unde a
apărut o piesă importantă pentru încadrare cronologică şi culturală a
necropolei. În timpul îndepărtării stratului arabil au putut fi recoltate, în afara
unui context arheologic, câteva resturi ceramice, o lamă de silex, o garnitură şi
un pinten, ambele din fier, ultimele trei piese apărute la adâncimea de 0,15 m.
Am adâncit excavaţia până la 0,60 m, dar, în afara unor fragmente ceramice
izolate sau atipice nu s-a mai putut salva ceva de oarecare însemnătate.
Examinarea fragmentelor ceramice pomenite ne-a permis să reţinem
câteva observaţii, care, chiar dacă nu pot fi generalizate, ne-au furnizat
unele indicii privitoare la inventarul existent iniţial în turnul.
În primul rând, trebuie subliniat faptul că toată ceramica găsită a fost
lucrată cu roata olarului şi face parte din categoria olăriei fine. S-au putut
recunoaşte următoarele forme: castroane cu marginea lată şi trei torţi, căni,
ulcioare, baluri şi oale (Pl. 3-4). Ele au fost confecţionate dintr-o pastă de
bună calitate, cenuşie, cu pete brune şi gălbui-roşietice provenite de la
arderea secundară; totuşi, am sesizat că nu toată ceramica pare să fi fost
arsă secundar. De asemenea, am constatat că unele fragmente ceramice erau
acoperite cu o angobă neagră. Trebuie semnalată şi prezenţa ceramicii
zgronţuroase de culoare cenuşie, cu nuanţe brune şi roz-gălbui de la arderea
secundară (oale şi castroane înalte) 7 •
7

Muzeul din Piatra Neamţ cu numerele de inventar 21912 a-ţ şi v-y.
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Toate caracteristicile ceramicii apărute în acest turnul se întâlnesc şi
în celelalte necropole ale grupului nostru cultural.
După cum am menţionat, în acelaşi strat arabil, la aceeaşi adâncime
(0,15 m), au mai fost găsite o lamă de silex şj două piese de fier (o garnitură
şi un pinten).
Lama de silex (de Prut?) nu era retuşată, avea dimensiuni medii (63 mm
x 24/20 mm) şi era colorată cenuşiu-lăptos, cu intruziuni cenuşii închis (Pl.
3/21)8. Astfel de piese de silex apar adesea în complexele Culturii tumulilor
carpatici.
Ceea ce am prezumat că reprezintă o garnitură de fier (50 mm x 6 mm),
deşi puternic corodată, avea înfăţişarea unui ştraif care părea a fi destinat
fixării şi întăririi marginale a unui scut de lemn acoperit cu piele (Pl. 3/20)9 .
În partea estică a presupusului turnul, tot la aceeaşi adâncime (0, 15 m), a
apărut şi un pinten fragmentar de fier (Pl. 3/22), care a mai fost fugitiv
menţionat şi ilustrat 10 . Corpul său principal are forma consacrată de
potcoavă sau litera U şi a fost confecţionată prin }aminarea unei fâşii de
fier, semicirculară în secţiune, plată spre interior şi bombată (convexă) spre
exterior. Cele două tije ale pintenului sunt arcuite spre interior şi au
deschiderea (păstrată) de 45 mm; partea centrală a bandei metalice a fost
lăţită prin batere şi perforată circular pentru fixarea prin nituire interioară a
unui spin conic, ascuţit, lung de 15 mm 11 •
Partea centrală, inferioară, a zonei mai late, se termină cu trei zimţi,
având un rol omamental. Sectorul opus, din aceeaşi zonă centrală, situată
deasupra spinului, a fost rupt şi pierdut. Cu multă şansă de a avea dreptate,
credem că în această porţiune se afla un peduncul care susţinea un buton de
prindere. În caz contrar, dacă aici s-ar fi aflat o latură simplă, rectangulară
sau în formă de unghi ascuţit, cum adesea se întâlneşte la unele tipuri de
pinteni din cultura Przeworsk 12 , deteriorarea segmentului respectiv ar fi
Muzeul din Piatra Neamţ, cu numarul de inventar 21913 a.
Muzeul din Piatra Neamţ, cu numărul de inventar 21913 b.
10
V. Mihăilescu-Bîrliba, op.cit., în SCIVA, 48, 1997, 4, p. 326, fig. 13/8 (p.313-332); idem, Die
Karpatische Hiigelgrfiberkultur in Rum§nien, în S. Czopek, A. Kokowski (eds.), Na
granicach antiycznego ~wiata, Rzesz6w, 1999 , p. 320, 326 şi fig. 13/8 (p. 313-332).
11
Muzeul din Piatra Neamţ, cu numărul de inventar 18447.
12
R. Kenk, Studien zum Beginn der jiingeren romischeo Kaiserzeit in der PrzeworskKultur dargestellt am Beispiel der Grăberfelder von Chorula und Spicymierz, în
Bericht der Romisch-Germanischen Kommission, 58, Frankfurt am Main, 1977, p. 211-213,
279-281, 348-352 şi fig. 33/2, 35/15; J. Ginalski, Ostrogi kabl~tkowe kultury
8

9
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dificilă

de admis.
Lipsesc şi ceilalţi doi butoni de prindere, care se aflau la terminaţiile
braţelor pintenului. Rupturile vizibile ale piesei noastre par să fi fost făcute
din antichitate, ceea ce ar indica o avariere a lor în urma arderii de pe rugul
funerar sau, poate, în cadrul ceremoniilor funerare corespunzătoare (Pl. 5).
Cele mai apropiate analogii ale pintenului găsit la Târzia par să fie,
până acum, cele apărute la Leuna: pinten cu trei butoni de prindere şi spin
(Nietknopfspor mit Dreipunkthalterung mit Dornfortsatz), în varianta C
(romană-provincială estică = ostlich-provinzialromische Variante, pl. 6),
corespunzând secolului al IV -lea 13 • De altfel, şi ceramica descrisă anterior
sprijină această datare.
După cum sunt răspândite descoperirile acestui tip de pinteni, se pare
că originea lor trebuie căutată în mediul provincial roman 14 , fiind frecvent
întâlnite în zona /imes-ului Pannoniei, cu toate că, de asemenea, el apare şi
pe linia Rin-Dunăre şi, excepţional, chiar şi în Britannia (Pl. 7) 15 . Până
acum, exemplarul de la Târzia este cea mai răsăriteană prezenţă a acestui
tip şi indică răspândirea sa pe o arie mai extinsă decât s-a presupus.

Przeworskiej. Klasyfikacja typologiczna!BOgelsporen der Przeworsk-Kultur. Eine
typologische Klassifikation, în Przeg/qd Archeo/ogiczny, 38, 1991, p. 64-67, 70-71 şi fig.
13/9-13, 1711-2, 19.
13
U. Gies1er, JOngerkaiserzeitliche Nietknopfsporen mit Dreipunkthalterung vom
Typ Leuna, în Saa/burg Jahrbuch, 35, 1978, p. 11-12 şi 23, fig. 2 (Variante C), 4/6 şi 12,
pl. 3/39a, 53, 59. Vezi şi H.-J. Eggers, Die absoluten Chronologie der romischen
Kaiserzeit im freien Germanien, în Jahrbuch des Romisch-Germanischen
Zentralmuseums Mainz, 2, 1955, p. 230 (stadiu!Stufe C-um 300-350 n. Chr. (oder etwas
lllnger?).
14
M. Jahn, Der Reitersporn, seine Entstehung und frOheste Entwicklung, MannusBibliothek 21, Leipzig, 1921, p. 77.
15
U. Giesler, op.cit., p. 12 şi pl. Il; J. Haberstroh, Der Reisberg bei ScheDiitzBurgellern in der Volkerwanderungszeit, în Germania, 81/1,2003, p.228.
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Pl. 1. Harta cu necropolele de la Branişte (1), Gura Secului (2),
Târzia (3) şi Boroaia (4).
The map with the necropolis ofBranişte (1), Gura Secului (2), Târzia (3) and
Boroaia (4).
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Pl. 2. Amplasarea tumulilor din cimitirul Târzia: "drumul lui
drumul naţional Târgu Neamţ- Fălticeni.
The plan with the tumuli ofTârzia.
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Pl. 3. Descoperiri din turnului nr. 1O de la Târzia.
Pottery from the tumulus no. 1O.
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Pl. 4. Descoperiri din turnului nr. 1O de la Târzia.
Poteny and other objects from the tumulus no. 1O.
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Noi date despre necropola de Ia Târzia: turnului No. 10
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Pl. 5. Pintenul găsit la Târzia: 1, desen; 2, foto.
The spur from Târzia.
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Pl6. Caracteristicele variantelor A-D (după U. Giesler).
The variants Leuna C and D (apud U. Giesler).

Noi date despre necropola de la Târzia: turnului No. 10

Pl. 7. Răspândirea pintenilor de tip Leuna C (după U. Giesler).
The diffusion ofthe spurs Leuna C type (apud U. Giesler).

99

CERAMICA DIN SECOLELE VI-Vll P .CIIR. DE LA ROŞIORI-NEAMŢ

(CAMPANIA 2015)

George Dan Hânceanu
Pottery to the VI5•-vnst century after Chr. from
(campaign 2015)

Roşiori-Neamţ

Abstract: In campaign from 2015, in the habitation levels, to the VP'-VIP1
century after Chr., we identified few fragments jars. Stratigraphic, we noticed and
subsequent digging a trash pit, which contained fragments from jars (two restored)
and a half patella, animals bones, whetstone and a fragment from spindle whorl.
The vessels typology and their features indicates the slave present in the site from
Roşiori-Neamţ.

Key words:

Roşiori,

trash pit, jars, patella, VP'-VII51 centwy after Chr.

În stadiul actual al cercetărilor', nivelul de locuire corespunzător secolelor
VI-VII p.Chr. din situl de la Roşiori, comuna Dulceşti, jud. Neamţ, este mai
slab reprezentat, comparativ cu straturile datate în secolele IV -III a.Chr şi
II-III p.Chr. Spre deosebire de siturile antichităţii târzii din Moldova, cele
medieval timpurii sunt mai puţine, fiind cunoscute în literatura de
specialitate şi sub denumirea de "prefeudale". Dintre ele semnalăm
Mănoaia-Costişa (jud. Neamţ?, Iaşi, punctul Crucea lui Ferenf, Onceşti,
punctul Poarta Ţarinei/Dâmbul lui Gologan Gud. Bacău) 4 , Drăgeşti-Todireşti,
punctul Silişte Gud. Vaslui) 5, Gura Idrici-Roşieşti, punctul La Coşare/Izlaz
1 După şase

campanii efectuate in situ) de Ia Roşiori (2004-2007, 2015-2016).
D.Gh. Teodor, V. Căpitanu, 1. Mitrea, Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costişa şi
contribuţia lor la cunoaşterea culturii materiale locale din secolele V-VI din Moldova,
in Carpica, 1, 1968, p. 233-247.
3
D.Gh. Teodor, Descoperiri din secolele VI-VII e.n. la laşi. Crucea lui Ferenţ, in CI, II,
1971, p. 119-124.
4
1. Mitrea, Aşezarea prefeudală de la Onceşti (jud. Bacău), in Carpica, IV, 1971, p. 271-286.
5
D.Gh. Teodor, Gh. Coman, R Maxim-Aiaiba, Săpăturile arheologice de la Drăgeşti
Vaslui, in MCA (A Xlll-a sesiune anuală de rapoarte), Oradea, 1979, p. 285-288; D.Gh.
Teodor, Gh. Coman, R. Maxim-Alaiba, Să păturile arheologice de la Drăgeşti-Vaslui in MCA
(A XIV-a sesiune anuală de rapoarte), Tulcea, 1980, p. 462-467; D.Gh. Teodor, Gh. Coman,
Săpăturile arheologice de la Drăgeşti-Vaslui, in MCA (A XV-a sesiune anuală de rapoarte),

2
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Gud. Vaslui)6 , Botoşana Gud. Suceavaf, Dodeşti, punctul Şipot Gud. Vaslui) 8 ,
Negreşti, punctul Cimitirul evreiesc Gud. Vaslui)9 , Borşeni-Războieni,
punctul Bulgărie Gud. Neamţ) 10 , lzvoare-Bahna, punctul La pod la
Hărmăneşti 11 , Davideni-Ţibucani, punctul La izvoare-Spieşti Gud. Neamţ) 12 ,
Suceava, punctul Şipot 13 , Ştefan cel Mare, punctul Gutinaş Gud. Bacău) 14 •
Rare sunt aşezările care aveau un număr mare de locuinţe şi un material pe
măsura aşteptărilor. Cultura materială a comunităţilor umane din aşezările
amintite este cunoscută şi acceptată în literatura de specialitate sub
conceptul de Costişa-Botoşana-Hansca 15 . Acestor comunităţi le-o adăugăm
şi pe cea care a locuit terasa superioară a râului Moldova, la Roşiori. Un
Braşov

(partea 1, 1981 ), Bucureşti, 1983, p. 456-463.
R. Maxim-Aiaiba, Săpăturile arheologice din aşezarea de la Gura Idrici, secolele
VIII-IX (jud. Vaslui), în ActaMM, III-IV, 1981-1982, p. 81-97; D.Gh. Teodor, R. Alaiba,
Săpăturile arheologice de la Gura Idrici-Vaslui, în MCA (A XV-a sesiune anuală de
rapoarte), Braşov (partea 1, 1981 ), Bucureşti, 1983, p. 464-469.
7
D.Gh. Teodor, Civilizaţia romanică la est de Carpaţi în secolele V-VII. Aşezarea de
la Botoşana-Suceava, Bucureşti, 1984, p. 31-67.
8
Idem, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi. Aşezările din secolele
VI-XI de la Dodeşti-Vaslui, Iaşi, Editura Junimea, 1984, p. 20-48.
9
R. Maxim-Alaiba, Cercetările arheologice de salvare de la Negreşti-judeţul Vaslui, în
ActaMM, VII-VIII, 1985-1986, p. 149-169.
10
I. Mitrea, Gh. Dumitroaia, El. Ciubotaru, Cercetările arheologice de la Borşeni-Neamţ, în
MemAntiq., XXI, 1997, p.l67-193.
11
1. Mitrea, Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi
concluzii istorice, Piatra Neamţ, Editura Noua, 1998, p. 29-46.
12
Idem, Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la Davideni
din secolele V-VTII, Piatra Neamţ, Editura "Constantin Matasâ", 2001, p. 35-171 (în
continuare, prescurtat Aşezarea de la Davideni ... ).
13 D. Gh. Teodor, Aşezarea medievală timpurie de la Suceava-Şipot, laşi, Casa
Editorială Demiurg Plus, 2013, p. 13-38.
14
1. Mitrea, Aşezarea medievală timpurie de la Ştefan cel Mare-Gutinaş, judeţul
Bacău, Oneşti, Editura Magic Print, 2015, p. 37-78.
15 Dintre numeroasele studii privind acest concept cultural menţionăm câteva: 1. Nestor, Les
donnees archeologiques et le probleme de la formation du peuple roumain, în RRH, III, 1964,
p. 383423; D.Gh. Teodor, V. Câpitanu, 1. Mitrea, Cercetările arheologice de la Mănoaia
Costişa şi contribuţia lor la cunoaşterea culturii materiale locale din secolele V-VI din
Moldova, în Carpica, 1, 1968, p. 233-247; D.Gh. Teodor, Conceptul de cultură "Costişa
Botoşana". Consideraţii privind continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi în
secolele V-VD e.n., în SAA, 1, 1983, p. 215-227; 1. Mitrea, Observaţii privind sfârşitul culturii
Sântana de Mureş şi începuturile culturii Costişa-Botoşana-Hansca, în stadiul actual al
cercetărilor arheologice, în Carpica, XXXIV, 2005, p. 131-142.
6
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grup cu preocupări comune, asemenea celor din aşezările precedente, aşa
cum reiese din descrierea descoperirilor dintre anii 2004-2007 16 • După
reluarea cercetărilor, în 2015, am avut ocazia să găsim şi alte vestigii
medieval timpurii.
În 2015, în nivelul de locuire de la Roşi ori am descoperit ceramică
fragmentară, care potrivit trăsăturilor (pasta friabilă, baza groasă a vaselor
borcan comparativ cu pereţii), se datează în secolele VI-VII p.Chr. Poate
nedecorarea vaselor şi lipsa metalului (datorită pătrunderii slavilor, care
conduc la un proces de "barbarizare" a ceramicii şi o scădere a numărului
pieselor de fier) 17 ar reduce datarea grosso-modo doar la secolul al VI-lea
pentru această aşezare, însă ne vom pronunţa mai târziu asupra cronologiei,
după mai multe campanii de cercetare. Pe lângă materialul ceramic din strat
am identificat şi un complex închis (o groapă menajeră) cu material
medieval timpuriu. Pentru anul 2016, descoperirile sunt mai ample, atât din
nivelul de locuire, cât şi din complexe 18 .

a) Ceramica din nivelul de locuire
Descoperită în stare fragmentară, care nu a permis restaurarea vreunui
vas. Conform trăsăturilor întâlnite le împărţim în două tipuri:
1. Vase borcan modelate cu mâna din pastă cu pietricele şi scoică
pisată, de aspect grosier, de culoare gălbuie sau gălbui-cărămizie,
srarârnicioase, friabile. De dimensiuni mici şi medii, vasele au corpul uşor
conturat şi fundul drept. Nu prezintă ornamente (pl. Il/11).
h) Complexul arheologic (groapa menajeră)
În 2015, cu prilejul cercetării unui cuptor antic 19 , a cărui groapă de
deservire era în laterala dreaptă (pl. 1111), am remarcat pe profilul
G.D. Hânceanu, Ceramica prefeudală din aşezarea de la Roşiori-Dulceşti Gud.
în Carpica, XXXVII, 2008, p. 222-231; ldem, La ceramique des VI•-vn•
siecles dans 1' etablissement de Roşiori-Dulceşti (dep. De Neamţ), în Studia Antiqua et
Medievalia. Miscellanea in honorem annos LXXV peragentis Professoris Dan Gh.
Teodor oblata, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, p. 227-237.
17
Argumente care stau la baza ipotezei propuse şi pentru situ] de la Davideni; pentru
detalii consultă 1. Mitrea, Aşezarea de la Davideni. .. , p. 158.
18
Întrucât la momentul finalizării articolului, materialul ceramic din campania 2016 nu era
terminat de prelucrat, am preferat să includem doar rezultatele din anul precedent.
19
G.D. Hânceanu, Un nou cuptor amenajat în exteriorul locuinţelor, din situl dacic de
la Roşiori Gud. Neamţ), în MemAntiq., XXXI-XXXII, 2017 (în curs de publicare).
16

Neamţ),
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stratigrafic (de pe latura vestică a casetei C) (pl. 111; 1112) penetrarea
nivelului dacilor liberi de o groapă circulară, a cărui material arheologic
(ceramică fragmentară, cu te, oase animaliere, unele cu urme de prelucrare pl. 112, 3) este din secolele VI-VII p.Chr. Numărul mare al oaselor de
animale indică rolul menajer al gropii. Starea ceramicii a permis restaurarea
a două vase borcan şi distingerea altor patru, rămase la stadiul fragmentar.
Complexul avea o adâncime de 60cm (cuprinsă între -0,40m-l ,OOm), iar
diametru} era de 0,80m.
Potrivit materiei prime, inventarul gropii menajere poate fi împărţit
astfel:

1. OBIECTE DE LUT20
1. Ceramica predomină categoria, prin intermediul fragmentelor, care
au permis şi restaurarea a două vase borcan. Conform ceramicii am distins
doar două tipuri de vase:
l.a. Vase borcan, fragmentare, din pastă cu pietricele, friabilă, de
culoare neagră şi gălbuie. De mici dimensiuni, vasele aveau buza evazată,
gâtui scurt, corpul conturat şi fundul drept (pl. II1/2; VI/3). Un fragment are
pe gâtui scurt şi subţire o alveolă (pl. Vl/2).
În urma prelucrării ceramicii din groapă s-a reuşit şi restaurarea21 a două
vase borcan, de dimensiuni medii, cu ardere secundară intensă. Acestea sunt
grosiere, strâmbe din fabricaţie, de culoare cenuşie. Primul (pl W/2; Vl/4),
mai mic, are buza, pereţii şi fundul drepte, aducând la aspect cu un pahar, fiind
lipsit de gât. Dimensiuni: H- 102 mm; Dg- 92 mm; Db - 65 mm. Al doilea
(pl. W/3; Vl/5), de dimensiuni medii, are gura tot plată, gâtui scurt, umerii
profitaţi, cu pereţii prelinşi finalizaţi cu un fund drept. Dimensiuni: H- 135mm;
Dg- 95mm; Db- 70mm. Ca formă, respectă vechea tradiţie geto-dacică, a
vaselor din secolele IV- III a.Chr., care s-a perpetuat şi în secolele 11-111 p.Chr,
dar şi ulterior perioadei antice, evidenţiind menţinerea moştenirii olăriei
antice locale.
l.b. Tipsie, din care s-a păstrat circa un sfert. Recipientul este lucrat
din pastă grosieră, de culoare cărămizie şi cu ardere secundară. Buza este
evazată, rotunjită şi prevăzută cu un prag interior pentru capac, fundul fiind
La dimensiunile vaselor am utilizat următoarele prescurtări: D - diametru; Db diametru bază; Dg - diametru gură; H - înălţime.
21
Mulţumim pentru întregirea vaselor colegei restaurator Lăcrămioara Băcăoanu, de la
Muzeul de Istorie din Roman.
20
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plat (pl. /V/1; V/11). Starea recipientului nu permite indicarea unor
dimensiuni.
2. Fusaiolă, un singur fragment dintr-o piesă circulară, sfărâmicioasă, de
culoare neagră (pL IIU2, piesa din dreapta imaginii). Dimensiuni: H- 2lmm;
D-32mm.

II. OBIECTE DE OS
Groapa conţinea şi un număr mare de oase animaliere, majoritatea
arse. Câteva oase, nearse, au urme de tăieturi, fiind rebuturi rămase în urma
prelucrării diverselor obiecte, iar altele aduc cu forma unor plăsele ori
mânere tubulare de cuţite (pl. V/1). La un os se observă o adâncitură
circulară, probabil o perforaţie de la o viitoare unealtă. Nu sunt obiecte în
curs de prelucrare ori finalizate.
III. OBIECTE DE PIATRĂ
Categoria include un percutor circular, de culoare
cute dreptunghiulare, cenuşii (pl. V/2).

cenuşie şi două

*
Chiar dacă locuirea din secolele VI-VII p.Chr. este dintre toate cea
mai slab reprezentată (faţă de nivelurile aparţinând geto-bastamilor şi
dacilor liberi), totuşi complexele arheologice indică, pentru această
perioadă, o prezenţă acceptabilă, în sensul că avem de-a face cu o aşezare
medie. Prezenţa tipsiilor şi a vaselor scurte, cu buza dreaptă (cu aspectul
unui "ou tăiat"), nedecorate, sugerează influenţa slavă asupra inventarului
aşezării. Dacă aceste tipologii şi caracteristici ale ceramicii se păstrează şi
pe parcursul campaniilor viitoare, la care se adaugă lipsa obiectelor de
metal, vom putea limita datarea locuirii doar la secolul al VI-lea p.Chr.
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3

1, semnalarea conturului gropii menajere (săgeată) pe profilul stratigrafic
vestic al casetei C; 2, tipsie fragmentară in situ; 3, fund de vas borcan in situ.
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PLANŞA ll:

2

1, plan general caseta C; 2, planul detaliat al cuptorului antic cu groapa de
deservire, ultima penetrată de groapa menajeră din secolele VI-VTI p.Chr.
(delimitată cu linia arcuită neagră)
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2

PLAN ŞA ITI: 1, vase borcan fragmentare din stratul de locuire; 2, fragmente de
vase borcan, unele cu ardere secundară şi o jumătate de fusaiolă din inventarul
gropii menajere
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PLANŞA

IV: 1, tipsie fragmentară; 2, vase borcan restaurate, cu buza dreaptă şi
cu ardere secundară . Ceramică din inventarul gropii menajere.
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2
PLANŞA

2, cute

şi

V: 1, oase animaliere cu urme de tăieturi şi rebuturi;
percutor de piatră. Obiecte din inventarul gropii menajere.
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PLANŞA

VI.

Ceramică din inventarul gropii menajere: 1, fragment de tipsie; 2, 3,
vase borcan fragmentare; 4, 5, vase borcan restaurate.

DE LA COMUNITATEA SĂTEASCĂ TERITORIALĂ LA
CONSTITUIREA STATELOR MEDIEVALE ROMÂNEŞTI DIN
SECOLUL AL XIV-LEA•
Ştefan

Olteanu

De la communaute villageoise territoriale, a la constitution des etates
medievaux roumanins du XIV~me siecle
Resume: Selon les resultats des recherches des sources ecrites et des
decouvertes archeologiques, notamment recents, relatives aux communautes
territoriales de l'espace carpato-danubien-pontique de la premiere millenaire
Chretienne, plus de 2000 etablissements villageois recherches, specialement du
point de vue archeologique, ont mis en evidence des aspects importants de la
population locale de la sphere de )'economie de transformation/ d'artisanats/ et de
)'economie d'echange, avec tous leurs aspects de tradition ancienne remontant des
siecles anterieurs, a travers des cultures materielles et spirituelles telles «Sântana
de Mureş» (siecles IV-VI) et «Dridm> principalement des siecles VII-X).
"La comparaison avec l'evolution des formes d'organisation socialadministratives de type communitas - tis territorial reconnu si l'on se refere a la
documentation pour toutes les communautes qui avaient constitue I'Empire Romain,
a permis d'aboutir a la conclusion de l'influence sur celle-ci par I'Ordre Romaine,
et, partillement, par celle Byzantine, presque tout au long de la premiere millenaire
Chretienne, par des institutions similaires, tels ces chefs des communautes
territoriales ayant des denominations telles: «princeps - principes locorum», ou
«dominus loci», etc., des institutions toujours existantes lors du regne de Clovis et
de l'Empire de Charlemagne, en tant qu'etape finale de leur disparition, dans les
conditions de l'organisation etatique franque (siecles VIII-IX)" 1•
Ces constructions social-politiques de type communitas- tis (marca, obşte etc.)
ont servi de fondement a la formation des Etats medievaux, parmi lesquels les
Etats roumains egalement.
Mots cles: comunaute villageoise, princeps, dominus, etatsmedievaux
ro uma ins
• Text bazat pe rezultatele comunicate la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de Istorie din
Vaslui din anul2016, rezultate consemnate, pe scurt, în Elanul din acelaşi an.
1 Georges Duby, Histoire du Monde. Le Moyen Âge, Paris, 1994 (prefaţă), VIII.
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În celebra sa lucrare Histoire du Monde. Le Moyen Âge, realizată în
ultima parte a vieţii, Georges Duby, marele medievist francez, arăta cu
dreptate, că: la scară mondială "istoria <medievală>, în tot cursul celor
unsprezece secole, rămâne dominată de opoziţia şi conflictul permanent
dintre nomazi şi sedentari, între populaţiile rătăcitoare în stepe sau păduri şi
cei care sunt înrădăcinaţi în sate" 2•
Istoria medievală timpurie a poporului nostru se integrează deplin în
această caracterizare generală a evoluţiei lui de-a lungul celor 10-11 secole
sfera împlinirii statale medievale, în urma actului politic de "Retragere" a
armatelor şi administraţiei romane de pe teritoriul carpato-danubian la
finele secolului al III-lea Creştin.

*

*

*

Începutul mileniului 1 Creştin găsea aşadar Bătrânul Continent european
într-o situaţie extrem de dificilă. Pe de o parte, Imperiul Roman traversa o
perioadă foarte grea datorită profundei crize economice şi social-politice, iar
pe de alta, declanşarea marilor mişcări ale populaţiilor migratoare din nordestul bătrânului Continent, care ameninţau direct societatea europeană
stabilizată, ajunsă atunci la un nivel de dezvoltare râvnit de "populaţiile
rătăcitoare în stepe sau păduri" cum arăta, istoricul medievist francez
Georges Duby citat mai sus 3 .
Aceste două mari pericole social-politice au determinat pe
conducătorii Imperiului să-şi mute capitala într-o zonă mai protejată de
noile pericole, această zonă fiind teritoriul unei vechi colonii greceşti,
Bizantion, realitate care se va înfăptui prin transferul aici, la cumpăna dintre
continentele Europa şi Asia, a instituţiilor centrale ale Imperiului, luând
naştere, astfel, cea de a doua Romă, Imperiul Bizantin.
Într-adevăr, în secolele următoare, vechea Europă a fost supusă unor
mari invazii ale populaţiilor "rătăcitoare", care a condus la o radicală
schimbare a evoluţiei social-politice a societăţii europene din acea vreme.
În acest cadru se afla, atunci, şi societatea nord-dunăreană, parte integrantă
2

Ibidem.
Vezi, mai cu seamă, SCIVA, Dacia etc. Avem în vedere studiile apărute în a doua
jumătate a secolului trecut şi până în prezent, perioadă marcată şi de activitatea ştiinţifică,
arheologică mai cu seamă, după constituirea Uniunii Internaţionale de Arheologie Slavi
(UIAS), organism în care a activat şi semnatarul rândurilor de faţă, în calitatea de membru
al Comitetului Executiv şi al Consiliului Permanent, organisme de lucru ale UIAS.
3
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din cuprinsul Imperiului Roman.
In asemenea condiţii era necesar să se caute probe incontestabile
privind existenţa acestor comunităţi precum şi procesul de organizare
teritorială a acestora pe tot parcursul anterior formării statelor medievale,
proces care să genereze forme superioare de organizare social-politică
statală.

*

*
*
Sunt cunoscute măsurile luate la mijlocul secolului anterior, de
Academia Română, care să răspundă problemelor centrale referitoare la
existenţa şi persistenta comunităţilor obşteşti pe tot parcursul mileniului 1
Creştin pe întregul spaţiu dacic, a modalităţilor de organizare teritorialpolitică pe tot acest răstimp, până la constituirea statelor româneşti
medievale.
Realizarea, în scurt timp, a acestor mijloace de informare ştiinţifică:
documente externe: FONTES ... , voi. 1-IV, în principal, documente interne:
DIR, DRH, ca izvoare scrise, şi Materiale şi cercetări arheologice,
cercetări arheologice anuale şi alte asemenea materiale surse de informare
istorică privind mai cu seamă situaţia demografică din primul mileniu
Creştin pe teritoriul carpato-danubiano-pontic.
Problema care se impunea, în primul rând, era cea demografică, a
persistenţei comunităţilor săteşti pe continentul european corespunzător
fostului Imperiu Roman, în condiţiile valului de migratori la finele secolului
al III-lea Creştin şi a modului lor de organizare social-teritorială, după
dispariţia statului Roman, problemă care s-a pus pentru toate populaţiile
Europei din acea vreme ale fostului Imperiu dispărut.
Marele nostru istoric Nicolae Iorga, referindu-se la istoria mileniului 1
Creştin în întreaga Europă a vremii, a caracterizat magistral organizarea
social-politică a bătrânului nostru Continent în această tranziţie de la
Antichitate la Evul Mediu.
"Aici, - arată Nicolae Iorga - printre cei care participă la această
organizare spontană, pe care eu o numesc, după acele cazuri în care se
întâlneşte numele ei, a Romaniilor, sunt şi ţărani .... În fruntea lor sunt juzi,
precum aceia din Britania după secolul al V-lea şi ceva îi mai aminteşte în
insitutiţia judecătorilor aleşi, astăzi, şi cei din Sardinia, deveniţi adevăraţi
principi, aceia de la Roma, de la Veneţia, din Italia medievală, sau ca
reprezentanţii aceleaşi instituţii, de o neapărată şi directă utilitate, de la
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ţărmul

oriental al Adriaticii, din Văile Macedoniei, Traciei, Eladei, de pe
tot întinsul acestei vechi părţi din Imperiul Roman şi din ţinuturile
învecinate, care se formeză ca o Romanie, o Românie care durează până în
ziua de astăzi' ...... "Zadarnic s-ar căuta însă- continuă istoricul citat -, un
reprezentant permanent al autorităţii în aceste sate şi târguşoare, unde
pentru orice pricină, funcţia juridică e îndeplinită, ca în autonomiile de
juzi, de către ((bătrâni)) sau <<oameni buni şi bătrâni)); în aceste sate şi
târguşoare, la prilejuri excepţionale, se recurge, la adunările poporului,
conventus (Konvent, pentru albanezi, pe când românii au adunări), care îşi
au originea în cea mai îndepărtată Antichitate la popoarele atunci libere" 5•
Această magistrală caracterizare a procesului de organizare social-politică
în spaţiul bătrânului nostru Continent, mai ales în cel sud-vestic, făcută de
N. Iorga cu aproape un secol în urmă, poate fi întregită astăzi şi cu situaţia
social-politică la nivelul mileniului I Creştin din alte zone europene care au
făcut parte din Imperiul Roman, în primele secole ale mileniului I d.Hr.
Avem în vedere teritoriul european sud-estic, spaţiul în care, după
căderea Imperiului Roman în secolele IV-V, s-a constituit cea de a doua
Romă sub numele de Imperiul Bizantin, în cadrul căreia s-au menţinut
vechile structuri social-economice printre care şi obştile bizantine, chorion,
supuse acum, în a doua parte a mileniului I, unui proces politic de integrare
în societatea bizantină în cadrul marii proprietăţi.
Acest principiu integrator al posesiunilor obştilor s-a lovit de
rezistenţa obştească protejată de legea protimisisului din politica agrară
bizantină, din perioada macedoneană mai cu seamă, cea a secolelor VIII-X,
cu scopul apărării micii proprietăţi a obştilor ţărăneşti (chorion) faţă de
ofensiva marii propietăţi a dinanţilor bizantini6 .
Încă mai înainte de secolele menţionate, puterea bizantină anula
vechile restricţii impuse până atunci celor "puternici" de a achiziţiona
pământurile obşteşti abrogând dreptul de preemţiune (protimisis) care avea
menirea de a eluda principiile obşteşti rurale (chorion), grăbind slăbirea
comunităţilor săteşti respective 7. Prin novela imperială din 922, se
restabileşte dreptul de protimisis, restituindu-se bunurile funciare
Nicolae Iorga, Ev Mediu şi Antichitate, în Generalităţi cuprinse la studiile istorice,
Ed. IV-a, Bucureşti, 1999, p.l68
5
Ibidem, p. 168, cap. III.
6
Stelian Brezeanu, O istorie a imperiului Bizantin, Bucureşti, 2005, p.l70 şi unn.
7
Ibidem, p. 171.
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înstrăinate ale comunităţilor obşteşti 8 • După două decenii, însă, împăratul

Nikephor II Phocas slăbeşte dreptul de protimisis al proprietăţii agrare
ţărăneşti, dar, cu toate aceste încercări ale împăraţilor bizantini de a opri
"ofensiva" celor puternici, de anulare a protimisisului, obştea sătească a
continuat vizibil să-şi reducă capacitatea de rezistenţă în faţa celor puternici
din afara obştii, chiar şi în condiţiile impozitului de recipocitate
(allelengyon) prin care se venea în ajutorul obştilor9 . Consecinţa acestor
măsuri fiscale luate de împăraţii macedoneni în special, n-a putut opri
ofensiva dinanţilor (celor puternici) pentru supunerea obştilor agrare,
fenomen care va lua proporţii în secolele următoare 10 •
Cea de a treia zonă europeană în care s-au petrecut fenomene
oarecum asemănătoare cu cele la care ne-am referit până acum, este zona
teritoriului nord-vestic a fostului Imperiu Roman. Este vorba de spaţiile
viitoarelor state medievale, precum statul lui Clovis şi al lui Carol cel Mare,
în principal, unde studii recente au pus în lumină existenţa acelor structuri
social-politice de tipul obştilor săteşti denumite mărci în literatura istorică
germană de specialitate pentru populaţia francă situată la limita nordică a
fostului Imperiu Roman. Comunităţile rurale respective aveau posesia
liberă a pământurilor, limitate doar de legăturile de rudenie; din aceste
structuri s-a dezvoltat în vremea lui Clovis şi a lui Carol cel Mare,
proprietatea, de tip villa, caracterizată prin existenţa acelor dominus şi
princeps loci, care stau la baza senioriei specifică întregii Europe
medievale rară de care apariţia seniorului ar fi fost de neconceput 11 • Pe de
altă parte, Legea Salică şi cea Ribuarică din timpul lui Clovis pun în
evidenţă relaţiile de familie din cadrul obştilor (mărcilor) săteşti: "fiecare
om judecat după neamul şi locul unde s-a născut" 12 • Aceste comunităţi
rurale libere aveau posesia liberă a pământurilor, posesie limitată doar de
legăturile de rudenie 13 • Cercetările arheologilor francezi şi belgieni realizate
la limita nordică a Imperiului Roman, pe teritoriul Belgiei, efectuate la Gera
8

Ibidem.
Ibidem, p. 172.
10
Şt. Olteanu, Obştea sătească şi statul medieval ca structuri social-politice
incompatibile de-a lungul evului mediu românesc, in Elanul, Nr.l48, iunie 2014.
11
Mare Bloch, Feudal Society, voi. 1, p.l71-172; Alexandru Florin Platon, O istorie a
Europei de Apus in Evul Mediu, Bucureşti,2010, p. 157.
12
Alexandru-Florin Platon şi alţii, in op.cit., p. 64-65
13 De la Cetatea lui Dumnezeu, la Edictul din Nantes, Iaşi, 2005 (pentru Legea Salică).

9

Ştefan

116

Olteanu

Tinz au pus în evidenţă aşezări ale francilor din secolele 11-111 cu clare
elemente ale organizării acestora în mărci (obşti) rurale 14 •
După oficializarea căderii Imperiului pomenit în sec.al V-lea, şi
constituirea statului franc, sub Clovis, marea proprietate moştenită de la
Imperiu a "înghiţit", în cea mai mare parte, mica proprietate obştească,
marcând începutul marilor transformări social-economice în societatea
francă, luând naştere, astfel, marea proprietate medievală cu întregul său
cortegiu de elemente constitutive, în cadrul societăţii franceze medievale.
Din aceste structuri obsteşti descrise mai sus, avea să se dezvolte,
ulterior, dar mai ales în vremea Imperiului lui Carol cel Mare, marea
proprietate de tip villa caracterizată prin existenţa unui dominus princeps
loci, formaţiunea de tip villa stând la baza Senioriei medievale. După Mare
Block, "fără o bază comunitară veche specifică întregii Europe,
apariţia seniorului ar fi fost de neconceput" 15 • Aceleaşi lucruri se
petreceau şi în teritoriile engleze din nord-vestul Europei. Ca şi în celelalte
spaţii europene examinate mai sus, şi în teritoriile viitorului stat englez se
petreceau lucruri asemănătoare. Celebra anchetă din 1086 menţionată în
Domesday Book (Cartea judecăţii de apoi), menţionează posesiuni
ţărăneşti libere în cadrul domeniului englez, care funcţionau pe baza
legăturilor familiale 16 • "Adunarea bătrânilor" era formată din cei mai
importanţi oameni ai teritoriului englez (Witenagemot), se pare, o copie a
vechei organizări engleze din perioada primelor secole ale mileniului 1
Creştin.

*

*

*

La finele secolului al IV -lea, lumea nord-dunăreană, inclusiv cei
dintre Dunăre şi Mare (dobrogeană), a suferit o situaţie politică
diferenţială. În timp ce populaţia dintre Dunăre şi Mare a continuat să
rămână sub dominaţie romană şi apoi bizantină, încă câteva secole, cea
nord-dunăreană, în urma "Retragerii Aureliane" de la finele secolului al
Vezi în această privinţă studii publicate în Revue de L 'Universite de Bruxelles, 1977,
referitoare la evenimentele din sec.II-IV; Al. Platon şi alţii, op.cit., p. 155 şi urm.
15
M. Bloch, Feudal Society, voi 1, p. 171-172; Al. Platon, op.cit., p. 157-159.
16
Al. Platon, op.cit.
14
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avea să evalueze în prezenţa gotică, prezenţă ce se va prelungi
până către finele secolului al IV -lea; această situaţie politică va cântări greu în
evoluţia normală a societăţii nord-dunărene. Consecinţele unei asemenea situaţii
politice va avantaja mult evoluţia structurilor social-politice ale comunităţilor
dobrogene, evoluţie surprinsă în documentele scrise şi arheologice referitoare la
această situaţie din cursul secolelor I-VII după Hristos.
Cercetările istorica-arheologice care s-au declanşat, în special după
mijlocul secolului trecut, la iniţiativa Academiei Române, după aproape trei
sferturi de veac de asemenea cercetări, au început deja să pună mai bine în
evidenţă parte din transformările social-economice şi politice ce au avut loc
în spaţiul dobrogean până la mijlocul secolului VII, astfel încât situaţia
social-economică şi cea politica-administrativă a comunităţilor de viaţă de
aici poate fi mult mai uşor cercetată şi comparată, sub aspectul structurilor
social-economice specifice, cu situaţii europene contemporane, expuse pe
scurt mai sus. Evident că cercetările întreprinse s-au referit mai ales la
transformările petrecute în comunităţile de viaţă din teritoriul dintre Dunăre
şi Marea Neagră, transformări care se oglindesc în rezultatul studiilor
bazate pe informaţia istorică scrisă, dar şi pe rezultatele ştiinţifice ale
cercetărilor arheologice realizate, mai cu seamă, de specialişti din institutele
Academiei Române şi ai Muzeelor de specialitate.
Cele mai recente cercetări istorica-arheologice referitoare la situaţia
social-economică şi politică a comunităţilor de viaţă de pe teritoriul
dobrogean din cursul secolelor 1 după Hristos şi până în secolul al VII-lea
bizantin, sunt cele realizate de istorici şi arheologi de seamă specializaţi în
domeniile corespunzătoare, ca, de pildă, cele obţinute de prof.univ.
Alexandru Suceveanu, decedat de curând, fost membru al Institutului de
Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti, cercetări asupra istoriei spaţiului
dobrogean, în general, de la cumpăna dintre mileniul 1 ante şi primele
secole ale mileniului 1 Creştin 17 .
Aşa, de plidă, la Tomis (Constanta de azi) "formaţiunile
administrative tipice teritoriului tomitan sunt viei, villae, în care populaţia
este compusă din greci, romani civili, alături de care elementul indigen
(deditici) este din plin atestat 18 . Menţionarea unor principes locorum, arată
III-lea

Creştin,

Alexandru Suceveanu, Viaţa economică în Dobrogea română în secolele 1-111 e.n.,
1977, cap II organizarea aministrativâ, în special p. 54 si urm.
18
Al. Suceveanu, op.cit., p. 62 (nota 251).
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pentru o formaţiune teritorială locală, se
întrevăd relaţii de obşti teritoriale, precum la Tekirghiol 19 şi în alte
localităţi; la Callatis, unde "indicarea la plural a numelui comunităţilor
constituie un argument pentru ipostaza formulată în mai multe rânduri "că
forme de obşte vor fi dăinuit până mai tărziu în epoca romană" 20 • În acestă
optică, la Moşneni ar fi existat o villa rustica, eventual şi la 2 Mai 21 , dar şi
în alte localităţi.
La Capidava, înscripţia lui Iulius Quadratus de la Ulmetum, poartă
titlul de quinquennalis territori şi de princeps loci, titlul ce reprezintă o
entitate organizatorică a teritoriului 22 • Ca şi în cazul titlului de princeps
loci de la Tekirghiol, şi aici este vorba de o formaţiune de tip neroman, de
obşte 23 • Un asemenea princeps loci a existat şi la Floriile, "un şef al unei
unităţi neromane" 24 • Alte exemple de obşti teritoriale, la Callatis, dar şi în
cazul oraşelor romane, precum Noviodunum, Arubium, Capidava, unde
menţionarea acelor pagi, pare să fie asemănătoare celor din obştile
teritoriale locale/ 5 contaminate puternic de civilizaţia celei de a doua
Romă, Imperiul Bizantin, cu o permanentă prezenţă în zona dintre Dunăre
şi Mare până în a doua parte a secolului al VII-lea.
Aşadar, potrivit cercetărilor efectuate în ultima vreme, pe teritoriul dintre
Dunăre şi Marea Neagră, s-a demonstrat că organismele politico-administrative
menţionate în documentele vremii pe teritoriul fostului Imperiu, sub numele
generic de "princeps loci", se identifică cu vechile structuri social-politice
de tipul obştilor săteşti ca mod de organizare teritorială, puternic influenţată
de ordinea romană instituită în teritoriul amintit în urma cuceririi romane
din primele secole creştine şi apoi contaminate puternic de civilizaţia celei
dea doua Rome (Imperiul Bizantin), cu o permanentă prezenţă în zona
dintre Dunăre şi Mare până în a doua parte a secolului al VII-lea.
Deci, o situaţie de organizare identică cu cea din cadrul zonelor
Europei centrale şi de nord-vest.
limpede

19

că:

Olteanu

în

funcţia tipică

Ibidem; vezi nota 252 unde se

menţionează

dubla

cetăţenie

a locuitorilor din Tomis

(romană şi indigenă).

Ibidem, p. 56; vezi şi Em. Popescu, în SCJV (1968), Nr 9, p. 184-190.
Al. Suceveanu, op.cit., p. 56 şi urm.
22
Ibidem, p. 67.
23
Ibidem, p. 68,70,72.
24
Ibidem, p. 74.
25
Ibidem, p. 103-104.
20
21
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Aşa

se prezentau lucrurile pentru o parte a teritoriului vechiului stat
dacic, anume zona dintre Dunăre şi Marea Neagră, în primele secole ale
erei creştine, unde civilizaţia romană, urmată de cea bizantină, va continua
să fie prezentă.
Teritoriul nord-dunărean se va confrunta cu o situaţie deosebit de
grea datorită declanşării, începând cu finele secolului al III-a după Hristos,
a marii migraţii a popoarelor germanice (în speţă a Goţilor), silind Imperiul
Roman să-şi retragă stăpânirea asupra provinciilor nord-dunărene
(Moldova, Ţara Românescă şi Transilvania).
Istoriografia modernă, română şi străină, a fost multă vreme
neputincioasă, din lipsă de dovezi edificatoare, în a zugrăvi o reală imagine
a evoluţiei social-economice şi politico-culturale a comunităţilor umane de
pe teritoriul nord-dunărean din acea perioadă a invadării marilor migraţii 26 .
O deosebită importanţă istorică pentru spaţiul nord-dunărean de la
începutul erei creştine, o prezintă publicarea celor mai importante
documente istorice, unele dintre ele publicate pentru prima dată în colecţia
amintită, de o fundamentală importanţă pentru cunoaşterea vieţii
comunităţilor săteşti în special, de pe teritoriul nord-dunărean la începutul
erei Creştine şi după aceia, cum ar fi, de plilă, celebrul document scris,
redactat la Tomis (Constanţa de azi), oraş de rezidenţă al conducătorilor
Bisericii Creştine aparţinătoare de jurisdicţia bisericească bizantină, cu
sediul în oraşul amintit, incluzând şi zone nord-dunărene, printre care şi cea
a actualului judeţ Buzău.
Prima concluzie care se impune în Urm.a efectuării cercetărilor
arheologice pe întreg spaţiul nord-dunărean este acea potrivit căreia
populaţia de pe teritoriul menţionat a continuat să-şi ducă viaţa în cadrul
comunităţilor săteşti preexistente, cu preocupările ei ancestrale din
domeniul economiei de transformare şi al econimiei de schimb pe toată
durata secolelor mileniului I: au fost cercetate un număr de peste 2000 de
aşezări săteşti descoperite pe teritoriul nord-dunărean datând din secolele
primului mileniu Creştin dovedind, totodată,că în cultura materială a
acestor comunităţi s-au preluat numeroase realizări tehnico-economice din
Lipsa unor dovezi edificatoare în acestă problem a dat posibilitatea unor istorici, străini
mai ales, să-şi construiască, ex nihilo, teorii peste teorii privind istoria comunităţilor norddunărene după "Retragerea Aureliană" de la finele secolului al III-lea Creştin, care mai de
care mai compromiţătoare la adresa istoriei de început a poporului Român.
26
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societatea anterioară, dând naştere unor noi aspecte de cultură materială
precum aşa numita cultură materială "Sântana de Mureş" din secolele IV-VI
e.n prezentă pe întreg spaţiul românesc 27 , precum şi cea a secolelor VII-X cu
denumirea de Cultura "Dridu", premergătoare constituirii statelor
medievale româneşti.
În privinţa formei de organizare social-politică a comunităţilor săteşti
de pe teritoriul dintre Carpaţi şi Dunăre descoperite, cheia de boltă a acestei
construcţii organizatorice ne-a fost oferită de celebrul document scris în
374 d.Hr în care se arată organizarea socială a comunităţii săteşti din
actualul judeţ al Buzăului, unde s-au desfăşurat evenimentele prezentate în
scrisoarea din 374 d.Hr.
Din textul scrisorii aflăm că Sava locuia într-un sat de pe raza
actualului judeţ Buzău, zonă în care au fost descoperite şi cercetate circa 30
de aşezări (sate) datate în secolul al IV-lea d.Hr. În satul în care trăia Sava
se afla o biserică la care Sava participa la oficierea slujbei religioase, fiind,
cum spune scrisoarea, cântăreţ în biserică ajutând pe preot la oficierea
slujbei religioase. În aceiaşi zonă se mai afla încă un sat cu o biserică la
care slujea preotul Samsalas. După retragerea armatei şi administraţiei
romane la sud de Dunăre, au năvălit goţii păgâni care au ocupat teritoriul
respectiv. Aflând de existenţa creştinilor, aceştia i-au legat pe preot şi pe
Sava, urmând ca a doua zi să fie duşi la sediul comandantului got. În timpul
nopţii, pentru a nu fugi, trimişii goţi I-au legat pe Sava de grinda casei unor
săteni din sat, care, după plecarea trimişilor goţi, I-au dezlegat contribuind
la pregătirea hranei pentru cei ce plecau a doua zi la munca câmpului;
aşadar, casele erau construite la suprafaţa solului.
A doua zi, venind trimişii goţi, 1-au luat pe Sava gol şi desculţ şi I-au
dus la comandantul goţilor pentru a hotărî pedeapsa ce se va da. Drumul a
fost deosebit de anevoios, Sava îndurând chinurile provocate de "cioturile
fumegânde"( este vorba de arbuşti incendiaţi pentru a face loc semănăturilor
cerealiere de primăvară) 28 . Scrisoarea arată, în continuare, cum Sava este
dus şi judecat în faţa adunării oamenilor din sat (sinedrion în limba
greacă), unde sfatul bătrânilor şi martorii respectivi depun mărturie
Şt. Olteanu, Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI, Bucureşti,
1997; idem, Societatea românească la cumpăna de milenii (sec.IV-XI), Bucureşti, 1983;
vezi şi Istoria Românilor, voi. III, Bucureşti, 2001.
28
Documentul datează din luna aprilie, lună benefică pentru desfăşurarea lucrărilor
agricole (arat, semănat).
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despre atitudinea lui Sava în cadrul comunităţii şi dacă este sau nu creştin.
Această chestionare din partea reprezentantului got s-a repetat, deoarece
veneau semnale că Sava este creştin şi serveşte biserica lui Dumnezeu.
După repetarea acţiunii, reprezentantul puterii gotice îl găseşte pe Sava
vinovat de aderenţa la creştinism şi conform regulilor obşteşti din sat, în
prezenţa reprezentantului got, Sava este "izgonit" din sat. Se pare, însă, că
doar pentru puţin timp deoarece reprezentantul goţilor este informat că
Sava s-a întros în sat şi continuă activitatea în cadrul bisericii din
comunitatea respectivă. Această "izgonire" din sat este şi ea una din
caracteristicile principale ale comunităţii obşteşti pe care o găsim
menţionată în documentele de cancelarie din secolele XV-XVIII 29 .
Această structură a comunităţii satului din sec IV de pe suprafaţa
actualului judeţ Buzău, precum şi alte "instituţii" caracteristice structurii
sociale şi chiar politice a organizării obşteşti, notifică cu certitudine
procesul de organizare socială şi administrativă a populaţiei săteşti din
lumea nord-dunăreană asemănătoare cu cea întâlnită şi pe teritoriul
dintre Dunăre şi Mare, examinată în paginile anterioare şi de asemenea cu
cea din societatea Europei centrale şi de sud-vest examinată mai sus. Se poate
admite, astfel, un proces de organizare la nivelul întregului spaţiu în care s-a
petrecut procesul "romanizării" privind modul de organizare, socialadministrativă şi chiar politică a comunităţilor de pe teritoriul nord-dunărean.
În această înţelegere, nu putem trece peste unele rezultate ale
cercetărilor arheologice privind modalităţile de apărare a comunităţilor
săteşti în momente de cumpănă provocate de invaziile migratorilor estici
împotriva cărora, obştile locale unite au fost nevoite să activeze în comun
pentru efectuarea unor mijloace de apărare contra invadatorilor migratori.
Aşa se explică descoperirea unor puncte fortificate, prevăzute cu val
şi şanţ de apărare a teritoriilor obşteşti, cu frontul spre est, contra unor
invadatori ce veneau dinspre răsărit. Este vorba de fortificaţiile descoperite
şi cercetate de la Vadul Siretului şi Stoicani-Galaţi din secolul al V-lea,
fiind evident vorba, de invazia hunilor, autorii realizării nivelului
Asupra acestei "instituţii" obşteşti, a se vedea documente publicate de P.P.Panaitescu în lucrarea
în Ţara Româneascli şi Moldova. Orânduirea feudală, Bucureşti, 1964; vezi
documentul din 16 mai 1594 unde sătenii obştii din Bujorani (Ţara Românească) hotăresc să-I
scoată din sat pe Sarchiz pentru că acesta "este om rău"; V. Costăchel, P.P. Panaitescu, A.Cazacu,
Viaţa feudală din Ţara Românească şi Moldova (sec.Xlli-XVII), Bucureşti, 1957, p.I04; Şt.
Olteanu, Societatea ... , Bucureşti, 1994, p. 240 şi urm.
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arheologic de mari incendii ale satelor situate pe linia de înaintare a
duşmanilor, care au încercat să se opună năvălitorilor.
Incendierea comunităţilor săteşti de pe traseul de înaintare hunică,
demonstrată de grosimea orizontului de incendiu, arată rezistenţa opusă de
comunităţile obsteşti împotriva năvălitorilor (la acea vreme huni) 30 .
În teritoriul nord-dunărean, corespunzător Munteniei, invazia hunilor
a provocat mari tulburări demografice, sate întregi refugiindu-se la sudul
Dunării în Imperiul Bizantin, cum spun documentele "la fraţii lor", evident
fiind vorba de creştini, datorită durităţii invadatorilor. În acestă situaţie,
Attila a trimis reprezenanţi la Bizanţ, acuzând că la nordul Dunării au rămas
ogoarele nelucrate 31 • Printre refugiaţi se aflau şi "doi copii de neam
regesc;m. Documentele nu dau detalii asupra acestor copii de neam regesc;
este posibil ca ei să fi aparţinut, eventual, conducătorilor care organizaseră
fuga în Imperiu, pentru a scăpa de furia hunilor. Potrivit documentelor,
există chiar o situaţie numerică a satelor refugiate, potrivit cererii lui Attila,
ceea ce a dus la nelucrarea ogoarelor. Pentru rezolvarea acestei probleme
demografice, o delegaţie bizantină condusă de Priscus din Pannion, a fost
trimisă la curtea lui Attila pentru rezolvarea problemei. Cu această ocazie
aflăm că pe teritoriul nord-dunărean (şi chiar la curtea lui Attila) se vorbea,
printre alte limbi şi în limba ausonă 33 , limbă cu puternic caracter latin.
Dacă ne referim la celalalt spaţiu demografic, cel transilvănean, apar acolo
deja numele unor conducători locali denumiţi, ca peste tot în lumea romană şi
post-romană, conducători de obşti şi uniuni de obşti cu numele de princeps loci
(principes locorum) aşa cum apare denumirea respectivă, nu numai pe teritoriul
Dobrogei, ci şi în Transilvania şi Oltenia (pe o tăbliţă cerată din sec.II d.Hr) 34 ,
funcţie asemănătoare cu acei "reguli, duci" din spaţiul Europei de Apus.

Precum se
30
31
32

cunoaşte,

*

cele

Şt. Olteanu, Analele Universitătii,
Şt Olteanu, op.cit.

*

*

două noţiuni

de

creştinism ŞI

latinitate

Seria Istorie, Nr. 3/2000.

Fontes Historiae Daco-Romanae, II, p. 607
Ibidem, p.265; limba ausonă asemănătoare latinei; pentru cadrul cultural general vezi şi
Mariana Soare, Cartea în cultură, cap. 1: în curs de editare.
34
Em. Popescu, Aspecte ale colonizării şi romanizării în Dacia şi Scythia ... , în Studii
clasice, 9, 1967, p. 181-198; V. Baumann, Ferma romană în Dobrogea, în op.cit.
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componentele fundamentale ale procesului de romanizare, proces
care a avut loc în cadrul tuturor comunităţilor de viaţă din teritoriile aflate,
într-o formă sau alta, direct sau indirect, în cadrul Imperiului roman, ori sub
influenţa acestuia, pe timpul existenţei lui; şi, de asemenea, sub aceleaşi
auspicii în timpul existenţei Imperiului bizantin, ca moştenitor al celui de
Apus, în perioada lui de tranziţie (sec.IV-VI) şi mai cu seamă în cea clasică,
de apogeu, situată în sec. VII-X d.Hr.
Teritoriul de la Dunărea de Jos, în cazul nostru cel situat între Carpaţi şi
Dunăre, teritoriul viitoarei Ţări Româneşti medievale, s-a integrat în acest
spaţiu european al stăpânirii romane, al receptării culturii şi civilizaţiei romane,
constituirea noului Imperiu, cel bizantin reprezentând o continuitate şi o
permanenţă a raporturilor acestuia cu teritoriile nord-dunărene.
Odată cu "pacea creştină" (pax christiana) proclamată de Imperiu în
313, şi mai ales după ce religia creştină a fost decretată ca religie oficială de
stat la finele sec.IV, pentru religia nou acceptată şi pe teritoriul norddunărean, Imperiul a constituit pavăza creştinilor de la nordul Dunării faţă
de neamurile păgâne care au invadat, în toată această perioadă teritoriile
menţionate; a constituit un veritabil "creuzet al civilizaţiilor şi focar al
marilor curente religioase şi politice, hotărâtoare în configuraţia evului
mediu", cel puţin din zona carpato-balcanică.
În ceea ce priveşte teritoriul nord-dunărean, Imperiul creştin bizantin
a exercitat o puternică influenţă în procesul romanizării, proces complex cu
factori multipli: lingvistic, economic, spiritual, cultural, iar credinţa creştină
şi latinitatea au fost alimentate permanent, chiar şi în cele mai dificile
perioade ale Imperiului. "Câtă vreme- arăta N. Iorga- religia importată
din Orient (religia creştină) a fost alăturată, anexată moştenirii
antichităţii, acceptată şi juxapusă la această glorioasă moştenire, cât
timp nu s-au pus decât temelii având la bază păgânismul, nu s-a putut
vorbi încă de Ev Mediu".
În acest context, problema care se pune este de a încerca cuantificarea
adepţilor religiei creştine de pe teritoriul nord-dunărean în secolele IV-VII,
problemă extrem de dificilă de rezolvat, deoarece izvoare documentare în
această privinţă sunt extrem de puţine.
În ultima vreme, însă, au apărut unele ştiri scrise care se adaugă la
cele existente deja şi care ne ajută să conturăm, cât de cât, o imagine a
dimensiunii fenomenului amintit. Ne ajută în această încercare, mai cu
seamă descoperirile arheologice care pun la îndemână o serie de informaţii
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simboluri creştine pe ceramică atât înainte de ardere, cât şi
după aceea prin fenomenul creştinării: semnul crucii, geme creştine, obiecte
liturgice (potir, linguriţe pentru împărtăşanie), înhumări după ritualul creştin care
întregesc dimensiunea creştinismului receptat de teritoriul nord-dunărean35 .
Izvoarele bizantine referitoare la perioada sec. IV-VII ne demonstrează că religia
creştină de limbă latină făcuse numeroşi adepţi nord-dunăreni. Celebrul
document patristic din 374 d.Hr. pomeneşte de existenţa unor adepţi ai noii
religii într-o comunitate situată, aproximativ, pe raza actualului judeţ
Buzău, comunitate organizată ierarhic cu biserică, preot şi ajutorul acestuia,
aflată sub jurisdicţia Tomisului dobrogean.
Secolul al V-lea însă, ne procură ştiri bizantine de o mare însemnătate
pentru aprecierea dimensiunii adepţilor noii religii, cu prilejul năvălirii
hunilor în teritoriul nord-dunărean. Aşa, de pildă, cum s-a arătat mai sus,
numeroase izvoare bizantine amintesc de refugierea la sudul Dunării, în
Imperiul bizantin, a locuitorilor satelor care, spun izvoarele, s-au refugiat
"la fraţii lor", de bună seamă fraţii întru Hristos, fapt care 1-a determinat pe
Attila la mijlocul sec.V, în anul 442, să solicite bizantinilor înapoierea
fugarilor din zona munteană motivând că i-au rămas ogoarele nelucrate.
Bizantinii trimit pentru aceste negocieri pe Priscus din Panion care, venind
la curtea lui Attila, negociază cu acesta problema refugiaţilor. Nu ştim dacă
bizantinii au înapoiat fugarii nord-dunăreni; ceea ce ştim este că în anii
următori Attila moare şi, probabil, problema a rămas nerezolvată.
O problemă abordată în ultima vreme în cercetările legate de
creştinism o constituie cea a ritului şi ritualurilor funerare, problemă
ridicată de descoperirea necropolelor din ce în ce mai numeroase din sec.
IV-VII de pe teritoriul dintre Carpaţi şi Dunăre. Până acum, pentru
arheologi, situaţia era clară: incinerarea era atribuită necreştinilor, iar
înhumarea după ritualul creştin era atribuită, normal, creştinilor. Cum
necropolele de incineraţie descoperite datând din sec .IV-VII erau în marea
lor majoritate socotite necreştine, acest lucru aducea atingere raportului
numeric dintre creştini şi necreştini, în favoarea celor din urmă. Cercetări
recente atât pe plan naţional, cât şi pe plan european, încearcă să acrediteze
ideia că în creştinismul primar incinerarea nu venea în contradicţie cu

în

această privinţă:

A se vedea, în special: Şt. Olteanu, N. Grigore, Comunitatea sătească de la Şirna ... ,
2007, p. 134 şi urm., cu bibliografia corespunzătoare; Şt. Olteanu, Societatea ....
Bucureşti, 1997, p. 205 şi urm.
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dogma creştină din această etapă de până în sec. VIII, şi, prin unnare,
incinerarea putea fi practicată şi de creştini. Sunt invocate, în această privinţă,
unele texte patristice care arată că dogma creştină din acea vreme nu prevedea
această interdicţie a incinerării creştinilor. Aşa, de pildă, într-o omilie a sa, Ioan
Gură de Aur menţionează, f'ară să condamne, rămăşiţele provenite din arderea
trupurilor creştinilor, iar David şi oamenii săi sfătuiesc pe creştini să nu-şi
incinereze prietenii, făcând remarca potrivit căreia dumnezeu va învia
rămăşiţele, chiar şi ale celor din urne. Acelaşi Gură de Aur protestează contra
abuzurilor de practicare a botezului creştin al morţilor. Este limpede aici vorba
de practica încreştinării morţilor prin botezul creştin sau prin alte simboluri
creştine. Arheologia a pus în evidenţă un asemenea fenomen, prin descoperirea
în urne a unor simboluri creştine, cum ar fi, de pildă, crucea metalică deasupra
resturilor cromatice din urnă (descoperire făcută la sud de Dunăre). Pe de altă
parte, la Brătei, jud. Sibiu, urnele cu resturi ale cremaţiei din sec.VI, au fost
puse în urne dispuse în pământ în formă de cruce; la unele dintre urne, printre
resturile de la incinerare se aflau şi alte obiecte creştine, precum pahare din
sticlă purtătoare de mir pentru împărtăşanie. Aceste mărturii demonstrează că
incinerarea creştinilor nu era interzisă de dogma creştină, care nu era încă, în
acea vreme primară a noii religii, consolidată în acest sens, aşa cum va fi către
finele sec. VIII, pe timpul lui Carol cel Mare. Oricum, până la Sinodullocal de
la Paderbome, se manifestă o tăcere a dogmei Bisericii creştine faţă de practica
incinerării adepţilor săi.

În 785 Carol cel Mare stabileşte norme în 34 capitole divizate în două
serii, referitoare la practica incinerării creştine. Punctul 7 al acestor
reglementări al decretului arată: "Oricine <dintre creştini> care va incinera
un corp după obiceiurile păgâne, acela va fi pedepsit cu moartea".
Consecinţa imediată a prevederilor amintite mai sus în decizia Conciliului
de la Paderbone a fost pentru întreaga Europă creştină, inclusiv pentru cea din
spaţiul nord-dunărean, generalizarea înhumării creştine aşa cum se constată şi
pe teritoriul carpato-danubian începând din secolul al VIII-lea
În ce priveşte latinitatea limbii de comunicare din sec.IV-VII pe teritoriul
nord-dunărean, în condiţiile în care se receptaseră bogate elemente de cultură şi
civilizaţie romană, acest proces nu putea să nu includă şi receptarea unor
aspecte lingvistice, aşa cum se dovedeşte în unele cazuri concrete 36
36

Şt.

Olteanu, N. Grigore, op.cit., p. 134 şi urm.
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Fragmentul ceramic descoperit la Vărvoriu, jud. Dolj, conţine cuvinte de
limbă latină scrijelate pe vas: "Patel" şi Marcus" datând din sec .IV-V; de
asemenea, cărămizi pe care se exersa scrisul în limba latină, descoperite la
Sucidava, Drobeta-Tumu Severin, Jidava etc., precum şi inscripţiile de la
Romula din aceeaşi vreme şi cea de la Ratiaria cu conţinutul: "Anastasiana
Ratiaria semper floreal". A se vedea în acest sens şi traducerea unor
cuvinte (nume de locuri în special) în limba latină, precum: Capot Bubali,
Capot Bovis, Pons AJuti, Aquae etc. situate în zona citată.
În ceea ce priveşte limba vorbită, limba de comunicare între locuitorii
aşezărilor, un interes deosebit îl prezintă relatările lui Priscus din Panion,
privind negocierile bizantino-hunice de la Curtea lui Attila, unde, arată
Priscus, se vorbeau multe limbi, printre care şi cea a ausonilor, folosită în
cazul delegaţiilor bizantine. După cum s-a arătat mai sus, limba ausonică
era o limbă latină populară de comunicare a populaţiei de la nordul Dunării,
despre care ne informează şi Procopius din Caesarea în anul 545, când, pe
teritoriul Munteniei se vorbea latineşte (latinon afienta fonin).

*

*

*

Etapa secolelor VII-X, apare sub aspectul organizării politice pe
teritoriul nord-dunărean, cea mai concludentă pentru problema coagulării
pe spaţii mai întinse, a grupărilor teritoriale obşteşti, sub forma unor
concentrări politice de tipul uniunilor de obşti sub conducători politici
nominalizaţi, care, datorită noului val de migratori, cei slavi, poartă, uneori,
pecetea terminologiei slave a organismelor politice: cnezat, voievodat,
alături de cel latin (terra) ţară, conduse de cnezi şi voievozi.
După trecerea masivă a slavilor la sudul Dunării în secolele X-XII, se
generalizează denumirea latină de terra/ţară; conducătorii unor asemenea
formaţiuni politice, revin, ca denumire latină, la cea de dux şi dominus 34 ;
totodată, apare în documente scrise şi denumirea, în formă latină, de
seniores villarum, sinonimă cujupanii ţărilor slave37 •
Finalul mileniului 1 Creştin reprezintă etapa istorică în care se
finalizează apariţia elementelor definitorii pentru procestul de constituire a
34
37

Istoria Românilor, voi III, Bucureşti, 2001, p. 96 şi urrn.
Ibidem, p. 96, 100; Şt. Olteanu, Societatea ... , p. 269 şi urrn.
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unor organisme politice-administrative, superioare celor întâlnite pana
atunci, veritabile puteri politice-administrative cu centre administrative
fortificate, anticamera puterii statale. Aici pot fi încadrate formaţiunile
politice româneşti de pe teritoriul Transilvaniei, conduse de Glad, Gelu şi
Menumorut, precum şi cele de pe teritoriul Dobrogei, unele dintre ele, ca
cele din Dobrogea, având drept conducător pe ,jupanul" Dimitrie în anul
943, în luptă cu oastea bizantină38 .
Asemenea stări de lucruri se constată şi la Est de Carpaţi pe teritoriul
Moldovei, precum arată cetăţile cercetate arheologic de la Tudora, Dersca,
Baranga, Horodiştea, Fundu Herţei etc., veritabile centre politiceadministrative şi militare, probabil ca sedii ale organismelor social-politice
de tipul obştii săteşti 39 ; la Sud de Carpaţi, pe teritoriul Munteniei, asemenea
cetăţi s-au descoperit la Sion-Prahova şi pe linia Dunării 40 .

*

*

*

Etapa următoare, cea a secolelor XI-XIII, reprezintă etapa finală a
procesului de constituire a primelor state medievale româneşti în spaţiul
carpato-danubian. În cadrul obştilor, dar şi în afara lor, se cristalizează, din
ce în ce mai puternic, raporturi sociale noi, ca urmare a creşterii marii
proprietăţi agrare individuale la nivelul, mai cu seamă, al conducătorilor de
obşti ca formaţiuni politice angajate continuu într-un proces de coagulare,
de continuă unificare, proces observat pe întreg spaţiul nord-dunărean.
Constituirea statului medieval arpadian, incluzînd şi teritoriul
Transilvaniei cu comunităţile săteşti din arcul carpatic, organizate încă din
secolele anterioare sub forma voievodatelor şi cnezatelor româneşti, a
influenţat mult evoluţia comunităţilor de viaţă din acestă parte a spaţiului
românesc. Prezenţa obştilor săteşti se identifică prin existenţa structurilor
de bază ale obştii săteşti: adunarea satului (sinedrion), sfatul bătrânilor,
martorii, părţile obşteşti (sortes) etc.
Chiar primul act al cancelariei maghiare, din 1075, menţionează o danie
de 26 sate din proprietatea obştei din comitatul Bihor; se menţionează aici
38
39
40

Ibidem, p. 99; Şt. Olteanu, op.cit., p. 270 şi urrn.
Dan Teodor, Din trecutul judeţului Botoşani, Botoşani, 1974, p. 103-114.
Mara Comşa, Raportul preliminar ... ,în Materiale, Oradea, 1979, p. 309-310.
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sfatul bătrânilor, judele satului, martorii, jurători, ca instituţii obşteşti.
Zeci de docrunente din perioada imediat unnătoare, menţionează
structurile esenţiale ale obştilor săteşti, în procese de acaparare a pământurilor
obştei, a acelor sors-sortes (părţi) ale obştii. Chiar unul din primele docrunente
emise de cancelaria maghiară din Transilvania, din 1202-1203, se referă la
părţile obşteşti ale celor 1Osate de ţărani liberi. Obştea Gal ea, de pildă, folosea
şapte "sortes de terra"; iar obştea din Saris avea cinci "sortes" (si nrunerus
eorum, augrunentatibur, debent eis augrunentati et sortes"). Chiar actul din
1075 menţionează o danie de 26 de sate "din proprietatea obştească" în
comitatul Bihor. La judecată, din sat, participă "judele satului şi oameni buni
şi bătrâni deci structuri jurisdicţionale ale obştii, dar şi martori şi jurători

din partea obştii satului41 •
Cele trei organisme politice din Transilvania şi Banat: "terrae" conduse
de "duces", menţionate de Cronica anonimă, a căror existenţă se circrunscrie în
perioada finală a primului mileniu Creştin, formaţiuni care evoluaseră iniţial ca
uniuni de obşti, intră acrun în componenţa tânărului stat maghiar42 .
Pe teritoriul dintre Dunăre şi Mare, formaţiunile politice de aici cunoscute
datorită inscipţiilor descoperite de la Murfatlar, jud. Constanta, datând din 952,
intră sub dominaţia hnp. Bizantin43 •
Acelaşi proces de constituire a obştilor săteşti în structuri social-politice cu
caracter statal, se constată şi în spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre, pe teritoriul
Munteniei de astăzi. Aici, datorită pătrunderii într-o formă mai directă a slavilor
începând din a doua jrunătate a secolului al VI-lea, nrunele conducătorilor
militari ai unităţilor de obşti a fost contaminat de influenţa slavă a denumirii
structurilor de tipul celor menţionate în documente, cu numele slav de cnezate şi
voievodate, mai cu seamă în prima parte a acestui proces de cohabitare44 •
Pe măsura integrării slavi lor în comunităţile autohtone 45 , odată cu
Istoria Românilor, voi. IV, Bucureşti, 2001, p.387; vezi şi doc. din 1202-1203 despre
din Trasilvania. D.I.R., C. Transilvania, sec.XI-Xlll, 23-27; 232.
42
Şt. Olteanu, Societatea carpato-danubiano-pontică, Bucureşti, 1997, p. 273 şi urm; p.
361 şi urm; Istoria Românilor, voi. III, Bucureşti, 2001,p.229 şi urm; ediţia 2010,
Bucureşti, 2010, p. 597 şi urm.
43
l. Barnea, Şt. Ştefrutescu, Din istoria Dobrogei, Voi. III, Bucureşti, 1972, p. 212.
44
Cele patru căpetenii din a doua jumătate a secolului al VI-lea, menţionate pe teritoriul
nord-dunărean, Dauritas, Ardagast, Musokios şi Piragast, erau exponenţii militari ai
cetelor slave pătrunse pe teritoriul nord-dunărean; vezi Şt. Olteanu, Societatea carpatodanubiano-pontică în secolele IV-XI. Bucureşti, 1997, p. 267 şi urm.
45
Şt. Olteanu, Nina Grigore, Comunitatea sătească de la Şirna, jud.Prahova (secolele
41
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asimilarea lor, s-a produs şi integrarea politică, adoptându-se forma de
conducere tradiţională de organizare a ţărilor (terrae) de pe teritoriul
menţionat. Aşa au luat naştere în secolele XII-XIII printr-un proces de
unificare, mari formaţiuni politice cu caracter local, denumite: ţări (terrae),
cnezate şi voievodate româneşti, cu puternice tendinţe de libertate şi
independenţă faţă de unele puteri statale străine de la est sau vest de
Carpaţi. Este cazul ţării sub conducerea lui Litovoi, conducătorul
formaţiunii politice din zona Olteniei, care a luptat pentru independenţa
ţării sale faţă de regatul maghiar, plătind "o sumă foarte mare de bani".
Cât priveşte teritoriul de la est de Carpaţi, se constată un fenomen
similar cu cel descris mai sus. Şi aici avem de-a face cu structuri obşteşti de
tipul ţării (terra), formaţiune politică ce preia lupta pentru unificarea ţărilor,
voievodatelor sau cnezatelor din partea nord-estică a Carpaţilor orientali, ce
aveau să unifice toate formaţiunile obşteşti (ţările) existente în aproape
toată Moldova, întemeind formaţiunea statală Moldova către mijlocul
secolului al XIV-lea.
În felul acesta, în extinderea formaţiunii unificatoare la nivelul
întregului spaţiu românesc de la est de Carpaţi, mai rămânea de realizat, ca
şi în cazul spaţiului din zona olteană, eliberarea de sub autoritatea străină,
aceeaşi în ambele cazuri. Final care va conduce şi în acest caz la
independenţa statală a Moldovei faţă de Coroana Maghiară.

*

*

*

Cânteva concluzii se impun.
După "Retragerea Aureliană", de pe teritoriul vechii Dacii,
continuitatea de vieţuire este dovedită de zeci de aşezări săteşti organizate,
social-administrativ, sub forma obştilor teritoriale agricole ca structuri
autonome, de sine stătătoare, puse în evidenţă în ultima vreme, de
documente patristice emise la Tomis (Constanta) în primele secole ale
creştinism ului.
Pe teritoriul dintre Dunăre şi Mare, tradiţia organizării comunităţilor
săteşti sub forma obştilor, din timpul statului dac, continuă să existe şi după
actul "Retragerii" de pe teritoriul dintre Carpaţi şi Dunăre, obşti conduse de
II-X d.Hr), in lumina izvoarelor arheologice, Bucureşti, 2007, mai cu seamă cap. IV-V.
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principi locali ("principes locorum"), viei etc., instituţii constatate şi pe cea
mai mare parte a regatului lui Clovis şi a lui Carol cel Mare. Documente de
cancelarie scot în evidenţă, caracteristicile esenţiale ale obştii săteşti în
confruntare permanentă cu marea proprietate care vroia să o desfiinţeze.
Pătrunderea populaţiei slave în a doua jumătate a secolului al VI-lea a
avut, cu excepţia raidurilor militare slave contra Bizanţului, un caracter
paşnic, după cum demonstreză cercetările arheologice, integrându-se, într-o
jumătate de secol, în comunităţile obşteşti locale pe care le-a influenţat, în
unele privinţe, ca terminologie.
Secolele X-XIII reprenzintă etapa maturizării organizării socialpolitice a comunităţilor nord-dunărene, căpătând trăsături etatiste
medievale. Unificarea acestor aşa numite ţări (terrae, ducate), cnezate,
voievodate, la nivelul provinciilor istorice româneşti şi lupta pentru
eliberarea lor de sub autoritatea unor puteri străine (în special cea
maghiară), au reprezentat problemele politice fundamentale în lupta lor
pentru constituirea, la mijlocul secolului al XIV-lea, a statelor medievale
româneşti, Ţara Românească şi Ţara Moldovei.

OPINII ISTORIOGRAFICE PRIVIND FORTIFICA ŢIILE DE PĂMÂNT
DIN NORD-VESTUL ROMÂNIEI ŞI INFORMAŢIILE DIN CRONICA
LUI ANONYMUS, GESTA HUNGARORUM1

Florin Sfrengeu
Historiographical Opinions on the Defensive Earthworks in
Northwestern Romania and Some Information Collected from
Gesta Hungarorum, the Chronicle of Anonymus
Abstract: This article presents the opinions of severa) archaeologists and
historians resulting from historical and archaeological investigations conducted on
~he defensive eartworks, dated in gth to 12th centuries, from the northwestem
Romania. We present excerpts from "Gesta Hungarorum" (The Deeds of the
Hungarians), the chronicle of Anonymous Notary (Anonymus), where numerous
fortifications and settlements found by the Hungarians upon their arrival in Central
Europe, belonging to the Slavic and the Romanie populations were mentioned.
The author of the chronicle pointed out that some of the fortifications, with earth
walls and ditches had been built not only by the population found by the
Hungarians in the occupied territory, but also by Hungarians - or by the local
population, but at the behest ofthe latter.
Keywords: defensive eartworks, the chronicle of Anonymus, Romanians,
Hungarians, Biharea, Duchy of Menumorut.
În partea de nord-vest a României, pe teritoriul actual al judeţelor:
Arad, Bihor, Satu-Mare şi Sălaj, au fost semnalate 27 de fortificaţii
încadrate cronologic, de la caz la caz, în perioada secolelor VIII-XII 2 • Trei
fortificaţii sunt considerate de unii arheologi ca fiind ridicate în perioada
secolelor VIII-IX, dintre care două necercetate, cu datare incertă: Vârfurile 3
Versiunea în limba italiană a articolului de faţă, intitulat Opinioni storigrafiche sulle
fortificazioni nel nord-ovest delia Romania e le informazioni presenti nella cronica anonima
Gesta Hungarorum, a fost publicat în Transylvanian Review, voi. XXIII, Supplement No. 1,
2014, Categorie europee: Rappresentazioni Storiche e Letterarie de/ 'Politico', p. 63-76.
2
Vezi anexa.
3 M. Zdroba, M. Barbu, Săpăturile arheologice de la Felnac şi Vladimirescu, în
Ziridava, VI, Arad, 1976, p. 51; 1. Crişan, Aşezări rurale medievale din Crişana
(secolele X-XIII), Oradea, 2006, p. 217.
1
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cu locul descoperirii neprecizat şi Zimandul Nou4 . Biharea este una din
puţinele cetăţi de pământ care au beneficiat de săpături arheologice
sistematice 5 . În perioada secolelor IX-X sunt plasate începuturile a şase
fortificaţii: Beliu-Trei Cruci 6 - necercetată, Grăniceri-Cetate 7 -probabilă,
Moigrad-Dealul Cămnini 8 , Sebiş-Troianul 9 , Vladimirescu-La Cetate 10, Zărand
La Bisericuţă 11 • Aceste fortificaţii îşi continuă existenţa şi în secolul al XI-lea.
Alte 10 fortificaţii sunt datate începând cu secolele X-XI: Cheud-Dealul
Cetate 12 , Halmăjd-La Zamca 13 , Medieşul Aurit-Castel 14 , Ortelec-Cetate 15 ,
E. Gluck, Contribuţii privind părţile arădene în secolele IX-X, în Studii privind
istoria Aradului, Bucureşti, 1980, p. 123.
5 S. Dumitraşcu, Biharea. Săpăturile arheologice din anii 1973-1980, Oradea, 1994;
F. Sfrengeu, Settlements from 81h-91h centuryes discovered within the soil fortress at
Biharea, în Analele Universităţii din Oradea, Seria Istorie-Arheologie, XVIII, 2008, p. 7-12;
S. Dumitraşcu, F. Sfrengeu, Mihaela Goman, Săpăturile arheologice din vara anului 19981a
Biharea- "Cetatea de pământ", în Crişana Antiqua et Mediaeva/ia, I, Oradea, 2000, p. 63-73;
F. Sfrengeu, Cercetările arheologice de la Biharea "Cetatea de pământ" (zona de vest) din
anii 1999-2000, în Analele Universităţii din Oradea, Seria Istorie-Arheologie, XII, 2002, p.l9-24;
Idem, Săpăturile arheologice din 2001-2002 de la Biharea - Cetatea de pământ (zona de
sud), în Analele Universităţii din Oradea, Seria Istorie-Arheologie, XIV, 2004, p. 11-18.
6 FI. Dudaş, Zărandul. Chipuri şi fapte din trecut, Bucureşti, 1981, p.26; Repertoriul
arheologic al Mureşului Inferior, Timişoara, 1999, p. 44.
7
1. Crişan, op.cit., p. 151-152.
8
M. Rusu, Cetatea Moigrad şi Porţile Meseşului, în Sub semnul lui Clio. Omagiu
acad. Şt. Pascu, Cluj, 1974, p.266-268; C. Cosma, Vestul şi nord-vestul RomAniei în
secolele VIII-X d.H., Cluj-Napoca, 2002 (în continuare C. Cosma, Vestul şi nord-vestul
României... ), p. 201-202.
9
Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior, Timişoara, 1999, p.ll5.
10
M. Barbu, Săpăturile de la Arad-VIadimirescu. Campania 1979, în Ziridava, XII,
1980, p.l51-163; M. Barbu, M. Zdroba, Noi cercetări privind cetatea de pământ de la
Vladimirescu, în Ziridava, VIII, 1977, p.I7-28; Idem, Şantierul arheologic AradVIadimirescu. Campania 1977, în Ziridava, X, 1978, p.101-121; Idem, Cercetările
arheologice de la Arad-Vladimirescu. Campania 1978, în Ziridava, XI, 1979, p.181-193
11
M. Rusu, Cetăţile transilvănene din secolele IX-XI şi importanţa lor istorică, în
Ziridava, X, 1978, p.161-162; Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior, Timişoara,
1999, p. 138-139.
12
A. Medeve, Cadrul natural al fortificaţiilor de la Cheud, în AMP, XVI, 1992, p. 383-388;
C. Cosma, Vestul şi nord-vestul României ... , p. 185.
13 C. Cosma, Vestul şi nord-vestul României ... , p. 193.
14
S. Dumitraşcu, Săpăturile arheologice de Ia Medieşul Aurit-Castel, în Crisia, IV,
1974, p. 101-106.
15 C. Cosma, Fortificaţii din secolele X-XI din vestul şi nord-vestul României.
Consideraţii privind stadiul actual al cercetărilor, în AMP, XXIII, 2000, I, p. 472-475;
4
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Pâncota-Cetatea turcească 16 , Petreu-Cetatea dinăuntru 17 , Şimleul SilvanieiCetate18, Şimleul Silvaniei-Observator 19 , Tăuţ-Dealul Rujelo~ 0 , ZalnocCetate21. La opt fortificaţii începuturile sunt încadrate în secolul al XI-lea:
Bodrogu Vechi-Grădişte 22 , Bulci-Cetate23 , Căpleni-Pământul regesc 24 ,
Cladova-Dealul Carierei 25 , Cuvin-Cetate 26 , Marca-Cetate 27 , OradeaCetate28, Zalău-Poligon 29 .
Fortificaţiile au fost amplasate, din punct de vedere geografic, în mai
multe locuri: pe terasele mai înalte ale râurilor sau pe platourile dealurilor
din zona de întâlnire a piemonturilor cu câmpia (Beliu, Bodrogu Vechi,
Căpleni, Cladova, Oradea, Pâncota, Tăuţ, Vladimirescu, Zărand), pe
interfluviul aplatizat (grind) format de cursurile pârâului Ceşmeu, fosta
Idem, Vestul şi nord-vestul României ... , p. 210-212.
16
M. Blăjan, E. Domer, Probleme de demografie istorică pe baza studiului
căldăruşelor de lut (sec. XI-XII), descoperite pe teritoriul judeţului Arad, în Ziridava,
X, 1978, p. 128; 1. Crişan, op.cit., p. 174-175.
17
Repertoriul monumentelor din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 54.
18
C. Cosma, Vestul şi nord-vestul României ... , p. 232.
19
Ibidem, p. 233.
20
E.D. Pădureanu, Noi fortificaţii pe teritoriul judeţului Arad, în Ziridava, XV-XVI,
1987, p. 33; Rep. arh. al Mureşului Inferior, p. 126.
21
M. Rusu, op.cit., P. Iambor, Izvoarele istorice şi terminologia privind aşezările
fortificate din secolele IX-XIII, în AMN, 1989-1993, 26-30, p.20; C. Cosma, Vestul şi
nord-vestul României ... , p. 241; 1. Crişan, op.cit., p. 223.
22
E.D. Pădureanu, Noi fortificaţii pe teritoriul jud. Arad, în Ziridava, 15-16, 1987, p. 29-31;
Rep. arh. al Mureşului Inferior, p. 45.
23
M. Blăjan, E. Domer, op.cit., p.l24; Rep. arh. al Mureşului Inferior, p. 47.
24
J. Nemeti, Repertoriul arheologic al zonei Careiului, Bucureşti, 1999, p. 78-79.
25
V. Boroneanţ, Consideraţii asupra locuirii feudale de la Cladova, jud. Arad, în
Ziridava, X, 1978, X, p. 139-157; Idem, Consideraţii asupra locuirii feudale de la
Cladova, jud. Arad, in lumina descoperirilor arheologice şi a unor noi investigaţii
arheologice, în Ziridava, 1982, XIV, p. 109-115; V. Boroneanţ, P. Hurezan, Cetatea de la
Cladova- Reşedinţa voievodului Transilvaniei- Pousa, în Ziridava, XV-XVI, 1987, p. 67-74;
Rep. arh. al Mureşului Inferior, p. 56-57; C. Cosma, Vestul şi nord-vestul Românie ... ,
p. 186-187.
26
Rep. arh. al Mureşului Inferior, p. 64.
27
S. Dumitraşcu, V. Lucăcel, Cetatea dacică de la Marca (jud. Sălaj), Zalău, 1974, p. 13,
24-25.
28
A.A. Rusu, Cercetări arheologice in cetatea Oradea. Sinteza preliminară a anilor
1991-1993, în Crisia, XXIII, 1993, p. 59-84.
29
D. Băcueţ Crişan, S. Băcueţ Crişan, Cercetări arheologice pe teritoriul oraşului
Zalău, Zalău, 2003, p. 30, 46.
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albie a Crişului Repede (Crişul Mic, azi colmatată), şi Barcău la nord
(Biharea). O situaţie asemănătoare întâlnim şi în cazul cetăţilor de la Petreu
şi Medieşul Aurit. Alte fortificaţii sunt situate pe pantele sau terasele
dealurilor, precum şi pe muncei împăduriţi (Cheud, Halmăjd, Marca,
Moigrad, Ortelec, Sebiş, Şimleul Silvaniei- Cetate şi Observator, Zalnoc).
Din punct de vedere planimetric, fortificaţiile au fost încadrate în mai
multe tipuri:
1. fortificaţii patrulatere (de exemplu: Biharea, Pâncota, Zărand, cu
plan dreptunghiular, Cladova şi Vladimirescu, cu plan trapezoidal);
2. fortificaţii care urmează configuraţia terenului (de exemplu: Cheud,
Moigrad, Ortelec, Şimleul Silvaniei-Cetate şi Observator);
3. fortificaţii de formă circulară (Halmăjd) 30 .
M. Rusu este de părere că apariţia fortificaţiilor feudale timpurii "este
în principal rezultatul transformărilor de ordin economic şi social petrecute
în sânul populaţiei autohtone. Fără îndoială că la aceşti factori a contribuit
şi conjunctura istorică favorabilă, precum şi repetatele incursiuni sau
dislocări de populaţii, venite din diferite direcţii, care i-au determinat pe
autohtoni să-şi construiască fortificaţii, la adăpostul cărora puteau să-şi
apere avutul şi fiinţa" 31 •
Cetăţile transilvănene (aici fiind cuprinse şi câteva situate la vest de
Carpaţi, iar una chiar la sud), încadrate în perioada secolelor IX-XI, au fost
împărţite, de arheologul amintit mai sus, în trei tipuri principale:
1. fortificaţii cu unul sau mai multe valuri de pământ, uneori cu o
bermă în faţă, precum şi unul sau două şanţuri de apărare, cu fundul plat
sau în formă de albie, unele fiind prevăzute la interior cu un drum de rond
pietruit cu pietre de râu sau lespezi;
2.
fortificaţii care dispun de o palisadă complexă, construită într-o
tehnică specială, situate în spatele sau pe valurile de pământ mai vechi;

°

C. Cosma, Vestul şi nord-vestul României... , p.42-54. Autorul prezintă pe larg
aspectele referitoare la densitate şi amplasarea geografică, tipologia în funcţie de
planimetrie, sistemul constructiv, analogiile planimetrice şi a sistemelor constructive,
probleme privind cronologia fortificaţiilor, funcţionalitatea şi atribuirea etnică. Precizăm
faptul că toate fortificaţiile analizate în lucrarea amintită sunt plasate, din punct de vedere
cronologic, cel mai devreme în secolul al X-lea, Biharea la începutul acestui secol, iar
celelalte fortificaţii în a doua jumătate sau chiar în secolul al Xl-lea (p. 47-53 şi anexa 2.2
de la p. 248).
31
M. Rusu, CetAţile transilvănene din secolele IX-XI şi importanţa lor istoricA, în
Ziridava, X, 1978, p. 161-162.
3
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3.
fortificaţii care au ziduri din blocuri fasonate şi cărămizi, la Slon
Gud. Prahova), sau blocuri paralelipipedice legate între ele cu scoabe de
fier, la Moldoveneşti Gud. Cluj), construite într-o tehnică bizantină32 .
Fortificaţiile din prima grupă au fost atribuite primelor formaţiuni
politice româneşti ale lui Gelu, Menwnorut şi Glad, fiind construite de
români şi slavi, după cum o confirmă relatările lui Anonymus 33 .
Opera Notarului Anonim, Gesta Hungarorum (Faptele ungurilor)
este considerată de majoritatea specialiştilor o importantă lucrare pentru
desluşirea unor evenimente şi realităţi de la sîarşitul mileniului 1 şi
începutul celui de-al II-lea al erei creştine, nu nwnai referitoare la maghiarii
nou veniţi în Europa centrală, ci şi la celelalte populaţii aflate în zonă, care
au avut de suferit în urma acţiunilor întreprinse de aceştia. Magistrul zis P .,
notarul, presupus de unii istorici, fie a regelui Bela al II-lea (1131-1141)
sau Bela al III-lea (1172-1196), supranwnit astăzi Anonymus, format, după
cum ne spune printre alţii şi Stelian Brezeanu, în mediul parizian al
secolului al XII-lea, îşi ia ca model gestele romaneşti aflate în vogă în
societatea franceză a vremii. El celebrează faptele de arme ale regilor şi ale
nobilimii maghiare, transformând cucerirea Pannoniei şi campaniile de
pradă în Occident şi Balcani în episodul central al naraţiunii sale 34 •
În capitolul 1. Cine a fost Notarul Anonim?, al cărţii lui Alexandru
Madgearu, Românii în opera Notarului Anonim, se reia întreaga
problematică privind identitatea şi vremea în care a scris acesta, mult
discutate de istorici. În concluzie autorul înclină spre datarea izvorului într-o
perioadă ulterioară lui Bela al II-lea, înaintea renaşterii Bulgariei, foarte
probabil în jurul anului 1150, însă se precizează că nu pot fi eliminate şi
alte ipoteze, deci nu poate fi o datare definitivă 35 .
Mai recent Tudor Sălăgean reia discuţia privind posibila datarea a Gestei
Hungarorum în perioada care a urmat domniei lui Bela 1 (1060-1063) şi a
pregătirii lui Anonymus, cel mai probabil în Italia deoarece o serie de
Ibidem, p. 162-163. Se presupune că cele două cetăţi au fost construite de meşteri
bizantini poate şi datorită faptului că ele se aflau în apropierea unor saline, iar cetatea de la
Moldoveneşti era legată şi de exploatarea aurului, stârnind astfel interesul Bizanţului.
33
Ibidem, p. 166.
34
St. Brezeanu, "Romani" şi "Biachi" la Anonymus. Istorie şi ideologie politică, în
Romanitatea orientală în Evul Mediu, Bucureşti, 1999 (în continuare St. Brezeanu,
"Romani" şi "Biachi"), p. 138.
35
Al. Madgearu, Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001, p. 19-25.
32
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indicii prezente în textul lucrării arată faptul că Anonymus cunoştea cel mai
bine nordul Italiei. Ample referiri sunt făcute, cu ocazia descrierii
campaniilor ungurilor în Italia, la realităţile politice, oraşe şi locuri precum:
marca Lombardiei, Friuli, Padova, Vercelli, Susa, Torino, câmpia
Lombardiei 36 .
Opera s-a păstrat parţial într-un singur manuscris de la mijlocul
secolului al XIII-lea, conservat azi la Biblioteca Naţională Maghiară, fiind
publicată prima oară în 1746 de către J.G. Schwandter şi M. Bel, dar ea a
fost semnalată pentru prima oară în 1652, într-un catalog al Bibliotecii
Imperiale din Viena37 • Lucrarea Notarului Anonim nu s-a păstrat integral,
deoarece din capitolul 15 reiese că naraţiunea atingea şi epoca lui Andrei 1
( 1046-1 060), textul încheindu-se cu domnia duce lui Geza, făcând referiri
însă şi la evenimente contemporane cu Ştefan 1.
Opera are următoarea structură: capitolele 1-11 cuprind descrierea
patriei de origine a ungurilor, plecarea lor în Rutenia şi luptele cu rutenii;
capitolele 12-18 prezintă cucerirea teritoriului dintre Dunăre şi Tisa;
capitolele 19-29 descriu luptele cu ducele de Byhor, Menumorut şi
cucerirea ţării lui Gelou; capitolele 30-43 înfăţişează luptele cu Salanus, cu
boemii şi ducele Bulgariei; capitolele 44-45 descriu luptele cu Glad şi
campania de la sud de Dunăre; capitolele 46-50 prezintă cucerirea
teritoriului de la vest de Dunăre (Pannonia); capitolele 50-52 reluarea
luptelor cu Menumorut; capitolele 52-53 şi 57 îi prezintă pe urmaşii lui
Ărpâd până la Geza; capitolele 53-56 prezintă campaniile din Occident.
Discuţiile în legătură cu credibilitatea celor relatate în cronică,
perioada în care a trăit persoana care a scris-o şi cine a fost aceasta au
început imediat după tipărirea ei. În 2006 Liviu Borcea a făcut o trecere în
revistă a opiniilor din cadrul istoriografiei maghiare şi germane faţă de
acest izvor literar, care au oscilat "în funcţie de modul în care se desfăşurau
discuţiile, de felul în care istoricii, paleografii, lingviştii, etnologii, aduceau
noi argumente în favoarea uneia sau alteia dintre păreri." 38 Referitor la
Oradea reţinem faptul că, în cadrul manifestărilor politice prilejuite de
sărbătorirea Mileniului, între 1892-1896, municipalitatea a comandat
pictorului Festy Ărpâd un tablou pentru sala mare a primăriei, care evoca
T. Sălăgean, Ţara lui Gelou: Contribuţii la istoria Transilvaniei de Nord in secolele
IX-XI, Cluj-Napoca, 2006, p. 16-18.
37
St. Brezeanu, "Romani" şi "Biachi", p. 137-138; Al. Madgearu, op.cit., p. 19-20.
38
L. Borcea, Bihorul medieval. Oameni, Aşeziri, Instituţii, Oradea, 2006, p. 22.
36

Fortificaţii

de

pământ

din nord-vestul României

137

momentul căsătoriei lui Zoltan, fiul lui Ărpâd, cu fiica lui Menumorut,
considerat la acea vreme conducătorul unui ducat întemeiat tot de unguri,
readus după cucerirea cetăţii de la Biharea în cadrul comunităţii maghiare39 •
În amintirea bătăliei a fost ridicat, în centrul fortificaţiei de pământ, un
monument ale cărui urme se mai văd şi azi.
Cea mai întinsă lucrare despre Anonymus, de peste 1.300 de pagini, a
apărut la începutul secolului al XX-lea (1902) fiind scrisă de Kubinyi
Ferenc. Acesta afirmă că cele relatate sunt în întregime adevărate iar cel
care a scris cronica a fost notarul regelui Bela I, dacă se are în vedere stilul,
toponimia şi onomastica. În 193 7 apare ediţia critică realizată de
Szentpetery Imre, cu notele lui Pais Dezso, sub îngrijirea lui Jakubovich
Emil, considerată a fi cea mai bună ediţie a cronicii lui Anonymus. De
problema acestei cronici s-a ocupat, după al II-lea război mondial, şi
specialistul în geografia istorică a Ungariei, Gyorffy Gyorgy care, în esenţă,
a căutat mereu să-i scadă credibilitatea. În opinia specialistului maghiar
totul e pură invenţie, în afară de numele proprii şi toponimice, iar realităţile
anului 1200 au fost plasate de Anonymus în secolul al IX-lea. Concepţia
aceasta s-a generalizat în ultimele decenii în istoriografia maghiară40 .
În Gesta Hungarorum sunt pomenite numeroase fortificaţii şi
aşezări, pe care ungurii le-au găsit la venirea lor în centrul Europei, şi care
aparţineau populaţiilor de origine slavă şi romanică. Autorul cronicii arată
că unele din fortificaţii, cu valuri de pământ şi şanţuri, au fost construite, nu
numai de populaţia găsită de unguri în teritoriul ocupat, ci şi de către unguri
sau mai bine zis la îndemnul acestora de către populaţia locală. Termenul
de castrum este folosit frecvent pentru denumirea acestor fortificaţii care, în
marea lor majoritate, au fost folosite în perioada ulterioară ca centre
administrative (comitate) sau centre episcopale, arhidiaconate, mănăstiri.
Dintre acestea amintim doar câteva: Bana, Bezprem, Borona, Borons,
Borsva, Blundus, Bihor, Galgoncy, Geuru, Gumur, Horom, Hung, Keuee,
Pest, Posoga, Scereduccy, Trusum, Vlcou, Zabrag, Zemlun, Zotmar41 .
Un loc important în opera cronicarului Anonim îl ocupă luptele
pentru cucerirea ducatului bihorean. Ducatul lui Menumorut, despre care
Anonymus ne vorbeşte în capitolele 19-22, 28, 50-52, era cuprins între
Tisa, Mureş, Someş şi Carpaţii Occidentali, având reşedinţa la Biharea.
39
40
41

Ibidem, p. 25.
Ibidem, p. 27.
P. lambor, AşeZllri fortificate din Transilvania (sec. IX-XIII), Cluj-Napoca, 2005, p. 19.
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din aceste capitole ale cronicii lui Anonymus, I.A. Pop
arată că războiul contra ducatului Crişanei are trei etape:
"- prima expediţie militară, din direcţia nord-est spre sud-est, duce la
atacarea teritoriului dintre râurile Er şi Someş, cu cetatea Sătmar, până sub
Munţii Meseş şi până la Zalău;
- a doua expediţie este o continuare a primei, din direcţia nord-est
spre nord-vest, de-a lungul râului Er, încheiată cu înfrângerea cetei
ungurilor la Szeghalom;
- a treia, în care avangarda oştii era formată din secui, e orientată
dinspre sud spre nord-est şi duce la căderea şi jefuirea cetăţii Biharea"42 •
Se menţionează faptul că, în fiecare etapă, au avut loc lupte armate şi
rezistenţe ale populaţiei, în ciuda spaimei şi groazei ce îi cuprinsese pe
locuitori, după spusele lui Anonymus, iar între ultimele două etape a trecut
un timp mai îndelungat43 • Asediu} şi predarea cetăţii Byhor ungurilor şi
secuilor ne este relatat de Anonymus în capitolul 51.
Vom prezenta pe scurt pasajele din cronică unde sunt pomenite şi
fortificaţiile din cadrul ducatului bihorean. În capitolul XIX intitulat
Despre ducele bihorean aflăm că ducele Arpad, conducătorul ungurilor,
după ce s-a sfătuit cu nobili săi "a trimis soli în fortăreaţa Byhor la ducele
Menu Morout (Menumorut), cerând de la acesta ca din dreptul strămoşului
său, regele Athila, să-i cedeze pământul de la fluviul Someş până la hotarul
Nyr şi până la Poarta Mezesyna" 44 • În capitolul următor Cum a plecat
contra Bihorului aflăm că trimişii lui Arpad, Usubuu şi Veluc trec fluviul
Ti sa pe la Vadul Lucy. "Şi după ce au ieşit de aici, sosind în fortăreaţa
Bihor, au salutat pe ducele Menu Morout şi i-au prezentat darurile pe care
le trimisese ducele lor. Iar mai apoi, comunicându-i solia ducelui Arpad, au
cerut pământul pe care l-am numit mai sus•>4S. Menumorut nu cedează
amintind printre altele în răspunsul său că se află sub protecţia împăratului
de la Constantinopol. Replica ungurilor este viguroasă. În frunte cu Tosu şi
Zobolsu trec Tisa pe la vadul Ladeo iar locuitorii se supun.
loan-Aurel Pop. Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV. Geneza statului medieval
în Transilvania, ediţia a 11-a, Cluj-Napoca, 2003, (în continuare I.A. Pop, Românii şi
maghiarii), p. 135.
43
Ibidem.
44
Cronica Notarului Anonymus Faptele Ungurilor, traducerea şi comentariul P.L.
Tonciulescu, Bucureşti, 1996 (în continuare Anonymus), cap. XIX.
45
Anonymus, cap. XX.
42
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În capitolul XXI, intitulat Despre Zobolsu, se arată cum s-au ridicat
două cetăţi, una lângă Tisa şi alta lângă Someş şi cum a fost cucerită cetatea
Zotmar: "Atunci Zobolsu, un bărbat foarte înţelept, cercetând un oarecare
loc lângă Tisa şi pe când vedea calitatea locului, a înţeles că este foarte
întărit pentru a construi o fortăreaţă. Deci, cu sfatul comun al asociaţilor săi,
după ce a făcut o reuniune a cetăţenilor, a făcut un şanţ mare şi a construit o
fortăreaţă foarte puternică din pământ, care acum se numeşte fortăreaţa
Zobolsu. Atunci Zobolsu şi asociaţii săi au organizat, dintre locuitorii
pământului, mulţi slujitori la acea fortăreaţă, care acum se numesc cetăţeni.
Şi după ce au lăsat acolo ostaşi sub un ostaş foarte nobil cu numele Eculsu,
s-au pregătiti să meargă mai departe. Atunci Zobolsu şi asociaţii săi au
împărţit întreaga armată în două părţi, pentru ca o parte să mergă lângă râul
Someş şi cealaltă parte în părţile Nirului. Zobolsu şi Thosu, tatăl lui Lelu,
au plecat din armată pe marginile Tisei, subjugându-şi popoarele şi au venit
către fluviul Someş la acel loc care se numeşte Suruuar. Şi în acelaşi loc,
mai jos de bălţi, Thosu, tatăl lui Lelu, după ce a adunat mulţimea poporului,
a făcut un şanţ mare şi a construit o fortăreaţă de pământ, foarte întărită,
care - la început - a fost numită fortăreaţa lui Thosu, dar acum se numeşte
Saruuar. Şi fiii locuitorilor, fiind primiţi ca ostatici, au părăsit fortăreaţa
plină de ostaşi. Atunci Thosu, la cererea poporului subjugat stăpânului său
ducele Arpad, a făcut să se ridice un târg între Nir şi Tisa. Cărui târg i-a dat
numele său, care acum se numeşte târgui lui Thosu. Dar, după aceea
Zobolsu şi Thosu, plecaţi de aici, au ajuns până la fortăreaţa Zotmar. Şi,
luptând trei zile, asediind fortăreaţa, au câştigat victoria. Şi în a patra zi, intrând
în fortăreaţă, pe ostaşii ducelui Menu Morout, pe care i-au putut prinde acolo,
după ce i-au legat cu lanţuri de fier, i-au pus în cea mai detestabilă parte de jos
a temniţei şi pe fiii locuitorilor i-au luat ca ostatici. Şi au părăsit fortăreaţa plină
de ostaşi. Iar ei au acceptat să meargă la Porţile Mezesine"46 •
Din următoarele două capitole aflăm că, după ce supun populaţia până la
Zyloc, rară a întâmpina vreo rezistenţă, ungurii decid ca hotarele să fie la
Poarta Meseşului. ,,Atunci locuitorii ţării au construit la, ordinul lor, porţi de
piatră, şi au făcut şi îngrăditură mare de copaci la marginea regatului... Şi
auzind aceasta Arpad şi ai săi, au plecat din Zeremsu şi au trasat hotarele unor
castre lângă fluviul Souiou, de la Tisa până la fluviul Honrat'"' 7•
46
47

Anonymus, cap. XXI.
Anonymus, cap. XXII.
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Anonymus în capitolul 51 ne relatează asediu] şi predarea cetăţii
Byhor ungurilor şi secuilor. După ce ungurii şi secuii traversează înot râul
Criş la Mons Cervinus (Muntele Cerbului) îşi aşează tabăra la râul Tekereu,
un afluent dispărut azi al Crişului. Astfel că Menumorut temându-se de
duşmanii săi nu a avut îndrăzneala să vină înaintea lor deoarece, după cum
arată Anonymus, "auziseră că ducele Arpad şi ostaşii săi sunt mai puternici
în război şi că romanii au fost puşi pe fugă din Pannonia prin aceiaşi şi că
au devastat ţinuturile carintienilor moravieni şi că au ucis mai multe mii de
oameni în tăişul săbiei lor. Că au ocupat regatul Pannoniei şi că duşmanii
lor au fugit dinaintea feţei lor. Atunci ducele Menumorout, după ce
mulţimea ostaşilor a fost părăsită în castrul Byhor, el însuşi fugind cu soţia
şi fata sa din faţa acestora, au început a locui în pădurea Ygfon. Usubuu şi
Veluc şi întreaga lor oştire au început să călărească veseli împotriva
fortăreţei Byhor şi şi-au aşezat taberele lângă fluviul Iouzas. Iar în a treia zi,
după ce oştirile au fost orânduite, au plecat la fortăreaţă luptând (Belland).
Şi ostaşii adunaţi de jur împrejur din diferite naţiuni au început să lupte
împotriva lui Usubuu şi a ostaşilor săi. Syclii şi ungurii omorâseră mulţi
oameni cu lovituri de săgeţi. Usubuu şi Velec au ucis 125 ostaşi cu
balistele. Şi s-au luptat între ei 12 zile şi dintre ostaşii lui Usubuu şi Velec
au fost omorâţi 20 unguri şi 15 secui. Dar în a 13-a zi, când ungurii şi secuii
umpluseră şanţurile fortăreţei şi veniseră să pună scări la perete, ostaşii
ducelui Menumorout, văzând curajul ungurilor, au început să roage pe
aceşti doi principi ai armatei şi, după ce fortăreaţa a fost deschisă, au venit
să se roage, cu picioarele goale, înaintea feţei lui Usubuu şi Velec. Cărora
Usubuu şi Velec, punându-le pază, ei înşişi au intrat în fortăreaţa Byhor şi
au găsit acolo multe bunuri ale acelor ostaşi. Când Menumorout auzise
aceasta prin soli scăpaţi prin fugă, s-a aruncat într-o mare teamă. Şi a trimis
solii săi cu diferite daruri la Usubuu şi Velec şi i-a rugat pe aceştia să
favorizeze ei înşişi pacea şi să dea drumul solilor proprii şi să meargă la
ducele Arpad, care soli să-i anunţe acestuia că Menumorout, care la început
a încredinţat ducelui Arpad, prin solii săi proprii, cu inima mândră
bulgărească, că refuză să-i dea pământ cât încape într-un pumn, acum, prin
aceiaşi soli, învins şi distrus, nu se îndoieşte să dea întregul regat şi pe fiica
sa lui Zulta, fiul lui Arpad. Atunci Usubuu şi Velec au lăudat sfatul acestuia
şi au trimis soli, împreună cu solii săi, care să roage pe stăpânul său, ducele
Arpad, pentru pace. Care, pe când intraseră în insula Sepel şi salutaseră pe
ducele Arpad, a doua zi solii au spus cele încredinţate de Menumorout. Dar,
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ducele Arpad, după ce a ţinut sfat cu nobilii săi, a apreciat şi a lăudat cele
încredinţate de Menumorout şi când auzise acum că fiica lui Menumorout
este de aceaşi etate ca şi fiul său Zulta, n-a fost nevoit să amâne cererea lui
Menumorout şi a primit pe fiica sa ca soţie a lui Zulta, împreună cu regatul
pe care i 1-a promis. Şi, după ce a trimis soli la Usubuu şi Velec, le-a dat
sarcina ca nunta să fie sărbătorită, să primească pe fiica lui Menumorout ca
soţie pentru Zulta şi să ducă cu sine pe fiii locuitorilor daţi ca ostateci şi
ducele Menumorout să-i dea fortăreaţa Byhor"48 •
Informaţiile despre fortificaţiile din ducatul lui Menumorut, şi în
general cele care narează episodul cuceririi acestuia, chiar dacă au fost puse
sub semnul întrebării, sunt utile în măsura în care ele sunt confirmate şi de
alte surse. În ultima vreme au apărut o serie de cărţi, studii şi articole care
încearcă să lămurească apariţia şi evoluţia fortificaţiilor49 .

Referindu-se la vestigiile descoperite la Bihar~a, S. Dumitraşcu
ajunge la următoarea concluzie: "Aceste vestigii dezvăluiau existenţa unei
continuităţi de civilizaţie, care nu avea neacoperire materială nici în sincope
de 10-25 de ani, şi care contura nu un sat obişnuit, ci un adevărat târg, din
care şi pentru care s-a ridicat cetatea voievodală de pământ, tipică în tot
centrul şi vestul Europei, între monumentele de apărare ale locuitorilor din
aceste teritorii europene împotriva pătrunderii maghiare (Cf Mechtild
Schulze, Das ungarische kriegergrab von Aspres-les-Corps.
Untersuchugen zu den Ungarneneinfalen nach Mittel-West-und
Siideuropa (899-955 n.Chr.), în Jarbuch des Romisch-Germanischen
Zentralmuseums Mainz, 31, Mainz, 1984, p.473-517)" 50 .
48

Anonymus, cap. 51.
A. Bejan, Monuments feodaux anciens de Banat - reflexion du processus de
constitution de feodalisme roumain aux VIII-XI siecles, în Studia Antiqua et
Archaeo/ogica, IX, 2003, p .468-472; C. Cosma, Fortificaţii din secolele X-XI din vestul
şi nord-vestul României. Consideraţii privind stadiul actual al cercetărilor, în AMP,
XXIII, 2000, 1, p. 453-497; A.A. Rusu, G.P. Hurezan, Cetăţi medievale din judeţul
Arad, Arad, 1999; A.A. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din
Transilvania şi teritoriile Învecinate (sec. XIII-XIV), Cluj-Napoca, 2005 (în continuare
A.A. Rusu, Castelarea carpatică ... ); I.M. Ţiplic, Caracteristici tipologice ale
fortificaţiilor din pământ şi lemn din Transilvania sec. X-XIII, în Acta Terrae
Septemcastrensis, III, 2004, p.183-215; Idem, Organizarea defensivă a Transilvaniei În
Evul Mediu, Bucureşti, 2006; Idem, Istoria fortificaţiilor medievale timpurii din
Transilvania (927/934-1257) Între mit, naţionalism şi arheologie, laşi. 2007.
soS. Dumitraşcu, op.cit., p. 8-9.
49
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Nu se exclude posibilitatea construirii unor fortificaţii, mai ales cele
datate cu începere din a doua jumătate a secolului al X-lea, de către unguri
sau la comanda acestora, "maghiarii fiind cei care, în secolul al X-lea, îşi
fixează limitele estice la Porţile Meseşului, unde ridică întărituri pentru
apărarea graniţelor" 5 1• Luptele dintre unguri şi pecenegi din primele decenii
ale secolului al XI-lea sunt considerate a fi cauza sfârşitului fortificaţiilor,
dar trebuie să se ţină seama că în această perioadă de timp încep şi
campaniile militare sistematice de cucerire a Transilvaniei de către regatul
maghiar. Fortificaţiile din nord-vestul României, ca urmare a cuceririi
noilor teritorii, îşi pierd funcţionalitatea iniţială, unele devenind centre de
comitat după a doua jumătatea a secolului al XI-lea, când apar în
documente.
În carte lui A.A. Rusu, apărută în 2005, sunt discutate şi o serie de
probleme ce privesc originea şi evoluţia primelor fortificaţii de pământ şi
lemn52 . Sunt analizate critic şi cercetările arheologice întreprinse într-o
serie din fortificaţiile din Transilvania, dar şi studiile care au abordat
problematica acestora. Autorul lucrării afirmă că analiza critică se limitează
"doar la provincia intracarpatică" 53 , însă după câte se poate remarca,
numeroase fortificaţii se află la vest de aceasta sau chiar într-un areal mai
îndepărtat, pe malul Dunării.
Fortificaţiile analizate de A.A. Rusu sunt: Biharea, Dăbâca, Moreşti,
Şirioara, Moigrad, Orşova, Cornini (Pescari), Zarand, Vladimirescu,
Pâncota, Bulci, Şona, Cluj-Mănăştur, Breaza, Moldoveneşti, despre ele
exprimându-se opinii interesante, diferite de cele mai multe ori de cele ale
arheologilor care le-au cercetat şi publicat 54 . Sunt analizate şi ultimele
sinteze care nu au fost cuprinse în tratatul de istorie apărut sub egida
Academiei Române din 2001, pentru nord-vestul României, printre care se
numără şi studiul lui C. Cosma55 • Sunt discutate cele 11 obiective
arheologice semnalate ca fiind sondate arheologic. În urma analizei critice,
repertoriul a fost amputat drastic. La Pâncota şi Tăuţ, se afmnă de A.A. Rusu,
n-au fost executate până în momentul publicării studiului săpături
C. Cosma, Vestul şi nord-vestul României ... , p. 54.
A.A. Rusu, Castelarea carpatică ... , p. 80-94.
53
Ibidem, p. 82.
54
Ibidem, p. 82-85.
55
C. Cosma, Fortificaţii din secolele X-XI din vestul şi nord-vestul României.
Consideraţii privind stadiul actual al cercetărilor, în AMN, XXIII/1, 2000, p. 453-498.
51
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arheologice 56 . Despre fortificaţiile de la Bodrogu Vechi, Cheud, Halmăjd,
Petreu se spune că "sunt cu totul îndoielnice" datorită faptului că ceramica
descoperită la suprafaţă, cu datare relativă, şi chiar cea aflată la adâncime,
"nu are decât o relevanţă minoră pentru vechimea elementelor de
apărare" 57 • Despre selecţia cronologică făcută de C. Cosma, considerată a fi
"năucitoare", se crede că este "mult mai partizană decât a celor care o
aruncaseră, iresponsabil, în istoriografie", iar "cronologiile obiectivelor
sunt atât de largi şi nesigure, încât ele ar putea fi manevrate uşor în alte
studii care depăşesc limitele propuse iniţial'' 58 .
Se mai constată, pe lângă alte observaţii critice, "că prudenţa
declarată de la început este urmată de o preluare în bloc, şi nepermis de
îngăduitoare, a unor obiective care s-au încadrat doar pe motivaţia
percepţiei primare, rezultată din contemplarea suprafeţelor (cinci obiective).
Folosirea acestei modalităţi de colectare a informaţiilor face îndoielnică, de
la început, întreaga construcţie istorică care urmează. Pe un asemenea lot
mic şi nesigur, nici un fel de generalizare nu este admisibilă. Greşeala
fundamentală a autorului este aceea că, ştiind cât de precare îi sunt datele, a
continuat totuşi să construiască pe ele, anihilând, în fond, toată
circumspecţia cu care promisese să facă analiza" 59 .
Constatările arheologului medievist, amintit mai sus, referitoare la
arhitectura fortificaţiilor timpurii sunt de asemenea foarte critice. Se
aminteşte faptul că încă din 1991 R. Popa a atras atenţia asupra unor
neajunsuri, apoi luarea de poziţie din interiorul istoriografiei maghiare care
ne reproşează că fortificaţiile de dinaintea venirii ungurilor "nu sunt
conexate unor cercetări convingătoare pentru aşezări şi cimitire
contemporane" 60 . A.A. Rusu ne spune că: "este aproape exclus ca
A.A. Rusu, op.cit., p.86. Şi C. Cosma îşi exprimă rezerva în ceea ce priveşte datarea
de la Tăuţi, tocmai datorită faptului că nu s-au Bcut săpături arheologice care să
poată oferi informaţii certe, iar la suprafaţa solului nu au fost descoperit nici un fel de
material arheologic. Cetatea de la Pâncota, cercetată perieghetic, se pare că a beneficiat şi
de "săpături arheologice recente al căror rezultat este inedit" dar apare cu datare incertă (cf.
C. Cosma, Vestul şi nord-vestul României ... , p. 42,212-213, 234).
57
A.A. Rusu, op.cit., p. 86.
58
Ibidem.
59
Ibidem, p. 87.
60
Ibidem, sunt citate următoarele lucrări: R Popa, Observaţii şi indrepUiri la istoria Anului o
mie, în SCIVA, 42, nr. 3-4, 1991, p. 167-171; 1. B6na, Az Ârpadok korai varai, Debrecen, 1988,
198 p. Conform părerilor exprimate de cercetătorul maghiar, majoritatea fortificaţiilor de pământ
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societatea maghiarilor descălecători, pe la sfârşitul secolului al IX-lea, să fi
fost capabilă să înalţe izolat sau într-un program mai sporit (al uniunii de
triburi), alte fortificaţii decât de forma acelora cu care erau deja obişnuiţi
bizantinii, slavii ori, mai puţin probabil, francii. Din clipa în care nevoia
unor centre de putere solide a fost resimţită, toate realizările prezente pe
teritoriul locuit/stăpânit/controlat de către ei au dobândit aspectul general al
cetăţilor Europei Centrale şi de Est. Ori acestea au fost în primul rând, ceea
ce istoriografia germană a denumit de ani buni Burgwălle (=cetăţi cu valuri
de pământ). Faptul că cetăţile de pământ apar doar în Transilvania, iar peste
munţi, în Moldova, numai în partea ei nord-estică, şi în Ţara Românească
deloc, că numărul lor este mic şi nu poate fi legat de influenţe ale unor
colectivităţi slave străvechi, pare să dea dreptate autorului maghiar, în
sensul construirii lor (ori a majorităţii lor?) doar de către statul maghiar,
odată cu cucerirea sistematică a Transilvaniei, adică din momentele din care
societatea maghiară a sfârşit în a mai fi păgână şi tribală. Tot atât de străină
de români pare să fi fost şi aria nord-moldoveană, unde o altă forţă externă
(varego-vikingă) a devenit catalizatoarea noilor vremi şi structuri politice.
Dar, în aceeaşi măsură, dacă vom demonstra rară fisuri capacitatea de
organizare (indiferent cum am dori să o denumim: prestatală, voievodală,
ducală, teritorii ale primului ţarat bulgar etc.) a populaţiei preexistente
(români, slavi, bulgari), care ocupa teritoriul Transilvaniei şi părţile ei
vecine, atunci forma organizatorică şi populaţia ataşată ei trebuie să-şi fi
ridicat fortificaţii în exact aceeaşi măsură şi materialitate. Adică tehnicile de
construcţie fuseseră învăţate de la aceiaşi meşteri constructori de la care
puteau să înveţe şi ungurii" 61 • Această demonstraţie credem că s-a făcut, cel
puţin la Biharea, unde populaţia românească sau româna-slavă din aşezarea
de la Biharea şi aşezările din zonă, aflate într-o formă de organizare
politică, au ridicat cetatea de pământ, caracteristică "în tot centrul şi vestul
Europei, între monumentele de apărare ale locuitorilor din aceste teritorii
europene împotriva pătrunderii maghiare" după cum arăta S. Dumitraşcu în
monografia sitului de la Biharea (p. 8-9) şi după cum cercetările recente au
confirmat-o.
Concepţia unor cercetători precum M. Rusu, Şt. Olteanu, P. lambor,
de pe teritoriul viitorului regat maghiar n-au apărut mai devreme de secolul al XI-lea. Migratorii
n-au folosit cetăţile, improprii stilului lor de luptă, iar ungurii, odată cu venirea lor în centrul
Europei, nu şi-au schimbat brusc stilul lor de viaţă şi organizarea militar.'!.
61
A.A. Rusu, op.cit., p. 93.
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C. Cosma, A. Bejan, N. Edroiu, "care statuează că teritoriul României
constituie un hotar de interes pentru obiectivele cercetate", este apreciată
de-a dreptul "tulburătoare", considerându-se că în mod firesc fortificaţiile
din secolul al IX-lea premaghiare ar trebui să se regăsească şi la vest de
graniţa României cu Ungaria, "nimeni nu ne poate spune încă nimic despre
contemporanii acestor cetăţi, care trăiau la Debreţin sau Seghedin înainte ca
ungurii să fi ajuns acolo" 62 .
Aceste consideraţii, alături de multe altele, atent şi ponderat analizate,
fără exagerări, ar putea să dea un nou impuls pentru intensificarea
cercetărilor arheologice în domeniul fortificaţiilor de pământ de la începutul
evului mediu, puţin cunoscute, în cele mai multe cazuri necercetate
sistematic. Credem că cercetările arheologice sistematice de la Biharea de
până acum, au făcut câţiva paşi în cunoaşterea mai temeinică a realităţilor
istorico-arheologice din această parte de ţară, eforturi care trebuie
continuate şi în următorii ani.

62

Ibidem, p. 88.
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Anexă.
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fortificaţiilor
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Fortificaţii

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beliu -Trei Cruci
Biharea- Cetatea de pământ
Bodrogu Vechi - Grădişte
Bulci -Cetate
Căpleni- Pământul regesc
Cheud - Dealul Cetate
Cladova- Dealul Carierei
Cuvin - Cetate-Râtul lui
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15. Ortelec- Cetate
16. Pâncota- Cetatea turcească
17. Petreu - Cetatea dinăuntru
18. Sebiş - Troianul
19. Şimleul Silvaniei- Cetate
20. Şimleul Silvaniei -Observator
21. Tăuţ- Dealul Rujelor
22. Vârfurile ?
23. Vladimirescu - La Cetate
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MARI DREGĂTORI DE SORGINTE BUZOIANĂ.
SECOLELE XV-XVIll* (1)

Eugen-Marius Constantinescu
Great Dignitaries from

Buzău

Region. XVth_XVIIIth Centuries

Abstract: By tuming to history, we highlight the great values that detine
the collective personality of the Romanian people - language, customs, traditions,
clothing, religious beliefs, territory, dignity, independence, soveranity, equality,
Romanian pride, friendship and peaceful cohabitation with ali European
neighbours and ali of the world's nations - components of the national
consciousness accumulate throughout the millenias.
The Romani an people is one of the oldest to appear in Europe after the last ice
age, evelving permanently through technical, cultural and ethical conquest of its own,
coming to understant the heritage from its direct ancestors, the Thraco-Geto-Dacians.
In the Middle Ages, the Romanian society in the Carpatho-Danubian-Pontic
area was structured into two social classes - the boyars/ majores terrae - the great
land owners and the peasants/ rustici - the small land owners. From the ranks of
the great boyars, the grea/ dignitaries were elected, tasked with coordinating
fields or services of the state or of the lord - such as the members of the State
Assembly and the Royal Council.
Wallachia and Moldavia were ruled, during the Middle Ages, by a Lord
Voivode, chief of a feudal monarchy, with absolute powers, an autocrate ruter, who
exercited suzerainty on the whole country - dominium eminens - he was a voivode,
namely supreme military chief, he made politica/ ru/ings, he was supreme judge,
patron of the Church, ruter of the Administration and owner of the state's treasury
and the income collected through taxes, dues, fines and annual tributes etc.
Between the IX th and the XVI th centuries, the three Romanian states Wallachia, Transylvania and Moldavia were organized as voivodates,
principalities and contries ruled by voivods, judes or princes who owned
fortresses and armies, made of boyars and free peasants.
Throughout the centuries, among the boyars from the Buzau region, dignitaries
or high dignitaries have risen, trusted counsellors to their lords, whom they served and
they also founded churches and monuments with a high architectural and artistic
value, insuring their presence in the country's Book ofHonours.
Key words: high dignitaries, organisation, principates, voivodates, state,
• Studiul de faţă este o formă redusă a unui serial despre dregători şi mari dregători de sorgite
publicat în serial în revista Origini, editată de Fundaţia Origini Carpatice Buzău.
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country, autocrate, voivode.

Recursul la istorie este necesar şi util atât pentru a readuce în atenţia
actuale şi viitoare etapele, evenimentele şi atitudinile care au
marcat formarea Naţiunii române/Poporului român, evidenţiind marile
valori ce definesc personalitatea colectivă a românilor, personalităţile care
au amprentat mersul ascendent al Neamului românesc, cât şi pentru a crea
atitudinea activă/grija actualelor generaţii pentru păstrarea şi continuarea
trăsăturilor definitorii ale identităţii naţionale - limbă, obiceiuri, tradiţii,
port, credinţă, teritoriu, mândria de a fi român, demnitatea, independenţa,
suveranitatea, egalitatea, prietenia şi convieţuirea paşnică cu toţi vecinii
europeni şi cu toate naţiunile lumii - componente ale conştiinţei naţionale şi
transmiterea acestor acumulări milenare, îmbogăţite cu propriile contribuţii,
viitorimii, întru păstrarea fiinţei naţionale a Românilor 1•
Unul din cele mai vechi popoare ce au apărut în Europa după ultima
mare glaciaţiune, care a evoluat permanent ascendent prin cuceriri tehnice,
culturale şi morale proprii, moştenitor al evoluţiei populaţiilor ce au locuit
spaţiul carpato-dunăreano-pontic în ultimele opt-zece milenii, din epoca
pietrei până la traco-geto-daci, înaintaşii săi direcţi, poporul român a
marcat consistent evoluţia continentului european · de-a lungul ultimelor
două milenii de istorie.
Tabloul de ansamblu al evoluţiei istorice a românilor se încheagă din
cunoaşterea proceselor, evenimentelor, momentelor, pesonalităţilor proprii
fiecărui loc în parte. În studiul de faţă prezint personalităţi buzoiene care au
contribuit prin activităţile şi creaţiile lor, în Evul Mediu, la progresul
MuntenieiNalahiei Mari în secolele XV-XVIII, proces asemănător în
evoluţia de ansamblu a celor trei Ţări Române.
În Evul Mediu societatea românească de pe întreg spaţiul carpatodunăreano-pontic s-a structurat în două clase sociale, diferenţiate, în primul
rând, prin suprafaţa de pământ pe care o deţinea fiecare cap de familie:
boierii/majores terrae - mari proprietari de moşii şi ţăranii/rustici - mici
proprietari de pământ, obligaţi la dări şi slujbe faţă de stăpânii feudali.
Dintre cei din prima categorie - boierii - unii au acaparat tot mai mult
pământ formând o pătură de mari boieri, din rândul cărora erau aleşi
dregătorii - persoane care îndeplineau diferite funcţii în stat, marii
generaţiilor

O bună abordare a problemei, la Alexandru Zub, Discurs istoric şi identitate naţionali la
români in epoca modernA, în Zargidava. Revistă de istorie, XV, Bacău, 2016, p. 196-201.
1
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fiind însărcinaţi cu coordonarea unor domenii sau servicn m
slujba statului şi a domnului, precum şi membrii Sfatului Ţării şi ai
Divanului domnesc; alţii au rămas boieri de rând, dintre care erau recrutaţi
slujbaşii mărunţi/dregătorii de rând. Boierii buzoieni, ca toţi boierii din
cele trei Ţări Române, erau împărţiţi după acest criteriu în trei stări, după
numărul şi mărimea satelor şi moşiilor 1 ocinelor pe care le stăpâneau. Mulţi
dintre ei au ajuns dregători sau mari dregători în slujba domniei.
Pentru a face mai uşor de înţeles funcţiile şi sarcinile pe care le-au
îndeplinit unii dintre marii boieri buzoieni intraţi în slujba Domniei în
secolele XIV -XIX, reiau câteva informaţii generale despre organizarea şi
funcţionarea Ţărilor române de la apariţia lor până la reformele introduse
după 1830 prin Regulamentul Organic- prima colecţie de legi care a dus la
modernizarea statelor feudale româneşti şi a pregătit unirea politică a Ţării
Româneşti cu Moldova, Mica Unire, realizată în două etape, la 5 şi 24
ianuarie 1859, prin alegerea ca Domn în Moldova şi Muntenia a aceleiaşi
persoane- Alexandru Ioan 1 Cuza (1859-1866).
Ţara Românească şi Moldova au fost conduse, în Evul Mediu, de
Domni Voievozi, care exercitau puterea deplină militară, politică,
judecătorească, aministrativă, nesupusă niciunui control. Domnul era
conducător autocrat, exercita suzeranitatea asupra întregii ţării în virtutea
dreptului de dominium eminens - dreptul Domnului de a stăpânii pământul
(domeniul funciar) întregii ţări, avea atributii militare - era conducătorul
suprem al Oştirii, mobiliza Oastea cea Mare a Ţării pe care o comanda în
timp de război, lua decizii politice - hotăra pacea sau războiul, stabilea
tratatele, alianţele şi coaliţiile Ţării, hotăra în cauzele juridice - era
judecător suprem, avea drept de viaţă şi de moarte asupra supuşilor săi,
conducea administratia - era şeful marilor dregători prin care coordona
toate serviciile Ţării, numea şi revoca toţi marii dregători, dispunea de
veniturile visteriei ţării strânse din biruri, taxe, impozite, gloabe, haraci ş.a.
În cele două Ţări române extracarpatice - Moldova şi Muntenia!fara
Românească, Domnul era sprijinit în exercitarea atribuţiilor sale de Sfatul
Ţării, format din 12 mari boieri/mari dregători şi de Divanul domnesc, format
din dregători din cele trei clase de boieri. Dregătorii erau demnitari cu atribuţii
militare, administrative sau judecătoreşti, supuşi total Domnului, ocupând un
anumit loc în Sfat sau în Divan, după dregătoria sau rangul fiecăruia2 • Ei erau
2

Pentru rolul şi structura Sfatului domnesc vezi şi Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu,
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numiţi şi scoşi

din dregătorie după bunul plac al Domnului, care aprecia
numai serviciile prestate de fiecare boier în diferite împrejurări. Slujbele
acestea le asigurau marilor dregători şi tuturor dregătorilor venituri
consistente, privilegii deosebite, scutiri de taxe şi impozite, putere şi
consideraţie.

Conducătorul ţării se numea Domn/Dominus în Ţara Românească şi
Moldova, Dux în Transilvania, nume pe care şi I-au luat Marii Voievozi în
momentul când au devenit independenţi faţă de regalitatea maghiară: în
Ţara Românească Basarab 1 (1310-1352), după noiembrie 1330, când a
câştigat lupta de la Posada împotriva lui Carol Robert de Anjou, iar în
Moldova Bogdan 1 (1359-1365) în 1359, după ce 1-a înlăturat de la
conducerea "mărcii" de la Baia pe Bale (1359), urmaşul lui Sas (1354-1359),
care urmase lui Dragoş (1352-1353) la conducerea Mărcii înfiinţată de
regele Ungariei la est de Carpaţi pentru a apăra Transilvania de tătari.
Domnul era şeful unei monahii feudale, ales pe viaţă dintre puţini
candidaţi eligibili, la alegere trebuind să fie bărbat în integritate corporală,
neînsemnat. Se considera că domnia vine de la Dumnezeu, ceea ce făcea
puterea domnului absolută - el avea drept de viaţă şi de moarte asupra
supuşilor, acorda moşii, sate şi scutiri de dări, sechestra pe seama sa
bunurile şi averile boierilor "hicleni"/trădători, moştenea averile boierilor
decedaţi fără urmaşi, care deveneau bunurile sale proprii, exercita
represalii, avea dreptul de a declara război şi de a încheia pace, de a
întreţine realaţii cu alte state, de a încheia tratate de alianţă, de a face legi,
era judecător suprem 1 instanţa supremă de judecată, hotărârile sale erau
executorii, necontrolate sau cenzurate de vreo instanţă, autoriza căsătoriile
fetelor de boieri, pedepsea mezalianţele etc. La înscăunare, Domnul era
"uns" cu mir de patriarhul Constantinopolului şi de mitropolitul Ţării, act
prin care devenea reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, de unde derivă
formula "!o, ... , din mila lui Dumnezeu, domn", cu care erau investite
hrisoavele emise de Cancelaria domnească, tratatele încheiate sau
împutemicirile acordate. În calitate de suzeran deplin, domnul era dator să
practice vitufile imperiale: filantropia, generozitatea, cumpătarea, justiţia.
Domnul patrona biserica, numea mitropolitul şi episcopii, folosea adesea în
exercitarea atribuţiilor judecătoreşti, în anchete sau cercetări reprezentanţi

coord., Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, Bucureşti, 1988, p. 438-440
passim (mai departe O. Sachelarie, N Stoicescu, Instituţii feudale ... ).
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ai bisericii, care-i erau, astfel, îndatoraţi. Domnia se baza pe contractul
feudal dintre domn şi boierii din toate clasele sau stările, care-i jurau
credinţă la înscăunare. Domnul avea dreptul de dominium eminens asupra
întregului teritoriu al ţării, pe care îl controla şi administra prin dregători,
reprezentanţii săi personali 3 .
Domnul era şi voievod, adică şef militar suprem, poziţie pe care o
deţinea încă de la apariţia primelor formaţiuni prestatale româneşti,
constituite asemănător în toate teritoriile locuite de români, prin uirea sub
un singur sceptru a tuturor voievodatelor, cnezatelor şi ţărilor (formate pe
structura vechilor uniunilor de triburi) existente în mileniul I şi în primele
secole ale mileniului II în spaţiul carpato-dunăreano-pontic. În
Transilvania, la sfârşitul secolului IX şi în prima jumătate a secolului X,
sunt cunoscute voievodatele conduse de Gelu, Glad şi Menumorut, voievozi
care aveau cetăţi şi armată formată din ţărani liberi. Menumorut se
considera vasal Împăratului din Bizanţ, de la care spunea că a primit
coroana şi pământul pe care îl stăpânea şi îl apăra.
În Ţara Românească voievodatele, cnezatele şi ţările au fost la fel de
vechi, chiar dacă prima lor menţiune datează din anul 1247, când, în Diploma
cavalerilor ioaniţi, sunt menţionate cnezatele lui Ioan şi Farcaş, Ţara
Severinului, voievodatele lui Litovoi şi Seneslau, toate considerate vasale
regelui Ungariei, angrenate atunci în lupte cu tătarii, după marea invazie a
acestora din anul 1241. În 1243 Voievodul Litovoi se răzvrăteşte împotriva
vasalităţii faţă de regele Ungariei, este învins şi cade în luptă, dar este înlocuit
la conducerea voievodatului de fratele său Bărbat, care, capturat de maghiari,
se răscumpără cu o sumă mare de bani, ceea ce ne arată cât era de bogat şi de
puternic. In 1299, la moartea lui Nagai, marele han al tătarilor, voievodatele
româneşti de la sud de Carpaţi se unesc treptat şi, sub Basarab I (131 0-1352),
fiul lui Tihornir şi nepotul lui Toxabă şi Talabă, înfiinţează statul foudal Ţara
Românească; după lupta de la Posada, din 9-12 noiembrie 1330, statul feudal
Ţara Românească devine independent.
În Moldova s-au format voievodate şi ţări - Ţara Vrancei, Ţara
Brodnicilor sau a Berladnicilor etc. -, din vremuri imposibil de precizat, dar
existau la începutul secolului al XIV-lea, fiind menţionate la 1307-1308 de
Ottokar de Stiria în Cronica rimată, în care relatează că Otto de Bavaria,
un conducător german, luat prizonier de voievodul Transilvaniei, este trimis
3

Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii feudale ..., p.l68-172.
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peste munţi în Moldova la un voievod valah, domn/herr peste ceilalţi
voievozi. Între 1347 şi 1353 regele Ungariei înfiinţează "marca" de la Baia,
numindu-1 şef pe Dragoş, un voievod din Maramureş, urmat de fiul său, Sas
şi de nepotul său, Bale. În 1359 Bogdan, alt voievod din Maramureş, aflat în
conflict cu regele Ungariei - arătat ca "necredincios" încă din 1343 -trece
în Moldova, ocupă marca de la Baia şi, cu sprijinul populaţiei locale
româneşti, se proclamă voievod şi domn independent. 4
Sfatul Ţării şi Divanul domnesc, în Moldova şi Ţara Românească,
erau consilii formate din reprezentanţii marii boierimi şi din alţi boieri,
care, alături de domn, luau parte la conducerea ţării, împreună cu alţi
dregători. Diferite ca structură, Sfatul Ţării şi Divanul domnesc erau
principalele instituţii care îl ajutau pe domn în rezolvarea tuturor
problemelor de politică internă şi externă. Ca reprezentant al boierimii mari
şi mici, Divanul domnesc avea grijă ca domnul să conducă ţara în
conformitate cu interesele acestei clase, ori de câte ori Domnul se abătea de
la această linie membri Divanului intrau în conflict cu acesta şi nu rareori
au reuşit să înlăture de pe tronul Ţării, fie prin plângeri la Înalta Poartă, fie
prin crimă, pe cel "neascultător".
În Ţara Românească, în secolele XVI-XVII, Sfatul Ţării avea 12
membri, principalii dregători fiind: marele ban (al Craiovei), marele
logofăt, marele vornic, marele spătar, marele vistiernic, marele paharnic,
marele comis, marele stolnic, marele postelnic, marele clucer, marele sluger
şi marele pitar. În Moldova, în aceeaşi perioadă, Sfatul domnesc era format
din 8 mari dregători: marele logofăt, vornicul Ţării de Jos, vornicul Ţării de
Sus, marele hatman, marele postelnic, marele spătar, marele paharnic,
marele vistiernic, completat cu mitropolitul şi cei trei episcopi, în total tot
12 membri. Tot mari dregători erau şi serdarul, aga, şetrarul, portarul,
armaşul. Cei 12 mari dregători, membri ai Sfatului, erau consideraţi sfetnici
de taină ai Domnului, ceilalţi erau boieri sau dregători de divan.
Divanul domnesc al Ţării Româneşti era format din membri Sfatului
Ţării, alţi mari dregători, foşti mari dregători, dregători de treapta a II-a şi a
III-a, ajungând la 48 de membri, toţi numiţi boieri de divan. La şedinţele
Sfatului Ţării sau ale Divanului domnesc participau patriarhii bisericii
ortodoxe din Constantinopol când se aflau în Ţară, mitropoliţii şi episcopii
Bisericii române.
4

Vezi şi O. Sache1arie şi N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 168-172, 508-51 O.
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Atribuţiile

Divanului domnesc erau consultative şi se exercitau în
deomeniile; a. politice: de politică externă - alianţe, tratate de pace,
declararea războiului; şi politică internă, mai ales în domeniul financiar supravegherea vistieriei, aprobarea înfiinţării de noi dări; veghea
organizarea bisericii, înfiinţarea de mitropolii sau episcopii, mutarea acestor
instituţii, închinarea mânăstirilor, patrona alegerea mitropolitului împreună
cu sfatul de obşte etc.; b. administrative; c. judecătoreşti- judeca împreună
cu domnul, care îl consulta, dar hotărârea o lua domnul singur. Domnul
judeca singur faptele de hiclenie/trădare şi în cazurile Iară dezbateri
contradictorii - jurisdicţia graţioasă. În secolul XVIII, când Domnul lipsea
din scaun, adesea din cauza ocupaţiilor străine, Divanul devine instituţie a
statului, se crează departamentele judecătoreşti, iar Divanul se împarte în
divanul împlinitor, format din boierii veliţi (mari), şi divanul judecătoresc.
Când divanul se ocupa cu probleme administrative era numit "obşteasca
adunare a boierilor". Regulamentul Organic, aplicat din ianuarie 1831 în
Ţara Românească şi din septembrie 1832 în Moldova, a consacrat "Înaltul
Divan" în Ţara Românească şi "Divanul Domnesc" în Moldova, ca instanţă
judecătorească supremă, ambele fiind prezidate de domn. În paralel, în
secolele XVI-XVIII, a funcţionat Divanul Craiovei, format din 4, ulterior
din 5 boieri 5, condus de marele ban sau de înlocuitorul acestuia.
De-a lungul secolelor, dintre boierii buzoieni unii au ajuns dregători
sau mari dregători, membri în Sfatul ţării sau în Divanul domnesc, mulţi
ajungând sfetnici de încredere ai domnilor pe care i-au slujit, au îndeplinit
slujbe oficiale sau de taină, au contribuit la rezolvarea unor situaţii
importante pentru Domn şi pentru Ţară, înscriindu-şi numele în Cartea de
Onoare a Ţării. Despre unii dintre ei am scris în studiile dedicate lui
Constantin Brâncoveanu sau Doamnei Neaga, despre alţii scriu aici.
În secolul al XV-lea între dregătorii domneşti, primul menţionat în ordine
cronologică, este Radu al lui Sahac; în privilegiul dat de Mircea cel Bătrân la 6
august 1413 i se spune Radu, frate cu Sahac6 ; dar în privilegiul din 17 mai 1421
este numit Radu al lui Sahac7• Acest dregător apare fără titlu, între martori, în
Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 438-440.
I. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româeşti cu Braşovul in secolele
XV şi XVI, voi. 1, Bucureşti, 1905, p. 6.
7 I. Bogdan, op.cit., p. 10, 13; G.D. Florescu, Divanele domneşti din Ţara Românească,
I (1389-1495), Bucureşti, 1943, p. 139; idem, Divane domneşti din Muntenia din sec. al
XV-lea. Dregători şi boieri, 1389-1496. Culese şi adnotate de... , Bucureşti, 1927, unde

5•
6•
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docwnentele din 6 august 1413, 17 mai 1421 şi 10 noiembrie 1424. Căsătorit cu
jupaniţa Stana, Radu al lui Sahac a avut 3 fii: Sahac, Cazan logofăt şi Radu 8.
Acest Sahac, tatăl lui Radu, sau alt înaintaş al lor, a Întemeiat satul
Săhăteni din judeţul Buzău, pomenit însă mult mai tîrziu, la 16 martie 1520,
într-un docwnent emis de Neagoe Basarab voievod (23 ian. 1512-15 sept.
1521 ), prin care domnul întăreşte boierilor " ...jupan Căzan paharnic9 şi cu
fratele său Sabat şi cu fiii lor, câţi le va da Dumnezeu, ca să le fie satele,
anwne Grecii [azi Greceanca, comuna Breaza, judeţul Buzău] şi Săhăteanii
şi Tătărăii toţi şi Bonţeştii toţi şi Răzvadul [în Dâmboviţa] şi ţiganii câţi
sunt, pentru că le sunt veche şi dreaptă ocină 10 şi dedină Încă din zilele lui
Vlad voievod cel Bun şi din zilele bătrânului Vladislav voievod...
Şi eu, Manea, am scris în scaunul Târgovişte, luna martie 16 zile, în
anul 7028/1520" 11 •
Cazan sau Căzan, fiul lui jupan Radu şi al jupaniţei Stana, frate cu
Radu şi Sahac, apare ca stolnic/mare stolnic 12 într-un docwnent din 30 ianuarie
crede că. este acelaşi personaj cu Radu, fratele lui Cazan; v. şi N. Stoicescu, Dicţionar al
marilor dregAtori din Ţara Româneascli şi Moldova, secolele XIV-XVII, p. 24 (mai
departe N. Stoicescu, Dicţionar... ).
8
La 1445 existau 3 boieri cu numele de Radu, membri în Sfat: Radu al lui Borcea, Radu
vistiernic şi Radu comis; G.D. Florescu, Divanele..., p. 139; Documente privind Istoria
României, B. Ţara Româneasd, sec. XIII-XV, p. 116 (mai departe DIR, B.Ţ.R.)
9
Paharnic, marele paharnic - mare dregă.tor, avea grijă. de bă.utura domnului, de
aprovizionarea pivniţelor domneşti cât şi, mai ales, ca bă.utura domnului să. nu fie otră.vită. lua "credinţa", adică. gusta bă.utura domnului înainte să. o ofere acestuia. Mai târziu
administra viile domneşti, percepea dijma vinului cuvenită. domnului, judeca pricinile
privind viile, comanda cetele de pă.hă.micei, comanda roşiilroşiorii sau curtenii. Avea ca
subalterni al II-lea paharnic, pivnicerul, cuparul. Marele paharnic servea pe domn la masă.
numai în zilele de să.rbă.toare. Fă.cea parte din Sfatul domnesc, fiind al şaselea mare
dregă.tor. Avea venituri importante din plocoane, pă.hărnicia - dare în bani cuvenită.
domniei de la cârciumile din oraşe şi o mare cantitate de vin, 1000 de vedre, de Ia
proprietarii de vii. V. şi Ov.Sachelarie, N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 350.
10
Ocină - moşie, dedină., baştină. - proprietate agricolă. stră-moşească. imună., stă-pânire
permanentă. particulară., pă.mânt moştenit din generaţie în generaţie, din moşi-stă.moşi,
proprietate ereditară. veşnică.. V. şi O. Sachelarie, N Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 336.
11
Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Româneascli, veac XVI, voi. II, Bucureşti,
1972, p. 369-371 (mai departe DRH, B.Ţ.R.).
12
Stolnicul, marele stolnic era mare dregă.tor, membru al Sfatului domnesc; el se îngrijea de
masa domnului (stol = masă., în slavonă.), servea personal la mesele oficiale, gustând
mâncă.rurile ca garanţie că. nu sunt otrnvite; era mai mare peste bucă.tă.ria curţii şi şeful marelui
şufar/bucătar. El aproviziona curtea cu peşte, carnea fiind în grija slugerului. Avea ca subalterni
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1431 şi ca logofăt/mare logojăt 13 în docwnente din perioada 17 noiembrie
1431-25 iunie 1436,7 august 1445,2 ianuarie 1451, 28 martie 1451.
Cazan sau Căzan este unul din primii mari dregători domneşti ridicaţi
dintre boierii buzoieni în secolul XV, deschizător de drum pentru cei ce vor
veni după el.
Cazan al lui Sahac este alt mare dregător care apare în docwnente din 1
august 1451, 4 octombrie 1453, 15 aprilie 1456, 16 aprilie 1457, 12 noiembrie
1463, 30 mai 1464, 12 august 1464, 8 iunie 1466, 25 ianuarie 1471, 16
septembrie 1473 fără titlu. În docwnente din perioada 5 martie 1458, 10
februarie 1461, 10 iulie 1464, 17 ianuarie 1467, 1 iunie 1475, 4 iulie 1476, 3
iunie 1478, 9 septembrie 1478 apare ca logofăt/mare logofăt; între 7 noiembrie
1480-iunie 1481 apare ca vornic, iar la 13 iulie 1482 vei [mare] vornic 14 •
al II-lea stolnic, marele şufar, stolnici sau stolnicei, care strângeau dijma de peşte din bălţile
Dunării şi serveau la masa domnului, grădinari. Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii
feudale ... , p. 456
13
Logofătul, marele logofăt, cancellarius sau supremus cancellarius era mare dregător,
membru al Sfatului domnesc, în Moldova primul boier după domn, în Ţ.R. după ban şi vornic;
era şeful Cancelariei domneşti, avea în grijă redactarea hotărârilor luate de domn şi de sfatul
domnesc, păstra pecetea domnului - marele sigiliu domnesc, cu care întărea actele
internaţionale sau hrisoavele solemne; pe documentele emanate din cancelaria domnească hrisoave simple se aplica pecetea mijlocie, iar pe cărţile de judecată sau pe scrisorile domneşti
se aplica pecetea mică; pecetea era dovada autenticităţii documentului. În sec. XVI şi XVII, de
obicei, era şi ispravnicul documentului, cel însărcinat cu executarea lui. A vea doi subalterni: al
doilea şi al treilea logofM şi mai mulţi slujbaşi ai cancelariei - dieci şi grămătici, care cunoşteau
câte o limbă: greacă, slavă, turcă, germană, italiană etc. În sec. XV ocupa deja locul trei în
ierarhia Sfatului domnesc. Marele Iogofht avea competente speciale în procesele de stăpânire de
pământ şi de hotămicii. Aplica şi încasa amenzi.
Lofofhtul de visterie era secretar al visteriei domneşti; erau cel mult trei, ţineau
socotelile vistieriei, fiind socotiţi mai sus decât logofeţii de cancelarie.
Logofhtul de obiceiuri era dregător cu atribuţii de maestru de ceremonii; funcţia a
fost înfiinţată de Al. Ipsilanti Ia 20 iulie 1797; fhcea parte dintre boierii veliţi (mari), şi
avea trei subalterni.
Logofhtul de taină era secretarul particular al domnului.
Logofhtul de divan era dregătorul care citea în divan actele pricinilor, comunica în
scris rezoluţiile şi întăririle domneşti; era sfetnic intim al domnului, citindu-i acestuia,
seara, hârtiile proceselor programate a doua zi.
Logofhtul simplu era scriitor de cancelarie. Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu,
Instituţii feudale ..., p. 277-279; N. Stoicescu, Dicţionar ... , p. 16.
14
Vornicul, marele vornic - mare dregător, membru al Sfatului domnesc, conducător al
curţii domneşti "mai marele curţii domneşti", având drept de judecată asupra întregii ţări,
cu excepţia Olteniei. În Moldova avea importante atribuţii cu caracter militar, fiind primul
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În această vreme în documente apar cel puţin trei Cazan: Cazan al lui
Sahat, Cazan Creţul şi Cazan Bilbaneş, amintiţi împreună ca martori ai
Sfatului, uneori în acelaşi document 15 • Unul dintre ei este fost logofăt, iar
altul vistiemic, dar nu se precizează care dintre ei ce dregătorie ocupa.
Coroborând informaţiile, rezultă că logofăt era Cazan al lui Sahat.
Aceşti mari dregători sunt reprezentanţi ai unei familii de mari boieri,
cu moşii în judeţul Buzău şi în alte judeţe, care au ocupat funcţii şi mari
demnităţi într-o perioadă grea pentru Ţara Românească, a cărei
independenţă statală era ameninţată de turci şi de tătari.
Cristian din Stănceşti este un alt mare dregător buzoian care a fost
postelnic 16 între 12 decembrie 1471-28 iulie 1472 (împreună cu un
mare dregător în Sfat. Numele este purtat şi de alţi dregători: vornic de aprozi (de divanpaznici la palat, curieri, executori de porunci; aprozi de târg - subalterni ai marelui vornic;
toţi vornicii de aprozi erau înarmaţi şi organizaţi milităreşte, comandaţi de un vătaf de
aprozi, ajutat de un ceauş); vornic de poartă- ei selectau pricinile de judecată şi fixau
termenele de înfiiţişare; vornic de sat sau vornicel. Iniţial, vornicia era o dregătorie
militară, vornicul fiind comandantul curţii întărite/fortificate a unui boier. Ulterior,
principalele atribuţii erau judecătoreşti - iniţial marele vornic judeca Curtea, mai târziu toată
ţara (cu excepţia Olteniei, unde judeca marele ban), fiind numit şi marele judecător al curţii sau
judex et palatinus curie nostre. În competenta sa intrau cauze civile şi penale, acestea având
preponderenţă: moarte de om, tâlhării, hoţii/furturi mari, curvia, putând da pedeapsa cu moartea
sau alte pedepse grele. Avea la dispoziţie un logofiit. La 1716 C. Mavrocordat crează două
funcţii de vornici: a. marele vornic al Ţării de Sus - judeţele Olt, Argeş, Teleorman,
Vlaşca, Ilfov, Dâmboviţa; b. marele vornic al Ţării de Jos: judeţele Buzău, Rm. Sărat,
Săcuieni, Prahova, Muscel şi lalomiţa. Avea ca subalterni: vornicul al II-lea, vorniceii din
judeţe care judecau şi globeau pricini mici: hoţii, curvii, gâlcevi, strângeau vitele de pripas,
primeau colacul - daruri şi plocoane în pâine, vin, păsări, oi, vite sau cai, încasau gloabele
(arnenzile) de Ia cei ce stricau recoltele. Marele vornic numea vătafii de plai care aveau
atribuţii fiscale - strângeau birurile şi taxele, judecătoreşti, administrative şi, probabil,
militare. Pentru prinderea ucigaşilor, tâlharilor şi hoţilor marele vornic avea la dispoziţie
vornici, globnici, deşugubinari. Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii feudale ...
Dicţionar, p. 511-512; N. Stoicescu, Dicţionar ... , p. 16.
15 DIR, XIII-XV, p. 126; 162; DRH, 1, indice.
16
Marele poste/nic, stratornic, cubicularius - dregător de curte, membru în Sfatul
domnesc, care avea în grijă patul domnului, odaia de culcare a domnului, era "paznicul
iatacului domnesc"; el intra oricând la domn, pregătea audienţele trimişilor străini Ia domn,
motiv pentru care trebuia să cunoască limbi străine, era "tălmaci de limbi străine".
Mijlocea între domn şi dregători, primind de la cei din urmă bani sau ocine, avea dreptul
de a judeca pe curteni, răspundea de protocolul curţii. La începutul fiecărui an chema dregătorii
numiţi în funcţii şi le înmâna caftanul, primind taxe şi daruri de la aceştia. Mai târziu a devenit
un fel de ministru al trebilor din afară: ţinea corespondenţa domnului cu Poarta şi cu paşalele
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Drăghici); mare medelnicer 17 la 16 septembrie 1473; mare vornic între 7

ianuarie 1473-7 septembrie 1475; fost vomic între 4 februarie 1488-13
decembrie 1500; fost vomic, ispravnic 18 la 26 iunie 1498; fost vomic şi fără
titlu între 24 mai 1501-20 iunie 1507. A fost căsătorit cu fiica lui Stănilă al
lui Vlasie, vomic în 1475. La 3 aprilie 1571 sunt amintiţi ca nepoţi ai
vomicului Cristian din Stănceşti: Dragomir postelnic, Cristian spătar 19 ,
din serhaturi (provincii otomane) şi cu alte state. Avea subalterni postelnicei. Era un titlu
onorific răspândit, fiind purtat de fiii de boieri de mici. Vezi şi O. Sachelarie, N. Stoicescu,
Instituţii feudale ... , p. 371-372.
17
Medelnicerul era dregătorul care trebuia să toarne apă Domnului când se spăla pe mâini
înainte de masă; numele vine de la ligheanul în care se spăla Domnul, numit "medelniţă".
Era ajutat de medelnicerul al II-lea şi de 3-4 medelniceri, care puneau masa domnului şi
serveau Ia masă în fiecare zi şi se ocupau de ospeţele domneşti organizate cu diferite
ocazii. Vezi şi O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 291-292.
18
Ispravnic - dregătorul desemnat de domn să aducă Ia îndeplinire o poruncă a sa. În
secolul XVIII se numeşte câte un ispravnic în fiecare judeţ, mai târziu câte doi; erau
subordonaţi marelui vistier. Exercitau atribuţii judiciare şi administrative, fiind adevăraţi
stăpâni ai ţinuturilor pe care le conduceau. Săvârşeau grave abuzuri, din care realizau
venituri uriaşe: 30.000-50.000 de piaştri pe an. Isprăvnicatele au funcţionat până la
aplicarea Regulamentului Organic, în 1831 în Ţara Românească şi în 1832 în Moldova.
19
Marele spătar, spatharius - dregător Ia curtea domnească, care purta la ceremonii sabia
şi buzduganul domnului, iar pe câmpul de luptă era unul dintre comandanţii oştirii. Marele
spătar era comandant suprem al oştilor ţării în lipsa domnului sau, în prezenţa domnului,
comandantul cavaleriei. Avea subalterni spătarul II şi sp. III, baş- bulucbaşa, căpitanul de
lefegii şi mai mulţi spătărei. Cu timpul a primit atribuţii de poliţie şi de justiţie penală,
precum şi judecarea pricinilor din mahalalele Bucureştiului privitoare Ia furt, adulter,
bătaie, injurii, beţie; el elibera "pusuşuri"/paşapoarte sau "răvaşe de trecere" şi avea grijă
de poliţia capitalei, organiza paza tuturor marginilor/mahalalelor capitalei, asigura
curăţenia podurilor (străzile podite cu lemn) din Bucureşti. La 1802 spătarul II încasa
vădrăritul- dare asupra vinului (2 bani de vadra de vin în 1705, 8 bani la 1763 şi 12 bani
în 1795, în Moldova), iar în Ţ.R., din judeţele Buzău şi Rm. Sărat "după obicei" câte 50
bani de fiecare om care cultiva viţă de vie plus o vadră de vin de butea ce se vindea şi 45
de bani de tocitoarea de tescovină ce se vindea, precum şi gărdurăritul - un complex de
dări şi gloabe impuse viilor din regiunea dealurilor - Buzău, Rm. Sărat, Săcuieni, plătite
pentru lipsa gardurilor, pârleazuri stricate şi neastupate, groapa cu boştinile, pivniţe,
tocitori, stricăciuni făcute de vite, gropi de rachiu, vracniţe deschise, buţile vândute pe
dealuri, furtişaguri, sfăzi, curvii etc. Gărdurarii erau cei ce aplicau şi strângeau aceste taxe,
cu ajutorul ispravnicilor, căpitanilor din târguri, pârcălabilor, altor slugi domneşti şi
boiereşti. Aveau în subordine scăunaşi orânduiţi de popor. Gărdurăritul era plătit toţi
proprietarii şi cultivatorii de vii din regiunile amintite, cu excepţia celor 12 boieri din Sfat.
Venitul gărdurăritului din judeţele Buzău şi Rm. Sărat revenea spătarului al doilea, iar cel
din judeţul Săcuieni vei armaşului. Gărdurăritul a fost desfiinţat Ia 26 iunie 1831, odată cu
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Drăghici al lui Negre(?) postelnic'2°.

Dragomir lzvoranu (din Izvoranu pe valea Nişcovului?) era mare stolnic
între 14 aprilie 1496-1 noiembrie 1508. El a fost solul lui Radu cel Mare (8/15
sept. 1495-apr. 1508) la braşoveni, numit de domn vlastelin (prim-sfetnic) şi
dregător; la 21 ianuarie 1518 era stolnic, ispravnic. Apare când cu numele de
Dragornir, când cu acela de lzvoranu, alteori ca Dragornir lzvoranu21 • A avut
un fiu, Badea Aiaz lzvoranu, ajuns şi el mare postelnic.
Slujba la domnie nu era niciodată uşoară, adesea presupunea
asumarea unor riscuri însemnate, în special când dregătorii erau trimişi cu
misiuni în străinătate ori li se încredinţau slujbe care presupuneau încasarea
de taxe, impozite sau alte "tentaţii", când orice greşeală atrăgea pedepse
grele, trădarea era pedepsită cu moartea prin decapitare şi adesea cu
confiscarea tuturor averilor. În ciuda acestor "primejdii", se găseau
întotdeauna pretendenţi la ocuparea oricărei dregătorii, de la cele mai puţin
importante până la marile dregătorii, pentru care candidaţii plăteau sume
importante; dar ştiau că odată ajunşi într-o dregătorie vor avea parte de
bogăţie, de putere, de consideraţie etc. Exista, cred, o fascinaţie a
dregătoriei, ceea ce ar explica încercarea oricărui boier, mai mare sau mai
mic, de a accede la o asemenea slujbă.
Mihnea din Bădeni (sat din fostul judeţ Saac Săcuieni; azi în corn
Breza, jud. Buzău), vătaf22 la 3 ianuarie 1520, şătra? 3 şi ispravnic la 3
- darea pe vin, prima dintre dările care grevau viticultura,
poclonul de nume, pârcălăbia, mortasipia,
datul din vin. Vinăriciul avea două forme: domnesc - din zece vedre una sau 4 bani de
vadră, şi boieresc -o vadră din zece sau una din douăzeci de vedre. Vinăriciul domnesc se
încasa prin vinăriceri. Huzrnetul (venitul) vinăriciului s-a desfiinţat în iunie 1831. Vezi şi
O. Sachelarie şi N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 501-502.
20
DIR, XVI, 4, p. 10; vezi şi N. Stoicescu, Dicţionar... , p. 17, 25.
21
DIR, XVI, l, p. 45; vezi şi N. Stoicescu, Dicţionar ... , p. 20.
22
Vătaf. marele vătaf- dregător de ţinut sau de judeţ cu atribuţii fiscale, administrative,
judecătoreşti şi militare. Erau numiţi şi stegari, ceea ce poate să fi însemnat că erau
comandanţii steagurilor de roşiori şi dorobanţi din teritoriile pe care le conduceau,
asemenea pârcălabilor din ţinuturile de margine. Vătaful de plai comanda un grup de
plăieşi pentru apărarea plaiulu de hoţi, de tâlhari, de hoţii de animale, mai ales hoţii de cai,
judeca gâlcevile mici, încasa vămile, controla intrarea şi ieşirea mărfurilor din ţară. Adesea
se pretau la grave abuzuri. Din a doua jumătate asecolului XVII erau conducători de ceată:
vătaf de comişi, de păhămicei, de stolnici, de pitari, de tălmaci, de beizadele, de călăraşi,
de dorobanţi, de ţigani domneşti, de croitori, de cărăuşi sau harabagii. Asigurau poliţia şi
ordinea în ţinuturile unde lucrau, urmăreau şi prindeau hoţii, pe cei fugiţi de bir, românii
abolirea

vinăriciului. Vinăriciul

şi părpăritul, pogonăritul, cotăritul, gărdurăritul,
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noiembrie acelaşi an, mare postelnic între 23 octombrie-17 decembrie 1525,
postelnic şi ispravnic la 19 mai 1526, mare postelnic între 1O septembrie
1527 şi 1O noiembrie 1528, fost postelnic la 23 noiembrie 1535, vistiemic 24
la 16 februatrie 1536. Era fiul unui Vlad spăw2 5 , din neamul lui Vlad
Călugărul 26 , şi al jupaniţei Stana. Ştefan Greceanu spune că era nepotul lui
Vlad, fiul fratelui acestuia, Frăcea27 cu moşii în Bădeni. Era cumnat cu
Balaur, mare logofă.r, căsătorit cu Anca, sora lui Mihnea28 • A avut doi fraţi
- Radu şi Vlad, o soră, Anca, patru fii: Vlad, Udrişte, Badea postelnic şi
Preda şi două fiice: Stana şi Caplea, cea din urmă căsătorită cu Neagoe
stolnicul din Pătârlagele, cu care a avut fiu pe Mihalcea din Pătârlagele,
capul familiei Cândescu-Mihălcescu29 •
dependenţi fugiţi

din satele supuse. Participau la hotămicii, eliberau zapise de vânzări şi
diverse pricini. Marele vătaf scotea satele la muncă în folosul domnie~ lua cai
de olac (de ştafetă, de poştă, de menzil), vindea averile celor fugiţi de bir, swnele încasate intrând
în visterie. Exista un vătaf de Divan, care convoca marii dregători la porunca domnului şi un vătaf
de aprozi care urmărea executarea hotărârilor Divanului. V. şi O. Sachelarie, N. Stoicescu,
Instituţii feudale ... , p. 495-496.
23
Şătrar - dregător cu atribuţii militare, care în timp de război păzea corturile domnului;
apare la începutul secolului XVI, menţionat ca ultimul dintre dregători, dar din secolul al
XVII-lea devine mai important. Se îngrijea de stabilirea şi amenajarea cantonamentelor
oştirii pe timp de rnzboi, de amplasarea tunurilor şi de apărarea taberelor. Locurile alese pentru
organizarea taberelor trebuia să se afle la distanţă între ele de o zi de marş la viteza de înaintare a
pedestraşilor, să fie pe direcţia de deplasare a trupelor spre front, să dispună de surse de apă, de
puncte de observare a terenului din jur etc. Uneori şătrarul primea împutemiciri administrativ militare. Şătrarul şi oamenii de sub comanda lui asigurau, prin achiziţii sau rechiziţii, hrana pentru
ostaşii aflaţi în marş, fânul pentru caii comandaţilor şi cei folosiţi la transportul bagajelor trupelor,
corturi, care etc. V. şi Ov. Sachelarie, N. Stoicescu, Institutii feudale. .. , p. 463.
24
Vistier, mare vistier, vistiernic, thesaurarius- mare dregător care avea în grija sa tezaurul ţări~
repartizarea şi încasarea dărilor, strângea veniturile ţării, procura şi păstra obiecte de lux
vestimentar- blănuri, stofe, mătăsuri etc. -pentru uzul domnului şi pentru daruri de protocol. Mai
târziu el nwnea şi controla ispravnicii ţinuturilor şi pe sameşii (casierii) fiecărui ţinut, care plăteau
swne importante la nwnire; prin ei controla întreaga administraţie a ţării. Avea în subordinea pe al
II-lea şi al li-lea vistier şi logofeţii de vistierie, iar din sec. XVII, în judeţe erau cete de
vistiemicei, organizate milităreşte, sub comanda unui căpitan. Vezi şi O. Sachelarie, N. Stoicescu,
Institutii feudale ... , p. 502-503.
25
DIR, B.Ţ.R., veac XVI, voi. II, p. 195.
26
Fratele lui Vlad Ţepeş şi domn între sept.-16 nov. 1481; 23 mart. 1482.-sept. 1495.
21
Ştefan D. Greceanu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, voi. 1,
Bucureşti, 1913, p. 68.
28
DIR, B.Ţ.R., veac XVI, voi. II, doc. din 16 febr. 1536, p. 200.
29
DIR, B.Ţ.R., veac XVI, voi. III, p. 382
cwnpărări, judecau
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Balaur (din Bădeni?), căsătorit cu Anca, sora lui Mihnea vistiemic
din Bădeni 30 , era logofăt 1131 şi ispravnic între 4 aprilie 1523-19 iulie 1527.
A participat la luptele lui Radu de la Afumaţi 32 cu turcii, fiind unul din
slujitorii de încredere ai Domnului, care, pentru "credincioasă slujbă", îl
face mare logofăt, dregătorie înaltă pe care o îndeplineşte între 21 aprilie-6
iunie 1528. A avut trei fii: Radu, Mihnea pârcălab 33 şi Bălaur. Moare
înainte de 14 februarie 153634 . Într-un document din 16 octombrie 156935
se spune că Bălaur medelnicer a fost tăiat de Mircea Ciobanul, iar urmaşii
săi au pribegit, dar documentul nu pare a se referi la acest Balaur (din
Bădeni?), care nu apare în documente ca medelnice~ 6 .
Dar, un hrisov emis de voievodul Radu de la Afumaţi în perioada
dintre 1523-1528, întăreşte "slugilor şi boierilor domniei mele jupanului
Balaur logofăt şi soţiei lui Anca şi cu fiii lor, ... , ca să le fie la Bădeni partea
Zorească toată, care se numeşte a lui Mihnea cu fraţii săi, pe care a
cumpărat-o de la Zorea; şi partea Buzeştilor toată, pentru că au cumpărat-o
de la Zoreşti şi de la Pruncea, pentru 500 aspri şi pentru 25 oi; şi partea lui
Pruncea toată, cât se va alege din Bădeni pentru că a pierdut-o Pruncea cu
rea hiclenie [trădare] faţă de domnia mea. Iar din acea parte alpi Pruncea, o
parte a fost pusă zălog la Boldea, pentru 1.000 aspri, iar jupan Bălan
Şt.D. Greceanu, op.cil, l, p. 68 şi G.D. Florescu, Divanele domneşti din Ţ.R,. l, 1389-1495,
Buc., 1943, p. 334; DIR, B.Ţ.R., veac XVI, voi. l, p. 179; ibidem, II, p. 200.
31
Al doilea subaltern al marelui logofăt; împreună cu al treilea logofăt şi mai mulţi slujbaşi
ai cancelariei: dieci şi grămătici, care cunoşteau câte o limbă: greacă, slavă, turcă,
germană, italiană etc. redactau documentele de Cancelarie.
32
Domn între 3 febr.-apr.; sf. iun.-înc. aug. 1522; oct. 1522-11 iun. 1523; 19/24 ian.-mai
1524; sept. 1524-dec. 1525; sf. 1525-2 ian. 1529.
33
Pârcălab- capitaneus sau castel/anus, comandant de cetate. În sec. XV-XVII era o
dregătorie însemnată. În sec. XVIII, decăzând cetăţile, decade şi dregătoria. În a doua
jumătate a sec. XVII s-au numit pîrcălabi la toate târgurile, cetăţile şi oraşele. În sec.
XVIII, pîrcălabii devin ispravnici de ţinuturi. În ţinuturile de margine, pîrcălabul era numit
staroste. În afară de atribuţiile militare, pîrcălabii au avut atribuţii judecătoreşti şi
administrative încă din sec. XV, când, în cetăţile pe care le comandau, puterea lor era
asemănătoare cu cea a domnului. În sec. XVII veniturile lor proveneau şi din "gloaba
pârcălăbească", amenzi încasate de la răufăcătorii pe care îi prindeau. Din sec. XVII,
fiecare sat avea un pîrcălab, numit de ispravnicii de judeţ; pîrcălabul de sat era un fel de
primar, cu atribuţii judecătoreşti şi administrative. Dregătoria a existat şi în Transilvania, în
oraşe şi sate.
34
DIR, XVI!ll, p. 200.
3
s DIR, XVI/3, p. 332.
36
V. şi N. Stoicescu, Dicţionar..., p. 31.
30
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[Balaur?] i-au plătit-o lui Boldea, ca să-i fie lui ocină.
Şi iarăşi să le fie la Bădeni o parte din partea zorească, ... Şi să le fie
la Pătârlage partea lui Mihnea postelnic şi a fraţilor lui, oricât se va alege şi
Crivina toată, în faţa Poenii lui Gâltea, cu tot hotarul şi din sus şi din jos şi
în toate părţile, cât ţine de acea ocină, pentru că a cumpărat jupan Balaur
logofăt de la Sibiu vomic şi de la jupaniţa lui Stana pentru 1.800 aspri. Şi
Predealul tot, care este pe ocina Bădenească şi cu tot hotarul.
Şi Aţiganii ... Şi iar să fie un Aţigan. Şi iarăşi să fie o Aţigancă.
După aceia, a venit jupan Bălaur şi soţia lui Anca în faţa domniei
mele de s-au întocmit peste aceste toate mai sus zise ocine şi Aţigani, ca
oricăruia dintre dânşii i se va întâmpla mai înainte moarte, iar cu averile,
satele şi Aţiganii nimeni să nu aibă amestec şi să fie celor rămaşi dintrânşii
şi fiilor lor ...
De aceia, le-am dat domnia mea jupanului Balaur logofăt şi jupaniţei
lui Anca ca să le fie o cină şi de ohabă lor şi fiilor lor şi ...
Iată şi blestem pune domnia mea .. .'m se referă direct la Balaur
logofăt din Bădeni.
Preda din Rumceni, fiul lui Neagoe, fratele Doamnei Neaga, soţia lui
Mihnea al II-lea Turcitul (27/28 sept. 1577-iulie 1583; 16 aprile 1585-19 mai
1591). Era fiul Stanei din Cislău şi al lui Radu postelnic; a fost căsătorit cu
fiica lui Dan, mare vornic, după părerea lui Dan Pleşia; G.D. Florescu susţine
însă că soţia sa a fost Maria, fiica lui Drăguşin din Hotărani şi a fiicei lui Dan,
mare vornic38 . Este mare stolnic între 26 ianuarie 1601 şi 2 februarie 1602,
perioada de sîarşit a domniei lui Mihai Viteazul (septembrie 1593-9 august
1601 ). Fiica sa, Elisafta, s-a căsătorit cu Preda, mare armaş 39 •
Andronic Cantacuzino, fiul lui Mihai Cantacuzino Şeitaoglu;
întemniţat de sultan împreună cu tatăl său (ucis în 1578), scapă din
închisoare şi se refugiază în Ţara Românească, împreună cu fratele său
Iane, cumpără moşii şi alte proprietăţi ajungând între marii boieri ai Ţării.
A avut acces la mari dregătorii: mare vistiemic între 1 iunie 1591-15 iulie
1592. L-a sprijinit pe Mihai Viteazul, nepot de la fratele său Iane, să urce pe
tronul Ţării Româneşti 40 , iar noul Domn 1-a răsplătit pentru sprijin făcându-1
DIR, B.Ţ.Rom., veac XVI, voi. 1, p. 178-179.
G.D. Florescu, Ceva despre cîteva neamuri boiereşti olteneşti inrudite intre ele in
veacul al XVII-lea, Buc., 1944, p. 161.
39
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători, p. 233.
40
Într-o scrisoare pe care o adresează domnului Moldovei Petru Şchiopul, Andronic
37
38
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mare ban41 de Buzău, la 10 nov. 1593, primul ban al nou înfiinţatei bănii,
slujbă pe care o îndeplineşte până în 1595; vistiemic în 1596-1598. În 1598
semnează alături de marii boieri jurământul de credinţă al lui Mihai
Viteazul către împăratul Rudolf al II-lea, iar în 1599 este între martorii
tratatului cu Andrei Bathory. Este mare vistier al lui Nicolae Pătraşcu, fiul
lui Mihai Viteazul, între 28 dec. 1599-9 iulie 1600. În vara lui 1600 este
lăsat de Mihai Viteazul, împreună cu alţi trei boieri, "să ţie" Moldova, iar în
toamna aceluiaşi an este trmis ca sol al domnitorului la turcii de la Giurgiu.
La 8 septembrie 1601 era trecut primul între boierii care urmau să primescă
scrisori de la imperiali 42 . A fost căsătorit cu Irina, fiica lui Iacob Ralli, cu
care a avut trei fii: Constantin, mare postelnic al lui Matei Basarab ( 1632-1654);
Toma şi Iordache, mari dregători în Moldova, unde pun bazele unei familii
de mari dregători. Este ctitorul mânăstirii Banu din Buzău, cu biserica Buna
Vestire, ridicată la 1571, înainte de a ajunge ban, numele ctitoriei fiind dat
de buzoieni după 1593.
Şi în secolul XVII, ca şi în cele anterioare, din rândul boierilor
buzoieni s-au ridicat dregători sau mari dregători, care au îndeplinit cu
onoare slujbe oficiale sau misiuni de taină, au fost sfetnici de încredere ai
domnilor pe care i-au slujit fie direct/personal, fie ca membri în Divanul
Domnesc ori în Sfatul Ţării, au rezolvat situaţii importante pentru Domnie
şi pentru Stat, au ctitorit valoroase monumente sau instituţii definitorii
pentru Neam şi Ţară. Despre unii dintre ei vorbesc Cronicile Ţării, despre
Cantacuzino spune: " ... m-am îndârjit şi eu şi am flicut pe banul Mihai domn al Valahiei.
Am judecat că el este mai bun decât ceilalţi şireţi de bei, care nu arată nici un semn nici de
la tată, nici de la mamă... iar Mihai este vrednic să păstorească un popor" Ieremia,
patriarhul de Constantinopol îi scria lui Petru Şchiopul în nov. 1593, că "Andronic ... are
acum trecere mare la împărăţie" V. Hurmuzaki, XII, p. 370
41
Ban, marele ban - exista la slavii de sud, în sec. X; în Ungaria, dregător regal,
conducător al unor regiuni de graniţă, sec. XIII-XVI; în Ţ.R. reprezentant al Domnului în
Oltenia, numit Banatul Severinului, Banatul Craiovei, marele banat al Olteniei - sf. sec 15
până Ia 1831; primul demnitar după Domn în ierarhia dregătorilor; atribuţie a boierilor craioveşti;
în Moldova - din sec. 17. Însuşi Mircea cel Mare/Bătrân se intitula "domn al banatului
Severinului". Banul avea atribuţii militare, administrative şi judecătoreşti, cele mai vechi şi mai
importante fiind cele de apărare a graniţelor; marele ban avea oastea sa personală, formată din
curteni şi slugile sale, din sec. XVI şi din mercenari; avea şi un sfat bănesc, drept de judecată,
pecete şi primul loc în sfatul domnesc. Bănia a fost desfiinţată în 1831 prin Regulamentul
Organic. V. şi Ov. Sachelarie, N. Stoicescu, Instituţii feudale ... Dicţionar, p. 34-35.
42
N. Iorga, Despre Cantacuzini, p. XL-XLIV; 1. lonaşcu, Din viaţa şi activitatea
stolnicului Constantin Cantacuzino (1640-1716), în Studii, 1966, nr. 4, p. 637.
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dau mărturie documentele oficiale emanate din Cancelaria Domnească hrisoavele pecetluite sau cele scrise de ei ori în numele lor- zapisele. Uneori,
din motive declarate ori mai puţin cunoscute, din cauza legăturilor de rudenie
sau de grup ori pentru că susţineau idei diferite de cele oficiale, unii dregători
buzoieni s-au aflat în opoziţie sau chiar în conflict cu Domnul Ţării.
Între dregătorii buzoieni din secolul XVII despre care avem
informaţii s-au aflat:
Bratu/Bratei din Ueşti43 , nepotul de frate al lui Bratu postelnic din
Rumceni44 , din familia doamnei Neaga. A fost căsătorit cu Neacşa, fiica lui
Apostol banul45 şi a Doncăi, fiica Anghelinei călugăriţa46 . Neacşa era,
totodată, nepoata lui Cârstea logofăt, fiul lui Stepan logofăt, care era vărul
primar al doamnei Despina, soţia lui Neagoe Basarab47 • Bratu a fost ridicat
la rang de dregător de ruda sa, Radu Mihnea48 , fiul vitreg adoptat de
Doamna Neaga, fiu natural al lui Mihnea al II-lea Turcitul cu Vişa. Este
mare comis49 între 15 septembrie 1611 şi 8 iulie 1616; apare ca fost mare
comis între 3 noiembrie 1620 şi 4 mai 1623; este din nou mare comis între
29 august 1623 şi 30 decembrie 1626, apoi fost mare comis între 25 iunie
1628 şi 3 mai 1636. După cum se vede, s-a ocupat numai de caii şi de
grajdurile domneşti, probabil că se pricepea la cai. Fiul său, Preda postelnic,
armaş 50 în 1647, căsătorit cu Neacşa, nu a mai ajuns mare dregător, murind
La Ueşti se afla "curtea" lui Bratu mare comis, DIR, B.Ţ.R., veac XVII, voi. 4, p. 421,
doc. iun.-aug. 1624; DRH, voi. XXI-XXII, indice.
44
DRH, voi. XXI, p. 247, doc. 26 iul. 1626.
45
Arhivele Naţionale, CLXXI/4, doc. 28 iun. 1629.
46
DIR, veac XVII, voi. 2, p. 19, doc. 15 nov. 1611.
47
DIR, veac XVII, voi. 2, p. 130 şi 136.
48
Domn în Ţ. Românească între sept. 1601-mart. 1602; mart.-mai 1611; 12 sept. 1611-aug.
1616; aug. 1620-14 aug. 1623 şi de două ori în Moldova: 24 iulie 1616-9 februarie 1619 şi
4 august 1623-20 ianuarie 1626.
49
Comisu/, marele comis - slujitor care avea grijă de caii domnului, era ,,mai mare peste
grajdurile domneşti", procura furajul- făn şi orz, ţinea evidenţa cailor, se ocupa de transportarea
cailor dăruiţi de domn sultanului, îl însoţea pe domn când acesta ieşea călare la Bobotează şi la Sf.
Gheorghe, când erau prezentaţi caii domneşti, inclusiv tabla-başa - calul dăruit de sultan
domnului. Boier de treapta 1, al Il-lea în ierarhie, participa la Divan. Avea subalterni comisul al
ll-lea şi comişei. V. şi O. Sachelarie, N. Stoicescu, Instituţii feudale. .. , p. 111-112.
50
Armaş, marele armaş - dregător care executa hotărârile/pedepsele cu moartea sau cu
mutilarea; de obicei, execuţiile se făceau de călău, armaşul fiind "zapciu asupra pierzării";
la porunca domnului, marele armaş trebuia să execute personal sentinţa. Între atribuţiile
sale era să prindă, să întemniţeze şi să cerceteze pe vinovaţii de crime: boieri trădători, ţărani
43
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"într-alte ţări" 51 • Cwnnatul lui Preda postelnic a fost un Ifrim, iuzbaşă de
roşii 52 • O fiică a lui Bratu s-a căsătorit cu Albu slugerul, fiul lui Mitrea mare
piw5 3. Sora mai mare a lui Bratu, Vişa, a fost ţiitoarea lui Mihnea al II-lea
Turcitu154 , cu care a avut un fiu, viitorul domn Radu Mihnea (vezi mai sus).
Cernica din Săcuiani, de origine necunoscută, căsătorit cu Chiajna
sau Cnejna din Săruleşti 55 • A slujit cu "dreaptă slujbă" lui Mihai Viteazul,
care i-a dat satul Sulimanu 56 . A fost apoi trimis de Radu Şerban să "apuce"
tronul după alungarea din ţară a lui Simion Movilă 57 . N. Iorga crede că el
este Cemica postelnicul din 160058 , după care e făcut mare vomic la 12
răzvrătiţi, ucigaşi,

tâlhari, hoţi. Avea dreptul să supună la came pe cei cercetaţi, fiind protejat de
chiar şi în cazul când cei "căzniţi" mureau în timpul anchetei. Marele armaş
trebuia să-i păzească pe cei închişi, temniţele fiind sub cârmuirea lui. În timpul războiului,
marele armaş comanda artileria şi urmărea ca ostaşii să nu fugă din bătălie. Tot el avea în grijă
ţiganii domneşti. A vea ca subalterni al doilea şi al treilea armaş, ispravnicul de armaşi, vătaful
temniţei, condicarul temniţei, armăşeii rlispândiţi pe la fiecare ţinut; armăşeii erau supuşi
disciplinei militare fiind organizaţi în cete comandate de un vătaf de armăşei sau de un căpitan
de armăşei; uneori aceştia participau la război. Veniturile marelui armaş proveneau din
plocoane de la subalterni, din gloabe de la tâlharii prinşi, inclusiv caii de furat glisiţi la hoţi, o
treime din treapădul încasat pentru deplasarea la executarea silită a unui datornic, din venitul de
la ţiganii domneşti, din gărdurărit (dări şi gloabe impuse viilor din dealurile Munteniei- Buzău,
Rm. Sărat, Săcuieni), din scutelnicii, din banii grosu/ui - suma plătită de cei întemniţaţi în
momentulliberării şi, mai ales, din abuzurile pe care le comitea la adăpostul funcţiei. V. şi
Ov. Sachelarie, N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 25.
51 Arhivele Statului Bucureşti, CLXXIV/14, Dep. Pappazoglu, voi. V/8, doc. 8 mart. 1647, 10
ian. 1648; Mitropolia, LXXIII/7, doc. 25 apr. 1650; Bibl. Acad., XCVI/38, doc. 28 ian. 1662.
52 Arh.St.Buc., doc. din 25 apr. 1650.
53
Pitarul, marele pitar- dregător în Sfat, se îngrijea de pâinea proaspătă ce trebuia servită
Domnului şi Curţii; din sec. XVII avea în grijă carele şi caleştile domnului, precum şi caii
de ham ai domnului. În secolul XVIII era între dregătorii de clasa 1, cu o leafă lunară de
30-40 de lei şi cu 20 de scutelnici. În secolul XIX nu mai avea leafă, dar realiza din slujbă
venituri de 10.000-12.000 de piaştri şi avea 6 scutelnici. Uneori primea misiuni
diplomatice şi era rânduit de domn să judece pricini, realizând venituri şi din aceste
îndeletniciri. Avea subalterni al II-lea şi al III-lea pitar, pitari ai curţii domneşti, vizitii.
Vezi şi O. Sachelarie, N. Stoicescu, Instituţii feudale ... , p. 360-361; MIAB- Muzeul de
Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti, inv. nr. 27.290, doc. 20 dec. 1634.
54
I.C. Filitti, Neamul doamnei Neaga, p. 9.
55 DIR, veac XVII, voi. 1, p. 83, doc. din 6 mai 1603, unde se arată că avea ocine date ca
milă de Mitrea fost mare vorornic; DRH, veac XVII, voi. XXI, p. 11, doc. din 25 ian.
1626; Săruleşti, actualmente înjudeţul Buzău
56
DIR, veac XVII, voi. 1, p. 11 O
57
DIR, veac XVII, voi. IV, p. 365.
58
N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Buc. 1899, voi. V, p. 624-625.
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august 1602, dregătorie în care apare până la 10 decembrie 1610. În această
calitate era considerat de imperialii habsburgi drept unul din boierii
principali/primaţi ai ţării, care urmau să primească scrisori şi daruri din
partea împăratului Rudolf al II-lea59 . În 1604 este trimis de Radu Şerban sol
la Ieremia Movilă60 . Este mare logofăt între 29 martie-9 mai 1611; fost
mare vomic, în Sfat, în 1612- mai 1613; fost mare vomic între 10 ianuarie
1613 şi 23 noiembrie 1623, când apare des în acte. La 24 martie 1619 era
scutit de dări şi slujbe, fiind "bătrân, neputincios şi fără copii", 61 , deşi a
avut copii. Moare înainte de 25 august 1624, când averea sa se împărţea
urmaşilor62 . Este ctitorul mânăstirii Cernica, numită aşa după numele său.
Soţia sa, Chiajna din Săruleşti, a ctitorit schitul numit al Vomicesei.
Deşi averea rămasă de la tatăl lor se împărţiea "tot den doao", Cemica
din Săcuiani a avut trei copii: Neacşa, căsătorită cu Ionaşco comisul, fiul lui
Negrea mare spătar 63 , Pană 64 , postelnic din Oraşul de Floci şi Calea,
căsătorită cu Dragu logofăt 65 , cu care avut două fiice: Preda, căsătorită cu
Ionaşco postelnic din Cătun 66 (Năeni?) şi Maria, căsătorită cu Tudor
Ştirbei, clucer din Izvor şi mama lui Cemica şi Radu Ştirbei 67 , care sunt,
deci, descendenţi din Cemica vomic. Neacşa şi Ionaşco comisul din
Săcuiani au avut şi ei doi fii: Paraschiva şi Cemica68 , care nu au devenit
dregători. Despre Cemica vomic, Elie Nicolescu spune că Cemica, mare
vomic, a fost fiul lui Fratea şi al Muşei 69 , lucru încă neelucidat.
A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti,
voi. VII, Bucureşti, 1935, p. 216.
60
N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, 25 voi, Buc. 1910-1913,
voi. III, p. XLIV.
61
DIR, veac XVII, voi. 3, p. 331.
62
DIR, veac XVII, voi. 4, p. 452.
63
Arhivele Statului Bucureşti, Episcopia Argeş, LXXXIX 1 6, doc. 17 febr. 1637; Bibl.
Acad., DCXXIII 1 59, doc. 8 aug. 1645; Peceţi 63, doc. 20 iul. 1648
64
DRH, veac XVII, voi. XXI-XXII, indice; Bibl. Acad, L/4, doc, din 28 ian. 1635; DIR,
veac XVII, voi. 4, p. 266.
65
DIR, veac XVII, voi. 1, p. 179 şi 328, doc. ante 9. iul1605 şi 23 iun. 1608
66
DIR, veac XII, voi. 4, p. 556, doc. 23 aug. 1625; ASB, Mânăstirea Radu Vodă, XV/10,
doc. 10 mai 1644.
67
Bibl. Acad., L/21, doc. din 15 febr. 1635; ASB, Mitropolia Ţ.R., LXIV/6, doc. din 28
aug. 1660; 1. lonaşcu, Biserici, chipuri şi documente din Olt, 1, Craiova, 1934, p. 140.
68
Arh.St.Buc., Ep. Argeş, LXXXIX/9, doc. 12 aug. 1654.
69
Arhivele Olteniei, 1929, p. 228-229, Ath. Mironescu, Istoria mânăstirii Cernica,
Cemica, 1930, p. 53-58, doc. de la p. V şi urm. (anexe); Elie Nicolescu, Din genealogia
familiei Ştirbei,. unde apar Cemica biv vei vomic, Cemica vomic, Cemica vomic ot
59
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Dumitru Dudescu/Dedulescu a fost logofăt între 29 august 1608 şi 11
septembrie 1611, când scrie un hrisov; logofăt şi ispravnic uneori, între 30
octombrie 1610 şi 6 mai 1613; fost logofăt la 26 august 1614; în această
calitate 1-a slujit "cu multă trudă şi prin alte ţări străine" pe Radu Mihnea70 , fiul
"din păcate domneşti" al lui Mihnea al II-lea TurcituJ1 1, soţul Doamnei Neaga;
logofăt (fost?), între 12 octombrie 1614 şi 12 octombrie 1616; mare pitar
(Dumitru din Tătarul) ante 2 decembrie 1616; 72 deşi ordinea dregătoriilor este
nefirească pentru un cursus honorum obişnuit, apare aici ca mare pitar
deoarece avea ocine la Tătaru1 73 ; fost mare pitar între 2 decembrie 1616-6
martie 1617; logofăt al II-lea şi ispravnic la 27 octombrie 1618 74 ; vistier al IIlea şi mare vistier între 28 iulie 1619 şi 16 iunie 1631; fost vistier II la 14
noiembrie 1626, vist. II între 1O octombrie 1627 şi 1O februarie 1628; fost
vistier la 12 aug. 1631 ; mare sluger între decembrie 1631 şi 24 aprilie 163 2;
vistier II la 2 iulie 1632. Fiind contra lui Matei Basarab, fuge în Moldova la
Alexandru Iliaş, pentru a aduce domn pe fiul acestuia, Radu Iliaş, în 1632. În
ianuarie 1633 îl pârăşte la Poartă75 pe noul domn. Se împacă apoi cu Matei
Basarab (sept. 163 2-9 apr. 1654) care îl trimite în solie la Poartă, în vara lui
1633 76 . Fost vistier la 16 iunie 1633-1 mai 1634, mare vistier de la 6 mai 1634
până la 11 nov. 1636. La 16 iunie 1633 Matei Basarab porunceşte lui Ursu
căpitan să restituie viile şi morile lui Dumitru Dedulescu vistier din Scurteşti,
pentru "că-I trimeţ domnia mea la Ţarigradu, în slujba domnii mele şi a
ţărăi'm. Viile îi fuseseră confiscate în 1632 la plecarea sa în Moldova. Fost
vistier între 16 iunie 1633 şi 1 mai 1634; mare vistier între 6 mai 1634 şi 11
noiembrie 1636. Fiind trimis capuchehaie la Ţarigrad, a furat din banii
Scăioşi şi

Cemica biv vei armaş, LAR, 1903, p. 178-188; N. Iorga, Socotelile Braşovului
scisori româneşti către Sfat în secolul al XVII-lea, Bucureşti, 1899, p. 1O.
70
DIR, B.Ţ.R., veac XVII, voi. 2, p. 163-164, doc. 29 mart. 1613; Ştefan Meteş, Domni şi
boieri din ţările române în oraşul Cluj şi românii din oraşul Cluj, Cluj, 1935, p. 34,
unde aminteşte pe un Dumitru logomt, sol în Ardeal la 1612.
71
Domn între 27/28 sept. 1577- iul. 1583; 16 apr. 1585- 19 mai 1591.
72
DRH, voi. XXI-XXII, indice Dumitru Dudescu.
73
N. Stoicescu, Dicţionar... , p. 167-168.
74
În aceeaşi vreme mai exista un Dumitru logomt, fiul lui Paraschiva II logomt, care scria
hrisoave la 17-27 dec. 1618.
75
N. Stoicescu, Dicţionar... , p. 173.
76
Istoria Ţ.R., 1290-1690. Letop. Cantacuz., Buc., 1960, p. 101, 102, 104; Radu
Popescu, Istoriile domnilor Ţ.R., Buc., 1963, p. 96.
77
Bibl. Acad., XLII, doc. 12.
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haraciulue 8, a fost scos din funcţie şi şi-a vândut averea ca să plătească
paguba79. Face ce face şi reintră în graţiile lui Matei Basarab şi apare din nou
în documente ca fost mare vistier între 21 decembrie 1636 şi 11 iunie 1641;
mare vornic între 24 decembrie 1641 şi 22 decembrie 1643; fost mare vornic
între 26 martie 1646 şi 15 iunie 1647. Moare înainte de 20 iulie 1649 80 . Cu el
începe familia Dudescu/Dedulescu, care a dat oameni politici importanţi în
secolul XVIII 81 •
A avut patru copii: Radu logofăt, căsătorit cu una din fiicele lui Fiera
Leurdeanu, mare logofăt, şi apoi cu Cătălina, fiica lui Vlad Rudeanu, mare
logofăt, cu care a avut cinci copii: Radu II căpitan, căsătorit cu Neacşa, fiica lui
Gh. Băleanu mare ban (motiv pentru care a fost "muncit până lângă moarte" de
Gh. Duca), cu care a avut nouă copii: Radu III căsătorit cu Maria, sora lui
Ştefan Cantacuzino voievod ( 1714-1716), Hrizea, Gheorghe, Mari ca, Andrei,
Elena căsătorită cu Moise Cândescu spătar, Marica soţia lui Vâlcu Grădişteanu
mare vornic; Ancuţa şi Chiera (rară informaţii) .
Dumitru!Dedu Dedulescu şi-a stabilit curtea la Gura Babei, azi
Deduleşti, sat în comuna Topliceni, judeţul Buzău, unde ctitoreşte, în 1620,
biserica cu hramul Sfânta Treime/Sfânta Troiţă, din 1791 are şi hramul
Pogorârea Sfântului Duh, în jurul
căreia a înfiinţat un schit de călugări.
Pisania pusă desupra intrării în 1834
menţionează că "această biserică ce se
prăznuieşte şi se cinsteşte hramul
Sf'anta Troiţă, au fost zidită din început
pă la leatu 7128/1619-1620 de un
răposat
Dedu Dedu<les>cu" . La
ctitorirea acesteia, Dedu postelnic (?) a
înzestrat-o cu mori de apă, pământuri,
sate şi robi ţigani şi a închinat-o
Biserica Sfânta Troiţă din Deduleşti.
mănăstirii
Caţichi
din Ianina!Epir,
FotoE.M.C.
Grecia.
Conform
descoperirilor
Arh.St.Buc., Mânăstirea Stavropoleos, XXX, doc. 3, doc. 2 nov. 1636
Bibl. Acad., XLIIV18, doc. 21 dec. 1636; din acest document rezultă că fiul său, Radu,
"având coconi mărunţi şi casă grea" s-a "lepădat" de datoriile tatălui său; N. Stoicescu,
op.cit., loc.cit.
80
Bibl. Acad., XLIII, doc . 121 .
81
N. Stoicescu, op.cit.
78
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arheologice aici a existat un şezământ bisericesc mult mai vechi, dovadă fiind
ruinele unei construcţii situată la est de cea actuală, realizată din bolovani de râu
legaţi cu mortar din var-nisip de bună calitate. Biserica veche, care avea
amenajată în peretele de nord o scară de acces probabil la un turn-clopotniţă,
blocată ante 1672, a continuat să fie folosită ca paraclis şi după construirea
bisericii noi, pn;)babil chiar până la începutul secolului XIX. În interiorul acesteia
au fost localizate două pietre tombale, din care numai una are inscripţie82 •
Biserica Sfânta Troiţă are o
ascunzătoare în turla de peste
pridvorul închis, în care se ajunge
pe o scară amenajată în zidul de
sud al construcţiei ; ruc1 se
ascundeau, în caz de primejdie,
odoarele şi averile schitului şi,
probabil, ale familiei Dedulescu;
încăperea folosea, totodată, ca
punct de observaţie, biserica fiind
aşezată într-un loc strategic pe
terasa înaltă de pe dreapta
Ruinele bisericii vechi din Deduleşti. Foto E.M.C.
Râmnicului Sărat. Biserica din
Deduleşti este una din puţinele
aşezăminte bisericeşti din judeţul Buzău care a avut amenajat un asemenea loc
- o cameră a comorilor. Localnicii vorbesc şi despre existenţa unor tuneluri
subterane, dar cercetările arheologice efectute în anii 2000 şi 200}8 3 nu au
localizat nici o asemenea amenajare.
Cu mare probabilitate, în preajma mănăstirii se afla şi una din reşedinţele
familiei Dedulescu. Probabil biserica mănăstirii şi reşedinţa Deduleştilor au
avut o fortificaţie exterioară, care apăra conacul şi chiliile, toate dispărute după
Primul Război Mondial. Întregul complex era alimentat cu apă din pârâiaşul
Gura Babei, aflat în apropiere. Zvoniţa/clopotniţa actuală a fost ridicată în anul
1834, peste ruinele bisericii vechi, de un stareţ al mănăstirii , Stratonie
Deduleşteanu. După secularizarea averilor mănăstireşti, în 1863, viaţa
monahală la Deduleşti a încetat, în fostele chilii fiind amenajată şcoala
elementară, care a funcţionat aici între 1864 şi 1918. După Primul Război
Mondial toate clădirile anexe vechi au fost demolate.
82
83

I.C. Fillitti, Bisericile boierilor Deduleşti, Bucureşti, 1934, p. 3-5, pass.
Cercetări executate de Emil Lupu, fost arheolog Ia Muzeul Judeţean Buzău .

PRIGONITUL CUVÂNT STRĂBUN SLOBOD
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Lucian G. Costi
The etymologie of the ancient word slobod
Summary: Hundreds of words of the Romani an language have etymologies
established back in the XIXth century by scholars belonging to the Panslavist
movement that reflect their views in line with the then prevalent politica(
convictions 1• The validity of such etymologies has not been verified in spite of
serious flaws. This article concentrates on the word slobod, adjective meaning.free
in Romanian, and shows that the "Slavic" origin is impossible. Slobod is built with
morphemes, small meaningful units, that have clear significance only in
Romanian.
Keywords: slobod, etymologie, Romanian language

Termenul SVOBODA din textele în slava veche bisericească
Este necesar să ne reamintim un principiu fundamental de lingvistică,
stabilit încă din veacul al XIX-lea de un mare savant francez: On peut ainsi
formuler ce principe nouveau: toute etymologie qui,-d'apres les regles de
permutation posees par la phonetique,- ne rend pas compte de lettres
conservees, changees, ou disparues, est a rejeter. En resume, la recherche
etymologique est soumise a deux regles: 1 Une etymologie n 'est admissible
qu 'autant qu 'elle rend compte de toutes les lettres du mot qu 'elle pretend
expliquer, sans en omettre une seule. - 2 Toute etymologie qui suppose un
changement de lettres doit avoir pour soi, au moins un exemple d'un
changement bien identique a celui qu 'elle suppose; sinon, lant que 1'on n 'en
peut citer aucun, le rapprochement tente est sans valew-2.
Sursa primară a determinărilor făcute de etimologi pentru mulţimea
cuvintelor româneşti neregăsite în latineşte, dar având asemănări cu
• Prima parte a acestui studiu a apărut în Zargidava, XV, 2016, p.l07-123. Lista
bibliografia în numărul anterior.
1
See, for instance, Franz Miklosich, Die Slawische Elemente in Rumunischen, Wien,
K.K. Hof- u. Staatsdruckerei, 1862.
2
A. Brachet, Dictionnaire etymologique de la langue fran~aise, p. XV, Bibliotheque
d'education, Paris, 1868.
prescurtărilor şi
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vocabule din limbile slave, este lexiconul publicat la Viena în 1865 de către
filologul sloven Franz Miklosich, într-un context istoric marcat de avântul
ideologiei panslaviste. În DLRM nu este citat izvorul primar pe care se
bazează stabilirea etimologiilor "slave", dar în numeroase studii
etimologice făcute de autorii dogmatici, referirea la lexiconul lui Miklosich
este mereu prezentă. De pildă, G. Mihăilă, profesor în filologie cu studii la
Moscova, în Contributii la etimologia limbii române, citează lexiconul
lui Miklosich ca izvor în favoarea tezei oficiale pentru stabilirea originii
pretins "slave" a 246 vorbe româneşti 3 . Dacă un termen românesc avea
ceva în comun cu un cuvânt din slava veche notat în acel Lexicon, era un
motiv suficient pentru etimologii dogmatici să declare că respectivul termen
îşi are originea în limba "slavă", fără vreo cercetare analitică şi Iară să se
explice de ce o simplă regăsire a aceluiaşi termen în română şi în "slavă"
ducea automat la concluzia: născut în limba "slavă". Notez "slavă" în
ghilimele, pentru că se face mereu confuzia între ipotetica limbă slavă, sau
limba sclavină originară, o limbă ultrasăracă a năvălitorilor nord-estici din
zona Pripetului pe care au vorbit-o şi grupurile ajunse în sudul Dunării, şi
limba scrisă a textelor în vechea slavă provenind din Macedonia. Despre
limba sc/avină originară, uneori numită proto-slavă, nu se ştie absolut
nimic, neexistând documente, dar vechea slavă (vsl.) sau vechea slavă
bisericească (vslb.) e cunoscută din circa 18 texte ajunse la noi prin copii
tardive, în timp ce slavona e denumirea limbii documentelor mai recente,
după veacul al XI-lea, bazată pe slava veche, dar care evident cuprinde
cuvinte ulterioare veacului al IX-lea, care fuseseră împrumutate de
neamurile sclavine ajunse într-o fază nouă de civilizaţie. Confuzia este
alimentată intenţionat sau din comoditate de filologi, făcându-se referirea la
limba slavă, ca şi când ar exista o astfel de limbă comună, ceea ce nu e
adevărat. Termenul a fost vehiculat de corifeii propagandei panslaviste
începând cu veacul al XIX-lea, cu scopul de a justifica crearea unui imperiu
politic uriaş cu o limbă comună, din inima Germaniei până în Japonia. Din
nefericire pentru soarta lumii, tiranul bolşevic I.V. Stalin a înfăptuit această
monstruozitate statală, o amplificare în rău a temutelor imperii mongole.
Nu există o limbă slavă, ci există limbi ,,slave", deşi cel mai corecte să le
zicem sc/avine, spre a nu folosi cuvântul slavă ce crează ·confuzie cu vorba
G. Mihăilă, Contribuţii la etimologia limbii române, Bucureşti, Ed. Univers
Enciclopedic, 2002.
3

Prigonitul cuvânt străbun slobod

171

aceasta născută în româneşte. 4 ·0rice referire despre ,,provenienta din slavă''
este incorectă şi trebuie evitată.
În lexiconullui Miklosich există doi termeni echivalenţi adjectivului
românesc declinabil slobod, anume svobod'i, adj. nedeclinabil, şi svobod'inu,
adj. declinabi1 5 . De ce există două cuvinte pentru acelaşi adjectiv, unul
fiind nedeclinabil, celălalt fiind declinabil? De ce primul termen, cel
simplu, dar nedeclinabil, svobod'i, nu a fost transmis niciunei limbi slave?
Răspunsul este şocant pentru panslavişti. Cuvântul cel mai simplu, svobod'i,
este relicva termenului preluat prima oară direct din română. Este
nedeclinabil pentru că nu intra în tiparele adjectivelor din vsl., nefiind
perceput ca atare, în care scop s-a construit în acea limbă un adjectiv,
svobod'inu, cu desinenţa adjectivală -'inu, care putea fi declinat. Acest
pleonasm semantic e valoros pentru că infirmă naşterea termenului svobod'i
în slava veche. Svobod'i este un martor al primului val de împrumuturi din
română în textele din vsl., deşi a fost modificat de copişti prin alterarea
consoanei 1 în v. Pentru adv. slobod avem în vslb. tot două alegeri:
svobod'ino şi svobod'iskî, dar în Lexicon apare stingher şi termenul slobodcare are o trimitere la svobod- rară vreun alt comentariu6 . Nu reiese în ce
texte în v. si. s-ar găsi slobod, despre care nu se dă nici o lamurire şi nu se
arată sursa bibliografică a termenului. În realitate, slobod nu e nicăieri
prezent în textele din vsl., ci doar svobod'i. Ne putem întreba de ce e trecut
termenul slobod în Lexicon. E probabil că autorul nu putea să ignore pe
slobod, care e cuvântul curent pentru svobod'i în trei limbi ale grupului
sclavin, anume sb., crt. şi slvc., fără ca slobod să fie atestat în textele în v.
Slava este un termen multimilenar ce a fost folosit în română pentru preamărirea Lumii
de Sus, sau a eroilor plecaţi într-acolo. S-a evitat să se lege termenul chiar şi pentru
glorificarea vreunui conducător pământean. Sl'ava e compus din două morfeme, sia- având
conotaţie "desfacere", şi ava, cu conotaţie "faimă supranaturală". Al doilea morfem se
păstrează în latină, prin particula ave, neexplicată de etimologie. Ave se aplica preamăririi
regelui sau unui general de oaste, dovadă că latina pierduse sensul unicamente sacra), dar
expresia Ave Maria este paralelă şi înrudită cu Sl'avă Mariei. Conotaţia transcendentală a
lui slavă nu a fost înţeleasă de triburile sclavine când au imprumutat cuvântul odată cu
increştinarea. În lipsa lor de modestie, ele şi-au asumat termenul şi s-au autonumit neam
glorios ceresc, slavi. Este o coborâre inadmisibilă a termenului, în linie cu tendinţa de
desacralizare, de proletarizare şi de lipsă a evlaviei şi smereniei. Numai această simplă
observaţie era de ajuns ca să fie infirmată originea în limbile sclavine a cu vântului...
5 Franz Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum, Emendatum Auctum,
Vindobonae Gulielmus Braumueller, 1862-1865, p. 827.
6
Ibidem, p. 857.
4
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sl. Este trecută sub tăcere bizara transformare a lui 1 în v în unele limbi
din grupa sclavină. De ce doar în unele limbi se întâmplă mutaţia şi nu în
toate? Explicaţia acestei anomalii în tratarea consoanei 1 ne oferă încă o
cheie preţioasă pentru dezlegarea tainei ce învăluie originea cuvântului
românesc.
Pentru substantivul libertate, slobozenie, în lexiconul lui M sunt
notate trei sinonime: (1) svoboda, s.f., tradus în latină prin libertas şi notat
în nsl. sloboda, ceh. svoboda, pol. swoboda, (2) svobodistvo, s.n. şi (3)
svobodistina, s.f. 7. Ultimele două cuvinte sunt rar folosite şi nu au fost
continuate în limbile care au preluat din zestrea de cuvinte a vslb. În dreptul
termenului svoboda apare o creionare făcută de autor a unei pretinse origini
slave a lui svoboda. Încercarea lui M de a demonstra ce înseamnă svoboda
prin rădăcini din limbi sclavine este un eşec, din motivele ce se vor discuta.
De regulă, Miklosich nu dă etimologii în acel lexicon; de ce a creionat oare
ceva pentru svoboda? E posibil că nici el nu a fost convins despre sursa pur
slavă a acelei vorbe, dar, ca naţionalist sloven, a simţit de datoria sa să tragă
spuza spre slavi. Lingvistul sloven porneşte în explicarea sa etimologică de
la substantivul abstract svoboda, nu de la adjectivul svobodinu, care în vslb.
e derivat de la substantiv. Fără să vrea, autorul se îndreaptă pe o cărare
greşită ce-l duce în direcţia opusă evoluţiei istorice. Ori, aşa cum s-a arătat
la obiecţiţmea 6, comunicarea s-a clădit plecându-se de la concepte simple
legate direct de însuşiri, şi abia apoi s-au făurit substantive cu o
abstractizare crescută, cum e s/obozie de la slobod, nu invers. Demonstraţia
sa e precară şi nu rezistă unei analize atente: el se ocupă exclusiv de prima
parte a termenului svoboda, din care separă arbitrar primele cinci sunete,
svobo, lăsând deoparte silaba finală da. Pe svobo îl izvorăşte dintr-un
reconstituit *svobo din prusiană, o limbă nord-baltică, azi stinsă şi greu de
verificat ca sursă, iar izvorul e arătat ca fiind acolo svovo, tradus subs
selbst, eigen, adică sine însuşi, propriu. Prusiana, sau vechea prusacă, nu
era o limbă sclavină, ci aparţinea grupului baltic. De la bun început, nu e
cu putinţă să demonstrezi naşterea unui cuvânt în cadrul grupului lingvistic
sclavin folosind ca dovadă asemănarea cu o vorbă dintr-o limbă care nu e
parte din grupul sclavin! Dacă svovo a existat în prusiană, nu avem nici o
informaţie că svovo ar fi fost prezent în limba sclavină originară. Miklosich
găseşte repede o soluţie. El admite că sursa de plecare este svovo, dar
7

Ibidem, p. 827.
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lui îi trebuie svobo, îl inventează pe svobo pur şi simplu, îi pune o
steluţă care să ateste "reconstituirea" şi-1 vâră în vocabularul imaginat al
strămoşilor sclavinilor. Ce contează, când vrei să faci propagandă, orice
scamatorie este admisibilă! Să notăm că procedeul, departe de a fi izolat, a
fost folosit pe scară largă în fabricarea minciunilor despre originea în
sclavină pentru numeroase vorbe de-ale noastre. Cititorul poate nota lipsa
de corectitudine ştiinţifică, de mirare din partea unui membru al Academiei
de la Viena. Metoda sa de lucru, dacă putem să o numim aşa, e sui generis,
constând din căutarea cu orice chip a unor potriveli fonetice ca să iasă ceva
la socoteală, metodă poreclită urechism de savantul român G. Gheorghe 8 .
Filologul sloven ignoră semnificaţia ultimelor două sunete, -da din
svoboda, considerând că vorbitorii au ales să spună primele cinci sunete
care definesc conceptul, după care au plasat un sfârşit oarecare, doar să nu
rămână cuvântul fără capăt. O asemenea poziţie contravine principiilor
notate de lingvistul francez A. Brachet, care susţinea încă la mijlocul sec.
XIX că fiecare literă a cuvântului trebuie explicată, dacă vrem să aflăm
evoluţia sa istorică, cum este notat în motto 9 . În Lexicon, Miklosich
conchide "la care se adaugă terminaţia -da, tot aşa ca în loboda, iagoda,
nsl. sloboda, ceh. svoboda, pol. swoboda". Nu reiese ce înseamnă acel-da
final şi care ar fi fost raţiunea alăturării sale la grupul svobo pe care autorul
ni 1-a prezentat ca fiind rodul fabulaţiilor sale proprii! Altfel spus, la tema
svovo, modificată în svobo, nu se ştie de ce, sclavinii au lipit pe da, ca să
semene cu sfârşitul din loboda şi iagoda. De ce oare -da şi nu altceva? Nu
vedem ce legătură ar putea fi între loboda, plantă cu frunze comestibile, ori
iagoda, boabă, broboană, şi svoboda. Ce conecţie logică avem între plante
şi ideea de libertate? Niciuna. Da nu e un sufix tipic al limbilor sclavine
pentru derivarea unui substantiv. Nu se poate demonstra apartenenţa la
protoslavă a lui svoboda făcând apel la un termen svovo din prusiană şi a
unui pretins sufix -da, amândouă particulele fiind inexistente în vechea
slavă. Generaţii de filologi s-au ploconit în faţa acestui gen de
pseudodemonstraţii care încalcă orice principiu al ştiinţei logicii, fără ca
cineva să se întrebe dacă e posibilă fabula.
Miklosich atribuia acelei limbi nordice, prusiane, un cuvânt răspândit în
pentru

că

Gabriel Gheorghe, Studii de culturii şi civilizaţie românească, Bucureşti, Editura
Gândirea, 200 1.
9
Auguste Brachet, Dictionnaire etymologique de la langue fran~aise, Paris,
Bibliotheque d'education, 1868, p. XV.
8
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toată

zona de năvălire a sclavinilor, inclusiv în sud, la două mii de kilometri
distanţă de zona Prusiei, dar refuza să vadă posibilitatea ca slobod să provină din
lumea oamenilor care locuiau acolo (istro-românii) înainte ca strămoşii lui
sloveni să-i dizloce. În realitate, slobod nu are nici un fel de rude în nici o
limbă sclavină, fiind atât sintactic, cât şi semantic străin de acest grup de
limbi. Înţelesul lui svovo, rădăcina de la care pleacă autorul, de sine însuşi,
propriu, nici măcar nu se poate conecta cu noţiunea de slobod, pentru că
liber nu se suprapune peste conceptul de propriu. Miklosich găseşte că a fi
liber e totuna cu a putea fi tu însuţi. Ori asta nu e adevărat. A fi slobod
înseamnă să nu fi constrâns de ceva sau de cineva, nu se referă la ce
gândesc eu despre mine, dacă sunt sau nu acelaşi. Slobod subliniază un
efect exterior asupra persoanei umane, care-i afectează gradul de mişcare,
opţiunile, forţa de creaţie, etc., dar nu se referă la aspectul interior de a fi
tu însuţi ori nu. Dimpotrivă, în interiorul său, omul e slobod să gândească
ce vrea, pentru că gândul nu poate fi înlănţuit şi nici constrâns de altcineva.
Autorul ajunge la o contradicţie. El desparte apoi cuvântul ca să se
potrivească cu ce vrea să demonstreze, rupând pe od, care e un morfem cu
sens în română, pe o îl lipeşte de svov-, iar lui d îi adaugă la sfârşit un -a,
argumentând că -da e o terminaţie tipică limbilor slave, ceea ce e fals.
Etimologia prezentată de Miklosich este fantezistă.
SVOBODA din vslb. Reproduce pe SLOBODA românesc

Originea substantivului feminin svoboda notat în textele în v. sl. e cu
totul alta decât schiţa încercată de Miklosich. Cu toate rătăcirile sale,
autorul a intuit corect că svoboda e la origine un cuvânt compus din
particule (dar nu în vslb.!). În plus, mai trebuie recunoscut că explicaţia
etimologică dată de Miklosich, greşită cum e, îşi are valoarea sa pentru
filologia românească. Din scrierea sa aflăm raţiunea bizarei modificări în
vslb. a grupului si în sv şi implicit avem confirmarea că sloboda a fost
copiat în vslb. prin svoboda. Să explicăm această afirmaţie: argumentarea
lui Miklosich ne dezvăluie poziţia pe care o are un vorbitor de neoslavă faţă
de sloboda, pentru că retrasează aceeaşi linie de gândire ce i-a condus pe
copiştii textelor în vsl. să modifice pe sloboda în svoboda, crezând că e o
greşeală de scriere, deoarece svo e tema pronumelui personal posesiv de
persoana a III în limbile sclavine, în vreme ce slo- din slo-boda nu însemna
nimic. E limpede că v. sl. a preluat din româneşte pe s/oboda, dar, după o
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a copiştilor, unde fiecare îşi dădea cu presupusul cum e
corect să se zică, la decenii după elaborarea primelor texte în v. sl., apar
răstălmăciri şi corecturi făcute de cei care nu pricepeau ce stătea scris în
manuscrisele iniţial elaborate în zona Macedoniei. Textele revăzute de
Miklosich erau copii ale originalelor din veacurile IX şi X, care s-au
pierdut, deci el nu avea în faţă imaginea primelor documente, ci copiile mai
recente. Limba v. sl. devenise o limbă de cult pe un teritoriu vast şi se
adresa zonei est-slave, unde o parte din zestrea de vocabular al v. sl. era
necunoscută. La aproape zece veacuri de la atestarea lui svoboda în vslb, un
cărturar vorbitor de limbă neoslavă, slovena, repeta cu convingere aceeaşi
eroare, dar prin felul cum îşi expunea gândirea, ne luminează drumul spre
sursa reală. Ştim aşadar cum suna cuvântul în româna secolelor VIII-IX, în
care se spunea sloboda, la fel ca azi, mărturie stând prezenţa aceluiaşi
cuvânt în sb, crt., slvc., limbi ce I-au preluat popular, direct din româneşte,
în vreme ce textele în vslb. au suferit influenţa cărturarilor de limbă
sclavină. Mai apare un alt aspect: conceptul de liber nu este văzut în acelaşi
fel de diverse popoare. Transformându-1 pe sloboda în svoboda, unele limbi
din grupul sclavin oglindesc preferinta vorbitorilor de a îşi concentra atenţia
spre ideea de sine însuşi, de voinţă interioară, considerată expresia libertăţii.
Este o tratare subiectivă şi egocentrică a ideii de liber; adică eşti liber atunci
când nimic nu te opreşte să faci cum te îndeamnă instinctul. O simplă
schimbare de consoană în trupul lui slobod ne destăinuie aspecte inedite ale
psihologiei naţionale a grupului sclavin.
SLOBOZITORUL

războiul

de ţesut românesc vine în
SLOBOD

apărarea

lui

În continuare, apărarea doreşte să citeze pe Orville Wright (18711948), pionier al aviaţiei: 1f we al/ worked on the assumption that what is
accepted as true is really true, there would be little hope of advance 10.
Dintre toate limbile care îl rostesc azi pe slobod, sau orice derivare de la
acesta, doar limba română posedă cea mai cuprinzătoare şi numeroasă
familie provenită din cuvântul de bază. Conform unui principiu
fundamental al etimologiei, limba cu cea mai bogată paletă de nuanţe este
10
Dacâ toţi am lucra bazându-ne pe prezumţia că ceea ce e acceptat ca fiind adevărat să fie
realmente adevărat, ar fi puţină speranţă de progres.
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originatoarea termenilor respectivi. O simplă privire asupra Mulţimii S
probează că doar româna răspunde acestui principiu şi că ea a născut
întreaga mulţime.
Avem de asemenea o mărturie directă ce confirmă originea în
româneşte a mulţimii plecate de la slobod, şi anume un substantiv concret,
element al acestei mulţimi, care e prezent cu necesitate în limbă de când s-a
inventat pe meleagurile româneşti acea unealtă cu care se ţes veşmintele,
războiul de ţesut. Este slobozitorul războiului de ţesut. Conform
cercetătorilor Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti, războiul de ţesut
exista la noi încă din neolitic.
DLRM defineşte astfel pe slobozitor s.n. (pop.): parte a războiului de
ţesut formată dintr-un băţ lung care fixează sulul de dinapoi. Din slobozi+
suf. -tor 11 • DEX schimbă definiţia, în loc de băţ spune ax de lemn şi adaugă
şi care permite (când este înlăturat) desfăşurarea urzelii de pe sul. Autorii
DEX au clarificat mai bine ce vrea să zică slobozitorul, deci s-au preocupat
de cuvânt, dar nu s-au învrednicit deloc să verifice etimologia stabilită de
predecesorii lor, pe care au lăsat-o neatinsă, tot din temelia slobod, care
pasă-mi-te vine din bg. sloboden 12 . Să adastăm puţin asupra termenului
popular românesc de slobozitor. Războiul de ţesut este o unealtă complexă
esenţială pentru manufacturarea veşmintelor, a straielor, a ţesăturilor. Este
mare şi greu, fiind lucrat din piese de lemn asamblate, nu este transportabil.
Un război de ţesut nu face parte din arsenalul obiectelor pe care-I posedă
neamurile năvălitoare în inventarul sărăcăcios transportabil în căruţe! Un
popor sedentar care dispunea de o apărare armată în veacul 1 e.n. în stare să
ţină piept legionarilor romani, avea numeroase războaie de tesut care
produseseră destule veşminte pentru zecile de mii de soldaţi ai săi.
Războaiele de ţesut sunt atestate în Dacia, în mod indirect, de un celebru
document în piatră, Columna lui Traian din Roma, în care toţi strămoşii
noştri sunt sculptaţi bine îmbrăcaţi. Nici unul nu e reprezentat fără straie!
Mai sumar sunt îmbrăcaţi soldaţii romani. Deducem că veşmintele
strămoşilor erau lucrate acasă, în multele manufacturi săteşti care toate
aveau războaie de ţesut. Aceasta se petrecea cu şase secole înainte de a
apărea slavii pe arena istoriei! Strămoşii noştri, nefiind muţi, denumeau cu
siguranţă fiecare piesă componentă a acelei unelte complicate, din simplul
11
Il

DLRM, p. 777.
DEX, p. 1026.
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motiv că ei o făuriseră şi o foloseau constant. Dar, dacă ar fi să dăm crezare
autorilor DLRM, strămoşii nu ştiau cum îi zice slobozitorului, o piesă
cheie a războiului de ţesut, drept care au aşteptat pe năvălitorii din
mlaştinile reci ale nord-estului vreme de vreo şase veacuri, după a căror
sosire s-au grăbit să-i dea un nume. Dar aceia nu aveau un nume pentru
slobozitor deoarece călătoreau în căruţe în care nimeni nu căra războaie de
ţesut grele. Ce au făcut atunci strămoşii românilor, dezamăgiţi că, după
atâta lungă aşteptare tot nu ştiau numele piesei, pentru că acei indivizi ce-şi
făceau veacul în căruţe, dar de altfel mari meşteri în industria confecţiilor,
nu le-au putut dezvălui taina slobozitorului? Neavând încotro, stră
străbunicii noştri s-au pus pe zămislit vorba, alegând însă cea mai
întortochiată cale cu putinţă! Culmea e că s-au apucat să ia de la nomazi o
vorbă despre care nimeni nu poate jura că aceia o rosteau, anume cuvântul
slobod, ca să clădească de la acesta verbul a slobozi, la sfârşitul căruia au
lipit sufixul -tor pe care ei şi-1 aminteau din latineşte de la cursurile
intensive pe care le urmaseră cu mai mult de jumătate de mileniu mai
devreme de la ostaşii sosiţi de pe alte meleaguri tot cu gânduri rele.
Mărturisesc că ar fi mai folositor să adormim copiii cu astfel de năzbâtii
decât să le citim clasicele poveşti! Scenariul de mai sus, oricât de amuzant
pare, este o desfăşurare pas cu pas a ceea ce trebuie să se fi petrecut în
vremurile acelea ca să poată fi explicată afirmaţia din DLRM.
Absurditatea la care se ajunge reconstruind în detaliu o cărare cât de cât
plauzibilă în sprijinul dogmei oficiale, ne conduce să admitem că ipoteza
susţinută de DLRM este falsă. Să mai notăm că termenul de slobozitor
este inexistent în limbile slave şi în vslb. Întrucât acest element al mulţimii
S trebuia cu necesitate să existe de când românii lucrează ţesături cu
războiul de ţesut, rezultă că toate elementele mulţimii plecate de la slobod
erau vorbite de români cu mult înainte de năvălirea sclavinilor. Pretenţia
dogmatică este nu numai imposbilă, ea sfidează logica.
SLOBOD e un cuvânt aglutinat compus în româneşte. Miezul sîu conţine
pe SL(O), OB şi OD, arhaice particule constructive ale limbii române
Ultima dovadă împotriva ipotezei originii străine susţinută de
lingvistica dogmatică este dată de analiza structurii termenului slobod, care
îngemăneaza trei particule ce-i dăruiesc semnificaţia sa complexă prin
faptul că fiecare particulă aduce câte un atribut definitoriu al conceptului,
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acela de scăpare (1) dintr-o încercuire (2) opresivă (3). Zămislirea în sânul
limbii româneşti a lui slobod este astfel întărită de certificatul pe care-I are
cuvântul pecetluit în el însuşi. Naşterea lui slobod se asemuieşte cu naşterea
unui prinţ căruia Ursitoarele i-au oferit pe rând trei daruri ce-l vor fi însoţit
pe tot parcursul vieţii sale, fie aceea veşnică.
Moştenim pe slobod dintr-o fază arhaică a limbii când el a fost
zămislit din compunerea a trei particule fundamentale de construcţie: si-,
ob, od. Informaţia sonoră conţinută în termenul românesc slobod are două
nivele de înţelegere. Primul nivel este dat de perceperea celor şase sunete
reunite ce dăruiesc o reprezentare mentală unică. Atunci când rostim
slobod, avem comunicarea conceptului de liber. Acest strat este coaja
sonoră. Este stratul exterior. Apoi apare un al doilea nivel, interior, asemeni
unui miez format din trei sâmburi, care explică pe larg ceea ce spune
coaja sonoră. Miezul cuvântului a fost înţeles ca atare în acea îndepărtată
etapă când se năştea termenul şi erau perfect inteligibile cele trei particule
fundamentale de construcţie care, alipite, detineau noţiunea. Chiar dacă
evoluţia limbii, nevoia repeziciunii exprimării şi scurgerea veacurilor au
aşezat un văi peste acest miez făcându-1 opac vederii generale, putem şi azi
să separăm morfemele şi să admirăm simplitatea construcţiei iniţiale.
Sâmburii miezului sunt morfemele reunite si-, -ob-, şi -od. SI- modulează
cele două particule ce urmează, denotând desfacerea, despresurarea
acestora, ob este încătuşarea de jur împrejur, ode constrângerea, obligaţia
fără de scăpare. Acest dublu nivel informaţional este prezent exclusiv în
limba zămislitoare. Limba slavă veche şi toate limbile slave ce au preluat
termenul, nu posedă decât primul nivel informaţional, adică doar coaja.
Îndepărtând în toate limbile slave coaja termenului slobod împrumutat fie
sub forma originală, fie sub cea deformată svobod, dai de spaţiu gol. Doar
româna are fructul întreg, cu coajă şi miez. Sub învelişul sonor "slobod' se
află nucleul alcătuit din cele trei particule constructive înzestrate cu
semnificaţii clare în româna arhaică. Desfacerea în aceste trei morfeme nu e
arbitrară. La găsirea soluţiei corecte ne conduce cuvântul compus obod,
clădit din ob şi od, având sens dăruit doar de două morfeme: obiect cu
contur circular, împrejmuit (ob), care stă obligatoriu (od) într-o anume
poziţie spre a-şi îndeplini funcţiunea. Faţă de obod, sl-obod are în plus doar
morfemul si-. Este firesc să analizăm semnificaţiile celor două cuvinte spre
a determina valoarea pe care o dă lui slobod grupul iniţial s/. Obodul este o
veşcă făcută din coajă de copac sau din lemn, aşezată în jurul pietrelor
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morii ţărăneşti, pentru a împiedica risipirea făinii 13 • Autorii DLRM pretind
că vorba noastră provine din sb. obod, fără să realizeze imposibilitatea unei
asemenea origini. Demonstraţia e simplă. Nici o altă limbă din grupul
sclavin estic nu are cuvântul obod, ca atare el nu poate să provină din
zestrea protoslavă nord-estică. Dacă nu a fost adus de năvălitori, de unde
apare în sb.? Sârba este o limbă neoslavă, suprapusă unui neam care vorbea
româneşte înainte de veacul al VII-lea, fapt ce explică de ce există acolo
vorba cu pricina. Oricum, ar fi fost imposibil să fie preluată vorba de
românii din Maramureş, de pildă, care trăiau izolaţi în munţii lor, fără să fi
avut vreodată contact cu limba sârbă. Moara ţărănească e o invenţie
românească, a cărei vechime traversează mileniile. E firesc ca fiecare piesă
componentă a morii să aibă un nume, iar acel nume să fie la fel de vechi
precum unealta denumită. Confirmaţia o avem în faptul că piesa spune ea
însăşi ce înseamnă prin cele două morfeme care o descriu: are un rebord ob
care închide de jur împrejur marginea pietrei de moară şi nu lasă od ca făina
măcinată să se risipească în afară, datorită presiunii constante a pietrei.
Obodul e o margine înălţată inelară. Ob mărgineşte şi od constrânge.
Aceleaşi două morfeme se regăsesc în sl 'ob-od! Diferenţa între ele este că
în obod conotaţia e concretă, iar în slobod e abstractă, dovadă a
ingeniozităţii şi flexibilităţii limbii noastre arhaice. Obodul se află în limba
noastră de milenii, contrar părerii puerile publicate în DLRM. Cu un sens
diferit care păstrează însă conceptul de contur circular şi constrângere,
descoperim pe obod notat încă din veacul al IX-lea în textele în vslb. Obod
însemna inel în vslb, termen netraversat în nici o limbă slavă, probă că nu
provenea din graiul protoslav. Obod era o reproducere a unui cuvânt
românesc, aşa cum era el rostit în acele vremuri. E probabil că în româna
veacurilor VIII-IX, obod se spunea şi la inel, de pildă inel de logodnă putea fi
obod de logodnă, exprimare unde remarcăm folosirea de două ori a
morfemului od, în ob-od, şi în log-od-nă.
S-a arătat în capitolul .,Termenul svoboda în textele în vslb." că
pentru Miklosich, filolog vorbitor de slavă, morfemul sl- nu spunea nimic,
motiv pentru care el nu pleacă în argumentarea sa de la adjectivul slobod pe
care îl menţionează în Lexiconul său, ci de la subst. svoboda. El nu a
observat că sloboda îl precede pe svoboda, deoarece grupul consonantic
13
DLRM, p. 553. Autorii DEX-ului nici nu mai menţionează pe obod, probă a
dezinteresului lingviştilor dogmatici pentru limba noastră multimilenară!
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primar si a fost transmutat în sv de copiştii textelor vsl. Nici morfemul final
od nu îi era familiar. În pseudodemonstraţia sa, Mîl desface pe od. Nu e de
mirare, pentru că od nu crează, nu clădeşte nimic originar în limbile slave,
ci doar în româneşte. Od e cheia descifrării lui slobod, pentru că morfemul
od înseamnă constrângere, opresiune, iar în slobod întâlnim noţiunea opusă,
şi anume scăparea din împresurarea care constrânge, prin modularea dată de
grupul iniţial si-. Între si- şi -od este intercalat -ob-, morfem care
împlineşte conceptul prin aceea că aduce precizarea de împresurare din
toate părţile, de înlănţuire. Nu putem descifra valoarea semantică a lui od
decât din româneşte, comparând termenii formaţi cu ajutorul lui od, care
sunt numeroşi şi bine definiţi în limba noastră 14 •
Se poate observa că vorbele care-1 conţin pe od au conotaţia sau de a
strânge, sau opusul acestei conotaţii, şi anume de a lăsa pe deplin liber de
strânsoare, de a destinde, de a relaxa. A strânge tare este sensul dat de
morfemul od în od-gon, ob-od, od-obeală, log-od-nă, iar înţelesul opus, cel
de despresurare, destindere, îl regăsim în sl-ob-od, od-ihnă. În slobod,
morfemul od e neaccentuat, accentul cade pe prima silabă slo, subliniind
astfel sensul major de desfacere, de eliberare, despresurare a termenului.
Suntem avertizaţi în rostire de la bun început că urmează o dezlegare din
ceva. Reţinem trăsătura algebrică a construcţiilor limbii române arhaice
prin care se exprimau concepte opuse în cadrul unei sfere semantice cu
ajutorul aceluiaşi morfem, aidoma poziţiei simetrice pe axa negativ-pozitivă
a numerelor reale. Aşa cum de pildă numărul 3 din aritmetică ia valori
pozitive/negative în algebră, adică +3 şi -3 pe axa absciselor, la fel
morfemul od ia valorile semantice de +od şi -od în vorbire. Semnul + saueste dat de structura internă la nivel de particule a cuvântului compus nou
construit. Am arătat că acest procedeu specific limbii române permite,
teoretic cel puţin, dublarea noţiunilor grăite cu un număr redus de sunete.
Este o mare dovadă de înţelepciune să aplici concepte matematice la
rostirea gândului, şi iată, că dintre toate limbile europene, fenomenul e
consistent în româneşte şi sporadic în alte graiuri. Totodată, acolo unde
descoperim un morfem care se comportă algebric, avem o dovadă
peremptorie a originii lui în limba română străveche.
Od are şi sens abstract de jurământ (vezi engl. oath, germ. Eicl), obligaţie restrictivă, ori
solemnitate cu jurământ. A se compara cu sensul din od-ova-nie, unde cele trei morfeme
defmesc concis termenul: ceremonia -nie de încheiere -ova a solemnităţii od. Similar, od
în od-ăjdie.
14
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Ob e tot un morfem al limbii române, inexistent în vreo limbă slavă
cu conotaţia de împrejmuire, cu excepţia vorbelor preluate acolo din
română. Îl regăsim în ob 'or, ob 'oroc, ob 'raţie, odor 'ob, ob 'od, ob 'adă,
ob 'lanic, ob 'iect, ob 'iată, dar şi în r 'ob, ci 'ob, z 'ob, dr 'ob, gl 'ob, s 'ob-or,
unde -ob- conferă calitatea de contur închis, mărginire în plan (ob-od) ori
în spaţiu (gl-ob). În funcţie de tema la care se alipeşte, -ob- dă o varietate de
înţelesuri în cadrul sferei conceptuale de împrejmuire, separare pe tot
conturul a unei entităţi faţă de mediul exterior. Un r-ob e un om înlănţuit,
constrâns la servitute, un ci-ob are conturul deteriorat, z-ob are conturul
complet zdrobit, dr-ob-ul e învelit de jur împrejur, spaţial, în prapore, obiala ţine piciorul de jur împrejur, ob-or-ul e un târg la origine împrejmuit
destinat numai negoţului, s-ob-or-ul e o adunare restrânsă, în care nu
pătrunde nimeni decât cei admişi în cercul respectiv spre a se sfătui, un oblanic are contur circular pentru a permite obiectului să îşi îndeplinească
rolul de a sta pe cap şi de a purta o greutate, o ob-adă e o parte de
circumferinţă a roţii, un ob-iect e definit ca un corp având o suprafaţă ce-l
separă de spaţiul înconjurător 15 •
Construcţia lui slobod poate fi comparată cu cea a lui odobeală, care
însemna în româneşte închisoare, puşcărie. E limpede că cei doi termeni
exprimă noţiuni având conotaţii opuse în cadrul sferei conceptuale
liber/neliber. Notăm simetria prin inversiune a morfemelor OB şi OD în
cele două cuvinte.
Mai observăm aşezarea silabelor lui sl-ob-od oarecum răsturnat faţă
de od-ra-slă, unde od apare iniţial, iar slă e plasat în poziţie finală. În
ambele cazuri, cele două morfeme si' şi -od dăruiesc întregii construcţii
conotaţii asemănătoare: si' desfacere, od strânsoare. În od-ra-slă avem
definirea concentrată a altoiului, a mugurului, care creşte strâns legat de
fiinţa, sau planta mamă şi se desface sia prin forţa energiei solare dată de
ra, care e si laba accentuată. Amplasarea modulatorului si' nu este deloc
întârnplătoare: în slobod, si' ne avertizează imediat că trăsătura principală a
cuvântului este o desfacere, o descătuşare, în vreme ce sta final neaccentuat
din odraslă precizează o desprindere dar de o natură mult mai ponderată.

15

Analiza morfemului ob dimpreună cu sensurile sale în latină este tratată separat.
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Liber şi slobod

Între liber, cuvânt latinesc intrat ca neologism în româneşte, ŞI
slobod, străvechiul nostru cuvânt, există diferenţe notabile, pe care le
subliniem:
1. Liber e un termen italie al cărui înţeles iniţial era legat de tema lib-,
din sfera semantică plăcere, desfătare. Temei lib- din latină îi aparţin
cuvinte ca libens, libentia, Libentina, libere, libera, -avi, -atum, -are, libido,
inis. Termeni corespondenţi acestei teme în româneşte sunt ibov-nic, a
iubi. Etimologia germană admitea prezenţa unui s- iniţial în multe vorbe
latineşti ce încep cu 1-, s- care a dispărut în cursul evoluţiei limbii, în care
caz s-ar putea reconstrui un *slib-er, pe modelul schliessen 16 • Într-o
asemenea ipoteză, e posibilă o legătură veche între slib- şi slob-. Intrăm
însă în domeniul speculaţiilor. La nivelul informaţiilor actuale, putem
afirma că nu se întrevede o conexiune între liber şi slobod care să provină
din vreo veche temă comună.
2. Liber pleacă de la ideea de desfătare, voluptate ori plăcere
conţinută în radicalul/ib-, pe când slobod ne transmite prin morfemele sale
constitutive, ideea de totală absenţă slo a oricărei înlănţuiri ob care
constrânge od. Cuvântul născut de strămoşii noştri are o limpede exprimare
a conceptului de desfacere a îngrădirii impuse de altcineva asupra
persoanei. Concentrându-ne atenţia pe înţelesul dat de originea termenilor
liber si slobod, rezultată din juxtapunerea morfemelor componente, poţi fi
liber ca să te bucuri de desfătările vieţii abia după ce eşti lipsit de îngrădirea
pe care ţi-o face altcineva fără voia ta, forţându-te, strâmtorându-te. Când
voia altora este impusă, apare o constrângere od asupra persoanei, care îi
îngrădeşte ob posibilităţile de acţiune, ca un ţarc sau lanţ înconjurător
dublat de forţa restrictivă efectuată împotrivă-i. Te poţi bucura (lib-) de ceţi ofera vieaţa doar după ce eşti slobod. Slobod spune cauza lui liber.
Sinonimia între liber şi slobode doar de suprafaţă.
3. Liber nu a intrat în limbă ca un sinonim necesar pentru slobod, ci
ca o urmare a reacţiei intelectualilor români din veacurile trecute faţă de
nealinierea totală a limbii şi culturii româneşti cu lumea romanică
occidentală, percepută ca o degradare pricinuită de veacuri de supuşenie, ce
16

Kluge, Friedrich, An Etymological Dictionary of the German Language, 4th Edition,
London, George Beii & Sons, 1891.
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trebuia îndepărtată. S-a crezut greşit că româna a fost coruptă de mii de
cuvinte ale năvălitorilor sclavini, Iară ca un atare proces să poată fi explicat
raţional date fiind condiţiile de ostilitate dintre noi şi agresori la orizontul
veacurilor VII-X. Slobod, nefiind regăsit în latină sau în limbile surori
vestice, a fost ostracizat şi îndepărtat cu bună ştiinţă, fiind considerat
produsul unei nefaste înrâuriri a invadatorilor slavi asupra noastră. Nimeni
nu şi-a bătut capul să-I studieze cu atenţie, nimănui nu i-a trecut prin minte
că ar putea fi vorba de o direcţie inversă, de la noi spre acei nomazi, şi iată
că s-a pecetluit soarta uneia dintre cele mai extraordinare creaţii ale
înaintaşilor românilor: noţiunea de a fi complet scăpat si' de o îngrădire ob
care te obligă od să nu te poţi mişca după voie: sl-ob-od, exprimare rostită
cu doar şase foneme. Cum s-a putut găsi o asemenea concentrare de atribute
în puţine sunete, e o taină pe care cu greu o vom pătrunde. Practic, în afară
de ţărani, nimeni nu mai rosteşte azi vechea vorbă slobod. Îl descoperim pe
slobod în numele capitalei judeţului Ialomiţa, Slobozia, Iară ca cineva să ne
spună că avem aici o relicvă sonoră multimilenară, de care trebuie să fim
mândri. Slobozia e un toponim răspândit pe tot cuprinsul României
indiferent de vremelnicile hotare impuse cu bâta de duşmanii de ieri şi de
azi. Sate în judeţele Neamţ şi Bacău se cheamă Slobozia, un oraş şi plasă
din Transnistria se cheamă Slobozia 17 • Cea mai veche instituţie cu fiinţare
neîntreruptă a neamului, Biserica Ortodoxă Română, perpetuează pe slobod
în titulatura Episcopiei S/oboziei şi Călăraşilor, păstorită de Preasfinţitul
Vincenţiu Ploieşteanul.

Concluzii scrise depuse în

apărarea

lui SLOBOD

Pe scurt, Apărarea aduce următoarele obiecţiuni împotriva decretării
oficiale:
• Slobod este un adjectiv folosit prevalent în popor, fiind o vorbă
populară cu numeroase înţelesuri. Slobod este un cuvânt al vocabularului
principal al limbii noastre. Aserţiunea că acest cuvânt a fost împrumutat de
la un neam străin cu care ne-am aflat în stare de ostilitate permanentă este
nedemonstrabilă.

• Slobod este cuvântul simplu, iar etimonul sloboden din

bulgară,

Provincia Transnistria (ţinut din Regatul României, 1941-1944), judeţul Tiraspol.
Transnistria era pământ românesc încă acum 19 secole; avem confirmarea dată de Atlasu1 lui
Claudius Ptolemaeus, unde e notată ca parte a Daciei în planşele hărţii din 142 e.n.
17
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crezut de autorii DLRM şi DEX ca fiind ongmea sa, este cuvântul
complicat; cuvântul simplu e cel vechi, iar cel complicat e nou şi preluat în
acea limbă din româneşte. Nu sloboden este etimonullui slobod, ci slobod
este etimonul vorbei mai lungi din bg.
• Slobode adjectiv la masculin singular în română, în timp ce în bg.
el nu a fost perceput ca adjectiv, motiv pentru carei s-a adăugat o desinenţă
adjectivală -en. Notăm că nici o limbă slavă care a preluat pe slobod nu a
înţeles valoarea sa intrinsecă de adjectiv, dovadă stând faptul că peste toti
s-a adăugat o desinenţă de adjectiv, ca şi când slobod era o temă oarecare,
nu chiar adjectivul în sine: de pildă slobodan în sb. şi crt. Aceeaşi soartă a
avut-o adverbul slobod, ajuns slobodne în slvc.
• Slobod din română nu poate avea ca izvor pe sloboden din bg,
pentru că acolo vorba se zice svoboden, cu sv nu cu si, iar sloboden e un
cuvânt rar şi arhaic în acel grai.
• Comparând perechile substantiv - verb corespondent din
româneşte cu cele din vslb. se observă că în română apare divergenţa
arhaică ce constă din faptul că un subst. de declinarea a I-a derivă verb de
conjugarea a IV -a, sloboda - a slobozi, în timp ce în vslb derivarea este
regulată, svoboda - svoboidati.
Limba receptoare copiază termenii din
limba donatoare, dar pierde fineţea excepţiei pe care nu o înţelegea. Vslb.
este limba ce copiază termenii din română, contrar dogmei oficiale.
• Limbile slave au diferenţe şi discontinuităţi în întrebuinţarea
acestui termen abstract, în ciuda recentei lor despărţiri istorice, dovadă
peremptorie că ele nu aveau un cuvânt comun pentru conceptul de slobod.
Divergenţele se amplifică în tratamentul ce-l are slobod ca parte de vorbire
în poziţie de nume predicativ, adverb, verb ori substantiv nu numai pe
ansamblul grupului, ci chiar în interiorul aceleiaşi limbi. Este imposibil ca
un grup lingvistic îndeobşte unitar cum e cel slav să exporte un termen
asupra căruia există un dezacord intern total.
• Termenul svoboden din bg. continuă pe svobodlnu, adj. declinabil,
din vslb. Încercarea filologiei panslaviste de a explica naşterea subst.
svoboda înăuntrul grupului slav este nereuşită. Svoboda este o reproducere
a lui sloboda românesc, iar adjectivul nedeclinabil svobodl e la rându-i o
deformare a lui slobod românesc pe care-I copiază.
• Ordinea naturală a evoluţiei comunicării cere ca primul termen ce
apare în limbă să fie adjectivul, iar apoi să se construiască substantivul
abstract prin derivare de la adjectiv. Această ordine este respectată în
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româneşte,

confirmând zămislirea naturală în interiorul acestei limbi, în
timp ce în vslb. şi în toate limbile grupului sclavin, substantivul este cheia
de boltă de la care pleacă derivaţii, dovedind o copiere cărturărească,
artificială, din română, întrucât contravine procesului natural.
• În româneşte avem cuvântul slobozitor desemnând o piesă a
războiului de ţesut. Slobozitorul derivă din vorba de bază slobod.
Denumirea piesei slobozitor e la fel de veche ca mecanismul pe care I-au
inventat strămoşii noştri spre a ţese veşminte. El a fost utilizat cu cel putin
şase secole înaintea de ivirea sclavinilor pe arena istoriei, dovadă fiind
reprezentările de pe Columna lui Traian, unde soldaţii Daciei au
îmbrăcăminte ţesută. Statuile boierilor Daciei, sculptate în marmoră şi
amplasate pe frontispiciul celebrului Arc al lui Constantin cel Mare din
Roma ne aduc o altă mărturie despre măiestria cu care se produceau alese
stofe în războaiele de ţesut ale Daciei străbune. Odată acceptată în
comunicare, vorba slobozitor a rămas pe loc, nefiind vreun motiv să fie
lepădată, atâta timp cât se folosea războiul de ţesut. Ca urmare, dacă acest
element, slobozitor, al mulţimii ce-l cuprinde pe slobod era prezent în limbă
în veacul 1 e.n., toate elementele mulţimii erau vorbite şi atunci. Slobozitor
e absent în toate limbile grupului sclavin, inclusiv vslb. Limba românească
şi-a zămislit cuvintele plecate de la slobod în vremuri imemoriale, pe când
soarta nu ne blagoslovise cu venetici puşi pe jaf.
Dacă n-am fi fost îndoctrinaţi, am fi avut mintea slobodă şi am fi
admirat înţelepciunea cu care strămoşii au condensat definiţia noţiunii. Ne
putem întreba de ce nu a fost suficient să se spună doar slob, adică scăparea
din îngrădire, din înlănţuire, şi a fost nevoie să se adauge şi od? Credem că
a scăpa din înlănţuirea ob e o condiţie necesară libertăţii dar insuficientă,
pentru că atâta timp cât n-ai scăpat de constrângere, de presiune, fie
sufletească, fie trupească, ori de intenţia malefică a duşmanului, adică de
od, încă nu eşti în deplinătatea neatârnării, nu eşti cu totul slobod! Abia
morfemul od asigură şi condiţia de suficienţă a adjectivului slobod.

GENEALOGIE ŞI ISTORIE: FAMILIA LUI ILIAŞ ŞANGA

Anton
Genealogie et histoire: la familie de

Coşa

Iliaş Şanga

Resume: Cette etude est une variante d'un communications scientifiques
presentees â la Commission Nationale de Heraldique, Genealogie et Sigillographie
de 1' Academie Roumaine- Direction Iaşi â la reunion du 19 Octobre an 1999.
Dans cette etude, l'auteur presente les resultats d'une recherche
genealogique et histoirique, ayant comme point de repere un document important
depuis l'annee 1443, concemant sur la familie de Iliaş Şanga.
Mots-cles: genealogie, histoire, 1443, histoire familiale, csangos, Moldavie

Acest articol este o variantă (pregătită cu ani în urmă pentru tipar) a
unei comunicări ştiinţifice 1 prezentate la Comisia Naţională de Heraldică,
Genealogie şi Sigilograjie a Academiei Române - Filiala laşi, în şedinţa
din 19 octombrie 1999.
La vremea respectivă încredinţasem textul spre publicare unei reviste
ştiinţifice a cărei apariţie a tot fost amânată, astfel încât, nici materialul
nostru nu a mai văzut lumina tiparului.
Am regăsit relativ recent textul comunicării de odinioară şi am decis
să îl publicăm, prin bunăvoinţa domnului prof.dr. Ioan Mitrea, în
prestigioasa revistă de istorie: Zargidava.
Am păstrat în mare parte textul iniţial (renunţând, totuşi, la unele
fragmente, cu trimiterile documentare aferente, din partea de istorie,
relative la "fenomenul ceangău" 2 , care, între timp, au fost valorificate în
alte studii de specialitate3), actualizând doar, din motive lesne de înţeles,
aparatul critic aferent.
Comunicarea prezentată la şedinţa din 19 octombrie 1999 a Comisiei Naţionale de
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române - Filiala laşi a avut titlul:
Genealogie şi istorie: familia lui Iliaş Şanga.
2
Anton Coşa, Catolicii din Moldova şi "fenomenul ceangău", în Angustia, 6, Sf. Gheorghe,
2001, p. 33-41; idem, Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV, în
Angustia, 6, Sf. Gheorghe, 2001, p. 15-20.
3
A se vedea, de exemplu: Anton Coşa, Problema originii catolicilor din Moldova, în
Carpica, XXXI, Bacău, 2002, p. 79-1 06; idem, Catolicii din Moldova în izvoarele
Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII), Iaşi, Editura Sapienţia, 2007.
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*
1443 (6951) iunie 8, Suceava. "Din mila lui Dumnezeu, noi, Ştefan
voievod, şi domn al Ţării Moldovei. Facem cunoscut, cu această carte a
noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că această
adevărată slugă a noastră credincioasă, pan Iliaş Şanga, ne-a slujit drept
şi credincios. De aceea, noi, văzând dreapta şi credincioasa lui slujbă cătră
noi, l-am mi/uit cu deosebita noastră milă şi i-am dat, în ţara noastră, în
Moldova, satele anume: Văsieşti, pe Urmeniş, unde este casa lui, şi, pe
Tazlău, Boseşti şi jumătate din Bădeşti, şi, pe Trotuş, o poiană, anume
Borila. Toate acestea mai sus-scrise să-i fie urie, cu tot venitul, şi copiilor
lui, <şi> fraţilor lui, şi nepoţi/ar lui şi strănepoţi/or lui şi răstrănepoţilor lui
şi întregului lui neam, neclintit niciodată, în veci. Iar hotarul acestor <sate>
să fie <după> hotarul vechi, pe unde au folosit din veac. Iar la aceasta este
credinţa domniei mele, a mai sus-scrisului Ştefan voievod, şi credinţa fratelui
meu, Petru voievod, şi credinţa boierilor noştri ... mari şi mici ... "4 •
Cele de mai înainte introduc pe scena istoriei un personaj care,
neglijat pînă acum, constituie prin numele său un prim argument, de facto,
al prezenţei unei familii de "ceangăi" în Moldova secolului al XV -lea.
Asupra aproptem lingvistice dintre patronimul "Şanga" şi
determinativul "ceangău ", atrăgea dealtfel atenţia şi unul dintre editorii
documentului citat mai înainte, anume Mihai Costăchescu 5 , fapt remarcat şi
de către istoricul Andrei Veress 6 .
Astfel, documentul din 8 iunie 1443 constituie un izvor istoric
important în studierea problemei "ceangăilor".
Lucrarea noastră cuprinde două părţi: prima, de natură istorică, cea
de-a doua genealogică, ambele aflate într-o indisolubilă legătură.
Atrăgeam în anul 1996 7 atenţia asupra faptului că "ceangăii" apar pe
Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, voi. I, întocmit de C. Cihodaru, 1. Caproşu,
Şimanschi, Bucureşti, 1975, p. 335-336.
5
Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti dinainte de Ştefan cel Mare, voi. Il, laşi,
1932, p. 159.
6 Dumitru Ivănescu, Informaţii pentru istoria cercetărilor genealogice româneşti în
corespondenţa lui M. Costăchescu, în Arhiva Genealogică, 1 (IV), 3-4, Iaşi, Editura
Academiei Române, 1994, p. 216.
7
Anton Coşa, Ceangăii între legendă şi istorie (manuscris), comunicare prezentată în
şedinţa din 12 decembrie 1996 a Cercului de Studii Medievale din cadrul Facultăţii de
Istorie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi; idem, Consideraţii asupra originii şi
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scena istoriei în sud-estul Transilvaniei, un spaţiu de interferenţă etnică şi
culturală, propice naşterii unui asemenea fenomen, promiţând atunci
continuarea cercetărilor şi revenirea ulterioară asupra acestei probleme.
Demersul din anul 1999 privind genealogia familiei lui Iliaş Şanga
ne-a oferit prilejul de a relua sintetic o serie dintre punctele de vedere de
atunci, rămase valabile peste timp, iată, şi în anul 2016, considerându-le
oportune şi în acelaşi timp auxiliare importante ale informaţiei genealogice
în acest context.
Cine au fost, de fapt, aceşti atât de controversaţi "ceangăi"? Am
căutat, încă din anii studenţiei, să găsim răspunsul potrivit la această
întrebare. Astfel, am cercetat, rând pe rând, importante fonduri arhivistice
din România8 şi de la Sfântul Scaun9, am parcurs o consistentă
bibliografie 10, am publicat rezultatele demersurilor noastre ştiinţifice
(concretizate în diverse studii de istorie 11 , genealogie 12 , etnografie 13 ,
evoluţiei

fenomenului ceangău, în Almanahul "Presa Bună", Iaşi, 1996, p. 61-76.
Idem, Izvoare inedite privind catolicii din Moldova: "Status animarum", prima parte
în Arhiva Genealogică, V (X), 1-2, laşi, Editura Academiei Române, 1998, p. 155-160
respectiv partea a doua în Arhiva Genealogică, V (X), 3-4, Iaşi, Editura Academiei
Române, 1998, p. 199-258; idem, Un izvor genealogie inedit: "Liber Confirmatorum",
în Carpica, XXXX, Bacău, 2011, p. 166-188.
9 Idem, op.cit., laşi, 2007.
10
Idem, op.cit., Iaşi, 2007, p. 559-574; idem, Bibliografie cu privire la istoria catolicilor din
Moldova, în volumul O viaţă închinată unei opere: in memoriam professoris Dumitru
Mărtinaş (coord. Anton Coşa), Iaşi, Editura Sapienţia, 2016, volum aflat sub tipar.
11
ldem, loc.cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33-41; idem, loc.cit., Bacău, 2002, p. 79-106.
12
Idem, Genealogii de "ceangăi": un demers necesar, în Arhiva Genealogică, V(X), 3-4,
Iaşi, Editura Academiei Române, 1998, p. 45-48; idem, Familii catolice din Moldova de
origine transilvăneană. Schiţe genealogice, în Arhiva Genealogică, VI(XI), 1-4, Iaşi,
Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", 1999, p. 95-104; idem, Genealogii
eclesiastice catolice în Moldova, în Acta Bacoviensia, nr. 6, Bacău, 2011, p. 189-204; idem,
Genealogies des "csangos": Une histoire familiale au travers des frontieres, în
Carpica, XLII, Bacău, 2013, p. 387-398.
13
Idem, Comunităţi catolice din Moldova: Faraoani şi Valea Mare. Coordonate
etnografice, în Buletin Istoric, nr. 6 (revista Departamentului de cercetare ştiinţifică al
Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi), laşi, Editura "Presa Bună", 2005, p. 15-36; idem,
Comunitatea catolică din Horgeşti-Bacău. Coordonate etnografice, în Anuarul
Muzeului Etnografic al Moldovei, nr. 6, laşi, 2006, p. 267-304; idem, Comunitatea
catolică din Mărgineni-Bacău. Coordonate etnografice, în Anuarul Muzeului Etnografic
al Moldovei, nr. 9, laşi, 2009, p. 279-314; idem, Tuta. Coordonate etnografice, în Buletin
Istoric, nr. 12 (revista Departamentului de cercetare istorică al Episcopiei Romano8
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antroponimie 14 , heraldică 15 , în volume monografice 16), încercând să
înlăturăm, cu grijă, vălul de obscuritate care a acoperit, multă vreme, istoria
"ceangăilor".

De la bun început am constatat faptul că una dintre greşelile
fundamentale ale celor care s-au ocupat în trecut de această problemă
(perpetuată şi astăzi, din păcate, cu precădere în istoriografia maghiară) a
fost aceea a considerării termenului "ceangău" ca etnonim, căutându-se
implicit şi originile unei etnii purtând acest nume (de ceangăi), demers care,
în mod firesc, nu a dus decât la concluzii controversate 17 din punct de
vedere ştiinţific. S-a ajuns la raportarea nejustificată a acestui termen la
adresa comunităţii catolicilor din Moldova, fapt fundamental greşit, cu
repercusiuni negative asupra acestor credincioşi.
Termenul "ceangău" a fost folosit în decursul timpului "cu sensuri
diferite, Iară să se încerce stabilirea momentului istoric când apare, aspect
deosebit de important în privinţa sensului corect pe care l-a avut iniţial" 18 .
Totodată, la fel de importantă este şi fixarea locului unde este
consemnat pentru prima dată. In acest sens, este cert astăzi faptul că spaţiul
originar al termenului "ceangău" a fost sud-estul Transilvaniei, un teritoriu de
interferenţă etnică şi culturală, care a favorizat apariţia "fenomenului
Editura "Presa Bună", 2011, p. 103-128; idem, Ancore identitare
în cultura populară a romano-catolicilor din Moldova, în volumul:
Ioan Lăcătuşu la 65 de ani, ediţie îngrijită de Vasile Stancu, voi. 1-11, Sfântu Gheorghe,
Editura Eurocarpatica, 2012, p. 557-560; idem, Comuniunea viilor şi morţilor în satul
Somuşca (judeţul Bacău): Cântecele de priveghi, în Anuarul Muzeului Etnografic al
Moldovei, nr. 13, laşi, 2013, p. 207-230.
14 ldem, Antroponimie şi toponimie la catolicii din Moldova în 1696, în Zargidava.
Revistă de istorie, XV, Bacău, 2016, p. 139-157.
15 ldem, Heraldică teritorială. Stemele localităţilor cu populaţie catolicA din Moldova,
în Carpica, XLIII, Bacău, 2014, p. 261-278.
16
ldem, Cleja. Monografie etnografică, Bucureşti, Editura SemnE, 2001; idem, Catolicii
din Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print, 2007; idem, Comunităţile catolice din
judeţul Bacău, Oneşti, Editura Magic Print, 2007; idem, Monografia comunei Gioseni,
laşi, Editura Sapienţia, 2009; idem, Monografia comunei Faraoani, Oneşti, Editura
Magic Print, 2009; idem, Monografia comunei Oituz, Oneşti, Editura Magic Print, 2010;
idem, Monografia comunei Nicolae Bălcescu, Bacău, Editura Babel, 201 O; idem,
Monografia satului Somuşca, Oneşti, Editura Magic Print, 2013.
17
A se vedea Anton Coşa, loc.cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33-41; idem, loc.cit., Bacău,
2002, p. 79-106.
18
ldem, loc.cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33.
Catolice de
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ceangău" 19 •

În consonanţă cu lingviştii care "susţin faptul că în privinţa sensului
unui termen, trebuie căutată întotdeauna forma primară existentă în limba
de origine a acestuia" 20 , am căutat şi noi această formă primară a
termenului ceangău şi am găsit-o în maghiarul "csang"21 (cu variantele:
"csangani", "csangodni'm, "elcsangodni"), cu înţelesul de "străin",
"înstrăinat" 23 , arătând deci o însuşire, o calitate, fiind cu ·alte cuvinte un
nume calitativ, nicidecum un nume etnic 24 •
Fiind un cuvânt de origine maghiară, el nu putea fi folosit iniţial decât
de indivizi vorbitori de limbă maghiară (fie el şi sub forma unui dialect
maghiar) la adresa altor indivizi din afara comunităţii respective. Cum în
sud-estul Transilvaniei, vorbitori de limbă maghiară au fost (după stabilirea
lor aici) secuii, termenul "ceangău" a fost folosit de către aceştia pentru a-i
desemna pe cei care nu erau secui, adică pe românii băştinaşi, trăitori în
zonă, "unii dintre ei aspiranţi la calitatea de secui" 25 .
Dealtfel, contextul apariţiei termenului "ceangău" în sud-estul
Transilvaniei, în perioada evului mediu, este într-o strânsă legătură cu
procesul de "secuizare" 26 a românilor din zonă, de care însă nu s-a vorbit
încă suficient de mult.
Dacă la venirea şi stabilirea secuilor în sud-estul Transilvaniei,
"drepturile, libertăţile şi privilegiile" 27 românilor ca autohtoni nu au fost
contestate, ci au fost păstrate şi recunoscute de regalitatea maghiară, totuşi,
în condiţii specifice, asupra cărora am insistat în alte locuri 28 , convieţuirea
dintre români şi secui a dus relativ repede la un proces de asimilare, de
"secuizare" a primilor.
Trebuie să precizăm faptul că "procesul de secuizare" care a avut loc
Idem, loc. cit., Iaşi, 1996, p. 61-76; idem, loc. cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33-41 respectiv
p. 15-20.
20
Idem, loc. cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33.
21
Vezi: Revai Nagy Lexikona, IV, Budapest, 1912, p. 754-755; Uj magyar lexikon, voi. 1,
Budapest, 1960, p. 480-481.
22
Ion Podea, Monografia judeţului Braşov, voi. 1, Braşov, 1938, p. 50.
23
Ibidem.
24
Anton Coşa, loc. cit., Bacău, 2002, p. 87.
25
Idem, loc. cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 33.
26
I.I. Russu, Românii şi Secuii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1990, p. 40.
27
Anton Coşa, loc.cit., Sf. Gheorghe, 2001, p. 15.
28
Ibidem, p. 15-20.
19
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în sud-estul Transilvaniei (devenit, după aşezarea aici a secuilor şi saşilor,
un spaţiu de interferenţă etnică şi culturală) a fost unul natural. Se cunoaşte
deja29 că în Transilvania evului mediu nu oricine putea deveni secui (aspect
trecut adesea cu vederea), ci doar acela care făcea dovada prestării unui
anumit serviciu în schimbul obţinerii acestei calităţi.
Dealtfel, nici termenul secui nu a fost iniţial un etnonim, el arătând tot
o însuşire, o calitate, e drept privilegiată, căpătată în schimbul anumitor
prestaţii, de regulă militare ori economice 30 . La un moment dat, în secolul
al XV -lea, aceste privilegii ale secuilor vor fi restrânse de către voievodul
Transilvaniei, ceea ce va conduce la emigrări ale secuilo~ 1 în Moldova,
acolo unde îşi găseau adăpost şi românii ardeleni 32 . O parte a secuilor care-şi
pierd privilegiile specifice şi sunt nevoţi să emigreze în Moldova ori în alte
zone, vor fi şi ei denumi ţi "ceangăi" începând din secolul al XV -lea.
De fiecare dată însă, indiferent dacă vorbim de "ceangăi" de origine
română sau "ceangăi" la origine secui, termenul "ceangău" era raportat la
individ şi nu la o comunitate anume, lucru firesc având în vedere faptul că
individul era cel care primea acest nume calitativ, nu comunitatea din care
făcea parte. Greşita extrapolare a termenului "ceangău" la nivel comunitar
are loc mai târziu, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, mai precis în
anul 1780, prin intermediul preotului secui Zold Peter, refugiat în Moldova
în urma evenimentelor de la Madefalva din 1764 (cunoscutul
Siculicidium 33 ), în condiţii asupra cărora nu vom insista aici, dar pe care le-am
detaliat cu alte ocazii 34 .
Totuşi, menţionăm aici, încă o dată, doar faptul că prin inovaţia
lingvistică a preotului secui Zold Peter (care foloseşte pentru prima dată
relativ la catolicii din Moldova sintagma "ceangăi-maghiari" 35 , prin
29

Ibidem, p. 33-41.
Szab6 Karoly, Szekely Okleveltar, 1, Kolozsvar-Ciuj, 1872, p. 52-53, apud Documente
privind istoria României, C. Transilvania, veacul XIV, voi. IV (1341-1350), Bucureşti,
1955,p.282,doc.401.
31
Ibidem, p. 272-280.
32
Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1971, p. 103.
33
Cf. Acta- 1996, Sfăntu Gheorghe, voi. 1, 1997, p. 209-224.
34
Anton Coşa, loc. cit., Bacău, 2002, p. 79-106.
35
Cf. "Notitia de rebus Hungarorum qui in Moldavia, et ultra degant, scripta ab Adm.
R.D. Petro Zold, Parocho Csik Delmensi in Siculia data ad A.R.P. Vincenti Blacho",
publicată în traducere maghiară în Magyar Konyv-Haz, III, Pozsony, 1783, p. 414-428 şi în
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alăturarea

a doi termeni: "ceangău" - folosit în Transilvania şi "ungur" folosit rară conotaţii etnice la adresa catolicilor moldoveni, cu sensul de
locuitor venit din Ţara Ungurească, cum mai era denumită Transilvania),
precum şi prin raportarea noului termen la o comunitate bine definită (a
catolicilor din Moldova), acesta a creat în mod evident un fals etnonirn şi
implicit o falsă problemă etnică în Moldova36 , cu urmări până în zilele noastre.
Menţiunile documentare medievale ale termenului "ceangău" sunt
patronime. Una dintre acestea vizează tocmai personajul căruia i-am
dedicat comunicarea noastră, anume: Iliaş Şanga. Originea lui
transilvăneană este probată de numele Şanga pe care el ori ascendenţii lui
nu-l puteau căpăta decât acolo, în condiţiile arătate în prima parte a
comunicării.

Nu ştim cine a fost primul membru al familiei Şanga (purtând acest
nume) stabilit în Moldova şi nici motivele concrete ale emigrării, cele
generale putându-le întrevedea din cele inserate în lucrarea noastră până
acum. Ceea ce ştim despre începuturile vieţuirii acestei familii în spaţiul
moldav sunt legate de uricul din 8 iunie 1443, citat la începutul lucrării.
Motivele pentru care Iliaş Şanga primeşte uricul din 1443 nu sunt, se
pare, străine de evenimentele 37 din toamna anului 1442 când Ştefan38 ,
sprijinit de un al treilea frate, Petru39 , precum şi de o parte dintre boierii lui
Iliaş 40 , îl înlătură pe acesta din urmă din ţară, ocupând tronul Moldovei 41 •
Probabil, lliaş Şanga a fost unul dintre cei care I-au ajutat pe Ştefan al II-lea
în demersul său, iar în schimbul acestui serviciu de natură militară va fi
răsplătit de către noul domn cu posesiunile amintite în documentul din 1443.
Acest document (din 8 iunie 1443) reprezintă prima atestare a
termenului "ceangău". Această realitate a fost remarcată cu ani în urmă şi
de către istoricul Andrei Veress într-o scrisoare (din 21 aprilie 1934)
expediată din Budapesta, adresată lui Mihai Costăchescu, unde nota:
,,Prea stimate Domnule Coleg. Aştept corectură zilnic dintr-un studiu
traducere germană sub titlul Reisse nach der Moldau, în Ungarisches Magazin, III, nr. 1,
Pressburg, 1783, p. 90-110.
36
Anton Coşa, loc.cit., Bacău, 2002, p. 79-106.
37
Cf. Istoria românilor. Epoca medievală, Chişinău-Iaşi, 1991, p. 107-111.
38
Este vorba de domnul Moldovei, Ştefan al II-lea.
39
Petru al III-lea, viitor domn al Moldovei.
40
Este vorba de domnul Moldovei, Iliaş 1.
41
Ştefan S. Gorovei, Muşatinii, Bucureşti, 1976, p. 52.
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(scris în limba mea maternă) despre orzgznea şi numele ceangăilor din
Moldova. Studiul este rezultatul cercetărilor mele de peste treizeci de ani,
făcute la Roma şi aiurea. Mult mi-au folosit însă şi bogatele date ale
publicaţiunii Dv. monumentale, cuprinzând vechile documente moldovene. Aşa
de pildă, numele lui pan lliaş Şanga din 1443 e cea mai veche pomenire a
numelui ceangăilor. Nu găsesc însă cele ce aţi făgăduit (p. 159 voi. II) despre
cuvântul sangău, ceangău - care notă a rămas desigur din nebăgare de seamă
între mâinile Dv. şi astfel v-aş ruga să-mi comunicaţi părerea Dv. cât mai
urgent posibil pentru ca să o pot folosi - citând-o fireşte - în memoriul meu,
care cred că vă va interesa, căci sunt convins că am reuşit a deslega enigma
mare a obârşiei lor, care e curat cumană, chiar şi pe baza toponomasticii
moldovene ... Mulţumindu-vă anticipat, vă salut cu toată stima. A. Veress'...t 2•
Nu avem indicii privind vreun răspuns al lui Mihai Costăchescu la
rugămintea colegului maghiar. ,Jn mod obişnuit, cei care-i so/icită părerea
primesc informaţii competente şi documentate" 43 •
Important pentru noi rămâne faptul că doi istorici de marcă vorbesc
de o apropiere între termenul "ceangău" şi patronimul Şanga (menţionat ca
atare în documentul anului 1443).
Menţionări documentare exprese ale termenului ceangău (în afara
celui din 8 iunie 1443) sunt foarte puţine, întrucât nu toţi ceangăii se puteau
ridica la o importanţă socială, economică, la un rang militar ori politic care
să le permită menţionarea în documente.
Pe lângă cazul lui Iliaş Şanga, mai apare în Moldova un Vasîi Şanga44
într-un act din 10 ianuarie 1490. Între cei doi nu este decât o simplă
apropiere omonimică. Asemenea menţiuni se găsesc fireşte şi în
Transilvania. Amintim aici doar pe Andrei Ceangăul (Csâng6 Andrâs) 45
pomenit în 1560. Exemplele de mai sus întăresc afirmaţia noastră privind
raportarea termenului "ceangău" la individ.
Pornind la reconstituirea genealogică a familiei lui Iliaş Şanga ne-am
lovit de sărăcia izvoarelor. Demersul nostru a fost ajutat, într-o mică
măsură, de evoluţia proprietăţilor dobândite prin uricul din 1443.
Astfel, am putut stabili faptul că Iliaş Şanga a avut doi copii: o fată pe
D. Ivănescu, loc.cit.
Ibidem, p. 195.
44
Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, voi. III, întocmit de C. Cihodaru, 1.
N. Ciocan, Bucureşti, 1980, p. 112-114.
45
Szab6 Kăroly, op.cit., V, Kolozsvar-Ciuj, 1986, p. 76.
42
43
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nume Ana şi un băiat Bîlco46 • Cei doi vor moşteni posesiunile tatălui lor, iar
odată dobândite le vor administra ori le vor vinde, fiecare după dorinţă.
Bîlco, cunoscut şi sub numele de Bîlco Băsăscu, vinde relativ repede
" ... a sa driaptă ocină dintru al său drept urie, giumătat(e) din satul lui, din
Băsăşti, partea ce din sus, slugii noastre Niagului şi fratelui său Stoicai
armaşul ... •>4 7 , după cum ne arată un document din 9 ianuarie 1488.
Nu ştim ce va fi făcut Bîlco cu celelalte părţi din moştenire. Înclinăm să
credem că le-a vândut şi pe acelea, unul dintre motive fiind, probabil, lipsa
urmaşilor direcţi.

În ceea ce o priveşte pe Ana, aceasta a avut doi copii: o fată Sora şi un
sau fată) despre al cărui nume nu ştim deocamdată nimic.
Cunoaştem în schimb faptul că acest enigmatic copil a avut la rândullui două
fete, pe Drăghiţa şi pe Maria. Lor le va vinde mătuşa Sora "ocina sa dreaptă,
din uricul său drept din privilegiul bunicului său lliaş Şanga ce a avut de la
străunchiul nostru, de la Ştefan voevod, a patra parte de sat din Băseşti, pe
Tazlău ... •>4S, după cum aflăm dintr-un document de la Petru Rareş, datat 9
martie 1535. Tot lipsa urmaşilor trebuie să fi stat şi la originea acestei vânzări
(încheiate în familie), păstrându-se astfel posesiunile în familie.
Dealtfel, ca moştenitoare drepte ale lui Iliaş Şanga, Drăghiţei şi Mariei le
va întări, prin uricul din 9 aprilie 1560, voievodul Alexandru Lăpuşneanu
" ... ocine/e şi moşiile lor, în ţara noastră a Moldovii, din ispisoc de danie ceIau avut moşul lor lliaş Şanga de la moşul domniei mele Ştefan voevod,
jumătate din sat Băseşti, jumătatea cea din jos şi a patra din Văsîieşti, partea
din cătră apa Trotuşului şi cu poenile anume Podena şi Runcul, ce este
curătura lor, cari sunt piste apa Trotuşului şi a patra parte din poeni Borâlei
pentru ca să le fie lor şi de la noi urie cu tot venitul ... •>49 •
Începutul secolului următor va găsi însă aceste proprietăţi în cu totul
alte mâini, ceea ce ne face să credem că Drăghiţa şi Maria au fost ultimele
descendente ale lui Iliaş Şanga. De vor mai fi existat şi alţi urmaşi ai acestei
familii nu ştim în stadiul actual al cercetării noastre, ei continuând să
rămână, deocamdată, sub sigiliul enigmei.
altul

(băiat

Mihai Costăchescu, op.cit., p. 159.
Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, voi. III, întocmit de C. Cihodaru, 1. Caproşu,
N. Ciocan, Bucureşti, 1980, p. 39.
48
Documente privind istoria României, A. Moldova, veacul XVI, voi. I (1501-1550),
Bucureşti, 1953, p. 373.
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Ibidem, veacul XVI, voi. II (1551-1570), Bucureşti, 1951, p. 145.
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ISTORIA UNEI PROVINCII OTOMANE NORD-AFRICANE: TuNISIA

Viorel Cruceanu
L'histoire d'une province ottomane du nord-africaine: Tunisie
Resume: La Tunisie a eteune province ottomane du 1574 a 1881. Dans
toute cette periode, elle a frappe par son statut speciale, allant des institutions
propres, jusqu'a une autonomie qui frisait la cvasiindependance. Aousi, elle a ete
vue veritable laboratoire pour les premieres refonnes de toute l'Empire Ottomane:
le Pact foundamental (1857) elia Constitution du 1861.

Marea Mediterană a reprezentat o adevărată Axis mundi până la
marile descoperiri geografice. Apariţia căilor maritime alternative a
determinat pierderea preeminenţei sale. Totuşi, ea a rămas, în continuare,
elementul coagulant dintre Europa apuseană şi meridională şi Africa de
Nord. Pe fondul acestor modificări majore, riveranii Mării Mediterane au
fost supuşi unor procese antagonice. Astfel, stăpânirea arabă din nordul
Africii, veche de nouă secole, dădea semne de epuizare. Regiunea a fost
cuprinsă de "o criză multiformă" 1 , provocată pe de o parte de "schimbarea
principalelor rute comerciale"2, iar pe de altă parte de ,,respingerea inovaţiei
şi [persistenta] unui ataşament patologic faţă de realizările din trecut" 3 .
Reticenta la înnoire avea să determine un regres general, ce a culminat cu
"nimicirea vechilor structuri statale"4 (eterogene şi într-un permanent
conflict pentru supremaţie). Prin contrast, "Europa se trezea" 5, partea sa
occidentală fiind hărăzită unui rol istoric major, favorizat de progresul rapid
pe plan economic (marile descoperiri geografice, avântul capitalului
comercial), politic (înfăptuirea centralizării statale, trecerea la monarhia
absolutistă) şi cultural (înflorirea spirituală generată de Renaştere) 6 • Un al
1 Vezi Histoire Generale de 1' Afrique, tome V, L' Afrique du XVIe au XVIIIe siecle,
Paris, Editions UNESCO, 1999, p. 272.
2
Ibidem, p. 271.
3
Ibidem, p. 272.
4
Ibidem, p. 271.
5
Ibidem, p. 272.
6
Ibidem.
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treilea element se afirma în Asia Mică: turcii otomani, ce cunoşteau o
ascensiune rapidă şi irezistibilă. Într-o lume islamică aflată în stagnare, ei
"s-au adaptat, în parte, schimbărilor" 7 ; mai mult, otomanii au pus bazele
unei puteri expansioniste, bazată pe o solidă organizare militară, pe o
administraţie eficace, şi pe folosirea armelor de foc 8. Asaltul lor asupra
centrului Europei (cucerirea Belgradului, în 1521, şi victoria de la Mohâcs,
din 1526) a fost completat cu acţiuni fulgerătoare în Africa de Nord (primul
teritoriu cucerit fiind Egiptul, în 1517). Expansiunea în zonă, islamizată de
arabi, era justificată "ideologic" prin asumarea, de către sultani, a calităţii
de "moştenitori ai Califatului" 9 . Prezenţa în Africa de Nord i-a adus pe
otomani în conflict cu spaniolii, ce-şi exercitau hegemonia în vestul
Mediteranei. Lupta pentru întâietate a pus faţă în faţă două personalităţi ale
secolului al XVI-lea: regele spaniol Carol Quintul (1516-1556), respectiv
sultanul Soliman cel Mare (1520-1566). Profitând de politica pragmatică a
suveranului Franţei, Francisc I ( 1515-1547), "Le Grand Turc" a ocupat
Algeria (1533) şi, temporar, Tunisia (1534, recuperată rapid de spanioli).
Aventura nord-africană a lui Soliman I a fost continuată de fiul său, Selim
al II-lea (1566-1574). Într-un firman emis de acesta, Mediterana era
considerată «loc de trecere al pelerinilor musulmani din Africa spre Mecca
şi cheia legăturilor comerciale cu Egiptul, Yemen şi India» 10 • În ciuda
plăcerilor sale bahice, Selim al II-lea a înţeles "rolul strategic de primă
importanţă" 11 al Tunisiei, privită ca o "punte de legătură între bazinul
occidental şi bazinul oriental al Mediteranei" 12 • Iată de ce, forţele turceşti,
conduse de venerabilul Sinan Paşa 13 , reocupau acest punct nodal, pe 13
decembrie 1574 (exact la o zi după moartea accidentală a sultanului).
Victoria de la Tunis "a anunţat sfârşitul influenţei spaniole" 14 în
7

Ibidem.
Vezi amănunte la Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1976, p. 134-142.
9
Ibidem, p. 181.
10
Ibidem, p. 219.
11
P. Conrad, Le Maghreb sous domination fran~aise (1830-1962), pe
8

www.clio.fr/BIBLIOTEQUE/le_maghreb_sous_domination_fran~aise_1830_1962.asp
12

Ibidem.
Acelaşi care, 21 de ani mai târziu, deşi aproape nonagenar, se va confrunta cu Mihai Viteazul la
Călugăreni (13/23 august 1595) şi la Giurgiu (20/30 octombrie 1595), expediţie marcată, conform
spuselor cronicarului Mustafa Naima, de "cea mai groaznică înfrângere din istoria turcilor''.
14
C. Andre-Julien, Histoire de 1' Afrique du Nord. Des origines a 1830, Paris,
Payot&Rivages, 1994, p. 652.
13
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Mediterana. De acum înainte, Spania se va orienta tot mai mult spre
Americi, fapt ce va permite o supremaţie otomană, în bazinul
mediteraneean, de aproape trei secole.
Schimbarea de stăpân a dus la transformarea Tunisiei în paşalîc
(provincie otomană). La început (1574-1587) noua posesiune s-a aflat în
subordinea beylerbeyului de Alger. Din 1587, ea a căpătat un statu propriu,
fiind cunoscută sub numele de Regenţa Tunisului. Interesant este faptul că
acest statut semăna mai degrabă cu cel al Ţărilor Române, plasate în Dar
al-Ahd (Casa Păcii) şi nu în Dar al-Islam (Casa Islamului) precum
Tunisia. În ambele cazuri, raporturile cu puterea suzerană erau reglementate
de faimoasele Capitulaţii. Dacă Ţările Române îşi păstrau autonomia,
instituţiile tradiţionale şi o politică externă proprie, Tunisia, deşi paşalîc,
urma o conduită asemănătoare. De aici, paradoxurile evoluţiei Regenţei
caracterizate de: tunisificarea elitei otomane cuceritoare, crearea a două
dinastii, succesive, tot mai implantate mediului local, aplicarea unor
reforme de tip occidental şi promovarea unei politici externe
cvasiindependente. Ocupaţia turcească a Tunisiei, Algeriei, Tripolitaniei şi
Egiptului (cu excepţia, notabilă, a Marocului) a dus la "diminuarea
tulburărilor" 15 de până atunci din nordul Africii. De asemenea, ea a permis
configurarea unei stabilităţi teritoriale, valabilă şi în prezent. Prin urmare,
certitudinea statalităţii şi tipul nou de organizare (civilă şi militară) au
plasat acest areal geografic pe orbita premodemităţii.
Sub stăpânirea otomană, Tunisia s-a dovedit "cel mai stabil stat din
Maghreb" 16 • Pârghiile puterii reveneau alogenilor: "din punct de vedere
social turcii erau cei mai importanţi, iar din punct de vedere politic cei mai
putemici" 17 . Trebuie precizat că noua clasă conducătoare (ce s-a altoit
ţesutului social moştenit de la arabi) reprezenta o elită de spadă şi de
funcţii. În cvasitotalitatea sa, elita de spadă provenea din foştii sclavisoldaţi (o adevărată "oligarhie militară" 18 ), cunoscuţi sub munele de
mameluci (un mozaic etnic alcătuit din turci cu originea în Asia Centrală,
dar mai ales creştini islamizaţi - georgieni şi armeni - redaţi prin termenul
circazieni), în timp ce elita de funcţii se limita, de obicei, la greci islamizaţi
15

Histoire Generale... , tome V, p. 279.
The Cambridge History of Africa, voi 5, from 1790 to 1870, Cambridge Histories
Online©Cambridge University Press, 2008, p. 101.
17
Ibidem.
18
A. Miquel, lslamul şi civilizaţia sa, voi. 1, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1994, p. 315.
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lor intelectuale). Pentru aceşti sclavi
eliberaţi, cwnpăraţi în stepele Asiei şi ale Caucazului, dar şi în Grecia şi
Peninsula Balcanică, "totul era posibil, inclusiv puterea supremă" 19 (mai
ales în "guvernele otomane provinciale" 20 ). Aşa s-a întâmplat şi în cazul
Tunisiei unde, în 1587, puterea a fost încredinţată unui guvernator (paşă),
nwnit de Sublima Poartă. Paşa de Tunis era asistat de un Divan (Consiliu
de guvernământ) alcătuit din foşti ofiţeri turci ai armatei de ocupaţie
(odjak). Membrii Divanului (un fel de guvern) aveau atribuţii considerabile:
militare, administrative, juridice şi fiscale. Foarte repede ei s-au transformat
într-o castă de privilegiati, limitând autoritatea paşei. Însă, un rol important
în stabilirea raporturilor de putere 1-a avut structura armatei. Aceasta era
alcătuită din 40 de secţiuni (fiecare a câte 100 de ieniceri), conduse de
ofiţeri subalterni, numiţi îndeobşte dey. Aroganţa şi abuzurile Divanului au
determinat revolta trupei din anul 1590. Majoritatea membrilor Divanului
au fost masacraţi, locul lor fiind luat de cei 40 de dey, comandanţi ai
secţiunilor. Speranţele paşei de a fi repus în drepturi au fost spulberate.
Divanul, în noua sa componenţă, a decis ca unul dintre dey să exercite
puterea alături de paşă. Diarhia dey-paşă nu a avut viaţă lungă. Treptat
deyul "a uzurpat plenitudinea puterilor" 21 , devenind "un adevărat şef de
guvern"22 , în timp ce paşa exercita, în continuare, "un rol pur onorific'm.
Concentrând întreaga putere politică şi militară, deyii au simţit nevoia unui
"auxiliar direct" 24 , cu rol administrativ. Aşa a apărut funcţia de bey, ce avea
menirea "să asigure promovarea autorităţii deyului în interiorul ţării" 25 •
Beyul a căpătat atribuţii vaste: coordona şi supraveghea triburile locale,
veghea la ordinea internă şi asigura colectarea taxelor şi impozitelor. Prin
contactul direct cu ţara, beyii "au prins rădăcini în zonă" 26 iar autoritatea lor
a sporit constant. În 1631 s-a făcut primul pas pe calea instaurării
supremaţiei beylicale: beyul Murad (1612-1631) a primit de la Poartă şi

(recunoscuti

19

datorită

subtilităţii

Ibidem.
A. Hourani, Istoria popoarelor arabe, laşi, Edit. Polirom, 2010, p. 238.
21 V. Silvera, Du regime beylical it la Republique tunisienne, în Politique etrangere, voi. 22,
no. 5, 1957, p. 595.
22
C. Andre-Julien, op.cit., p. 656.
23
Ibidem.
24
V. Silvera, op.cit., p. 596.
25
Jamil M. Abun-Nasr, The Tunisian State în The Eighteenth Century, în Revue de
/'Occident musulman et de la Mediterranee, voi. 33, no. 33, 1982, p. 42.
26
A. Hourani, op.cit., p. 238.
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tilul de paşă. Mai mult, el a lăsat moştenire ambele funcţii fiului său
Hammouda (1631-1659), unul dintre cei mai mari bey de Tunis. Astfel s-a
întemeiat prima dinastie beylicală, cea a Muradiţilor.
Cele şapte decenii de domnie muradită au reprezentat o perioadă de
înflorire economică pentru Regenţă. Teritoriul nord-african a devenit acum
un tărâm al toleranţei: după 1609, peste 80.000 de mauri (negustori,
meşteşugari şi ţărani), victime ale persecuţiilor din Spania, s-au stabilit aici.
De asemenea, mulţi orientali (în special din Asia Mică), alungaţi de sărăcie,
şi-au început în Regenţă o viaţă nouă, "adoptând rapid obiceiurile
tunisiene" 27 • În acelaşi timp, creştinii se bucurau de o totală libertate de
mişcare. Prin urmare, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea,
schimburile de o parte şi de alta a Mediteranei au luat un avânt
nemaiîntâlnit. Regenta Tunisului exporta piei de animale, lână, ceară,
curmale, pene de struţ, şi importa alte sortimente de lână (mai potrivită
pentru producerea turbanelor), pânză, vinuri şi arme 28 (un rol important în
acest comerţ revenea evreilor, al căror număr era estimat, în 1780, la 30.000
de suflete). Totodată, principala beneficiară a manei negustoreşti se
dovedea a fi aristocraţia de sorginte turcă, ce ieşea în evidenţă prin "luxul
excesiv şi ţipător" 29 . Atât în spaţiul privat, cât şi în cel public ea etala "un
decor eclectic"30 , de la veşminte din mătase şi catifea procesate la Lyon şi
Geneva, până la obiecte de faianţă din Delfi, marmură de Italia, porţelan de
Veneţia, sticlărie de Boemia şi ceasuri cu pendul procurate din Anglia.
Toate aceste elemente reunite făceau din Tunis "un oraş cosmopolit" 31 . De
altfel, Tunisia devenise cea mai urbanizată ţară din Africa de Nord, o
cincime din populaţia sa locuind în oraşe 32 : Bizerta, Sousse, Sfax, Gafsa şi
Kairouan.
Un alt merit al dinastiei muradite a constat în deschiderea politicii
otomane către "diversele categorii locale" 33 . Doar aşa s-a favorizat
contractarea căsătoriilor mixte (ofiţeri turci cu femei tunisiene) din care au
rezultat numeroşi tineri ce au îmbrăţişat cariera armelor. Cunoscuţi sub
27
28

c. Andre-Julien, op.cit., p. 659.

Ibidem, p. 663.
Ibidem, p. 658.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
The Cambridge History... , voi. 5, p. 103.
33
Histoire Generale ... , tome V, p. 281.
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numele de kulughli, aceşti "turci-tunisieni" sau "tunisieni-turci" au fost
asimilaţi de clasa conducătoare, primind însemnate responsabilităţi, pe
diferitele paliere ale gestiunii puterii. Procedând de o asemenea manieră,
beyii "au creat o alianţă de interese cu populaţia [băştinaşă]" 34 şi "i-au
tranformat pe notabilii turci cu origini locale [deci, acei kulughli- nota ns.]
într-un instrument de întărire a autorităţii lor în toată ţara" 35 . Treptat, s-a
realizat împământenirea elitei turco-circaziene, care a evoluat către o "elită
turco-tunisiană" 36 .

În anul 1702, printr-o lovitură de palat, dinastia muradită a fost
înlăturată, iar descendeţii săi masacraţi 37 . După trei ani de instabilitate,
puterea a fost preluată de o personalitate de excepţie: beyul Hussein ibn Ali
(1705-1735). "Prudent, energic şi inteligent" 38 , el a pus bazele unei noi
dinastii: dinastia husseinită39 , considerată o adevărată "dinastie tunisiană" 40 .
În anul 171 O, Hussein a abrogat titlul de dey (cel de paşă devenise deja
desuet), obţinând şi el, de la Poartă, transmiterea ereditară a funcţiei de bey.
Din acest moment paradoxul se accentua, raporturile Tunisiei cu Imperiul
Otoman stând sub semnul echivocului. Astfel, de jure, beyii de Tunis se
aflau sub "dubla autoritate, temporală şi spirituală, a porţii Otomane" 41 .
Dar, de facto, "suzeranitatea turcească era mai mult teoretică" 42 , Tunisia
aflându-se "la jumătatea distanţei dintre autonomie şi independenţa
completă"43 . Aşa se face că, pe plan intern, beyii se bucurau de "o totală
autonomie"44 , iar în relaţiile internaţionale se manifestau ca veritabili
"suverani independenţi" 45 . Beneficiind de toate "atributele suveranităţii"46
(inclusiv un steag tunisian, recunoscut de Poartă), Hussein Bey a procedat
34

A. Hourani, op.cit., p. 238.
Jamil M. Abun-Nasr, op.cit., p. 53.
36
A. Hourani, op.cit., p. 238.
37
Vezi amănunte în C. Andre-Julien, op.cit., p. 657.
38
Ibidem, p. 682.
39
Dinastia husseinită a dăinuit până Ia proclamarea Republicii (25 iulie 1957), dând ţării
19 suverani.
4
°C. Andre-Julien, op.cit., p. 686.
41
V. Silvera, op.cit., p. 597.
42
Histoire Generale... , tome V, p. 291.
43
The Cambridge History of Africa, voi. 6, from 1870 to 1905, Cambridge Histories
Online©Cambridge University Press, 2008, p. 171.
44
Histoire Generale ... , tome V, p. 291.
45
V. Silvera, op.cit., p. 596.
46
The Cambridge History ... , voi. 6, p. 172.
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la o deschidere rară precent faţă de Occident. Orientarea sa a fost favorizată
şi de faptul că, de la sfârşitul secolului XVI, "puterile europene au
abandonat, pentru mai multe secole, orice veleităţi de cucerire a
Maghrebului"47 • Prin urmare, în numele Regenţei Tunisului, Hussein ibn
Ali a încheiat tratate economice cu Franţa, Anglia, Spania, Ţările de Jos şi
Imperiul Habsburgic. Decenii la rând, autorităţile locale au încurajat
instalarea europenilor în Tunisia. Semnificative sunt opiniile lui Hammouda
Bey (1782-1814) care, în 1802, se adresa elogios Primului Consul francez,
generalul Bonaparte, evidenţiind că «naţiunea franceză este cea mai distinsă
şi cea mai utilă, dintre toate naţiunile stabilite în Tunis» 48 . Asemenea
cuvinte explică de ce, în epocă, modelul de societate vest-europeană, şi în
special modelul francez, au devenit sursă de inspiraţie pentru beyii
tunisieni. Numai că, după 1815, "Europa Congresului de la Viena,
conştientă de tânăra sa putere" 49 , redescoperă mirajul mării. În cazul
Franţei, înfrângerea de la Waterloo ( 18 iunie 1815) a reprezentat un
catalizator pentru "la Geste d'Outre Mer": "ţinută în frâu pe continent" 50 ,
dar "cu pasiuni războinice (... ) bruşte şi primejdioase" 51 , ea s-a văzut
încurajată spre "o cale colonială" 52 plină de promisiuni. Ei bine, această
"cale colonială" a fost inaugurată în 1830, odată cu ocuparea Algeriei. În
mod inevitabil, prezenţa franceză în Algeria şi-a pus amprenta şi pe
evoluţia relaţiilor cu Regenţa Tunisului. "Frenezia dominării" 53 , ce a
cuprins clasa politică de la Paris, nu a fost sesizată de beyul Hussein al II-lea
(1824-1835). Din contră, el "nu-şi disimula satisfacţia secretă pe care o
resimţea, văzând lecţia dură aplicată [de francezi - nota ns.] vecinilor săi
aroganţi şi insolenţi" 54 . Cuprins de entuziasm, el cerea regimului
"Monarhiei din iulie" trimiterea unei misiuni militare franceze care "să
47 Vezi I. Ramonet, Colonialism, în Maniere de voirl Le Monde diplomatique, no. 86,
avril-mai 2006, p. 4.
48 A. Dupuy, Des le XVI" siecle, la France protegeait les interets europeens en Tunisie,
în Maniere de voir/ Le Monde diplomatique, no. 86, avril-mai 2006, p. 8.
49
Histoire Generale ... , tome VI, L' Afrique au XIX" siecle jusque vers les annees 1880,
Paris, Editions UNESCO, 1996, p. 517.
50 J. Madaule, Istoria Franţei, voi. 2, Bucureşti, Editura Politică, 1973, p. 271.
51
Ibidem.
52
Ibidem.
53
1. Ramonet, op.cit., p. 4.
54
A. Dupuy, Le Bey de Tunis et 1'affaire d'Alger, în Maniere de voirl Le Monde
diplomatique, no. 86, avril-mai 2006, p. 32.
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organizeze armata beylicală după model european" 55 . Dificultăţile
întâmpinate de francezi în Algeria au întârziat concretizarea cerinţei
tunisiene. Ea a căpătat contur odată cu accesul la tron al lui Ahmed Bey
(1837-1855), nepotul lui Hussein al II-lea. Spirit novator, Ahmed Bey a
manifestat "o reală voinţă de schimbare" 56 , înfăptuind reforme însemnate
precum: abolirea sclaviei, emanciparea evreilor, deschiderea de şcoli creştine şi
modernizarea armatei 57 . Obsesia privind securitatea Regenţei 1-a purtat, în
perioada noiembrie 1846-ianuarie 1847, într-o vizită fastuoasă la Paris, unde a
fost tratat "pe picior de egalitate"58 de către regele Ludovic Filip de Orleans.
De la Paris, Ahmed Bey s-a întors la Tunis însoţit de o misiune militară
franceză. Apoi, cu sprijin financiar francez, a ridicat numeroase edificii
publice, printre care Şcoala politehnică din Tunis, copie fidelă a Şcolii
politehnice de la Paris. Schimbările produse sub Ahmed Bey dovedeau că
"Tunisia evoluează rapid" 59 , motiv pentru care Regenţa era considerată "un
centru al luminii şi seducţiei" 60 , o adevărată "perlă" a lumii arabe.
Deşi un prinţ "luminat şi liberal, foarte deschis ideilor europene" 61 ,
Ahmed Bey avea şi "toate cusururile temperamentului oriental" 62 . Astfel,
"îi plăcea să strălucească" 63 , lăsându-se pradă "luxului orbitor"64 ; a
"construit palate după moda europeană" 65 , iar funcţionarii săi "erau
împopoţonaţi cu uniforme croite după acelaşi fason" 66 . Pe bună dreptate,
Ahmed Bey apărea contemporanilor drept un adevărat "Rege Soare
oriental" 67 . Culmea extravaganţei sale a reprezentat-o construirea palatului
ss Ibidem, p. 33.
B. Hibou, Tunisie: d'un reformisme a I'autre, pe www.fasopo.org/publications/
legscolonial_bh_l205.pdf, p. 222.
57
Vezi amănunte în Histoire Generale... , tome VI, p. 539-540.
58
A. Dupuy, Le Bey de... , p. 33.
59
R. Comevin, Histoire de 1' Afrique, tome Il, L' Afrique precoloniale (1500-1900),
Paris, Payot, 1966, p. 422.
60
... baron d'Estoumelles de Constant, La politique fran~aise en Tunisie; le protectorat
et ses origines (1854-1891), Paris, Pion, 1891, p. 6.
61
N. Faucon, La Tunisie avant et depuis l'occupation fran~aise, histoire et
colonisation, tome 1, Paris, A. Challamel, 1893, p. 187.
62
Ibidem.
63
Ibidem.
64
••. baron d'Estoumelles de Constant, op.cit., p. Il (introducere).
65
Ibidem.
66
Ibidem.
67 Ibidem, p. 1O.
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Mohammedia, ce se dorea "un fel de Versailles tunisian" 68 . Din nefericire,
somptuosul imobil a devenit, după moartea lui Ahmed, o "ruină enormă" 69 .
Cauza? Nici mai mult, nici mai puţin decât o banală superstiţie locală: cei
ce i-au urmat la tron refuzau să locuiască într-o clădire ce purta "amintirea
celui defunct" 70 . Iată cum, sume însemnate, contractate în Franţa, au fost
risipite pe "edificii inutile" 71 • Pe bună dreptate s-a spus că, în pofida
bunelor intenţii, Ahmed Bey "a inaugurat era mizeriei, punându-şi ţara pe
calea bancrutei" 72 .
O altă controversă legată de numele beyului Ahmed o reprezintă
participarea trupelor tunisiene la Războiul Crimeei (1853-1856), împotriva
Rusiei. Specialiştii consideră că beyul a probat un indubitabil simţ politic
aflându-se, concomitent, "atât de partea Franţei, cât şi a Imperiului
Otoman'm. În plus, participarea la expediţie "a demonstrat interesul
Tunisiei de a se alătura naţiunilor moderne, aducându-şi, în această
manieră, aportul la un important eveniment intemaţional" 74 . Tunisienii au
deplasat în Crimeea 8.381 de oameni (în condiţiile în care armata Regenţei
se ridica la 16.000 de ostaşi). Beyul s-a implicat personal în susţinerea
efortului de război: el "a amanetat bijuteriile familiei" 75 , contribuind astfel, la
echiparea şi întreţinerea soldaţilor trimişi pe front. Din nefericire, Ahmed Bey
nu şi-a văzut finalizate strădaniile: el s-a stins din viaţă, pe 30 mai 1855, la
doar 48 de ani. A urmat la tron vărul său, Mohammed Bey (1855-1859). Spirit
conservator, refractar la influenţele occidentale, noul bey viza retragerea
trupelor din Crimeea. Totuşi, la insistenţele anturajului, el a cedat,
suplimentând efectivele cu încă 1. 783 de oameni: 900 de infanterişti, 688
soldaţi de cavalerie şi 205 artilerişti 76 • Numai că, saga din SE Europei s-a
dovedit "o implicare nefericită şi fără glorie": tunisienii au fost "decimaţi
68

Ibidem.
Ibidem, p. 11.
70
Ibidem.
71
Ibidem, p. 1O.
72
N. Faucon, op.cit., p. 187.
73
F. Amoulet, Les rapports tuniso-ottomans de 1848 a 1881 d'apres les documents
dip1omatiques, în Revue de /'Occident musulman et de la Mediterranee, voi. 47, no. 47,
1988, p. 146.
74
A McGregor, The Tunisian Army in the Crimean War, pe www.militaryhistoryonline.com/
19 thcentury/articles/tunisia-crimea.aspx
75
www .globalsecurity .org/military/world/tunisia/husseinids_l.htm
76
••• baron d'Estournelles de Constant, op.cit., p. 17 (subsol).
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de boli şi demoralizaţi de mizerie" 77 Gumătate din efective au fost răpuse de
holeră). Preţul uman şi financiar a depăşit putinţele Regenţei şi, "la numai
zece ani de la Războiul Crimeei, Tunisia a trecut, fără tranziţie, de la
bogăţie la mizerie" 78 .
Lucruri importante s-au petrecut în cadrul Congresului de pace de la
Paris (25 februarie-30 martie 1856), la care au participat şi diplomaţii
tunisieni, dar ca membri ai delegaţiei otomane. Plenipotenţiarii occidentali
(Europa trăia momentul efemerei "alianţe anglo-franceze" 79) a căror
guverne se considerau salvatoarele Imperiului Otoman, au impus sultanului
Abdul Medjid 1 (1839-1861) o serie de condiţii, favorabile modernizării.
Astfel, prin "Islahat fermani" ("Firmanul de redresare"), sultanul
promitea "consistente reforme" pentru toţi supuşii săi, "Iară deosebire de
religie şi rasă" 80 (după cum stipula şi Art. 9 al Actului General elaborat în
capitala Franţei). Deşi se statua că Marile Puteri nu se pot amesteca «fie
colectiv, fie separat în raporturile Majestăţii Sale Sultanul cu supuşii săi,
[dar] nici în administrarea internă a imperiului săm> 81 , totuşi formulările
Art. 9 deschideau larg porţile dreptului la ingerinţă. În consecinţă, de
acum înainte, în Imperiul Otoman, "relaţiile dintre stăpânitor şi stăpâniţi se
plasau sub monitorizarea europeană" 82 . Rolul de pionerat avea să revină
Regenţei Tunisului care, încurajată de anglo-francezi, a dat tonul reformelor
din Imperiu.
După cum am văzut mai sus, succesorul lui Ahmed Bey, Mohammed,
"nu dorea să-şi guverneze poporul în manieră europeană, ci în manieră
arabă" 83 • Totuşi, el nu s-a dovedit atât de retrograd pe cât părea. Din contră,
încurajat de agentul consular francez Leon Roches (sosit la Tunis în iunie
1855), Moharnmed Bey a înfăptuit o reformă de substanţă, ce a conferit "o
strălucire excepţională" 84 scurtei sale domnii. Este vorba de Pactul
Fundamental (Ahd el-Amen), promulgat pe 1O septembrie 1857 şi care se
F. Amou1et, op.cit, p. 146; vezi şi baron d'Estrumelles de Constant, op.cit, p. 18; N. Faucon,
op.cit., p. 195.
78
••• baron d'Estoumelles de Constant, op.cit, p. Il (introducere).
79
Ibidem, p. 22.
80
P. A1bin, Les Grands Traites Politiques, Recueil des prmcapaux textes
diplomatiques depuis 1815 jusqu'a nos jours, Paris, Felix Alcan, 1923, p. 173.
81
Ibidem.
82
A. Hourani, op.cit., p. 283.
83
••• baron d'Estournelles de Constant, op.cit., p. 16.
84
Ibidem.
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inspira din Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului. Structurat
în 11 articole, documentul avea la bază ideile de libertate şi egalitate
religioasă (vezi Art 1, 3, 4 şi 8) 85 , aplicate atât localnicilor, cât şi alogenilor
stabiliţi în Regenţă (evrei, britanici, francezi, italieni, maltezi (vezi Art. 10
şi 11 )86 . Capodoperă a compromisului, actul a fost redactat "în respectul
principiilor imuabile ale cultului musulman" 87 , iar "realităţile modelului de
tip liberal [erau] interpretate şi justificate în termeni islamici" 88 • Aşadar,
"usuran" devenea progres, "choura" se modela în democraţie
parlamentară, iar "hourriya" se transforma în libertăţi politice şi
individuale 89 . Datorită spiritului său novator, Pactul Fundamental "angaja
Tunisia pe o cale nouă, cea a monarhiei constituţionale" 90 •
Mohammed Bey s-a stins din viaţă în floarea vârstei (tot la 48 de ani),
pe 23 septembrie 1859. A urmat la conducerea Regenţei fratele său mai
tânăr, Mohammed es-Sadok (23 septembrie 1859-27 octombrie 1882).
Începuturile domniei sale au fost promiţătoare. Continuator al liniei
reformiste a predecesorilor săi, es-Sadok s-a distins prin promulgarea, pe 26
aprilie 1861, a "primei constituţii din lumea arabo-musulmană" 91 (ce a
devansat cu 15 ani legea fundamentală elaborată în capitala Imperiului).
Documentul avea ca model Constituţia belgiană din 1831 (la fel ca şi
Constituţia românească, promulgată la 1/13 iulie 1866)92 • Dar, dacă legea
fundamentală elaborată la Bucureşti reprezenta o copie fidelă a celei
belgiene, în schimb constituţia tunisiană ( 13 capitole şi 114 articole) era
adaptată specificului local, nefiind "o imitaţie servilă" 93 . Faptul rezultă din
principalele sale prevederi. Astfel, Capitolul 1 era consacrat familiei
domnitoare: «Des Princes de la familie husseinite» (Art. 1-8). Încă de la
Art. 1 se stabilea că «Succesiunea este ereditară între printii din familia
s Vezi pe larg analiza textului în H. Khadhar, La Revolution fran~aise, le Pact
fondamental et la premiere Constitution tunisienne de 1861, în Revue du monde
musulman et de la Mediterranee, voi. 52, no. 52-53, 1989, p. 133-135.
86
Vezi textul Pactului Fundamental pe mjp.univ_perp.fr/constit/tu1857.htm
87
B. Hibou, op.cit., p. 218.
88
Ibidem, p. 219.
89
Ibidem.
90
H. Khadhar, op.cit., p. 136.
91
Histoire Generale... , tome VI, p. 509.
92
Vezi similitudinile frapante din evoluţia celor două ţări în V. Cruceanu, Convergenţe
româno-tunisiene (1856-1881), în Istorie şi Civilizaţie, nr. 39, dec. 2012, p. 74-79.
93
B. Hibou, op.cit., p. 220.
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husseinită, în ordinea vârstei, conform regulilor aplicate în Regat» 94 .

Formularea consolida o practică specific arabă, ce acorda prioritate fraţilor
conducătorului după care, în aceeaşi "ordina a vârstei", urmau copiii lor. De
asemenea, utilizarea noţiunii "Regat" nu făcea decât să reafirme statutul
cvasiindependent al beylor de Tunis. Apoi, Art. 3 întărea o practică
medievală: «Şeful statului este, în acelaşi timp, şeful familiei domnitoare.
El are autoritate deplină asupra prinţi/or şi prinţese/ar ce o compun, în aşa
fel încât, fără consimţământul său, niciunul dintre ei nu poate dispune de
persoana sa, nici de bunurile sale. El are asupra lor autoritatea de părinte,
iar ei îi datorează toate avantajele [de care se bucură]» 95 . Totodată, Art. 4
îi consolida poziţia de patriarh, precizând că «[Toţi] membrii {familiei
husseinite] îi datorează supunere din tată înfiw> 96 •
Capitolul al II-lea se oprea asupra drepturilor şi îndatoririlor beyului:
«Des droits et des devoirs du Chef de l'Etat» (Art. 9-18). La această
secţiune se regăseau atribuţiile beyului: «Şeful statului comandă forţele
terestre şi maritime, declară război, semnează pacea, întocmeşte tratate de
alianţă şi comerţ» (Art. 13)97 . În continuare se preciza că «Şeful statului
alege şi numeşte supuşii săi în cele mai înalte funcţii ale Regatului şi are
dreptul să-i de mită din funcţiile lor dacă el consideră că este necesar» 98 .
Asemenea enunţuri par să perpetueze vechea putere absolutistă a beylor.
Ele erau atenuate de conţinutul Art. 12 ce prevedea că «Şeful statului va
conduce afacerile politice ale Regatului cu [largul] concurs al miniştrilor
şi al Consiliului Suprem [o variantă autohtonă de Parlament- nota ns.]» 99 .
Mai mult, Art. 11 promova principiul responsabilităţii, conform căruia
«Şeful statului este responsabil, pentru toate actele sale, în faţa Consiliului
Suprem ( ... )» 100 . Şi, fapt de neconceput odinioară, Art. 9 impunea o regulă
nouă: «Şeful statului care va încălca cu bună ştiinţă legile politice ale
Regatului va fi decăzut din drepturile sale [subl.ns.]» 101 •
Capitolul al III-lea se intitula «De l'organisation des ministeres,
du Conseil Supreme et des tribunaux» (Art. 19-28) şi stabilea o variantă
Vezi textul Constituţiei pe mjp.univ_perp.fr/constit/tu 186l.htm
Ibidem.
96
Ibidem.
97
Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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tunisiană de separare a puterilor în stat. În acest sens, Art. 21 legitima
existenţa Consiliului Suprem, considerat un parlament «Însărcinat cu
apărarea drepturilor Şefului statului şi ale supuşilor Statului» 102 . La Art. 19
se statornicea că «Miniştrii sunt, după Şeful statului, cei dintâi demnitari ai
Regenţei», dar cu răspunderi foarte precise: «Miniştrii exercită conducerea
departamentelor [ministerelor - nota ns.] conform ordinelor Şefului

atatului şi sunt responsabili în faţa lui şi a Consiliului Suprem» 103 •
Alte două capitole se aplecau asupra Consiliului Suprem. Astfel,
Capitolul al VI-lea era intitulat: «De la composition du Conseil
Supreme» (Art. 44-59). Sub acest aspect, Art. 44 preciza că <<Numărul
membrilor Consiliului Suprem nu vafi mai mare de 60» 104 (cei 60 purtând
numele de "consilieri de stat"). Articolul mai reglementa că «o treime din
acest număr provine dintre miniştrii şi funţionarii guvernului», iar
«celelalte două treimi provin din rândul notabililor ţării» 105 • Art. 45
lămurea asupra modului desemnării "consilierilor de stat": «Şeful statului
va alege pe membrii [Consiliului Suprem} cu ajutorul miniştrilor săi» 106 •
Lipsind orice formă de consultare populară, se vede clar că respectivul
Consiliu Suprem era doar "o adunare oligarhică" 107 (cu preşedintele şi
vicepreşedintele nwniţi de bey!). Rolul exact al acestei adunări se stabilea prin
Capitolul al VII-lea: «Des atributions du Conseil Supreme» (Art. 60-69).
Prin urmare, Art. 60 reliefa rolul său de garant al noii ordini sociale:
«Consiliul Suprem este gardianul Pactului Fundamental şi a/legilor, [dar}
şi apărătorul drepturilor locuitorilor. El se opune promulgării prevederilor
considerate contrare sau care ar aduce atingere principiilor legii, al
egalităţii în faţa legii şi principiului inamovabilităţii în magistratură» 108 •
Mai departe, Art. 62 determina cine exercită puterea legislativă: «Consiliul
Suprem poate elabora proiecte de lege de larg interes pentru ţară sau
pentru guvern. Dacă propunerea este adoptată de Şeful Statului în Consiliu
de Miniştri, ea va fi promulgată şi va face parte din legile Regatului» 109 • Se
constată, din modul de redactare al Art. 62, că puterea legislativă era
102

Ibidem.
Ibidem.
104
Ibidem.
105
Ibidem.
106
Ibidem.
107
H. Khadhar, op.cit., p. 136.
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www.mjp.univ_perp.fr/constit/tu.l86l.htm
109
Ibidem.
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exercitată,

în comun, de parlament şi bey, dualitate ce se întâlnea în
majoritatea regimurilor liberale din epocă.
Deşi beyul îşi păstra o influenţă politică excepţională, Constituţia din
1861 a reprezentat o "experienţă îară precedent" 110 în istoria Tunisiei şi a
lumii islamice. Semnificaţia sa a determinat chiar controverse în rândul
istoricilor. În acest sens, Beatrice Hibou are o atitudine circumspectă,
considerând că documentul a generat "o evoluţie minoră şi adesea contrară
celei scontate" 111 • Alţi autori au o percepţie pozitivă. Astfel, remarcabilul
tunisolog Victor Silvera apreciază că legea fundamentală din 1861 a marcat
"transformarea monarhiei absolutiste în monarhie liberală" 112 • La rândul
său, mai generoasă în evaluare, Hedia Khadhar opinează că experinţa de la
1861 "a angajat Tunisia pe o cale nouă, cea a monarhiei constituţionale" 113 .
Totuşi, având în vedere că reforma constituţională era mai degrabă un act
de compromis, ce reconcilia tradiţia conservatoare locală cu spiritul liberal
de import, împărtăşim punctul de vedere al marelui africanist francez,
Robert Comevin, ce afirma că legea fundamentală din 1861 a introdus doar
"o monarhie temperată" 114 . Din nefericire, prima constituţie din lumea
arabe-musulmană a avut o viaţă foarte scurtă. Suficient, totuşi, pentru ca
spiritul său să guverneze o fecundă mişcare de idei "ce va inspira mai multe
generaţii de tunisieni" 115 , până la emanciparea deplină.
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R. Comevin, op.cit., tome II, p. 422.
B. Hibou, op.cit., p. 224.
112
V. Silvera, op.cit., p. 369.
113
H. Khadhar, op.cit., p. 136; The Cambridge History... , voi. 5, p. 121; vezi şi Une
longue histoire, în Afrique-Asie, no 43, juin 2009, p. 52.
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R. Comevin, op.cit., tome II, p. 422.
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H. Khadhar, op.cit., p. 136; Une longue... , p. 52.
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ÎNTREGIREA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ŞI

STÂNGĂCllLE

POLITICE ALE ÎNCEPUTULUI DE DRUM

Dumitru Vitcu
The Making of Great Roumania and the politica) clumsiness
of its first steps
Summary: The Eastem crisis of 1875 to 1878 found Romania, they say, in
an unhappy position: the events of that years could offer no positive rewards or
opportunities equal to the dangers that threatened. Despite the fact that Romanian
leaders could hope to gain few advantages from the imminent Russian-Turkish
war, on the hasis of Russian-Romanian Convention of April 4/16, 1877, finally,
they were forced to recognize the realities of the European arrangements made by
the stipulations of Treaty of Berlin ( 1878). The Romanian fears over the loss of
southem Bessarabia (Cabul, Bolgrad and Ismail districts) were fully realized, and
gain of Dobrudja was not considered an adequate compensation. Although
Romania was recognized as an independent state, and received - in change for
those three Bessarabian districts - a much more important territory from many
point of view, Dobrudja, which meant the first steps on the way of making the
Great Romania, the state of spirit among not only their leaders, but also entire
political class was rather strange. This paper underlined some public or particular
opinions, actions or decisions of Romanian political leaders, beginning with
Mihail Kogalniceanu, in his capacity of minister of Foreign Affairs, during the
Russian-Turkish war (1877-1878) and after, on Dobrudja subject, including, of
course, the state of Romanian-Russian relations in those circumstances.
Keywords: War, Diplomacy, Dobrudja, Bessarabia, Russia, Romanian
Govemment

Din seria actelor istorice care au marcat devenirea şi consolidarea
statului român modern, criza politică din anii 1875-1878 şi, îndeosebi,
epilogului războiului rusa-turc au rămas în conştiinţa publică românească
adânc înrădăcinate, prin succesiunea şi încărcătura lor dramatică, prin
conexiunile şi interdependenţele provocate, prin energiile şi costurile
implicate şi, nu în ultimul rând, prin consecinţele lor judecate, deopotrivă,
la scară locală sau zonală şi continentală. Este cunoscut faptul că, între
protagoniştii momentului istoric consumat în urmă cu peste treisprezece
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decenii s-a aflat cel supranumit cu deplin temei "arhitect al României
modeme" 1, iar dintre urmările aceluiaşi moment, două s-au impus ca
fundamentale în evoluţia ulterioară a societăţii româneşti: independenţa
naţională şi, respectiv, modificarea graniţelor răsăritene ale statului român,
prin cuprinderea în interiorul noilor hotare a Dobrogei, în dauna Turciei,
concomitent cu retrocesiunea sudului Basarabiei, în favoarea Rusiei 1 .
Este binecunoscut faptul că, după războiul Crimeii, Turcia reformatorilor
Mahmud al II-lea şi Abdul Medgid, prin atitudinea inflexibilă şi tranşant ostilă
tm.irii celor două Principate, a împins pe români alături de ruşi în desfăşurarea
episodului ulterior al crizei orientale (1875-1878), episod ce nu anunţa din
start schimbări spectaculoase în privinţa statutului Dobrogei. Din noua
strategie politică a Rusiei, circumscrisă evenimentelor, nu putea lipsi - se
subînţelege - recâştigarea accesului la gurile Dunării şi, implicit, a
teritoriului returnat Moldovei în 1856, cele trei judeţe sud-basarabene:
Cahul, Bolgrad şi Ismail. De altfel, încă de la sfârşitul anului 1875, ziarul
Românul avertiza opinia publică asupra faptului că Imperiul ţarist avea ca
obiectiv primordial reocuparea sudului Basarabiei, zonă strategică
apreciată, cu vădită exagerare, drept "cheia propăşirii şi puterii României" 3 .
Îngrijorarea era amplificată şi de informaţia transmisă, în decembrie acelaşi
an, de agentul diplomatic al României la Costantinopol, potrivit căreia
ambasadorul rus la Poartă, N.P. Ignatiev, ar fi declarat că, în condiţiile
izbucnirii unui conflict între cele două împărăţii, Rusia ar fi trebuit să ocupe
deîndată România, din motive de siguranţă4 •
Reacţia autorităţilor româneşti n-a întârziat, exprimată fiind prin
canalele diplomatice disponibile şi constând în dorinţa conservării
neutralităţii în conflict, promovarea non-agresivităţii, dar rară excluderea
rezistenţei armate 5 . Iar preluarea portofoliului externelor de către Mihail
Al. Zub, Mihail Kogălniceanu, un arhitect al României moderne, ediţia a III-a, Iaşi,
Institutul European, 2005.
2
Pentru detalii, vezi Dumitru Vitcu, Cooperation and Conflict: the Romanian-Russian
relations du ring the Oriental Crisis (1875-1878), în Va/ahian Journal ofHistorical Studies, no.
11/Summer 2009, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, p. 79-114; idem, Rusia şi rectilicarea
graniţelor României in 1878. Reacţii şi atitudini politice, controverse istoriografice, în
Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol», tom XLVII 2009, Iaşi, p. 315-346.
3
Românul, 15 noiembrie 1875, p. 1028.
4
Memoriile Regelui Carol 1 al României. De un martor ocular, voi. II (1869-1875),
ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, Ed. Scripta, 1993, p. 403.
5
Documente privind Istoria României. Războiul pentru Independenţă, voi. 1, partea a
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în cabinetul condus de M. Costache Epureanu, şi iniţiativele
sale diplomatice din iunie 1876, ignorate de Poartă şi dispreţuite de puterile
europene consultate, devoalau singurul şi adevăratul obiectiv al politicii
externe româneşti la acea dată: independenţa 6 . Schimbarea de guvern
operată la Bucureşti, prin eliminarea lui M. Kogălniceanu de la externe, nu
a adus şi liniştea sperată la nivelul factorilor politici de decizie, pentru că
înţelegerea secretă convenită la Reichstadt, în iulie 1876, între ţarul
Alexandru II şi împăratul Francisc Iosif al Austro-Ungariei a dezvăluit
adevăratele obie~tive ale politicii ruseşti în Balcani, între care reanexarea
judeţelor sud-basarabene era esenţial 7 • Atunci şi acolo a fost avansată şi
"omologată" de cele două puteri încă garante soluţia compensării României
cu Dobrogea în eventualitatea previzibilă a înfrângerii Turciei 8 .
Spre deosebire de poziţia pretins intransigentă a primului ministru
român în faţa ofertei compensatorii vehiculată de autorităţile imperiale la
Livadia, Kogălniceanu (care nu făcuse parte din delegaţie) s-ar fi arătat
iniţial mult mai flexibil şi mai interesat de valoarea schimbului. Aflat atunci
într-un popas "misionar" la Viena, el i-ar fi spus agentului diplomatic al
ţării în capitala Imperiului bicefal că, "în schimbul acelui teritoriu fără
însemnătate, ne dă Dobrogea. Or, ar fi o politică greşită şi stângace să-i
nemulţumim pe ruşi, când ne oferă condiţii atât de avantajoase". "Nu-ţi
ascund - ar fi spus Kogălniceanu lui Ion Bălăceanu - că sunt cu totul de
acord cu acest schimb, în aşa măsură că n-aş dori să le las copiilor mei o
amintire mai glorioasă decât aceea de a fi contribuit din toate puterile
pentru ca fara mea să dobândească această splendidă achizifie"9 .
Eşuarea succesivă a tuturor încercărilor diplomatice întreprinse de
guvernul român vizând câştigarea puterilor occidentale de partea mult
râvnitei neutralităţi garantate 10 a direcţionat raporturile bilaterale cu Rusia
11-a, Bucureşti, 1952, doc.55, p. 64.
Barbara Je1avich, Russia and the Formation ofthe Romanian National State, 1821-1878,
Cambridge University Press, 1984, p. 235.
7
Eadem, Russia and the Reacquisition of Southern Bessarabia, 1875-1878, în SiidostForschungen, 28 (1969), p. 199-237.Vezi şi Emil Diaconescu, Acordul de la Reichstadt,
8 iulie 1876, în voi. Omagiu profesorului Ioan Lupaş, Bucureşti, 1941.
8
Ion Bălăceanu, Amintiri politice şi diplomatice, 1848-1903, ediţie de Georgeta Filitti,
Bucureşti, Ed. Cavallioti, 2003, p. 193.
9
Ibidem, p. 203.
10
N. Iorga, Correspondence diplomatique roumaine sous le Roi Charles 1••, Bucharest,
1938, p. 229-230.
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către

semnarea la Bucureşti a cunoscutei Convenţii din 4/16 aprilie 1877,
moment pentru care a fost readus din ajun în echipa guvernamentală,
Mihail Kogălniceanu, lăsat pentru o vreme "la vatră".
Revenirea la pupitrul de comandă al externelor şi precipitarea
evenimentelor politice-diplomatice şi militare în zonă pare să fi modificat
optica şi conduita lui Kogălniceanu faţă de Rusia şi, indirect, faţă de
Dobrogea, subordonând totul prevederilor cuprinse în textul convenţiei,
care ar fi oferit românilor certitudinea conservării integrităţii teritoriale a
ţării. Astfel, din momentul în care a constatat disponibilitatea şi, ulterior,
interesul comandantului suprem al armatei ţariste pentru cooperarea
efectivă cu armata română, Kogălniceanu recomanda ca, "înainte de a ne
hotărî a face un pas mai departe decât cel făcut prin convenţiunea din 4
april, adică de a trece Dunărea, trebuie să cercetăm mai multe puncte".
Neîndoielnic, prima condiţie viza soarta celor trei judeţe basarabene.
Or, tocmai în acest punct avea să se constate pe parcurs o lipsă de
precauţie, dar şi de consens, din partea înaltelor autorităţi româneşti. Iar
după primirea cunoscutei telegrame din 19/31 iulie 1877 de la marele duce
Nicolae, partea română, aparent avantajată de circumstanţe, n-a izbutit să
gestioneze corespunzător momentul favorabil pentru a-şi impune propriile
condiţii. Flatat, pe semne, de oferta făcută lui Carol 1, în cadrul întâlnirii pe
care acesta a avut-o la Gorni-Studen (16/28 august) cu ţarul Alexandru II şi
marele duce Nicolae, de a i se încredinţa comanda tuturor forţelor militare
concentrate la Plevna, domnitorul n-a forţat şansa de a obţine avantaje
politice pentru ţară, în perspectiva negocierilor de pace. În plus, n-a pretins,
ori n-a voit, încheierea unei convenţii militare scrise, mulţumindu-se cu un
formal "gentleman's agreement" 11 • Decizia i-a aparţinut în exclusivitate,
provocând serioase rezerve la nivelul întregii clase politice româneşti.
Asumarea circumstanţială de către Carol 1 a conducerii operaţiunilor
ofensive ruse-române la Plevna, întemeiată mai mult pe calcule înguste şi
pe orgoliu, decât pe experienţă în arta războiului, generase, pe lângă
satisfacţiile inerente subînţelese, şi rezerve sau nelinişti chiar în rândul
colaboratorilor apropiaţi, care, spre lauda lor, nu au dezavuat viciul de
procedură, ci au acceptat, respectat şi susţinut termenii unei înţelegeri ad-hoc,
lipsită de elementarul suport juridic. Din nefericire, dar nu şi neaşteptat,
Carol 1 şi-a făcut iluzii disproporţionate în legătură cu statutul României la
11

Barbara Jelavich, Russia and the Formation of the Romanian National State, p. 264.
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viitoarele negocieri de pace.
Mai realist în privinţa perspectivelor, Kogălniceanu primise asigurări
de la cancelarul Andrassy în privinţa recunoaşterii independenţei, dar şi
informaţia privind modificarea hotarului răsăritean al României, prin
cedarea sudului Basarabiei şi alipirea Dobrogei cu gurile Dunării 12 •
Neresemnat şi continuând să spere în concursul Austro-Ungariei de partea
României, el declara, prin mijlocirea unui emisar special trimis la Viena
spre sfârşitul anului 1877, că "datoria de a scăpa această parte a ţării noastre
a fost în mare parte cauza cooperaţiei armatei noastre înaintea Plevnei. Am
dat sângele nostru pentru a nu da pământul nostru". În plus, invocând şi
"interesul german al Dunării", pentru a generaliza miza, afirma răspicat că
"Basarabia nu va trece cu asentimentul nostru la Rusia [.. .]. Dacă vom găsi
undeva un sprijin energic, noi vom rezista" 13 •
Insistenta politico-diplomatică a lui Kogălniceanu nu a fost mai
fructuoasă nici în etapa imediat următoare, când, prin mijlocirea generalului
Iancu Ghica, a solicitat ruşilor să acrediteze prezenţa la negocierile de pace
cu turcii a unui delegat român, reprezentând un "stat beligerant şi aliat" şi
având propria-i agendă de revendicări 14 • Or, în scrisoarea de răspuns
primită de la emisar, cuprinsul era altul decât cel aşteptat: "Împăratul şi
cancelarul - scria expeditorul - mi-au făcut cunoscut formal intenţia lor de
a relua partea din Basarabia până la Chilia; în compensaţie, România va
primi Delta Dunării şi Dobrogea până la Constanţa" 15 • Indignat de cele
auzite, ministrul pare să fi uitat cele declarate cu mai bine de un an în urmă,
lui Bălăceanu, la Viena, afirmând acum că "noi am vărsat sângele nostru,
ne-am secătuit ţara, nu pentru a câştiga, nici măcar pentru a păstra, ci pentru
a pierde!" 16 • Uitase de Dobrogea şi de avantajele prefigurate anterior din
soluţia schimbului teritorial, sau jocul politic îi direcţiona acum atitudinea?
Oricwn, îi retransmitea agentului diplomatic de la Petersburg să comunice
autorităţilor ţariste decizia că "nu-i nici un român, din nici un partid, care să
N. Corivan, Lupta diplomatică pentru cucerirea independenţei României, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p. 147.
13
*** Acte şi documente din corespondenţa diplomatică a lui Mihail Kogălniceanu
relative la războiul independenţei României, 1877-1878, voi. 1, Bucureşti, 1893, p. 22.
14
N. Iorga, op.cit., p. 302.
15
Ibidem, p. 313; Gen. Radu Rosetti, Corespondenţa generalului Iancu Ghica, 2 aprilie
1877-8 aprilie1878, Bucureşti, 1930, p.128.
16
Acte şi documente din corespondenţa diplomatică ... , p. 24.
12
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iscălească un tratat pentru cedarea teritoriului" 17 •
După

ce termenii armistiţiului ruso-turc, încheiat la Adrianopol în
1878 au devenit cunoscuţi autorităţilor române şi după
dezamăgirea comunicată epistolar de Carol 1, marelui duce Nicolae, pentru
neprimirea delegatului român la negocieri, reacţia Parlamentului de la
Bucureşti exprima la fel de categoric hotărârea de "a menţine integritatea
teritorială a ţării şi a nu admite o înstrăinare din pământul ei, sub nici o
denumire şi pentru nici o compensaţiune teritorială sau desdăunare " 18 •
Aşadar, reprezentanta naţională- întărind declaraţiile făcute şi până atunci
de Brătianu, Ghica sau Kogălniceanu - repudia în mod oficial alternativa
schimbului teritorial, altfel spus, primirea Dobrogei.
Foarte curând, însă, perspectiva schimbului teritorial pare să-I fi resemnat
pe cetăţeanul, dacă nu şi pe ministrul, Kogălniceanu, care declara că actul era
prejudiciabil drepturilor şi intereselor ţării şi că era exclus orice compromis
teritorial cu Rusia 19 • Numeroasele sale proteste transmise la Petersburg, fie prin
mijlocirea lui Iancu Ghica, fie prin cea a baronului Stuart, ca şi întreaga-i
corespondenţă diplomatică întreţinută cu emisarii români la curţile europene au
radicalizat şi atitudinea autorităţilor ruseşti, ale căror replici dure şi ameninţări 20 ,
alternând cu propuneri de compromis, au acutizat relaţiile bilaterale, fără a
înrâuri corespunzător poziţia puterilor europene încă garante21 •
Reexaminarea condiţiilor păcii de la San Stefano, la cererea AustroUngariei şi Angliei, cerere pe care Rusia a şi admis-o neîntârziat, a aprins
speranţele autorităţilor româneşti în "ultima carte" 22 ce avea să fie jucată la
Berlin. Deşi declarase epistolar, în ajunul Congresului, că guvernul român
"nu va ceda nici o părticică din Basarabia, nici chiar pentru cele mai
strălucite compensaţii", ajuns la Berlin, împreună cu Kogălniceanu,
Brătianu pretindea că dezlegase "enigma", într-o altă corespondenţă
transmisă lui C.A. Rosetti 23 • Revendicările prezentate de Kogălniceanu, în
ziua de 19 iunie, în faţa unei audienţe total insensibile, pentru că "piesa
ianuarie

17

N. Corivan, op.cit., p. 159.
Monitorul oficial, nr. 21, din 27 ianuarie/ 8 februarie 1878, p. 451.
19
Monitorul oficial, nr. 60, din 16/ 28 martie 1878, p. 1740-1741.
20
Gen. Radu Rosetti, Corespondenţa ... , p. 171-174.
21
Gh. Platon, Independenţa României şi puterile europene. Reacţii şi atitudini, în voi. De la
constituirea naţiunii la Marea Unire, II, Iaşi, Editura Universităţii ,,ALI. Cuza", 1998, p. 241.
22
Barbara Jelavich, op.cit., p. 281.
23
Memoriile regelui Carol 1. De un martor ocular, voi. IV, ediţie de Stelian Neagoe,
Bucureşti, 1994, p. 134.
18
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fusese, în aproape toate amănuntele ei, aranjată dinainte în culise" 24 , reluau
şi reiterau obsesiv, cu argumente istorice dar şi politice, cunoscutele de
acum teme româneşti cu întregul lor suport naţional 25 .
Dincolo de virtuţile oratorice recunoscute şi apreciate ale ministrului
român de externe şi de lipsa de "ascultare" a revendicărilor româneşti,
ilustrată prin deciziile finale (antepronunţate) ale Congresului 26 , stăruie însă o
întrebare, pentru care răspunsul ori explicaţiile de până acum şchioapătă,
necesitând reevaluări şi nuanţări nu doar de suprafaţă: aşadar, în condiţiile în
care soarta judeţelor sud-basarabene - zonă strategică cuprinsă între
obiectivele fundamentale ale politicii externe a Rusiei imediat după
Congresul de pace de la Paris - se arăta ca şi pecetluită, când orice protest
diplomatic din partea României se înfăţişa ca ineficient, inutil sau inoportun,
în sfârşit, când propriile mijloace de apărare a integrităţii teritoriale erau vădit
insuficiente şi ineficiente în faţa potenţialei agresiuni răsăritene, de ce soluţia
compensării teritoriale, prin ofertarea Dobrogei, continua a fi respinsă?
Câtă vreme înşişi semnatarii tratatului de la Paris au admis, înaintea şi
în timpul Congresului de la Berlin, impunerea soluţiei compensatorii a
diplomaţiei ţariste, refuzur sistematic şi categoric al autorităţilor româneşti
de a accepta schimbul teritorial - şi nu unul oarecare! - pare de neînţeles.
Curios este şi faptul că, deşi conştientizau ireversibilitatea deciziei Rusiei în
privinţa Basarabiei, ca şi complicitatea puterilor europene în anularea
tratatului de la Paris, invocat mereu ca bază juridică de români, aceştia
continuau să spere în primatul dreptului asupra forţei şi să ignore
îndemnurile către compromis lansate de occidentali, neagreind nici chiar
disponibilitatea Rusiei de a suplimenta compensaţia teritorială în sudul
Dobrogei. Este drept că delegaţia rusă putea fi generoasă câtă vreme nu
ceda nimic din teritoriul propriei împărăţii, dar nici nu poate fi ignorat
faptul că, prin soluţia dată de Congres, statul român îşi modifica frontiera
sud-estică, de la Rasova până în preajma Silistrei şi de aici până la
Mangalia, conturând astfel compensaţia teritorială numită Dobrogea, cu
Gh.l. Brătianu, Bismarck şi Ion C. Bri'itianu, în Revista Istorică Română, voi. V,
1936, p. 7.
25
Textul integral al memoriului prezentat de Mihail Kogălniceanu este reprodus de Sorin
Liviu Damean, în România şi Congresul de pace de la Berlin (1878), Bucureşti, Editura
Mica Valahie, 2005, p. 234-239.
26
Barbara Jelavich, Romania at the Congress of Berlin: Problems of Peacemaking, în
voi. Der Beriner Kongress von 1878, ed. Ralph Melville and Hans Jilrgen SchrOder,
Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1982, p. 189-204.
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Delta Dunării şi Insula Şerpilor, în schimbul judeţelor sud-basarabene27 .
Faţă de vehementa cvasiconsensuală a protestelor româneşti, exprimate
în preajma, în timpul şi chiar după semnarea tratatului de pace, poate fi
observată conduita întrucâtva derutantă sau inconsecventă a ministrului de
externe M. Kogălniceanu. Dacă la 25 februarie 1878 afmna că "schimbul
oferit de Rusia ar fi prin esenţă prejudiciabil pentru Principat [... ], întrucât
obţinerea Dobrogei nu ar reprezenta decât o încurcătură, o povară şi, poate,
un pericol permanent''28, la 1O iunie acelaşi an, ar fi revendicat, în perspectiva
viitoarei conferinţe de pace, "o parte a litoralului de la Marea Neagră la gurile
Dunării, adăugând şi o parte a Dobrogei"; iar două săptămâni mai târziu, era
semnalată prezenţa unei comisii române în Dobrogea (desigur, cu ştiinţa, dacă
nu şi din porunca ministrului), spre a se informa în legătură cu resursele zonei.
Ştirile transmise pe canale consulare erau interpretate ca indicii clare că
"guvernul României se va hotărî, în sfârşit, să accepte Dobrogea"29 .
În pofida superiorităţii evidente a compensaţiei teritoriale, atribuită de
Rusia şi validată de Congres, în schimbul judeţelor sud-basarabene, poziţia
autorităţilor româneşti a oscilat, şi după semnarea tratatului de pace, între
nemulţumire, neputinţă, frustrare şi resemnare. Soluţia schimbului teritorial,
omologată de exact aceleaşi puteri europene care oferiseră Moldovei, în
1856, sudul Basarabiei era considerată prejudiciabilă intereselor româneşti,
fiind- chipurile! -"dificil de a stabili comunicaţii cu Dobrogea, provincie
separată de restul României de către fluviul Dunărea şi mlaştinile
impracticabile situate în aval de Călăraşi şi până la Brăila" 30 .
Însuşi Kogălniceanu, nevrând să-şi lege numele de o cesiune
teritorială pe care încercase, zadarnic, a o preveni, nu se arata deloc
încântat, cel puţin oficial, de preluarea Dobrogei, plasând responsabilitatea
deciziilor în seama Parlamentului, dar pretinzând totuşi ca succesiunea
evenimentelor să înregistreze, mai întâi, achiziţia, cu fixarea limitelor
sudice, şi apoi cedarea de teritoriu 31 • Iar când reprezentanta naţională s-a
întrunit (15 septembrie 1878), spre a autoriza guvernul să retragă
autorităţile civile şi militare din sudul Basarabiei şi să preia în stăpânire
27

Sorin Liviu Damean, op.cit., p. 242-244.
Mariana Cojoc, Importanţa geopolitică a ţinutului dintre Dunăre şi Mare la sfârşitul
secolului al XIX-lea, în voi. Dobrogea. Repere istorice, coord. Mihai Lupu, Constanţa,
2000, p. 124.
29
Ibidem, p. 126-127.
30
Sorin Liviu Damean, op.cit., p. 55-56.
31
N. Iorga, op.cit., p. 161.
28
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Dobrogea, Delta Dunării şi Insula Şerpilor, Kogălniceanu n-a ezitat să
invoce iarăşi "dezavantajele" schimbului teritorial, ilustrate şi prin
diferenţele statistice reieşite din cifrele, pretins eronate, prezentate de
delegaţii ruşi la Congres, care ar fi recomandat "o ţară înfloritoare, de o
parte (Basarabia- n.ns.), una pustie (Dobrogea- n.ns.), pe de alta" 32 •
Desigur, cifrele puse în circulaţie şi comparaţia concluzivă nu erau
lipsite de subiectivism şi exagerări, rar întâlnite în cazul cărturarului
Kogălniceanu, dar justificabile în cazul omului politic sau diplomatului
preocupat a demonstra (Rusiei şi Europei) iipsa de echivalenţă a schimbului
teritorial, în dauna României. Poate că de aceea se şi împotrivea, în
Parlament, publicării actelor legate de retrocesiunea Basarabiei de sud33 .
Diminuarea artificială a atractivităţii teritoriului atribuit României se
întemeia pe un set de argumente, care priveau, în măsură diferenţiată:
insuficienta cunoaştere a unei provincii aflată, vreme de aproape jumătate
de mileniu, sub administraţie străină; sărăcia şi insalubritatea zonei,
reclamând în perspectivă eforturi economico-financiare excesive din partea
statului român; presupusa sacrificare a porturilor fluviale Galaţi şi Brăila, în
favoarea portului maritim Constanta şi, în sfârşit, primejdia ce ar fi afectat,
prin preluarea Dobrogei, omogenitatea latină a poporului român 34 .
Dar, suprema îngrijorare, împărtăşită de cvasiunanimitatea clasei
politice, era cuprinsă, cu înţelesuri derivate, în întrebarea: pentru cât timp i
se dădea României, Dobrogea? Experienţa "basarabeană" desprinsă din
ultima ediţie a crizei orientale îi determinase chiar şi pe cei mai optimişti
dintre factorii decizionali să devină sceptici în privinţa imuabilităţii soluţiei
"schimbului", în vreme ce analiştii politici sau corespondenţii de presă se
grăbeau să asocieze gestul unei perfide strategii ruseşti, urmărind
"descompunerea elementului român prin elementul slav" 35 şi asigurarea
unei comunicaţii terestre directe cu viitorul stat bulgar.
Prin urmare, ignorându-se cu sau fără bună ştiinţă binefacerile şi
resursele zonei, evidenţiate atunci doar de Gr. Cobâlcescu36 , teama că
32

Ibidem, p. 162.
Mihail Kogălniceanu, Opere, IV, Oratorie II, 1864-1878, ediţie de Georgeta Penelea,
Editura Academiei, Bucureşti, 1978, p.659-660.
34
Sorin Mureşeanu, Reunirea Dobrogei cu România. Reacţii şi semnificaţii, în voi. Istorie
şi conştiinţă. Profesorului Ion Agrigoroaiei la a 65-a aniversare, coord. Gheorghe Iacob şi
Cătălin Turliuc, Editura Universităţii ,,Al.l. Cuza", Iaşi, 2000-2001, p. 101.
35 N .B. Locusteanu, Dobrogea, Bucureşti, 1928, p. 84.
36
Pledând pentru încetarea oricăror rezerve sau "iritaţiuni" generate de atribuirea Dobrogei
33
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stăpânirea

asupra Dobrogei putea fi la fel de vremelnică precum fusese cea
asupra judeţelor sud-est basarabene constituia motivaţia de fond a
rezistenţei îndelungate manifestată de clasa politică românească. Este şi
motivul pentru care, acceptând-o în cele din urmă, guvernul Brătianu nu
numai că a plasat răspunderea avizării în seama Parlamentului, dar a şi
responsabilizat Europa pentru acel "schimb", iniţiat şi făptuit în esenţă de
Rusia, cu concursul formal şi complice al puterilor foste garante.
Considerăm, de aceea, că nu atât "demnitatea naţională" ,nu lipsa de
echivalenţă a schimbului teritorial sau insuficienţa şi lipsa de atractivitate
generată de sărăcia zonei, nu repudierea principială a politicii
compensaţiilor, invocate îndeobşte de protagoniştii momentului istoric,
dictaseră rezervele, împinse până la respingerea cu vehemenţă a soluţiei
schimbului teritorial cu Dobrogea, cât mai ales nesiguranta factorilor
decizionali şi a clasei politice, în general, în durabilitatea actului. Iar dacă
Imperiului ţarist i se va reproşa mereu şi justificat, din partea română, raptul
teritorial săvârşit, în dauna Moldovei , în 1812 şi, apoi, în dauna României,
în 1878, în schimb, nu i se va recunoaşte nicicând contribuţia efectivă în
dobândirea de către statul român a Dobrogei, act istoric şi politic
deopotrivă, atribuit în exclusivitate Europei; exact aceleiaşi Europe care
validase pretenţia Rusiei asupra sudului Basarabiei, la Congresul de la
Berlin, după ce tot ea o "văduvise" de acelaşi teritoriu cu 22 de ani în urmă.
Devenind oficial românească, fosta provincie turcească dintre Dunăre
şi Mare 1-a avut ca "staroste", şi nu doar ca martor al redefinirii propriei
identităţi, pe acelaşi Mihail Kogălniceanu, care, fie în ipostaza de ministru,
fie în cea de parlamentar, de întreprinzător ori om de cultură, şi-a adus o
strălucită contribuţie în procesul integrării şi omogenizării variilor structuri
la noul organism naţional. La 15 septembrie 1878, corpurile legiuitoare de
la Bucureşti luau act de voinţa conclavului diplomatic de la Berlin, care
hotărâse, încă de la începutul lunii iulie, ca Delta Dunării cu insula Şerpilor
şi Dobrogea, de la Rasova la Silistra şi la sud de Mangalia, să intre în
componenţa, statului român, deposedat de cele trei judeţe sud-basarabene.
statului român, "astfel cum au vrut Europa", geologul şi paleontologul Gr. Cobâlcescu
scria în ziarul ieşean Steaua României din 4 august 1878 c~ ,,Dobrogea este o rară foarte
avută şi cu resurse imense şi putem ad~ugi, Br~ teamă de a exagera aceast~ vorbă mare, c~
ea completează România actuală" (subl.ns.). A se vedea: Gr. Cobâlcescu, Consideraţiuni
asupra Dobrogei, articol republicat de Stoica Lascu în voi. Mărturii de epocă privind
istoria Dobrogei, voi 1, Bibliotheca Tomitana, II, Constanta, 1999, p.75-78.
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Momentul istoric, recuperator şi/sau păgubitor, din perspective preferate de
comentatorii evenimentelor politico-diplomatice şi militare asociate, a
semnificat cu certitudine primul pas pe calea întregirii naţionale,
desăvârşită la 1918. Prin poziţia, ca şi prin rolul asumat în acele împrejurări
complexe şi fierbinţi ale istoriei naţionale, "secvenţa dobrogeană" a
biografiei marelui reformator justifică pe deplin acea parafrază biblică
formulată cândva de Octavian Goga: "La început a fost Kogălniceanu!"

CANTACUZINII DE LA ŞERBEŞTI. STUDII DOCUMENTARE

Dan Mihăi/escu
La familie Cantacuzino de Şerbeşti. Etudes documentaires
Resume: Par sa mere, Pulheria Ghica, la princesse Helene Cantacuzino (nee
Mavros) etait descendante de la grande familie des boi"ars Ghica, ainsi que les
deux princes regnants (ses oncles): Gregoire le JVi:mc et Alexandre le nemc Ghica.
Bien eduquee, elle va se marier avec Alexandre Ilie Cantacuzino,
proprietaire du domaine de Şerbeşti; avec son mari, elle va faire preuve de
patriotisme et va prouver son habilete dans les questions administratifs.
Elle va creer la premiere ecole particuliere, va initier les travaux pour fixer
l'eglise qui va beneficier aussi des dons de la part de sa familie; pour qu'on bâtisse
l'hopital communal, Helene va donner ses immeubles de Piatra-Neamt places de la
rue Ştefan cel Mare.
Tres attachee de son domaine et des hommes de Şerbeşti, Helene
Cantacuzino y meurt, en etant enterree â cote de son mari.
Mots cles: Alexandre Ilie Cantacuzino, le domaine de Şerbeşti, Helene
Cantacuzino

Este cunoscută contribuţia marilor familii boiereşti din Moldova la
dezvoltarea economică şi spirituală a ţării, mai ales pe proprietăţile proprii.
Este şi cazul familiei Cantacuzino, proprietari la Şerbeşti. în secolul al XIX-lea
se detaşează principesa Elena Cantacuzino.
1. Familia
Principesa Elena era fiica Pulheriei (Profira) Ghica din căsătoria cu
Nicolae Mavros. Pulheria (Profira) Ghica ( 1798-1879) era fiica marelui ban
Dimitrie Ghica din căsătoria cu Elena Razu şi soră bună cu viitorii domni ai
Ţării Româneşti, Grigorie al IV-lea Ghica şi Alexandru al II-lea Ghica.
Pulheria (Profira) s-a căsătorit în 1813 cu Nicolae Mavros (1781-1868),
demnitar rus de origine greacă, secretar al generalului Zass, la Craiova, în
perioada războiului 1806-1812 şi a cărui carieră a fost strălucită în
principatul muntean în perioada regulamentară 1•
1

Anastasie Iordache, Principii Ghica - o familie domnitoare din istoria României,
Ed. Albatros, 1991, p. 141; Paul Cemovodeanu, Români şi ruşi. Politici şi

Bucureşti,
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Revoluţia lui Tudor Vladimirescu îl determină să se retragă la Braşov
apoi în Rusia.
În 1828 revine în ţară însoţind pe generalul Pavel Kisellef, ca secretar
pentru afacerile externe şi devine curând inspector general al carantinelor,
de unde apoi a rămas cunoscut prin titulatura prescurtată de "generalul".
Devine un pasionat colecţionar de antichitate. Datorită numeroaselor
sale relaţii, Mavros şi-a mărit repede colecţia îmbogăţind-o cu multe piese
de valoare provenite din săpăturile efectuate la Celei şi mai ales din
achiziţiile făcute de-a lungul Dunării de Jos şi în străinătate în timpul
călătoriilor lui în diferite ţări din Europa şi Asia 2 •
Retrăgându-se din viaţa politică, Mavros s-a dedicat cu totul, din
1854, studiilor sale de numismatică şi arheologie. Conacul său de la
Călineşti unde concentrase o bună parte a colecţiei era deschis oricărui om
de cultură.
Printre cei mai apropiaţi colaboratori ai săi se numără A.T. Laurian,
Cezar Bolliac, mai târziu D.A. Sturza, M.C. Sutzu, Alexandru Odobescu,
pionieri ai arheologiei şi numismaticii 3 •
În 1862, spre sfârşitul vieţii, Nicolae Mavros s-a decis să doneze
colecţiile sale ,,spre a fi depuse la Muzeul Naţional, cum şi câteva
manuscripte preţioase şi cărţi tipărite, spre a fi depuse la Biblioteca
Naţională toate acestea pentru instrucţiunea junimei române speranţa
viitorului"4 •
Astfel, în 1864, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulga printr-un
decret regulamentul Muzeului de Antichităţi şi prin altul numea pe
generalul donator Preşedinte pe viaţă al Comitetului Arheologic 5 .
Nicolae Mavros a divorţat de soţia sa în 1818 şi s-a recăsătorit în
1820 cu o altă pământeană de neam ales, Sevastiţa Şuţu ( 1794-1866).
şi

încuscriri, în Magazin istoric, serie nouă, an XXX, nr. 4 (342), aprilie 1996, p. 66.
2
Dr. P. Samarian, Nicolae Mavros (1781-1868), Revista Ştiinţelor Medicale, XXIII, 1934,
nr. 4, p. 416-417; Constantin Moisil, Nicolae Mavros (1781-1868), în Cronica
numismatică şi arheologică; Corneliu N. Mateescu Generalul Nicolae Mavros (1781-1868),
în Drobeta, II, 1976, p. 239-240.
3
Ibidem.
4
Adresa lui Mavros: Onor Adunării Legislative a României, apud Constantin Moisil,
Colecţiile numismatice şi arheologice ale lui N. Mavros şi soarta lor, în Cronica
numismatică şi arheologică, XII, 1936, p. 106-107, p. 194-195.
5
Monitorul Oficial al Principatelor Unite, nr. 226 din 26 noiembrie 1964, p. 1254, apud
Constantin Moisil, op.cit., p. 197.
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La rândul ei Pulheria Ghica, divorţată de N. Mavros, s-a recăsătorit în
1830 cu un ofiţer rus din armata de ocupaţie, Valdimir Moret de
Blaremberg, de origine hughenotă franceză din Olanda, cu care va întemeia
o familie cunoscută la noi 6 .
Din căsătoria Pulheriei Ghica cu N. Mavros s-au născut doi copii:
Elena şi Dimitrie7 - acesta va ajunge general şi va trăi la Petersburg.
Din căsătoria Pulheriei cu Vladimir Moret de Blaremberg s-au născut
trei copii: Alexandrina8, Nicolae 9 şi Constantin 10 .
Principesa Elena, născută Mavros, prin mama sa se trăgea din familia
domnitoare Ghica, având doi vechi domni în Ţara Românească.
Primeşte o educaţie aleasă şi se căsătoreşte cu prinţul Alexandru, fiul
lui Ilie Cantacuzino, proprietar la Şerbeşti.
II. Opera
Împreună cu soţul ei pe lângă problemele administrative ale moşiei
înfiinţează, la Şerbeşti, prima şcoală particulară, în 1841, având ca
învăţător pe Ierodiaconulloasaf11 , timp de doi ani. Predarea cunoştinţelor
se făcea în limba română în prezenţa unui număr de treizeci de elevi 12 .
Dintre învăţătorii care au participat, care au predat la şcoala de aici, se
remarcă Mihalache Melchisedec-Ştefănescu. Conduita, zelul şi destoinicia
tânărului învăţător inspiră atât de mare încredere în prinţii fondatori ai
şcolii, încât stăruiră şi aproape îl hotărâră a se stabili definitiv la Şerbeşti ca
învăţător la şcoala lor, făcându-i iute avantaje. Se vorbea chiar de un proiect
de căsătorie cu fata primarului din acel sat 13 •
Dar viitorul episcop al eparhiei Dunării de Jos îşi va urma calea de
slujitor a lui Dumnezeu, iar opera sa va fi continuată de cântăreţul Chirilă
şi, până la 1848, de dascălul Gheorghe 14 •
6

Anastasie Iordache, op.cit., p. 141; Paul Cemovodeanu, op.cit., p. 66.
F.A.S. Neamţ, Fond Primăria Piatra-Neamţ, dosar 126/1873, nepaginat.
8 C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, Iaşi, Ed. Junimea, 1973, voi. III, p. 230.
9 Minerva Enciclopedia Română, Cluj, 1929, p. 194; Dicţionarul literaturii române de
la origine până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1979, p. 105; Anastasie
Iordache, op.cit., p. 230.
10 Ibidem.
11
F.A.S. Neamţ, fond Revizoratul şcolar Neamţ, 1873, Dosar 26/9, fila 31.
12
C. Prangati, Din istoricul invăţământului în judeţul Neamţ; instituţiile particulare,
înMemoriaAntiquitatis, XII-XIV, p. 199.
13
V. Bârlădeanu, Episcopul Melchisedec, în Revista BOR., mai 1932, p. 345.
14
C. Prangati, op.cit., p. 10.
7
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Proprietarii de la Şerbeşti, Alexandru Ilie şi Elena Cantacuzino au
reparat la 1848 biserica. Se pare că atunci s-a reparat pridvorul şi pisania s-a
montat deasupra uşii vestice a pridvorului 15 .
Tot prinţii Cantacuzino au dăruit şi două evanghelii legate, una în
argint tipărită la Mănăstirea Neamţ la 24 februarie 1845. Este legată peste
tot în catifea roşie, în faţă, la mijloc, învierea, în cele patru colţuri
evangheliştii în argint, sculptură reliefată. în spate, la mijloc, Răstignirea, în
colţuri ramuri bogate cu frunze şi flori (trandafiri) reliefate 16 •
Cealaltă evanghelie este întrebuinţată numai la mari sărbători, luxos
legată în catifea roşie, peste care se pune în faţă o placă aurită, pe care sunt
prinse multe ornamente cu frunze şi flori reliefate pronunţat. Sus,
Dumnezeu Tatăl, bătrân, cu globul în mâna stângă şi cu dreapta
binecuvântează, relief pronunţat. La mijloc, ca de obicei, iconiţa învierii, iar
în colţuri câte un evanghelist scriindu-şi evangheliile, toate lucrate în email
fin şi artistic executate. Fiecare iconiţă are împrejur câte un rând de pietre
albe, neveritabile. Iar învierea mai are aplicate de jur împrejur, cu buretele
şi crucea, iar pe fundal, cetatea Ierusalimului. Mai jos de iconiţa răstignirii,
este aplicată, tot din metal galben - stema Cantacuzinilor -vulturul cu două
capete, iar mai jos, în semicerc, o bandă tot de metal galben, pe care e
gravat în litere chirilice: Vornicul Alexandru şi soţia sa Elena cneji
Cantacuzini, anul1852 17 •
De asemenea, împreună cu soţul îl îngrijesc pe cumnatul lor şi, după
moartea acestuia, îl îngroapă la Şerbeşti. I-au ridicat un monument în formă
de prismă pătrată, neîngrădit, în vârful căreia se află o cruce de fier care are
sens o coroană tot din fier. În faţă stema Cantacuzinilor. Pe cele patru feţe
ale monumentului, se găseşte sculptată o inscripţie în stihuri din care reiese
că fratele vornicului Alexandru Ilie a murit în 1854 la opt octombrie în
vârstă de 58 de ani 18 .
Plecat pentru îngrijirea sănătăţii la Karlzbad, Alexandru Ilie moare în
celebra staţiune; iar principesa Elena rămâne singură, stăpână la Şerbeşti.
Corpul soţului său este adus în ţară şi a fost înmormântat în curtea
bisericii Şerbeşti. în cinstea lui principesa Elena Cantacuzino ridică un
15

Pr. D.

Săvescu,

Monografia bisericii Sf. Gheorghe din Şerbeşti, jud. Neamţ, cap. V,
de pe el, în Apostolul, an. III, nr. 6-7, mai-iunie, 1938, p. 5-6.
op.cit., în Apostolul, an V, nr.l-3, ianuarie-martie, 1939, p. 19-20.
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D. Săvescu,
Ibidem.
18
Ibidem, p. 21.
16
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monwnent. Este din piatră sculptată, în forma prismei hexagonale. în vârf,
la fiecare colţ, are câte un turnuleţ pătrat cu sculpturi, iar pe el, în vârful
fiecărui tumuleţ, câte o coroană sculptată. Între aceste turnuri, se află o
cruce de fier aplicată pentru înainte. Pe monument se află o lespede de
marmură pe care este sculptată următoarea inscripţie, cu litere latine:
,,Monumentul acesta este ridicat în memoria prinţului Alexandru Ilie
Cantacuzino, săvârşit din viaţă la Karlzbad şi transportat la Şerbeşti în
1869, de către principesa Elena Cantacuzino, soţia răposatului. 1870" 19 •
Mai jos de inscripţie, tot pe faţa monwnentului, este sculptată în
piatră stema Cantacuzinilor şi cu trei decoraţii atâmate în jos.
Principesa Elena Cantacuzino se dovedeşte a fi bună româncă pentru
că, lămurită de Doamna Elena Cuza (cu care era bună prietenă), donează
casele sale din Piatra-Neamţ pentru înfiinţarea spitalului.
Iată actul de dăruire:
,,Subscrisa Principesa Elena Cantacuzino apreciind şi consimţind
iniţiativa ce s-a luat de la înaltul Guvern al Principatelor Unite de a
înfiinţa un ospital în oraşul Piatra, dar pentru a cărui realizare simţindu-se
altă greutate decât găsirea unui local:
Eu pentru eterna memorie si evocare a sufletului răposatului meu sot
cneazul Alexandru Cantacuzino, prin actul de fată declar că dăruiesc
pentru alocarea acelui ospital casele ce la am în orasul Piatra, împreună
cu toate heiurile (atenansele) si locul ce am cuprins în îngrăditura de
partea gospodăriei"20 .
În luna iunie 1871, Principesa Elena Cantacuzino, născută Mavros, s-a
hotărât să-şi facă testamentul. O primă condiţie impusă prin acest act este:
"Înmormântarea trupului meu se va (ace la biserica de pe moşia Serbesti
din judetul Neamt (venită prin mostenire de la sotul meu prin testament),
după rangul si pozitia mea socială" 21 •
În continuare, prin testament, principesa lasă jwnătate din avere
mamei sale Pulheria Blaremberg, născută Ghica, conform articolului 842
Cod Civil, constatându-se, cu regret, că "descendenţi nu am, că nu am făcut
copii"22 .
Din cealaltă jwnătate de avere, ,,se vor plăti după moartea mea trei
19

Ibidem, p. 23.

°F.A.S. Neamţ, Fond Primăria Piatra-Neamţ, 1870, dosar 5, fila 7.

2
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22

F.A.S. Neamţ, Fond
Ibidem.

Primăria Piatra-Neamţ,

dosarul26/1873, nepaginat.
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mii de galbeni Spitalului din târgui Piatra, ce este în localul făcut de
mine"23 •
După ce în testament sunt menţionate sumele de bani pe care le
primesc fraţii principesei (respectiv 1000 de galbeni generalului Dumitru
Mavros, 500 de galbeni Alexandrinei Ghica, născută Blaremberg), aceasta a
menţionat: ,,Rog a se (ace tot posibilul de a nu se înstrăina moşia Şerbesti
de la (ami/ia Cantacuzino căci as dori ca această mosie să se transmită din
neam în neam si descendentilor lor dacă va fi cu putintă" 24 .
Prin acest act sunt numiţi executori testamentari prinţul Alexandru
Costache Cantacuzino şi domnul Răducanu D. Botez.
În anul 1875 principesa Elena Cantacuzino, născută Mavros, şi-a găsit
pe deplin liniştea fiind înmormântată, după dorinţă, în biserica de la
Şerbeşti 25 .

Cu prilejul unui sondaj arheologic în pronaosul bisericii Sf. Gheorghe
din Şerbeşti din anul 1994, s-a descoperit, se pare, mormântul Elenei
Cantacuzino 26 .
Prin mama sa Pulheria Ghica, principesa Elena Cantacuzino (născută
Mavros) făcea parte din familia marilor boieri Ghica, având şi doi unchi
domni: Grigore al IV-lea şi Alexandru al II-lea Ghica.
Primeşte o educaţie aleasă şi se căsătoreşte cu Alexandru Ilie
Cantacuzino, proprietarul moşiei Şerbeşti, dovedind a fi bună româncă şi un
bun gospodar alături de soţul său.
Înfiinţează prima şcoală particulară, repară biserica, face unele danii
către biserică şi donează casele sale din Piatra-Neamţ de pe strada Ştefan
cel Mare pentru spitalul comunal.
A iubit foarte mult moşia Şerbeşti şi românii de acolo, fiind
înmormântată la Şerbeşti, alături de soţul ei.

23

Ibidem.
Ibidem.
25
Jbiidem.
26 Elena Ciubotaru, Date arheologice preliminare privind biserica Sf. Georghe de la
Şerbeşti-Neamţ, mss.
24
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Alexandru Zub
La posterite du

Kogălniceanu

Resume: L'auteur fait un bref, mais dense, commentaire sur la posterite du
M.

Kogălniceanu.

Depuis V.A. Urechia, A.D. Xenopol et N. Iorgajusq'au Andrei
et l'historiques d'aujourd'hui, la figure de M. Kogălniceanus'est brillee
progressive, jusqu'â l'image monumentale d'aujour'hui, quand il y a deux cents
ans apres sa naissance, du grand historique et un grand homme d'etat, conseiller
rapproche d' AI.I. Cuza.
Oţetea

Oamenii de seamă au în genere un drept imprescriptibil la memorie.
se arată cu atât mai demni de legatele respective cu cât izbutesc să
prefacă în acte, pe linia unei continuităţi fecunde, ideile marilor
predecesori. Ca "scriitor şi făptuitor de istorie" 1, M. Kogălniceanu şi-a
dobândit de timpuriu, neîndoielnic, un asemenea drept. Haşdeu îl socotea
"părinte literar", recomandându-i entuziast personalitatea în planul ideilor şi
deopotrivă în acela al realităţii social-politice. Iosif Vulcan îl plasa chiar în
"panteonul român", considerându-1 însă şi "un mare european" 2 • Pe acest
dublu plan va fi valorizată moştenirea sa, una cu care mulţi contemporani se
mândreau, chiar şi atunci când se aflau în dezacord de opinii 3 •
Am avut ocazia să constat mai demult că "pe măsură ce pasiunile
stâmite în timpul vieţii s-au stins, figura lui Kogălniceanu s-a luminat
progresiv, până la conturarea monumentală din vremea noastră. Ideile
pentru care a militat şi care au stâmit în epocă adversităţi ireductibile aveau
să devină parte integrantă a catehismului societăţii contemporane. Un
studiu minuţios al raporturilor cu colegii de generaţie şi al destinului său
postum ar fi, cu siguranţă, unul dintre cele mai interesante şi mai
instructive. S-ar înţelege astfel mai profund, plecând de la realităţi, sensul
conflictelor iscate în timpul vieţii şi deopotrivă proclamarea
Urmaşii

1. Lupaş, Scriitor şi făptuitor de istorie, în Anuarul Institutului de istorie
Cluj, VI, 1931-1935, p. 520.
2 1. Vulcan, Panteonul român, 1, Pesta, 1868, p. 33-38.
3 Cf. Al. Zub, Mihail KogAlniceanu istoric, laşi, 1974, p. 19-35.
1
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contemporaneităţii lui permanente"4 .

Este tocmai sensul în care, evocându-1 la Academia Română, ca
succesor, în 1895, A.D. Xenopol înţelegea să-i creioneze figura, plasând-o
în contextul epocii şi în perspectivă istorică: "Literator distins, istoric
fruntaş, mare orator şi încă mai mare om de stat, Mihail Kogălniceanu a
fost una din acele naturi alese ce greu încap câte două alăturea în un veac;
pentru care timpul cât l-a trăit a fost prea scurt şi spaţiul în care i-a fost
învoit să se mişte prea neîncăpător spre a dezvolta uriaşa putere a
concepţiunilor, cugetărilor şi năzuinţelor lui"5• Dacă extensiv, aceasta era
situaţia, intensiv Kogălniceanu a dispus de un mediu sociocultural asupra
căruia şi-a revărsat generos marile-i calităţi. Când se împlinea un demisecol
de activitate publică, parlamentul a ţinut să-i acorde, solemn, tocmai de
aceea, o "recompensă naţională" 6 , semn că rezultatele acelei activităţi se
impuneau oarecum de la sine.
Documente privitoare la viaţa şi activitatea lui M. Kogălniceanu au
publicat, în timp, V.A. Urechia, A.D. Xenopol, P.V. Haneş, G. Ghibănescu,
N. Iorga etc. 7, ultimul fiind şi unul dintre cei mai avizaţi analişti ai operei 8,
alături de Radu Dragnea, N. Cartojan, D. Popovici, D.C. Amzăr, Virgil
Ionescu, Paul Carnea ş.a.
Centenarul naşterii lui Kogălniceanu a impus gesturi adecvate în
numeroase instituţii, dar mai ales la Academia Română, unde Nicolae Iorga
şi D. Onciul au ştiut să-i pună în lumină marile merite pe tărâm cultural şi
sociopolitic. Ultimul se socotea în drept să observe că "o ediţie completă a
scrierilor, discursurilor, scrisorilor şi actelor politice şi diplomatice care ar
pune în lumină întreaga luminoasă figură a scriitorului, oratorului, omului
de stat, ne lipseşte încă. Fie ca această lipsă să fie înlăturată cât mai curând,
ridicându-se astfel cel mai vrednic monument aceluia care a fost Mihail
Kogălniceanu 9 • Se indica astfel o direcţie ce reclama eforturi considerabile,
una neîncheiată încă deplin.
Contribuţii semnificative au adus, în perioada interbelică, P.V. Haneş,
4

Ibidem, p. 22.
Discursuri de recepţie la Academia Română, ed. Octav Păun şi Antoaneta Tănăsescu,
Bucureşti, 1980, p. 17.
6 M. Kogălniceanu, Opere, V, Oratorie III4, ed. Georgeta Penelea-Filitti, Bucureşti, 2003,
p. 3.
7 Cf. Al. Zub, Mihail Kogălniceanu - biobibliografie, Bucureşti, 1971, passim.
8
N. Iorga, Mihail Kogălniceanu: scriitorul, omul politic şi românul, Bucureşti, 1918. Etc.
9 Analele Academiei Române, s. II, t. XII, 1920/1921, p. 217.
5
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Radu Dragnea, N. Cartojan, ultimul urmărind chiar a sistematiza
monografie întreaga documentaţie. În pofida motivării iniţial didactice,
demersurile în cauză au reuşit să traseze un cadru pentru viitoarea ediţie de
opere 10, rămasă mult timp un pios deziderat.
La Ateneul Român, sub egida Cercului Ieşenilor din Bucureşti, s-a
organizat în 1935 o suită de conferinţe despre M. Kogălniceanu, la care au
luat parte ALO. Teodoreanu, M. Eliade, Gr.T. Popa ş.a. 11 • Situându-1 pe
linia spiritelor enciclopedice, Eliade sublinia atunci eforturile lui
Kogălniceanu "pentru o justă cunoaştere a românilor în Apus", căci era
încrezător "în destinele neamului său, nu s-a temut de cultura străină, nu a
fugit de ea şi nu s-a sfiit să mărturisească, de mai multe ori, cât îi datoreşte.
În această sinteză robustă şi personală dintre cultura europeană şi iubirea de
neam stă geniul lui Kogălniceanu" 12 • E o concluzie perfect actuală.
Un alt ciclu de conferinţe avea loc aproape sincron la Radio,
organizate de Fundaţia Culturală "Mihail Kogălniceanu", între evocatori
numărându-se N. Cartojan, G.G. Mironescu, C. Moisil, N. Lupu, N.
Petraşcu, R. Dragnea ş.a. N. Iorga a evidenţiat, cu acel prilej, ideea de
"naţionalism cultural activ", pus în operă sistematic şi cu un deplin
echilibru: "El e în adevăr actual şi contemporan. Îl simţim nu numai în noi,
prin ce am luat de la dânsul, dar alături de noi, mergând pe acelaşi drum,
spre o ţintă care este şi aceea a vremii noastre" 13 • Tot acolo, la Radio, a
vorbit Octavian Goga despre luptătorul unionist, închipuindu-1 ca pe un
"bloc formidabil de stâncă", plasat de-a curmezişul veacului XIX,
dominând autoritar epoca şi impunându-se ca o figură ilustră chiar dincolo
de acesta 14 • De opera istorică s-a ocupat, în acelaşi context, G.l. Brătianu 15 ,
care a republicat apoi, la un secol după prima ediţie, faimosul Cuvânt
introductiv la cursul de istorie naţională, ca un mijloc de a-i stimula pe
contemporani pe linia unui civism activ, întemeiat pe o bună cunoaştere a
trecutului. Solicitând sprijin pentru aşezământul cultural "Mihail
Kogălniceanu", nepotul omonim al marelui cărturar găsea, la rândul său,
G. Pienescu, Colecţiile şcolare, în România literară, XXXIX, 31 (10 aug. 2007), p. 3.
Cf. Liviu Papuc, Mihail Kogălniceanu- 190 de ani de la naştere, în Lumina, 6 sept.
2007, p. 3.
12
Ibidem.
13
Mihail Kogălniceanu, ciclu de conferinţe, Bucureşti, 1936, p. 7.
14
Ibidem, p. 3 7.
15 Ibidem, p. 53-58.
10
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expresia cuvenită unei gratitudini naţionale 16 •
În plin război, Kogălniceanu a fost evocat pe larg la Academia
Română 17 şi în alte instituţii, ca un simbol de tărie, de civism, de speranţă.
G. Călinescu, inspirat ca întotdeauna, 1-a pus sub semnul unui
"mesianism pozitiv", alături de mai tânărul Bălcescu, spre a-1 deosebi de un
"mesianic ceţos şi egotist" ca Heliade 18 . Darul său de căpetenie, în aceeaşi
viziune, "e de a fi avut spirit critic, atunci când lumea nu-l avea şi de a-1 fi
avut în formă constructivă, ardentă, fără sarcasm steril" 19 • Rezultau de aici
claritate în program şi fermitate polemică, însuşiri la fel de rare în epocă.
Din sânul familiei, câteva demersuri recuperatoare se cuvin
deasemenea menţionate. Vasi le Kogălniceanu a scos mai multe volume cu
caracter documentar, în ideea de a sprijini eforturile istoriografiei, în primii
ani după moartea ilustrului său părinte. Mai departe va merge nepotul
acestuia, Mihail 1. Kogălniceanu, care a creat, în acelaşi scop, o fundaţie
ad-hoc şi a editat noua serie a Arhivei româneşti. Preocupări consonante,
stimulative, a avut apoi Ilie Kogălniceanu, strănepot, ca şi 1. Kogălniceanu,
care s-a ocupat, între altele, de "senectutea" ilustrului bărbat.
Marele gest de restituţie editorială modernă a fost făcut, însă nu şi dus
până la capăt, de Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, poate din
iniţiativa lui Al. Rosetti, personalitate lesne de recunoscut la originea
multor iniţiative similare. În acest cadru, i s-a cerut profesorului Andrei
Oţetea să gestioneze o ediţie de opere, din care el însuşi a scos un prim
volum cuprinzând scrierile istorice20 . De al doilea, destinat scrierilor
literare, trebuia să se ocupe N. Cartojan, însă moartea acestuia a făcut ca
sarcina să cadă în seama lui Dan Simonescu. Împrejurările n-au mai
îngăduit însă ca acest volum să apară, cu atât mai mult celelalte trei, menite
să pună în circulaţie scrierile politice, discursurile, corespondenţa
diplomatică, scrisorile 21 •
Comentariile lui Andrei Oţetea la volumul din 1946 sunt demne de tot
16

Ibidem, p. 91-94.
Andrei Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, în Memoriile Secţiunii Istorice, s. III, t. 24,
1941, p. 341-390.
18 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Madrid etc.,
1980,p.l67-176.
19
Ibidem, p. 172.
20
M. Kogălniceanu, Opere, tomul 1, Scrieri istorice, ediţie critică adnotată cu o
introducere şi note de Andrei Oţetea, Bucureşti, FRLA, 1946, 711 p.
21
Cf. Prefata lui Andrei Oţetea la voi. citat, p. 6.
17
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ele trasează ferm, în linii "clasice", personalitatea
multilaterală şi fecundă a lui Kogălniceanu, obligând orice nouă exegeză la
un nivel interpretativ analog. Nimic esenţial nu i-a scăpat, când e vorba de
istoric, a cărui aşezare în perspectiva domeniului o trata monografie, cu
date precise şi formulări pregnante. El s-a ocupat mai întâi de geneza
Istoriei lui Kogălniceanu, de structura acesteia, de gândirea istorică a
autorului, de substratul ei politic, de interpretarea faptelor, de editarea de
documente, de micile sinteze complementare, publicate aproape
concomitent cu Histoire de la Valachie sau cu ocazia unui secol de la
Răpirea Bucovinei. În ansamblu, deşi avea unele carenţe, inerente epocii,
sinteza lui Kogălniceanu se vădea o lucrare solidă, punând bazele
discursului modem asupra trecutului românesc, discurs ce folosea istoria, în
spiritul epocii, ca instrument al construcţiei naţionale. Concluzia că, "după
o sută de ani de cercetări şi de critică, datele esenţiale ale istoriei lui
Kogălniceanu rămân în picioare" 22 se cuvine a fi subliniată, nu numai ca
motivaţie a gestului editorial, dar şi ca element stimulativ pentru studiile
istoriografice care i-au urmat.
Lovită de proletcultism şi de politica deznaţionalizării, pusă la lucru
de noul regim, ediţia începută după război s-a oprit la primul volum. Abia
peste aproape trei decenii, în 1974, a fost reluat proiectul, acum sub egida
Academiei, dar păstrându-se grosso modo schema iniţială. Coordonarea
ansamblului i-a revenit profesorului Dan Simonescu, un destoinic discipol
al lui N. Cartojan şi colaborator bibliologic al lui 1. Bianu. El a şi scos
primul volum, unde a avut grijă să treacă în revistă, minuţios, încercările de
restituţie consumate între timp. Din noua serie, s-au tipărit: scrierile literare,
culturale şi sociale (1), prin grija coordonatorului ediţiei; scrierile istorice
(II), avându-1 ca îngrijitor pe subsemnatul; oratorie (III), două volume
editate de Dan Berindei şi Vladimir Diculescu; oratorie (IV-V), însumând
încă şapte tomuri, îngrijite de Georgeta Penelea (-Filitti). Au rămas
netipărite discursurile parlamentare, câte există, din ultimii doi ani de viaţă,
la care se adaugă scrisorile şi eventual un volum pentru addenda, pe care
Dan Simonescu îl intitulase, în treacăt, Varia.
Fireşte, marea ediţie, cu toate avatarurile ei, trebuie dusă până la
capăt. Rândurile de faţă nu au alt rost decât să atragă luarea-aminte, dacă
mai era nevoie, asupra urgenţei. Concluzia lui Andrei Oţetea, formulată cu

interesul

22

şi astăzi, fiindcă

A. Oţetea, Introducere, în Opere, 1, p. 42.
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atâtea decenii în urmă, e încă deplin valabilă: "Opera istorică, politică şi
literară a lui Kogălniceanu, legată de întreaga dezvoltare a României
moderne, se va integra astfel în patrimoniul cultural al poporului român şi
va contribui la formarea intelectuală a noilor generaţii'm. Numai un corpus
complet, editat critic, poate împlini acest deziderat.
Forme complementare de restituţie se recomandă, apoi, pentru un
public cât mai divers şi pentru stimularea unui spirit consonant cu opera lui
Kogălniceanu. Marile creaţii obligă. Chestiunea care s-ar pune numaidecât
e: unde se pot găsi devotamentele şi competenţele cerute de "cauză"?

23

Ibidem, p. 6.

Convorbiri literare, CXLI, 9(141), sep. 2007, p. 17-19.

SOLIDARITATE NAŢIONALĂ ŞI REZISTENŢĂ MILITARĂ.
MĂRĂŞEŞTI,
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Ion Agrigoroaiei
Solidarite nationale et resistance militaire.

Mărăşeşti,

1917

Resume: Le refuge en Moldavie et la transfonnation de la ville de Iaşi en
Capitale temporaire de l'Etat roumain en novembre 1916, marquerent le debut
d'une etape difficile pour ses habitants. Le surpeuplement, la famine et,
notamment, )'epidemie de typhus exanthematique firent au cours de l'hiver
1916/1917 des dizaines de milliers de victimes. C'est au prix de grands efforts que
l'on arriva â combattre le defaitisme, âssurer le revitaillement en vivres de la
population, â realiser la refection de l'annee avec l'appus direct de la Mission
Militaire Fran~aise. Comme on l'avait constate â l'epoque, "les energies Jatentes
de la nation s'eveillerent et s'affennirent". Au front, on remporta des victories
eclatantes, vitales pour l'existance de l'Etat roumain et pour la realisation de
)'ideal national.
Motes cles: refuge, solidarite, resistance

Mondial, România se afla într-o situaţie
geopolitică specială; plasată între două imperii aflate în tabere adverse, ţara
noastră avea de revendicat teritorii româneşti dintr-o parte şi din cealaltă şi nu
putea să intre în acţiune fără a-şi asigura drepturile sale prin garanţii
diplomatice ferme. Aceasta cu atât mai mult cu cât cele două blocuri şi, în
particular, marile puteri formulau promisiuni mai mult sau mai puţin sincere.
Consiliul de Coroană întrunit la Sinaia în ziua de 21 iulie/3 august 1914 a
adoptat, cu o majoritate zdrobitoare, poziţia de neutralitate a statului român,
cu expectativă militară, luând - se preciza în comunicatul oficial - "toate
măsurile spre a păzi frontierele sale".
După doi ani de intense tratative diplomatice, de presiuni interne şi
externe adesea ameninţătoare, cărora premierul Ion I.C. Brătianu le-a făcut
faţă cu remarcabilă ingeniozitate, la 4/17 august 1916 s-a semnat la
Bucureşti Convenţia politică şi Convenţia militară între statele Antantei şi
România. Cele patru state garantau integritatea României, iar România se
obliga să declare război Austro-Ungariei şi să înceteze orice legături cu
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duşmanii aliaţilor.

Pe drept cuvânt, Convenţia din 4/17 august este apreciată
ca una dintre realizările de seamă ale diplomaţiei româneşti.
Prin Convenţia politică semnată la 4117 august 1916 de reprezentanţii
Franţei, Marii Britanii, Rusiei şi Italiei, pe de o parte, şi de premierul
guvernului român, Ion I.C. Brătianu, pe de altă parte, se recunoşteau pentru prima dată într-un docwnent diplomatic semnat simultan - drepturile
statului român asupra teritoriilor româneşti din Austro-Ungaria, urmărindu-se
şi pe hartă traseul viitoarei frontiere cuprinzând Bucovina, Maramureşul,
Transilvania, Crişana şi Banatul până la Ti sa şi Dunăre. Având drept
obiectiv eliberarea acestor teritorii, guvernul român, sprijinit de cea mai
mare parte a opiniei publice, a declarat război Austro-Ungariei în seara zilei
de duminică, 14/27 august 1916 şi în aceeaşi noapte, ...ymata Română a
primit ordinul de declanşare a ofensivei în Transilvania. Incepea Războiul
pentru întregirea României 1916-1919, aşa cum îl va analiza şi înţelege
Constantin Kiriţescu în solida sa operă, apărută la scurt timp după încetarea
conflagraţiei (prima ediţie în două volume, în anul 1922).
Ofensiva din Transilvania, prin care fusese eliberată aproximativ o
treime din teritoriul provinciei, nu a putut fi consolidată, pe frontul de sud
înregistrându-se grele înfrângeri. Nevoită să lupte pe două fronturi în
lungime de peste 1.000 de km, fără a primi sprijinul promis prin Convenţia
militară, trupele noastre s-au retras din faţa unui inamic din ce în ce mai
puternic. Desfăşurarea operaţiilor militare au scos la iveală insuficienta
pregătire a trupei, inferioritatea dotării tehnice, grave deficienţe în stabilirea
legăturilor, probleme ale raporturilor dintre comandanţi ş.a.
Chiar şi în aceste condiţii, armata română s-a angajat în lupte grele, a
opus o dârză rezistenţă, plină de jertfe, în cadrul retragerii din toamna
anului 1916 şi începutul lui ianuarie 1917, retragere care s-a oprit în sudul
Moldovei, pe linia Şuşiţa-Putna-Siretul de Jos. Aşa cum va consemna
generalul E. Ludendorff în amintirile sale de război, deşi înfrântă, armata
română n-a putut fi nimicită. Dar bilanţul general era trist. "Pierdusem - va
consemna generalul G.A. Dabija în ampla sa analiză, Armata Română şi
războiul mondia1 1 - aproape 3/4 din ţară şi 2/3 din armată, moralul
poporului şi al armatei era scăzut de tot, fără a fi anihilat".
În faţa înaintării armatelor Puterilor Centrale, a apropierii de Bucureşti, la
11124 noiembrie 1916 guvernul a hotărât transferarea la Iaşi a unor ministere,
1 G.A.

Dabija, Armata Română în războiul mondial (1916-1918), voi. 1-IV, Bucureşti, s.a.
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arhive, bunuri de tezaur, iar în seara zilei de 18 noiembrie/! decembrie s-a decis
plecarea la Iaşi a guvernului şi a celorlalte autorităţi centrale. În cursul zilei
de 23 noiembrie/6 decembrie 1916, Capitala era ocupată de inamic. Mii de
locuitori din sudul ţării luau drumul Moldovei.
Refugiul în Moldova şi mutarea Capitalei la Iaşi în
noiembrie/decembrie 1916 a marcat începutul unor zile grele pentru statul
român şi pentru locuitorii săi 2 . Conform unor statistici aproximative, s-a
estimat la 1,4 milioane de civili şi militari români numărul refugiaţilor, la
care s-au adăugat aproape un milion de militari ruşi, veniţi în număr mare
în Moldova numai după ce frontul se apropiase de sudul Moldovei (în anul
1912 provincia avea 2.130.000 de locuitori). În raport cu aproape 80.000 de
locuitori, populaţia oraşului înainte de război, acum a fost depăşită cifra de
300.000, Iară a include şi efectivele militare româneşti şi ruseşti ce
staţionau în localitate şi în apropiere. Efortul a fost cu atât mai mare cu cât
oraşul nu cunoscuse o dezvoltare edilitară deosebită şi nu dispunea de un
fond de locuinţe capabil să găzduiască un asemenea surplus de populaţie.
Aşa cum consemna un refugiat, "Iaşul nu a fost prevenit şi prin surprindere
este invadat de o populaţie triplă, ba chiar quadruplă de cea obişnuită. Este
dar un mare merit să poţi suporta şi îndestul a nevoile tuturor" 3 .
În condiţiile suprapopulării şi ale iernii grele, cu zăpezi mari şi ger de
până la -2o·c, încartiruierea, aprovizionarea cu alimente, combustibil,
medicamente ş.c.l. a întâmpinat mari greutaţi. Au izbucnit molimele, iar
tifosul exantematic a devenit "un periculos duşman intern", făcând sute de
mii de victime. "0 iarnă teribilă căzuse şi asupra noastră" - avea să scrie
N .Iorga. Camioanele "aduceau, unul peste altul, trupurile înţepenite aşa de
multe, încât spitalele, unde bolnavii zăceau şi supt paturi, erau silite să
refuze primirea [... ]. Au murit mulţi în această a doua zi după dezastru" 4 .
Numărul victimelor provocate de tifosul exantematic în Moldova a depăşit
cifra de 300.000.
În faţa greutăţilor şi a unor poziţii defetiste, s-a pus problema
evacuării în Rusia a parlamentului, guvernului, armatei, a unor instituţii şi
întreprinderi. Autorităţile ruse au alimentat această tendinţă şi unele
evacuări s-au făcut. Statul, conducerea sa au rămas însă pe loc, evitând o
Ion Agrigoroaiei, Opinie publică şi stare de spirit in vremea Războiului de intregire
a Marii Uniri, ediţia a II-a, Iaşi, 2016, p. 45 şi unn.
3
Iaşul, în Mişcarea, 14 decembrie 1916.
4
N. Iorga, O viaţa de om aşa cum a fost, voi. II, Chişinău, 1991, p. 224-225.
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catastrofă.

Constantin Kiriţescu a surprins consecinţele unei asemenea
hotărâri: "Ea ar fi însemnat abandonarea României ca o colonie a Rusiei.
Un simplu teritoriu de etape al armatei ruseşti, pe de o parte, şi un guvern
rară ţară, pe de altă parte. România şi-ar fi pierdut orice putinţă de a
dispune de soarta ei însăşi; ea s-ar fi dat legată de mâini şi de picioare
Rusiei" 5•
Oraşul Iaşi a devenit centrul refacerii şi "al rezistenţei până la capăt"
şi în pofida suferinţelor (pentru unii acestea dobândeau dimensiunile unui
dezastru), s-a afirmat încrederea în eliberarea ţării şi realizarea unităţii
naţionale. La 9/22 decembrie 1916, la deschiderea sesiunii parlamentare în
sala Teatrului Naţional din Iaşi, Regele Ferdinand prezenta Mesajul
Tronului, care releva vitejia armatei române, jertfele mari şi dureroase
impuse de război şi credinţa neştirbită în izbânda finală. Mesajul conţinea şi
promisiunea solemnă a reformelor democratice, indispensabil legată de
realizarea idealului pentru care am intrat în război: "Să spunem ţăranului că
luptând pentru unitatea naţională, el luptă totodată pentru dezrobirea lui
politică şi economică".

După

ce la 11/24 decembrie 1916 s-a constituit guvernul de
colaborare Ion I.C. Brătianu - Take Ionescu (în iulie 1917, conducătorul
Partidului Conservator-Democrat va deveni vicepreşedinte al Consiliului de
Miniştrii), în şedinţa Adunării Deputaţilor din 14/27 decembrie 1917 N. Iorga
a rostit un discurs ce a produs o puternică impresie în ţară şi în Franţa 6 •
Încrezător în izbânda armatei române, neobositul luptător pentru unitate
naţională încheia, în aclamaţiile asistenţei, amintind cuvintele lui Petru
Rareş cărora le dădea un sens nou, adecvat momentului: "Vom fi iarăşi ce am
fost şi mai mult decât atât". Reprezentantul Franţei în România, Saint-Aulaire,
1-a felicitat pe N. Iorga pentru emoţionalul discurs în care, "cu atâta
elevaţie, sunt comprimate conştiinţa şi speranţa României".
S-au făcut eforturi uriaşe pentru îngrijirea răniţilor şi bolnavilor în
cele peste 30 de spitale, infirmerii, săli de triaj, majoritatea în localurile
Constantin Kiriţescu, Războiul pentru intregirea României 1916-1919, voi. II,
1922, p. 63-64.
6 "Oriunde am fi, oricum am fi,- sublinia N. Iorga- suntem hotărâţi să mergem până la
capăt, în credinţa că nu se poate, cu nici un chip ca, şi înaintea celei mai sălbatice forţe
organizate, să piară drepturile unui popor de a trăi pe pământul în care nu este fir de ţărână
care să nu fie acoperit de cel mai nobil sânge" (Pentru întregirea neamului. Cuvântări
de război 1915-1917, p. 230 şi urm.).
5
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şcolilor.

Corpul medical, constituit în ce s-a numit "viteaza armată internă",
a primit un ajutor substanţial din partea misiunii medicale franceze. Regina
Maria s-a aflat în primele rânduri în alinarea suferinţelor şi menţinerea
speranţelor, trăind atunci- va scrie I.G. Duca- o pagină a vieţii ei "pentru
care România îi datoreşte o adevărată recunoştinţă" 7 •
Mai multe organe de presă (România - subintitulat "organ al apărării
naţionale", Neamul Românesc, Acţiunea Română, Mişcarea, Evenimentul
ş.a.) au avut un rol remarcabil în combaterea pesimismului, în îmbărbătarea
opiniei publice şi sădirea credinţei că sacrificile nu vor fi zadarnice 8 . În
editorialul primului număr al ziarului România (2 februarie 1917), în
calitatea sa de prim-redactor, Octavian Goga scria: "Vrem deci să ne
semănăm credinţa pe tot cuprinsul acestui pământ, să vorbim cu soldatul şi
cu civilul şi să ne facem de-a lungul satelor şi oraşelor vestitorii cântecului
de biruinţă care se urzeşte ceas de ceas [ ... ]. În fiecare clipă, în alergarea
minţii, în ceasuri de muncă şi în nopţi de veghe împreună cu toată suflarea
ţării strămoşeşti, noi vom avea ochii îndreptaţi spre voi, soldaţi ai neamului,
care din tranşee trimiteţi moarte liftelor străine. În raniţele voastre e biruinţa
de mâine."
Sfârşitul iernii şi venirea primăverii aduceau noi speranţe, prin
depăşirea unor greutăţi interne de aprovizionare cu bunuri de primă
necesitate şi prin limitarea consecinţelor tifosului exantematic. Declanşarea
Revoluţiei ruse (27 februarie/12 martie 1917) şi intrarea S.U.A. în război
(24 martie/6 aprilie 1917) au avut consecinţe însemnate asupra stării de
spirit a românilor. "În mijlocul preocupaţiunilor noastre locale şi peste
capul nostru, a izbucnit revoluţia rusească. Repercuţia ei asupra acelor ce se
întârtau la Iaşi a fost mare - îşi va aminti C. Argetoianu. Ca şi intrarea
Americii în război, revoluţia de la Petrograd a fost primită la noi cu
însufleţire". Aceste speranţe de mai bine - continua Argetoianu - s-au
năruit repede sub valul pacifismului (bolşevic) care a dezorganizat toate
ofensivele ruseşti. Pe moment însă, Revoluţia rusă era apreciată la Iaşi ca
un eveniment de cea mai mare însemnătate pentru istoria Europei 9 .
Sosirea la Iaşi a telegramei oficiale ce anunţa noua poziţie a S.U.A. a
provocat o explozie de entuziasm. Octavian Goga publica în România din
7

1.G. Duca, Amintiri politice, voi. Il, Munchen, 1981, p. 128.
Ion Agrigoroaiei, op.cit., p. 82-84.
9
Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, voi. III,
partea a V-a, 1916-1917, Bucureşti, 1992, p. 186-187.
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24 martie 1917 articolul O zi mare - America declară război Germaniei,
iar R. Seişanu scria în articolul Factorul american din Acţiunea română,
din aceeaşi zi: "Noi salutăm cu sinceră satisfacţie intervenţia armată a Marii
Republici Americane şi avem motive să vedem în acest mare eveniment
zorile apropiatei victorii a Aliaţilor".
La crearea acestei atmosfere de încredere o contribuţie substanţială a
avut opera de reorganizare a armatei, de refacere a efectivelor, de
completare a armamentului, de instruire corespunzătoare, operă realizată cu
participarea directă şi competentă a Misiunii Militare Franceze, condusă de
generalul Henri Berthelot. Pentru această participare amplă la refacerea
armatei, românii - scrie Constantin Kiriţescu - "I-au aşezat în galeria
iluştrilor binefăcători ai neamului", iar armata şi naţiunea "I-au răsplătit
printr-o popularitate din cele mai duioase" 10 •
În zilele de 7-8 iunie 1917 populaţia oraşului, oficialităţile au făcut o
primire entuziastă voluntarilor români - ardeleni şi bucovineni - veniţi din
Rusia pentru a se înrola în armata română. În dimineaţa zilei de 8 iunie
voluntarii au depus jurământul în faţa Regelui Ferdinand, a generalilor
Berthelot, Scerbacev şi Prezan, a ataşaţilor militari ai aliaţilor. În după-amiaza
aceleiaşi zile, în Piaţa Unirii a avut loc o entuziastă manifestare a spiritului
de unitate naţională. După cuvântările lui Ion I.C. Brătianu, Octavian Goga,
Ion Nistor, Victor Deleu, N. Iorga, Mitropolitul Pimen ş.a., în jurul statuii
lui Cuza-Vodă s-a încins o simbolică horă a Unirii. A urmat defilarea
voluntarilor pe strada Lăpuşneanu, prin faţa Palatului Domnesc, în balcon
fiind Regele Ferdinand. Festivităţile s-au încheiat cu serbarea militară de la
sediul Regimentului 7 Roşiori. În cuvântul său, primul ministru subliniase
semnificaţia evenimentului: "Aţi venit fraţilor, în mijlocul nostru şi prin
venirea voastră aţi schimbat în zile de bucurie vremurile în care trăim. Ne
găsiţi într-un colţ al ţării, îngrămădiţi în nevoi, dar încordaţi în lupta
hotărâtoare la care mergem plini de credinţă [ ... ]. Bine aţi venit în acest
colţ al României, care de azi înainte, într-o întindere mică, are un cuprins
mare, căci prin înfrăţirea voastră România Mare este astăzi la Iaşi" 11 •
Intrarea României în război, rezistenţa în faţa duşmanului şi
obiectivul naţional urmărit au determinat reluarea discuţiilor pe marginea
10
Vezi pe larg Michel Roussin, La Mission Militaire Fran~;aise en Roumanie pendant
la Premiere Guerre Mondial, 2 voi., Paris, 1972.
11
Aspecte ale luptei pentru unitate naţională. Iaşi, 1600-1859-1918 (coordonatori:
Gh. Buzatu, A. Kareţchi, D. Vitcu), Iaşi, 1983, p. 248-253.
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reformelor democratice, discuţie declanşată în preajma războilui. După
promisiunile făcute de Regele Ferdinand şi Generalul Averescu pe front în
martie-aprilie, în mai-iunie 1917 s-a trecut la dezbaterea reformelor în
Parlament, în vederea modificării Constituţiei, în sensul înserierii în textul
ei a exproprierii pentru utilitate naţională a unor suprafeţe din marile
proprietăţi în vederea împroprietăririi ţărănimii, precum şi a alegerii
deputaţilor prin vot universal. Introducerea acestor prevederi în Constituţie
(prin legea semnată de Rege la 9 iulie şi publicată în Monitorul Oficial din
20 iulie 1917) a întărit considerabil moralul de luptă al armatei (compusă în
proporţie de 90% din ţărani) şi a fost încă o manifestare a solidarităţii din
acele zile 12 • În cadrul dezbaterilor parlamentare (în ambele Camere proiectul a
fost adoptat cu o majoritate zdrobitoare), Barbu Ştef'anescu-Delavrancea
declara: "Şi este o aşa de strânsă legătură între chestia naţională, reformele
împroprietăririi ţărănimii şi ridicarea celor 5-6 milioane de suflete la viaţa
noastră publică, că n-ar mai fi nevoie de nici o explicaţie [ ... ]. Acum ni se
cere să fim cu sufletul nostru pe front, cu cei care luptă şi mor pe front. Să
le dăm ţăranilor eroi ceea ce trebuie să le dăm din toată inima şi cu toată
dragostea noastră" 13 •
La începutul verii anului 1917 statul român, aflat "în acest colţ al
României", era pregătit să reziste în faţa unui atac ce se anunţa deosebit de
periculos pentru însăşi existenţa sa. Într-un interval scurt de timp, cu
eforturi uriaşe realizate printr-o largă angajare socială, armata română, bine
instruită, întărită moral, avea acum puternice temeiuri de a dovedi că "pe-aici
nu se trece".
Dintr-o perspectivă mai largă oferită de documentele publicate după
război, rezistenţa din vara anului 1917 s-a plasat într-un context ce punea
sub semnul întrebării viitorul statului român. Intrarea S.U.A. în război cu
I.G. Duca a remarcat modul în care reprezentanţi ai marilor proprietari în parlament (cu
câteva excepţii, precizăm noi), ai cercurilor politice conducătoare au înţeles să contribuie la
depăşirea momentului grav prin care trecea societatea românească: "Nu cred să existe în istorie
multe exemple de un aşa simţ al datoriei la o clasă întreagă şi va rămâne pururea o cinste
neperitoare pentru clasele diriguitoare ale României Mici, pentru acea aşa-zisă şi atât de hulită
oligarhie care a ştiut la un moment hotărâtor al dezvoltării noastre sociale şi naţională să
consimtă de bună voie Ia sacrificiile necesare, pentru a da ţării întregile pacea socială şi pentru
a-i asigura puternice temelii de dezvoltare viitoare" (I.G. Duca, op.cit, p. 195-196); vezi, pe
larg, Istoria Românilor, voi. VII, tom II, ediţia a 11-a, Bucureşti, 2015, p. 788-790.
13
Dezbaterile parlamentare. Adunarea Deputaţilor, şedinţa din 9 iunie 1917, în
Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 54,3 aprilie 1918, p. 588-589.
12
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Germania a fost primită cu o deosebită satisfacţie, numai că aceasta şi-a
rezervat în coaliţie un loc aparte, de "asociat" al aliaţilor, pentru a-şi păstra
o anumită libertate de acţiune în război şi, mai ales, la conferinţa de pace.
Guvernul american a fost preocupat, încă un timp, de a scoate Imperiul
Austro-Ungar din alianţa cu Germania şi de a-1 menţine într-o anumită
formă. Principiul afişat de Wilson - dreptul popoarelor de a dispune de
propria soartă - presupunea modificarea substanţială a hărţii Europei
Centrale; or, preşedintele afirma în Congres, chiar cu câteva zile înainte de
a declara război Austro-Ungariei (abia la 7 decembrie 1917) că nu doreşte
dezmembrarea acesteia. În ce măsură - se întreba Renouvin - aceste vederi
se împăcau cu angajamentele Antantei faţă de Italia, România, Serbia, cu
toate tratatele semnate referitoare la împărţirea Turciei sau la malul stâng al
Rinului? Scopurile războiului erau, în unele privinţe, diferite pentru Antanta
şi pentru S.U.A. 14 , situaţie care a generat probleme ce trebuiau depăşite
pentru a se recunoaşte drepturile naţionale româneşti.
În aceeaşi perioadă, Austro-Ungaria dădea semne serioase de slăbire,
depunea eforturi serioase de a ieşi din război, dar cercurile germane în
frunte cu Hindenburg şi Ludendorff făceau eforturi de a o menţine în
acţiune. În timp ce prinţul Sixt de Bourbon îşi începuse misiunea în apusul
Europei 15 , Germania făcea noi presiuni asupra Austro-Ungariei. La 13/26
martie 1917 a fost semnat de către cancelarul Germaniei, Bethmann-Hollweg
şi ministrul de Externe al Austro-Ungariei, Ottokar von Czernin, Memoriul
secret sau Documentul de la Viena, prin care, în caz de victorie, Imperiul
hasburgic primea teritorii pe seama României 16 •
Czernin insista asupra împărţirii României între Austria, Rusia şi
Bulgaria. În mai 1917, într-un memoriu secret înaintat împăratului său
14 Pierre Renouvin, La Crise europeenne et la Premiere Guerre Mondiale (1914-1918),
Paris, 1965, p. 458-459.
15
La 31 martie 1918, Sixt de Bourbon, cumnatul împăratului Carol, remitea lui Poincare o
scrisoare în care propunea negocieri de pace pe următoarele baze: restituirea Alsaciei şi
Lorenei, reconstituirea Belgiei, asigurarea pentru Serbia a unei căi de acces Ia Marea Adriatică
şi păstrarea, cu mici concesii, a integrităţii Imperiului Austro-Ungar. România rărnânea fără
Transilvania. Franţa nu putea accepta această propunere. Primul ministru Ribot declara:
"România e cu totul uitată. Obligaţiile noastre faţă de România sunt mai mari faţă de Serbia,
fiindcă România nu a intrat în război decât pentru noi" (Arhiva Naţională Istorică Centrală,
Fond Casa Regală, dosar 9011918; Constantin Kiriţescu, op.cit., p. 84).
16
Jacques Isomi, Louis Cardas, Histoire veridique de la Grande Guerre, tom IV, Paris,
1970, p. 97.
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preciza: "Noi trebuie să obţinem România. Voi lua Muntenia şi toată
Moldova până la Siret. Partea de răsărit a Moldovei voim s-o oferim Rusiei
şi în aceasta văd eu o uşurare a încheierii păcii. Dobrogea veche trebuie să
revină Bulgariei, iar mica porţiune ce rămâne o lăsăm noii Românii". O
serie de propuneri urmăreau să ascundă slăbiciunile Puterilor Centrale, ale
Austro-Ungariei în special. Dincolo de o anumită îngrijorare cu care factorii
politici de la Iaşi au urmărit (pe cât posibil) firul unor astfel de tratative, se
exprima încrederea în victoria comună a aliaţilor 17 • Referindu-se la
propunerile Germaniei din această perioadă, ziarul Mişcarea (oficiosul
guvernului) din 26 aprilie 1917, releva faptul că ele urmăresc să ascundă,
pe de o parte, slăbiciunile Puterilor Centrale şi, pe de altă parte, adevăratele
intenţii ale acestora: "Războiul a continuat împotriva intereselor Germaniei
şi faza nouă în care au intrat operaţiunile a convins desigur pe conducătorii
Imperiului german cât de zadarnice sunt uneltirile pacifiste şi cât de fatală
poate fi cerşetoria păcii în condiţiile de azi".
Opera de redresare şi de pregătire a rezistenţei armate hotărâtoare a
fost adesea stânjenită de tulburările puse la cale de elementele bolşevice din
trupele ruseşti. În aprilie/mai 1917 atmosfera s-a tensionat pentru scurt
timp, ca urmare a propagandei desfăşurate de un soviet al armatei ruse de
lângă Iaşi. Aflat cu domiciliul forţat în Iaşi, Cristian Racovski a fost eliberat
de ruşi şi a organizat, la 18 aprilie/! mai 1917, o manifestaţie chiar în Piaţa
Unirii. "Se cerea, nici mai mult nici mai puţin,- va reţine I.G. Duca- decât
înlocuirea formei de guvernământ. Toţi soldaţii ruşi purtau cocarde roşii,
aveau atitudini agresive şi priviri batjocoritoare. Vădit, situaţia era gravă".
Generalul Scerbacev, comandantul trupelor ruseşti din Moldova, a
intervenit, cerându-le soldaţilor să nu se mai amestece în treburile interne
ale unui stat aliat. Mai eficientă a fost însă - va aprecia I.G. Duca demonstraţia făcută de Regimentul 9 V ânători, care la 26 aprilie/9 mai, a
parcurs străzile principale ale oraşului, "cu 25 de mitraliere bine scoase în
evidenţă". Revoluţionarii de la soviet au plecat, încetul cu încetul, din Iaşi
şi "astfel, dintr-o zi într-altă, ordinea a fost temeinic şi definitiv
restabilită" 18 •

În vara anului 1917, România era pregătită, printr-o mobilizare
acestor încercări, venite din interior sau din exterior,

exemplară, să facă faţă
17
18

Istoria Românilor ... , p. 724-725.
I.G. Duca, op.cit., p. 179-180.
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să

reziste în apărarea fiinţei de stat, condiţie absolut necesară unirii tuturor
provinciilor româneşti.
În luna iulie 1917, ofensivă rusă în Galiţia a fost oprită, armata
Puterilor Centrale a trecut la o puternică contraofensivă, provocând o grea
înfrângere ruşilor la Tamopol (24 iulie). În aceste condiţii se urmărea
scoaterea României din război, printr-o ofensivă concentrică a două grupuri
de armate: unul comandat de Mackensen în zona Nămoloasa, altul
comandat de Gerock, în zona Oituzului. Trupele române urmau să fie prinse
într-un uriaş cleşte, nimicite şi Moldova ocupată. Atunci când, în seara zilei
de 23 iulie, Mackensen (supranumit "spărgătorul de fronturi") va pleca spre
linia frontului, el le spunea ofiţerilor şi demnitarilor care I-au condus la
Gara de Nord: "La revedere, peste două săptămâni la Iasi".
Succesiunea în timp a acţiunilor militare din iulie-august 1917 a
cuprins trei operaţii: operaţia ofensivă a Armatei a 2-a română în zona
Mărăşti (Bătălia de la Mărăşti), operaţiile de apărare din zonă Mărăşeşti şi
ale aripii drepte a Armatei a 2-a în zona Oituz (Bătălia de la Mărăşeşti şi
Bătălia de la Oituz). Nu ne oprim aici asupra desfăşurării acestor bătălii;
intenţia noastră se limitează la semnificaţia lor deosebită, la intensitatea cu
care s-a urmărit evoluţia luptelor şi la ecoul puternic, răsunetul înregistrat în
rândul populaţiei.
Armata a 2-a de sub comanda generalului Al. A verescu a repurtat o
însemnată victorie, care, însă nu a putut fi valorificată din cauza
defecţiunilor intervenite pe frontul rusesc. Generalul A verescu a ţinut să
remarce: "Poporul României moderne trebuie să-şi întipărească bine în
suflet ziua de 11 iunie 1917, când în acea zi, pentru întâia dată, armata sa
tânără, care-şi primise botezul de sânge numai cu 40 de ani înainte la
Griviţa, înscrie în istoria sa prima victorie în adevăratul înţeles al
cuvântului, adică victorie ofensivă şi definitivă" 19 •
În acele zile de grea cumpănă pentru întregul neam, s-au rostit şi s-au
scris cuvinte de îmbărbătare, s-a subliniat încă o dată caracterul războiului
purtat de noi 20 . Dacă pentru alte state, scria Opinia din 27 iulie 1917,
Cf Istoria Românilor ... , p. 736-737. În lunile mai-iunie 1917 s-a desflişurat etapa
a reorgani.zării Armatei a 2-a, al carui comandament a funcţionat la Bacau. S-a
înfiinţat aici un centru de instrucţie al armatei, generalul Al. Averescu manifestând multă
energie şi inventivitate în situaţia dată, fiind permanent în contact direct cu trupa (Petre Otu,
Mareşalul Averescu, militarul, omul politic, legenda, ediţia a 11-a, Bucureşti, 2009, p. 164).
20
Vezi şi 1. Agrigoroaiei, Opinie publică ... , p. 110-115.
19

hotărâtoare
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"un veşnic punct de întrebare asupra popularităţii războaielor în
general şi în special al celui de astăzi", războiul nostru a devenit popular,
"căci ce poate fi mai popular decât lupta pentru dezrobirea fraţilor tăi?". În
acelaşi sens se pronunţa articolul În clipa cea mare din 28 iulie 1917:
poporul român a tras spada convins că îndeplineşte o datorie de conştiinţă
faţă de înaintaşii care I-au îndemnat să lupte pentru dezrobirea fraţilor de
peste munţi, să învingă toate pierderile până la realizarea idealului naţional.
Prin marea bătălie de la Mărăşeşti, desfăşurată între 24 iulie şi 21 august
1917, trupele române care au înlocuit succesiv unităţile ruseşti contaminate
de bolşevism, au zdrobit ofensiva inamicului şi I-au silit să treacă în
apărare. În ordinul de zi dat de generalul Eremia Grigorescu, se exprimă
admiraţia faţă de eroismul rară de seamă al ostaşilor noştri şi încrederea
deplină în apropierea momentului realizării unităţii naţionale: "Prin
rezistenta ce aţi opus cu piepturile voastre la Mărăşeşti şi Muncelu aţi făcut
să se întunece vremurile de cucerire uşoară a părţii ce ne-a mai rămas din
scumpa noastră ţară [ ... ]. Aţi făcut să reînvie în mintea tuturor amintirea
glorioasă a faptelor străbunilor noştri. Fiţi gata să arătaţi liftelor sălbatice că
românul nu are de dat din pământul scump al ţării decât locul de mormânt.
Din sângele vostru se va ridica, curat şi măreţ, o ţară românească a tuturor
românilor".
Remarcabile sunt articolele publicate de Octavian Goga în ziarul
România la începutul lunii august 1917. În articolul Zile mari din 2 august
1917, poetul-tribun scria: "Lupta este în curs şi sfârşitul ei nu se poate
prevedea. Ceea ce ştim însă şi trebuie s-o spunem este vitejia de epopee a
soldaţilor noştri. De aceea astăzi, în această perioadă de grea cumpănă a
istoriei noastre, privim viitorul cu mai multă neîncredere că oricând".
În articolul Ne învaţă Mărăşeştii din 8 august 1917, Octavian Goga
insistă asupra învăţămintelor ce trebuiau trase pentru calea de urmat după
război:

"Niciodată nu s-a arătat într-un mod mai evident energia poporului
nostru şi putinţa lui de a se adapta la toată formele de viaţă modernă, ca în
aceste zile de cumplit război, când armatele Imperiului german se frâng de
zidul de pe Siret. Mărăşeştii strigă deci cu învăţătura sângelui vărsat acolo,
strigă în conştiinţă tutror oamenilor care vor îndreptarea ţării noastre
nenorocite. Zilele de glorie ale acestui sat din Moldova trebuie să fie zile de
înaltă pedagogie naţională care va îndruma viitorul. Ele pretind ca România
de mâine să fie adusă de către conducătorii ei pe toate terenurile de viaţă
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în aceleaşi condiţii de biruinţă în care o jumătate de an de muncă
cinstită a adus armata noastră de astazi".
Aproximativ concomitent cu bătălia de la Mărăşeşti s-a desfăşurat şi
bătălia de la Oituz (26 iulie-22 august), care a srarâmat braţele cleştelui
celor două armate austro-germane ce trebuiau să opereze de-a lungul
Trotuşului şi Siretului. Manifestul către ţară dat de rege şi suveran în
acest context şi, totodată, la împlinirea unui an de la intrarea în război,
exprima încrederea nestrămutată în izbândă:
" .. .În locul României de ieri vom dobândi România de mâine, aşa
cum au mângâiat-o în visurile lor părinţii noştri, aşa cum o vom lăsa
moştenire urmaşilor noştri. Eroismul uimitor al ostaşilor, admirat de toată
lumea, a fost susţinut de toată lumea, a fost susţinut de bărbăţia noastră, a
acelora de acasă. În mijlocul celor mai groaznice încercări aţi rămas
statomici în credinţa şi hotărârea voastră de a jertfi totul pentru cinste,
pentru drept şi biruinţă [ ... ] .
Prin suferinţele noastre vom câştiga dreptul la viaţa românilor de
pretutindeni, singura viaţă care are preţ pentru noi toţi. Sus inimile şi strânşi
uniţi împrejurul steagului acoperit de glorie prin vitejia ostaşilor, să nu iasă din
piepturile noastre decât un singur strigăt: înainte pentru România Mare!"21 .
Victoriile la Mărăşeşti, Măreşti şi Oituz, obţinute cu numeroase jertfe, au
avut o importanţă capitală făcând să eşueze planurile de ocupare a statului
român. Menţinerea fiinţei statale a însemnat menţinerea nucleului în jurul
căruia au gravitat în continuarea forţelor de eliberare naţionale. Mărăşeştii au
reprezentat, aşa cum s-a afirmat în acele zi "simbolul gloriei cu care armata a
acoperit prestigiul României şi a sfinţit războiul unităţii naţionale".
Rezistenţa românească a condus la prăbuşirea uneia dintre cele mai
puternice ofensive iniţiate de Puterile Centrale pe frontul de Est şi a barat
drumul acestora spre Rusia. Rămânând pe loc, într-o atitudine de fermă
apărare- va aprecia Seton-Watson- românii au împiedicat pe Mackensen
să ocupe Odessa şi pe Leopold de Bavaria, Moscova22 • În urma acestor
înfrângeri, comandamentul german a renunţat la operaţii ofensive pe
această porţiune de front. Între Rusia şi armatele Puterilor Centrale, în
această zonă continua să existe statul român.
La împlinirea unui an de la apariţia ziarului România, subintitulat
21
22

Mişcarea,

15 august 1917.
Constantin Kiriţescu, op cit. p. 315-317.

244

Ion Agrigoroaiei

"organ al apărării naţionale", directorul său, Mihail Sadoveanu a insistat
asupra rezistenţei şi mobiliziirii exemplare dovedite de români în situaţiile
atât de dificile prin care trel: us~ră de la intrarea în război, exprimându-şi
încrederea că istoria va consemna cum se cuvine aceste fapte: ,,Am luat
arma pentru drepturile neamului nostru obijduit şi sfârtecat sub stăpâniri
străine. Va interesa pe istoric fapte de ordin social: cum s-a organizat un
popor, câtă abnegaţie şi câtă cinste a pus şi mai ales cum a ştiut să se apere
şi să se reculeagă în marile dezastre [ ... ]. Energiile latente ale naţiunii s-au
deşteptat şi s-au înodat. Tot poporul s-a strâns sub izbitura de val a
nefericirii"23 • La împlinirea a 100 de ani de la aceste evenimente, istoricul,
şi nu numai istoricul, ar trebui să fie interesat în cunoaşterea profundă a
atitudinii românilor care, după retragerea în Moldova, s-au recules şi
organizat în prima jumătate a anului 1917, demonstrând cu eroism că "pe
aici nu se trece!".

23

România, 2 februarie 1918.
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A urei-Florin Ţuscanu
The Episcopacy of Roman in the First World War
Abstract: The Episcopacy of Roman expanded over 4 districts at the end of
the 201h century: Roman, Bacau, Putna and Tecuci. Some significant battles caused
by the First World War took place on these particular territories.
In those difficult times, when the country struggled, the clergy and the
parishioners managed to give life to the greater sought ideals of unity and
selflessness. The bishop of Roman at that time, Teodosie Atanasiu, sent ever since
the beginning of the war some pastoral letters, appealing to the people's inner
strength and set of values and asking them to maintain their country's borders and
conserve their Christian faith, to help the men in the military service by means
seen fit (raising money or giving them products) and to say prayers in hope of a
better future.
Some monasteries were temporary tumed into hospitals for the wounded
and the priests who remained in their villages took up teaching children, trying to
replace the teachers that were called on the front. But there was also a number of
252 priests who actually went on the front under the command of a military
archpriest (Constantin Nazarie), a former theology professor at Roman's "St.
George" Seminary.
General Prezan summed up the beneficiat implication of the Church in the
state of affairs ofthe country through this personal opinion: "It is an honour for the
clergy to have these priests, that went on the front alongside our soldiers, for they
did more than their country ever required them to do".
Key words: Episcopacy of Roman, military priests, pastoral letters,
monasteries, front logs, bishop Teodosie Atanasiu, metropolitan Pimen Georgescu.
Episcopia Romanului, al doilea scaun ierarhic al Bisericii Ortodoxe
din Moldova, cuprindea la începutul secolului XX patru judeţe: Roman,
Bacău, Putna şi Tecuci, cu parohiile şi mănăstirile aferente acestora 1•
Marile bătălii cauzate de prima conflagraţie mondială s-au desfăşurat pe
teritoriul aflat sub jurisdicţia canonică a acestei eparhii.
Aşa cum preciza N. Iorga într-un discurs ţinut la Universitatea din
Bucureşti în acele momente grele, dorinţa românilor de unire "nu mai
1

Anuarul Eparhiei Romanului, Bucureşti, 1936, p. 446.
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constituie nici o amintire istorică aşa de veche ca Traian, nici un vis aşa de
depărtat şi nereal... şi nu e nici o teorie de drept ci devine o necesitate
intimă, fundamentală a naţiei noastre"2•
În aceste clipe grele pentru ţară, clerul şi credincioşii Episcopiei Ţării
de Jos (a Romanului) şi-au adus o contribuţie însemnată la împlinirea
acestui vis măreţ, dorinţa românilor de pretutindeni la unitate sub acelaşi
stindard.
Episcopul Romanului, TEODOSIE ATANASIU, a trimis încă din
primele clipe ale războiului scrisori pastorale, prin care solicita clerului să
contribuie la sănătatea morală a poporului, să facă necontenite rugăciuni
pentru biruinţa ostaşilor noştri şi strângerea de ajutoare pentru armata
noastră (îmbrăcăminte, alimente, bani) etc.
Vom prezenta în cele ce urmează câteva fragmente din vibrantele
pastorale emise de episcopul Teodosie al Romanului în timpul primului
război mondial:
Scrisoare pastorală datată 20 apr. 1916:
,Jn aceste vremuri grele prin care trecem socotim că cea mai mare
datorie este de a ne pregăti sufleteşte, încât atunci când va suna ora cea
mare, să putem jerti fără ezitare atât sângele nostru şi al fiilor noştri, cât şi
agonisita noastră pentru apărarea patriei... "
De asemenea, episcopul face apel la populaţie să subscrie acţiuni
val orând 100 lei/bucata puse la dispoziţie de stat pentru pregătirea şi
înzestrarea armatei române, acestea reprezentând împrumutul naţional
deschis de statul român 3 .
1)

2)Scrisoare pastorală datată 15 aug. 1916, imediat după ce
România declară război Puterilor Centrale (conform convenţiei cu
Antanta):
,,Acum când armatele române pornesc pe câmpul de luptă pentru
apărarea patriei şi înfăptuirea idealului nostru naţional, gândul nostru al
tuturor trebuie să fie îndreptat către Cel Atotputernic... "
Se face apel ca preoţii să însoţească armata "până fn tranşee" şi s-o
Pr.prof. D. Stăniloae, Rolul ortodoxiei în formarea şi păstrarea fiinţei poporului
român şi a unităţii naţionale, în Ortodoxia", anul XXX (1978), nr. 4, p. 594.
3
Arhiva Parohiei Moldoveni, jud. Neamţ, dosar "Corespondenţa" pe anul1916, f, 30.
2
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călugării şi călugăriţele

sunt

chemaţi să

acorde prim ajutor
răniţilor, ,,să însoţească trenurile de ambulanţă" şi să îngrijească de bolnavi
în spitale, iar preoţii rămaşi acasă să îngrijească de văduve, orfani, invalizi
şi de familiile sărace "a căror soţi se găsesc în focul tranşeelor".
In fiecare sărbătoare şi zi de vineri, toţi preoţii Eparhiei Romanului
vor înălţa rugăciuni "pentru biruinţa ostaşilor noştri." "Ar fi o trădare şi o
adâncă jignire, adusă trecutului Bisericii noastre naţionale, dacă
preoţimea nu-şi va face deplina datorie acum, şi mai ales acum, când, e
vremea faptelor ... " 4.
La 3 septembrie 1916 şi prefectul judeţului Roman - George Kapri adresează o scrisoare tuturor bisericilor şi locuitorilor zonei, intitulată: Apel
şi sfaturi către public, din care spicuim: "Scohorâtori dintr-un neam nobil,
să fim la înălţimea vitejiei cu care vor primi ostaşii noştri ura şi dispreţul
celor dintr-o ţară, al cărei pământ este plămădit din sânge şi sudoare
românească şi în care de veacuri sălăşluiesc oasele strămoşilor noştri...
Luaţi aminte că se hotătăşte soarta neamului nostru care vrea să trăiască
liber, de sine stătător, într-o Românie Mare !" 5•
3) Scrisoare pastorală adresată de Episcopul Romanului Teodosie Atanasiu , datată 27 oct 1916:
"De două luni şi mai bine trăim timpuri de mărire a strămoşilor,
trăim timpuri de glorie a istoriei, căci fiii noştri vrednici urmaşi ai
înaintaşilor, înarmaţi cu sabia în mână şi credinţa în suflet, au plecat la
hotare pentru apărarea patriei şi întregirea neamului... "
Episcopul Teodosie face apel la preoţii săi, să doneze salariul pe o zi
pentru hrana familiilor celor mobilizaţi din Transilvania, iar în fiecare
biserică din Eparhia sa se va aşeza o cutie pentru "Crucea Roşie", unde se
vor face colecte pentru răniţi şi pentru familiile celor morţi pe front.
Deasemenea, la Sfintele Daruri, se vor pomeni după familia regală (regele
Carol, regina Elisabeta cu fiica lor Maria), "Pe fericiţii ostaşi căzuţi pentru
apărarea patriei şi întregirea neamului să-i pomenească Domnul
Dumnezeu întru împărăţia sa"6 .
Tot acum se face pomenirea pricipelui Mircea "adormit întru fericire".
4

Ibidem, f. 53.
Ibidem, f. 71.
6
Ibidem, f. 84.
5
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Se face apel, de ajutorare a familiei preotului Gh. Hanganu din
Comăneşti, Bacău, care în urma unui incendiu devastator "a rămas pe
drumuri cu 9 copii"1 .
Deasemeni, la 2 noiembrie 1916 se revine la normalitate în ceea ce
priveşte folosirea clopotelor în cadrul cultului, după primirea unui ordin la
22 august 1916, care menţiona ca pe toată perioada războiului să nu se tragă
clopotele ci să se folosească doar toaca; clopotele folosindu-se doar în caz
de necesitate, de alarmă 8 .
În decursul acestor două luni de confruntări, Episcopia Romanului a
organizat mai multe spitale de campanie pentru îngrijirea răniţilor, la
mănăstirile din zona învecinată câmpurilor de bătălie, precum sunt cele de
la: M-rea Caşin, M-rea Bogdana, M-rea Măgura Ocnei, dar şi la Seminarul
"Sf. Gheorghe" din vecinătatea Centrului Eparhial Roman, sau la Spitalul
"Precista Mare" Roman9 .
La Mănăstirea Giurgeni, lângă Roman, se confecţionau pansamente
pentru rani ţi, iar preoţii rămaşi acasă (cei care nu au fost mobilizaţi pe
front), suplineau la sate pe învăţătorii concentraţi.
În afară de călugării şi călugăriţele din cadrul Episcopiei Romanului,
au plecat în serviciul militar şi în tranşee 252 de preoţi. Dintre aceştia, 26
au fost demobilizaţi, 25 dispăruţi sau luaţi prizonieri, 6 răniţi şi 5 au murit
pe cârnpul de bătălie; 14 7 de preoţi au fost asimilaţi cu gradul de căpitan,
alţi 5 propuşi pentru avansare, iar unii dintre dânşii au fost decoraţi cu
"Virtutea Militară" 10 .
Un exemplu de devotament şi credinţă este preotul Cazacu, care a fost
găsit în tranşee mort cu crucea în mână. Printre preoţii militari de pe front
se găseau şi Tit Simedrea - viitor mitropolit, Gheorghe Leu - viitor episcop
de Huşi, Partenie Ciopron - ostaş rănit în acest război, viitor episcop al
Armatei române şi apoi Episcop al Romanului, la care se adaugă şi un mare
număr de cântăreţi bisericeşti 11 •
Prezenţa acestora în acest context istoric, un moment de răscruce al
7

Ibidem.
Ibidem, f. 85.
9
Ioachim Vasluianul, Contribuţii ale clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe
Române la împlinirea idealului de unitate naţională, în revista Cronica Episcopiei
Romanului, 1993, voi. V, p. 17.
10
Ibidem, p. 18.
11
Ibidem, p. 19.
8
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neamului românesc, a fost apreciata de catre generalul Prezan, care spunea:
,,Este o cinste pentru cler care alături de ostaşi au făcut mai mult decât li s-a
cerut pentru ţară şi neam" 12 •
Trebuie să precizăm că preoţii mobilizaţi, în număr de 252, au fost
repartizaţi la unităţile operative şi erau conduşi de protopopul militar
Constantin Nazarie, fost profesor la Seminarul "Sf. Gheorghe" Roman, apoi
profesor de teologie morală la Facultatea de Teologie din Bucureşti, numit
în această responsabilitate prin hotărârea Sf. Sinod din 15 mai 1915 13 .
Dintre aceşti 252 de preoţi mobilizaţi, 135 erau licenţiaţi în teologie,
1O erau doar absolvenţi ai Facultăţii de Teologie, 70 aveau studii
seminariale complete (8 clase), 10 aveau doar 4 clase seminariale 14 .
Pe toată durata campaniilor din anii 1916-1918, mitropolitul Pimen
Georgescu al Moldovei se va adresa tuturor preoţilor şi fiilor duhovniceşti
ai bisericii Moldovei, prin acele înflăcărate scrisori pastorale, care
îndemnau la săvârşirea datoriei cetăţeneşti de a apăra hotarele ţării,
îmbărbătându-i şi întărindu-i în credinţă.
Mitropolitul PIMEN a dat dezlegare pentru Postul Mare "de a se
mânca orice bucate mai îndestulătoare şi mai hrănitoare, până chiar şi
carne, care să întărească trupurile voastre, ferindu-le de boli şi facându-le
puternice şi pentru muncă şi pentru luptă" 15 •
Deosebit de vibrante sunt mesajele sale pastorale, din care spicuim
câteva:
,,Aveţi curajul faptelor voastre celor bune şi prin ajutorul Celui
Atotputernic şi vitejia armatei, în curând vom vedea ţara noastră desrobită,
poporul liniştit şi neamul întregit" 16 •
,,Sunt aproape zece luni de când clopotele bisericilor noastre au
12

Ibidem.
Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, Mitropolitul Pimen Georgescu (1853-1934), Ploieşti,
Editura Printeuro, 2003, p. 113.
14
Cf. Constantin Nazarie, Referat asupra activiti'lţii preoţilor de armatA în campania
din 1916-1918, în Gheorghe Nicolescu ş.a., Preoţi în lupta pentru Marea Unire, 19161918, Bucureşti, Editura Europa Nova, 2000, p. 428 şi urm. Vezi şi amplu! studiu al
Pr.Prof.Dr. Mircea Păcurariu, Preoţii militari în armata români'! pâni'l la 1918, Cu
privire specială la Războiul pentru întregirea neamului, în Armata şi Biserica, ediţie
coordonată de dr. Ilie Manole, Bucureşti, 1996, p. 147-160.
15
Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, op.cit., p. 252-253.
16
Pimen Georgescu, Scrisoare pastoralA ci'ltre preoţi, credincioşi şi ostaşi în vremea
luptelor, Iaşi, 21 febr. 1917.
13
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cum eram, clopotele nu mai sună pentru slujba
bisericească, nici nu mai vestesc sfintele sărbători, ele stau nemişcate. Tac!
De atunci oştirea noastră s-a războit cu duşmanii şi multe jertfe a făcut, iar
ţara noastră prin grozave dureri a trecut şi mari greutăţi a suferit...
Jertfele de vieţi omeneşti ale vitejilor noştri vor fi veşnic pomenite;
iar răniţii şi bolnavii, precum şi văduvele şi orfanii sunt îngrijiţi în spitale
şi aşezăminte de binefacere...
Vă îndemn şi vă cer cu stăruinţă, ca din economiile voastre să luaţi
bonuri de tezaur pentru apărarea naţională, care se pot cumpăra şi pentru
100 lei... Să ştiţi, iubiţii mei, că fiecare bon al vostru, fie numai de 100 lei,
va dezrobi o bucată din pământul robit al ţării şi va cruţa multe picături
din sângele românesc... cu nădejdea că în scurtă vreme clopotele
bisericilor noastre vor suna, vestindu-ne gonirea duşmanilor, dezrobirea
ţării şi reîntregirea neamului. Aşa să fie " 17 •
"Suntem într-un război sfânt şi trebuie să ne facem datoria până la
jertfirea vieţii pentru ţară şi neam. Nu toţi putem purta sabie, dar toţi avem
datoria sfântă pentru apărarea ţării şi a neamului contra duşmanilor noştri
până a ne vinde şi haina pentru a cumpăra sabia şi munitii de război ca să
aibă cu îndestulare oştirea noastră tot ce-i trebuie pe câmpul de luptă... Să
avem sus inimile ridicate către Dumnezeul părinţilor noştri, iar gândul să
fie îndreptat către scumpa noastră armată de la vitejia căreia aşteptăm
îndeplinirea dorinţelor noastre cele sfinte ... " 18 •
În şedinţa Sfăntului Sinod din 14 februarie 1934, atunci când era
omagiat pentru 25 de ani de arhipăstorire la Iaşi, mitropolitul Pimen spunea:
"Că am servit Bisericii şi Ţării un timp aşa de îndelungat nu este un merit al
meu, ci e un dar a/lui Dumnezeu. Cel mai însemnat timp al păstoririi mele îl
socot pe acela din Marele Război, când mi-a fost dat să binecuvântez oştirea
pe front, să îngrijim de răniţi în spitale, de refugiaţi şi de soarta celor jertfiţi
pentru idealul naţional". Discursul său nu era o laudă de sine, ci o realitate
trăită şi recunoscută de contemporanii săi, deoarece a fost considerat
"Mitropolit al Războiului şi al întregirii Neamului Românesc" 19 •
ldem, Cuvântare la Mitropolia din laşi pentru morţii de război în timpul
1917.
18
Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, op.cit., p. 256-257 (Cuvântarea Pentru ofensivă, ţinută
de mitropolitul Pimen Georgescu în Catedrala din laşi la 8 iulie 1917).
19
Adrian Nicolae Petcu, Pimen Georgescu-Mitropolit al Razboiului si al Întregirii
17
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La 26 noiembrie 1918, cu câteva zile înaintea Marii Uniri , episcopul
Teodosie al Romanului, adreseaza o noua scrisoare pastorală catre cler şi
popor, prin care îndeamna preoţii şi învăţătorii la activităţi de culturalizare
a norodului, la opera de prefacere a conştiinţei naţionale, în calitatea lor de
"apostoli ai neamului", să înfiinţeze biblioteci săteşti, să ridice şcoli, să
adune poporul la şezători: "Vremea luptelor personale a trecut. Ceasul
unirii a sunat şi toţi factorii conştienţi şi luminaţi, trebuie să-şi dea mâna,
ca împreună să facă o operă pozitivă. Patria va fi recunoscatoare!" 20 •
Acum, la împlinirea a 100 de ani de la intrarea Romaniei în primul
razboi mondial, aducem un pios omagiu martirilor neamului, pomenindu-le
numele şi înălţând o rugă pentru sufletele lor, pentru că "morţii nu mor
când se coboară în morminte, ci abia atunci când se coboară în uitare".

Neamului Românesc, în ziarul Lumina,l2 noiembrie 2009, p. 8.
Arhiva Parohiei Moldoveni, jud. Neamţ, dosar "Corespondenţa" pe anul1918, f. 65.
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Episcopul Teodosie Atanasiu
La 4 februarie 1912 este ales episcop la Roman, unde a păstorit până la 1
februarie 1923, când s-a retras din scaun. Trece la Domnul la 7 februarie 1927, la
Mănăstirea Neamţ

Seminarul Sf Gheorghe din Roman, redeschis dupa 18 ani de catre episcopul
Teodosie Atanasiu (1919). În dreapta se vede cladirea Spitalului Precista Mare.
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DEMOCRAŢIA ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

(1918-1938) 1

Ioan Scurtu
Romanian Democracy in the interwar period (1918-1938)
Summary: This study analyses: conflicts of ideas; the electoral law and its
implementation; the activity of politica) parties; the election results; the altemation
in power; the ro le of the parliament, the govemment, the monarchy and the press
over the two decades of the interwar period.
It is generally considered that, though having had a series of shortcomings,
the democratic regime in Romania has lasted longer than in most countries in
central and south-eastem Europe. It was only in February 193 8 that the
authoritarian regime was installed in power in Romania, while the totalitarian one
was installed in June 1940.
Key words: electoral law, elections, parliament, govemment, monarchy,
press, democratic regime, authoritarian regime, totalitarian regime

Problema regimului politic din perioada interbelică şi mai ales cea
privind democraţia românească este încă un subiect deschis. Controversele
vizează atât aspectele teoretice, cât şi modul de aplicare a prevederilor
legale, într-o societate cu un puternic iz patriarhal, în care ţărănimea
constituia covârşitoarea majoritate a populaţiei (şi a votanţilor).
Elita politică liberală din România a optat pentru preluarea formelor
democratice din Apus, urmând ca pe acestea să se modeleze întreaga
societate. Constituţia din 1866 a fost "croită" după modelul belgian, adică
cea mai democratică din Europa acelei perioade. Ulterior s-a desfăşurat o
acerbă dispută politică: În timp ce liberalii apreciau că prin adoptarea unei
legislaţii moderne, avansate, România se va apropia rapid de statele
occidentale, conservatorii erau adepţii dezvoltării graduale a societăţii, care
trebuia pregătită pentru a asimila organic progresele înregistrate deja în
Acest studiu a apărut într-o primă formă în volumul Călător prin istorie. Omagiu
profesorului Liviu Maior la inplinirea vârstei de 70 de ani. Coordonatori Ioan Aurel
Pop şi Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane,
2010, p. 511-549.
1

256

Ioan Scurtu

ţările

avansate ale continentului.
Problema "formelor fără fond" nu a fost rezolvată nici la începutul
secolului al XX-lea, iar România avea domenii cu o legislaţie avansată, care
însă era aplicată doar parţial. De exemplu, Constituţia prevedea libertatea,
gratuitatea şi obligativitatea învăţământului primar (art. 23) 2, dar marea
majoritate a populaţiei era analfabetă, deoarece nu avea condiţiile materiale
pentru realizarea acestui deziderat.
Disputa s-a atenuat după primul război mondial, dar problema în sine
a rămas: în ce măsură legile democratice adoptate s-au aplicat efectiv şi cât
de reală era democraţia în România. Această temă a constituit obiectul
analizei unui mare număr de istorici 3 .
În iulie 1917, Constituţia a fost modificată, introducându-se votul
universal, egal, direct, secret si obligatoriu pentru toţi cetăţenii (bărbaţi) de
la 21 de ani în sus. Decretul-lege din noiembrie 1918 detalia prevederile
constituţionale, aducând precizări importante. Pentru a fi ales în Adunarea
Deputaţilor se cerea: a fi cetăţean român; a avea exerciţiul drepturilor civile
şi politice; a avea vârsta de 25 de ani împliniţi; a avea domiciliul real în
România. Pentru a fi ales în Senat se cerea: a fi cetăţean român; a avea
2
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drepturilor civile şi politice; a avea vârsta de 40 ani împliniţi; a
avea domiciliul real în România. Cetăţenii primeau certificat de alegător;
cei care nu-şi exercitau "fără temei legitim" dreptul de vot erau amendaţi cu
sume variind între 20 şi 50 de lei 4 .
Introducerea votului universal a avut ca rezultat creşterea
spectaculoasă a numărului de alegători, mutarea centrului de greutate a
vieţii electorale de la oraş la sat şi schimbarea modului de desfăşurare a
luptei politice. Dacă până la război, în regimul votului pe colegii, existau
circa 100.000 de alegători cu vot direct, după adoptarea legii electorale
numărul acestora a crescut la câteva milioane (4,6 milioane în 1937).
Evident, aceste cifre se referă la vechiul Regat care avea, în 1914, circa 7,7
milioane de locuitori şi la România Întregită, cu o populaţie de 19,5
milioane locuitori în 193 7. Pentru a evidenţia noua realitate electorală,
menţionăm că în 1914, un deputat era ales de aproximativ 400 de cetăţeni;
decretul-lege din 1918 stabilea că un deputat era ales de 30.000 de cetăţeni,
iar din 1920 - de 50.000 de cetăţeni, adică de 125 de ori mai mulţi,
comparativ cu perioada antebelică.
Circa 80% din populaţia României trăia în sate, astfel că ţărănimea a
devenit principala masă electorală, iar centrul de greutate al confruntărilor
politice în timpul alegerilor s-a mutat de la oraş la ţară. S-a schimbat modul
de desfăşurare a campaniei electorale: dacă până în 1914 un candidat îi
putea vizita la domiciliu pe toţi alegătorii din circumscripţia sa, în condiţiile
votului universal el trebuia să se adreseze zecilor de mii de oameni, să
participe la numeroase întruniri electorale, să ţină discursuri în medii foarte
variate (la cluburi, la cârciumi, în pieţe publice etc.), să se adreseze unui
public extrem de eterogen (mari proprietari, muncitori, ţărani, intelectuali,
negustori ş.a.). Liderii politici - şefii de partide, miniştrii etc. - făceau
adevărate tumee electorale în toate provinciile istorice, pentru a convinge
alegătorii că reprezintă pe toţi românii şi nu doar pe cei din anumite zone
geografice. În timpul campaniei electorale oraşele şi satele României erau
împânzite cu afişe, conţinând programele si lozincile partidelor care se
prezentau în alegeri, informaţii despre candidaţii care cereau voturile
cetăţenilor. Nu lipseau îndemnurile de a nu fi votaţi rivalii politici, care ar
urmări obiective egoiste, ar fi fraudat statul în defavoarea cetăţenilor
(alegătorilor).
4
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Campaniile electorale au avut un rol important în creşterea gradului
de implicare a cetăţenilor României în viaţa publică, aceasta fiind o
expresie elocventă a caracterului democratic al regimului politic din
perioada interbelică. Cetăţenii au avut dese prilejuri de a participa la viaţa
electorală şi la alegerile parlamentare; în intervalul 1919-193 7 în România
s-au desfăşurat zece alegeri pentru Adunarea Deputaţilor şi pentru Senat (în
1919, 1920, 1922, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1937).
Este o realitate că evoluţia partidelor politice a depins în bună măsură
de influenţa lor electorală. Astfel, Partidul Conservator-Progresist şi
Partidul Conservator-Democrat au dispărut din viaţa politică în 1922, când
nu au obţinut niciun loc în parlament. Partidul Poporului a avut un rol
politic major în anii în care s-a bucurat de o largă susţinere populară. După
1927, acest partid a intrat într-un con de umbră, obţinând rezultate modeste
în alegeri. Pentru a se salva din punct de vedere politic, Octavian Goga s-a
desprins în 1932 din Partidul Poporului şi a constituit o nouă organizaţie
politică- Partidul Naţional-Agrar.
Abaterea de la linia programatică pe baza căreia un partid a obţinut
încrederea electoratului a generat reacţia unor lideri politici. Spre exemplu,
în 1928, Partidul Naţional-Ţărănesc, afişând un larg program de promisiuni,
a obţinut 77,7% din totalul voturilor, 5 dar, foarte curând, s-a observat că
"era nouă" anunţată de naţional-ţărănişti a rămas un slogan electoral. În faţa
acestei situaţii, Constantin Stere a fost nevoit să-şi prezinte demisia din
Partidul Naţional-Ţărănesc. În scrisoarea trimisă lui Iuliu Maniu,
preşedintele partidului, în aprilie 1930, acesta aprecia: "de la venirea la
cârmă a Partidului Naţional Ţărănesc, abateri succesive de la principii şi o
serie de măsuri şi acte - de care cum ştiţi, domnule preşedinte - am avut
mereu onoarea şi durerea să le dezaprob ca necompatibile cu metodele de
guvernare democratică şi parlamentară, ca şi cu ideologia noastră, au creat
în jurul partidului o atmosfera destul de neprielnică, pentru ca să poată fi cu
succes dezlănţuită o campanie, de nimic justificată, care a dus guvernul
prezidat de d-voastră într-un impas." 6 Electoratul a "taxat" P.N.Ţ., care în
alegerile parlamentare din 1931 a obţinut doar 14,9% din totalul voturilor7•
În perioada interbelică, România a avut un larg evantai de partide politice:
de dreapta (Partidul Conservator-Progresist, Partidul Conservator-Democrat), de
5

Ibidem, nr. 283 din 19 decembrie 1928.
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centru (Partidul Naţional-Liberal, Partidul Poporului), de centru-stânga
(Partidul Ţărănesc, Partidul Naţional-Ţărănesc), de stânga (Partidul
Socialist, Partidul Social-Democrat), de extremă-stânga (Partidul Comunist
din România), de extremă-drepta (Legiunea Arhanghelul Mihail- Garda de
Fier); de asemenea, au activat partide ale minorităţilor naţionale (Partidul
Maghiar, Partidul German, Partidul Evreiesc ş.a.). Fiecare partid avea un
program şi o ideologie, propunea soluţii proprii privind dezvoltarea statului
român. Cetăţenilor li se ofereau o multitudine de "variante", putând opta,
prin vot, asupra uneia sau alteia.
Dinamica partidelor politice a reflectat, în bună parte, capacitatea
acestora de a propune soluţii adecvate pentru problemele cu care se
confrunta România. Este un fapt că Partidul Naţional-Liberal s-a aflat la
putere circa 1O ani din 20 ai perioadei interbelice, întrucât a fost, efectiv,
cel mai bine organizat, cu viziunea cea mai clară asupra evoluţiei României
după Marea Unire, a avut un program cuprinzător, precum şi lideri cu
experienţă politică şi netăgăduită capacitate organizatorică. Acest partid şi-a
legat numele de adoptarea Constituţiei din 1923, de legile de unificare
(administrativă, judecătorească, electorală, privind învăţământul, cultele
etc.), de cele vizând dezvoltarea economiei naţionale (legea minelor, a
energiei, a apelor, etc).
În perioada interbelică alternanţa la putere a fost o realitate: 1918-1919
- Partidul Naţional- Liberal, 1920-1921 - Partidul Poporului, 1921-1922 Partidul Conservator-Democrat, 1922-1926 - Partidul Naţional-Liberal,
1926-1927 - Partidul Poporului, 1927-1928 - Partidul Naţional-Liberal,
1928-1931 - Partidul Naţional-Ţărănesc, 1931-1932 - o coaliţie (Uniunea
Naţională), 1932-1933 -Partidul Naţional-Ţărănesc, 1933-1937- Partidul
Naţional-Liberal. Nu a existat nici o situaţie în care un partid să rămână la
putere peste limita de 4 ani a parlamentului pe care se sprijinea.
Prin alternanţa la putere s-au experimentat diferite formule de
abordare a problemelor cu care se confrunta România. De exemplu,
guvernele naţional-liberale din primul deceniu interbelic au promovat
centralizarea administrativă, iar cele naţional-ţărăniste din 1928-1931 au
urmărit o descentralizare prin crearea a şapte "directorate ministeriale" .
Liberalii au acţionat în spiritul doctrinei economice "prin noi înşine", iar
naţional-ţărăniştii a "porţilor deschise". Cetăţenii s-au putut astfel convinge
care erau rezultatele practice ale unor asemenea politici. Chiar şi liderii
partidelor politice au putut constata unde se poate ajunge cu o anumită
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politică,

iar atunci când au înţeles că ea nu era benefică pentru ţară au
renunţat la ea. Este cazul naţional-ţărăniştilor, care după ce în prima
guvernare (1928-1931) au recurs la masive împrumuturi externe, în 1933 au
constatat că efortul pentru rambursarea datoriei era ruinător pentru
România, drept care au suspendat unilateral plata acesteia şi au abandonat
doctrina "porţilor deschise". În programul său din 1935, P.N.Ţ. preconiza
"o nouă legislaţie specială care va prevedea metodele de protecţiune a
industriei naţionale" 8 .
S-a încercat şi formula unor guverne de coaliţie, mai ales în timpul
regelui Ferdinand, care dorea să realizeze un "consens" al principalelor partide
politice într-o acţiune comună, constructivă. Eforturile suveranului nu au dat
rezultate, liderii politici nereuşind să depăşească rivalităţile şi disensiunile.
Guvernul Alexandru Vai da-Voevod s-a constituit în decembrie 1919 ca
urmare a faptului că în alegerile parlamentare din noiembrie, nici un partid
politic nu a obţinut majoritatea mandatelor, astfel că s-a constituit o coaliţie,
numită "Blocul parlamentar". Acest guvern a durat doar câteva luni, până în
martie 1920. Un alt guvern de coaliţie a fost prezidat de Barbu Ştirbey, dar
a durat mai puţin de trei săptămâni (4-21 iunie 1927).
Regele Carol al II-lea a promovat ideea guvernului de uniune
naţională cu scopul de a diminua rolul partidelor politice şi de a se implica
el însuşi în activitatea executivului. Guvernul din 1931-1932, prezidat de
Nicolae Iorga, s-a dovedit a fi un experiment nereuşit, astfel că regele va
utiliza noi forme şi metode pentru a-şi atinge obiectivele politice.
Parlamentul a fost expresia tuturor partidelor şi curentelor politice:
conservatori (1919-1922), liberali (1919-1937), averescani (1919-1937),
ţărănişti (1919-1926), naţional-ţărănişti (1926-1937), socialişti (1919-1922),
social-democraţi (1928-193 7), comunişti ( 1931 ), legionari ( 1931-1933 ).
Adunarea Deputaţilor şi Senatul au dezbătut şi adoptat legi fundamentale
pentru statul român (Constituţia din 1923, legile pentru reforma agrară din
1921, legile pentru organizarea administrativă din 1925, 1929, 1936, legile
economice din 1924 şi 1929, legile privind învăţământul din 1924, 1928,
1932. etc). În acelaşi timp, parlamentul a fost un important for de dezbateri,
asupra tuturor problemelor privind situaţia internă şi internaţională a
României. De asemenea, parlamentul a exercitat un control asupra
8
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guvernamentale, prin întrebări şi interpelări; un guvern, cel
prezidat de Take Ionescu, a primit vot de blam din partea Adunării
Deputaţilor, în ianuarie 1922, şi a trebuit să demisioneze.
Compoziţia socială a parlamentului era alcătuită, în proporţie de două
treimi (67%), din avocaţi, proprietari şi universitari; din rândul acestora
circa jumătate erau avocaţi, ziarişti, medici, farmacişti, ingineri. Un
cunoscut specialist în problematica sociologiei politice, Mattei Dogan,
aprecia: "Compoziţia socială a parlamentului poate fi ilustrată printr-o
piramidă cu vârful în jos. Într-adevăr, categoriile sociale cele mai
numeroase - ţărani, muncitori, funcţionari, artizani - nu erau, în mod
practic, reprezentate". 9 Această structură era expresia unei realităţi a
societăţii româneşti, în care gradul de cultură politică era mai scăzut
comparativ cu ţările occidentale, cu vechi tradiţii democratice.
Monarhia a constituit o importantă instituţie a regimului democratic
din România, având menirea de a media între puterile statului, astfel încât să se
asigure o dezvoltare normală a vieţii economice, politice, sociale etc.
Soluţiile date de suveran în rezolvarea crizelor de guvern au satisfăcut,
adeseori, starea de spirit a populaţiei. Astfel, în 1919, când nici un partid nu
a câştigat alegerile, regele Ferdinand a numit un guvern de coaliţie, în 1920
1-a adus la putere pe Alexandru A verescu, cel mai popular om din România
în acel moment, în 1922 a încredinţat puterea lui Ion I.C. Brătianu,
cunoscut pentru excepţionalele sale calităţi de lider politic şi de stat. În
1928, Regenţa a oferit mandatul de premier lui Iuliu Maniu, preşedintele
Partidului Naţional-Ţărănesc, în care o bună parte a populaţiei îşi punea
mari speranţe.
Desigur, era în interesul instituţiei monarhice să intervină în anumite
momente pentru a da satisfacţie opiniei publice şi de a evita escaladarea
tensiunilor politice şi sociale. Regele era atent la dinamica raporturilor de
forţe şi căuta să dea soluţii adecvate. De regulă, formarea unui nou guvern
era precedată de consultările suveranului cu liderii partidelor politice, care-i
ofereau sugestii, prezentându-i propriile lor programe şi acţiuni pe care le
preconizau. Sub raport formal, spiritul Constituţiei era respectat, regele
uzând de prerogativele sale de "mediator" între forţele politice. În fapt, cel
mai adesea, decizia era deja luată, iar noul guvern se forma nu pe baza
concluziei desprinse din aceste consultări, ci a celor stabilite înaintea
9
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începerii lor.
Presa din România perioadei interbelice a constituit, cu adevărat, o "a
patra putere în Stat". Numărul periodicelor a cunoscut o creştere
considerabilă; de la 13 în 1917 (ca urmare a războiului) s-a ajuns la 1.233 în
1922 şi 2.351 în 1935. Cele mai multe periodice erau consacrate vieţii
politice, fiind editate atât în Bucureşti, cât şi în provincie. De exemplu, în
1929, la Cluj apăreau 69 de periodice, cu un tiraj de 228.050 exemplare,
dintre care 14 în limba română (54.950 exemplare) şi 55 în limbile
minorităţilor naţionale (173.000 exemplare). Un studiu alcătuit în 1934
arăta că în acel an reveneau 3,7 periodice la 100.000 de etnici români şi 6
periodice la 100 000 de cetăţeni aparţinând minorităţilor naţionale. 10
Presa a fost un important instrument de control asupra activităţii
guvernamentale, de combatere a abuzurilor şl ilegalităţilor comise de
oamenii politici, aflaţi la putere sau în opoziţie. De asemenea, presa - mai
ales prin articolele de fond şi prin diverse alte materiale, semnate de
personalităţi precum: N. Iorga, Pamfil Şeicaru, Stelian Popescu, Nae
Ionescu, Grigore Gafencu etc. - a contribuit la educaţia civică a românilor.
Progresele înregistrate în anii interbelici în domeniul evoluţiei
democratice a vieţii politice din România au fost cu adevărat remarcabile,
dacă facem o comparaţie cu perioada anterioară primului război mondial.
"Formele" legale au fost mai bine "acoperite" de "fondul" societăţii
româneşti, care a făcut progrese importante pe calea modernizării şi al
creşterii gradului de educaţie civică a populaţiei.
Totuşi, carenţele regimului democratic au fost vizibile şi au influenţat
viaţa politică a României. Au fost preluate unele practici nedemocratice din
trecut, au apărut altele noi, s-au manifestat oscilaţii şi inconsecvenţe care au
pus adesea sub semnul întrebării însuşi "fondul" democratic al legislaţiei în
vigoare, în primul rând al Constituţiei.
Votul universal a fost acordat unor cetăţeni fără experienţă politică;
până în 1914, ţărănimea- care alcătuia circa 85% din populaţia României vota prin delegaţi. Aceştia se întruneau în capitala judeţului unde votau un
deputat, care era, de regulă, propus de partidul aflat la putere. La această
realitate se adaugă faptul că în perioada interbelică o bună parte a
electoratului (circa 40%) nu ştia să scrie şi să citească, astfel că votul era
Nicolae Dascălu, Evoluţia statistică a presei în România interbelică, în Revista de
istorie, nr. 711981, p 1257-1265
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dat mai mult sub impresia de moment, decât pe baza unei cunoaşteri reale a
programelor şi ideologiilor promovate de partidele politice. De altfel,
pentru ca alegătorii să deosebească diferitele partide politice, acestea
adoptau semne electorale sugestive: steaua (Partidul Poporului), secera
(Partidul Ţărănesc), crucea (Partidul Naţional-Liberal) etc.
Opţiunile electorale au fost extrem de contradictorii, ceea ce arată că
nu exista o cunoaştere clară a "ofertelor politice". Spre exemplu, Partidul
Naţional-Liberal a obţinut 6,8% din voturi în 1920, apoi 60,3% în 1922, a
scăzut la 7,3% în 1926, pentru a urca la 61,7% în 1927 şi ajunge la 6,5% în
1928. Partidul Naţional-Ţărănesc a câştigat 22,1% din voturi în alegerile
parlamentare din 1926, a urcat la 77,7% în 1928, pentru ca în 1931 să
obţină 14,9%. Şi mai spectaculoasă a fost evoluţia Partidului Poporului: de
la 42,4% în 1920, la 6,5% în 1922 şi 52% în 1926, pentru ca în 1927, cu
doar 1,9%, să nu atingă pragul electoral de 2%. Aceste oscilaţii se datorează
şi faptului că existau cetăţeni care nu aveau anumite opţiuni politice, dar,
fiind obligaţi prin lege să se prezinte la urne, votau cu partidul aflat la
guvern, mai ales că acesta avea aproape întotdeauna lista cu numărul 1,
adică prima pagină a buletinului de vot. Nu puţini erau cei care apreciau că,
dacă regele a decis aducerea unui anumit partid la putere, acel partid
"trebuia votat", deoarece şeful statului acţiona spre binele ţării. Se adăuga şi
faptul că promisiunile făcute de un partid aflat la guvern aveau mai mari
şanse de realizare decât cele ale partidelor din opoziţie. În consecinţă,
alegătorii se orientau spre candidaţii guvernamentali. Evident, au existat şi
presiuni, acte de violenţă, numeroase ilegalităţi comise de aparatul de stat,
care au influenţat rezultatul alegerilor, asigurând victoria partidului aflat la
putere. Ca urmare, de fiecare dată, opoziţia a contestat rezultatele
alegerilor, a declarat că parlamentul astfel ales nu reprezintă voinţa
cetăţenilor, iar legile adoptate de acesta erau "nule de drept". Dar, după
câteva luni, opoziţia îşi tempera limbajul, participa la dezbaterile
parlamentare, propunea amendamente la proiectele de lege depuse de
guvern etc.
O carenţă fundamentală a democraţiei româneşti a fost menţinerea
vechiului sistem, introdus de Carol 1, prin care "guvernul făcea
parlamentul". Sistemul era următorul: regele destituia guvernul şi numea un
altul, apoi dizolva parlamentul şi anunţa organizarea alegerilor pentru
Adunarea Deputaţilor şi pentru Senat. Guvernul proceda la destituirea
vechilor autorităţi locale (primari, prefecţi) şi numirea unor oameni de
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încredere aparţinând partidului instalat la putere; noile autorităţi acţionau
pentru asigurarea victoriei electorale a guvernului. Prin acest sistem,
parlamentarii îşi datorau în cea mai mare parte mandatul acţiunii
guvernamentale. Vechea butadă a lui P.P. Carp: "Majestate, daţi-mi
guvernul şi vă dau parlamentul", a fost în bună măsură o realitate şi după 1918.
O altă carenţă a democraţiei româneşti a fost creşterea rolului puterii
executive în dauna celei legislative. La originea acestei situaţii se afla
modul în care se constituiau majorităţile parlamentare; acestea depindeau
de guvern, care "aranja" listele de candidaţi şi mobiliza aparatul de stat
pentru a le asigura victoria în alegeri. Nu o dată, miniştrii au cerut
majorităţilor parlamentare să voteze proiectele de lege cu care unii deputaţi
sau senatori nu erau de acord. Spre exemplu, în 1921, mai mulţi
parlamentari, aparţinând Partidului Poporului, nu erau de acord cu unele
prevederi ale legii agrare. În faţa acestei situaţii, ministrul de Interne,
Constantin Argetoianu, a procedat astfel, după cum singur mărturiseşte: "În
cele două-trei zile care au precedat votul, am lucrat grupurile, şi în ziua
scrutinului am pus oamenii mei să ceară votul pe faţă cu apel nominal. M-am
aşezat în momentul scrutinului pe treptele biroului, în faţa băncilor - era să
zic a ieslelor - şi la chemarea fiecărui nume din partidul nostru, mă uitam în
ochii chematului şi sub uitătura mea n-a îndrăznit nici unul să zică
«contra»". 11
În decembrie 1928, după alegeri, Iuliu Maniu a cerut tuturor
parlamentarilor naţional-ţărănişti să-şi depună demisia în alb la conducerea
partidului. Deoarece preşedintele Partidului Naţional-Ţărănesc era în
acelaşi timp şi şeful guvernului, este limpede că, în fapt, executivul controla
activitatea legislativului, şi nu invers, adică aşa cum cerea Constituţia. Din
1934, guvernul Tătărescu a început să utilizeze metoda decretelor-lege, care
erau apoi supuse "în bloc" spre aprobare parlamentului, astfel că nu mai
putea avea loc o dezbatere de fond, concretă, asupra fiecărui act normativ.
În perioada interbelică s-a înregistrat un adevărat carusel
guvernamental. În primul deceniu de după Marea Unire s-au perindat la
cârma ţării 11 guverne, iar în cel de-al doilea 14 guverne, deci în total 25 de
guverne în 20 de ani. Au existat doar două guverne care s-au menţinut
patru ani (1922-1926 şi 1934-1937), dar şi şase guverne care au durat
11

Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, voi.
VI, Ediţie şi prefaţă Stelian Neagoe, Bucureşti, 1996, p. 235-236.
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câteva săptămâni, iar alte opt s-au aflat la cârmă între o lună şi două luni.
Evident că aceste dese schimbări de guverne au afectat coerenţa politicii de
stat, şi, nu o dată, au derutat marea masă a cetăţenilor.
Partidele politice trăiau mai ales prin şefii lor; unii dintre aceştia îşi
constituiau grupuri de interese, care nu ţineau seama de organismele
statutare de conducere. Partidul Naţional-Liberal a cunoscut perioada sa de
glorie atunci când a fost prezidat de Ion I.C. Brătianu, personalitate
marcantă a istoriei românilor. Acesta nu convoca decât arareori forurile
statuare de conducere, luând decizii după consultări personale cu diferiţi
fruntaşi, pe care ştia să-i utilizeze eu măiestrie: I.G. Duca pentru
organizarea partidului; Alexandru Constantinescu pentru manevre de culise
împotriva opoziţiei; Vintilă Brătianu pentru probleme economice şi
financiare, etc. După moartea lui Ion I.C. Brătianu în 1927, Partidul
Naţional-Liberal a cunoscut o evoluţie descendentă, urmaşii săi, Vintilă
Brătianu, I.G. Duca şi mai ales Constantin I.C. Brătianu neputând să umple
golul lăsat prin decesul liderului său istoric. In Partidul Naţional-Ţărănesc
figura centrală era Iuliu Maniu, care, sub aparenţa unei amabilităţi
desăvârşite şi a unei democraţii extrem de largi în raporturile cu ceilalţi
fruntaşi ai partidului, urmărea cu o perseverenţă rar întâlnită să obţină
adeziunea la un punct de vedere pe care şi-1 stabilea dinainte. Purta
negocieri zeci de ore ("pertractări", cum zicea el), dădea cuvântul tuturor
să-şi exprime opiniile, dar nu reţinea decât ideile care convergeau spre
soluţia gândită de el, pe care evita să o exprime. Atunci când se ajungea la
concluzia pe care o dorea, "domnul prezident" declara că aceasta fiind
"voinţa democratic exprimată", el şi-o însuşeşte.
Partidul Poporului a trăit prin personalitatea generalului Averescu;
atunci când "mitul Averescu" a ajuns la apogeu (1919-1920), Liga
(Partidul) Poporului s-a bucurat de o uriaşă aderenţă. În octombrie 1919, a
avut loc un Congres extraordinar al acestei organizaţii la care toţi vorbitorii
s-au pronunţat pentru participarea la alegerile parlamentare. Singurul care
s-a opus a fost Alexandru A verescu, deoarece era menţinută starea de
asediu, iar propaganda electorală nu se putea desfăşura normal. El a
declarat că cei care doresc pot participa la alegeri, dar fără a utiliza numele
său. În faţa acestei situaţii, Congresul a hotărât abţinerea Ligii Poporului de
la alegeri. Treptat, "mitul Averescu" s-a diminuat, deoarece cetăţenii au
constatat că in timpul guvernării din 1920-1921 generalul nu a adus
"îndreptarea" pe care o sperau. Partidul, care trăia în umbra personalităţii
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generalului Averescu, a intrat într-un con de umbră.
Situaţia era şi mai frapantă în cazul Ligii Apărării Naţional-Creştine,
condusă de A.C. Cuza şi a Legiunii Arhanghelul Mihail, al cărui "căpitan"
era Corneliu Zelea Codreanu; aceştia decideau soarta organizaţiilor
respective şi a membrilor lor, organismele de conducere având doar un rol
consultativ.
Monarhia şi-a adus propria contribuţie la degradarea regimului
democratic din România, mai ales prin folosirea abuzivă a dreptului de
dizolvare a parlamentului. Conform Constituţiei, parlamentul era ales pe 4
ani, dar, în fapt, doar două corpuri legiuitoare (alese în 1922 şi 1933) s-au
menţinut întreaga legislatură. În perioada 1919-193 7 durata medie de
existenţă a unui parlament a fost de 2 ani, existând şi situaţii când acesta a
fost dizolvat după patru luni (în 1920) şi un an (în 1927). Astfel, s-a ajuns
ca în perioada interbelică să se perinde nu mai puţin de zece corpuri
legiuitoare, cele mai multe neavând timpul material pentru dezbaterea şi
adoptarea legilor necesare diferitelor domenii de activitate (socială,
economică, politică etc).
Aceste carenţe ale regimului democratic au creat, treptat, în opinia
publică o reacţie negativă faţă de instituţiile democratice, fapt ce a permis
ascensiunea forţelor de extremă dreaptă, în primul rând a Mişcării
Legionare; în acelaşi timp, s-au intensificat manevrele regelui Carol II-lea
vizând instaurarea unui regim autoritar. Partidele politice au început să fie
privite ca nişte "coterii politice", adică grupuri de interese care luptă între
ele pentru cât mai multe avantaje materiale obţinute de partizanii proprii. Şi
parlamentul a cunoscut un proces accelerat de degradare. În 1936, deputatul
Grigore Iunian sublinia că prin acceptarea guvernării prin decrete-lege se
dădea parlamentului "un certificat de pauperitate morală şi intelectuală", iar
"mâine se va veni cu abolirea acestei instituţiuni, care se dovedeşte inutilă
şi costisitoare" 12 . El se referea la faptul că în acel an guvernul depusese,
spre ratificare, un număr de 46 decrete-lege.
Cheltuielile suportate de bugetul statului pentru întreţinerea
parlamentarilor erau destul de mari. În 1926 s-a stabilit ca un deputat sau
senator să primească o indemnizaţie de 6.000 lei pe lună, la care se adăuga
diuma de 500 lei de şedinţă, în timpul sesiunilor. 13 Un calcul estimativ
12
13

Dezbaterile Adunării Deputaţiilor, nr. 15, şedinţa din 18 decembrie 1936, p. 420.
Monitorul Oficial, nr. 160 din 20 iulie 1926.
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arată că un parlamentar câştiga până la 17.000 lei pe lună. În 1939,
deputaţilor şi

senatorilor li s-a atribuit o

indemnizaţie fixă

de 15.000 lei pe

lună, iar diurnele au fost desfiinţate 14 • În acel timp, un profesor universitar

avea un salariu de 17.000 lei, iar un profesor de liceu cu gradul 1 primea
8.500 lei 15 . Cu alte cuvinte, un parlamentar avea un salariu mai mic decât un
profesor universitar.
Procesul de degradare a regimului democratic în anii '30 nu a fost
specific României, ci întregii Europe. Treptat, în majoritatea statelor
europene s-au instaurat regimuri autoritare, de diferite nuanţe. Din 1929,
România era înconjurată de asemenea state: 191 7 - Rusia, 1920 - Ungaria,
1923 - Bulgaria, 1926 - Polonia, 1929 -Iugoslavia; doar Cehoslovacia şi-a
menţinut regimul democratic, dar ea avea să dispară în martie 1939. În
acest context- intern şi internaţional- regele Carol al II-lea a instaurat, la
1O februarie 193 8, regimul monarhiei autoritare, care în vara anului 1940 a
evoluat spre totalitarism.
În concluzie, credem că regimul democratic din România a fost o
realitate, dar el a avut numeroase carenţe, care s-au accentuat spre sfărşitul
perioadei interbelice. Cu toate imperfecţiunile sale, democraţia românească
a rezistat mai mult comparativ cu cea din majoritatea statelor europene,
România fiind una dintre ultimele ţări în care s-a instaurat un regim totalitar.

14

15

Ibidem, nr. 127 din 5 iunie 1939.
Ibidem, nr. 131 din 8 iunie 1940.

AGRESIUNEA COMUNISMULUI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ ŞI

REACŢIA DREPTEI NAŢIONAL-CREŞTINE (Il)*

Corneliu Ciucanu
L' Agression du communisme dans la Roumanie entre les deux guerres et
la reaction de la Droite nationale-chretienne
Resume: L' Apparition et 1'ascension de la Droite national-chretienne en
Roumanie de l'entre guerres peut etre expliquee et analysee, d'apres nous fonction de
la reaction de l'opinion publique roumanine et, specialement, des jeunes, face aux
provocations internes et externes qiui affectee la stabilite et l'evolution de la societe
roumaine. L' Agresion de communisme, les carences de fond du regim â la democratie
parlementaire (le politicianisme, la demagogie, la coruption) et le conflict entre
generations, qui lance dans le debat culturel-politique le theme de la nouvelle elite, ont
genere et mis en evidence, en meme temps, l'institutionnalisation politique du courant
national-chretien. L'anticommunisme reste dane une constante de la Droite nationalchretienne, qui determine des attitudes vehementes contre la Russie sovietique et la
Troisieme Internationale. Dans ce contexte, le formations de droite ont formule une
nouvelle variante de politique externe roumaine, motivee par l'agresssivitee du
Moscou, la passivite et 1' incapacite des democraties occidentales, et par revissionism
allemand, dans les connditions le retour de 1' Allemagne au statut de grand pouvoir
europeen.
Mots cles: agresision, aliance, communisme, democratie, la Droite, elite,
nationalisme-chretienne, politique etrangere, revissionism.

Între ostilitatea Uniunii Sovietice şi agresivitatea revanşardă a
Germaniei naziste.
Teama de bolşevism şi de expansionismul rusesc a determinat o serie de
atitudini refractare ale oamenilor politici de dreapta faţă de iniţiativele
diplomaţiei româneşti din anii '30. Mişcarea Legionară s-a manifestat
vehement pe plan intern, denunţând incoerenta şi neputinţa partidelor politice
guvernamentale în a identifica şi neutraliza comunismul camuflat în diverse
asociaţii, cluburi şi organe de presă, dar a formulat şi o "nouă ipoteză" de
politică externă, care reevalua interesul naţional în cadrul unei alianţe românagermane. Noile realităţi europene ale anilor '30, ascensiunea Italiei fasciste şi a
• Prima parte a acestui studiu a apărut în Zargidava, XV, 2016, p. 228-244.
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şi, totodată,

conciliatorismului practicat de
democraţiile occidentale, impllileau, de altfel, o nouă abordare oamenilor
politici români. Pentru menţinerea frontierelor României Mari - îndeosebi a
graniţei de est, considerată a fi cea mai vulnerabilă - forţele de dreapta au
identificat în Rusia Sovietică drept inamicul principal al României Mari, iar în
Germania llil potenţial aliat capabil să asigure graniţele statului roman în raport
cu agresivitatea Uniunii Sovietice şi pretenţiile teritoriale ale Ungariei hortyste.
Strategia generală de politică externă a României interbelice s-a bazat pe
influenţa poltiticii marilor democraţii occidentale la nivel european şi, în
consecinţă, iniţiativele noastre politice s-au pliat pe direcţiile diplomatice
promovate de Paris şi Londra. Factorii de decizie de la Bucureşti au apreciat
just că Franţa şi Marea Britanie au sprijinit confirmarea internaţională a actelor
de unire de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, că Sllilt principalii piloni de
susţinere ai Sistemului de la Versailles, iar obiectivul principal al politicii
noastre externe este menţinerea statu-quo-ului european şi, implicit, a
fontierelor fixate prin Conferinţa Păcii de la Paris. Prin urmare, orice altă
vizillile de politică externă, care ar fi pus la îndoială alianţele noastre
tradiţionale, ignorând Franţa şi Anglia, era considerată "aventuroasă" şi chiar
periculoasă pentru statul român. Totodată, diplomaţia română a avut llil rol
hotărâtor în constituirea şi activitatea Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice,
care au fost concepute ca organisme menite să asigure stabilitatea regională în
zona sud-est europeană şi ca o completare şi fortificare a "sistemului
versaillez" pentru această parte a continentului. Ministru de Externe, Nicolae
Titulescu declara în faţa Parlamentului român la 4 aprilie 1934, făcând bilanţul
activităţii diplomatice din perspectiva menţinerii păcii europene şi a integrităţii
teritoriale a României, că politica noastră externă este dirijată spre o strânsă
colaborare cu statele care au interese comllile cu ale României: "Izvorând din
porllllcile unităţii noastre naţionale, politica noastră externă are ca scop
principal păstrarea ei ca metodă constantă de lucru, coordonarea progresivă a
acţiunii noastre cu aceea a statelor cu interese comllile până la integrarea ei în
grupuri internaţionale din ce în ce mai mari. De la naţional prin regional la
universal, iată lozinca României peste graniţă" 1 •
Nicolae Titulescu s-a implicat activ în promovarea politicii securităţii
colective iniţiate de Louis Barthou, ministrul de Externe francez. Anul 1934
este marcat, pe plan diplomatic, prin constituirea Micii Înţelegeri (9 februarie)
şi de semnarea instrumentelor diplomatice conexe reluării relaţiilor
Dezbaterile Adunării Deputaţilor (în continuare DAD), nr. 38, şedinţa din 4 aprilie 1934,
p. 1612. Vezi şi N. Titulescu, Discursur~ (studiu introductiv, texte alese şi adnotări Robert
Deutsch), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967, p. 407.
1
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diplomatice dintre România şi URSS. Între Bucureşti şi Moscova s-a derulat
un schimb de note diplomatice care consemnau faptul că guvernele celor două
ţări îşi garantau recipoc suveranitatea naţională şi neamestecul în problemele
interne2 . Ca premise ale destinderii diplomatice dintre cele două ţări au fost
luate în considerare bunele raporturi survenite între N. Titulescu şi M. Litvinov
şi chiar colaborarea dintre cei doi miniştri de Externe, evidenţiată la Geneva în
1933 şi continuată la Londra. Semnarea tratatelor de la Londra, din 3-4 iulie
1933, dintre România, Uniunea Sovietică, vecinii ei şi Mica Înţelegere s-a
dovedit un bun prilej pentru Titulescu de a remarca, în şedinţa Camerei
Deputaţilor din 26 noiembrie 1934, faptul că reprezentantul sovietic a
contribuit esenţial la efortul definiţiei agresiunii şi agresorului şi că semnând
convenţiile de la Londra, guvernul sovietic recunoaşte implicit inviolabilitatea
teritoriului Regatului României şi, în consecinţă, apartenenţa Basarabiei la
statul român 3 . Pactele de asistenţă încheiate în mai 1935 de Franţa şi
Cehoslovacia cu Uniunea Sovietică au determinat pe ministrul român de
Externe să iniţieze negocieri cu Maxim Litvinov în vederea semnării unui pact
de asistenţă mutuală între România şi URSS. Încercările anterioare de
normalizare a relaţiilor noastre cu Rusia Sovietică s-au lovit de fiecare dată de
o atitudine extrem de rigidă în chestiunea Basarabiei din partea reprezentanţilor
sovietici. Nicolae Titulescu a crezut sincer că poate fi omul providenţial care
va reuşi să asigure liniştea la hotarul de răsărit. Prin urmare, în baza bunelor
raporturi de ordin personal stabilite cu Maxim Litvinov, şeful diplomaţiei
sovietice, Titulescu a negociat încheierea unui Pact de asistenţă mutuală cu
încuviinţarea tacită a regelui şi cu susţinerea, din umbră, a Partidului Naţional
Ţărănesc şi a Partidului Naţional Liberal. De cealaltă parte a baricadei s-au
situat forţele politice de dreapta, mai cu seamă, Partidul Naţional Creştin
(generat de fuziunea dintre LANC şi Partidul Naţional-Agrar, din iulie 1935),
condus de Octavian Goga şi A.C. Cuza, Partidul Naţional Liberal- Gheorghe
Brătianu şi Mişcarea Legionară, care s-au împotrivit semnării pactului de
asistenţă mutuală cu URSS, prin care se urmărea- conform planului Barthouizolarea Germaniei de conivenţă cu Franţa şi Cehoslovacia4 •
Interpelările adresate guvernului de către Gh Brătianu de la tribuna
Adunării Deputaţilor la 5 şi 26 octombrie 1935 dezvăluiau suspiciunile
DAD, nr. 4, şedinţa din 26 noiembrie 1934, p. 18.
Ibidem.
4
Corneliu Ciucanu, Nicolae Titulescu şi Mişcarea Legionară în decembrie 1937. De la
adversitate la reconciliere tactică, în Permanenţele istoriei: Profesorul Corneliu Mihail
Lungu la 70 de ani, coord: Sorin Liviu Damean, Marusia Cîrstea, Mihaela Damean, Lucian
Dindirică, ed. Sorin Liviu Damean, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2013, p. 498-501.
2
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opiniei publice şi ale unor cercuri politice cu privire la tratativele ministrului
de Externe cu URSS, Gh. Brătianu considera inoperabil şi periculos un astfel
de Pact, argumentând că Uniunea Sovietică nu recunoaşte unirea Basarabiei
cu România şi se manifestase agresiv de fiecare dată când la Copenhaga,
Viena, Varşovia se pusese problema apartenenţei Basarabiei la statul român,
că acordarea unui culoar de trecere pentru trupele sovietice ar însemna, în
fapt, ocuparea ţării şi că o astfel de trecere a trupelor sovietice ar fi sinonimă
cu bolşevizarea României 5. N. Titulescu nu a recunoscut negocierile cu
sovieticii, iar la 14 iulie 1936 diplomatul român a ajuns la un acord cu
Litvinov pentru parafarea proiectului Pactului de asistenţă mutuală. Spre
deosebire de ministrul nostru de Externe, Litvinov nu era împuternicit să
semneze încă acest document. În contextul derulării negocierilor dintre
Nicole Titulescu şi Maxim Litvinov, istoricul Gh. Brătianu a combătut cu
energie ideea Pactului de asistenţă mutuală. În opinia liderului liberal, România
se situa între două blocuri revizioniste reprezentate de Germania şi URSS.
Dacă o alianţă cu sovieticii era de neconceput, din cauza problemei Basarabiei,
dar şi a neîncrederii istorice a oamenilor politici români în buna credinţă a
ruşilor, o apropiere de Germania era de dorit, deoarece nu existau litigii
teritoriale directe, iar susţinerea pretenţiilor anti-Trianon ale Ungariei putea fi
deturantă. Gh. Brătianu cerea o politică abilă, realistă, în care nevoia manifestă
de petrol şi cereale a Germaniei să fie exploatată în detrimentul Ungariei. De
asemenea s-a observat că nu Berlinul, ci mai degrabă Italia lui Mussolini
susţine cauza revizionistă maghiară. Pe de altă parte, supusă presiunii politicii
de încercuire instrumentată de Franţa în estul Europei, Germania avea nevoie
de aliaţi stabili care să nu marşeze la planul de izolare antigerman. Sub acest
aspect, Gh. Brătianu a atacat ideea pactului cu URSS, considerat o sfidare la
adresa Germaniei.
Opinia publică şi medii politice de dreapta s-au alarmat, în martie
1936, când ministrul Poloniei la Bucureşti (Miroslav Arcziciewski) i-a
prezentat diplomatului Mihail Sturdza un ordin emis de Ministerul Lucrărilor
Publice, semnat de ministrul de resort, Richard Franasovici, prin care liniile
feroviare române erau puse la dispoziţia Armatei Roşii pentru transportarea
trupelor şi a materialului de război. Corneliu Z. Codreanu şi generalul
Cantacuzino-Grăniceru alături de Gh. Brătianu, au luat public poziţie faţă de
proiectata convenţia feroviară secretă încheiată între România şi Uniunea
Sovietică. Gh. Brătianu a iniţiat o interpelare în Parlament, iar liderul Mişcării
Ioan Scurtu, Câteva reflecţii asupra intrevederii lui Gheorghe Brătianu cu Adolf Hitler
(16 noiembrie 1936), în Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu (coordonator
Horia Dumitrescu), Focşani, Editura Pallas, 2003, p. 362.
5
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a emis o circulară în care denunţa politica de apropiere faţă de Rusia Sovietică
promovată de Titulescu6 . În acest context, unii oameni politici au demarat o
serie de contacte cu oficialităţile germane pentru a sonda disponibilitatea părţii
germane în a adopta noi formule diplomatice între cele două state. Astfel de
întrevederi au avut loc în perioada 1934-193 7, fiind iniţiate de A.C. Cuza,
Octavian Goga, Ion Gigurtu, Gh. Brătianu şi profesorul Nae Ionescu, prieten
intim cu Alfred Rosenberg, şeful Oficiului de politică externă al NSDAP7•
La 16 noiembrie 1936 Gh. Brătianu s-a întâlnit cu Adolf Hitler şi au
discutat, în prezenţa secretarului K. Meissner o posibilă apropiere între cele
două state. Gh. Brătianu a precizat încă din debutul discuţiilor că politica
externă a României poate fi sintetizată în trei puncte: 1) "Barieră împotriva
comunismului. România trebuie să-şi reia ca mai înainte, misiunea la Nistru
şi Marea Neagră". 2) "Nu voim să fim drum de trecere, nici câmp de bătaie".
3) "Relaţii economice strânse cu Germania, fapt care ar contribui la
dezvoltarea economiei româneşti" 8 • Un alt punct al discuţiei l-a constituit
susţinerea germană a revendicărilor revizioniste ale Ungariei. Hitler a replicat
că România trebuie să se debaraseze de influenţele bolşevice, să deruleze
relaţii economice strânse cu Germania şi că "interesul Germaniei ar fi să vadă
în acest colţ al Europei o Românie independentă şi puternică", fiind dispus să
garanteze frontierele noastre. Mai mult, pentru a-şi dovedi simpatia faţă de
România, Hitler a anunţat că este dispus, în acest sens, să facă declaraţii
publice "la Roma şi Budapesta, dar mai ales la Budapesta". Prin această
abordare, cancelarul german dorea să demonstreze că pretenţiile revizioniste
ale Ungariei erau susţinute de Italia prin vocea lui G. Ciano, ginerele Ducelui
şi, mai ales, să demonteze percepţia generală că Germania sprijină Ungaria în
proiectul ei de recuperare a Transilvaniei. De altfel, după instalarea lui Hitler
la putere în ianuarie 1933, una dintre primele contacte externe al noului
cancelar al Germaniei a fost vizita întreprinsă la Budapesta, în perioada 17-21
iunie 1933. Hitler s-a întâlnit cu primul-ministru ungar, care a afirmat deschis
intenţiile revizioniste ale Ungariei. Hitler a încurajat revizionismul maghiar
contra Cehoslovaciei, confirmând şi interesul german pentru zona sudetă, dar
a refuzat categoric sa încurajeze pretenţiile maghiare faţă de România şi
Mihail Studza, România şi sfârşitul Europei. Amintiri din Ţara pierdută, Alba Iulia,
Paris, Editura Fronde, 1994, p. 113-114; Corneliu Z. Codreanu, Circulări şi manifeste, ed. a
V-a, MUnchen, Colecţia «Omul nou», 1985, p. 74-75.
7
A. Heinen, Legiunea "Arhanghelul Mihail".Mişcare socială şi organizaţie politică. O
contribuţie la problema fascismului internaţional, traducere din germana de Cornelia şi
Delia Eşianu, Bucureşti, 1999, p. 233-234
8
Ioan Scurtu, Câteva reflecţii asupra intrevederii lui Gheorghe Brătianu cu Adolf Hitler
(16 noiembrie 1936), p. 364.
6
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lugoslavia 9 . Intenţia lui Hitler era de a nu oferi motive gratuite acestor doua
state să urmeze politica de "încercuire a Germaniei", în condiţiile în care,
asupra acestor state, Parisul exercita presiuni în vederea alinierii la Pactului
oriental. Pe de altă parte, Hitler dorea să aducă aceste ţări în sfera de interes
germană prin tratate economice reciproc avantajoase 10 . Şi din această
perspectivă, potenţalul economic şi geopolitic a României a contat enorm în
atitudinea lui Hitler faţă de revizionismul maghiar. Poziţia strategică a României
şi efectivele numeroase ale armatei române, petrolul românesc şi producţia
agroalimentară 1-au determinat pe Hitler să respingă politica anti-Trianon a
Ungariei. În noiembrie 1936, în contextul audienţei istoricului Gh. Brătianu
la Hitler, cancelarul german, din aceleaşi motive, era dispus să ofere garanţii
ferme privind frontierele României Mari. În finalul intrevederii, cancelarul
german 1-a autorizat pe Gh. Brătianu să comunice regelui şi tuturor factorilor
de decizie opiniile sale 11 • Regele, Carol al II-lea şi premierul Gh. Tătărescu,
după ce s-au consultat cu cercurile guvernante de la Paris şi Praga, prin
ministrul de Externe, Victor Antonescu, au transmis instrucţiuni lui N. Petrescu
Comnen, potrivit cărora "România rămâne rară şovăire credincioasă alianţelor
şi politicii ei" 12 • Într-o confuzie totală, nereuşind să despartă realităţile de
sentimente şi dovedind, astfel, o opacitate politică periculoasă, Bucureştiul era
total dezinteresat de dezvoltarea relaţiilor cu Germania, mergând în continuare
pe ,,mâna Franţei", considerată unica "protectoare" a României. Victime ale
unor "idei fixe", oamenii politici români nu scăpau nici un prilej de acuza
politica revizionistă a Germaniei şi de a irita Berlinul prin adoptarea unor
iniţiative ostile. România s-a aliniat fără rezerve politicii de "încercuire"
promovată de Franţa, iar N. Titulescu a sprijinit politica de securitate
colectivă 13 •

Ostilitatea pe care o manifesta Corneliu Codreanu şi Mişcarea
Legionară faţă de N. Titulescu era motivată de încercările de apropiere faţă
de Rusia Sovietică promovate de marele diplomat. Deşi Codreanu realiza că
planul ministrului nostru de Externe urmărea rezolvarea acestor litigii
teritoriale prin semnarea unor documente comune care să garanteze reciproc
Ion Chiper, România şi Germania nazistă, Bucureşti, Editura Elion, 2000, p. 63.
Ibidem.
11
Ioan Scurtu, Câteva reflecţii asupra intrevederii lui Gh. Brătianu cu Adolf Hitler... ,
p. 283-264; Ion Calafeteanu, Români la Hitler, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic,
1999, p. 13-16.
12
Ioan Scurtu, Românii şi Hitler. Eşecul unei "idei fixe", în Ioan Scurtu, Istoria românilor
de la Carol 1 la Nicolae Ceauşescu. Culegere de studii, Bucureşti, Editura Mica Valahie,
2010, p. 163
13
Ibidem, p. 164
9
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frontierele şi suveranitatea ambelor state totuşi, liderul legionar era ferm
convins de nesinceritatea ruşilor dovedită, de altfel, în toată istoria relaţiilor
româna-ruse, de faptul că reluarea relaţiilor cu URSS îndepărta şi mai mult
România de Germania. Prin urmare, într-o circulară din mai 1936, Codreanu
denunţa iniţiativele lui N. Titulescu, susţinând că "Lumea sănătoasă
românească este îngrijorată de soarta ţării pe care o joacă în mâinile sale,
foarte debile, Dl. Titulescu. Noi, românii, înţelegem că Dl. Titulescu este un
talent, este mai puţin o inteligenţă şi aproape deloc o înţelepciune. Mai bine să
se încredinţeze soarta unei ţări unui înţelept Iară talent, decât unui talent lipsit
de înţelepciune" 14 • Suspiciunile liderului legionar faţă de Titulescu erau
alimentate de o serie de legende colportate de "cafeneaua politică". Defectele
omului politic Titulescu erau exagerate în cercurile politice ale adversarilor şi
taxate cu sarcasmul specific mediului dâmboviţean. Ca orice personalitate,
Titulescu polariza simpatii dar, implacabil, atrăgea şi invidii. Într-o notă din
1935, C. Argetoianu acuză risipa şi "artificiile" mediatice practicate de Nicolae
Titulescu: "Ceea ce exasperează în atitudinea lui Titulescu e toată partea
lăturalnică a acţiunilor lui, e zgomotul pe care-I face, e toată reclama pe care o
organizează, toată presa pe care o plăteşte, toate turpitudinile pe care nu numai
le încurajează, dar le patronează cu singurul şi constantul obiectiv al
preamăririi personalităţii sale şi al pricopsirii familiarilor lui. Milioanele pe
care Titulescu le aruncă presei în ţară şi străinătate sunt nenumărate şi
rezultatul obţinut dovedeşte odată mai mult cât de primejdioasă este influenţa
acestei puteri venale a ziarelor, care sunt pline de discursurile lui, de
interviurile lui, de succesele lui, de voiaj ele şi de prostiile lui" 15 • Ziaristul Petre
Pandrea, intelectual cu vederi de stânga, avocat în mai multe procese ale
comuniştilor şi cumnat al lui Lucreţiu Pătrăşcanu îl descrie pe N. Titulescu ca
un personaj modest, însă extrem de mediatizat de către presa interbelică:
"Proporţiile mitice, exagerate au fost create de jurnalişti stipendiaţi cu peste o
sută de milioane de lei, fonduri reptiline anuale, care i-au stat la dispoziţie[ ... ].
La Paris şi Londra trimitea cutii cu icre negre la ziarişti şi oameni politici.
Trimitea ceasuri elveţiene de aur la metrese de ziarişti şi oameni politici. Avea
obiceiuri de pezevenghi de Ţarigrad, adică de vânzător de cadâne, după
etimologia turcă a cuvântului. În România a cumpărat presa de dreapta, de
centru şi de stânga cu banii statului, risipind ca un nabab. N-avea scrupule şi
nici pudoare" 16 • Constantin Xeni sancţiona laN. Titulescu "acea pornire spre
14

Corneliu Z. Codreanu, OJ!.cit, p. 74.
Constantin Argetoianu, Insemnări zilnice, voi. 1, (2 februarie 1935-31 decembrie 1936),
ediţie Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Machiavelli, 1998, p. 55.
16
Petre Pandrea, Soarele melancoliei. MemoriL Bucureşti, Editura Vremea XXI, 2005, p. 77.
15
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exagerare, care e una din trăsăturile caracterului său" şi faptul că "a dus o viaţă
disproporţionată faţă de resursele unei ţări cu atâtea nevoi. În străinătate, la
Londra, ca şi la Geneva, toţi vorbeau de seratele, de risipa şi de darurile lui, cu
care nici un diplomat din ţări mari şi bogate nu putea rivaliza" 17 . Oameni
politici şi gazetari de excepţie au combătut concepţiile şi iniţiativele
diplomatice ale lui N. Titulescu. Între aceştia remarcăm pe Nicolae Iorga,
Constantin Argetoianu, Octavian Goga, Istrate Micescu, A.C. Cuza, Pamfil
Şeicaru, Nichifor Crainic, Nicu Porsena şi, nu în ultimul rând, pe profesorul
Nae Ionescu. Antipatia şi adversitatea lui Codreanu şi, implicit, a Legiunii erau
determinate de atitudinile omului politic N. Titulescu în chestiuni de politică
internă, cât şi de opţiunile şi iniţiativele acestuia promovate în plan diplomatic.
Pe plan intern, N. Titulescu s-a manifestat în mai multe ocazii ca adversar
ireductibil al fascismului, dar şi al Gărzii de Fier, considerată expresie a
extremismului european. Legiunea îl culpabiliza pe Titulescu din cauza
implicării ministrului de Externe în acţiunea de scoatere în afara legii a Gărzii de
Fier, operaţiune finalizată prin actul dizolvării abuzive din 10 decembrie 1933 18 .
În plan extern, Codreanu şi Mişcarea Legionară îl considera pe Nicolae
Titulescu principalul responsabil al îndepărtării României de Germania şi
Italia, de statele "revoluţiilor naţionale", după cum le definea liderul
legionar 19 . Din anii 1933-1934, Codreanu a militat pentru o apropiere tactică
faţă de Germania naţional-socialistă, acuzând, pe diverse canale, obtuzitatea şi
incapacitatea patetică a regelui şi a tuturor titularilor de la Ministerul de
Externe de a nu vedea mai departe de recomandările franco-engleze şi de
construcţiile politice ineficiente gen Mica Antantă şi Înţeleg era Balcanică20 •
Totodată, Codreanu considera că ostilitatea cercurilor politice de la Bucureşti
şi a reprezentanţilor noştri la Geneva pot transforma Germania dintr-un
potenţial prieten al României, într-un inamic dur şi intransigent, un adevărat
17
Constantin Xeni, Nicolae Titulescu, în George G. Potra, Pro şi contra Titulescu, Bucureşti,
2002; p. 602.
18
Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine, voi. X, p. 263-264; Ioan Scurtu, Gh. Buzatu,
Istoria Românilor în secolul XX (1918-1948), Bucureşti, 1999, p. 279; Corneliu Ciucanu,
Diplomatul Mihail Sturdza, Mişcarea Legionară şi "coaliţia anti-Titulescu", în Paul
Nistor, Adrian-Bogdan Ceobanu (coordonatori), Diplomaţie şi destine diplomatice în lumea
românească, Târgovişte, Editura Cetatea de ScaW1, 2011, p. 280-283; idem, Nicolae
Titulescu, şi Mişcarea Legionară în decembrie 1937. De la adversitate la reconciliere
tactică, p. 491-510.
19
Corneliu Z. Codreanu, op.cit, p. 98.
20
Ibidem; vezi şi Mihail Polihroniade, Mica Înţelegere şi interesele Românie~ în Axa, an 1,
nr. 7 din februarie, 1933; idem, Tineretul şi politica externă, Salzburg, Colecţia "Omul nou",
1952, p. 14 şi urm. (sub-capitolul Revizionismul şi valoarea tratatelor); Emest Bemea,
Tineretul şi politica, Bucureşti, ed. a TI-a, 1936, p.l7 şi urrn.
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gropar al României Mari21 .
Remarcând inaplicabilitatea intnunentelor diplomatice promovate de
Ministerul de Externe român, dar şi deciziile lovite de nulitate ale Societăţii
Naţiunilor, în memoriul trimis regelui la 5 noiembrie 1936 Codreanu afirma
că: ,,Nu există Mica Înţelegere, nici Înţelegerea Balcanică. Cine crede în aceste
construcţii de carton, dovedeşte că n-a înţeles nimic"22 . După ce refuzase oferta
regelui în februarie 1937, cînd Carol al II-lea avusese o tentativă de captare a
Legiunii în scopul orientării tineretului legionar către proiectul său de
instaurare a regimului personal, Codreanu, în căutare de aliaţi politici, s-a
apropiat de Iuliu Maniu, un adversar declarat al practicilor autoritare ale lui
Carol al II-lea. După perfectarea pactului de neagresiune electorală din 25
noiembrie 193 7, Codreanu a declarat în conferinţa de presă organizată, la
29 noiembrie 1937, la sediul Mişcării Legionare din str. Gutenberg nr. 3 că:
"Eu sunt pentru o politică externă alături de Roma şi Berlin. Alături de statele
revoluţiilor naţionale. În contra bolşevismului [.. .]. În 48 de ore după biruinţa
Mişcării Legionare, România va avea o alianţă cu Roma şi Berlinul, intrând
astfel în linia misiunii sale istorice în lume"23 . Declaraţia lui Codreanu era
considerată o replică insolită la adresa lui Maniu care, cu două zile mai înainte
îşi exprima încrederea în alianţele tradiţionale. În realitate, cele două declaraţii
divergente făceau parte din strategia perfectată de semnatarii pactului de
neagresiune electorală şi vizau cele două ipoteze posibile în dinamica relaţilor
internaţionale europene, conturând, totodată, opţiunile României în politica
externă.

Din perspectiva relaţiilor dintre Mişcarea Legionară şi N. Titulescu,
trebuie remarcată "anatema" aruncată asupra fostului ministru de Externe şi
cererea expresă adresată de Codreanu legionarilor de a combate candidatura lui
N. Titulescu în alegerile din 1937: "Termin cu o declaraţie. Vorbesc despre dl.
Titulescu. Tinerimea română legionară căreia i s-a răpit libertatea, care a fost
schingiuită la 1933-1934 prin cea mai nemiloasă violenţă, pe orice listă ar fi să
apară dl. Titulescu, peste orice pact, îl va combate cu violenţa cea mai mare.
Întreaga tinerime se va prezenta în judeţele în care va candida şi se va opune
din toate puterile la reintrarea acestui om în politica internă a ţării. Cu
dl.Titulescu nu putem încheiea decât un pact de agresiune" 24 . Iuliu Maniu a
Corneliu Ciucanu, Nicolae Titulescu şi Mişcarea Legionară in decembrie 1937. De la
adversitate la reconciliere tactică, p. 499-503.
22
Corneliu Z. Codreanu, op.cit, p. 98-99.
23
Buna Vestire, an 1, nr. 227 din 30 noiembrie 1937; Corneliu Zelea Codreanu, op.cit.,
p. 221-222.
24
Ibidem; vezi şi Annand Călinescu, Însemnări politice.l919-1939, ediţie Al.Gh. Savu,
21
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intuit că prezenţa lui Titulescu pe listele naţional-ţărăniste putea torpila din
start acordul de neagresiune electorală, care era încă precar înţeles şi asumat de
către membrii de partid din ambele tabere. Maniu era atacat de presa de stânga
pentru înţelegerea cu Mişcarea Legionară, hulit de presa de dreapta, pentru
atitudine anti-dinastică, contestat chiar în interiorul partidului de grupul centrist
(N. Costăchescu, Armand Călinescu, Virgil Potârcă, M. Ghelmegeanu). Şi în
tabăra legionară acordul de neagresiune electorală a fost privit, de asemenea,
cu neîncredere şi chiar combătut de Nae Ionescu, Mihail Manoilescu şi Mihail
Sturdza, care-1 considerau un nou impediment în calea normalizării relaţiilor cu
regele25 . Iuliu Maniu a iniţiat o serie de contacte cu liderul legionar pe tema
"destinderii" raporturilor dintre Legiune şi fostul titular de la Palatul Sturdza.
Prin intermediul doctorului Dimitrie Gerota, Maniu l-a convins pe Codreanu că
relaţiile de forţă dintre Legiune şi Titulescu trebuiau să înceteze în cel mai
scurt timp pentru ca acordul electoral să poată opera judicios-politic împotriva
regelui şi a lui Tătărescu. În acest sens, Dimitrie Gerota a mers de mai multe
ori la Casa Verde pentru a demonstra lui Codreanu că persoana lui Titulescu,
care fusese exilat din fruntea Externelor de către însuşi Carol al II-lea,
reprezintă o miză importantă prin modul în care era perceput în străinătate
pactul de neagresiune electorală26 . Totodată, 1. Maniu l-a presat pe Titulescu
să-şi normalizeze raporturile cu Legiunea27 . În acest context au apărut
articolele justificative28 ale fostului ministru de Externe din ziarul Universul,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 360. În 8 decembrie 1937, A. Călinescu nota: "Vine
Titulescu. Garda anunţă că-i va combate candidatura pe listele noastre".
25 ANIC, Fond Casa Regală, dosar 3611937, f. 151, 155. Raportul agenţilor Siguranţei indică
drept principali contestatari ai acordului Maniu-Codreanu pe M. Manoilescu şi pe Nae Ionescu,
deranjaţi- evocă documentul- de caracterul anti-monarhic al Pactului de neagrasiune. Vezi
şi Şerban Milcoveanu, op.cit, p. 118-119. Episodul răcirii relaţiilor dintre Codreanu şi
contestatarii Pactului mi-a fost, de asemenea, confirmat cu lux de amănunte şi de către doctorul
Şerban Milcoveanu şi Filon Lauric. Ş. Milcoveanu era preşedintele UNSCR. fost şef al
Societăţii Studenţilor Medicinişti şi preşedinte al Centrului Studenţesc Bucureşti. F. Lauric era,
în decembrie 1937, preşedintele Centrului Studenţesc Cernăuţi. Divergenţele de opinie dintre
Codreanu, pe de o parte, Nae Ionescu şi M. Manoilescu, pe de altă parte, sunt confirmate şi de
rapoartele Siguranţei, dar şi de atitudinea stranie, de ,,non-combatu/" adoptat de Profesor la
sfârşitul lunii noiembrie şi în luna decembrie 1937.
26
Constantin Argetoianu, op.cit, voi. III, p.l68. Informaţia privind intervenţia dr. Gerota la
Corneliu Codreanu pe tema reconcilierii dintre N. Titulescu şi Legiune a fost susţinută şi de
către bătrânii legionari, foşti deţinuţi politici (dr. Şerban Milcoveanu, Mircea Nicolau, Tache
Funda, Filon Lauric, Faust Brădescu, Nae Roşea ş.a.), după 1990, cu prilejul unor convorbiri
particulare sau afirmate public în cadrul unor conferinţe.
27
Şerban Milcoveanu, op.cit, p. 117.
28
Ibidem.
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înswnate mai târziu în broşura intitulată Eu şi Garda de Fie.-29, în care
susţinea că rolul decisiv în actul dizolvării din 9 decembrie 1933 I-au avut
liberalii în frunte cu I.G. Duca şi chiar un alt "înalt personagiu",
identificat/demascat, până la unnă, în persoana lui Gh. Tătărescu, la aceea data
prim-ministrul guvernului liberal de alegeri30 . În cele din unnă, N. Titulescu sa ,,reconciliat" cu Mişcarea Legionară, iar în campania electorală din
decembrie 1937, echipele de propagandă ale studenţilor legionari au susţinut
candidatura lui N. Titulescu31 • După deschiderea urnelor şi nwnărarea
voturilor, judeţul Olt prezenta unnătoarea situaţie: PNL 15.100 voturi, PNŢ,
6.596, TpŢ, 4.417 şi PNC., 2.262 voturi 32 . Rezultatele alegerilor din judeţul
Olt au permis, în final, obţinerea mandatelor de deputaţi atât pentru N.
Titulescu, cap de listă din partea PNŢ, cât şi pentru preotul Ion DwnitrescuBorşa, reprezentant al Mişcării Legionare-Totul pentru Ţară33 .
Revenind la lansarea declaraţiei din 29 noiembrie 1937, aceasta semnala
orientarea fermă pro-Axă şi apropierea ideologică de Germania naţional
socialistă. În viziunea lui Codreanu, mesajul său explicit reconsidera poziţia de
rezervă a Legiunii în cazul unei noi variante în politica externă a României.
Dacă factorul german s-ar fi impus în geopolitica sud-est europeană, Mişcarea
Legionară ar fi putut ajunge la putere, pentru a gestiona - cu succes, spera el schimbarea alianţelor şi noile relaţii româno-germane. În acest scenariu,
transpus parţial în realitate, de altfel, peste doi ani, Codreanu nu a intuit reacţia
violentă a regelui, represiunea dură împotriva Legiunii şi asasinarea sa.
Prevăzuse însă agresivitatea germană care, în opinia lui, nu trebuia provocată,
dar mai ales lansase dramatica profeţie privind căderea graniţelo~ 4 şi
comunizarea României: "De vor intra trupele ruseşti pe la noi şi vor ieşi
învingătoare, în nwnele Diavolului, cine poate să creadă, unde este mintea care
să susţină, că ele vor pleca înainte de a ne sataniza, adică bolşeviza?
Nicolae Titulescu, Eu şi Garda de Fier, Tipografia ziarului Universul, [Bucureşti, 1937], 24p.
George G. Potra, Eu şi Garda de Fier - un document controversat, în Gh. Buzatu,
Marusia C"rrstea, Horia Dumitrescu, Cristina Păiuşan-Nuică (coordonatori), op.cit., p. 297.
31
Dr. Şerban Milcoveanu, op.cit, p. 117-120.
32
Corneliu Ciucanu, Dreapta românească interbelică, p. 468.
33
Şerban Milcoveanu, op.cit, p. 120
34
În Memoriul din 5 noiembrie 1936, adresat regelui Carol al II-le, Codreanu solicita asumarea
răspunderii factorilor care decid politica externă: "Cerem ca Majestatea Voastră să pretindă
tuturor celor care conduc sau manifestă păreri cu privire la politica externă a României să
declare că răspund cu capul pentru directivele pe care şi le însuşesc. [...]. Este cutremurător să
ne gândim că noi, tineretul de astăzi ar fi să fim condamnaţi a asista la împărţirea sau ciuntirea
României Mari, pentru a plăti păcatele unei infame politici externe (Corneliu Zelea Codreanu,
Scrieri Documente, Însemnllr~ p. 285).
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Consecinţele? Inutil a le discuta" 35 . Din păcate, aceste tragice previziuni s-au

derulat cu precizie în vara anului 1940 (notele ultimative sovietice şi dictatul
de la Viena), când România s-a trezit total izolată- şi apoi sfăşiată- dar mai
cu seamă după 23 august 1944 şi după instalarea guvernului Petru Groza, când
s-au creat premisele comunizării şi sovietizării României 36 . Pierderile
teritoriale din vara anului 1940 sunt motiv de îngrijorare şi reflecţie amară
pentru opinia publică românească. Evident erau lansate reproşuri şi anateme
asupra celor consideraţi responsabili de "apocalipsa" graniţelor şi inerent se
recunoşteau meritele acelor oameni politici care au intuit pericolul unei politici
unilaterale "înfeudate" directivelor primite de la Paris şi Londra. Nichifor
Crainic avea să scrie că: "Vina o poartă exclusiv politica democratică a
României care a paralizat sistematic orice tendinţă de apropiere de puterile
Axei. Mulţumită acestei politici dezastroase, România s-a găsit la 1940 cu
desăvârşire izolată într-o Europă trântită la pământ şi având în faţă puterile
Axei, animate numai de gândul sancţiunilor împotriva ei. Sentinţa de la Viena
e corolarul funest al acestei stupide şi criminale politici democratice. Autorii
pierderii Ardealului şi a Cadrilaterului sunt naţional-ţărăniştii şi liberalii, care
au guvernat ţara în timpul Regelui Carol al II-lea şi au stârpit în sânge ideea
apropierii de Germania sau măcar de Italia. Dacă o asemenea apropiere s-ar fi
săvârşit la timpul ei, nu numai Ardealul şi Cadrilaterul ne-ar fi rămas, dar nici
Basarabia şi Bucovina nu ne-ar fi fost luate în 1940 cu consimţământul
puterilor Axei". În acelaşi context de revoltă şi de stabilire a vinovăţiilor,
Dimitrie Cristian Amzăr, un mare admirator al profesorului Nae Ionescu şi
simpatizant al Legiunii, responsabilizează clasa politică românească sau, mai
corect spus, vechea generaţie de politicieni, incapabili să păstreze şi să lase
urmaşilor intactă moştenirea creată la 1918. Tema "conflictului dintre
generaţii" lansată de congenerii săi prin Itinerariul spiritual (Mircea Eliade),
Manifestul Crinului Alb (Petre Pandrea, Sorin Pavel, Ion Nestor) şi prin
articolul Generaţie, publicat de Mircea Vulcănescu în Criterion, care a generat
o prolifică dezbatere culturală în deceniul IV, este translată de Amzăr în
registru politic. Pe plan intern "bătrânii" partidelor istorice s-au opus
35

Ibidem, p. 263.
Gh. Buzatu, Paradigmele tragediei Basarabiel în Gh. Buzatu (coordonator), Bătălia
pentru Basarabia, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2010, p. 40; Pamfil Şeicaru, Construcţii
pe nisip. Politica anistorică, Madrid, 1972, passim; idem, Scrieri, voi. 3, Bucureşti, Editura
Victor Frunză, 2003, p. 215. Aflat în exil, ziaristul Pamfil Şeicaru considera că "tot ce s-a
abătut, după 23 august [1944], asupra nenorocitei noastre patrii era virtual cuprins în actul
loviturii de stat"; Corneliu Ciucanu, Nicolae Titulescu şi Mişcarea Legionară in decembrie
1937. De la adversitate la reconciliere tactică, p. 506-507.
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vehement, chiar violent, iniţiativelor social-politice şi spirituale ale noii
generaţii, iar pe plan extern, "gripaţi" pe linia tardiţiei fila-franceze, nu au
reuşit să facă diferenţa între simpatii şi interese. În august 1940, D.C. Amzăr
nota în jurnalul său: "De obicei, copii sunt aceia care risipesc averea, adunată
cu trudă de părinţi, dar uneori există părinţi care mănâncă şi distrug la
bătrâneţe ceea ce au adunat în tinereţe, poate mai mult prin noroc şi împrejurări
favorabile decât prin muncă cinstită. De astfel de părinţi a avut parte România
Mare"37 .
Declaraţiei lui Codreanu din noiembrie 193 7, care sublinia în esenţă
disponibilitatea schimbării alianţelor tradiţionale, a iritat Franţa şi Marea
Britanie şi a produs efecte dezastroase în raport cu factorul constituţional. În
opinia cercurile politica-diplomatice occidentale, regele reprezenta ultimul şi
cel mai important impediment în calea ascensiunii Mişcării Legionare şi a
reorientării politicii externe româneşti către Germania şi Italia. În consecinţă,
democraţiile occidentale au aprobat tacit planul de instaurare a regimului
autoritar condus de Carol al II-lea. Abrogarea Constituţiei din 1923, dizolvarea
partidelor politice, aplicarea pe scară largă a cenzurii şi stării de asediu derapaje evidente de la standardele sistemului democratic - au fost trecute cu
vederea de democraţiile occidentale, atâta timp cât aceste măsuri politice
asigurau lichidarea Mişcării Legionare, receptată la Londra şi Paris drept
principalul vector al opţiunii pro-germane din România.
Reevaluarea contextului spiritual-cultural şi a realităţilor social-politice
care au generat apariţia şi ascensiunea dreptei radicale constituie o
întreprindere riscantă, dacă ne îndepărtăm de mentalitalitatea şi percepţiile
emoţionale ale epocii, de aspiraţiile şi "obsesiile" tineretului interbelic, în
parte legitime, alte ori idealiste şi vădit exagerate, dacă nu decriptăm pe
deplin cauzele retoricii anti-sistem, stilul frenetic şi "teribilismul" conceptual
propriu intelectualilor noii generaţii. Trebuie precizat că interbelicul
românesc a fost o perioadă efervescentă şi prolifică sub raportul circulaţiei
ideilor, dar, totodată, tulbure sub aspectul evoluţiilor/involuţiilor politice.
Dacă analizăm prestaţia Legiunii după schema clasică a politicii definite "ca
o artă a posibilului", a concesiilor şi a moravurilor tranzacţioniste
împământenite în viaţa publică românească dintre cele două războaie
mondiale, principiile morale ireductibile asumate de Codreanu şi reacţiile
sale inflexibile nu cadrau cu climatul politicianist, cu jocurile de culise şi de
interese, cu echilibristica morală şi doctrinară a epocii. Analizând
37
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politice din anii '30 chiar unii legionari au considerat că şeful
Mişcării a avut atitudini inabile faţă de anwnite conjuncturi favorabile 38 .
Deciziile sale idealist-intransigente au inflamat raporturile cu factorii de
putere şi au determinat izolarea Legiunii în planul vieţii publice româneşti. În
februarie 193 7, în cadrul unei întrevederi secrete cu regele Carol al II -lea,
Codreanu refuză "trocul" politic propus de rege: preluarea puterii în schimbul
predării şefiei Legiunii 39 . Reacţia liderului legionar era de neconceput pentru
cercurile politice româneşti şi a fost dezaprobată chiar de unii membri ai
stafului Mişcării (M. Manoilescu, M. Polihroniade, Victor. 1. Vojen, Virgil
Ionescut 0 • Semnarea Pactului de neagresiune electorală din 25 noiembrie
193 7, acord ce consfinţea alianţa cu Iuliu Maniu şi Gh. Brătianu, adversari
declaraţi ai practicilor autoritare ale regelui şi ai camarilei de la Palat a fost,
de asemenea, percepută în mediile politice ca un afront la adresa
suveranului41 • Unii lideri legionari şi consilieri ai lui Codreanu şi-au
manifestat rezervele şi nemulţumirea, considerând alianta cu Maniu ca un
gest antimonarhic şi un serios impediment al reconcilierii cu factorul
constituţional42 • În acest context, cu toate insistenţele lui Codreanu, chiar şi
sfătuitorul său intim, profesorul Nae Ionescu, a refuzat candidatura pe listele
În mai multe convorbiri private cu cir. Milcoveanu şi Filon Lauric aceştia au afirmat că "poate
alta ar fi fost soarta Mişcării dacă se stabileau altfel de raporturi cu regele Carol al II-lea".
Vladimir Dumitrescu scrie că o altă întrevedere "confidenţială" a fost cerută de rege la
începutul lunii februarie 1938, prin intermediul lui Ernest Urdăreanu. Codreanu a cerut sfatul
comandanţilor legionari, intervenţia energică a lui Al. Cantacuzino, care a replicat că liderul
Legiunii "nu poate intra la Palat pe uşa din dos" 1-a determinat pe Codreanu să refuze. După
examinarea situaţiei politice, peste câteva zile, şeful Mişcării s-a răzgândit şi a comunicat, prin
Virgil Ionescu (prieten cu Urdăreanu), că este dispus să accepte întrevederea. Regele a răspuns,
însă, că nu o mai consideră necesară (Vladimir Dumitrescu, Mărturisirile unui "criminal
politic", Bacău, Editura Babel, 2013, p. 144-145).
39
Zaharia Boilă, Amintiri şi consideraţiuni asupra mişcării legionare, ediţie îngrijită de
Marta Petreu şi Ana Cornea, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 2002, p. 58-59.
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Corneliu Ciucanu, Dreapta românească interbelică, p. 322-323.
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Vezi Carol al II-lea Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, voi. I (1904-1939), ediţie de
Marcel-Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, Bucureşti, Editura Silex, 1995, p. 233-234.
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Corneliu Ciucanu, Dreapta românească interbelică, p. 313-331, 336-338; idem, Nicolae
Titulescu şi Mişcarea Legionară în decembrie 1937. De la adversitate la reconciliere
tactică, p. 506-508. Rapoartele Corpului Detectivilor din cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei
consemnează şi nemulţumirile înregistrate în interiorul partidelor sernnatare. Astfel, grupul
"centrist" din cadrul PNŢ (Armand Călinescu, M. Ghelmegeanu, Virgil Potârcă) s-a opus
"pactului", după cum şi personalităţi afiliate Mişcării Legionare (M. Manoilescu, Nae Ionescu,
Mihail Sturdza), I-au considerat inoportun din cauza caracterului anti-monarhic, aspect care
compromitea iremediabil orice posibilă înţelegere cu regele Carol al II-lea, blocând accederea la
putere a Legiunii (ANIC, fond Casa Regală, dosar 36/1937, f. 151, f. 162, f. 164).
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Partidului "Totul pentru Ţară", pentru ca numele său să nu fie asociat cu linia
explicit anticarlistă adoptată de Mişcare. Nae Ionescu a apreciat că acordul cu
Iuliu Maniu anuleză şansele accederii la putere a Legiunii, intuind şi coliziunea
inevitabilă dintre legionari şi autorităţi 43 . În anul următor, prin lovitura de stat
din 1O februarie 193 8 şi instaurarea regimului autoritar monarhie, previziunile
sumbre ale filosofului s-au adeverit pe deplin.
O altă eroare tactică a Legiunii a fost considerată şi declaraţia lui
Codreanu din 29 noiembrie 193 7 referitoare la reorientarea politicii noastre
externe către Roma şi Berlin. Mesajul liderului legionar a inflamat din nou
relaţiile şi aşa încordate cu Palatul, au iritat mediile protipendadei filo-francoengleze din ţară dar, în special, a nemulţumit cercurile politico-diplomatice de la
Londra şi Paris, alarmate de o eventuală defocfiune a României în Balcani. Chiar
dacă noile realităţi europene din anii '30, recomandau politicienilor români noi
reevaluări în politica externă pentru păstrarea integrităţii statului naţional-unitar,
alianţa cu Franţa era considerată intangibilă de către factorii de decizie ai politicii
şi diplomaţiei româneşti. Pericolul comunismului, teama de expansionismul
rusesc şi pretenţiile teritoriale ale Ungariei hortiste au determinat pe oamenii
politici de dreapta (Gh Brătianu, A.C. Cuza, Octavian Goga) să sondeze
posibilitatea unei alianţe cu Germania, considerată singura putere capabilă de a
se opune politicilor agresive coordonate de Moscova şi Budapesta. Deşi astfel de
iniţiative au fost bine primite la Berlin, regele şi politicienii principalelor partide
de pe scena publică românească le-au nesocotit sau combătut cu rigiditate. La
sfărşitul anului 1937, o politică de apropiere faţă de Germania era apreciată, în
cel mai bun caz, "aventuristă", sau pur şi simplu taxată ca "inepţie". În
noiembrie 1937, declaraţia lui Codreanu- care denunţa organismele ineficiente
(Societatea Naţiunilor, Mica Antantă, Înţelegerea Balcanică), şi anunţa
apropierea de Axă - a creat rumoare în mediile politice româneşti, dar, mai cu
seamă, a îngrijorat Franţa şi Marea Britanie. Din acel moment, Londra şi Parisul
au fost tentate să ofere tot creditul politic lui Carol al II-lea, apreciat drept
principalul garant al politicii externe româneşti. În acest context, sub pretextul
blocării Mişcării Legionare, care ameninţa cu schimbarea alianţelor tradiţionale
ale României, Carol al II-lea a intuit că planul său de instaurare a regimului
autoritar monarhie care, pe lângă dizolvarea partidelor şi a democraţiei, implica
reprimarea exemplară a Legiunii şi dispariţia fizică a lui Codreanu, va fi abrobat
tacit de democraţiile occidentale.
Dora Mezdrea, Nae Ionescu. Biografia, voi. IV, Brăila, Editura lstros-Muzeul Brăila, 2005,
p. 177-180. Pentru a nu fi suspectat de Palat în privinţa acordului de neagresiune electorală, Nae
Ionescu a refuzat în repetate rânduri oferta de a candida pe listele legionare şi a plecat în
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Din punctul nostru de vedere, Codreanu nu poate fi culpabilizat pentru
declaraţia fermă referitoare la reorientarea politicii noastre externe, întrucât
mesajul afirma clar opţiune pro-Axă şi acesta era scopul. Credem că acordul de
neagresiune nu opera doar pe tabloul intern (răsturnarea guvernului Tătărescu şi
blocarea instaurării dictaturii regale), ci anticipa două ipoteze posibile în plan
extern. În cazul menţinerii supremaţiei anglo-franceze în relaţiile internaţionale,
era recomandat un guvern naţional-ţărănist în fnmte cu Iuliu Maniu, dar în cazul
unui alt scenariu, în care Germania şi Italia aveau un rol detenninant în dinamica
europeană, s-ar fi impus aducerea la putere a lui Codreanu. În această cheie credem noi- trebuie interpretată declaraţia liderului legionar din noiembrie 1937
când, indubitabil, a lansat un mesaj explicit de politică externă şi care s-a produs
la scurt timp după precizările oferite presei de către Iuliu Maniu, unde se sublinia
menţinerea alianţelor tradiţionale. De asemenea, considerăm că strategia
declaraţiilor rară echivoc în ceea ce priveşte politica externă a ţării, fusese
stabilită anterior semnării acordului electoral în decursul mai multor runde de
negocieri. În fond, pactul de neagresiune electorală conţinea şi cele două opţiuni
de politică externă, reconfigurând - în context interbelic - proiectul alternativ
(pro-Antantă şi pro-Puterile Centrale), existent în România antebelică. În opinia
noastră, la sfârşitul anilor '30 evoluţiile internaţionale şi vulnerabilităţile
geopolitice specifice sud-estului european etalau factorilor de decizie,
aproximativ, acelaşi tip de susceptibilităţi şi scenarii agresive la adresa
integrităţii teritoriale a statului român ca în anii 1914-1916. În consecinţă,
credem că realităţile internaţionale recomandau o strategie de gestionare a
opţiunilor externe comparabilă cu cea adoptată de personalităţile politice şi
regele Ferdinand în perioada neutralităţii, însă Carol al II-lea a preferat soluţia
dictatorială. Prin instaurarea regimului autoritar monarhie şi dizolvarea
partidelor, regele şi-a asumat responsabilitatea integrală a politicii externe, iar
prin suprimarea lui Codreanu şi a Legiunii regele a anulat o alternativă politică
viabilă care- în climatul bulversant al anilor 1938-1940, cu Germania principal
vector de putere - ar fi putut opera cu mai multe şanse de reuşită pentru salvarea
frontierelor.
Prăbuşirea României Mari în vara anului 1940 a fost, indubitabil, o
consecinţă directă a Pactului Ribbentrop-Molotov, însă astăzi, ca şi ieri de altfel,
istoricii reevaluează punctual momentele cheie care au condus la catastrofă.
Această optică reconstruieşte contextul epocii şi propune o altă perspectivă
asupra evenimentelor dramatice din anul 1940, care ar fi putut fi evitate printr-o
politică matură şi elastică în raport cu polurile de putere configurate în sud-estul
european. România naviga, practic, între ostilitatea declarată a URSS,
agresivitatea revanşardă germană şi neputinţa mascată în "conciliatorism" a
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Franţei şi Marii Britanii. În condiţiile reocupării Rhenaniei (martie 1936), a
Anschullus-ului (martie1938), a prestaţiei deplorabile a liderilor anglo-francezi
din timpul Conferinţei de la Munchen, a anexării Cehoslovaciei (martie 1939),
factorii de decizie de la Bucureşti au ,,reacţionat" prin Tratatul economic
româna-german, semnat în martie 1939, pe care nu s-au grăbit să-I pună în
aplicare. Mai mult, deşi realizau limpede că vor irita Berlinul, autorităţile române
au acceptat "garanţiile unilaterale", primite în aprilie 1939, din partea Marii
Britanii şi Franţei, deşi acestea erau simple declaraţii politice de conjunctură
făcute de Neville Chamberlain şi Edouard Daladier ("capitularzii" de la
Munchen). Ei anunţau vag că anglo-francezii pot acorda "întreaga asistenţă ce le
stă în putinţă" în cazul unei agresiuni împotriva României şi Greciei, care "ar
ameninţa în mod clar independenţa" celor două state, iar guvernele de la
Bucureşti şi Atena ar hotărâ să opună rezistenţă. Evident că aceste "garanţii" nu
erau dublate de acorduri tehnice care să consemneze ajutorul militar concret44 .
Tragedia anului 1940 a confirmat erorile şcolii titulesciene de diplomaţie
ancorată unilateral în direcţia păstrării alianţelor tradiţionale, devenite, însă,
inoperabile la sfărşitul deceniului IV. Adversitatea lui N. Titulescu faţă de
Germania, afişată zgomotos după 1933, echilibristica la politică şi economică
utilizată de Bucureşti după debarcarea lui N. Titulescu şi în special din perioada
monarhiei autoritare, când Carol al II-lea devenise principalul factor de decizie al
politicii externe, au creat neîncredere şi antipatie la Berlin. Abia după notele
ultimative din 26 şi 27 iunie 1940 şi anexarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a
Ţinutului Herţei, Carol al II-lea a decis să adapteze politica externă a României,
deja răşluite, la realităţile geopolitice. Abia la 28 iunie 1940, regele a renunţat la
"garanţiile" franceze şi engleze, iar noul premier, Ion Gigurtu, a anunţat alinierea
"sinceră" la politica Axei. Era însă prea târziu. România pierduse momente
preţioase în perioada 1936-193 8, când Germania era direct interesată de
prietenia României şi ar fi răspuns loial nevoilor noastre de securitate a graniţelor
de Est şi de Vest. În noul context, Hitler era stăpân pe situaţie, iar primulministru 1. Gigurtu şi ministrul de Externe M. Manoilescu, aflaţi în vizită în
Germania, au primit nenumărate reproşuri pentru politica de "încercuire"a
Germaniei adoptată de România la cererea Franţei şi Angliei. Totodată,
rememorând momentul 1936, vizita lui Gh. Brătianu la Berlin şi semnalele
transmise Bucureştiului pe canalele diplomatice, Hitler reproşa oficialilor români
că oamenii politici şi "Hohenzollernul de la Bucureşti" au refuzat ,,mâna întinsă"
cu mulţi ani în urmă, când se oferise să garanteze toate frontierele României, fără
ca noi să renunţăm la cele franceze şi promitea relaţii economice foarte
44
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avantajoase în schimbul renunţării la politica Pactului oriental45 .
În replică la politica neamicală şi/sau duplicitară a regelui faţă de
Germania, Hitler a taxat "indirect" România prin "dezinteresul" - termen
stipulat la punctul 3 din protocolului adiţional secret al Pactului RibbentroppMolotov - privind Basarabia, lasată pradă imperialismului sovietic. Totodată,
aceeaşi politică duplicitară a fost ,,răsplătită" şi direct prin odiosul Arbitraj de la
Viena, care a permis Ungariei ocuparea părţii de nord-vest a Transilvaniei.
Drama anului 1940 a consemnat falimentul regimului autoritar şi a determinat
abdicarea regelui Carol al II-lea, considerat principalul vinovat de dezastrul ţării.
Pierderile teritoriale au impus invariabil, ca unică soluţie de supravieţuire a
statului, intrarea ţării pe orbita Reich-ului nazist, dar în condiţii cu mult mai
drastice, comparativ cu perioada precedentă, în care germanii erau realmente
interesaţi de prietenia României. Astfel, comunitatea românească traumatizată de
realităţile prăbuşirii oferea generalului Ion Antonescu, şeful statului român,
argumente şi instrumente de negociere incomparabil mai slabe faţă de anii 19361939 când, printr-o atitudine elastică şi echilibrată de apropiere politicoeconomică faţă de Germania s-ar fi evitat, poate, tragedia anului 1940.
Protagoniştii politicii de apropierea dispăruseră, însă. Corneliu Codreanu fusese
asasinat, iar Mişcarea Legionară reprimată cu o violenţă extremă. Octavian Goga
era decedat din cauze naturale sau, după cum s-a spus în epocă, otrăvit. Alţi
oameni politici erau consideraţi nereprezentativi, rară partid puternic şi fără
anvergură politică (Gh. Brătianu, ing. Ion Gigurtu), sau realmente inutilizabili
(AC. Cuza, un bătrân trecut de 80 de ani). În septembrie 1940, Carol al II-lea a
propus lui M. Manoilescu să formeze un guvern de dreapta, care să acţioneze ca
un paratrăsnet în faţă pretenţiilor germane, însă fostul ministru de Externe a
refuzat, considerându-se consumat şi compromis politic prin rolul ingrat
distribuit de rege: acela de semnatar al Dictatului de la Viena. Lipsa oamenilor
politici cu şanse reale de a negocia cu Berlinul adâncea agonia regimului carlist
şi dovedea, încă odată, erorile săvârşite şi incapacitatea regelui de a rezolva criza.
Varianta Antonescu- sugerată de Valer Pop şi W. Fabricius, reprezentantul
Germaniei la Bucureşti, agreată de Iuliu Maniu şi C.I.C. Brătianu, aflaţi în relaţie
directă cu Antonescu - a fost o altă "eroare" a regelui dezorientat de
manifestările ostile ale opiniei publice. În ţară se crease o stare insurecţională în
care un rol dominant îl avea Mişcarea Legionară, singura forţă organizată,
disciplinată şi capabilă de reacţie. Puciul declanşat de Horia Sima la 3
septembrie 1940 (în Bucureşti, Braşov, Constanta) a grăbit investirea cu puteri
depline cerută de generalul Antonescu pentru a pune capăt haosului şi a ,,reprima
45
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pe legionari", obiectiv principal unnărit de rege. Renunţarea la prerogativele
regale a oferit, în fapt, lui Ion Antonescu instnunentele necesare pentru a forţa
abdicarea lui Carol al II-lea46 • De altfel, în discuţiile generalului Antonescu
privind participarea ţărăniştilor şi liberalilor la un guvern de uniune naţională,
abdicarea regelui era condiţia principală susţinută de liderii celor două partide.
Trebuie menţionat, însă, că întreaga carieră militară şi atitudine politică a
generalului Antonescu nu-l recomanda ca "om al Germaniei", ci din contră.
Profesionalismul ofiţerului de stat major şi îndfujirea dovedite împotriva trupelor
germane în Războiul de Întregire, când a ocupat şefia Biroului de Operaţiuni de
pe lângă Marele Cartier General 47 , postul de ataşat militar la Paris, Londra şi
Bruxelles, dar mai cu seamă reacţiile şi declaraţiile sale lansate în diverse ocazii
şi discuţii cu oamenii politici ai vremii, îl catalogau pe generalul Antonescu drept
un ofiţer cu simpatii filo-anglo-franceze de nezdruncinat48 . Şi totuşi aceste
sentimente au fost lesne depăşite de Ion Antonescu, omul de stat care, ţinând
cont de realităţile geopolitice, a semnat Pactul tripartit în noiembrie 1940,
devenind al treilea om al Axei 49 şi, în nici un caz, "aliatul uitat al lui Hitler"50 .
Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu la judecata istoriei. Contribuţii, mărturii, documente,
Editura Mica Valahie, 2003, p. 85; Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat
in România, voi. 3, Cele trei dictaturi, Bucureşti, Editura RAO, 2002, p. 348 şi urm.
47
Pentru activitatea militară a lui Ion Antonescu din perioada primului război mondial, vezi
Valeriu FI. Dobrinescu, Horia Dumitrescu, Ion Antonescu şi Războiul de Reîntregire a
Neamului, ediţia a Il-a revăzută, Focşani, Editura Pallas, 2006, passim; V.Fl. Dobrinescu,
Gh. Nicolescu, Plata şi răsplata istoriei: Mareşalul Ion Antonescu, militar şi diplomat,
(1914-1940), Iaşi, Institutul European, 1994, p. 79-80; Gh. Buzatu, Mareşalul Ion
Antonescu. Forţa destinului. O biografie, ediţia 1, Iaşi, Editura Tipo-Moldova, p. 42.
48
Radu R Rosetti, Pagini de jurnal, Bucureşti, Editura Adevărul, 1993, p. 137; Gh. Buzatu,
Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, op.cit., p. 374; Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu.
Forţa destinului. O biografie, p. 37; idem, Românii în arhivele Kremlinulul Bucureşti,
Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 362-354.
49
Gh. Barbu!, Memorial Antonesco. Le Ili-e homme de l'Axe. 1, Paris, Edition de la
Couronne, 1950, p. 186-187; Gh. Buzatu, Mareşalul Ion Antonescu. Forţa destinului. O
biografie, p. 40-41.
50 Expresia îi aparţine istoricului britanic Dennis Deletant (Aliatul uitat al lui Hitler. Ion
Antonescu şi regimul său, 1940-1944, traducere Delia Răzdolescu, Bucureşti, Editura
Humanitas, 2008). Totuşi, pe parcursul a 20 de întrevederi dintre Hitler şi Antonescu, Mareşalul
a dovedit curaj şi prezenţă de spirit în abordările sale, nefiind nicidecum un "aliat" docil al
FUhrerului, ci mai degrabă un interlocutor incomod în discuţiile cu tematică militară ce priveau
Frontul de Răsărit. După cum relatează chiar ministrul de Externe, M. Sturdza, un contestatar
vehement al regimului Antonescu, Mareşalul era bine documentat, elocvent în expunerea, dar
mai ales consecvent în a reclama lui Hitler nedreptatea produsă României prin Arbitrajul de Ia
Viena (vezi Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, Ploieşti, Editura Ploieşti-Mileniul III, 2005,
p. 241, ediţia a 11-a, anastatică, Iaşi, Tipo Moldova, 2010). Pentru amploarea relaţiilor româno46
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Totodată

trebuie consemnat că Antonescu la aceea dată nu avea altă soluţie
onorabilă de a menţine şi salva ceea ce se mai putea salva din statul român. În
definitiv, alianţa cu Germania era inevitabilă, fiind o consecinţă firească a
dominaţiei germane în sud-estul european şi o reacţie de legitimă apărare faţă de
comunism şi agresivitatea sovietică. Cu atât mai mult se impune recunoaşterea
meritelor oamenilor politici care, în anii precedenţi, intuiseră supremaţia
germană pe continent şi se pronunţaseră pentru o apropiere ponderată faţă de
Germania.

*

Anticomunismul a rămas o trăsătură definitorie a Mişcării Legionare,
demonstrată de-a lungul anilor prin atitudinea membrilor săi din ţară şi exil. În
timpul scurtei guvernări legionare, combaterea mişcării comuniste a constituit
una din principalele preocupări ale regimului. După evenimentele din ianuarie
1941, beneficiind de intervenţia şi sprijinul unor ofiţeri superiori germani,
principalii lideri ai Mişcării Legionare s-au refugiat în Germania. La presiunile
mareşalului Ion Antonescu, autorităţile celui de-al treilea Reich au impus
legionarilor refugiaţi domiciliu forţat şi chiar internarea în lagărele de concentare
de la Rostok, Dachau şi Buchenwald 51 • În acest context, trebuie consemnată
reacţia lui Horia Sima şi a Legiunii în momentul ,,rocadei" de la 23 august 1944,
întrucât constituirea Guvernului Naţional Român de la Viena a fost, cu siguranţă,
prima formulă instituţionalizată şi coerentă împotriva ocupaţiei sovietice şi
instaurării comunismului în România52 . În sprijinul acestei afirmaţii amintim
acţiunile politico-militare desfaşurate sub egida Guvernului de la Viena:
paraşutarea echipelor de legionari în ţară, formarea Armatei Naţionale,
germane între 1940-1944 vezi mai cu seamă, mai cu seamă, Andreas Hillgruber, op.cit.,
passim; Alesandru Duţu, Între Wehrmacht şi Armata Roşie. Relaţii de comandament
româno-germane şi româno-sovietice (1941-1945), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000;
Gh. Buzatu, România şi Marile Puteri (1939-1947), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003.
51
Horia Sima, Prizonieri ai Puterilor Axei, Madrid, Editura Mişcării Legionare, 1990,
passim; Ştefan Palaghiţă, Garda de Fier spre reinvierea României, Buenos Aires, 1951, p. 21
şi urm.; Adrian Gabriel Lepădatu, op.cit., p. 295-312; llarion Ţiu, op.cit., p. 100-137.
52
Vezi Horia Sima, Guvernul Naţional Român de Ia Viena, Madrid, Editura Mişcării
Legionare, 1993 passim; idem, 23 august 1944: Desfiinţarea istorică a naţiunii române,
Madrid, 1974; An Interview with Horia Sima. Commander- in- Chief of the Archanghel
Michael, f.l., 1977, 26 p.; idem, Pentru ce am pierdut Războiul din Răsărit şi am căzut în
robia comunistă, extras din Buletinul Comitetului Naţional Româna-American, 20 aprilie 1972;
supliment Gazeta de Vest, septembrie 1995; idem, Tehnica de luptă contra comunismului,
MUnchen, 1979; idem, Ce este comunismul?, Madrid, Editura Dacia, 1972; ed. a II-a Timişoara, Editura Gordian, 1994; Faust Brădescu, Guvernul de la Viena. Continuarea statului
român naţional-legionar, Madrid 1989, passim; Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian
Sandache, op.cit., p. 269-275; Corneliu Ciucanu, Dreapta românească interbelică, p. 400.
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operaţiune coordonată de generalul Platon Chirnoagă, misiunea lui N. Petraşcu
pentru organizarea rezistenţei anti-sovietice şi anti-comuniste, misiunea prof. C.
Stoicănescu, ce viza "un 23 august invers" 53 . După lăsarea "cortinei de fier" şi
sovietizarea României, numărul mare de membri ai Mişcării Legionare din
închisorile comuniste (după unele statistici aproximativ 76%) dovedeşte filonul
doctrinar antibolşevic şi participarea acestora la mişcarea de rezistenţa
anticomunistă din România54 .
În contextul general al rezistenţei societăţii româneşti împotriva
comunizării ţării, nu putem ignora activitatea exilului anticomunist militant.
Fenomen de amploare prin activism cultural-politic şi consistenţă structuralanticomunistă, exilul românesc rămâne o pagină dramatică din istoria României
secolului XX şi reprezintă, Iară îndoială, o reacţie importantă împotrivă
comunismului, un model de integrare a spiritului românesc în spaţii culturale
diverse, o experienţă existenţială cu valenţe iniţiatice, care îmbină complex şi
armonios ethosul identitar, păstrător al valorilor tradiţionale, cu vocaţia umanistă

universală55 .
Horia Sima, Guvernul Naţional Român de la Viena, passim; Faust Brădescu, Guvernul de
la Viena, pasim; GUnter Klein, Începuturile rezistenţei antisovietice în România (23 martie
1944-6 martie 1945), comunicare la Institutul de Istorie "N.lorga", Bucureşti, martie 1995; Dorin
Dobrincu, Un ,,23 august invers". Tentativa de readucere a României în AxA (toamna 1944primăvara 1945), în Anuarul Institutului de Istorie Recentă, voi. Il, 2003, Editura Polirom, laşi,
2004, p. 281-289; Mircea Tănase, Eroii nimănui. Agenţi paraşuta ţi în timpul şi după cel de-al
doilea război mondial Bucureşti, Editura Militară, 2010, p. 165-178; Carios Cabalero Jurado,
Richard Landwehr, Armata Naţională Română a Guvernului de la Viena, Bacău, Editura
Vicovia, 2008, 92 şi urm.
54
Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, op.cit., p. 217; Ovidiu Găină (Stan M.
Popescu), Lupta legionarilor împotriva invaziei sovietice în Bucovina, Buenos Aires, Editura
Myma, 2002; Dorin Dobrincu, op.cit, p. 283-289; Mircea Tănase, op.cit, p. 165-177; Tiberiu
Tanase, op.cit, 192 şi urrn.; Radu Ciuceanu, Octavian Roske, Cristian Troncotâ, Începuturile
mişcării de rezistenţă din România, voi. I-II, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului (în continuare INST), 1998-2004; Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, eds.,
Rezistenţa armată din Bucovina 1944-1964, voi. 1-lll, Bucureşti, INST, 1998-2004-2006,
passim; Marian Cojoc, ed., Rezistenţa armată din Dobrogea, 1945-1960, Bucureşti, INST,
2004; Adrian Brişcă, Rezistenţa armată din Banaţ Bucureşti INST, 2004, p. 85 şi urrn.;
Constantin Ionaşcu (coordonator), Rezistenţa anticomunistă din Dobrogea, ediţia a III-a,
Bucureşti, Fundaţia Academia Civică- Societatea de Cultură Macedo-română, 2011, passim;
Corneliu Ciucanu, Dreapta românească interbelică, p. 412.
55
Mihaela Cristea, Experienţa iniţiatică a exilului, Bucureşti, Editura Roza Vânturilor, 1994,
p. 18-26, 250-251; Florea Firnn, Constantin M. Popa, Literatura diasporei (Antologie
comentată), Craiova, Editura Macedonscki, 1994; Nicolae Florescu, Întoarcerea proscrişilor.
Reevaluări critice ale literaturii exilulul Bucureşti, Editura "Jurnalul Naţional", 1998; Mircea
Popa, Reîntoarcerea la Ithaca, Scriitori români din exil, Bucureşti, Globus, [1998]; Aurel
Sergiu Marinescu, O contribuţie la istoria exilului românesc, voi. I-II, Bucureşti, Edtura
53
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Activitatea cultural-ştiinţifică, muneroasele asociaţii, cercuri de studii şi
cenacle întemeiate, publicaţiile editate, simpozioanele şi conferinţele organizate
de emigraţia legionară din Spania, Italia, Franţa şi Germania Federală au atras
atenţia presei occidentale. Conform unei evaluări globale a exilului românesc
întreprinsă de publicaţia "Deustches Ostdienst" în 1960, numărul legionarilor din
Europa de Vest era estimat la aproximativ 5.000 de persoane, cifră care
reprezenta o treime din totalul emigranţilor români 56 . În pribegie s-au regăsit şi
unii intelectuali din generaţia interbelică pe care, ataşamentul faţă de valorile
tradiţionale şi respingerea categorică comunismului şi simpatiile de dreapta 57 ,
i-au transformat inevitabil în obiective pentru agenţii Securităţii 58 .
Vremea, 1999, 2002; Fănuş Băileşteanu, Personalităţi culturale româneşti din străinătate,
Bucureşti, România Press, 1999;-Titu Popescu, Convorbiri despre exil şi literatură, Bucureşti,
Jurnalul literar, 2001; Mihai Pelin, Opisul emigraţiei române. Destine în 1222 de fişe alcătuite
pe ba:ns dosarelor din arhivele Securităţi~ Bucureşt~ Editura Compania, 2002; Florin
Manolescu, Enciclopedia exilului literar românesc 194S-1989,Bucureşti, Editura Compania,
2003; Mircea Ciobanu, Regele Mihai şi exilul românesc, Iaşi, Editura Princeps, 1994, passim;
George Uscătescu, Noul itinerar, în Destin, nr. 10/1956, p. 3 şi urm.; Monica Lovinescu, O
parante7li cât o existenţă, în Secolul20, nr. 10-12/1997, 1-3/1998, p. 176; Sorin Alexandrescu,
Invizibilitatea imigrantului, în ibidem, p. 217; Eugen Simion, O cronică a lucrurilor
misterioase, în Caiete critice. Exil şi literatură, nr. 1-2/1993; Ion Calafeteanu, Politică şi exiL Din
istoria exilului românesc, 1946-1950, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2000, p. 23 şi urm.; Eva
Behring, Scriitori români din exil (1945-1989). O perspectivă istorico-literară, Bucureşti,
Editura Ftu1daţiei Culturale Române, 2001 , p. 11 şi urm.
56
Apud, Ion Calafeteanu, op.cit, p. 31.
57
Mihai Pelin, op.cit, passim; Nicolae Florescu, op.cit, passim; Mircea Eliade, Texte
"legionare" şi despre românism, ediţie şi cuvânt înainte de Mircea Handoca, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 2001; idem, Jurnalul portughez şi alte scrier~ ediţie Sorin Alexandrescu, Florin
Ţurcanu şi Mihai Zanfir, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006, p. 132, 133, 156, 184; Intelectualii
şi Mişcarea Legionară, passim; Florin Ţurcanu, op.cit,passim; Corneliu Ciucanu, Nae Ionescu
şi "Noua gena raţie": intelectualul şi tentaţia politiculu~ p. 321-341; idem, Războiul din
Răsărit şi perspectiva tragică a comunizării României reflectate în memorialistica lui
Mircea Eliade, în Cercetări istorice (serie nouă), XXX-XXXI (2011-2012), Iaşi, Editura
Palatului Culturii, 2012; p. 186-190; idem, Noua generaţie şi tentaţia radicalismului de
dreapta, în Marusia C'I1'Stea, Sorin Liviu Damean, Lucian Dindirică (coordonatori), Gheorghe
BU:nttu. In memoriam, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 20014, p. 403-422.
58
Vladimir Dumitrescu, Închisorile mele, Bucureşti, Editura Albatros, 1994; Dora Mezdrea, Nae
Ionescu şi discipolii săi în arhivele Securităţi~ voi. 1-V, Bucureşti/C1uj-Napoca, Editura Mica
Valahie!Editura Eikon, 2008-2013; Stelian Tănase, Cioran şi Securitatea, laş~ Editura Polirom,
201 O, passim; Ioana Diaconescu, Scriitori în arhivele CNSAS Intelectuali urmăriţi informativ,
condamnaţi, ucişi în detenţie 1946-1989, Bucureşt~ Ftu1daţia Academia Civică, 2012, passim;
Enciclopedia valorilor reprimate. Războiul împotriva culturii române (1944-1999),
coordonatori, Ilie Bădescu şi Mihai Ungheanu, voi. 1-11, Bucureşt~ Editura Pro-Humanitate, 2000,

passim).
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ANALIZĂ A PROBLEMELOR DE SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

(1940)

Alin Spânu
An analysis of national security issues (1940)
Summary: The study, made by a gendanne officer, defines political, social
and subversive trends from the national space, but it also provides concretes
examples of extremist movements that are in gendannes attention. The material
tums out interesting in tenns of relevant informative analysis and it highlights the
problems that the National Order and Security Services faced in a troubled period,
both intemally and extemally.
Key words: analysis, subversive trends, Gendannerie, Romanian intelligence/
counterintelligence

În primăvara anului 1940 problemele de securitate ale României erau
de schimbările geopolitice care aveau loc în Europa. Din a doua
parte a anilor '30 statele revizioniste au trecut la o ofensivă politică
agresivă şi au iniţiat acţiuni de modificare a graniţelor stabilite prin tratatele
de pace semnate la finalul Primului Război Mondial. Germania a anexat
Austria (12 martie 1938), apoi a plusat la Conferinţa de la Mtinchen (29-30
septembrie 1938) pentru a primi teritoriile locuite de germani din
Cehoslovacia. Pe acest fond, Polonia a ocupat oraşul cehoslovac
Tesinffeschen şi 1000 km 2 din nordul Moraviei, iar apoi un alt teritoriu, în
nordul Slovaciei. Nici Ungaria, alt stat revizionist, nu a stat degeaba şi a
insistat să primească compensaţii teritoriale de la Cehoslovacia folosind
acelaşi pretext al minorităţilor. Primele contacte ungaro-cehoslovace au
avut loc la Komarom/K.omarno (9-13 octombrie 1938), însă între
solicitările Budapestei şi oferta Pragăi nu s-a ajuns la un acord. Au
intervenit Germania şi Italia ca "arbitri" şi discuţiile au fost reluate la 2
noiembrie 1938 la Viena. După analiza celor două puncte de vedere
reprezentanţii german şi italian au decis ca Cehoslovacia să cedeze aproape
12.000 km2 cu peste un milion de locuitori. Finalul epopeii a fost
desfiinţarea statului cehoslovac. La 15 martie 1939 Slovacia şi-a proclamat
independenţa, iar Germania a ocupat Boemia şi Moravia.
influenţate
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La 23 august 1939 Germania şi URSS au semnat un tratat de
neagresiune (pactul Ribbentrop-Molotov), prin care cele două mari puteri şi-au
împărţit sferele de influenţă între Marea Baltică şi Marea Neagră. Conform
anexelor secrete Polonia a fost prima ţară atacată (la 1 septembrie 1939 de
Germania şi la 18 septembrie 1939 de URSS) şi împărţită. URSS şi-a continuat
transpunerea în practică a prevederilor şi a atacat Finlanda (noiembrie 1939martie 1940) şi ţările baltice (Estonia, Letonia şi Lituania - 15-16 iunie 1940).
De cealaltă parte Germania şi-a trimis trupele în Danemarca şi Norvegia
(aprilie-iunie 1940) şi Ţările de Jos (Belgia, Olanda şi Luxemburg - 10 mai
1940), înaintând apoi către Franţa, care a capitulat la 22 iunie 1940.
Pe acest fond, comandantul Legiunii de Jandarmi Gorj, maiorul
Constantin V. Ionescu, a înaintat Inspectoratului General al Jandarmeriei un
material (Anexa) în care a analizat situaţia politică externă şi internă,
importanţa spionajului în victoriile militare, destrămarea Cehoslovaciei şi
curentele subversive din arealul naţional aflate în atenţia unităţilor de
jandarmi. Studiul începe prin a constata starea de "agitaţie cronică" 1
existentă în lume, în care reuniunile diplomatice nu numai că nu
detensionează situaţia generală, ci dezorientează omenirea şi, mai mult,
profilează un nou conflict militar.
Pe lângă atU-urile militare, orice stat trebuie să deţină şi un serviciu
de informaţii puternic şi eficient. Maiorul Ionescu a definit spionajul drept
"culegerea de informaţii în diferite state străine asupra organizării politice,
centrale, regionale şi locale a statului, organizarea armatei, dotării,
mobilizării, comandamentului, armamentului, invenţii noi, industrii,
finanţe, fortificaţii etc., într-un cuvânt asupra tuturor mijloacelor care ar
putea ajuta armata în război să-şi îndeplinească misiunea"2 • Totodată,
organizarea unei astfel de instituţii trebuie realizată în raport cu câteva
elemente politice, economice şi militare. În plus, agenţii de informaţii
importanţi sunt cei diplomatici şi politici, deoarece trebuie să obţină o serie
de date sau documente extrem de necesare ţării lor.
Bazat pe propria experienţă, comandantul Legiunii de Jandarmi Gorj
defineşte curentele politice, sociale şi subversive din spaţiul naţional, însă
oferă şi exemple concrete ale unor mişcări extremiste care se află în atenţia
jandarmilor.
1
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Inspectoratul General
al Jandarmeriei (in continuare: IGJ), dosar 211940, f. 3.
2 Ibidem, f. 4.
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Un interesant studiu de caz este cel legat de destrămarea
Cehoslovaciei, ale cărui germeni distructivi au stat în influenţa pe care
Austria a avut-o în Cehia, iar Ungaria în Slovacia. Fiecare autoritate şi-a
impus administraţia, educaţia şi influenţa, astfel încât evoluţia celor două
popoare a fost diferită. La finalul Primului Război Mondial când s-a format
un stat unitar, aproape imediat a apărut şi ideea unei autonomii slovace. Pe
de o parte, cehii aveau "nu numai o zdrobitoare superioritate numerică, dar
şi o superioritate zdrobitoare de ordin cultural, economic, social şi politic" 3 ,
iar pe de altă parte doar 1/3 dintre slovaci manifestau veleităţi autonomiste.
Liderul acestei mişcări - "prima cangrenă care a ros la temeliile statului
cehoslovac"4 - a fost preotul catolic Andrej Hlinka5 . Deşi considerat erou
pentru lupta dusă împotriva autorităţilor austro-ungare în favoarea
emancipării slovacilor, în 1919 este arestat de poliţia cehoslovacă pentru
agitaţii secesioniste. Este ales în Parlament la alegerile din 1920 şi eliberat
din închisoare pentru a-şi valida locul câştigat. La alegerile din 1925
gruparea sa (populiştii catolici slovaci) a obţinut 489.027 voturi pentru
Camera Deputaţilor (31 deputaţi) şi 417.206 voturi la Senat ( 16 senatori).
Acest rezultat bun a fost pus pe seama "teroarei dezlănţuite de partizanii lui
Hlinka şi demagogiei căreia celelalte partide i-au rezistat cu greu" 6 . O altă
opinie despre intenţiile postume ale lui Hlinka este oferită de Caius
Brediceanu, reprezentantul diplomatic român în Finlanda şi care îl întâlnise
personal la finalul Primului Război Mondial în capitala Franţei. În mijlocul
evenimentelor efervescente, la 7 octombrie 1938, Brediceanu a comunicat
la Ministerul de Externe că "acţiunea dezastruoasă a lui Hlinka poate aduce
acum roade nefaste, căci deja la Conferinţa de Pace [din 1919-1920 - n.n.]
ne-a declarat că dânsul are mai multă simpatie pentru poloni decât pentru
cehi, căci polonii sunt catolici, ca şi majoritatea slovacilor, iar antagonismul
lor faţă de cehii husiţi şi liber-cugetători îi desparte prea mult de dânşii" 7 •
3

Ibidem, f. 8.
Ibidem.
5 Andrej Hlinka (n. 27 septembrie 1864, Cemova- d. 16 august 1938, Ruzomberok) preot
(din 1889), jurnalist, bancher, politician. A luptat pentru emanciparea slovacilor în
Imperiul austro-ungar, fiind arestat şi condamnat de mai multe ori. A devenit liderul
Partidului Popular Slovac (1913) pe care 1-a redenumit Partidul Naţional Slovac.
6 Rezultatul alegerilor generale din Cehoslovacia, în Societatea de mâine, an II, nr. 50,
13 decembrie 1925, p. 372.
7
Nicolae Mareş, Alianţa româno-polonă între destrămare şi solidaritate (1938-1939),
Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2010, p. 380.
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Maiorul Ionescu nu s-a sfiit să emită o concluzie dură: "Hlinka a trăit prea
mult. Iată cinicul adevăr" 8 .
În altă ordine de idei, într-un stil specific autohton, comandantul
Legiunii de Jandarmi Gorj a lăudat conducerea statului român pentru
măsurile luate anticipativ şi menţinerea stabilităţii interne, deşi ameninţările
legionare, comuniste şi revizioniste nu au lipsit. Prin acţiunile de
detensionare, luate pe baza informaţiilor provenite de la Direcţia Generală a
Poliţiei şi Inspectoratul General al Jandarmeriei, s-a reuşit ca legionarii să
exprime "mărturisirea de credinţă" 9 faţă de regele Carol al II-lea şi Frontul
Renaşterii Naţionale. Pe de altă parte, problema comunistă şi a sectelor
religioase "rămâne încă nerezolvată, deocamdată" 10 , ceea ce atestă că
structurile de ordine şi informaţii aveau încă mult de lucru în această
direcţie.

În ce priveşte nivelarea asperităţilor dintre regim şi legionari, aceasta
era doar o etapă în relaţia sinuoasă dintre cele două părţi. La 18 aprilie 1940
regele s-a întâlnit cu o delegaţie de legionari, ceea ce a marcat o împăcare
oficială între cele două părţi. După asasinarea premierului Armand
Călinescu de legionari (21 septembrie 1939) a urmat o represiune cruntă a
autorităţilor, care s-a finalizat cu aproape 300 de morţi în rândurile Gărzii
de Fier. Liderul legionar Horia Sima a fugit din România în Germania, de
unde a revenit la 5 mai 1940 şi a fost arestat de jandarmi la 19 mai 1940. A
fost interogat de generalul Ioan Bengliu, comandantul Jandarmeriei, Mihail
Moruzov, şeful Serviciului Secret de Informaţii, şi Niki Ştefănescu,
inspectorul Corpului Detectivilor (serviciul de informaţii din Direcţia
Generală a Poliţiei). Dar, la jumătatea lunii iunie 1940, Sima este eliberat şi
are o audienţă la rege. La final le cere legionarilor să adopte formula
«Credinţă pentru Rege şi în slujba intereselor Ţării!)). Pana ascuţită a lui
Constantin Argetoianu nu putea rata un astfel de moment, pe care 1-a
descris astfel la 20 iunie 1940: "Domnul profesor este gardistul refugiat în
Germania, socotit ca cel mai periculos terorist, arestat acum câteva
săptămâni la intrarea lui clandestină în ţară. De la puşcărie la Palat ... ( ... )
Ce e mai nostim e că domnul profesor Sima e condamnat la 16 ani puşcărie
în lipsă (pentru "delictele" sale politice) şi că în momentul de faţă nu e încă
liberat, ci reţinut la inspectorul de poliţie, Niki Şteranescu, acasă. Aşa încât
8

ANIC, fond IGJ, dosar 2/1940, f. 9.
Ibidem, f. 1O.
10
Ibidem.

9
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se poate zice: de la puşcărie la Palat!" 11 • Lucrurile s-au precipitat din punct
de vedere politic şi, la 22 iunie 1940, Frontul Renaşterii Naţionale s-a
transformat în Partidul Naţiunii. A doua zi, Horia Sima a cerut tuturor
legionarilor să se înscrie în Partidul Naţiunii, iar la 4 iulie 1940 a fost numit
ministrul Cultelor şi Artelor. Nu a stat mult în acest post şi după numai
patru zile a demisionat. A simţit că vremea lui se apropie, însă nu sub
auspiciile regale carliste, ci sub unele proprii, bazat pe un puternic sprijin al
celui de-al III-lea Reich.
Să încheiem cu o nedumerire. Acelaşi material - "Spionajul politic şi
curentele subversive" - se află într-un alt exemplar, însă este semnat de
căpitanul Ştefan Cănescu din Legiunea de Jandarmi Gorj 12 . Cu alte cuvinte,
unul din cei doi a plagiat, însă nu e clar cine şi nici nu ne-am propus să
aflăm adevărul în acest caz. Cert este că materialul se dovedeşte interesant
din punct de vedere al unor analize informative pertinente pentru perioada
respectivă şi aduce în prim-plan problemele cu care se confruntau
structurile de ordine şi siguranţă naţională într-o perioadă tulbure, atât
internă, cât şi externă.

Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice voi. VIII (1 ianuarie-21 iulie; 25 octombrie-31
decembrie 1940), ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Machiavelli, 2007, p. 374.
12
ANIC, fond IGJ, dosar 211940, f. 11-19.
11
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Anexa
Spionajul politic şi curentele subversive
Niciodată omenirea în ansamblul ei n-a trăit vremuri mai tulburi, mai
nesigure, mai pline de necunoscut ca acele de azi. Din Orientul Îndepărtat, ca şi
din lumea apropiată ce ne înconjoară, o stare de agitaţie cronică se manifestă, o
psihoză nouă, un rău necesar pe care conferinţele ce se succed la intervale din ce
în ce mai dese pe toate punctele globului par numai a le ameliora, dar cu fiecare
eşec măresc dezorientarea generală şi împing omenirea pe un drum ce pare
dinainte croit şi de la care sforţările ce se fac nu o pot abate.
De la Războiul mondial conflictele se ţin lanţ pe tot pământul. Naţiunile
învinse urmăresc revanşa, cele învingătoare menţinerea cuceririlor. Şi unele şi
altele se înarmează febril, caută să inventeze noi mijloace de luptă şi de apărare şi,
mai ales, caută să păstreze secretul asupra pregătirilor ce fac şi asupra intenţiilor ce
au. Fiecare naţiune îşi are ochii aţintiţi nu numai asupra vecinului apropiat, dar
asupra omenirii întregi, căci conflictele de azi nu se mai limitează ca în trecut la
două sau mai multe popoare, ci ele antrenează şi fac să participe întreg globul. De
aici necesitatea pentru un popor de a avea ochi cât mai mulţi şi mai buni, urechi
cât mai numeroase şi mai fine pentru a vedea, pentru a auzi şi pentru a folosi ceea
ce se întâmplă peste hotare şi între hotare.
Războiul nu se câştigă numai cu armele sau mai bine zis cu armele
cunoscute şi pipăibile. Există o armă veche de când lumea, cu atât mai
primejdioasă, cu cât luptă în ascuns, în întuneric, cu orice mijloace, fără scrupule,
fără cruţare. Puterea ei e formidabilă, efectele ei neprevăzute. Soldaţii ei se
recrutează din elementele cele mai selecţionate ale societăţii sau se pescuiesc în
cloaca ruşinilor omeneşti. Mânaţi, unii, de cel mai nobil sentiment, iubirea de
patrie, alţii de cel mai meschin mobil, banul, şi unii şi alţii riscă la fiecare pas o
moarte fără glorie pentru a procura o informaţie ce poate dăuna inamicului sau
asigura o victorie în beneficiul căreia lucrează. Fie că-I numim "serviciul
inteligenţelor", "serviciul informaţiilor" sau orice altă denumire i s-ar da, scopul
său este acelaşi, iar mijloacele de realizare infinite.
Din cele mai vechi timpuri, de când spionajul se reducea la operaţiunile strict
militare şi până azi, când se întinde la toate domeniile de activitate omenească, acei ce îl
fac şi metodele aplicate au variat atât de mult încât mijloacele de apărare s-au găsit de
multe ori în inferioritate, ba chiar imposibile, de a face faţă. Spionajul este culegerea de
informaţii în diferite state străine asupra organizării politice, centrale, regionale şi locale
a statului, organizarea armatei, dotării, mobilizării, comandamentului, armamentului,
invenţii noi, industrii, fmanţe, fortificaţii etc., într-un cuvânt asupra tuturor mijloacelor
care ar putea ajuta armata în război să-şi îndeplinească misiunea. Organizarea serviciului
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de spionaj diferă de la stat la stat în raport cu:
- raporturile de bună vecinătate sau diplomatice în care se găseşte un stat şi
intenţiile faţă de statul advers;
- pregătirea de război;
- felul de mobilizare proprie;
- planul de campanie adoptat;
Clasificarea cea mai logică a spionilor ar fi cea după natura misiunilor şi în
ceea ce ne priveşte faţă de subiectul lucrării, vin mai întâi spionii diplomatici şi
politici însărcinaţi să pună mâna pe documente şi tratate secrete pentru a cunoaşte:
- tratatele internaţionale secrete; articole privind îndeosebi statul respectiv;
- călătoria diplomaţilor şi plenipotenţiarilor străini; amănunte asupra
întâlnirilor, convorbirilor, conferinţelor etc.;
- conflicte posibile între diferite state; aflarea din vreme a notelor diplomatice;
- negocieri şi conferinţe proiectate;
- forme politice: organizarea puterii politice centrale, regionale şi locale;
raporturile reciproce dintre administraţii, gradul de îngăduinţă, nemulţumiri sau ură;
- partide şi grupări politice; rosturi sociale, programe, scopuri; mijlocul de
recrutare a membrilor; raporturi reciproce;
- partide la putere, simpatizante sau opoziţie;
- liderii partidelor, personaje politice influente (biografii şi caracteristici):
- schimbări posibile sau probabile în compunerea guvernului; raporturile între
guvern şi parlament, partide, populaţie; nemulţumirile populaţiei, cauze, creşteri;
- atitudinea diferitelor partide, grupe şi clase faţă de URSS, grupările de
simpatizanţi, cât sunt de folositoare din punct de vedere al puterii sovietice;
- organele presei cele mai influente; înrâurire, raporturi cu puterile
constituite, atitudini faţă de Soviete;
- preoţime şi cult, drepturi şi privilegii, înrâurire, raporturi cu puterile
constituite, atitudine faţă de Soviete;
- dezvoltarea mişcării religioase în diferite clase, mai cu seamă în mijlocul
proletariatului şi al ţăranilor; creşterea prejudecăţilor religioase şi naţionale,
formele externe de manifestare;
- cauzele principale care se opun la participarea maselor ţărăneşti; mişcarea
comunistă.

Din cauza tulburărilor provocate de război, mentalitatea colectivă a fost
s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de raţiune spre a cădea pradă
pasiunilor. Prin acest proces s-a început sistemul curentelor politice sociale şi
acţiunile subversive, aşa cum în rezumat voi arăta mai jos. Curentele politicasociale sunt acele păreri care se nasc, circulă şi se transmit din om în om urmărind
un scop politic, economic, financiar, cultural etc. şi care ar interesa societatea în
legătură cu conducerea, propăşirea şi existenţa ei. Asemenea grupări nasc grupări
deformată şi
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de indivizi, organizaţii, asociaţii sau partide care îşi întocmesc programe pe care
vor să le înfăptuiască. Curentele care prin acţiunea lor urmăresc distrugerea,
răsturnarea şi tulburarea ordinii stabilite prin legi sunt calificate "curente
subversive". Asemenea acţiuni se desfăşoară mai totdeauna pe ascuns.
Curentele care interesează Jandarmeria sunt acelea ce tind la săparea
temeliei statului şi tulbură liniştea publică, urmărind înfăptuirea programului (cu
sau fără violenţă), călcând legile ţării şi sunt clasificate astfel:
1. Curente de extremă dreapta, acelea cu un pronunţat caracter şovin-naţional
care, prin măsuri violente, suprimări de persoane şi răsturnarea anumitor reguli, caută
să-şi impună programul păstrând o parte din forma constituţională existentă.
2. Curente de stânga, acelea care susţin schimbarea ordinii sociale şi forma
de guvernământ pe cale evolutivă (exemplu socialismul).
3. Curentele de extrema stângă, acelea care susţin schimbarea ordinii sociale
şi forma de guvernământ chiar prin violenţă şi revoluţie (exemplu comunismul).
Pentru un ceh limba slovacă sună azi ca o pitorească limbă în cronici şi nici
cehul, nici slovacul n-au nicio dificultate în a se înţelege, vorbind fiecare în a sa
nuanţă lingvistică. Boemia, Moravia şi Silezia, ţinuturile coroanei boeme, intrând
însă în stăpânirea austriacă şi vieneză evident că au evoluat altfel. Partea de jos a
naţiunii intrând sub stăpânire maghiară este iarăşi logic şi firesc că a evoluat şi
aceasta altfel. După vreo câteva sute de ani de existenţă separată, zilnic separată,
după Războiul cel Mare, când a fost cucerită independenţa, acel fost unic trunchi
etnic s-a întâlnit în acelaşi stat, alcătuit însă din două ramuri etnice, ceh şi slovac.
Spre a explica, deci, pe deplin drama sau mai just tragedia cehoslovacă se
impune să-i căutăm nu numai cauzele din afară, ci şi elementele interne care au
contribuit într-o mare măsură la montarea ei. Una din cauze este cea a autonomismului
cehoslovac. Cehii numără aproape 8 milioane de conaţionali, iar cine îi cunoaşte pe
cehi şi pe slovaci nu se va îndoi nicio clipă că cehilor le revine nu numai o zdrobitoare
superioritate numerică, dar şi o superioritate zdrobitoare de ordin cultural, economic,
social şi politic. În acelaşi timp, luând ca bază de orientare rezultatele alegerilor
parlamentare şi comunale, se va vedea că 2/3 din slovaci au fost activişti, deci alături
de Praga necondiţionat şi numai 1/3 îndrăgeau autonomismul. Liderul acestei treimi
era decedatul preot demagog şi fanatic, Hlinka.
Ei bine, această treime de slovaci, sub Hlinka, putem spune că a fost prima
cangrenă care a ros la temeliile statului cehoslovac şi a dat cel dintâi impuls
revendicărilor germane, poloneze şi maghiare. Se ştie că la orice întrunire hlinkistă se
citeau în mod constant telegrame de încurajare sosite de la oficialităţi din Germania,
Polonia şi Ungaria şi tot astfel rămâne fapt bine stabilit că însuşi Hlinka prefera să se
adreseze guvernelor din Berlin, Varşovia şi Budapesta prin telegrame omagiale, decât
guvernului cehoslovac din Praga. Poporul slovac nu 1-a urmat. L-a urmat numai o
fracţiune şi totuşi acel preot fanatic negativist, anarhic şi dizolvant a fost primul care a
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aruncat cu piatra în guvernul din Praga. El pretindea că a fost naţionalist şi, totuşi,
mare patriot. În lumina evenimentelor din urmă se vede însă că ambiţia sa personală,
anarhismul său individualist, nu-l situează nici ca bun naţionalist şi nici ca patriot, ci
dimpotrivă. Căci, dacă ar fi fost cel puţin un bun naţionalist slovac trebuia să nu
dorească nici reîntoarcerea Slovaciei sub dominaţia maghiară sau poloneză şi nici o
independenţă slovacă, fiindcă este imposibil ca în vâltoarea centro-europeană să se fi
putut realiza un nou stat independent cu 2,5 milioane locuitori săraci, nu tocmai culţi şi
nepregătiţi politic. Hlinka a trăit prea mult. Iată cinicul adevăr.
Conducerea înţeleaptă a statului nostru, în speţă M. S. Regele, s-a sesizat la
timp despre tendinţa curentelor politico-sociale subversive de la noi din ţară,
precum şi de metodele lor de lucru, care erau aceleaşi pentru toate ţările renăscute
sau întregite după Războiul Mondial, pe principiul autodeterminării, pe care
popoarele revizioniste de după război, prin astfel de mijloace de luptă, au căutat
să-I arate în ochii lumii întregi, ca neviabil. Nu este necunoscut pentru noi cum
Partidul Totul pentru Ţară, la început oficial şi mai târziu în mod subversiv, a
activat sub directive şi finanţat din afară. De asemenea, toate iridentele şi
comunismul n-au avut directive de la organizaţiile interne şi nici finanţele necesare
pentru a susţine o luptă destul de bine simţită în ţara noastră.
Prin noile legiuiri emanate din noua Constituţie, conducerea superioară a
statului nostru a căutat să se canalizeze orice manifestare politică în cadrul Frontului
Renaşterii Naţionale şi să creeze astfel un spirit nou de solidaritate naţională care să
poată rezista oricărei încercări de subminare din afară. Pe de altă parte, să ne pună în
situaţia de a rezista în faţa oricărui atac înarmat din afară. Astfel, s-au putut vedea
acele ultime manifestări ale minorită~lor şi declaraţii publice de solidaritate naţională
şi aderarea la acţiunea Frontului Renaşterii Naţionale.
După cum se vede vigilenţa organelor noastre de Poliţie şi în special
Jandarmeria, care a avut cel mai mare rol în a identifica la timp toate acţiunile
subversive pe teritoriul ţării, precum şi mijloacele lor de acţiune, iar conducerea
noastră superioară de stat interpretând toate aceste informaţii a putut lua la timp toate
măsurile pentru a se putea face faţă evenimentelor politice ce s-au desfăşurat în ultima
vreme. Mărturisirea de credinţă a legionarilor, ce până acum câteva zile au stat în afara
Frontului Renaşterii Naţionale şi chiar în afara hotarelor statului nostru, încheie un
capitol din cele mai importante din istoria noastră naţională. Ne rămâne încă
nerezolvată, deocamdată, problema comunismului şi sectelor religioase.
/ss/ maior Constantin V. Ionescu
comandantul Legiunii de Jandarmi Gorj

(Arhivele

Naţionale

Istorice Centrale, fond Inspectoratul General al
Jandarmeriei, dosar 2/1940,f 2-10)

IMPRESII ŞI REFLECŢII CRITICE PRIVIND EVOLUŢIA
MENTALITĂŢILOR ŞI IDENTITĂŢILOR RELIGIOASE ÎN SPAŢIUL
SOCIETAL EUROPEAN

Liliana Trofin
MOTTO: "Omul este împăratul creaţiei,
dar coroana lui este împletită din spint'
(Pmntele Efrem Filotheitul

lmpressions and Critical Reflections on the Evolution of Mentalities
and Religious Identities in the European Social Space
Abstract: Studies show that the process of "disenchantment of the world",
which preceded the appearance of secularization, it is generated by the conflict
between religion and cultural systems. Gradually, it will reach diminishing social
role of the values of religion in the society. Today, many Europeans claim to
belong to theistic religions. However, still exist the countries where an
overwhelming majority of the citizens are Christian.
Keywords: mentality, identity, society, religion.

În loc de introducere
În contextul secularizării gândirii, literatura modernă, antropologia,
psihologia, sociologia, ştiinţele politice, etnologia, etologia şi alte ştiinţe noi
oferă un teren fertil studiului mentalităţilor în societatea europeană, creând
noi teritorii ale cunoaşterii, prin disoluţia vechii unităţi a filosofiei creştine
a umanului 1•
Dând Cezarului cele ce sunt ale lui, nu putem nega faptul că modernitatea
a adus cu sine "specializarea muncii, raţionalizarea, urbanismul, disciplina şi, nu
în ultimul rând, secularismul"2, încercând în acelaşi timp "să unifice toate aceste
Religion in a Secularizing Society: The Europeans' Religion at the End of the 20111 Century
(volumul 5 din European Values Studies European Values Studies), eds. Loek Halman, Ole
Riis, BRILL, 2003, passim; Bryan S. Turner, Classical Sociology, SAGE, 1999, p. 187; idem,
The early Sociology ofReligion, voi. 1, Taylor& Francis, 2004, p. 1-14 (v. Introduction).
2
Bogdan Moşneagu, Biserica OrtodoxA Română şi modernitatea. Procesul
secularizirii şi caracteristicile sale, în Anuarul Institutului de Istorie .. G. Barifiu" din
Cluj-Napoca, tom. XLVII, 2008, p. 107-122 (în special p. 108), http://www.historica1
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caracteristici într-o mare povestire despre procesul civilizării"3 . Şi tot în cadrele
modernităţii breşa dintre Stat şi Biserică devine tot mai vizibilă4 • În chip firesc,
,,Ideea creştină a mântuirii de greşeala adamică, pe care Biserica creştină încerca
să o ducă la bun sfărşit cu ajutorul Statului, a avut de suferit în secolul al XIXlea, deoarece vechiul parteneriat medieval dintre tron şi altar a început să nu mai
fie respectat"5• Vedem cum o întreagă pleiadă de gânditori a dorit să-1
"umanizeze" pe Dumnezeu ca să-1 "divinizeze" pe om, promovând vederi
liberale şi polemizând cu cei cărora nu le împărtăşeau ideile radicale: limitarea
universului omului, alungarea lui Dumnezeu şi a Bisericii din lume, distrugerea
echilibrului naturii şi a cosmosului, abandonarea valorilor sacrului pentru a face
loc unei lumi autonome "ca principii şi orientare" et alia6 . Urmarea acestui
demers pătimaş a fost aceea că însăşi existenţa umană avea să sufere, devenind
"din teonomă, autonomă, iar în această deturnare omul angajează întreaga
lume"7. Finalmente, vidul spiritual şi existenţial creat după ruptura dintre om şi
Dumnezeu a afectat şi creştinismul, în sânul căruia au apărut ,,mişcări
harismatice", care încearcă să depăşească criza lumii moderne, oferind soluţii
bizare: un creştinism fără Hristos8 •
Această schimbare a raporturilor dintre lume şi Dumnezeu a condus
la apariţia unei crize identitare, având implicaţii multiple asupra sferei
sociale, implicit asupra relaţiei Stat-Biserică. Putem sesiza lesne apariţia
unor schimbări la nivelul mentalului colectiv. Deşi valorile religioase nu-şi
pierd importanţa socială, unii oameni preferă să aleagă alte repere după care
să-şi ghideze viaţa. Explicaţia rezidă în faptul că liberalismul permite
omului şi, prin extensie, subsistemelor sociale să activeze autonom, fără un
cluj .ro/anuare/AnuarHistorica2008/06.pdf, accesat online 09.12.2016.
3 Ibidem, p. 108.
4
Ibidem, p. 108-109.
'Ibidem, p. 109.
6
Vasile Borca, Ontologia umanului privită prin prisma flntropologiei biblice, în Studia
Universitatis Septentrionis Theo/ogia- Orthodoxa, Anul V, Nr. 2, iulie-decembrie 2013, p. 21,
http://tas.ubm.ro/pdt7 SU_cuprins/Studia_2_2013.pdf, accesat online 06.12.2016; J.F. Maclear,
Church and State in the Modem Age: A Documentary History, Oxford University Press,
1995, p. 283 şi passim; Louis A. Ruprecht, Afterwords: Hellenism, Modernism, and the Myth
ofDecadence, SUNY Press, 1996, p. 23 şi urm.
7
Casian Filip, Omul şi lumea, sens şi finalitate existenţiali, în Studia Universitatis Septentrionis
Theo/ogia-Orthodoxd', ed.cit., p. 163.
8
Ion Popescu, Creştinism şi postmodernism, în Teologia, anul XII, nr. 1, 2008, p. 120,
http://www. revistateologia.ro/downloads/Teologia/1_2008.pdf, accesat online 06.12.2016.
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control din partea religiei ca în evul mediu9 • "Este o mişcare progresivă
spre laic, fiind evitate în primul rând ierarhiile şi instituţiile religioase.
Laicizarea se extinde prioritar în practică, empiric" 10 • În acest context,
individualismul nu face altceva decât să scoată în evidenţă chipul omului
înstrăinat de Dumnezeu. De aceea, nu ni se pare exagerată afirmaţia
conform căreia Biserica este "ultimul bastion" al popoarelor europene, care
se împotriveşte distrugerii chipului lui Dumnezeu în om.

Modernitatea şi religia
Spre deosebire de elenism, care era fascinat de contemplarea
cosmosului, evreii au venit cu mesianismullor, o noutate care a marcat istoria
spiritului uman 11 • Sesizând acest aspect, Berdiaev spune că nici religia greacă,
nici filosofia nu promovau libertatea omului 12 • Resemnarea sau supunerea
anticilor faţă de destin este "cea mai caracteristică trăsătură a imaginii
spirituale lăsate de lumea şi conştiinţa elină. Această lume nu avea conştiinţa
libertăţii, a subiectului creator de istorie, subiect fără de care istoria este
imposibilă, după cum imposibilă este săvârşirea ca şi receptarea ei" 13 • Accentul
este pus pe formă şi nu pe conţinut în lumea elină, atrage atenţia gânditorul
rus 14 . Or creştinismul schimbă paradigma, valorizând conţinutul şi nu forma 15 •
Istoria lumii nu a început cu acel "cosmos desăvârşit" al elinilor, ci cu
Constantin Cuciuc, Sociologia religiilor, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Fundaţiei
România de Mâine, 2006, passim, http://www.scribd.com/doc/9248216/An-3-SociologiaReligiilor, accesat online 06.12.2016.
10
Ibidem.
11
Nikolai Berdiaev, Sensul istoriel Iaşi, Editura Polirom, 2016,passim; vezi şi Stanley E. Porter,
Andrew Pitts, Christian Origins and Hellenistic Judaism: Social and Literary Contexts for
the New Testament, BRILL, 2012, p. 251 şi passim; Walther Eichrodt, Theology of the Old
Testament, volume two, Westminster John Knox Press, 1967, p. 85-89; Philo (of Alexandria.),
On the Creation of the Cosmos According to Moses, ed. by David Theunis Runia, BRILL,
2001, p. 106; Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, lts Background and
Aftermath, edited by Dorothea Frede, Andre Laks, BRILL, (Leiden·Boston·Koln), 2002, p. 284;
Christos C Evangeliou, Hellenic Philosophy: Origin and Character, Ashgate Publishing, Ltd.,
2012, p. 61-62; John Corrigan, Frederick Denny, Martin S Jaffee, Carlos Eire, Jews, Christians,
Muslims: A Comparative lntroduction to Monotheistic Religions, second edition, Routledge,
20 16, p. 61-62 şi urrn.
12
Nikolai Berdiaev, op.cit., loc.cit.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
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"libertatea, libertatea de a face rău 16 • Evenimentele sunt "unice" şi
"irepetabile" şi nu "repetabile", istoria fiind în acest caz "un mister cu
început şi sfârşit" 17 . Recunoscârld un scop final pentru omenire creştinismul
a conştientizat unitatea acesteia 18 . Negarea dimensiunii istorice a
creştinismului şi a omului reliefează atitudinea anarhică a celor care neagă
libertatea spiritului uman 19, deşi se ascund în spatele unor valori
fundamentale, precum "libertate", "egalitate" şi "solidaritate".
Orice epocă istorică este generatoare de mituri 20 , având un impact
direct asupra mentalităţilor şi identităţilor colective. Chiar şi epoca Marii
Revoluţii franceze are propriile sale mituri. Toate au un limbaj codificat şi
urmăresc "descreştinarea" maselor 1• Îndepărtarea lui Dumnezeu din
conştiinţa omului aduce în prim plan un aspect esenţial: spaţiul în care s-a
petrecut secularizarea22 . Crearea omului nou este facilitată de cultul Fiinţei
Supreme instituit în 1794, menit fiind să ofere un "minimum de confort
spiritual credincioşilor sau celor care încă credeau în Dumnezeu sau
Providenţă" 23 . Însă cei care îşi făceau iluzii legate de libertatea religioasă
sunt treziţi din reverie de discursul lui Robespierre din 7 mai 1794:
" ... Fanatiques, n'esperez rien de nous. Rappeler les hommes au culte de
l'Etre Supreme, c'est porter au fanatisme un coup mortel. Pretres
ambitieux, n'attendez donc pas que nous travaillons a retablir votre
empire ... " 24 . Peste timp, efectele secularizării sunt evidenţiate de Nicolae
Iorga, care vorbeşte de "prăpădul" făcut "de ideile abstracte, filosofice,
sistematice, mania silogistică a secolului al XVIII-lea, dărâmârld lucruri ca
să puie în loc doar stâlpi cu inscripţii, pe atât de pompoase, pe cât de fără
efect"25 • Realitate este cruntă, iar "duhul nimicniciei" şi al "disoluţiei
universale" se manifestă din nou zgomotos. Undeva, la orizont se
16

1bidem.
1bidem.
18
1bidem.
19
1bidem.
20
Ibidem.
21
1bidem.
22
Nicolae Achimescu, Secularismul ca atitudine spirituală care-I ignoră pe Dumnezeu, p.
13, http://www. revistateologia.ro/downloads!Teologia/4_2004.pdf, accesat online 09.12.2016.
23 Bogdan Moşneagu, op.cit., p. 113.
24
1bidem.
25
Nicolae Iorga, Idei asupra problemelor actuale, Bucureşti, Editura Cugetarea, 1935, p. 12
şipassim, http://www.dacoromanica.ro, accesat online 10.12.2016.
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conturează silueta omului "care e de nicăieri şi de peste tot, aflat "în afară
de tradiţie" şi "înstrăinat de mediul în care a trăit" 26 .
E adevărat că schimbarea se produce în timp, între anumite limite. Cu
toate că mentalitatea credinciosului se află la polul opus laicizării, ea nu
nereuşeşte să evalueze prea mult, deoarece se bazează pe credinţă27 • Dar să
vedem ce este credinţa. Pentru Gustave Le Bon, de pildă, ea reprezintă
"elementul esenţial al mentalităţii", "liantul social" cel mai răspândit, "izvorul
multor prejudecăţi şi opinii sociale" şi, nu în ultimul rând, "sistemul de
referinţă al indivizilor", care-şi lasă amprenta în modul lor de viaţă şi în
mentalul colectiv2 8 .
Tot pe această linie se înscrie şi gândirea lui Freud, cel care vedea în
religie "acea nevroză obsesională a umanităţii care, ca şi cea a copilului, îşi
are originea în complexul Oedip, în relaţia cu tatăl. Potrivit acestei
concepţii, s-ar putea emite ipoteza că abandonarea religiei trebuie să aibă
loc cu inexorabilitatea fatală a unui proces de creştere şi că în prezent ne
aflăm în mijlocul acestei faze de dezvoltare. Atitudinea noastră faţă de acest
proces ar trebui să se orienteze după exemplul unui educator înţelept, care
nu se opune transformării în faţa căreia se află, ci, dimpotrivă, caută să o
favorizeze, limitând violenta irupţiei" 29 . Comentând acest paragraf Silviu
Rogobete arată că Freud vedea în religie nici mai mult nici mai puţin decât
"un infantilism psihic" şi "o nevroză obsesională ce trebuia tratată ca
oricare alta nevroză"; omul religios era "un candidat pentru instituţiile de
recuperare mentală, la un loc cu ceilalţi bolnavi psihic"30 . Deoarece religia
era "simptomul unei boli sociale", salvarea era legată de îndepărtarea de ea.
26

Ibidem, passim.
Alexander Mitjashin, Liberalism and Skepticism, Cambridge Scholars Publishing,
2009, p. 127 şi passim.
28
Gustave Le Bon, Opiniile şi credinţele, Bucureţti, Editura Ştiinţifică, 1995, p. 9-11; cj
Ion Chiciudean, Bogdan-Alexandru Halic, lmagologie. Imagologie istorici, Bucureşti,
2008, p. 73 (nota 7), 74, notele 1-3, https://ro. scribd.corn/doc/12407838/imagologieistorica, accesat online 06.12.2016.
29
S. Freud, The Future of an Illusion, (1927), London The Penguin Freud Library,
Strachey, J., Ed., 12: 226-227; cj Silviu Rogobete, Religie şi schimbare socialA. Citeva
reflexii asupra rolului religiei în societatea contemporanA, în volumul Pentru o
democraţie a valorilor: strategii de comunicare religioasA într-o societate pluralistA.
Seminar internaţional organizat la Colegiul Noua EuropA, Bucureşti, 30 noiembrie-!
decembrie 2001, p. 42, nota 2, http://www.nec.ro/data!pdfs/publicationslboltzmann/pentruo-democratie-a-valorilor/democratie.pdf, ac€esat online 06.12.2016.
30
Silviu Rogobete, op.cit.,loc.cit.
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Abia apoi se va putea vorbi de "începutul însănătoşirii" 31 . Lumea Iară
religie este o lume ideală.
Pentru Marcel Gauchet "ieşirea din religie" sau secularizarea
Occidentului contrastează cu acea ,,reactivare a identităţilor religioase în restul
lumii"32 . Mulţi europeni care "şi-au uitat propriul trecut" par să nu mai
înţeleagă "ce înseamnă religia pentru acele societăţi în care ea are încă o forţă
foarte structurantă"33 . Dacă ei îşi permit luxul să vadă în religie "un sistem de
credinţe individuale şi private", restul lumii nu vede astfel problema, chiar
dacă mondializarea accelereaza secularizarea34 . Pentru "ceilalţi" această "ieşire
din religie" "coabitează cu aspiraţia la regăsirea religiei tradiţionale" 35 . În fond,
reactivarea identităţilor religioase, crede Marcel Gauchet, nu face decât să
trădeze "eşecul formelor anterioare de modernizare"36 • Care sunt acestea?
"Occidentalizarea în marş forţat, dezvoltarea, naţionalismul arab,
panarabismul, socialismul, toate au dat greş. Ce a mai ramas din ele?
Identitatea religioasă, conştiinţa colectivă strânsă în jurul unei tradiţii.
Împingeţi această mişcare de regăsire până la ultimele consecinţe şi veţi vedea
că vă aflaţi în faţa fundamentalismului, care nu presupune doar regăsirea
religiozităţii obişnuite, ci şi a adevărului originilor deturnate de coruperea
proprie a vremurilor pe care le trăim" 37 . Şi pentru a fi cât mai convingător,
Marcel Gauchet aminteşte scandalul iscat în jurul "caricaturilor lui Mahomed",
care nu a făcut altceva decât să scoată în evidenţă "imensul resentiment al unor
populaţii care se simt dispreţuite, aruncate la marginea istoriei, într-o situatie
de veşnic eşec faţă de un Occident care nu îşi dă seama ce forţă distructivă au
modurile sale de a acţiona şi de a gândi pentru raporturile sociale
împământenite, mai ales în acel islam care nu este doar o credinţă, ci şi, în
aceeaşi măsură, o regulă de viaţă" 38 . Mai mult, "Occidentul este orb la efectele
acestei mondializări a economiei şi a moravurilor - în ceea ce priveşte
dezagregarea familiei tradiţionale, schimbarea violentă a relaţiei dintre barbaţi
31

Ibidem.
Vezi interviul luat lui Marcel Gauchet de Henri Tincq şi publicat în Le Monde din 11
martie 2006 - http://www .revista22 .ro/a-href-occidentul-este-orb-la-efectele-mondializariieconomiei-si-a-mo-2608.html, accesat online 06.12.2016.
33
Ibidem.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
37
Ibidem.
38
Ibidem.
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şi femei, a raporturilor între generaţii" 39 •
Ţinând cont de evoluţia societăţii actuale, observaţiile lui Marcel
Gauchet nu sunt lipsite de realism. La urma urmei, ce mai înseamnă astăzi
religia? Care este rolul ei social? Poate fi identificată sau nu religia cu "un
principiu fundamental care animează adaptarea deciziilor de către actori'"* 0 ,
după cum opinează unii specialişti? Este sau nu "un element esenţial inerent
oricărui spaţiu geoetnic de civilizaţie"r 1 Dar o "componentă a formării
identităţii naţionale'"* 2 şi "un element important în raportul naţional (statul
naţional) - supranaţional (factorul cultural-religios instituţionalizat)"r 3 Ne
putem gândi la ea ca la "o parte integrantă a unei entităţi culturale, o verigă a
procesului istoric în cadrul căruia prezentul provine din trecut"r 4 Poate fi ea
definită ca "un sistem solidar de credinţe şi practici ce se raportează la lucrurile
sfmte'"* 5 sau noţiunea de sacru a căpătat alte valenţe în epoca contemporană?
Fiind un "ansamblu de manifestări concrete a unei credinţe care separă
oamenii printr-o dimensiune spirituală ce transcende condiţiile lor psihice"46 ,
prezenţa ei poate fi privită ca o îngrădire a comunicării interumane? În mare,
răspunsul la aceste întrebări este unul afirmativ, chiar dacă comportă unele
nuanţări de la caz la caz. Nimeni nu poate împiedica Occidentul narcisist şi
apostat să se sinucidă ritualic cu zâmbetul pe buze. Cu adevărat periculos este
însă gestul său de a impune altora modelul său suicidar.

Identitate şi mentalitate religioasă
Ştim că tradiţia, Biserica şi familia sunt prin excelenţă spaţii de păstrare a
valorilor identitare. Oana-Elena Petcu susţine că identitatea unei comunităţi se
construieşte prin ,,raportare la «Celălalt»", pe seama căruia sunt lăsate, de regulă,
majoritatea defectelor, dacă nu chiar toate. De aceea, orice imagine, indiferent pe
cine reprezintă (pe "Noi" sau pe "Celălalt"), conţine întotdeauna o doză variabilă
de imaginar47 . Observaţiile sale sunt corecte cu menţiunea că în planul
39

Ibidem.
Valentin Beniuc, Victor Juc, Factorul confesional în relaţiile internaţionale.
Monografie, Chişinău, 2008, passim, http://irim.md/new/images/Factor_ Conf.pdf.
41
Ibidem.
42
Ibidem.
43
Ibidem.
44
Ibidem.
45
Ibidem.
46
Ibidem.
47
0ana-Eiena Petcu, Identitatea europeană şi jocul alterităţilor. Reinventarea unei istorii
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mentalului colectiv schimbările legate de percepţia asupra străinului s-au aflat în
relaţie strânsă cu discursul identitar al Bisericii. Cu privire la acest aspect, facem
precizarea că astăzi apartenenţa religioasă mai constituie un factor relevant
pentru relaţiile interumane doar în societăţile tradiţionale, care văd în religie
sursa formării identităţii etno-culturale, precum şi "puntea de legătură cu restul
lumii'>4 8. Fără a intra în detalii de fond, credem că unifonnizarea poate avea loc
în zona economică şi politică, nu şi în cea religioasă. Centrul discuţiei ar trebui
să se deplaseze în jmul axei formată din etnie-confesiune49 . Are dreptate Peter
Kosolowski în lucrarea Imaginer l'Europe atunci când afirmă că
"spiritualitatea creştină este europeană", în pofida faptului că lluminismul a
încercat crearea altor structuri spirituale, care "se consumă în sfera tentativelor
de creare a unor noi forme de religii"50 . De aceea, nu poate fi o simplă
coincidenţă faptul că asistăm la acest început de mileniu la o luptă finală
împotriva creştinismului. Scopul este acelaşi: crearea unei ,,religii unice şi
sincretist secula.rizante", menită să satisfacă orgoliile "sectelor de intelectuali"51 .
Şi Ilie Bădescu sesizează transformările care se produc în cadrul mentalului
colectiv. Respingerea religiei atinge în opinia sa "forme de o vulgaritate
incredibilă"52 • ,,Pornirea obscură de a distruge, de a sfăşia faţa liturgică a lumii şi
de a <<nimici» interiorul tainei liturgicale, eucharistice este o probă a fenomenului
de dezdumnezeire a lumii. Biserici demolate sau preschimbate în grajduri ori
magazii, batjocorirea simbolului eucharistic, alungarea religiei din şcoală,
tipărirea unor biblioteci întregi destinate unei singure cărţi, Biblia, sunt toate
semnele unei tendinţe apostatice către dezdumnezeirea lumii" 53 •
Fenomenul este sesizat şi de Marcel Gauchet. Întrebat de Henri Tincq
dacă este frapat de ascensiunea deriziunii care işi ia ca ţintă toate religiile, acesta
a dat un răspuns tranşant, care nu lasă loc de interpretări: "Ba da. Deriziunea care
comune, în Cultura ideilor, nr. 250 din 10-decembrie-2009, http://revistacultura.ro/
nou/2009/12/identitatea-europeana-si-jocul-alteritatilor-reinventarea-unei-istorii-comune/,
accesat online 06.12.2016.
48
Andrei Gheorghiţă, Raoul Rusalin, Identitate religioasă şi integrare socială, p. 92-115,
http://web.ulb si biu.ro/andrei.gheorghita/documents/a02.pdf, accesat online 06.12.2016.
49
Ioan Chirilă, Despre globalizare intre "mit şi iluzie" (identificarea elementelor teoretice
care afirmA conţinutul religios al conceptului şi care sunt generatoare a cimpurilor de
interferare spiritualA) - http://jsri.ro/ojs/index.php/jsrilarticle/viewFile/227/226, accesat online
06.12.2016.
50 Ibidem.
51
Ibidem.
52
Ilie Badescu, Sociologie Noologica, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2011, p. 463.
53
Ibidem.
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se practică de, să zicem, două-trei decenii în Europa prezintă Wl element de
noutate. Ea ilustrează accelerarea «ieşirii» din religie despre care vorbeam. Am
trecut dincolo de critica antireligioasă pe care o CWloşteam odinioară şi care
exprima o ostilitate de principiu faţă de Wl sistem pe care îl combaţi pentru că
este contrar spiritului libertăţii. Oricât de violentă, opoziţia presupWlea Wl soi de
înţelegere între opozanţi: voi credeţi în autoritatea revelaţiei, noi credem în
autonomia raţiunii. DisensiWlea era ireconciliabilă, în schimb exista Wl consens
implicit în legatură cu miza înfumtării - inclusiv în privinţa ridicolului care
ucide. DeriziWlea ne împinge în afara acestui acord implicit prin desfiinţarea
terenului pe care se situează credinţa În felul acesta, deriziWlea este chiar mai
jignitoare pentru o conştiinţă religioasă decât anticlericalismul sau ateismul
tradiţionale, care puteau răni, dar care aveau o solidă raţiWle de a fi. DeriziWlea
răneşte conştiinţa religioasă în ce are ea mai profund: sentimentul că existenţa
are o anumită gravitate, sensul întrebărilor ultime în faţa morţii, lumea de
dincolo, mântuirea. Toate acestea SWlt batjocorite cu o superficialitate
satisfăcută" 54 . Marcel Gauchet pWle pWlctul pe "i". Vedem cu ochii noştri cât de
înspăimântătoare este superficialitatea omului care s-a pierdut pe sine pentru a fi
pe placul altora.

Concluzii
Contrar părerilor scepticilor, în stadiul actual al evoluţiei societăţii
europene, religia are capacitatea de a răspWlde provocărilor modernităţii,
conferind omului echilibrul interior atât de dorit 55 . Acesta nu mai este
vulnerabil în faţa celor două tentaţii majore ale societăţii, respectiv puterea
politică şi cea economică, ştiind să preţuiască adevăratele valori 56 .
Într-o societate marcată de superficialitate şi egoism, unde importante
sunt aparenţele şi banii, "adaptabilitatea şi dinamismul devin aproape o
condiţie sine qua non a păstrării Bisericii, a discursului religios, în sfera
educării omului contemporan în şi pentru valoare, iar "dublarea"
existenţială efectivă, singura cale de a-1 sustrage fie şi într-o mică măsură,
diverselor tendinţe manipulatoare exercitate asupra conştiinţei sale" 57 .
54

Supra nota 32.
ss Silviu Rogobete, op.cit., passim.
s6 Christian Umaş, Valori false, valori adevărate: Comunicarea religioasA in contextul
neopăgânismului contemporan, passim, http://www.nec.ro/data/pdfs/publications'boltzmann/
pentru-<Hlemocratie-a-valorilor/ Christian_TAMAS.pdf, accesat online 11.01.2017.
s? Ibidem, p. 80.
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The Ecology of Culture
Abstract: The paper refers to the expression of ecologica) culture and that
the culture is exposed to pollution. The article includes issues related to culture civilization (as an exponent of pollution) dialog. It also contains references to the
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cunoscute. Există
multe definiţii şi lucrări care abordează această problematică, în general
obiectiv şi realist. Iată, în DEX se spune: "Cu/tură=totalitatea valorilor
materiale şi spirituale create de omenire, şi a instituţiilor necesare pentru
comunicarea acestor valori. Faptul de a poseda cunoştinţe variate în diverse
domenii; totalitatea acestor cunoştinţe; nivel de dezvoltare intelectuală la
care a ajuns cineva; Om de cultură=persoană cu un nivel intelectual
ridicat. .. " Alte lucrări de sinteză, surprind aceleaşi valori ca în DEX.
Întrucât despre ecologie se ştie că se ocupă în general cu protecţia
mediului, se impune o abordare mai cuprinzătoare a modului cum această
preocupare a căpătat extindere şi asupra altor medii. Spre exemplu, există
ecologie economică; ecologie spirituală; ecolgie medicală ş.a.m.d. În ce
priveşte subiectul de faţă, vom face o incursiune în problematica ecologiei
culturii. În ce constă aceasta şi în ce măsură este afectată cultura de agenţi
patogeni.
Privitor la conceptele de cultură şi civilizaţie trebuie relevant mai
întâi faptul că acestea au căpătat cu timpul o diversitate de formulări atât de
mare încât în loc de clarificări, definiţiile au condus mai curând la confuzii.
Pe de altă parte, termenii au fost intervertiţi, ceea ce nu are darul să
simplifice înţelesurile, ci dimpotrivă. Aşa spre exemplu, când se referă la
civilizaţie, germanii folosesc termenul kultur, în timp ce francezii preferă să
indice actul de cultura prin termenul civilization. Se întrebuinţează adeseori
expresiile civilizaţie spirituală sau cultură materială. Alţi cercetători
Referirile despre

cultură

sunt

cuprinzătoare şi
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definesc conceptul de civilizaţie ca sinonim cu cel de cultură, ignorând
deosebirile ce sunt evidente.
Fără a intra în polemică privitor la modul de a se defini şi interpreta
conţinutul celor două fenomene social-istorice, cultură şi civilizaţie, noi
vom trata cultura ca un ansamblu de valori spirituale ce se constiuie odată
cu geneza şi evoluţia societăţii omeneşti, find condiţie şi totodată rezultat al
devenirii istorice a popoarelor.
Observaţii demne de reţinut a făcut filosoful german Osvald
Spengler ( 1880-1936) în cartea Amurgul Europei. Între altele, acesta
observă pe un ton pesimist: "civilizaţia reprezintă declinul culturii". El avea
sentimentul că elementul cultură suferă înfrângeri ireversibile în faţa
civilizaţiei. Spengler vedea în amurgul vechii culturi europene epuizarea
forţelor creatoare ale acesteia în urma agresiunii civilizaţiei asupra culturii.
Astfel, el se referă la sf'arşitul artei, filosofiei şi religiei. În concepţia
spengleriană "civilizaţia reprezintă faza de decădere prin care trece
inevitabil orice cultură în evoluţia sa ciclică; adică stadiul de dezagregare şi
moarte fatală" 1 • Rezultă şi de aici faptul că acest domeniu al culturii poate
fi afectat, reieşind necesitatea protejării acesteia.
Este un adevăr incontestabil faptul că dacă la începuturile afirmării
lor, cultura şi civilizaţia au conlucrat armonios, contribuind deopotrivă la
prosperitatea popoarelor; în epoca din urmă, modernă şi contemporană,
civilizaţia a devansat mult cultura. Prin ritmul şi foloasele ei imediate,
civilizaţia umileşte cultura pe care o sprijină cu zgârcenie. În acelaşi timp,
cultura face eforturi constante în a nu abdica de la îndatorirea ei vitală,
impulsionarea civilizaţiei. Moartea culturii ar însemna moartea (dispariţia)
civilizaţiei. Tentaţia sporită pentru civilizaţie, neglijarea promovării
tradiţiilor naţionale constituie un pericol de destabilizare a culturii. Opoziţia
dintre cultură şi civilizaţie nu poate fi fundamentală şi nu trebuie să dăinuie
acolo unde se iveşte. Iată o problemă fundamentală privind ecologia
culturii!
În spiritul celor enunţate de Osvald Spengler, dar detaşat de acesta,
filosoful român, Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) adaugă unele
consideraţii proprii privitoare la deosebirile de manifestare a culturii, pe de
o parte, şi civilizaţiei pe de altă parte, fără ca să le opună una celeilalte.
"Caracterul distinctiv între cultură şi civilizaţie- observă Const. Rădulescu
Motru - constă în faptul că, cea dintâi (cultura) pătrunde adânc în firea
1

Ap. N. Berdeaev, Cele din urmli gânduri ale lui Faust, în Rev. Basarabia, nr. 10/1990, p. 168.
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poporului, pe când civilizaţia stă numai la suprafaţă. Civilizaţia este o haină
pentru corp; cultura e o deprindere săpată în suflet; civilizaţia se împrumută
prin imitare şi se răspândeşte cu o iuţeală uimitoare; cultură de împrumut
nu există" 2 • Astfel, se poate conchide: cultura rămâne relativ constantă,
civilizaţia a cunoscut transformări uriaşe, adevărate explozii. Între
civilizaţia antică şi medievală, şi cea modernă-contemporană există o
deosebire imensă, un salt impresionant. Cultura nu a cunoscut asemenea
salturi, deşi formele şi conţinutul s-au îmbunătăţit, şi-a extins mult arealul
social.
Asistăm la o situaţie paradoxală în care cultura în loc să beneficieze
cât mai mult de pe urma civilizaţiei, se înregistrează fenomenul invers.
Astfel guvernele, în timpul crizelor economice şi nu numai atunci, restrâng
cu bună ştiinţă bugetele culturale în favoarea economicului. Pe de altă
parte, din ce în ce mai rare sunt gesturile prin care economicul vrea să ajute
cultura. Dimpotrivă, se înregistrează atitudini de respingere, de intoleranţă
faţă de actul cultural, ca şi cum instituţiile din acest domeniu ar submina
economicul. Aceasta este cea mai relevantă manifestare de incultură. Ar
mai fi de adăugat şi următorul aspect: Cultura se opune războaielor care
distrug; civilizaţia le ajută prin perfecţionarea tehnicilor de distrugere.
Civilizaţia fără cultură nu poate supraveţui, iar întoarcerea la cultură
nu periclitează civilizaţia, ci o susţine, redimensionând-o; cultura trebuie să
tempereze excesul de civilizaţie în sensul tehnicismului, contribuind la
reumanizarea societăţii. În loc de concluzie la cele de mai sus se poate
spune că atât cultura cât şi civilizaţia au numitor comun, şi anume: OMUL.
Iar acesta din urmă trebuie să ştie sau să aibă capacitatea de a valorifica
raţional oferta fiecăreia dintre cele două.
Potrivit unei aserţiuni a lui Constantin Noica, "Din civilizaţie ei cât
vrei. Din cultură, ei cât poţi". De acea intelectualul trebuie să poată apela
cât mai mult la cultură, în cunoştinţă de cauză, altcumva poate ajunge la
ceea ce spunea Lucian Blaga, şi anume că "este o crimă împotriva culturii
dacă te împodobeşti cu ea din lux şi nu o asirnilezi din necesitate
organică" 3 . Cultura este reprezentată de ansamblul manifestărilor ce au loc
în societaea umană, cuprinzând arta, literatura, morala, ordinea socială,
ştiinţa, tehnica, agricultura ş.a.
O cultură este socotită cu atăt mai înaintată cu cât materialitatea ei
2

3

În: Istoria gindirii şi creaţiei ştinţifice şi tehnice, Bucureşti, 1982, voi. 1, p. 28.
Ap. Marin Voiculescu, Lumea in gindire, voi. 1, Iaşi, Edit. Junimea, 1980, p. 47.
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o spiritualitate mai înaltă. Totodată, cultura include în sfera ei
atitudini, acte şi opere, rezultând din intelect, din domeniul spiritualităţii.
Prin urmare, actul de cultură trebuie să urmărească satisfacerea nevoilor
spirituale şi intelectuale; să conducă la cunoaşterea de sine, la descoperirea
misterelor şi la evaluarea corectă a frumosului. În felul acesta - arată
Ovidiu Drimba - sferei culturii îi aparţin datinile şi obiceiurile, credinţele şi
practicile religioase, creaţiile în domeniul ştiinţei, filosofiei, literaturii,
istoriei, muzicii, arhitecturii, picturii, sculpturii, a artelor decorative sau
aplicate.
Implicit, cultura are un rol determinant în educaţie; ea "îmbunătăţeşte,
înfrumuseţează şi măreşte sufletul omului, creşte şi dă hrană înţelegerii, iar
prin virtutea judecării şi a minţii omeneşti o ascute. Cultura ne învaţă să
gustăm frumuseţile şi bunătăţile cu care e înavuţit pământul nostru".
Această cuprinzătoare şi înţeleaptă cugetare aparţine gânditorului român
Damaschin Bojincă ( 1802-1869).
Referindu-se la cultura şi rosturile ei în viaţa unui popor, savantul
român Ion Simionescu ( 1873-1941) afirmă cu temei că în viaţa lăuntrică a
unui popor, cât şi pentru apărarea lui externă, nici o armă nu poate fi mai
trainică decât cultura adevărată în mulţime. La ce bun legile economice
făurite pentru buna ei stare - se întreba retoric savantul - dacă ea
(mulţimea) nu va fi în măsură să le înţeleagă şi să le urmeze 4 •
Am redat unele aspecte a ceea ce reprezintă cultura pentru umanitate.
În continuare ne vom ocupa de ecologia culturii; ce înseamnă ea şi de unde
vine pericolul infestării ei. Problematica este vastă, dovada o face Mircea
Maliţa care a elaborat o carte intitulată: Zece mii de culturi, o singură
civilizaţie, ceea ce explică vastitatea problematicii culturii sau culturilor şi
implicaţiile ce decurg din acest univers.
În ultima vreme se insistă pe multiculturalism, urmărindu-se
contopirea acestora, ceea ce s-a dovedit deja că nu e bine, e dăunător şi
inutil. Faptul este asemuit cu pluriculturalismul care există de când lumea.
Omenirea cu multitudinea ei de comunităţi umane a dat naştere cum era şi
firesc unui pluralism cultural şi care a funcţionat destul de bine. Or, în
orientarea politică actuală cu direcţia spre mondializare, se urmăreşte şi un
amalgam al culturilor, prin intruziune. Ce scop au toate acestea nu este prea
4
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clar, dar daunele pot fi foarte mari. Ele se resimt deja. Există convingerea şi
şansa logică potrivit căreia şi în condiţiile mondializării, culturile naţionale
pot şi trebuie să fie păstrate şi sprijinite ca surse de creaţie prin dialog, care
să contribuie la unitate prin diversitate a comunităţii mondiale, prosperă şi
paşnică. Condiţia ce se impune într-o asemenea situaţie este aceea a
depolitizării culturii. Şi asta se poate realize uşor.
Forţarea multiculturalismului afectează substanţa culturilor naţionale
cu o existenţă de milenii în cazul multor popoare. Există teama pierderii
identităţii unor culturi de referinţă în oceanul pluralismului de comandă,
văzut de unii ca soluţie a mondialismului. Adoptând civilizaţia modernă, nu
trebuie abandonat fondul cultural local sau naţional. Aceasta constituie cea
mai puternică poluare a unei creaţii autentice bine definite şi care nu poate
fi confundată cu elementul civilizaţie.
Tradiţionaliştii cu înclinaţii naţionaliste vociferează împotriva unor
astfel de schimbări, descriindu-le ca find impuse din străinătate sau ca fiind
capcane ale unei civilizaţii de împrumut. Pe acest mesaj, ei capătă tot mai
mulţi adepţi. Este un semnal că lucrurile nu sunt pe o direcţie bună. Unii
autori confundă civilizaţia, care a devenit mondială datorită progresului
tehnic, cu elementul cultură care conlucrează cu aceasta dar într-un spirit de
dialog, nu de subordonare sau acaparare, că nu este posibil. Cultura nu se
opune mondializării cum nu s-a opus nici civilizaţiei, ea trebuie valorificată
în sprijinul acestui deziderat dorit de unii, contestat de alţii.
Discernământul va avea un rol hotărâtor în găsirea căilor adecvate în
procesul mondializării legislaţiei, politicului, economiei, cu păstrarea
multitudinilor de culturi şi orientarea lor spre conciliere, spirit creativ în
sprijinul emancipării generale.
Nu trebuie sacrificată tradiţia -scrie Mircea Maliţa. O cultură vie şi
fidelă originilor sale, cu potenţial de creativitate pe planul artei, literaturii,
filosofiei, spiritualităţii este capabilă de a suporta întâlnirea cu celelalte
culturi 5 .
Comentând referirile lui Const. Rădulescu-Motru privitoare la
cultură, din perioada interbelică, prof. Gh. Coman, autorul unei lucrări
intitulată, Ecologie spirituală, observă că "asemenea tare ale sistemului
capitalist, ca derivate din Apus, au devenit după 1990 ca trăsături
caracteristice ale aşa-zisei clase politice şi capitaliste din România,
s Pe larg Mircea Maliţa, Zece mii de culturi, o singură civilizaţie, Bucureşti, Edit.
Nemira, 1998, p. 41.
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corupţia, minciuna, lipsa de caracter, urcă până la cele mai înalte nivele" 6 •

Cultura românească a trecut prin multe momente de cumpănă. Nu
vom insista asupra lor, întrucât spaţiul nu ne permite. Avem în vedere
perioada de după cel de-al doilea război mondial când cultura română a fost
expusă unor grele încercări, ca urmare a decapitării intelectualităţii şi
sovietizarea României. A urmat renegarea unor mari momente culturale
autentice româneşti, precum şi creaţii ale unor personalităţi de valoare.
Când redactăm această lucrare ne aflăm în anul 2016, timp îndelungat
în care poluarea cultural-morală s-a accentuat, şi nu sunt semene de
eradicarea ei. Intervenţi salutare ale instituţilor statului sunt abia la început
şi sperăm să fie cu finalitate pozitivă în îndreptarea societăţii româneşti şi
aşezarea acesteia pe calea curăţeniei morale şi a unei culturi avansate;
virtuţi de care românii nu au dus şi nu duc lipsă.
Lucian Blaga ( 1895-1961) scria la vremea lui că "avem un înalt
potenţial cultural. .. , suntem purtătorii bogaţi ai unor excepţionale
posibilităţi ... , că ni s-a dat (de la natură) să luminăm cu floarea noastră de
mâine un colţ de pământ". În problema emancipării, problemă ce frământă
societatea românească (şi nu numai) ea este mai veche. La români a fost
dintotdeauna o doză sporită de dorinţă în această direcţie. Faptul rezultă din
origine noastră europeană, cu mult înaintea altora; mai exact din totdeauna,
dacă avem în vedere teritoriul şi populaţia care a locuit în acest spaţiu. În
altă ordine de idei este de semnalat şi faptul că românii au fost multă vreme
sub presiunea şi dominaţia Vestului şi Sud-Estului, referindu-ne la
dominaţia maghiară, otomană şi rusă. De aici şi o anume }abilitate în istorie,
dar şi grabă în anumite momente.
Mesajul cultural s-a diversificat mult în scolul al XX- şi în continuare,
adresându-se pe diferite canale mediului social. Progresul tehnic a creat o
multitudine de canale de difuzare a mesajului cultural: presă scrisă,
televiziune, radio, cinematograf, teatru şi altele; comunicare a luat proporţii
foarte largi, din care tot atâtea posibilităţi de poluare a actului cultural, de
degradarea lui. Opere clasice "modernizate", muzica marilor compozitori
prelucrată, opere de artă ca pictura, arhitectura au căpătat înfăţişări
spectauloase, dar deformând realitatea şi adevărul.
În folclorul românesc au apărut creatori şcoliţi, fabricanţi de texte şi
melodii ale satului românesc, dar care sunt departe de realităţile lui (ale
satului). Este de recunoscut şi faptul că sursele de originaliate s-au
6

Gh. Cornan, Ecologie spirituală, Iaşi, 2001, p. 15.
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diluat, însă nu se poate abuza de acest fenomen. Există totuşi
un fond cultural original care trebuie ocrotit şi cultivat, pentru că el
defineşte caracterul şi temperamentul unui popor.
Industrializarea culturii de la elaboraea mesajului cultural până la
asimilarea acestuia în rândul maselor, cu transformarea culturii într-un
mijloc de mare rentabilitate, pune cu pregnanţă evaluarea mesajelor
culturale în raport cu sănătatea morală ce se revarsă asupra societăţii
umane7 •
Se impun măsuri şi în privinţa protecţiei mediului social uman.
Lucrări în domeniu consideră necesare intervenţii privind stimularea
calităţii mesajului cultural, Iară a afecta spiritul de creaţie actual; evident
acel spirit sănătos, neprovocator şi dezordonat. Frumosul trebuie înţeles în
forma lui sănătoasă şi originală. Resurse sunt, numai să dorim să le căutăm
şi să le promovăm.

7

Ibidem, p. 171.

"PENTRU IULIAN ANTONESCU, UN PERSONAJ CUM ESTE
VASILE ALECSANDRI ERA O FORMĂ DE MIT"
DIALOG CU PROF.UNIV.DR. IOAN 0PRIŞ*

- Stimate domnule Ioan Opriş, sunteţi unul dintre partenerii de
dialog pe care îi urmăresc de ani de zile şi parcă nu-mi vine să cred că am
privilegiul de a fi acum în preajma dumneavoastră -dumneavoastră, de
fapt, în preajma unui microfon -, vorbind despre o veche suferinţă a
Bacăului: Casa " Vasile Alecsandri". Mai întâi, m-a surprins o amintire a
dumneavoastră legată de Julian Antonescu.
Prof.univ.dr. Ioan Opriş: - Este un moment din multele petrecute
împreună cu regretatul Iulian Antonescu, când încă era la Bacău. Am
revenit împreună cu el şi cu Jeni Antonescu (soţia, n.ns.), iar una dintre
bijuteriile pe care mi le-a arătat atunci a fost această Casă "Vasile
Alecsandri", impresionantă. Impresionantă şi pentru ce reprezintă ea pentru
cultura română, şi pentru ceea ce înseamnă în memoria locului personalitatea unui excepţional creator de frumos, de cultură, a unui mare
patriot, a unui mare român. Este astăzi nevoie, mai mult decât oricând, de
asemenea aşezăminte culturale. Nu cred că într-9 ţară care are puţine muzee
memoriale şi atât de multe personalităţi valoroase, ne putem lipsi de vreuna
dintre acestea. Faptul că Bacău! are un reper identitar de arhitectură, de
istorie culturală, de istorie literară în picioare, că are un patrimoniu care
poate construi o expoziţie de bază foarte serioasă (care stă alături de cea de
la Mirceşti), toate acestea ne fac să nu putem trece cu vederea orice
ameninţă o asemenea necesară instituţie. Aşa că, întrebându-ne dacă această
casă din Bacău trebuie să fie menţinută, argumentele sunt mai mult decât
elementare. În primul rând este un monument de categoria A, deci unul
dintre acele tipuri care este protejat la nivel naţional, recunoscându-i-se în
felul acesta nu numai valoarea memorială în sine, ci şi valoarea de
arhitectură. Apoi, că există puţine monumente-case memoriale; nu avem, la
• Prima parte din interviul de faţă a fost publicată în revista Ateneu (Bacău, serie nouă, anul
53, nr. 565, septembrie 2016, p. 6, sub titlul Casa Alecsandri, ameninţată cu dispariţia?
Mă cutremur!). Din considerente redacţionale, pentru a nu altera unitatea discursului, am
preferat reproducerea integrală a dialogului cu reputatul specialist în protejarea
patrimoniului cultural naţional.
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urma urmei, decât aproximativ o sută douăzeci de asemenea instituţii
muzeale. Orice ar ieşi din casa respectivă, în afară de ceea ce trebuie să fie
ea, ar fi o pierdere foarte mare. Când afli despre soarta unui asemenea
monument, a unui asemenea muzeu (avem deci o îndoită calitate), că este
ameninţat astăzi cu dispariţia, te cutremuri. Nu se poate admite aşa ceva şi
sunt convins că se vor găsi mijloace, pentru că legea îl protejează. Niciun
fel de discuţie: se vor găsi soluţii prin care şi drepturile proprietarului (am
înţeles că este o revenire la o donaţie, ceea ce spune multe despre felul în
care tratăm noi, românii, obligaţiile faţă de înaintaşi), dar şi aceste drepturi
pot să fie conciliate cu drepturile comunităţii. Aici este vorba de interesul
unei comunităţi mari, cea băcăuană, şi deopotrivă a unei comunităţi
naţionale. Nu, nu putem să scoatem un personaj atât de important ca Vasile
Alecsandri din contextul marilor personalităţi naţionale. Deci orice demers
care pune într-o formă de protecţie Casa "Vasile Alecsandri" de la Bacău
trebuie urmărit cu foarte mare atenţie şi găsită soluţia de rezolvare.
-Aţi amintit acum câteva minute (la Simpozionul " Obârşia Mioriţei"
de la Caşin, n. ns.) de o situaţie similară: Casa "Lucian Blaga" de la
Lancrăm, un caz în care v-aţi implicat intens, a fost, în final, o reuşită.
Prof.univ.dr. Ioan Opriş: - Şi în cazul Lancrămului, cu asemenea
idei şi asemenea conflicte aparent cauzate de legi noi, n-ar trebui să facem
altceva decât să conciliem drepturile private cu drepturile comunităţilor. Să
vedem cu multă înţelepciune dacă nu cumva trebuie să ne orientăm după
criteriile drepturilor majorităţilor, unde trebuie să intervenim. Şi în acel caz
a fost găsită o soluţie corectă, iar Casa de la Lancrăm este în picioare, aduce
atmosfera marelui nostru poet şi filosof şi constituie un câştig uriaş pentru
cultura naţională în sine. Soluţiile se găsesc atunci când autoritatea este
dispusă să le caute.
- Mi-aţi amintit acum de cazul Casei "George Bacovia", tot din
municipiul Bacău, care a fost declarată bun public prin voinţa comunităţii
locale. Cetăţenii oraşului, "călăuziţi de înaltul sentiment al preţuirii
elitelor noastre culturale şi artistice" (presa vremii) au cerut în anii '40
exproprierea clădirii de pe strada Regina Maria, "unde a locuit poetul
Bacovia". "Această iniţiativă- nota ziarul Moldova din 30 august 1943a găsit o largă înţelegere la primarul oraşului nostru, domnul profesor
Toma Mihăilescu ".
Prof.univ.dr. Ioan Opriş: - Da, iar mai târziu Gabriel Bacovia,
urmaşul, a făcut la Bucureşti gesturi cuvenite pentru păstrarea memoriei
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a marelui nostru om de cultură. Cred că anume aceste
gesturi trebuie luate în seamă, încurajate foarte mult. Statul ar trebui poate
aici să-şi modifice legislaţia, gândindu-se la formele noastre chiar de la
început. Legile din 1892 privind monumentele istorice, cele din 1913 şi
1919 dădeau statului autoritate deplină atunci când era vorba de interesul
naţional. Şi în cazurile de genul acesta, interesul naţional este cel care
contează, găsindu-se mijloacele de recompensă, de a oferi anumite avantaje
proprietarului de drept ş.a.m.d. Acestea sunt uşor de identificat atunci când
există dorinţă din partea autorităţilor.
- Categoric. V-aş ruga să reveniţi la momentul lulian Antonescu.
Pentru băcăuani înseamnă foarte mult amintirea anilor când a fost
muzeograf, dar mai ales când a fost directorul Muzeului de Istorie. Este
ctitorul multor unităţi muzeistice din judeţ şi de fapt din toată Moldova. Vă
amintiţi cumva conţinutul discuţiilor cu dânsu/ atunci când v-a prezentat
Casa "Alecsandri"?
Prof.univ.dr. Ioan Opriş: - În sine a trecut ceva timp. Iulian era o
enciclopedie, unul dintre oamenii cu mintea cea mai strălucită pe care mi-a
fost dat să-i cunosc. Te putea plimba prin registre culturale europene cu
mare uşurinţă. Mi-a fost dat să văd întruchipată astfel o cultură ieşită din
comun. Vorbind despre preferinţele lui arheologice (să nu uităm că Iulian a
fost arheolog), a privit lumea şi tot ce a făcut el ca muzeografie prin prisma
duratei lungi. El a văzut desfăşurarea vieţii în această mare perspectivă
umană. Niciodată nu s-a limitat; avea o gândire foarte aplicată. Pentru
Iulian, un personaj - şi-1 numesc astfel cu bună ştiinţă şi nu în derâdere cum este Vasile Alecsandri era o formă de mit, iar felul în care evoca, prin
gândurile sale, sentimentele pentru un mit era mai mult decât cuceritor.
Adeseori, de la lulian Antonescu rămâneai cu sentimente partizane. Veneai
cu sentimentele tale şi plecai cu sentimentele induse de ceea ce îţi comunica
el. Era un magician din acest punct de vedere. Pentru el în Bacău - şi cred
că oraşul i-a adus omagiul deplin prin faptul că a numit astfel instituţia
înfiinţată de el - erau foarte multe locuri care trebuiau conservate şi
transmise celor de după noi. Unele dintre acestea, iată, au rezistat. Altele
sunt puse sub semnul unor convulsiuni pe care le parcurge cultura
românească, dar nu-şi pierd, în niciun caz, puterea de argumentare pe care
el, încă în anii aceia complicaţi, o trata cu mai multă atenţie faţă de cei care
făceau cultură. Or lulian presta cultură înaltă şi argumentele lui au fost
ascultate, pentru că de aceea avem o casă memorială la Bacău. El a venit cu
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o pregătire de arheolog şi a întins-o până la istoria literaturii.
- Arheologia, ·până la urmă, chiar această formă de arhivare a
istoriei este, faţă de celelalte discipline, care sunt poate prea teoretice.
Prof.univ.dr. Ioan Opriş: - Este o asemenea formă, dar în acelaşi
timp arheologia te învaţă ce sunt destinele, îţi dă o altă dimensiune asupra ·
vieţii şi asupra morţii .. Cel care face această meserie dezgroapă. Alţii
îngroapă; alte meserii sunt cele care duc la sfârşit fiinţa umană. Şi atunci,
din gândirea aceasta s-a născut o filosofie; în cazul lui Iulian, o filosofie
alimentată de cultură foarte solidă, foarte întinsă, care s-a transformat prin
imaginarul lui în instituţii. Or instituţiile acestea rezistă, dau o mare
satisfacţie celor care apreciază actul intelectual. El a profesat meseria lui
într-un mod extrem de performant. Puţini dintre muzeografii noştri au o
capacitate de acest gen. Ii numărăm pe degete pe cei dinaintea noastră, iar
Iulian, între ei, a strălucit.
- Domnule profesor, aţi spus astăzi, la închiderea întâlnirii de la
Caşin, că orice loc care are o anumită vechime trebuie să-şi aibă şi forma
lui de conservare şi de exprimare a acestei durate. E un mesaj pe care
trebuie să-I transmitem generaţiilor următoare. E cumva o teamă faţă de
cei ce vin sau este o datorie imanentă?
Prof.univ.dr. Ioan Opriş:- Teamă nu este, pentru că lucrul de atâţia
ani cu generaţia tânără este în avantajul meu; eu sunt cel câştigat. Remarc
calitatea acestei generaţii, din multe puncte de vedere. În primul rând este
mult mai bine informată, cu facilităţi mari de sfocumentare faţă de
generaţiile anterioare. Cred că nu-i lipsesc calităţile care îi aduc uneia sau
alteia dintre generaţiile anterioare elogii. Altceya îi lipseşte: o mai mare
atenţie faţă de demersul specific naţional, zonpl, local, pe care formele
culturale îl au în viziune comparativă. Aici vine vorba despre cultură
comparată: noi şi ce se petrece în afara noastră. Nu mai are timp suficient
această generaţie; trăieşte într-o viteză de viaţă care e cu mult mai înaltă
decât a celor de dinainte. E posibil ca aceste aspecte să ne mai dea un
element de îngrijorare, poate chiar de gândire asupra unei anumite
superficialităţi a acestei generaţii. Ne înşelăm însă: în profunzimea ei, este
bine educată, cu aspecte critice alarmante pentru noi, dar în principiu este o
generaţie cu o formaţie care ne va aduce rezultate în următorul deceniu, nu
acum. Să nu aşteptăm minuni de la ea. Ceea ce i se cere este viziunea
aceasta globalizată: să-şi poată aprecia valorile ei specifice, ale unui loc sau
ale altuia. Fie că vorbim de "Mioriţa", fie că vorbim de un voievod român,
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de un mare eveniment ori de un mare personaj politic sau cultural, facem o
evaluare comparată. Datorită acestei evaluări comparate, generaţia de acum
îşi poate construi propriile ei repere. Este o generaţie altfel decât am fost
noi: trăieşte altfel, are un alt stil de viaţă, are o altă percepţie şi alte cerinţe
de la viaţă. Asta nu înseamnă nici superficialitate şi nu înseamnă nici
neseriozitate. Vom aştepta însă de la generaţia respectivă să ducă mai
departe ceea ce noi, ceilalţi , cu mari limite am făcut până la ei. Să dea
examenul lor de viaţă dacă nu dezvoltând ceea ce au făcut cei dinainte,
măcar păstrând ceea ce înaintaşii au reuşit să facă.
- Oare nu le lipseşte o generaţie de mijloc, care să fie liantul între ei
şi noi?
Prof.univ.dr. Ioan Opriş: - Să nu uite că aşa cum ei sunt acum în
zorii afirmării, am fost şi noi şi că într-un timp rezonabil vor fi ei în locul
nostru. Vor avea să se confrunte cu o generaţie care va avea alt orizont
decât cel cu care au intrat ei acum în viaţă. Este marele joc al vieţii, care nu
iartă pe nimeni, şi câştigul îl au cei care înţeleg acest joc.
-Vă mulţumesc!
Oneşti,

13 august 2016
Dialog de Ioan Dănilă
Transcriere: prof. Cristina Croitoru
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SCRISOARE DE MULŢUMIRE

Aparţia

acestui nou număr al Revistei de istorie Zargidava
(XVU20 17) 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, prin donaţii şi sponsorizări pentru apariţia revistei. Ne facem o
datorie de onoare în a-i menţiona: S.IF. Moldova, preşedinte - director
general Dr.ing.ec. Costel Ceocea; Parohia Precista Bacău - Pr.Ic.Stavr.
Constantin Tomozei; Dimitrie Vicovanu, Expert Restaurator, New York,
USA; 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 Ee. Maria Anton, care ne asigură, gratuit, evidenţa financiarcontabilă a Fundaţiei Cultural-Ştiinţifice "Iu/ian Antonescu".
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