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STUDII ŞI ARTICOLE
ÎNCEPUTURILE NEOLITICULUI TIMPURIU LA NORD DE DUNĂRE
Livian Rădoescu∗
THE BEGININGS OF THE EARLY NEOLITHIC PERIOD
AT THE NORTHERN DANUBE
Abstract
The emergence and the evolution of the Early Neolithic in the Carpathian and
the Danubian area was due to the migration and diffusion of the impulses coming from
the East which penetrated through Anatolia and Ciclade to Thessalia and from here,
through “swarming”, they spread to the Northern Danubian area. Currently we on say
that the relasing of neolithisation in the Romanian territory was due to the bearers of
painted pottery.
Cuvinte cheie: neolitizare, Gura Baciului-Cârcea, aspect regional CârceaGrădinile, Starčevo-Criş, ceramică pictată
Key Words: neolithisation, Gura Baciului-Cârcea, Cârcea-Grădinile regional
aspect, Starčevo-Criş, painted pottery

Geneza şi evoluţia neo-eneoliticului în spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre
a fost percepută ca un proces istoric derulat de-a lungul a câtorva milenii, între
cca. 6600 şi 3800/3700 î.Hr., rezultat al unor migraţii succesive egeeothessaliene. Existenţa unor raporturi culturale între comunităţile locale şi noii
veniţi a fost transpusă într-o serie de sinteze etno-culturale, unele de o
originalitate aparte, încât este extrem de dificil de a identifica şi particulariza
elementele ce caracterizează specificul unei culturi, indiferent dacă este vorba
de un salt cultural sau de o restructurare cu implicaţii etnice, culturale sau
economice. Chiar dacă la ora actuală avem o imagine destul de clară a evoluţiei
culturilor neo-eneolitice pe întreg teritoriul românesc, fenomenul neolitizării se
dovedeşte a fi unul deosebit de complex, desfăşurat pe arii extinse, cu decalaje
cronologice de la o zonă la alta, ceea ce explică apariţia aspectelor regionale şi a
diverselor grupe culturale.
Neolitizarea teritoriului de la nord de Dunăre apare drept rezultat al unor
transformări petrecute în mediile egeeo-tessaliene, o dată cu debutul culturii
∗

Lector univ. dr., Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu.
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Proto-Sesklo şi a primelor procese de migraţie care au avut loc în Balcani. La
ora actuală se manifestă două tendinţe în explicarea genezei şi evoluţiei
neoliticului balcano-dunărean, fiecare încercând să ofere o imagine cât mai
globală a acestui fenomen. Pe de o parte, întreaga perioadă este caracterizată ca
având o evoluţie unitară, în ciuda manifestării unor aspecte particulare, care nu
sunt altceva decât rezultatul unor evoluţii interne, iar pe de alta, se încearcă
tratarea neoliticului balcano-dunărean ca o etapă distinctă, secvenţială, bine
delimitată geografic şi marcată de infiltraţii masive de populaţii alogene.
Cercetări de ultimă oră au evidenţiat importanţa factorului local, mezolitic, în
evoluţia neoliticului1, motiv pentru care este avansată ipoteza existenţei mai
multor centre de difuziune a noilor impulsuri culturale.
Apariţia şi evoluţia neoliticului trebuie studiată într-un context mult mai
lărgit, având în vedere factorii care şi-au pus amprenta asupra configuraţiei
etno-culturale. Astfel, mediul geografic, alături de componenta umană, atât
autohtonă cât şi alogenă, a impus noul mod de viaţă în această zonă şi a
imprimat liniile directoare ale acestui proces istoric care are ca notă dominantă
„aspectul continuităţii pe care se grefează, din când în când, cel al
discontinuităţii parţiale”2. Surprinderea căilor şi mecanismelor care au stat la
baza neolitizării teritoriului de la nord de Dunăre ar fi imposibilă fără trimiterile
la spaţiile originare, de unde au pornit noile impulsuri culturale ce au înlocuit
vechile forme de subzistenţă şi au determinat adoptarea unor noi strategii
economice, mult mai productive. Cele două construcţii teoretice, „Ex Oriente
lux”3 şi cea autohtonistă, a existenţei unor centre primare de apariţie a noii
1

M. Cârciumaru, Paleoetnobotanica, Iaşi, 1996, p. 131.
N. Ursulescu, Contribuţii privind neoliticul şi eneoliticul din regiunile est-carpatice ale
României, vol. I, Iaşi, 2000, p. 20.
3
G.V. Childe, Făurirea civilizaţiei, Bucureşti, 1966; idem, De la preistorie la istorie,
Bucureşti, 1967; J. Milojčič – v. Zumbusch, Vl. Milojčič, Die deutschen Ausgrabungen auf der
Otzaki-Magula in Thessalien. Das frühe Neolithikum, I-II, în „BAM”, 11, 1971; M.V.
Garašanin, Prajstoriski kultura Moravlie i istočne Srbie, Niş, 1971; idem, La néolithisation
dans le sud-est et dans le centre de la Péninsule Balkanique, în „Godišnjak”, 16, 1978, p. 3144; idem, Les origines du néolithique dans le Bassin de la Méditeranée dans le sud-est
Européen, în PNCRE, Krakow, 1980, p. 57-72; Vl. Dumitrescu, Edifice destiné au culte
découvert dans la couche Boian-Spanţov de la station-tell de Căscioarele, în „Dacia” NS, XIV,
1970, p. 5-24; idem, Le début du Néolithique au nord du Danube, en Roumanie, în Actes du
VIIIe CISPP, I, Beograd, 1971, p. 85-96; Gh. Lazarovici, Neoliticul timpuriu în România, în
„AMP”, VIII, 1984, p. 48-104; idem, Atlas du neolithique européen. L’Europe Orientale,
ERAUL, Liège, 1993, p. 21-38; idem, The Process of Neolithisation and the development of the
First Neolithic Civilisation in the Balkans, în Actes du XIII CISPP, Section 9, colloquium, Forli,
1996, p. 21-24; Gh. Lazarovici, Z. Maxim, Gura Baciulu, Cluj Napoca, 1995; M. Nica, Cârcea,
cea mai veche aşezare neolitică de la sud de Carpaţi, în „SCIVA”, 27, 4, 1976, p. 435-463;
idem, Nouvelles donnees sur le Neolithique ancien d’Oltenie, în „Dacia” NS, XXI, 1977, p. 1353; idem, Noi descoperiri arheologice La Cârcea, în „AO” SN, 3, 1984, p. 37-45; H. Parzinger,
M. Özdogan, Vortrag zur Jahrresstzung 1995 der Römisch-Germanischen Kommission. Die
2
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economii1 au demonstrat complexitatea procesului, ceea ce a făcut şi mai
dificilă reconstituirea lui, „terminologia utilizată fiind extrem de diversificată şi
controversată”2.
În cercetarea şi interpretarea originii şi evoluţiei culturilor neoeneolitice, în condiţiile în care asistăm la o creştere cantitativă dar şi calitativă a
informaţiilor, plasarea cronologică a orizonturilor culturale derulate în spaţiul
carpato-dunărean presupune stabilirea unor paralelisme şi racordări cu lumea
anatoliană şi egeeană în cadrul cărora s-au înregistrat procese similare.
Insuficienţa datelor de care dispunem momentan, incertitudinile generate de
tehnicile de realizare a datărilor, precum şi utilizarea arbitrară a termenilor
specifici, la care se adaugă şi „ezitările de ordin teoretic” ridică o serie de
probleme cu privire la racordarea culturilor neo-eneoliticului românesc cu
spaţiul balcanic şi egeeo-anatolian. Pe baza datelor oferite de cronologia
relativă a culturilor neo-eneolitice s-a putut dovedi „propagarea lentă şi
difuziunea progresivă” a influenţelor anatoliene, care şi-au făcut simţite
prezenţa în partea de sud-est a Europei3. În încercările de stabilire a unei
cronologii absolute a orizonturilor culturale ce au evoluat în zona carpatodunăreană, paralelizarea acestora cu fenomenele derulate în acelaşi timp în
Balcani, a constituit un puternic argument în sprijinul tezei monogeniste
referitoare la neolitizarea sud-estului Europei, graţie unor mişcări culturale şi
etnice ce s-au desfăşurat dinspre Anatolia.
Manifestarea unor tendinţe de periferizare în zonele nord-dunărene ce
apar ca spaţii marginale, cu evoluţii cultural-cronologice diferite, nu ar trebui să
afecteze periodizarea unitară a fenomenului neolitizării, de „punctul culminant”
atins de o regiune la un moment dat, ar trebui să se ţină cont în explicarea

Ausgrabungen in Kirklareli (Türkisch-Thrakien) und ihre Bedeutung für die Kulturbeziehungen
zwischen Anatolien und dem Balkan vom Neolithikum bis zur Frühbronzezeit, în „BerRKG”,
76, 1995, p. 6-9.
1
D. Srejovič, Die Lepenski Vir-Kultur und der Beginn der Jungsteinzeit an der mittleren
Donau, în Fundamenta, Reihe A, Band 3, Köln-Wien, 1971; idem, Néolithisation de la région
des Portes de Fer, în „Godišnjak”, XVI, 1978, p. 21-29; C. Renfrew, The Emergence of
Civilisation, London, 1972; V. Boroneanţ, Probleme ale culturii Schela Cladovei-Lepenski Vir
în lumina noilor cercetări, în „Drobeta”, IV, 1980, p. 27-42; idem, La 30 de ani de la începerea
săpăturilor de la Schela Cladovei, în „Drobeta”, VII, 1996, p. 3-11; A. Benać, Le Néolithique
ancien dans les Balkans du Nord-Ouest et ses relations avec les régions voisines, în Actes du
VII e CISSP, I, Beograd, 1971, p. 97-108; idem, Conditions géographiques du processus de
néolithisation dans certaines régions de l`Europe, în PNCRE, 1980, p. 35-48; M.L. Séfériades,
The european neolithissation process, în „Poročilo”, XXI, 1993, p. 137-162.
2
M.M. Ciută, Începuturile neoliticului timpuriu în spaţiul intracarpatic transilvănean, Alba
Iulia, 2005, p. 26.
3
J. Lichardus, La protohistoire de l`Europe. Le Néolitique et le chalcolithique, Paris, 1985, p.
338.
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liniilor generale de evoluţie1. Uniformizarea periodizărilor neoliticului din
Europa de sud-est şi spaţiul anatolian ar permite urmărirea modalităţilor prin
care impulsurile culturale provenite din zona egeeană s-au transmis în Peninsula
Balcanică iar de aici, prin difuziune şi aculturaţie, s-au răspândit la nord de
Dunăre, fiind adoptate de comunităţile locale autohtone, epipaleolitice. Spaţiul
carpato-dunărean, cu toate că ocupă o poziţie marginală în cadrul contextului
cultural amintit, va manifesta o anumită receptivitate faţă de noile realităţi,
menţinând în acelaşi timp legături etno-culturale cu arealele originare.
1. Grupul cultural Gura Baciului-Cârcea
De origine sud-orientală, comunităţile Starčevo-Criş s-au răspândit în
zona estică a Ungariei, în Serbia, Bosnia-Herţegovina, nordul Bulgariei şi cea
mai mare parte a României, excepţie făcând regiunile de nord-vest, unde şi-au
făcut apariţia purtătorii ceramicii liniare, şi sud-estul Munteniei şi Dobrogei,
unde din cauza unor fenomene de transgresiune a Mării Negre teritoriul ar fi
fost ocolit de către noii veniţi2. Din estul Serbiei şi partea de nord a Bulgariei,
aceste comunităţi neolitice au pătruns în Banat, unde încă nu s-au găsit urme
care să ateste prima fază3, Oltenia, Crişana, Transilvania, iar de aici s-au
deplasat spre Moldova. Teritoriul Munteniei a cunoscut două infuzii de
populaţii Starčevo-Criş: unele venite dinspre Moldova, care s-au stabilit în zona
nord-estică, iar altele dinspre Oltenia, care au înaintat până în nordul deluros al
Munteniei, dar şi spre sud-vest4.
De-a lungul unei perioade destul de îndelungate, prin atragerea
autohtonilor la noul mod de viaţă, prin aculturaţie, s-a realizat prima sinteză
etno-culturală în spaţiul balcano-dunăreano-pontic, ceea ce demonstrează rolul
decisiv pe care l-au avut purtătorii culturii Starčevo-Criş la apariţia şi
dezvoltarea vieţii neolitice pe teritoriul României.
Momentul apariţiei acestor comunităţi şi răspândirea lor în etape diferite
pe teritoriul ţării noastre, contactele cu grupurile Körös5, linear ceramic6 sau
Vinča7, insuficienţa datelor stratigrafice, sunt elemente care au făcut şi mai
complexă problematica studierii evoluţiei culturii Starčevo-Criş. Au fost
identificate o serie de aspecte regionale, ceea ce dovedeşte că pe măsura
depărtării de centrele clasice – Serbia, Banatul, Oltenia, – „cultura se
1

N. Ursulescu, op. cit., p. 78.
A. Bolomey, Why not Early Neolithic in Dobrudja?, în „Dacia” NS, 20, 1976, p. 5-8.
3
E. Comşa, Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii, Bucureşti, 1987, p. 29.
4
P. Mirea, Consideraţii asupra locuirii Starčevo-Criş din sud-vestul României, în „Cultură şi
civilizaţie la Dunărea de Jos”, XXII, 2005, p. 37-52.
5
I. Kutzián, A Körös Kultura, Budapesta, 1944.
6
N. Ursulescu, op. cit., p. 221-319.
7
Gh. Lazarovici, Neoliticul Banatului, Cluj Napoca, 1979, p. 70 şi urm.
2

10

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
rudimentarizează”1, în sensul că sunt adoptate numai elementele ce ţin de latura
utilitară a vieţii neolitice, pe când aspectelor de ordin estetic nu li se mai acordă
atenţia cuvenită, ceramica şi plastica confirmând acest lucru.
Din Banat, purtătorii noi culturii s-au răspândit în Oltenia, Crişana,
Maramureş şi Moldova. Dinspre Oltenia s-au îndreptat către zona dintre Olt şi
Vedea ajungând până la Târgşor (judeţul Prahova), dovadă fiind aşezările
aparţinând fazei a III-a2. Din sudul Moldovei, un alt grup s-a îndreptat spre
partea de nord est a Munteniei ocupând regiunea de dealuri3. Identificarea unor
fragmente ceramice pictate cu benzi de culoare neagră pe fond roşu, de tradiţie
Karanovo I la Măgura „Buduiasca”, indică pătrunderea comunităţilor neolitice
timpurii la nord de Dunăre dinspre bazinul Mariţei, fie pe culoarul Topolniţa –
Osăm – sud-vestul Munteniei, fie urmând calea Tundja – Iantra – Vedea4.
Orizontul cultural Starčevo-Criş al neoliticului timpuriu îşi începe
evoluţia la nord de Dunăre prin grupul Gura Baciului-Cârcea, căruia îi
corespunde, la sud de fluviu, cultura Proto-Sesklo.
În Transilvania, derularea acestui complex cultural, parte componentă a
complexului balcano-anatolian, a debutat cu nivelurile corespunzătoare de la
Gura Baciului, Ocna Sibiului-Triguri şi Miercurea Sibiului-Petriş5. Această
cultură a evoluat pe parcursul a patru faze6 şi a cunoscut mai multe aspecte
regionale. Faptul că nu s-au găsit urme care să aparţină unor aşezări din fazele
de început i-a determinat pe unii specialişti să considere grupul Gura BaciuluiCârcea drept prima fază a culturii Starčevo-Criş, ipoteză neacceptată de Vl.
Dumitrescu, întrucât cele două culturi sunt diferite şi aduse prin două migraţii
succesive7.
În Oltenia, aspectul regional Cârcea-Grădinile prezintă o serie de
1

N. Ursulescu, op. cit., p. 17.
V. Teodorescu, Date preliminare privind cultura cu ceramică lineară din teritoriul de la sud
de Carpaţi al României, în „SCIV”, 17, 1966, 2, p. 68; S. Dolinescu-Ferche, Câteva date
referitoare la cultura Dudeşti, în „SCIV”, 15, 1964, 1, p. 99-101; E. Comşa, Aşezarea culturii
cu ceramică lineară de la Gălvăneştii vechi, în „Hierasus”, IX, p. 13-40.
3
E. Comşa, op. cit.
4
V. Nikolov, Bemerkungen zur gemalten Ornamentierung auf den Tongefässen aus Čavdar
(Gruppe Kremikovci), în „AMN”, 32, 1, p. 54.
5
S. A. Luca, Eine zoomorphe Statuette aus der Jungsteinzeitlische Siedlung von Reussmarkt /
Miercurea Sibiului / Szerdahely-Petriş, în „Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos”, 19, 2002,
p. 96-106; S. A. Luca., Al. Sonoc, C. Roman, N. Cerişer, Cercetări cu privire la preistoria
zonei Hunedoarei, în „Corviniana”, 4, 1998, p. 23-6; S. A. Luca, A. Georgescu, ş.a., Miercurea
Sibiului-Petriş, în CCA, 1999, p. 64; S. A. Luca, A. Georgescu, A. L. Spânu, Miercurea
Sibiului-Petriş, în CCA, 2000, p. 86; S. A. Luca, A. Georgescu, C. Suciu, Miercurea SibiuluiPetriş, în CCA, 2001, p. 143.
6
Vl. Milojčič, Chronologie der Jüngeren Steinzeit Mittel- und Südosteuropas, Berlin, 1949, p.
70-81.
7
Vl. Dumitrescu, Al. Vulpe, Dacia înainte de Dromihete, Bucureşti, 1998, p. 30.
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afinităţi cu zona thessalo-macedoneană, (Serbia, Nea Nicomedia, Anzabegovo),
ceramica fazei I, ornamentată cu ciupituri, fiind tipică culturii Proto-Sesklo.
Stilul textil, cu originea în Haçilar VI1, combinat cu triunghiuri albe, împreună
cu cel liniar de tip Plateia Magoula Zarkon, care prezintă câteodată şi buline2,
întâlnit în ceramica pictată a fazei Cârcea I3, poate fi socotit prototip motivistic
al culturii Sesklo. În acest sens stau mărturie fragmentele ceramice descoperite
în primul nivel de la Grădinile-„Izlaz”, ornamentate cu motive Proto-Sesklo,
care uneori sunt pictate pe un fond alb ca în sistemele tipic seskloide4. Toată
această varietate de elemente Proto-Sesklo întâlnită în cadrul ceramicii
aspectului cultural Cârcea-Grădinile se datorează pătrunderii timpurii a unei
populaţii de origine sudică, care, spre sfârşitul culturii Proto-Sesklo, sub
impulsul şocului cardial5, şi-a făcut apariţia în centrul şi răsăritul Olteniei.
Ţinând cont de tipul ceramicii pictate, specifice fazei Cârcea I, se poate
stabili o corespondenţă cu nivelul mijlociu şi superior de la Otzaki Magula6 sau
cu perioadele 1 şi 2, ce pot fi sincronizate cu orizontul monocrom Pre-Sesklo şi
începutul culturii Sesklo. Faza Cârcea II, împărţită în etapele II a, II b, II c, este
reprezentată de ceramica scoasă la iveală din aşezările Cârcea, punctele
„Hanuri”, „Viaduct”, Grădinile-„Izlaz”, Copăcelu-Valea Răii, DobrosloveniSMA, Locusteni, Predeşti, Verbiţa, Sălcuţa, etc.
Etapei Cârcea II îi este caracteristică ceramica monocromă lustruită, pe
care sunt prezente motive liniare care uneori se îmbină cu triunghiuri sau puncte
de culoare închisă7, iar din punct de vedere cronologic îi corespunde momentul
trecerii de la „stilul solid” la cel „liniar”, specific culturii Sesklo, întâlnit şi în
aşezările de la Otzaki Magula8 şi Tsangli9. Acest lucru demonstrează că ne
aflăm într-o etapă de maximă extindere a culturii Sesklo, care cuprinde nu
numai zona carpato-dunăreană unde se înregistrează procesul de unificare

1

J. Mellaart, Excavations at Hacilar, I-II, Edinburg, 1970, p. 109.
J.P. Demoule, Anatolie et Balkans: la logique évolutive du Néolithique égéen, în „Anatolica”,
XIX, 1993, p. 1-17.
3
M. Nica, La culture Vinča en Oltenie, în „Banatica” 11, Reşiţa, 1991, p. 19.
4
M. Nica, L. Rădoescu, Aşezări şi locuinţe neolitice descoperite pe teritoriul Olteniei, în „AO”
SN, 16, 2002, p. 20.
5
Vl. Milojčič, Präkeramisches Neolithikums auf der Balkanhalbinsln, în „Germania”, 38, 1960,
p. 320-345; S. Weinberg, Chronology of the Neolithic period in the Aegean and the Balkan, în
Atti VI, II, CUISPP, Florenţa, 1965.
6
J. Milojčič – v. Zumbusch, op. cit., p. 45-47.
7
M. Nica, L. Rădoescu, op. cit., p. 19.
8
V.S. Titov, Neoliti Grecii, Moscova, 1969, p. 18.
9
W. Wace, T. Thompson, Prehistoryc Thessaly. Being some account of recent excavations and
explorations in north-eastern Greece from Lake Kopais to the bordersof Macedonia,
Cambridge, 1912, p. 141.
2
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culturală, de starčevizare cum îl numesc unii autori1, ci şi pe cea balcanică. În
momentul apariţiei unui nou curent cultural balcano-anatolian ai cărui
exponenţi au fost purtătorii culturilor Karanovo II şi Vinča A, cultura Sesklo îşi
pierde din intensitate, iar noile elemente se manifestă în tehnicile de modelare,
pe când cele de execuţie a ornamentelor rămân încă sub influenţa starčeviană.
Descoperirea unor elemente de tip Criş în nivelul II de la Cârcea demonstrează
că acest grup a avut o evoluţie paralelă cu Proto-Sesklo şi Pre-Sesklo iar
ceramica monocromă întâlnită în câteva complexe ale nivelului III „La Hanuri”
de la Cârcea aparţine fazei Starčevo II2.
2. Cultura Starčevo-Criş propriu-zisă
Trecerea la noua fază a fost marcată de prezenţa ceramicii pictate cu
culoare albă ce se îmbină cu cea roşie, începuturile acesteia găsindu-şi
corespondenţa în cultura Haçilar, fazele V-II3 cât şi în orizontul Sesklo4.
În paralel, la sud de Balcani îşi desfăşurau existenţa purtătorii culturilor
Karonovo I şi Karonovo II a căror ceramică, pictată cu alb pe fond roşu, de
factură tessalo-macedoneană, se înscrie în acelaşi mare complex cultural cu
ceramică pictată, subliniind astfel simbioza dintre tradiţia central balcanică şi
cea egeeană5. În aşezarea de la Cârcea – „Viaduct”, alături de ceramica pictată
cu şiruri de triunghiuri şi spirale de nuanţă închisă pe fond roşu, întâlnim şi
fragmente izolate care prezintă numai motive liniare de culoare albă, ceea ce
demonstrează că pictura cu alb se menţine într-o serie de aşezări, până în
momentul în care apare policromia6.
De fapt, această etapă şi următoarele, reprezintă ultima perioadă de
evoluţie a culturii Sesklo, moment în care îşi face apariţia policromia realizată
cu alb sau negru pe fond roşu7. Vasele bitroconice de tip Vinča şi prezenţa
motivului spiralei terminate cu gheară, constituie nota dominantă a orizontului
Anzabegovo IV şi ultimei faze a grupului Starčevo. Sub presiunea şocului
vinčian, o serie de aşezări din Oltenia, atribuite etapei Cârcea II B, precum
Grădinile, Vlădila, etc., îşi încetează locuirea, marea majoritate a populaţiei
retrăgându-se pe văile Oltului şi Jiului. În schimb, comunitatea de la Cârcea –
1

I. Paul, Unele probleme ale neoliticului timpuriu din zona carpato-dunăreană, în „SCIVA”,
40, 1989, 1, p. 17; M. Nica, Neoliticul timpuriu şi mijlociu în Oltenia, Bucureşti 1985, 11-12,
33 şi urm.
2
M. Nica, Cârcea, cea mai veche asezare, p. 460.
3
J. Mellaart, op. cit., p. 92.
4
H. Parzinger, Studien zur Chronologie, p. 256.
5
M. Gimbutas, Excavations at Anza, Macedonia, în „Archaelogy”, 25, 2, p. 16.
6
M. Nica, op.cit.; idem, Nouvelles donnees sur; idem, Neoliticul timpuriu, p. 6; Gh. Lazarovici,
Neoliticul timpuriu…, p. 64.
7
M. Nica, Le groupe culturel Cârcea-Grădinile dans le contexte du Néolithique balcanique et
anatolien, în „AMN”, 32, 1, 1995, p. 26.
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„Viaduct” ridică un şanţ de protecţie în partea de sud-vest a aşezării, lung de
300 de metri, cel mai vechi din spaţiul neoliticului sud-est european1.
Faza Cârcea III, cu cele patru etape ale sale – III a, III b, III c, III d –,
reprezintă, pe de o parte, faza maximă de evoluţie şi începutul declinului acestui
grup cu ceramică pictată, iar pe de altă parte, punctul de plecare al aspectului
cultural Vinča-Dudeşti, format în bazinul mijlociu şi inferior al Jiului2. Spre
deosebire de Cârcea, la Anzabegovo şi Vršnik ceramica de tip Vinča apare mult
mai devreme, pe când în zone periferice precum Slovenia3, Transilvania4,
Moldova5, Banat6, vechile motive curbilinii se menţin până în fazele Vinča B
1şi chiar B 2. Nota definitorie a celor trei etape o constituie dispariţia ceramicii
monocrome de culoare roşie, ce mai persistă încă în cultura Dimini, şi apariţia
celei negre-cenuşii, lustruite, cu nuanţe închise sau deschise. Prezenţa
canelurilor cu luciu metalic este strâns legată de orizonturile Vinča A7 şi de
fazele Tsangli şi Arapi ale culturii Dimini8, dovadă că policromia imprimă o
notă de originalitate aspectului oltenesc. Vasele bitronconice de tip Vinča A sau
de formă semisferică de la Cârcea – „Viaduct”, similare cu cele din Anatolia şi
Macedonia, alături de motivele tradiţionale chalcolitice, sunt o dovadă grăitoare
a legăturilor culturale şi cronologice ale etapelor Cârcea III A şi Cârcea III B cu
fazele Tsangli, respectiv Arapi, ale culturii Dimini9. Faptul că, pe acelaşi tip de
vase, de la Viaduct lipsesc canelurile şi pliseurile demonstrează încă o dată
maniera în care autohtonii au ştiut să adapteze noile elemente chalcolitice
balcano-anatoliene şi să le transpună condiţiilor locale.
1

M. Nica, L. Rădoescu, op. cit., p. 25.
M. Nica, La culture Vinča, p. 306.
3
S. Dimitrijevič, Das Problem der Gliederung der Starčevo-Kultur mit besonderer Rücksicht
auf den Breitrag der südpannonischen Fundstellen zur Lösung dieses Problems, în „Materijali”,
X, 1974, Beograd, p. 93-107.
4
Gh. Lazarovici, Unele probleme ale neoliticului din Banat, în „Banatica”, I, 1971, p. 409-422;
idem, Neoliticul Banatului; Gh. Lazarovici, I. Nemeti, Neoliticul dezvoltat din nord-vestul
României (Sălajul, Sătmarul şi Clujul), în „AMP”, VII, 1983, p. 17-27; Fl. Draşovean, Cultura
Starčevo-Criş în bazinul Mureşului Mijlociu, în „Apulum”, IX, 1981, p. 33-34.
5
M. Petrescu-Dîmboviţa, Contributions au problèmes de la culture Criş en Moldavie, în
„ActArchBp”, IX, 1-4, 1958, p. 53-69; E. Popuşoi, Săpăturile arheologice de la Trestiana, com.
Griviţa, jud. Vaslui, în „Cercetări Istorice”, XI, 1980, p. 119-127; N. Ursulescu, op. cit.
6
N. Vlassa, Neoliticul Transilvaniei. Studii, articole, note, Cluj-Napoca, 1976; Gh. Lazarovici,
Cu privire la neoliticul din Banat, în „Tibiscus”, 3, 1974, p. 45-64; idem, Neoliticul Banatului,
p. 53-55; idem, Neoliticul timpuriu.
7
Gh. Lazarovici, op.cit., p. 106-115; Gh. Lazarovici, E. Lakó, Săpăturile de la Zăuan –
campania din 1980 şi importanţa acestor descoperiri pentru neoliticul din nord-vestul
României, în „AMN”, XVIII, 1981, p. 13-44; Gh. Lazarovici, Sincronismele Vinča A –
Starčevo-Criş, în „AMN”, XXIV- XXV, 1987-1988, p. 17-28.
8
H. Hauptmann, V. Milojčič, Die Funde der frühen Dimini Zeit aus der Arapi Magula,
Thessalien, Bonn, 1969, p. 60-77.
9
Ibidem, p. 27-29, 59-68.
2
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Dacă în prima etapă Cârcea III A se pictează cu negru pe fond roşu1,
procedeu întâlnit şi în cazul grupurilor Starčevo, Slatina-Kremikovci,
Gradešnica, în următoarea, Cârcea III B, policromia se obţine prin combinarea
în aceeaşi proporţie a negrului cu nuanţe de maro şi a culorii roşii, ale cărei
reflexe merg de la brun roşcat la portocaliu, fondul pictural fiind acelaşi, adică
maroniu2. În etapa Cârcea III C, care reprezintă punctul de maximă dezvoltare a
acestui aspect cultural, efectul estetic este dat de fondul pictural crem sau alb pe
care sunt aplicate spirale de nuanţe diferite, ce merg de la cafeniu închis spre
negru3. Ultima etapă de evoluţie, Cârcea IV D, cu mult inferioară precedentei,
iese în evidenţă printr-o ceramică a cărei policromie îşi pierde din efect datorită
absenţei culorii roşii4. În cele mai multe cazuri decorul spiralic este redat într-o
manieră extrem de simplistă, printr-o linie ondulatorie, iar ceea ce aminteşte de
perioada maximei înfloriri este tehnica de ornamentare a picturii crude pe care o
întâlnim şi în primele faze ale aspectului cultural Vinča-Dudeşti.
Începând cu faza a III-a a culturii Starčevo-Criş se poate vorbi de o
unitate a culturilor neolitice în zona carpato – dunăreană5, de prima mare
sinteză etno-culturală de pe teritoriul românesc6. Răspândirea purtătorilor
acestei culturi începând cu această fază, s-a datorat fie adoptării noului mod de
viaţă ce presupunea continua căutare a unor terenuri fertile, fie apariţiei
comunităţilor de tip Vinča şi Dudeşti care au „spart” unitatea culturală central şi
nord balcanică.
Am insistat destul de mult asupra acestui grup cultural, pentru că
reprezintă cea dintâi manifestare a tuturor aspectelor de tip neolitic de pe
teritoriul României. Prin descoperirea orizontului aceramic în Tessalia şi
racordarea cronologică cu nivelurile IX-I de la Haçilar7, s-a putut stabili
corespondenţa fazei Cârcea I cu nivelul VI de la Haçilar. Cum toate grupurile
culturale cu ceramică pictată din zona sud-est europeană – Protosesklo, Sesklo,
Anzabegovo I-IV, Karanovo I-III, Cârcea I-III, Dimini – îşi au originile în zone
foarte îndepărtate, mai exact în culturile Hassuna Ia, Ib, Ic, Çatal Hüyük,
Haçilar, Mersin, Halaf, Beicesultan8, pe baza cercetărilor efectuate de unii

1

M. Nica, Le groupe culturel Cârcea.
Ibidem, p. 25.
3
Ibidem, p. 26-27.
4
Ibidem, p. 27-28.
5
Idem, Unitate şi diversitate în culturile neolitice de la Dunărea de jos, în „Pontica”, XXX,
1997, p. 105.
6
E. Comşa, Neoliticul pe teritoriul…, p. 29.
7
S. Weinberg, Halafian and Ubaidian Influence in Neolithic Greece, în Bericht uber den V.
Internationale Kongres fur Vor- und Fruhgeschichte, 1961, p. 858; idem, Chronology of the
Neolithic period in the Aegean and the Balkan, în Atti VI, II, CUISPP, Florenţa, 1965, p. 229.
8
J. Mellaart, op. cit., p. 121.
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specialişti1 s-a propus următoarea schemă cultural-cronologică a primei culturi
neolitice de pe teritoriul României2:
Cârcea I
Cârcea II
Cârcea III

ProtoSesklo
Pre-Sesklo
Sesklo

Cârcea IV

Dimini

Anzabegovo I (vechi)
Anzabegovo-Vršnik I
Anzabegovo- Vršnik
II-III
Anzabegovo- Vršnik
IV

Protostarčevo
(I Milojčić)
Starčevo I (II Milojčić)
Starčevo II (III Milojčić)

Karanovo I
(vechi)
Karanovo I
Karanovo II

Starčevo III (IV Milojčić)

Karanovo III

Deşi era tratat în mod distinct în cadrul fenomenului de neolitizare3,
„grupul cultural Cârcea”, cum era denumit de M. Nica, a fost încorporat în
procesul de starčevizare, motiv pentru care, datorită terminologiei folosite, a
produs numeroase confuzii în interpretarea şi plasarea acestuia în cadrul
orizontului neolitic timpuriu. La ora actuală nu mai poate fi considerat doar o
manifestare cu caracter periferic a grupului Starčevo ci trebuie inclus în aşa
numitul „complex timpuriu balcano-anatolian” ale cărui influenţe s-au făcut
simţite şi la nord de Dunăre prin intermediul comunităţilor purtătoare a
ceramicii pictate cu alb.
Referitor la aspectele socio-economice ale comunităţilor starčeviene,
cultivarea primitivă a plantelor şi creşterea animalelor reprezentau principalele
ocupaţii ale acestora, pescuitul şi culesul având rol complementar în cadrul
mijloacelor de subzistenţă. Cultivarea primitivă a plantelor, demonstrată de
urmele de pleavă de cereale din pasta vaselor, de secerile din coarne de bovine
descoperite la Valea Răii sau Cârcea4, dar şi a râşniţelor, zdrobitoarelor şi a
diferitelor unelte prelucrate din silex, constituia una din preocupările de bază
ale comunităţilor neolitice de la Cârcea. Epuizarea rapidă a resurselor determină
deplasarea comunităţilor în cadrul unui anumit areal şi revenirea periodică în
cadrul vechilor aşezări, ceea ce explică practicarea unei agriculturi ciclice5.
Creşterea animalelor ocupă locul secund. Resturile osteologice descoperite la
Cârcea aparţineau animalelor domestice, bovinelor de talie mare şi
ovicaprinelor, într-un procent de 76%, restul de 26% fiind reprezentat de
animalele sălbatice – cerbi, mistreţi etc6. Materialele osteologice descoperite
demonstrează exploatarea bovinelor pe întreg teritoriul, ovicaprinele ocupând
un loc secund în procesele de domesticire, condiţiile fizico-geografice fiind
1

J. Milojčič – v. Zumbusch, Vl. Milojčič, Die deutschen Ausgrabungen; M. V. Garašanin,
Prajstoriski kultura Moravlie i istočne Srbie, Niş, 1971, p. 77-81.
2
M. Nica, Nouvelles donnees, p. 52-53.
3
Ibidem.
4
M. Cârciumaru, Paleoetnobotanica, p. 132, fig. 6.
5
N. Ursulescu, op.cit., p. 92.
6
E. Comşa, La Roumanie meridionale, în Atlas du Néolithique européen. L'Europe orientale,
ERAUL, 1993, p. 151, 167.
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determinante în acest sens. Spre exemplu, la Cârcea, în punctul „La Hanuri”,
ovicaprinele reprezintă doar 13% comparativ cu bovinele, care înregistrează
48,3%1. Acest fapt poate fi edificator în a explica posibilitatea existenţei unor
centre independente de domesticire, adaptate specificului unei regiuni
pedoclimatice care beneficia de resursele naturale necesare creşterii cu
predilecţie a anumitor specii de animale2. În ceea ce priveşte meşteşugurile,
alături de prelucrarea pietrei, a lemnului, a osului şi a cornului, olăritul se pare
că a devenit o specializare curentă a comunităţilor de la Cârcea – „Viaduct” în
ultima lor fază de evoluţie. Aşezările şi locuinţele descoperite pe teritoriul
Olteniei erau amplasate în apropierea apelor, pe terase mijlocii şi foarte joase,
tipul frecvent de locuinţă fiind bordeiele şi colibele de suprafaţă. Aşezările erau
întemeiate pe terasele râurilor, maniera de construcţie a locuinţelor, fie că erau
adâncite sau de suprafaţă, era influenţată atât de condiţiile fizico-geografice cât
şi de materiile prime existente în zonă. Dovezile arheologice indică practicarea
unor ritualuri de fundare a casei dar şi de abandonare a locuinţei ca urmarea
unor evenimente nefaste legate de decesul ultimului locatar3.
Ţinând cont de unele datări care plasează începutul culturii StarčevoCriş din Ungaria în jurul datei de 5140±100 î.Hr. (7090 BP)4 iar în Jugoslavia la
5390± 25 î.Hr.5, putem vorbi de primele manifestări ale neoliticului pe teritoriul
României în jurul datei de 5200 î.Hr.6. Autoarea citată propunea această dată
necalibrată deşi, datele referitoare la cultura Starčevo-Criş din România, provin
din timpul fazelor III-IV, adică momentul maximei expansiuni teritoriale a
acestor comunităţi neolitice.
Seria de probe de la Cârcea – Viaduct aparţinând tot fazelor târzii
Cârcea III-Starčevo IVA, erau cuprinse între valorile 6540±60 BP-5860±60 BP
şi, întrucât, ultima dată era considerată prea ridicată pentru această perioadă,
s-au propus ca limite de încadrare valorile de 4600-4400 î.Hr.7 (6550-6350 BP),
dar şi includerea în această fază a datei de 6480±75 BP provenită din
măsurătorile materialelor de la Copăcelu-Valea Răii. Astfel, vârsta medie a
1

M. Cârciumaru, op. cit., p.39; G. El Susi, Determinarea resturilor faunistice dintr-o locuinţă
neolitică timpurie de la Şeuşa-„La cărarea morii”(jud. Alba), în „Banatica”, 15, 1, 2000, p.52.
2
M. Cârciumaru, op. cit.
3
C. M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România,
Iaşi, 2006, p. 112.
4
N. Kalicz, Clay Gods. The Neolthic Period and the Cooper Age in Hungary, Budapest, 1980,
p. 74; F. Horvath, E. Hertelendi, Contribution to the 14C based absolute chronology of the
Early and middle neolithic Tisza region, în „Jósa András Múzeum Évkönyve”, XXXVI, 1994,
p. 122.
5
P. Breunig, C14 Chronologie des Vorderasiatischen, sudöst- und mitteleuropäischen
Neolithikums, în „Fundamenta”, 13, 1987, p. 101, 293.
6
C.M. Mantu, Câteva consideraţii privind cronologia absolută a neo-eneolticului din România,
în „SCIVA”, 46, 1995, 3-4, p. 215.
7
Ibidem.
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locuirii Cârcea III de la “Viaduct” ar fi de 4500 î.Hr., datări apropiate de aceasta
obţinându-se şi în urma analizelor materialelor provenite din aşezările de la
Vršnik III-IV – 4460 î.Hr., Kotacpart – 500±100 î.Hr. şi Desk-Olajkut I-IV –
4655 î.Hr., 4590 î.Hr., 4460 î.Hr., 4420 î.Hr.1.
Într-un studiu dedicat fenomenelor culturale neo-eneolitice din Carpaţii
Meridionali şi Transilvania, Gh. Lazarovici propunea pentru stabilirea
cronologiei absolute a etapelor Starčevo-Criş I şi II valori cuprinse între 65005500 î.Hr., chiar dacă admitea că valorile cronologice sunt bazate pe evaluări
foarte subiective2, iar E. Comşa, atribuia, pentru debutul orizontului cultural
Cârcea-Gura Baciului, valoarea aproximativă de 6000 î.Hr.3.
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1

N. Kalicz, J. Makkay, Die Linienbandkeramik in der grossen ungarischen Tiefehene,
Budapesta, 1977, p.110.
2
Gh. Lazarovici, Atlas du neolithique, p. 244.
3
E. Comşa, La Roumanie, p. 167.
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FORMA EXTERNĂ A VECHILOR MANUSCRISE BIBLICE
ŞI SCRIEREA LOR
Mihai Ciurea*
THE EXTERNAL FORM OF THE ANCIENT BIBLICAL MANUSCRIPTS
AND THEIR WRITING
Abstract
Biblical manuscripts of the New Testament were written, with a few minor
exceptions, on papyrus, then on parchment and, after a while, on paper. Each had
advantages and disadvantages. Parchment was the most durable, but also very
expensive; papyrus was cheaper, but wore out more quickly; paper did not became
available until relatively recently. The sheets of papyrus were usually pasted together
at the sides to make long rolls, written on one side, called in graeco-roman times the
“volume”. Because in the Jewish tradition, using the rolls for the sacred books was
almost a rule, as a reaction, the Christians were publishing their sacred books in
papyrus codices. Out of over fifty copies of ancient Christian books present in rolls, the
rest are written in codices. Later, as vellum or parchment, became fashionable,
Christians adopted that more durable material, but probably more expensive. So, in the
early Christian times, literary works were usually published on rolls of papyrus, but
soon the parchment and probably the papyrus codex was in use, not only for business
and private purposes, but also for publication of those books.
Cuvinte cheie: manuscris biblic, papirus, pergament, scrib, sul, codex,
scriptorium, nume divine
Key words: biblical manuscript, papyrus, parchment, scribe, roll, codex,
scriptorium, sacred names

I. Introducere
De-a lungul timpului, manuscrisele biblice au fost scrise pe trei tipuri
diferite de materiale: papirusul, pergamentul şi hârtia1, fiecare dintre aceste trei
*

Prep. univ. drd., Facultatea de Teologie, Universitatea din Craiova.
De la această regulă generală fac excepţie câteva versete biblice, care au fost scrise pe
amulete, talismane (datând din sec. IV-XIII şi desemnate prin litera gotică T), tăbliţe, cărămizi
sau vase de lut (în număr de 25, desemnate prin litera gotică – O, de la ostraca), mai puţin
importante pentru studiul textului Noului Testament, întrucât majoritatea manuscriselor au fost
scrise fie pe papirus (cf. 2 Timotei IV, 13), fie pe pergament (cf. 2 Ioan 12). În general,
antichitatea a înregistrat scrieri şi pe alte materiale specifice, pe lângă papirus şi pergament:
tăbliţe sau vase de lut, oase, lemn, piele, diferite metale etc.
1
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suporturi care au primit textul scripturistic având avantajele şi dezavantajele lor.
Pergamentul era, de departe, cel mai durabil material, dar totodată şi cel mai
scump, fiind foarte dificil să se obţină un număr mare de suprafeţe de aceeaşi
mărime şi culoare. În schimb, papirusul era mult mai ieftin dar şi foarte
perisabil, astfel încât am moştenit numai câteva copii, dar şi acestea destul de
afectate de trecerea timpului şi de factorii climatici nefavorabili. De asemenea,
folosirea hârtiei nu s-a impus decât relativ recent şi, chiar dacă aceasta era mai
ieftină decât pergamentul, iniţial utilizarea preselor de tipar reprezenta un
proces relativ costisitor. Până la descoperirea hârtiei în China şi răspândirea ei
în Siria şi Egipt, în secolele VI-VIII d.Hr.1, papirusul era cel mai la îndemână
suport de scris din lumea veche. Din nefericire, climatul umed al majorităţii
ţărilor în care a fost exportat din pământul Egiptului a făcut practic imposibilă
păstrarea îndelungată a papirusurilor scrise, excepţie făcând regiunea Mării
Moarte, unde climatul uscat a conservat câteva papirusuri biblice importante.
Am mai moştenit papirusuri în greacă, latină, ebraică, aramaică, siriacă şi în alte
limbi din diferite regiuni ale Orientului Apropiat: din Negev (Nessana), Valea
Eufratului (Dura-Europos), Arabia (Bostra şi Petra), Samara, Damasc, Libia
(Bu Njem), precum şi din unele părţi ale Africii de Nord. Un exemplu notabil
de păstrare a unor papirusuri într-o zonă care prezenta condiţii mai puţin
favorabile supravieţuirii acestora îl reprezintă cazul documentelor descoperite
în 1752 la Herculaneum (şi în alte aşezări din proximitatea Golfului Neapolei),
în Italia. Săpăturile arheologice efectuate aici au scos la iveală o bibliotecă
înzestrată cu peste 1700 de suluri pe papirus (cele mai multe dintre ele cu
conţinut literar), conservate în mod excepţional de torentul de lavă fierbinte, în
timpul erupţiei vulcanului Vezuviu, din anul 79 d.Hr.2.
Continentul nostru a început să manifeste interes pentru papirusuri abia
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În anul 1778, un negustor european
a cumpărat de la un ţăran egiptean un sul de papirus, care a stârnit senzaţie în
apus, datorită vechimii şi conţinutul său. Din acel moment a început goana după
achiziţionarea acestor preţioase materiale documentare, descoperite în pământul
Egiptului, fie întâmplător, fie în cadrul operaţiunilor arheologice sistematice, în
special în regiunea vechilor cetăţi. Muzeele europene (British Museum din
Londra3; Queen’s College de la Oxford; Muzeul Louvre din Paris; Staatliche
Museen din Berlin; Bodmer Library of World Literature din Geneva etc.) au
început să înfiinţeze secţii de Egiptologie, în care expuneau cu mândrie foile de
1

Oricare ar fi originile hârtiei, se pare că aceasta a ajuns să fie cunoscută în Siria şi Egipt numai
după cucerirea Samarkand-ului de către arabi, în anul 704 d.Hr.
2
Roger S. Bagnall, Reading Papyri, Writing Ancient History, London & New York, Routledge,
1995, p. 8.
3
Vezi, de exemplu, Facsimiles of Biblical Manuscripts in the British Museum, Edited by
Frederic G. Kenyon, London, Oxford University Press, 1900.
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papirus proaspăt achiziţionate. Cele mai însemnate colecţii de papirusuri
egiptene s-au înregistrat în ţările care au exercitat, într-un fel sau altul, o
influenţă colonialistă asupra acestui pământ care ascunde o cultură şi o
civilizaţie străveche1.
Obişnuiţi rapid cu papirusul, de care se foloseau pentru scrierea
documentelor administrative, de la începutul ocupaţiei egiptene şi mult timp
după aceea, arabii au introdus un nou suport de scris în bazinul mediteranean:
hârtia. Secretul şi arta confecţionării acestui nou material, pe care bizantinii îl
desemnau cu ajutorul termenului βαµβύκινον, se datorează poporului chinez.
Acesta este probabil şi motivul pentru care vechea cetate seleucidă Βαµβύκη
(astăzi Membidj, la câţiva kilometri de malul drept al fluviului Eufrat) era o
mare piaţă de desfacere a hârtiei şi depozitul vamal alimentat permanent de
caravanele care veneau din Extremul Orient cu baloturi de bumbac, necesari
fabricării sale2.
Astăzi facem distincţie între „hârtia orientală” (bombycin), de origine şi
de fabricaţie arabă, şi „hârtia occidentală”, ale cărei începuturi se leagă tot de
cuceririle arabe (din Spania, în secolul al X-lea d.Hr.), dar care ulterior se
distinge printr-un format aparte („hârtia catalană”, de la mijlocul secolului al
XII-lea). La începutul secolului al XIII-lea, „hârtia italiană” care a implicat şi
apariţia primelor filigrane (în 1280, la Fabriano) va înlocui curând toate
celelalte tipuri de hârtie occidentală. Însă, impunerea hârtiei ca principalul
suport de scris nu s-a realizat decât după invenţia tiparului, pe de o parte
datorită fragilităţii sale şi preţului ridicat, iar, pe de altă parte, datorită
provenienţei sale arabe.
II. Sulul şi codexul
Pe foaia de papirus se scria în general numai pe o parte (gr. χάρτης), cu
un băţ de trestie ascuţit (gr. κάλαµος sau στῦλος; lat. calamus), cel mai adesea
cu cerneală neagră (gr. µέλαν; lat. atramentum)3. Mai târziu, s-a folosit ca
instrument de scris şi pana de pasăre, în special cea de gâscă. Dacă era cazul,
pentru o scriere mai întinsă, foile de papirus se lipeau în întregime4. În vreme ce
majoritatea manuscriselor greceşti erau scrise numai pe o parte (lat. recto), cele
egiptene erau adeseori scrise pe ambele părţi (recto – verso), având de obicei
1

Pr. Prof. Grigorie T. Marcu, Material documentar de papyri pentru critica textului original al
Noului Testament, în „Studii Teologice”, Nr. 3-4/1956, p. 257.
2
A.F.R. Hoernle, Who was Inventor of Rag-paper, în „Royal Asiatic Society’s Journal”,
October 1903, p. 663-684.
3
Cf. 3 Ioan 13: „Multe lucruri aveam să-ţi scriu; totuşi, nu voiesc să ţi le scriu cu cerneală şi
condei (gr. δια µέλανος και καλάµου)”.
4
Descriind modalitatea în care un autor îşi scria opera, filosoful grec Platon (Phaidros 278) lasă
să se înţeleagă că totul consta în „tăierea şi lipirea foilor de papirus unele de altele” (pros allela
kollon te kai apharion).
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textul complet scris pe partea interioară şi un rezumat pe partea exterioară.
Atunci când un manuscris biblic este scris pe ambele părţi ale unui sul, primeşte
denumirea de opistograf1. În timpul redactării textului, dacă se socotea că este
cazul, autorul putea să adauge, să îndepărteze şi să insereze anumite pagini (gr.
χάρται). Scrierea era aşezată de obicei pe mai multe coloane (gr. σελίδες), al
căror număr varia în funcţie de importanţa operei şi a căror lungime depindea
de sistemul de scriere adoptat2.
Când totul se încheia, la capetele papirusului se lipea câte un mâner
cilindric, pe care apoi foaia se făcea sul3, cu scrierea în interior. Un fel de buton
(gr. omphalos) servea la menţinerea dreaptă a sulului, care avea lipită pe partea
exterioară o etichetă (gr. σίλλυβος) ce informa asupra conţinutului. Ulterior,
sulul (ebr.  מגילהmegilla sau  מגילת ספרmegillat sefer; gr. kephalis bibliou)4 era
legat şi păstrat fie într-o cutie de metal anume făcută (capsa), fie într-un
recipient de granit. Uneori, pentru o mai bună păstrare, sulurile de papirus erau
ţinute în vase mari de lut5. Înălţimea sulului depindea de lungimea fâşiilor
provenite din tulpina de papirus. La început, un sul conţinea în general textul
complet al unei lucrări, de cele mai multe ori ţinându-se cont de lungimea
acesteia, când se pregătea sau se cumpăra suportul de scris. Pentru scrierile mai
întinse se foloseau mai multe suluri care se legau la un loc şi formau un
volumen (gr. eiletarion). Se întâmpla adesea ca începutul unei scrieri care urma
să fie scrisă pe alt sul să fie marcat şi la sfârşitul sulului precedent. Opera
Sfântului Luca, de exemplu, care cuprindea cele mai întinse două scrieri ale
Noului Testament (Evanghelia a III-a şi Faptele Apostolilor) acoperea două
papirusuri sub formă de sul, având lungimea de aproximativ un metru6. Fără
îndoială, acesta a fost unul dintre motivele pentru care „cele două volume” ale
operei lucane au fost încă de la început separate.
În general, sulul era destul de dificil de mânuit, întrucât cititorul trebuia
să folosească ambele mâini în acest scop. Mai mult decât atât, comunităţile
creştine au descoperit curând cât de complicat este să găsească şi să verifice
anumite pasaje în cărţile lor sfinte, în cazul în care acestea fuseseră scrise pe
mai multe suluri. De aceea, încă de la sfârşitul secolului I d.Hr. şi începutul
1

Cf. Apocalipsa V, 1: „Apoi am văzut, în mâna dreaptă a Celui ce era pe tron, o carte scrisă
înăuntru şi pe dos, pecetluită cu şapte peceţi”.
2
Este, aşadar, foarte important să nu confundăm termenii: κόλληµα (foaie de papirus scrisă sau
nescrisă); σέλις (lat. pagina = coloana scrierii); χάρτις (lat. charta = sul) – cf. Robert Devresse,
Introduction à l’étude des manuscrits grecs, Imprimerie National de Paris, 1954, p. 8.
3
Operele literare ale lumii greco-romane circulau în general sub forma sulurilor, făcute din
papirus sau chiar pergament. Autorii vechi îşi împărţeau de obicei o operă mai lungă în mai
multe „cărţi”, corespunzătoare sulurilor.
4
Cf. Psalmul XXXIX, 11; Evrei X, 7.
5
Cf. Ieremia XXXII, 14.
6
De altfel, sulul unei opere literare greceşti depăşea rareori această lungime.
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celui de-al II-lea, în rândul creştinilor s-a trecut la folosirea codexului („cartea
pătrată”; lat. codex quadratus): foile de papirus sau de pergament se strângeau,
se pliau în două, în unghi drept, şi erau cusute laolaltă pentru a se forma un
caiet uşor de mânuit, protejat în general de o copertă1.
Conţinutul codexului este un text (literar, biblic, juridic, medical, şcolar
etc.) destinat difuzării şi păstrării2. Originea codexului merge la tăbliţele de
scris orientale, dintre care cele mai cunoscute sunt cele de ceară (gr. κήρος),
suportul cel mai des folosit în antichitate pentru efectuarea calculelor, a
exerciţiilor de şcoală şi pentru însemnarea anumitor notiţe. Aceste tăbliţe erau
formate din două sau mai multe planşe de lemn (diptic, triptic, poliptic), ţinute
laolaltă de către o agrafă sau un cordon ce trecea prin câteva mici orificii de pe
margine. Pe stratul fin de ceară din interiorul planşelor se scria cu ajutorul unui
penel ascuţit. A urmat carnetul de pergament (gr. µεµβράναι; lat. membranae),
care este o invenţie romană3. Sfântul Apostol Pavel este singurul autor
neotestamentar care foloseşte de acest termen de origine latină, cu sensul de
carnet de pergament, întrucât se referea la o realitate care nu avea o denumire
proprie în limba greacă, confirmând în acelaşi timp originea romană a
codexului: „Când vei veni, adu-mi felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp,
precum şi cărţile, mai ales pergamentele” (2 Timotei IV, 13).
Înlocuirea sulului cu această nouă formă de aşezare a foilor scrise
prezenta o serie de avantaje, foarte apreciate de către misionarii creştini:
permitea reunirea mai multor scrieri asemănătoare (e.g. corpusul evanghelic;
corpusul paulin), lucru imposibil în cazul folosirii sulului; facilita găsirea şi
verificarea anumitor pasaje din cuprinsul Sfintei Scripturi; putea primi scrierea
pe ambele părţi ale paginii, reducând astfel costul materialului; nu era atât de
pretenţios la cărat; oferea posibilitatea de a numerota paginile şi de a insera note
sau indici4. Se pare că trecerea de la sul la codex a avut loc în acelaşi timp cu
trecerea de la hainele grele, voluminoase ale perioadei clasice, la hainele mai
uşoare, prinse la mijloc în curea, specifice antichităţii târzii, care permiteau o
1

Cel mai vechi papirus al Noului Testament pe care-l avem astăzi (P 52), datând de la mijlocul
secolului al II-lea, provine dintr-o astfel de „carte pătrată”.
2
B. Atsalos, La terminologie du livre-manuscrit à l’époque byzantine, Tesalonic, 1971, p. 39-41.
3
În jurul anului 90 d.Hr., Quintilian (Inst. Or., X, 3, 31-32) vorbeşte despre existenţa atât a
tăbliţelor de ceară, cât şi a carnetului de pergament, ca suport de scris sub forma unui codex:
Scribi optime ceris, in quibus facillima est ratio delendi, nisi forte visus infirmior
membranarum potius usum exiget… Relinquendae autem in utrolibet genere contra erunt
vacuae tabellae, in quibus libera adiciendi sit excursio („Cel mai bine se scrie pe ceară, căci
este foarte uşor de şters, însă, pentru cei cu vederea mai slabă este mai bună folosirea
pergamentului… Fie că se folosesc tăbliţele de ceară, fie că se foloseşte pergamentul, trebuie
lăsate la început câteva pagini albe, unde pot fi trecute adăugirile”).
4
Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption and
Restoration, Oxford, Clarendon Press, 1964, p. 6.

23

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
mai mare mobilitate în mişcare, mai ales în călătorii1. Astfel, cu timpul, codexul
a devenit cel mai bun însoţitor al misionarului creştin. Pe de altă parte, se crede
că forma codexului care fost atât de timpuriu adoptată de către creştini pentru
Scripturile lor simboliza ruperea de tradiţia iudaică, fiind o încercare deliberată
de a se diferenţia de sinagogă, care păstra textul Vechiului Testament numai sub
formă de suluri2. La jumătatea secolului al II-lea d.Hr., formatul codexului era
folosit pentru transmiterea tuturor Scripturilor Sfinte creştine, incluzând şi
cărţile moştenite de la evrei. Potrivit mărturiilor literare, formatul revoluţionar
al codexului, care s-a răspândit foarte rapid în rândul creştinilor primelor secole
în întreaga regiune a bazinului mediteranean, a fost mult mai târziu (după anul
300) adoptat şi de către învăţaţii evrei3.
Încă din secolul al II-lea d.Hr., pergamentul va înlocui papirusul în
alcătuirea unui codex, atât pentru textele sfinte cât şi pentru cele profane, şi
acest lucru se datorează – aşa cum am văzut – şi creştinismului. În secolul al
IV-lea d.Hr., folosirea codexului din pergament, în locul codexului din papirus,
devine un lucru obişnuit. Spre deosebire de papirus, pergamentul, fiind mai fin,
se putea face mult mai uşor caiet (gr. tetras sau tetradion; lat. quaternio). Filele
se obţineau prin îndoirea pergamentului o dată sau de mai multe ori, iar mai
multe caiete de acest fel alcătuiau un codice sau un volum (gr. teuchos). Fer.
Ieronim ne spune că, în momentul în care a început traducerea Vulgatei,
manuscrisele Noului Testament erau legate în mai multe codexuri4.
Spre deosebire de literatura profană, textele neotestamentare ne-au
parvenit, aproape exclusiv, sub formă de codex şi nu de volumen5. Posibilitatea
copierii diferitelor cărţi biblice într-un singur codex a contribuit, în acelaşi timp,
la o mai bună înţelegere a ideii de canon biblic. De aceea, istoria canonului nu
poate fi complet separată de istoria formării codexului. Această inovaţie tehnică
şi materială, care implica un cost foarte ridicat, era de neconceput înainte de
epoca Împăratului Constantin cel Mare. La început, în primul secol creştin,
codicele era încă ceva inovator şi insuficient dezvoltat, astfel încât capacitatea
1

Julio Trebolle Barrera, The Jewish Bible and the Christian Bible. An Introduction to the
History of the Bible, Translated from the Spanish by Wilfred G.E. Watson, Brill Eerdmans,
Leiden, 1998, p. 92-93.
2
Peter Katz, The Early Christians Use of Codices instead of Rolls, în „Journal of Theological
Studies”, Nr. XLVI/1945, p. 63-65. Vezi şi W.V. Harris, Why Did the Codex Supplant the
Book-Roll, în Renaissance Society and Culture. Essays in Honor of Eugene F. Rice, Jr., Edited
by J. Monfasani and R.G. Musto, Italica, New York, 1991, p. 71-85.
3
M. Mc Cormic, The Birth of Codex and the Apostolic Life-Style, în „Scriptorium”, Nr.
39/1985, p. 150-158. Vezi şi C.H. Roberts, T.C. Skeat, The Birth of the Codex, London, Oxford
University Press, 1983, p. 73-74.
4
C.C. Mc Cown, Codex and Roll in the New Testament, în „The Harvard Theological Review”,
Nr. XXXIV/1941, p. 219-250.
5
Idem, The Earliest Christian Books, în „Biblical Archaeologist”, Nr. 6/1943, p. 22-27.
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sa rămânea limitată. Un astfel de codex nu putea conţine mai mult de câteva
scrieri (o colecţie a celor patru Sfintei Evanghelii sau ansamblul epistolelor
pauline)1. Abia în secolul al IV-lea, evoluţia în alcătuirea unei cărţi va permite
unui codex să conţină întregul ansamblu scripturistic. Probabil, nu este
întâmplător faptul că acum, când codexul este capabil să conţină o „întreagă
carte”, Noul Testament capătă o formă fixă. Aşadar, definitivarea canonului
Noului Testament a coincis în perioada în care codexul avea suficient spaţiu
pentru a cuprinde toate scrierile neotestamentare2. Este, de asemenea, foarte
posibil ca şi acest factor să fi contribuit la stabilitatea canonului şi să dea, pentru
prima dată, acestor scrieri forma tangibilă de colecţie, care să o diferenţieze de
alte scrieri.
Se ştie că istoricul Eusebiu de Cezareea, către sfârşitul vieţii sale (aprox.
335 d.Hr.), a primit ordinul Împăratului Constantin cel Mare de a alcătui 50 de
Biblii pe pergament fin, cu ajutorul celor mai buni scribi, care să cuprindă trei şi
patru coloane pe fiecare pagină (De Vita Constantini IV, 36-37)3. O parte dintre
specialişti au sugerat faptul că cele mai vechi manuscrise al Sfintei Scripturi
scrise pe pergament (i.e. Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus) fac parte din
această comandă imperială4. Fără a utiliza cuvântul canon, Eusebiu de Cezareea
se dovedeşte, în acelaşi timp original şi savant în descrierea unei liste a cărţilor
Noului Testament. Baza criteriului său de identificare este „recepţia
bisericească universală”. Demersul este remarcabil, deşi uneori implică şi
anumite incertitudini. Şi, deşi fixarea contururilor Noului Testament nu este în
mod definitiv hotărâtă, putem afirma că „Eusebiu este primul istoric al
canonului”5. Din păcate, conţinutul celor 50 de Biblii nu ne este cunoscut
astăzi. Ar fi interesant de ştiut cum va fi delimitat autorul colecţia scrierilor
Noului Testament.
Codicologia este disciplina care presupune un examen al tuturor
aspectelor materiale ale unui manuscris, în lumina textului pe care îl conţine.
Conceptul de „codicologie cantitativă” presupune nu numai studierea aspectelor

1

E.G. Turner, A Typology of the Early Codex, Philadelphia, University of Pennsylvania Press,
1977, p. 14-15.
2
Primele codexuri ale Bibliei, care apar alături de listele secolului al IV-lea, sunt manuscrise
care mărturisesc despre existenţa unor colecţii complete, constituite din cărţile cunoscute,
dispuse într-o anumită ordine: Sinaiticus (S.01, sau )א, Vaticanus (B.03) şi Alexandrinus (A.02),
cel mai adesea datat în secolul următor.
3
Averil Cameron, Stuart G. Hall, Eusebius – Life of Constantine, Introduction, Translation and
Commentary, Oxford, Clarendon Press, 1999, p. 166-167.
4
Kirsopp Lake, The Sinaitic and Vatican Manuscripts and the Copies sent by Eusebius to
Constantinople, în „Harvard Theological Review”, Nr. XI/1918, p. 32-35.
5
Anton Ziegenaus, Kanon. Von der Väterzein bis zur Gegenwart, Freibourg – Basel – Viena,
Herder Edition, 1990, p. 93.
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materiale al unui singur manuscris, ci şi ale familiilor de manuscrise,
împrumutând metodele folosite din sociologie1.
III. Scrierea vechilor manuscrise biblice
Atunci când scria pe foaia de papirus, scribul se folosea de fibrele
orizontale de pe suprafaţa acesteia pentru a se orienta în delimitarea rândurilor
şi în scrierea dreaptă a lor. Pe de altă parte, înainte de începerea scrierii pe
pergament, aceste linii erau trasate cu ajutorul unui instrument ascuţit, nu numai
în direcţie orizontală, dar şi pe verticală, pentru a se delimita marginile fiecărei
coloane. Aceste linii ajutătoare sunt încă vizibile în unele manuscrise, alături de
semnele făcute iniţial de către scrib pentru a-l ghida în rularea corectă a sulului,
urmând anumite reguli2. De asemenea, modalităţile de a rula (ebr.  ;גללgr.
πτύσσω) sulurile scrise erau diferite de la o şcoală de scribi la alta, astfel încât
este posibil uneori pentru cercetătorul modern să identifice locul de origine al
unui manuscris nou-descoperit prin compararea cu alte manuscrise ale căror
locuri de provenienţă sunt cunoscute. Se pare că nici legarea foilor de
pergament într-o „carte pătrată” nu se făcea la întâmplare, ci respecta o regulă
care atrăgea întotdeauna atenţia cititorului şi producea un efect plăcut asupra sa:
partea pe care fusese părul animalului de pe o pagină se suprapunea pe aceeaşi
parte a paginii următoare, ceea ce permitea ca partea mai fină să se deschidă
alături de o pagină de acelaşi fel3.
Scrierea de mână, folosită în antichitate, presupunea folosirea a două
stiluri diferite, în funcţie de natura şi scopul documentelor redactate. Pe de o
parte, scrierea cursivă, folosită pentru documentele non-literare cotidiene
(scrisori, petiţii, documente juridice şi comerciale etc.), se făcea destul de rapid
şi presupunea abrevierea anumitor termeni folosiţi în mod frecvent. Pe de altă
parte, pentru operele literare se folosea un stil mai îngrijit, care presupunea
executarea cu mai multă grijă a fiecărei litere în parte, sub formă pătrată,
rotundă sau dreptunghiulară, asemănătoare majusculelor de astăzi, purtând
denumirea de „scriere uncială”4. Cuvintele litterae unciales au fost folosite
pentru prima dată de către Fer. Ieronim5, în Prefaţa traducerii sale la cartea lui
1

Lucien Reynhout, Formules latines de colophons, în Bibliologia, Vol. 25, Brepols, 2006, p.
18-19.
2
E.K. Rand, How Many Leaves at a Time?, în „Paleographica Latina”, Nr. 5/1927, p. 52-78.
Pentru o introducere generală, vezi şi J. Leroy, Les types de réglure des manuscrits grecs, Paris,
Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1976.
3
Caspar R. Gregory, The Quires in Greek Manuscripts, în „American Journal of Philology”,
Nr. VII/1886, p. 27-32.
4
Termenul latin uncia desemna în general „a doisprezecea parte” din ceva, iar „scrierea
uncială” presupunea folosirea unor litere de mărimea unei uncii romane.
5
Paul Mayvaert, Uncial Letters: Jerome’s Meaning of the Term, în „Journal of Theological
Studies”, Nr. 34/1983, p. 185-188.
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Iov: „Habeant qui volunt veteres libros vel in membranis purpureis auro
argentoque descriptos, vel uncialibus, ut vulgo aiunt, litteris onera magis
exarata quam codices, dum mihi meisque permitant pauperes habere scidulas et
non tam pulchros codixes quam emendatos”1. Cele mai importante două
caracteristici ale acestui tip de scriere sunt lipsa semnelor de punctuaţie şi lipsa
spaţiilor între cuvinte. Era folosită mai mult în inscripţiile de pe monumente, la
scrierea unor opere cu caracter religios, istoric sau filosofic. Aceasta este şi
scrierea folosită de autorii Noului Testament. De altfel, unele dintre cele mai
frumoase documente care au fost scrise în acest stil sunt manuscrisele clasice şi
biblice executate între secolele III-VI d.Hr. În ceea ce priveşte manuscrisele
biblice, putem identifica cinci categorii de litere unciale, care se succed
cronologic: romană (sec. II-III); biblică (sec. IV-V); greacă de tip copt (sec. VIVII); ogivală (sec. al V-lea) şi rondă liturgică (începând cu secolul al VIII-lea).
Mai târziu, pe la începutul secolului al IX-lea, a fost iniţiată o
schimbare în stilul scrierii, care a devenit cursivă, având litere mai mici, legate
între ele şi înclinate spre dreapta. Se mai numeşte şi „scriere minusculă”2, fiind
folosită în special de către tahigrafi, negustori şi militari. Această formă de
scriere cursivă a devenit populară aproape în acelaşi timp în întreaga lume
greacă. Excepţie fac unele cărţi liturgice care, în următoarele două secole, au
continuat să fie scrise cu litere unciale. Literele minuscule sunt mai dificil de
categorisit, datorită faptului că formele pe care le capătă sunt foarte diferite, în
funcţie de regiunea din care provin sau de însuşi conţinutul textului şi nu se
înscriu întotdeauna într-o perioadă precisă. Trebuie precizat şi faptul că există
numeroase documente paleografice care prezintă un amestec interesant de litere
unciale şi minuscule, care ne ajută să înţelegem cum s-a realizat trecerea de la
un tip de scriere la celălalt. Cât priveşte manuscrisele neotestamentare, acestea
se împart în două grupe bine definite: cele timpurii, din primele opt secole
creştine, care sunt scrise cu litere unciale şi cele târzii, scrise cu litere
minuscule, destinate în general uzului personal. Avantajele folosirii scrierii
minuscule sunt, aşadar, evidente: literele sunt mai mici şi rezultatul este o
scriere compactă ce se întinde pe un pergament mai mic, ceea ce implică nişte
costuri mai mici; opera literară alcătuită astfel este mai puţin voluminoasă şi
devine, deci, mai uşor de mânuit; literele minuscule se scriu mult mai repede
decât uncialele şi scrierea putea fi terminată mult mai repede.

1

„Lasă-i pe cei care vor să aibă texte vechi scrise pe pergament de purpură cu litere de aur şi de
argint, sau cum se spune în popor cu litere unciale, pe care le numesc încărcate, decât cărţi –
atâta timp cât mi se îngăduie să posed foile noastre modeste şi să păstrez cu grijă codice
corectate decât unele frumoase ca acestea”.
2
Termenul latin minusculus înseamnă „destul de mic”, întrucât literele folosite erau de obicei
mai mici decât cele majusculele şi unciale.
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Această schimbare de stil în scrierea manuscriselor, definitivată în
secolul al X-lea d.Hr., a avut un efect profund asupra tradiţiei textuale a
manuscriselor biblice, fiind unul dintre principalii factori care au favorizat
răspândirea Scripturilor sfinte în rândul creştinilor de toate categoriile sociale.
Astfel, manuscrisele minuscule ale Noului Testament le surclasează în mod
covârşitor pe cele unciale, într-o proporţie de mai bine de zece la unu, datorită
uşurinţei cu care copiile minuscule puteau fi realizate.
În perioadele mai dificile din punct de vedere economic, când preţul
unui vellum creştea, pergamentul unui manuscris mai vechi, care devenise
ilizibil, putea fi refolosit. Atunci, scrierea iniţială era răzuită şi înlăturată şi pe
suprafaţa re-netezită se scria un nou text. Codicele respectiv poartă denumirea
de „rescript” sau „palimpsest” (gr. πάλιν = din nou; ψάω = a răzui). Unul dintre
cele mai importante manuscrise ale Noului Testament, numit Codex Ephraemi
(C), este un astfel de palimpsest. Scris pentru prima dată în secolul al V-lea,
textul neotestamentar al acestuia a fost răzuit în secolul al XII-lea, când multe
din paginile sale au fost re-scrise cu textul traducerii în limba greacă a celor 38
de tratate sau predici ale Sfântului Efrem Sirul, un Părinte al Bisericii din
secolul al IV-lea. Astăzi, prin aplicarea anumitor compuşi chimici şi prin
folosirea razelor ultraviolete, cercetătorii moderni sunt capabili să descifreze o
mare parte din scrierea iniţială îndepărtată şi să o dateze. În anul 692 d.Hr., prin
canonul 68 al Sinodului Quinisext (Trulan), s-a condamnat practica folosirii
manuscriselor biblice în alte scopuri. Însă, în ciuda redactării acestui canon,
precum şi a pedepsei cu excomunicarea timp de un an pe care o prevedea,
practica a continuat, 57 din manuscrisele unciale neotestamentare fiind
palimpseste1. La acestea se adaugă alte 52 de manuscrise-lecţionare
palimpseste2.
La baza muncii de copiere a manuscriselor biblice puteau să stea mai
multe tipuri de motivaţii. În primul rând, pietatea şi credinţa că aceste texte sunt
scrise în cinstea lui Dumnezeu, a Fecioarei Maria sau a altor Sfinţi. În acest fel,
a scrie devenea într-o anumită măsură o cale pentru câştigarea mântuirii. În al
doilea rând, copiştii îndeplineau o comandă, care provenea în general de la o
1

Pe lângă Codex Ephraemi Resciptus, celelalte manuscrise majuscule, clasate după secolul de
provenienţă, sunt următoarele: 024, 026, 0208 (s. VIII); 027 (s. VIII-X); 068, 0250 (s. IX); 0240
(s. IX-X); 0197 (s. IX-XI); 035, 065, 066, 067, 078, 079, 088, 096, 097, 0120, 0245, 983, 0257
(s. X); 094, 0132, 0247 (s. XI); 0130 (s. XI-XII); 04, 0103, 0104, 0248, 0249 (s. XII); 025, 040,
0134, 0233, 1247 (s. XIII); 098, 0116, 0209 (s. XIV); 0133, 1431, 0135, 0161, 0269, 0271,
0272, 0273, 0279 (s. XV), 048, 1696, 1697, 1698, 1699 (s. XVII).
2
Manuscrisele-lecţionare palimpseste sunt următoarele: l559a, l559b (s. X); l316, l317 (s. XXI); l2201 (s. XI); l1952, l1067 (s. XI-XII); l65, l66, l171, l220b, l269, l1193a, l1263, l1837,
l1953, l1954, l2125 (s. XIII); l1854b (s. XIII-XIV); l155, l338, l363, l444, l482, l551, l668,
l1311, l703, l907, l1350, l1214, l1955, l2008, l2123, l2124 (s. XIV); l481, l2121 (s. XIV-XV);
l368, l370, l1317 (s. XV); l362 (s. XVI).
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mare personalitate religioasă sau laică, ce susţinea difuzarea textelor sfinte
într-o anumită regiune. Şi, în final, se poate spune că unii copişti se aşezau la
masa de lucru pur şi simplu din dorinţa de a deţine ei înşişi un text, pe care să le
folosească în progresul lor spiritual.
În loc să scrie deasupra rândurilor, aşa cum se întâmplă astăzi, vechii
scribi scriau literele greceşti „atârnând” de aceste linii, aşadar dedesubtul lor.
De obicei, nu existau spaţii între cuvinte, propoziţii şi fraze (lat. scriptio
continua), iar semnele de punctuaţie erau extrem de rar folosite1. Uneori se
folosea, totuşi, un anumit semn, de formă variabilă, pentru a indica sfârşitul
unui paragraf (gr. παράγραφος). Adesea, diviziunea incertă în cuvinte a unor
anumite fraze făcea ca înţelesul lor să devină ambiguu. Cu toate acestea, modul
se „scriere continuă” nu prezenta dificultăţi majore pentru vorbitorii de limbă
greacă ai vremurilor respective, în special datorită faptului că citirea cu voce
tare a tuturor textelor era o practică frecventă a antichităţii, chiar dacă cel care
citea nu era însoţit2. Astfel, în pofida absenţei spaţiilor dintre cuvinte,
pronunţând de unul singur ceea ce era scris, silabă cu silabă3, cititorul se
obişnuia curând cu citirea corectă a unui text continuu. Dacă până în secolul al
VII-lea, vechile manuscrise prezintă semne de punctuaţie şi de accentuare
destul de rudimentare, regăsim în schimb numeroase abreviaţii în manuscrisele
recente. O notă finală (lat. subscriptio) reproducea sau completa adesea
enunţurile din titlu (lat. inscriptio). Pentru scrierile menite să fie folosite în
cadrul cultului public, după modelul celor folosite în şcolile de retorică, se
prefera divizarea textului pe rânduri, urmând sensul frazei, chiar dacă un rând
era lung (gr. κῶλον) sau scrut (gr. κόµµα), condiţia fiind ca fiecare în parte să
poată fi recitat dintr-o singură suflare (colometrie). Este ceea ce Fer. Ieronim
numea, în Prefaţa sa la traducerea cărţii profetului Isaia, diviziunea „per cola et
1

Deşi semnele de punctuaţie lipsesc aproape cu desăvârşire până în secolul al VIII-lea d.Hr. din
manuscrisele biblice, totuşi uneori găsim folosirea punctelor şi a spaţiilor în anumite papirusuri
din secolul al III-lea, ale căror texte sunt fie liturgice, fie destinate instruirii în şcolile catehetice.
2
Cf. Fapte 8, 27-31: „Şi iată un bărbat din Etiopia, famen, mare dregător al Candachiei, regina
Etiopiei, care era peste toată vistieria ei şi care venise la Ierusalim ca să se închine, se întorcea
acasă; şi şezând în carul său, citea pe proorocul Isaia. Iar Duhul i-a zis lui Filip: Apropie-te şi te
alipeşte de carul acesta. Şi alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, şi i-a zis: Înţelegi,
oare, ce citeşti? Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?”. Vezi şi
G.L. Hendrickson, Ancient Reading, în „Classical Journal”, Nr. XXV/1929, p. 182-196.
3
Ca şi în cazul cititului, se pare că metoda cea mai des folosită în copierea unui text era pe
silabe (gr. tas syllabas), nu literă cu literă (gr. pros gramma): „Am luat-o (cartea) şi m-am dus
într-un loc pe câmp şi am copiat-o toată, literă cu literă, că nu puteam despărţi silabele” –
Păstorul lui Herma (Viziunea II.1.4), în Scrierile Părinţilor Apostolici, PSB, Volumul I,
traducere, note şi indici de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiunea
al Bisericii Ortodoxe Române, 1979, p. 231. Vezi şi Hermas Le Pasteur, în Sources Chrétienne,
Vol. 53, Introduction, texte critique, traduction et notes par Robert Joly, Paris, Les Editions du
Cerf, 1958, p. 88-89.
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commata”1. În antichitate, retoricienii înţelegeau prin comma orice combinaţie
de cuvinte care dădea un total de maximum opt silabe, în timp ce prin kôlon se
înţelegea o frază de cel puţin nouă silabe, dar care nu trebuia să depăşească un
număr de şaisprezece silabe (la fel ca şi lungimea clasică a unui hexametru)2. În
câteva manuscrise bilingve (greco-latine) ale Evangheliilor, Faptelor şi
epistolelor pauline găsim un text aranjat colometric, printre care se înscriu
câteva codice celebre din secolul al VI-lea: Codex Bezae (D), Codex
Claromontanus (D2) şi Codex Coislinianus sau Euthalianus (H2)3.
Se crede că autorii Noului Testament nu şi-au scris singuri cărţile, ci le-au
dictat unor secretari (gr. ταχυγράφοι), fiind ulterior transcrise de caligrafi sau
bibliografi (gr. καλλιγράφοι; βιβλιογράφοι), pentru a obţine o scriere frumoasă şi
lizibilă. Este cert faptul că Sfântul Pavel şi-a dictat aproape toate epistolele sale
unuia dintre ucenicii săi, care era deprins cu meşteşugul scrisului, iar pentru
autentificarea lor şi pentru a le da un caracter mai personal a scris cu mâna sa
binecuvântarea finală şi salutul4. Se poate presupune că acelaşi lucru s-a
întâmplat şi în cazul celorlalţi Sfinţi Apostoli, din următoarele considerente:
timpul era foarte preţios pentru aceştia; aproape toţi aveau ucenici care ştiau să
scrie; comunităţile însele, pentru a le uşura misiunea, îi plăteau pe aceşti „scriitori
de meserie” sau tahigrafi în scopul redactării cât mai corecte a textului inspirat5.
La începuturile creştinismului, manuscrisele biblice erau copiate de
către persoane separate, în funcţie de necesităţile proprii sau ale anumitor
comunităţi locale, care aveau nevoie de una sau mai multe scrieri
neotestamentare. Răspândirea rapidă a mesajului evanghelic şi creşterea
numărului de convertiţi au stimulat circulaţia a numeroase copii ale Scripturilor,
realizate de multe ori fără o acurateţe deosebită. Mai târziu, apariţia primelor
traduceri şi versiuni ale acestor scrieri pentru creştinii care nu înţelegeau limba
greacă a adus cu sine uneori apariţia unor persoane neabilitate care se erijau în
buni traducători, dar care de fapt alterau vizibil textul iniţial6. Începând cu
secolul al IV-lea d.Hr., copiile scrierilor neotestamentare au început să fie
1

Migne, Patrologia Latina, XXVIII. 825.
James A. Kleist, Colometry and the New Testament, în „Classical Bulletin”, Nr. 4/1928, p. 26-27.
3
Gustave Bardy, Simples remarques sur les ouvrages et les manuscrits bilingues, în „Revue
Biblique”, Nr. 52/1944, p. 253-257.
4
Cf. 2 Tesaloniceni 3, 17: „Salutarea cu mâna mea – a lui Pavel; acesta este semnul meu în
orice scrisoare. Aşa scriu”; Romani 16, 22: „Vă îmbrăţişez în Domnul eu, Terţius, care am scris
epistola”.
5
Nicolae I. Nicolaescu, Grigorie Marcu, Sofron Vlad, Liviu G. Munteanu, Studiul Noului
Testament. Pentru Institutele Teologice, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1983, p. 37.
6
În opera sa De Doctrina Christiana (II. XI.16), Fericitul Augustin deplânge această situaţie şi
îi condamnă pe cei care îndrăznesc să facă propria lor traducere, doar pentru simplul fapt că
deţin un manuscris biblic şi cred că stăpânesc limba greacă sau latină, oricât de puţine
cunoştinţe ar avea în realitate.
2
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realizate în aşa-numitele scriptoria. Aşezaţi în camera de lucru a unui astfel de
scriptorium, câţiva scribi profesionişti (creştini sau non-creştini, recrutaţi de
multe ori din rândul studenţilor), care aveau la dispoziţie foi de pergament,
obiecte de scris şi cerneală, realizau simultan mai multe copii ale unei scrieri.
Textul exemplarului după care se realiza copia era dictat de către un cititor (sau
„lector”) cu voce tare şi destul de rar. Este de la sine înţeles că această metodă
de reproducere a textelor implica în mod ineluctabil o serie de greşeli în
transcriere. O clipă de neatenţie, tusea cuiva sau un alt zgomot îl puteau face pe
copist să nu audă clar ceea ce lectorul dicta o singură dată. Mai mult, atunci
când se dicta un cuvânt care putea fi ortografiat în mai multe feluri, scribul
trebuia să decidă pe loc ce cuvânt se impunea în funcţie de contextul respectiv,
ceea ce ducea uneori la scrierea unui alt cuvânt. De obicei, pentru a se asigura
acurateţea copiilor produse în scriptoria, se apela ulterior la serviciile unui
„corector” (gr. διορθωτής), pregătit special pentru a sesiza greşelile de
transcriere. Unele manuscrise poartă şi astăzi însemnările şi observaţiile unei
astfel de persoane, vizibile datorită diferenţelor între cele două stiluri de scris,
precum şi a nuanţelor de cerneală.
Remuneraţia scribilor se realiza în funcţie de numărul de rânduri pe care
le scriau. Lăţimea standard a unui rând a fost dată iniţial de poezie: un vers, un
hexametru homeric (numit şi epos) sau un trimetru iambic. Ulterior, când au
început să fie copiate şi opere în proză, măsura care determina cel mai frecvent
preţul unui manuscris a devenit rândul numit stih (gr. στίχος), care avea 15-16
silabe. Calculul stihometric ajuta şi la aprecierea purităţii unui manuscris,
printr-o simplă comparaţie cantitativă cu cel după care fusese copiat, fără ca
acesta să rămână un criteriu absolut în privinţa fidelităţii textului transmis1.
Printr-un Edict din anul 301 d.Hr., Împăratul Diocleţian (284-305) a stabilit
pentru scribi un salariu de 25 de dinari pentru 100 de rânduri (scris de cea mai
bună calitate) şi de 20 de dinari pentru 100 de rânduri (scris de o calitate mai
scăzută), fără a se preciza în mod concret care sunt criteriile ce determină
diferenţa calitativă între texte. În acest fel, preţul unei Biblii complete (cum ar
fi, de exemplu, Codex Sinaiticus) ar fi ajuns la aproximativ 30.000 de dinari,
ceea ce reprezenta o sumă considerabilă la vremea respectivă2. De cele mai
multe ori, copistul primea o parte din suma totală la început, urmând ca restul
să-i fie înmânat ori la sfârşit, ori în anumite momente stabilite dinainte ale
activităţii sale. Acest sistem, care salvgarda interesele ambelor părţi, s-a
generalizat şi constituia o motivaţie puternică pentru scrib de a-şi împlini
sarcina, pe lângă mândria sau satisfacţia lucrului împlinit.
1

T.C. Skeat, The Length of the Standard Papyrus Roll and the Cost-advantage of the Codex, în
„Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik”, Nr. 45/1982, p. 169-176.
2
Rendel Harris, New Testament Autographs, Supplement to „American Journal of Philology”,
Nr. 12/1882, Baltimore, p. 23.
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Rapiditatea transcrierii depindea de o serie întreagă de factori: vârsta şi
starea de sănătate a copistului, tipul scrierii, importanţa modelului,
dimensiunile, genul de suport etc. Unii scribi marcau data începutului şi apoi a
sfârşitului scrierii, însă foarte puţini dintre aceştia se laudă cu rapiditatea de care
dau dovadă în munca lor. Viteza medie cu care se scria un text obişnuit de
mărime normală şi cu un tip de scriere comun era de 2-3 rânduri/zi. Ceea ce
depăşea această medie (de exemplu, 10 rânduri/zi) constituia deja un caz
excepţional şi destul de rar întâlnit1.
În perioada bizantină, cărţile sfinte erau copiate de monahi. Mânăstirile
ofereau un cadru mult mai intim şi aveau propriile lor scriptoria, de formă
rectangulară, care făceau parte integrantă din biserică. De altfel, întregul parter
al unui astfel de edificiu era rezervat bibliotecii, pentru a asigura astfel un
caracter sacru actului copierii în linişte a textelor sfinte. Cât despre linişte,
aceasta făcea parte din regula de viaţă a fiecărui monah. În caz de necesitate,
călugării copişti, de obicei şapte la număr, comunicau între ei prin intermediul
semnelor. Se pare chiar că puseseră la punct un sistem de gesturi care le
permitea să se înţeleagă reciproc. De exemplu, suportul de scris era desemnat
prin cele două palme care desenau un „V”, imaginând un diptice2. Adesea, în
mânăstiri, se renunţa la dictare şi monahul copia singur în liniştea chiliei sale
textul Scripturii sau al altor scrieri, fie pentru folosul personal, fie pentru vreun
binefăcător al mânăstirii. Această metodă de multiplicare a textelor era mult
mai ferită de greşeli decât în cazul dictării. În acest caz, actul copierii implica
patru operaţiuni fundamentale: citirea pentru sine a unei părţi din text (în
antichitate, fără îndoială, cu voce tare); memorarea temporară a acesteia;
dictarea materialului pentru sine (în minte sau cu jumătate de voce); mişcarea
mâinii în realizarea copiei. Având în vedere faptul că aceşti patru paşi se
realizau aproape simultan, era suficient ca mintea unui călugăr obosit sau
insuficient de atent să joace feste, pentru a se ajunge la comiterea unor gafe de
proporţii3.
La aceste cauze psihologice se adaugă şi epuizarea fizică pe care o
implica actul copierii unui text în vechime. Aceasta deoarece, până în Evul
Mediu, nu exista obiceiul curent de a folosi un birou sau o masă de scris.
Conform mărturiilor literare şi artistice descoperite, poziţia de scris a unui scrib
era fie în picioare, sprijinind foaia de papirus sau de pergament pe mâna stângă
(pentru a lua notiţe scurte), fie aşezat pe un taburet sau pe o bancă (uneori chiar
1

J.P. Gumbert, The Speed of Scribes, în Scribi e Colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle
origini all’avvento della stampa, A cura di Emma Condello e Giuseppe de Gregorio Spoleto –
Centro Italiano di Studi Sull’Alto Medioevo, 1995, p. 65-69.
2
Thérèse Glorieux-de Gand; Ann Kelders, Formules de copiste. Les colophons des manuscrits
datés, Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert I, 1991, p. 12-13.
3
B.B. Metzger, The Text of the New Testament, p. 16-17.
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pe pământ), sprijinindu-şi sulul sau codexul pe genunchi1. În această poziţie,
picioarele erau uneori sprijinite pe un suport de lemn, pentru a fi puţin înălţate.
Ne imaginăm cât de incomodă putea deveni o astfel de poziţie de scris, dacă
avem în vedere şi faptul că o astfel de persoană muncea circa şase ore în fiecare
zi. Pe de altă parte, există o lipsă totală de dovezi care să-i arate pe vechii scribi
utilizând mese de scris2. De altfel, în Orientul Apropiat, până astăzi se
obişnuieşte ca materialul de scris să fie sprijinit pe genunchi3. Adesea, în
iconografia creştină, Sfinţii Evanghelişti sunt reprezentaţi ca şezând pe nişte
bănci rudimentare şi sprijinindu-şi suportul de scris pe genunchi, sau ţinând pur
şi simplu în mâini sulul ori codexul. Uneori, textul lor se sprijină pe un
tetrapod, ceea ce ne aduce aminte şi de scena Buneivestiri, când Fecioara Maria
meditează la textul Legii în faţa unui pupitru (vezi, iconostas), atunci când
Sfântul Arhanghel Gavriil îşi face apariţia.
O parte dintre aspectele neplăcute ale muncii de copiere a manuscriselor
biblice ne sunt relevate de către însemnările numite colofoane, pe care scribii le
inserau adesea la finalul scrierii lor: „numai cine nu ştie să scrie crede că e uşor;
dar atunci când trei degete scriu, tot corpul lucrează”; „atunci când scrii aplecat,
te doare spatele, coastele îţi intră în stomac şi tot trupul îţi slăbeşte”. Un colofon
dintr-un manuscris armean al Evangheliilor mărturiseşte cum afară a nins
abundent astfel încât cerneala scribului a îngheţat, mâinile i-au îngheţat şi
instrumentul de scris i-a scăpat dintre degete. Aşa cum vedem, mulţi dintre
scribi se plâng, căci a scrie este asimilat unei munci grele, iar unii consideră că
merită o compensaţie pentru efortul lor susţinut: „Explicit liber tercius. Vinum
scriptori debetur de meliori”. Unele însemnări de acest fel reiterau anumite
formule stereotipe: „După cum călătorul se bucură când se întoarce acasă, tot
aşa se bucură cel care s-a ostenit să scrie la sfârşitul cărţii!”; „Christus laudetur
quoniam libri finis habetur!”.
Colofoane care informează despre numele scribului şi ocazional despre
locul şi data scrierii sau despre textul pe care tocmai a fost copiat. Materialele
utilizate de copist sunt foarte rar invocate în colofon. Alte colofoane conţineau
formule doxologic („Sfârşitul cărţii şi slavă lui Dumnezeu!”; „Deo gracias”)
formule de binecuvântare sau îndemnul la rugăciune pentru sufletul celui care a
realizat copia („Rugaţi-vă pentru copist!”). Colofonul asigura, de asemenea,
1

G.M. Parassoglou, Dexia Cheir kai Gonu: Some Thoughts on the Positions of the Ancient
Greek and Romans When Writing on Papyrus Roll, în „Scritta et Civiltà”, Nr. 3/1979, p. 5-21.
2
B.B. Metzger, The Furniture of the Scriptorium at Qumran, în „Revue de Qumran”, Nr.
1/1958-1959, p. 509-515; Idem, When Did Scribes Begin to Use Writing Desks?, în Historical
and Literary Studies, Pagan, Jewish and Christian, Leiden – Brill, 1968, p. 123-137. Vezi şi
K.G. Pedley, The Library at Qumran, în „Revue de Qumran”, Nr. 2/1959, p. 21-41; K.W.
Clark, The Posture of the Ancient Scribe, în „Biblical Archaeologist”, Nr. 26/1963, p. 63-72.
3
Leonhard Bauer, Volksleben im Lande der Bibel, II, Leipzig, 1903, p. 79.
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comunicarea între doi scribi vecini, dat fiind faptul că era interzis schimbul de
replici între doi sau mai mulţi scribi care munceau într-un scriptorium.
Munca îndelungată şi epuizantă la care era supus scribul, costul ridicat
al materialelor folosite la scris şi la iluminat, coperta care putea deveni o operă
de artă făceau din fiecare manuscris un obiect de mare preţ. De aceea, pentru a
asigura fidelitatea transcrierii, unii autorii scriau la finalul operei lor o adjuraţie
adresată în mod direct celor ce urmau să copieze textul respectiv, iar uneori o
anatemă solemnă împotriva hoţilor, a celor ce vor deteriora manuscrisul sau a
celui care va îndrăzni să şi-l însuşească fără a-i asigura plata celui care l-a scris.
Istoricul Eusebiu de Cezareea mărturiseşte despre un astfel de jurământ plasat
de Sfântul Irineu al Lyonului la sfârşitul unui tratat al său împotriva ereticului
Valentin: „Te leg pe tine, cel care vei copia această carte, prin Domnul nostru
Iisus Hristos şi prin a doua Sa venire slăvită, când va judeca viii şi morţii, ca să
compari ceea ce transcrii şi să corectezi cu grijă după manuscrisul din care
copiezi, şi de asemenea să copiezi şi acest legământ şi să-l pui în copia ta”
(Istoria Bisericească V. XX. 2)1. Odată cu trecerea timpului, aceste formule de
blestem îşi vor pierde din virulenţă şi se vor transforma treptat în cereri de
complezenţă (e.g. „pentru dragostea lui Dumnezeu”), unele dintre ele lăsând să
se întrevadă chiar un umor subiacent.
Având în vedere dificultatea transcrierii unei scrieri vechi, este de la sine
înţeles sentimentul de împlinire pe care îl trăiau majoritatea scribilor, la finalul
muncii lor de copiere. Este impresionant şi faptul că în majoritatea
manuscriselor forma literelor şi înălţimea rândurilor sunt surprinzător de
uniforme, chiar dacă vorbim de un document întins pe mai multe pagini. Pentru
a asigura un grad cât mai mare de eficienţă şi de acurateţe în transmiterea
textelor, în scriptoria anumitor mânăstiri s-au dezvoltat şi au fost impuse
anumite reguli cu privire la munca scribilor. Cel mai bun exemplu în acest sens
îl reprezintă Mânăstirea Studium din Constantinopol. Stareţul acestui focar de
cultură, Sfântul Teodor Studitul, care stăpânea, la rândul său, arta scrierii
elegante de mână a limbii greceşti, a introdus în regulamentul mânăstirii, în
jurul anului 800 d.Hr., pedepse aspre pentru călugării care nu erau atenţi atunci
când copiau manuscrisele biblice2.
1

Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique. Livres V-VII, în Sources Chrétiennes, Vol. 41,
Texte grec, traduction et notes par Gustave Bardy, Paris, Les Editions du Cerf, 1955, p. 61.
Textul se apropie de cel din Apocalipsă 22, 18: „Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele
proorociei acestei cărţi: de va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui
pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta!”.
2
Aceste reguli şi pedepsele prevăzute pentru neîmplinirea lor sunt descrise pe larg în capitolul
Peri tou kalligraphou (lat. De calligrapho) – ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟ∆ΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΟΥ∆ΙΤΟΥ (S.P.N. Theodori Studiae – Opera Omnia), în Patrologia Graeca, Cursus
Completus, Vol. XCIX, Coll. 1793 f., ed. Accurante J.P. Migne, 1860, p. 1739-1740.
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IV. Nomina Sacra
Manuscrisele biblice au fost copiate printr-un efort laborios şi solicitant,
pe suporturi de scris destul de costisitoare. De aceea, din dorinţa de a termina
cât mai repede o astfel de activitate, precum şi de a economisi cât mai mult
spaţiu, se foloseau anumite prescurtări, pentru cele mai uzitate cuvinte din
textele sfinte. Astfel, scribii creştini au dezvoltat de-a lungul timpului şi un
sistem de abrevieri pentru cele mai frecvente nume divine (lat. nomina sacra)
folosite în textul Noului Testament1:
- unele erau prescurtate prin scrierea primei şi ultimei litere, în funcţie
de cazul în care se aflau (e.g. ΘΕΟΣ: θς, θυ, θω, θν; ΚΥΡΙΟΣ: κς, κυ, κω, κν;
ΙΗΣΟΥΣ: ις, ιυ, ιη, ιν; ΧΡΙΣΤΟΣ: χς, χυ, χω, χν; ΥΙΟΣ: υσ, υυ, υω, υν);
- altele erau contrase prin scrierea primelor două şi a ultimei litere, în
funcţie de cazul în care se aflau (e.g. ΠΝΕΥΜΑ: πνα, πνς, πνι; ∆ΑΥΕΙ∆: δαδ;
ΣΤΑΥΡΟΣ: στς, στυ, στω, στν; ΜΗΤΗΡ: µηρ, µης, µρι, µρα);
- altele prin scrierea primei şi a ultimelor două litere, în funcţie de cazul
în care se aflau (e.g. ΠΑΤΗΡ: πηρ, πρς, πρι, πρα; ΙΣΡΑΗΛ: ιηλ; ΣΩΤΗΡ:
σηρ);
- altele prin scrierea primei şi a ultimei silabe, în funcţie de cazul în care
se aflau (e.g. ΑΝΘΡΩΠΟΣ: ανπος, ανου, ανθπω, ανθπν; ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ:
ιληµ; ΟΥΡΑΝΟΣ: ουνος).
Pentru a atrage atenţia cititorului asupra faptului că avea de-a face cu
prezenţa unui nomen sacrum, scribul trasa şi o linie orizontală deasupra
abrevierii respective. Nici un Părinte Apostolic nu face vreo referire directă la
această practică, astfel încât putem face numai presupuneri asupra originii şi
scopului său. Se pare totuşi că folosirea „numelor sfinte” a devenit o regulă
generală destul de timpuriu., astfel încât până în secolul al III-lea d.Hr.,
prezenţa sau absenţa lor este un semn clar al distincţiei dintre un codice creştin
şi unul ebraic al Vechiului Testament. De asemenea, nu există un consens în
rândul specialiştilor în privinţa originii şi a semnificaţiei folosirii acestui sistem.
Se crede că acest obicei al primilor creştini ar putea fi pus în legătură atât cu
tradiţia onomastică a evreilor, cât şi cu teama acestora de a pronunţa
Tetragrama YHWH, considerată drept inefabilis nomen al lui Dumnezeu2.
Influenţată de această teologie mistică a Numelui (ebr. ha-Shem), comunitatea
creştină ierusalemită ar fi adoptat scrierea anumitor termeni sub această formă
prescurtată3. Faptul că astfel de abrevieri apar atât în Vechiul cât şi în Noul
1

A.H.R.E. Paap, Nomina Sacra in the Greek Papyri of the First Five Centuries A.D. The
Sources and Some Deductions, Lugdunum Batavorum, E.J. Brill – Leiden, 1959, p. 100-113.
2
George Howard, The Tetragram and the New Testament, în „Journal of Biblical Literature”,
Nr. 1/1977, p. 63-83.
3
J.A. Fitzmyer, The Semitic Background of the New Testament Kyrios – Title, în A Wandering
Aramean Collected Aramaic Essays (SBLMS 25), Missoula, Scholars Press, 1979, p. 115-142.
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Testament poate fi interpretat şi ca o respingere a ereticului Marcion1. Unitatea
lui Dumnezeu şi legătura indisolubilă dintre cele două Testamente este pusă
astfel în evidenţă, chiar şi în felul în care aceste nomina sacra sunt scrise2. Pe
de altă parte, deşi abrevierile erau foarte des folosite în documentele laice,
totuşi ele apăreau destul de rar în textele literare îngrijite, numai atunci când
erau realizate copii ca obiecte de studiu. În acest caz, folosirea teonimelor
prescurtate ar fi o dovadă în plus pentru caracterul eminamente practic al
scrierilor creştine, precum şi a faptului că primele manuscrise creştine nu au
fost copiate de scribi profesionişti, ci de fiecare creştin educat în parte, ori
eventual de sclavii unei case, special instruiţi pentru a realiza transcrierea
textelor sfinte3.

1

Marcion (+160) este un important eretic din secolul al II-lea d.Hr., originar din cetatea
Synope. Fundamentul doctrinei sale poate fi redus la două puncte esenţiale: Dumnezeul bun,
Tatăl lui Iisus Hristos, se distinge de Dumnezeul Vechiului Testament, Creatorul şi Domnul
acestei lumi; trebuie, aşadar, să respingem Vechiul Testament ca fundament al credinţei
creştine. În opera sa, Antiteze, Marcion precizează punct cu punct caracterele celor „doi
dumnezei”: unul se exprimă în Evanghelie, celălalt în Lege; primul este Bun, al doilea este
Drept (fără a fi în mod esenţial rău); primul este un Mântuitor, un Salvator, al doilea un
Judecător; unul îşi revelează natura trimiţându-şi Fiul, celălalt creând această lume, care se
degenerează. Diferenţa dintre cei se constată mai ales în comportamentul lor cu privire la om.
Omul este creatura lui Dumnezeu Creatorul; el este „chipul şi asemănarea” acestuia; el este om
din „fiinţa”, din „substanţa” lui. Totuşi, acest Dumnezeu permite ca omul să nu i se supună şi să
se arunce în moarte. Dimpotrivă, deşi nu a stabilit nici o obligaţie faţă de oameni, care sunt
fiinţele unui alt Dumnezeu, „celălalt” Dumnezeu îşi arată mila sa prin anunţarea iertării
păcatelor în Hristos, fără nici o pedeapsă. Cine crede în acesta se eliberează de lanţurile
legalismului îngust. El poate atunci să cunoască o viaţă nouă, eliberată de frică, din care reiese
în mod firesc şi o morală reînnoită, în minunata recunoaştere a iubirii şi bunătăţii divine – cf.
Barbara Aland, Marcion – Marcionisme, în Dictionnaire Encyclopédique du Christianisme
Ancien, Sous la direction de Angelo Di Berardino, Adaptation française sous la direction de
François Vial, Volume II (J – Z), Paris, Editions du Cerf, 1990, p. 1541-1543.
2
Gerd Theissen, The New Testament History, Literature, Religion, Translated by John Bowden,
London – New York, T&T Clark LTD, 2002, p. 178-179.
3
Harry Y. Gamble, Books and Readers in the Early Church. A History of Early Christian Text,
New Haven – London, Yale University Press, 1995, p. 77-78.
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PROFEŢIILE LUI AMOS ÎMPOTRIVA POPOARELOR
DIN ORIENTUL APROPIAT
Mihai Valentin Vladimirescu*
AMOS PROPHECIES AGAINST THE NATIONS FROM MIDDLE EAST
Abstract
All the eight oracles against nations rest on a shared theological assumption:
there is one God, Yahweh, who has power over the whole earth, and whose
righteousness will not tolerate unrighteousness on the part of any nation. In other
words, Yahweh is not merely the God of Israel or Judah, but has an implicit covenantal
relationship with all nations, through which he expects obedience to a basic sort of
“international law” and in recognition of which he will enforce that covenant’s
sanctions against those who rebel against it. Attempts to show that international
developments in the experiential memory of Amos’ own contemporaries are the
backdrop for the catalog of crimes are ill-founded. Amos the messenger is announcing
to eight nations the punishment that awaits them at the hands of the One whose law
they have broken. The judgment sentence is the same for each: defeat and destruction
in war, as symbolized by fire. Consequently, citizens and kings will both be affected.
Cuvinte cheie: Amos, profeţie, oracole, Yahweh (Dumnezeu), naţiuni
Key words: Amos, prophecy, oracle, Yahweh (God), nations

Imperiile din vechiul Orient Apropiat s-au confruntat întotdeauna cu
problema menţinerii dominaţiei asupra teritoriilor cucerite pentru o perioadă de
timp cât mai lungă. Această problemă a apărut o dată cu primele războaie de
cucerire. Pentru a-şi atinge scopul, la început, imperiile au folosit violenţa,
teroarea şi frica fără a se preocupa de viaţa populaţiilor supuse.
Cu trecerea timpului a devenit evidentă ineficienţa acestor metode. Ele
nu mai erau potrivite pentru o lume antică ce ajunsese să recurgă din ce în ce
mai puţin la violenţă şi crimă atât contra populaţiilor cât şi contra indivizilor. În
plus, uciderea, violenţa sau distrugerea integrală a populaţiilor nu era în
favoarea cuceritorilor pentru că odată cu pierderea populaţiei, pământurile
bogate erau pustiite şi deveneau deşert. Regii din Asiria şi Babilon tratau
populaţiile cucerite într-o manieră total diferită, folosind exilul şi deportarea.
Elitele, precum preoţii, administratorii, învăţaţii şi agricultorii pricepuţi erau
deportaţi din casele lor pe pământuri străine. În locul lor erau aduse persoane cu
*

Conf. univ. dr., Facultatea de Teologie, Universitatea din Craiova.
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abilităţi similare provenind din alte teritorii cucerite. În acest fel, conducătorii
locali erau înlocuiţi cu persoane de acelaşi rang, dar de etnii diferite şi străine.
Scopul acestor manevre era despărţirea populaţiei de liderii săi prin aplicarea
principiului „separă şi domină”.
Dar nici această metodă nu a fost eficientă pe o perioadă îndelungată,
pentru că în timp, populaţiile băştinaşe şi grupurile deportate s-au unit pentru a
se împotrivi puterii dominatoare. Orice confruntare între culturi diferite, în
special între una cuceritoare şi una cucerită, duc la influenţe de ambele părţi.
Asimilarea valorilor unei culturi diferite, este, de obicei, un proces benefic, dar
când un popor adoptă doar formele celeilalte culturi, fără nici un fel de
consideraţie faţă de valorile care stau la bază, acesta îşi pierde identitatea şi este
asimilat. Cartea lui Amos este prima scriere profetică ce include profeţii
împotriva neamurilor străine, dar acest tip de profeţie nu apare pentru prima
dată la Amos. Mulţi cercetători plasează originile acestui tip de profeţie în
profeţiile războinice folosite de Israel pe când purta războaiele sfinte în
pustietate şi în perioada aşezării. Profeţii anteriori lui Amos au transformat
aceste profeţii de război în profeţii de judecată, de obicei adresate inamicilor
străini ai lui Israel. În ultimii ani, cea mai larg răspândită abordare a acestor
profeţii este cea care le consideră ca fiind structurate după textul Textelor de
Blestem egiptene. Ideea a fost prezentată pentru prima dată în 1950 de savantul
danez Aage Bentzen, într-o lucrare prezentată la un seminar internaţional despre
Vechiul Testament în Leiden, şi a fost publicată în acelaşi an în Oud
testamentische Studien. În Regatul Mijlociu al Egiptului era o practică comună
folosirea Textelor de Blestem pentru a-şi blestema duşmanii. Numele naţiilor
duşmane şi al conducătorilor lor era scris pe boluri ceramice sau pe papirusuri
ce erau puse în vase de sticlă şi apoi sparte. Egiptenii credeau că prin această
metodă se diminua puterea duşmanilor. Trebuie să recunoaştem că aceasta era o
formă de magie. Naţiile care urmau să fie blestemate erau întotdeauna trecute
într-o ordine geografică fixă: mai întâi cele din sud, apoi cele din nord şi la final
cele din vest1. Un ultim blestem era rostit împotriva egiptenilor; desigur că
acest ultim blestem nu era împotriva întregului ţinut sau al conducătorului, ci
era împotriva criminalilor. Astfel, egiptenii îşi curăţau pământul de pericolele
din exterior şi din interior2. În lucrare, Bentzen sugerează că Amos ar fi putut
rosti aceste profeţii în Betel la sărbătorile de toamnă, celebrarea noului an în
regatul de nord, sărbătoare ce amintea triumful Domnului asupra forţelor
haosului, atunci când a creat lumea. Dacă era aşa, atunci inamicii statului sunt
1

J. Barton, Amos’ Oracles Against the Nations, Cambridge, Cambridge UP, 1980, p. 266-267.
Bentzen nota un tipar geografic şi în profeţiile lui Amos: Damasc (nord-est), Filistia (sudvest), Tir (nord-vest), Edom-Moab-Amon (sud-est) apoi Iudeea şi Israel. El nu sugerează o
dependenţă literară a lui Amos faţă de textele egiptene şi nici vreun împrumut de formă. El
observă doar similaritatea tiparului.
2
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acum priviţi ca reîncarnări ale forţelor haotice cosmice care din nou vor fi
supuse de Iahve. Istoria şi mitologia ar putea fi unite prin drama cultică1.
Poziţia lui Bentzen a fost extrem de populară chiar şi printre acei
cercetători care nu acceptă abordarea sa mitică şi rituală faţă de credinţa
ebraică. Atât Kapelrud cât şi Thorogood au adoptat-o în discursurile despre
profeţiile lui Amos împotriva naţiilor străine. Dar studiile ulterioare făcute pe
Textele egiptene de Blestem şi pe materialul biblic au demonstrat că
similitudinea celor două a fost dusă prea departe2. Teoria conform căreia
profeţiile lui Amos prezintă un model similar celui existent în Textele egiptene
de Blestem nu mai este acceptată la scară largă. David a transformat Israelul
într-un mare imperiu între naţiile lumii. Prin cuceriri militare, tratate şi
căsătorii, el a extins regatul unit al Israelului de la Hamat în nord, la Elat în sud,
şi de la Mediterana în vest până la deşert în est. Legătura teritorială între Asiria
şi Egipt era imperiul davidic. David personal uneşte acest imperiu, o situaţie pe
care poporul evreu a înţeles-o în termenii tradiţiei teocratice. Iahve l-a pus pe
David pe tron, iar poporul rămânea unit sub Iahve. Astfel, în această perioadă a
apărut o religie de stat care cerea acceptarea suveranităţii Domnului manifestată
în conducătorul davidic3.
Profeţiile războinice apar iniţial în riturile cultice asociate cu războaiele
sfinte. Cel mai faimos exemplu este profeţia a patra a lui Valaam, care include o
binecuvântare a victoriei lui Israel şi un blestem asupra naţiunilor străine
învinse, Edom şi Moab. Ceea ce iniţial fusese o profeţie cultică, de victorie şi
de înfrângere, rostită înaintea unei bătălii, devine, în mâinile profeţilor din
perioada prescrisă, o profeţie de judecată. De exemplu, în timpul domniei lui
Ahab în Israel (869-850), Benhadad, regele Siriei a atacat ţinutul şi a micşorat
armatele lui Israel. Aceasta a făcut ca un profet anonim să rostească, în prezenţa
lui Ahab, o profeţie de judecată împotriva sirienilor: „…Aşa zice Domnul:
pentru că sirienii vorbesc: „Domnul este Dumnezeul munţilor, iar nu
1

J. Maigret, Amos et le sanctuaire de Bethel, în „BTS”, 47/1962, p. 5-6; G. Fart, The Language
of Amos, Popular or Cultic?, în „VT”, 16/1966, p. 312-24; J. Halévy, Recherches bibliques – le
livre d’Amos, în „RevSém”, 11/1903, 11-31, 97-121, 193-209, 289-300, 12, 1904, p. 11-18.
2
Critica la adresa teoriei lui Bentzen a apărut pe ambele fronturi. O analiză a profeţiilor din
cărţile lui Amos, Isaia, Ieremia, Iezechiel şi Zaharia nu prezintă un model geografic repetat,
succesiunea punctelor cardinale variind în detaliu. Un studiu amănunţit al Textelor egiptene
arată că ordinea sud, nord, vest şi Egipt este o succesiune convenţională existentă în toate
textele egiptene şi face aluzie la geografia regiunii; modelul nu este caracteristic doar Textelor
de Blestem. Prin urmare, ordinea geografică în Textele egiptene de Blestem nu evidenţiază o
formulă magică, ci modelul potrivit căruia egiptenii împărţeau lumea.
3
Israelul nu a uitat gloria imperiului davidic. Chiar şi după ce babilonienii au distrus
Ierusalimul în 587 î.Hr., a rămas speranţa că un urmaş al lui David va recuceri tronul. În
perioada postexilică, când popoarele reîntoarse formau o comunitate instabilă, speranţa unei zile
mai bune îşi găsea materializarea în credinţa că Dumnezeu va ridica un nou conducător, un
Mesia, urmaş al lui David, care să readucă naţiunea pe o poziţie importantă în lume.
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Dumnezeul văilor; iată eu îţi voi da toată această mulţime în mâna ta, ca să
cunoşti că Eu sunt Domnul!” (III Regi 20, 28). Deşi aceste cuvinte profetice
sunt redate în formă de proză, întreaga structură de bază este identică formei
poetice a profeţiilor lui Amos împotriva naţiilor străine. Profeţiile lui Amos
împotriva naţiilor străine, ca şi alte profeţii cultice de război, nu erau rostite în
prezenţa popoarelor cărora le erau adresate1. Acestor profeţii de război, profetul
Amos le-a adăugat folosirea numerelor, probabil potrivit tradiţiei: „pentru trei
păcate, ba chiar pentru patru”. Aceste cifre nu trebuie analizate literal. Nu este
prezentată decât fărădelegea cea mai gravă, care este şi ultima; dar acea crimă
dă justificarea pedepsei care urmează.
Amos a fost un profet iudeu. În privinţa atitudinii lui faţă de cultul din
Ierusalim, majoritatea criticilor susţin că Amos a condamnat în egală măsură
practicile de cult din nord şi din sud2. Singurul motiv pentru care el nu a
menţionat nici un oraş din sud este faptul că fusese chemat pentru a predica în
nord. După cum am văzut, atacurile sale dure împotriva practicilor de cult erau
îndreptate cu predilecţie faţă de altarele din nord. Nici una dintre profeţiile lui
Amos nu condamnă vreunul din centrele religioase din sud. Este interesant de
văzut de ce s-a simţit Amos obligat să rostească profeţii doar la adresa nordului.
Răspunsul se află în două referiri din cartea lui Amos. Prima dintre acestea este
aceasta: „Şi a zis: ‘Când Domnul va striga puternic din Sion şi din Ierusalim va
slobozi glasul Său, jalnice vor fi păşunile păstorilor şi uscat va fi vârful
Carmelului’. (Amos 1, 2). Versetul apare într-o formă modificată şi în Ieremia
25, 30 şi în Ioil 3, 163. La Ieremia 25, 9 Babilonul a căpătat un rol important şi
1

În schimb, popoarele sunt redate prin persoana a III-a, niciodată prin persoana a II-a.
Adresarea prin persoana a III-a nu apare decât începând cu a doua jumătate a profeţiei
împotriva lui Israel (2, 13). Această profeţie a fost rostită cu siguranţă în Israel, probabil în
Samaria. O altă dovadă a faptului că Amos a folosit imagistica războiului sfânt în a proclama
înfrângerea naţiilor străine este folosirea repetată a pedepsei cu focul mistuitor (1, 4, 7, 10, 12,
14; 2, 2) şi utilizarea unor termeni adiţionali specifici terminologiei războiului sfânt precum:
„foc” (1, 14; 2, 2), „ furtună” (1, 14), „vijelie” (1, 14), „sunetul trâmbiţei” (2, 2) şi „a striga” (1,
2 ).
2
B. Alger, The Theology and Social Ethics of Amos, în „Scr”, 17/1965, p. 109-16.
3
Pasajul din Ieremia conţine o condamnare a tuturor naţiilor străine şi slabe. Aceasta este o
asemănare cu profeţiile lui Amos contra naţiilor străine. Majoritatea criticilor consideră Amos
1, 2 drept un pasaj imnic, care îşi are originea în cultura Ierusalimului. Se aseamănă foarte mult
cu Psalmul 50. Dar nu există nici un motiv care să ne împiedice să credem că Amos a
considerat acel Psalm ca un rezumat al mesajului său. Psalmul 50 conţine elemente de
imagistică şi un vocabular izbitor de asemănător cu cel folosit de Amos (Ps. 50, 4, 6, 7, 9, 17,
22), fapt care l-ar fi putut face atrăgător pentru Amos. În plus, Amos 1, 2 este scris în stilul
celorlalte pasaje ale cărţii, considerate ca fiind autentice; în 3, 8, cuvântul transmis lui Amos de
către Domnul pentru a-l rosti poporului, este unul de distrugere. În versetul 1, 2, Iahve este
războinicul divin, care vine nu să salvez, ci să pedepsească (cf. 2, 9, 13.16). Puterea cuvântului
său face ca păşunile să se veştejească, iar pădurile bogate de pe muntele Carmel să freamăte (cf.
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din alt punct de vedere, întrucât Iahve a anunţat planul său de a trimite după
toate triburile din nord, precizând explicit numele lui Nabucodonosor, regele
Babilonului.
Cercetătorii au avut tendinţa de a plasa profeţiile împotriva Babilonului
separat de toate celelalte. Dar după cum am văzut, elementele comune din
această colecţie sunt extrem de evidente. În plus, după cum ne aminteşte
Weinfeld1, profeţiile împotriva naţiilor străine au o mulţime de elemente
comune cu cele împotriva Iudeii. Elementele comune includ forme literare
(adesea vocabular similar) şi motive literare. Pentru a evidenţia doar câteva,
amintim polemica împotriva idolatriei, imagistica cupei mâniei şi mândria.
Chiar şi ideea de pace pentru Israel apare semnificativ o singură dată în profeţia
împotriva Egiptului (46, 27). Cele câteva naţii care au primit profeţii de
promisiune au fost menţionate deja: Moab (48, 47), Amon (48, 6), Elam (49,
39) şi Egiptul (46, 26). Deosebirea între profeţia împotriva Babilonului şi
celelalte, mai mult decât oricare alt element, o fac promisiunile adresate
Israelului şi Iudeii: lamentaţie (50, 6, 17, 33; 51, 34), profeţii de promisiune
(50, 19; 51, 5, 10, 19, 36, 46, 50), iertare (50, 20 9), întoarcerea la Sion (50, 4,
28) şi doxologia (51, 15, 19). Această procedură întrerupe tiparul profeţiilor de
blestem împotriva naţiilor străine. Judecarea Babilonului şi promisiunile pentru
Israel se unesc. Războiul crud şi iertarea Israelului sunt reprezentate împreună.
Singura concluzie este că Iahve trebuie să facă lumină în privinţa poziţionării
Babilonului, pentru ca Israelul să se bucure de promisiunile legământului cu
Iahve.
A doua referire este reprezentată de versetul 5, 4-5: „Că aşa zice
Domnul către casa lui Israel, căutaţi-Mă şi veţi fi vii! Nu umblaţi după Betel şi
în Ghilgal să nu intraţi şi nu treceţi pe lângă Beer-Şeba, căci Ghilgalul va fi dus
în robie şi Betelul va rămâne o nimica toată”. Forma acestei profeţii este
specifică torei preoţeşti, care îndrumă credincioşii să nu meargă la Betel, la
Ghilgal sau la Beer-Şeba, ci să-l caute pe Domnul şi să trăiască. Probabil că
Amos a ales termenii tehnici cultici, dāraš („a căuta”) şi bō’ („a intra”), pentru
a atenţiona credincioşii cu privire la anumite sanctuare. În ceea ce priveşte
folosirea termenului dāraš, în Psalmul 24, credincioşii sunt chemaţi să urce
dealul Domnului şi să stea în locaşul Său sfânt pentru că „acesta e neamul celor
care-L caută pe Domnul, al celor ce caută faţa Dumnezeului lui Iacob” (v. 6). În
psalmul 53, Domnul priveşte din ceruri ca să vadă dacă există cineva „care-L
caută pe Domnul” (v. 2)2.
7, 4-6; 8, 13-14, posibil şi 4, 6-8 şi 5, 16-17). Versetul 1, 2 este un rezumat al mesajului esenţial
al profetului, care anunţă distrugerea totală a regatului din nord.
1
M. Weinfeld, Jeremiah and the Spiritual Metamorphosis of Israel, în „ZAW”, 88/1976, p. 17-56.
2
Faptul că Domnul trebuie căutat în templu devine limpede prin modul în care psalmistul
încheie plângerea „Că din tot necazul m-ai izbăvit, şi spre vrăşmaşii mei a privit ochiul meu” (v.
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O bună parte dintre cercetători îl consideră pe Amos un profet al
blestemului care a proclamat distrugerea totală a Israelului. Ei susţin că Amos
nu a văzut niciun viitor pentru partea de nord a naţiunii, în afară de devastare şi
anihilare1. Pentru ei, Ziua lui Iahve2 din cartea lui Amos este o zi a întunericului
total fără nici un licăr de lumină3. Aceşti cercetători cred că ultimele cuvinte
autentice ale lui Amos sunt: „Iată ochii Domnului Dumnezeu privesc spre
împărăţia cea păcătoasă şi Eu o voi nimici de pe faţa pământului!” (9, 8a). Ceea
ce urmează este o adăugire de speranţă efectuată în perioada post-exilică pentru
cei aflaţi în exil şi pentru cei care aparţineau unei comunităţi refăcute. Nu este
deloc neobişnuită comparaţia în acest moment între Amos şi Osea. Osea este un
profet al speranţei care credea că Domnul va reface Israelul după ce îl va
pedepsi prin distrugere şi prin exil. Pentru Osea, Ziua lui Iahve are o dublă
semnificaţie: distrugerea naţiei urmată de refacerea pământului. Am văzut că
Amos a prezis izbăvirea celor drepţi din regatul de nord, în contextul unui regat
unit sub un conducător davidic drept. Conceptul Zilei lui Iahve a fost de mult
6). În mod asemănător, bō‛ este folosit într-un apel familiar către credincioşi în Psalmul 95, 6.
„Veniţi să ne închinăm şi să cădem înaintea Lui şi să plângem înaintea Domnului, Celui care
ne-a făcut pe noi”. Mays susţine că „Amos uzurpă poziţia preoţilor din Betel prin faptul că el
însuşi dă o tôrâ, în care înlocuieşte altarul cu o entitate divină, iar apoi se opune oficiului
preoţilor întru totul, interzicându-le oamenilor să vină la altare”.
1
M.O. Boyle, The Covenant Lawsuit of the Prophet Amos 3:1-4:13, în VT, 21/1971, p. 338-62;
F.C., Fensham, Common Trends in Curses of the Near Eastern Treaties and Kudurru
Inscriptions Compared with Maledictions of Amos and Isaiah, în ZAW, 75/1963, p. 155-75;
L.M., Muntingh, Political and International Relations of Israel’s Neighboring Peoples
according to the Oracles of Amos, în OTWSA, 75/1966, p. 134-42.
2
În vechea concepţie ebraică Iahve apare ca un Dumnezeu al dreptăţii care, pe de o parte,
revarsă binefacerile Sale asupra poporului pentru faptele bune săvârşite şi bineplăcute Lui, iar
pe de altă parte, ca un Dumnezeu al judecăţii, trimite asupra poporului pedeapsă pentru păcatele
sau fărădelegile săvârşite, cu scopul de a îndrepta la credinţă pe cei căzuţi. Stăpân şi creator al
întregului univers, Iahve este de asemenea şi judecător al creaturii sale: „Eu voi face dreptate
zice Domnul” (Psalmi 96, 10). Nenorocirile făceau ca Israelul să-şi îndrepte speranţele spre
timpuri mai bune, în care se vor realiza acele promisiuni, de care nu se îndoia nici o clipă că vor
fi împlinite, prin intervenţia strălucitoare a puterii divine, care va avea loc în acea „Iom Iahve” –
„Ziua Domnului”. Expresia „Iom Iahve” apare în proorociile profeţilor, mai ales în perioada de
accentuată decădere morală, când evreii uitau de legea lui Iahve, ca o reacţie împotriva
nerespectării acestei legi. Adeseori, poporul lui Israel îşi închipuia că această zi, nu va putea să
fie altceva decât o zi de dezastru pentru duşmanii săi, iar pentru el o zi de binecuvântare.
3
Pedepsele trimise de Iahve au avut un character şi un scop „instructiv-pedagogic”. Pentru a
putea fi salvat, „Ierusalimul trebuia mai întâi să-şi curăţească inima de rău” (Ieremia 4, 14),
pentru că fiecare zi de judecată şi de pedeapsă de pe acest pământ este, după profetul Ioil, un
moment din „Ziua Domnului”, un semn al venirii apropiate, şi totodată o etapă de pregătire a
poporului pentru împlinirea planurilor lui Iahve. De fiecare dată când profeţii anunţau sosirea
iminentă a Zilei Domnului ei îndemnau la pocăinţă, aceasta fiind singurul mijloc prin care
poporul se face vrednic de îndurarea lui Dumnezeu. De aceea proorocul Ioil recomandă
poporului şi preoţilor „să-şi regrete faptele rele şi să se întoarcă la faptele dreptăţii” (Ioil 2, 12).
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recunoscut ca centru al viziunii profetice despre viitor1. Cartea lui Amos
conţine cea mai veche referire la acest concept în 5, 18-20: „Vai de cei ce
doresc ziua Domnului! Ce se va întâmpla cu voi? Ziua Domnului este zi de
întuneric si nu de lumină! Veţi fi ca un om care fuge din faţa leului şi dă peste
un urs, şi ca unul care intră în casă şi se reazemă cu mâna de un perete şi îl
muşcă şarpele. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric şi nu lumină, beznă şi nu
strălucire?”
Limbajul acestui pasaj recunoaşte clar că anumite segmente ale
populaţiei aşteptau cu nerăbdare Ziua lui Iahve2. Perioada era asociată cu
lumina şi strălucirea, cu vremea când Domnul va binecuvânta poporul său. Dar
semnificaţia precisă a acestei zile nu este un subiect asupra căruia există multe
păreri. Savantul Hoffmann susţine că Ziua lui Iahve trebuie interpretată în
contextul cultului din Israel. El găseşte dovezi în sprijinul teoriei sale în cartea
Psalmilor, cartea de imnuri destinată cultului din templu. Concentrându-se
asupra cultului în perioada monarhistă, el consideră Ziua lui Iahve ca fiind
centrală pentru sărbătoarea anuală a Anului Nou când poporul celebra
întronizarea rituală a lui Iahve. „Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a
îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins, Pentru că a întărit
lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu.
Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor, Ridicat-au râurile
valurile lor; dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare, Mai mult decât
zbuciumul neasemuit al mării, minunat este, întru cele înalte, Domnul.
Mărturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne,
întru lungime de zile” (Ps. 92, vezi şi Ps. 46, 95-99).
În limbajul care aminteşte de triumful lui Marduk asupra lui Tiamat şi
înfrângerea lui Baal la Yamm, Iahve domină haosul şi restabileşte justiţia,
pacea şi prosperitatea pentru poporul său. În istorie, Domnul acordă victoria
asupra forţelor inamice; în natură, el trimite ploile vitale pentru abundenţa
recoltelor. Intermediarul prin care lucrează Domnul este regele; ca reprezentant
al divinităţii, regele are grijă de bunăstarea poporului asigurând o domnie
dreaptă. Pacea şi prosperitatea sunt reafirmate pentru generaţiile care se succed,
de Ziua anuală a lui Iahve. Hoffman îşi rezumă poziţia astfel: „Întreaga imagine
a viitorului poate fi rezumată în expresia ziua lui Iahve. Semnificaţia sa
originală este într-adevăr ziua manifestării Sale, sau epifania, ziua celebrării
Sale, dar mai ales ziua festivă care era şi ziua Încoronării sale, ziua Sa regală,
celebrarea lui Iahve, ziua în care, ca rege, El a venit şi a adus mântuirea
poporului său. Pentru că poporul spera la realizarea unei monarhii ideale, mai
1

M. Weiss, The Origin of the Day of Yahweh Reconsidered, în „HUCA”, 37/1966, p. 29-72.
C. van Leewen, The Prophecy of the Yom YHWH in Amos 5:18-20, în Language and
Meaning: Studies in Hebrew Language and Biblical Exegesis, OTS, 19, Leiden, E.J. Brill,
1974, p. 113-34.

2
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ales atunci când realitatea părea extrem de îndepărtată, încă din timpurile vechi,
atunci când se aflau la ananghie şi ameninţaţi de dezastre, ei trăiau cu speranţa
şi aşteptau ziua lui Iahve (Amos 5, 18) când Iahve trebuie să-şi amintească
legământul Său şi să apară ca un rege atotputernic şi salvator, aducând „ziua”
asupra duşmanilor Săi şi ai poporului Său (cf. Isa. 2, 12.), condamnându-i la
distrugere, dar „iertând” şi „exercitând dreptatea” pentru poporul Său”1.
Savantul german Gerhard von Rad înţelege Ziua lui Iahve într-un context total
diferit; el analizează termenul în interiorul tradiţiilor istorice ale războiului
sfânt, mai ales al acelor războaie care se duceau pentru cucerirea teritoriului2.
Von Rad îşi concentrează studiul asupra practicilor cultice din perioada
premonarhistă când, în majoritatea altarelor precum Siloh şi Sichem, oamenii
celebrau victoriile lui Iahve asupra faraonului egiptean şi cucerirea Canaanului.
Au fost şi vor fi multe Zile ale lui Iahve, multe ocazii când Domnul va acorda
poporului victoria asupra inamicilor săi. Ziua lui Iahve include chemarea la
luptă, marşul spre oştile duşmane şi intrarea personală a lui Iahve pe câmpul de
luptă. Adesea, Ziua lui Iahve este însoţită de fenomene naturale precum
cutremure, tunete, grindină sau eclipse3.
Domnul Însuşi intră în luptă, şi ceea ce urmează descrie un masacru.
„Oricine va fi aflat va fi străpuns şi oricare va fi prins va cădea de sabie. Copiii
lor vor fi zdrobiţi înaintea ochilor lor, casele lor vor fi jefuite şi femeile lor
necinstite”. (v.15-16). Iahve va pedepsi Babilonul pentru opresiunea crudă a
altui popor. Următorul citat subliniază conflictul dintre poziţiile adoptate de
Von Rad şi Hoffman. „Procedura corectă pentru investigare este eliminarea
tuturor interpretărilor posibile mai degrabă în baza unei mitologii forţate decât
să te întrebi dacă Israelul nu a avut, în vechile sale tradiţii, anumite cunoştinţe
despre conceptul venirii lui Iahve în special într-o epocă a războiului, însoţit
fiind de fenomene miraculoase. Cam aceasta este situaţia. În sine, conexiunea
aproape stereotipă a zilei lui Iahve cu intervenţia Sa în război aminteşte de
războaiele sfinte şi de toate fenomenele care le însoţesc prin tradiţie. În acest
concept al intervenţiei lui Iahve într-un act de război avem un concept clar
stabilit în tradiţia Israelului, şi ar trebui să stabilim relaţia dintre discursurile
profetice despre ziua lui Iahve înainte de a încerca alte metode de interpretare”4.
Teoria lui Hoffman subliniază mitul victoriei lui Iahve asupra haosului exprimat
1

Y. Hoffmann, The Day of the Lord as a Concept and a Term in the Prophetic Literature, în
„ZAW”, 93/1981, p. 37-50.
2
G. von Rad, The Origin of the Concept of the Day of Yahweh, în „JSS”, 4/1959, p. 97-108.
3
De exemplu, un poem despre Babilon din Isaia 13 începe cu o chemare la luptă (v. 2-4) şi
continuă cu imaginea oamenilor după bătălie (v. 5). Apoi intervine fenomenul cosmic: „Iată
ziua Domnului, ea vine aprigă, mânioasă şi întărâtată la mânie ca să pustiiască pământul şi să
stârpească pe păcătoşi de pe el. Luceferii de pe cer şi grămezile de stele nu-şi vor mai da lumina
lor; soarele se va întuneca în răsăritul lui şi luna nu va mai străluci” (v. 9-10).
4
Ibidem, p. 110.
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printr-o recreare timpurie a întronării lui Iahve în cultul său. Teoria lui Von
Rad, însă, pune accent pe războaiele sfinte premonarhice care erau rememorare
şi reamintite în diverse altare. Leewen susţine că în viaţa cultică din perioada
premonarhică îşi găseau loc atât temele istorice ale cuceririi prin război sfânt
cât şi elementele mitologice ale încoronării lui Iahve. Teoria lui Leewen este
evidentă mai ales în studiul său despre motivul războinicului divin. Ca
războinic divin, Iahve luptă în plan istoric pentru a doborî duşmanii Israelului;
ca rege încoronat, aşa cum este descris în imagistica războinicului divin, Iahve
luptă la nivel cosmic pentru a domina forţele haosului. Calendarul de sărbători
din Israel în perioada monarhistă celebra victoria Domnului în ambele planuri.
Cele două tărâmuri se amestecau atunci când evenimentele istorice erau
mitizate sau când mitologia devenea istorică. Un exemplu elocvent apare la
Isaia 51, 9-10: „Ridică-te, scoală-te, îmbracă-te cu tărie, braţ al Domnului!
Înalţă-te ca odinioară, ca în veacurile trecute! N-ai zdrobit Tu pe Rahab şi n-ai
spintecat Tu balaurul? Nu eşti Tu, oare, Cel ce ai secat marea şi apele adâncului
celui fără fund, Cel ce adâncimile mării le-ai prefăcut în cărare largă pentru cei
răscumpăraţi ai Tăi?”. Referirea la mare aminteşte de salvarea istorică a
poporului evreu la trecerea Mării Roşii. Astfel, creaţia mitologică şi salvarea
istorică sunt minunat împletite pentru a reliefa puterea Domnului1. Aşa cum
Dumnezeu a spintecat balaurul pentru a crea ordine din haos, tot astfel a
despărţit marea pentru a crea o naţiune poporului Său. Pentru Leewen, Ziua lui
Iahve este şi istorică şi mitologică în acelaşi timp. Imagistica războiului sfânt
pentru cucerirea teritoriului (Von Rad) este alăturată încoronării lui Zahve în
cultul regal (Hoffman). Leewen scrie: „Ziua lui Iahve este ziua victoriei în
războiul sfânt; dar este şi celebrarea Zilei lui Iahve atunci când cucerirea rituală
a fost parte din procesiunea Chivotului, procesiunea Gloriei Regelui către
templu, când Domnul a mers în sunet de sărbătoare, Iahve cu sunetul de corn …
pentru că Iahve este regele întregului pământ”2. Există însă numeroase pasaje
care, deşi nu conţin termenii tehnici specifici Zilei lui Iahve, utilizează
imagistica atribuită acestei zile. În descrierea acestei zile tragice de osândire,

1

Abordarea mitico-istorică a lui Leewen referitoare la conceptul de Ziua lui Iahve prin motivul
războinicului divin este cea mai utilă teorie aplicabilă la analizarea viziunii pe care Amos o are
despre acest concept. Amos proclama Ziua lui Iahve ca fiind o zi a întunericului şi a tristeţii,
fără lumină şi strălucire (Amos 5, 18-20), ceea ce trebuie să îi fi uimit foarte mult pe ascultătorii
săi. Poporul aştepta venirea Zilei lui Iahve pentru că ei credeau că aceasta va aduce pace şi
prosperitate. Folosind inversarea dramatică în forma unei comparaţii, Amos vorbea despre Ziua
lui Iahve făcând referire la o perioadă când poporul fugea de un leu pentru a întâlni un urs. Dacă
încercau să scape de pericol adăpostindu-se într-o casă erau muscaţi de şarpe. Semnificaţia este
foarte clară: este imposibil să scapi de distrugere, întrucât catastrofa este iminentă.
2
C. van Leewen, The Prophecy of the Yom YHWH in Amos 5:18-20, în Language and Meaning.
Studies in Hebrew Language and Biblical Exegesis, OTS 19, Leiden, E. J. Brill, 1974, p. 135.
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Amos a folosit suficient de multe elemente stilistice1. Vom analiza cele cinci
caracteristici ale zilei lui Iahve prezente în Cartea lui Amos: focul, exilul,
catastrofele naturale, plângerile şi distrugerea totală.
Amos foloseşte de opt ori „focul” care „devorează” duşmanii lui Iahve.
Expresia este folosită în fiecare din profeţiile contra naţiilor străine (1, 4,7, 10,
12; 2, 1), dar şi contra Israelului (5, 6; 7, 4). Este foarte posibil ca profetul să fi
descris un fenomen natural, focul, folosit pentru distrugerea fortăreţelor
inamicilor. În baza acestei interpretări, 7, 4 se referă la o secetă aprigă care
usucă apele subterane şi provoacă uscarea pământului. Referinţele ar fi despre
catastrofe naturale, mai exact focul în luptă şi o secetă aprigă. Dar cel mai
probabil este ca „focul care devastează” să fie o referire la imagistica războiului
sfânt în contextul războinicului divin. În 7, 4, Amos intenţiona să facă referire
nu la un fenomen natural, ci la focul divin (fulgerul), care are puterea de a
distruge atât adâncurile subterane (těhôm) cât şi suprafaţa pământului. „Apoi
Domnul Dumnezeu mi-a arătat o altă vedenie: iată că Domnul chema focul ca
să facă judecată; el a mistuit adâncul cel necuprins şi a prăpădit şi parte din
pământ”. Acest adânc este acelaşi cu cel din Geneza 1, 2 pe care Domnul l-a
supus pentru a realiza creaţia. „Astfel, textul trebuie înţeles ca o viziune
profetică a conflictului dintre Iahve şi monstrul primordial al adâncurilor,
conflict în care arma Domului este fulgerul său sau focul supranatural”.
Folosirea focului supranatural era o armă obişnuită a zeilor războinici din
anticul Orient Apropiat cu care aceştia biruiau haosul. Imaginile lui Baal
înfăţişează o zeitate masculină cu un tunet în mână, gata să-l străpungă pe
prinţul Yamm2. Războinicul divin al Israelului este la rândul său portretizat în
toată măreţia sa de către profetul Avacum în 3, 2-16. Relevante pentru analiza
textului lui Amos sunt următoarele versete: „Izbucnire de lumină ca la răsărit de
soare, raze vii din mâna Lui pornesc!... Acolo stă tainic ascunsă puterea Lui!”
(v. 4), „Oare împotriva fluviilor Şi-a aprins Domnul văpaia Sa? Sau asupra
marilor râuri mânia Sa? Ori împotriva mării urgia Ta, când Tu încaleci caii Tăi
şi Te sui în carele Tale de biruinţă?” (v. 8), „Munţii Te-au văzut şi s-au
cutremurat; puhoaie de apă au trecut. Adâncul şi-a slobozit glasul său şi mâinile
sale în sus le ridică”. (v.10), „Străpuns-ai cu săgeţile tale capul lui Faraon şi al
celor care se năpusteau asupra mea ca să mă sfărâme, în strigăte de veselie, ca şi

1

Pe lângă sintagma de „Ziua lui Iahve” (yôm – YHVH), care apare de trei ori în Amos 5, 1820, există alţi patru termeni care se referă la aceeaşi zi. „În ziua aceea” (bayyôm hahû’) apare de
cinci ori (2, 16; 8, 3, 9, 13; 9, 11), în vreme ce „în ziua” (bĕyôm, 3, 14) şi „ziua cea de
nenorocire” (yôm rā‛ 6, 3) şi „vin zilele” (yamin bā’îm 4, 2) sunt folosite o singură dată.
2
D. Garrett, The Structure of Amos as a Testimony to Its Integrity, în „JETS”, 27/1984, p. 275276; H. Maclean, Amos and Israel, în „Reformed Theological Review”, 18/1959, p. 1-6.
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cum porneau să sfâşie pe cel nenorocit în adăpostul lor. Cu caii Tăi Tu cutreieri
marea, puhoiul întinselor ape” (v. 14-15)1.
Imaginea focului divin se combină cu limbajul războiului sfânt în două
dintre profeţiile lui Amos contra naţiilor străine. Amos 1, 14 adaugă: „… în
mijlocul vijeliei, în ziua aceea de grea furtună”, iar în 2, 2 spune: „… Şi Moabul
îşi va sfârşi viaţa în larmă, printre strigăte de război şi în sunetul trâmbiţei”. În
trecut, poporul evreu a fost binecuvântat când Dumnezeul lor Şi-a folosit
puterile divine pentru a birui pe duşmani şi pentru a le da pământul promis.
Acum se bucură de profeţiile pe care Amos le face la adresa naţiilor străine
ostile care îi înconjoară. Cât de mult trebuie să fi suferit poporul lui Israel
atunci când Amos i-a avertizat că au devenit duşmanii Domnului, că focul
distrugător care odinioară le-a adus salvarea, îi va distruge acum pe ei.
A doua caracteristică a Zilei lui Iahve ţine de afirmaţia neclintită a lui
Amos că Israelul va fi distrus, iar pentru cei care vor supravieţui va urma exilul.
Amos nu a spus care naţiune va fi desemnată de Domnul pentru a duce la
îndeplinire distrugerea fortăreţelor şi a oraşelor din nord. El vorbeşte despre
distrugător numindu-l „un duşman” (3, 11) şi „o naţie” (6, 14). Cu siguranţă
distrugerea va fi devastatoare. Chiar şi naţiile străine se vor aduna pentru a
vedea tragedia (3, 9) şi pentru a depune mărturie contra regatului din nord
pentru crimele comise (3, 13). În Cartea lui Amos descrierea evenimentului este
una grafică. „Pentru aceasta, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Vrăjmaşul va
cutreiera prin ţară şi te va despuia de puterea ta şi va jefui palatele tale!” (3, 11),
„Înălţimile lui Isaac vor fi distruse, şi capiştile lui Israel vor fi dărâmate, iar
împotriva casei lui Ieroboam Mă voi scula cu sabie”. (7, 9)2. Amos a prezis şi
1

Idei similare întâlnim şi în Psalmul 97 (96): „Domnul împărăţeşte! Să se bucure pământul, să
se veselească insule multe. Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata este temelia
neamului Lui. Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui. Luminat-au
fulgerele Lui lumea; văzut-a şi s-a cutremurat pământul. Munţii ca ceara s-au topit de faţa
Domnului, de faţa Domnului a tot pământul” (v.1-5).
2
Oraşele din regatul de nord vor trimite pedestraşi în lupta cu duşmanul, dar nu vor supravieţui
decât foarte puţini: „Că aşa grăieşte Domnul Dumnezeu casei lui Israel: „Cetatea care scotea o
mie de oameni în luptă va rămâne cu o sută, şi cea care scotea o sută va rămâne cu zece”. (5, 3).
Dar cel mai tragic aspect al Zilei lui Iahve nu este distrugerea, ci exilarea din teritoriu. Iahve i-a
ales să fie poporul Său (3, 2) şi i-a nimicit pe duşmanii lor pentru ca ei să poată păstra pământul
(2, 9). Acum ei vor fi trataţi asemenea duşmanilor lui Iahve: îşi vor pierde moştenirea şi vor
deveni exilaţi fără de pământ într-o ţară străină: „Dar iată ce grăieşte Amos: De sabie va muri
Ieroboam şi Israel va fi dus în robie de pe pământul lui!” (7, 11). În condamnarea lui Amazia,
Amos promite exact lucrurile de care se temea toată lumea după război: tragedii familiale,
pierderea căminelor şi deportarea: „Pentru aceasta aşa zice Domnul: "Femeia ta se va desfrâna
în cetate şi fiii şi fiicele tale vor cădea în ascuţişul săbiei; pământul tău va fi măsurat cu funia şi
tu vei muri într-un loc spurcat, iar Israel va fi dus în robie de pe pământul lui”. (7, 17). Cei care
vor fi deportaţi nu se vor bucura de viaţa care le-a fost cruţată, pentru că îi vor omorî duşmanii
(9, 4).
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faptul că în Ziua lui Iahve, regatul din nord va cunoaşte mânia Domnului şi prin
forţele naturii. După cum stă scris în cartea sa, discursul profetului a avut loc cu
doi ani înainte de un cutremur major (1, 1). Oricine a trecut prin experienţa unui
cutremur ştie că acest fenomen este urmat de multă panică. Pentru că profeţiile
lui Amos contra regatului din nord conţin o serie de referiri la fenomene
naturale catastrofice, un cutremur major putea fi văzut de Amos ca un semn al
dezaprobării divine faţă de poporul său. „Şi casa cea de iarnă o voi dărâma şi
lăcaşurile cele de fildeş vor pieri şi case fără de număr nu vor mai fi, zice
Domnul”. (3, 15). Printr-o ciudată combinaţie de imagini, Amos compară
mişcările pământului în timpul unui cutremur cu creşterea şi descreşterea
Nilului în timpul inundării anuale (8, 8). Într-o altă profeţie extrem de bune
alcătuită, el afirmă că zguduirea pământului îi va cutremura chiar şi pe cei mai
viteji războinici, iar arcaşii ce merg în carele de luptă nu vor putea să stea în
picioare. „Cel iute de picior nu va putea să fugă, cel puternic nu se va mai bizui
pe puterea lui şi cel viteaz nu va scăpa cu viaţă; arcaşul nu va putea ţine piept,
cel sprinten la picior nu va scăpa, iar cel călare pe cal nu va putea să se
izbăvească. Şi cel mai îndrăzneţ dintre cei viteji va fugi dezbrăcat în ziua
aceea”, zice Domnul”. (2, 14-16). Amos a menţionat şi alte catastrofe naturale,
dar pe acestea nu le-a dezvoltat aşa cum a făcut-o în cazul cutremurului. În
viziuni, Domnul a decis să amâne o invazie de lăcuste (7, 1-3) şi o secetă
devastatoare (7, 4-6). Cu toate acestea, cu alte ocazii, Amos vorbea despre o
secetă iminentă atât de mare încât până şi cei mai puternici tineri vor leşina din
lipsa apei (8, 13). Una dintre profeţii prezice chiar şi o eclipsă (8, 9) care, deşi
nu produce dezastre, poate semăna panica între oameni.
Amos 6, 9-10 este un pasaj dificil care este cel mai bine interpretat drept
o plagă asupra pământului. Moartea este peste tot, casele sunt pline de cadavre.
O rudă vine să ia cadavrele. O altă persoană a intrat într-o altă încăpere în
căutarea altor cadavre. Când cineva este găsit în viaţă i se spune să nu-L cheme
pe Domnul în ajutor pentru că prezenţa lui Iahve nu va aduce decât sporirea
dezastrului. O asemenea devastare ce urmează războaielor şi catastrofelor
naturale aduce după sine multe plângeri, lamentaţii. Amos a considerat bocetul
funerar drept cea mai bună expresie a situaţiei sumbre a acelor vremuri. Amos
5, 1-2 şi 5, 16-17 constituie o plângere funerară care încadrează o serie de
profeţii1.
1

Deşi Domnul a ferit poporul său de plăgi în timpul evenimentelor din Exod, pedepsindu-l doar
pe faraonul egiptean şi pe poporul acestuia, acum Domnul va trece peste regatul din nord şi va
aduce distrugere asupra câmpurilor şi a viilor. Amos nu mai intervine în favoarea lor, viziunile
despre cumpăna de plumb (7, 7-9) şi coşul cu fructe de vară (8, 1-2), vor trece. În acele zile va
fi multă jeluire; cadavrele vor fi prea multe pentru a le putea înmormânta (8, 3). Deşi Amos 8,
10 este o descriere a ritualurilor de înmormântare, mulţi dintre cercetători consideră acest verset
ca neautentic.

48

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
Dat fiind apelul lui Amos la justiţie socială, probabil că sărmanii şi
nevoiaşii vor scăpa de distrugere şi vor moşteni pământul. Multe dintre pasaje
susţin că în ziua lui Iahve, mânia Domnului va cădea asupra celor bogaţi. Doar
bogaţii îşi pot permite care, pot angaja oameni care să le conducă şi pot să lupte
cu arcul (2, 13-16). În plus, cei care locuiesc în fortăreţe sunt membri ai claselor
superioare (3, 9-11). Doar bogaţii aveau două case, una pentru iarnă şi una
pentru vară (3, 15a). Doar ei aveau case construite din piatră (5, 11), şi mobilă
cu incrustaţii de fildeş (3, 15b). Cu siguranţă că doar clasele superioare aveau
bani pentru a mitui curţile de judecată (2, 6-7; 5, 12) şi pentru a întreprinde ale
tipuri de abuzuri asupra celor săraci (2, 6-8; 4, 1; 5, 7, 10-11, 15, 24; 8, 4-6).
Doar bogaţii luau parte la festivalul marzēah (4, 1; 6, 4-7).
Cu toate acestea, există în Cartea lui Amos numeroase pasaje care prezic
distrugerea totală a regatului din nord, săraci şi bogaţi deopotrivă. Nu este prea
confortabilă comparaţia pe care Amos o face între cei care vor supravieţui în
Samaria şi cele două picioare şi o ureche pe care un păstor le primeşte în
schimbul unei oi ucise de un leu (3, 12). Pentru că Amos declarase într-un alt
pasaj că oraşul Samaria va fi distrus în întregime şi „cu tot ce există în el” (6,
8), nu doar casele măreţe vor fi dărâmate ci şi cele mai mici, locuite de sărmani
(6, 11). Dezastrul va cuprinde întreg ţinutul (6, 14b), nimic nu va scăpa
judecăţii (9, 1). Clasica referire la Ziua lui Iahve din 5, 18-20 implică
întunericul total, fără lumină pentru nimeni. Mulţi dintre cercetători consideră
că discursul autentic al lui Amos se încheie cu afirmaţia sa că Domnul va
distruge Israelul de pe faţa pământului (9, 8a)1.
Argumentul central al acestui studiu a fost atenţia insuficientă acordată
relaţiei dintre naţionalism şi religie în studiile despre istoria şi religia Israelului
Antic. Acest lucru este adevărat mai ales în contextul analizei profeţilor ebraici
pre-exilici. Naţionalismul a fost considerat drept un element al particularismului
post exilic (Ezdra şi Neemia), care se dezvolta din bogata moştenire a
iudaismului. Chiar dacă în perioada monarhiei a existat o religie naţională,
mulţi cercetători consideră că profeţii ebraici s-au ridicat deasupra
contemporanilor lor, declarând că Iahve este Dumnezeul tuturor naţiilor,
chemând toţi oamenii la practicarea justiţiei sociale şi a dreptăţii2. Majoritatea
1

B.Z. Lurie, The Prophecies unto the Nations in the Book of Amos from the Point of View of
History, în „Bmik”, 54/1972-73, p. 285-301; B. Lang, The Social Organization of Peasant
Poverty in Biblical Israel, în „JSOT”, 24/1982, p. 47-63; A.S. van der Woude, Three Classical
Prophets: Amos, Hosea and Micah, în Israel’s Prophetic Tradition. Essays in Honour of Peter
Ackroyd, ed. R. Coggins et al., Cambridge/London/ New York, Cambridge University Press,
1982, p. 177-180; R. Martin-Achard, La prédication d’Amos: Remarques exégétiques et
homilétiques, în „ETR”, 41/1966, p. 13-19; R.L. Honeycutt, Amos and His Message: An
Expository Commentary, Nashville, Broadman Press, 1963, p. 181-184.
2
D. Williams, The Theology of Amos, în „RevExp”, 63/1966, p. 393-403; S. Terrien, Amos and
Wisdom, în Israel’s Prophetic Heritage: Essays in Honor of James Muilenburg, ed. B. W.

49

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
cercetătorilor consideră că profeţia pre-exilică a încercat să elibereze poporul
evreu de limitele strâmte impuse de naţionalism prin proclamarea unei credinţe
universale pentru întreaga umanitate. În analizarea cărţii lui Amos am arătat că
în perioada pre-exilică, religia era strâns legată de naţiunea-stat. Religia de stat
în Israel a început odată cu înfiinţarea dinastiei lui David, când Ierusalimul a
devenit centrul religios şi administrativ al întregului regat. Ierusalimul cu
muntele lui sacru, cu templul la care slujeau preoţi oficiali şi cu un calendar de
sărbători, susţinea acele credinţe şi practici religioase primind aprobarea
administrativă. Ierusalimul era şi locaţia geografică a oficiilor administrative
centrale ale statului, un stat care, sub domnia lui David a devenit treptat un
imperiu cu legături speciale faţă de statele vecine. Religia de stat a Israelului a
fost concentrată în dinastia davidică, atât oficialii clerului cât şi birocraţii
guvernamentali recunoscându-l pe rege drept liderul lor oficial1.
Faptul că Amos a acceptat o asemenea formă de stat nu este deloc
surprinzător, pentru că el trăise deja o formă asemănătoare în statul său natal,
Iudeea. Pentru el, Ierusalimul era principalul centru de cult al religiei oficiale.
Oraşul său natal, Tecoa era administrat de oficiali care dădeau socoteală regelui
ce domnea în Ierusalim. Acesta era modul corect de a conduce un imperiu.
Ceea ce condamna Amos era sfărâmarea acelui imperiu din cauza revoltelor
naţiilor străine care aveau relaţii speciale cu David; el condamna mai ales
revolta regatului din nord care crease o naţiune rivală Iudeii. Respingând atât
dorinţa Domnului de a crea o linie dinastică din David, cât şi caracterul
Ierusalimului de loc unic de adorare, rebelii din nord au înlocuit conducătorii
davidici legitimi cu regi care nu aveau legitimitate, stabilindu-şi propria capitală
la Samaria instituind o religie de stat în vechile altare canaanite precum cel de
la Betel. Ca urmare, sistemul judiciar condus de administraţia din Samaria era
unul corupt care îi oprima pe cei sărmani şi nevoiaşi. Amos a cerut regatului din
nord să se căiască, să se reunească cu sudul, să accepte încă o dată domnia
regilor davidici şi să practice adevărata formă a religiei, care era inclusă în
cultul din Ierusalim. El susţine că doar în acest fel nordul va scăpa de
Anderson and W. Harrelson, New York, Harper and Brothers, 1962, p. 108-15; J.P. Hyatt, The
Prophetic Criticism of Israelite Worship, Cincinnati, Hebrew Union College, 1963, p. 66-68;
W. Smalley, Recursion Patterns and the Sectioning of Amos, în „BT”, 30/1979, p. 118-27; N.J.
Tromp, Amos 5:1–17: Toward a Stylistic and Rhetorical Analysis, OTS, 23, 1984, p. 56-84.
1
R. Martin-Achard and S. P. Re’emi, Amos & Lamentations: God’s People in Crisis,
International Theological Commentary. Grand Rapids, Eerdmans, 1984, p. 29-40; J. Barton,
Amos’s Oracles against the Nations: A Study of Amos 1.3–2.5, SOTSMS 6, Cambridge,
Cambridge University Press, 1980, p. 140-147; D.L. Christensen, Transformations of the War
Oracle in OT Prophecy: Studies in the Oracles Against the Nations, HDR, 3, Missoula, MT:
Scholars Press, 1975, p. 237-250; H.B. Huffmon, The Social Role of Amos’ Message, în The
Quest for the Kingdom of God: Studies in Honor of George E. Mendenhall, ed. H. B. Huffmon
et al. Winona Lake, IN Eisenbrauns, 1983, p. 109-16.
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distrugere. Când poporul a respins mesajul său, el nu a avut altă alternativă
decât să proclame distrugerea totală a regatului din nord. Cu toate acestea,
Amos a dat speranţă celor duşi în exil, capitolul 4 prezentând dovada că
versetele 9, 8b-12 sunt autentice. În acest pasaj, profetul exprimă speranţa că
după distrugerea naţiilor străine răsculate, care odată erau parte din imperiul
davidic, „în acea zi”, Domnul va reconstrui imperiul davidic. Aici, Ziua lui
Iahve nu este o prezicere a blestemului, ci o profeţie a salvării. Amos descrie
acea zi ca o întoarcere în teritoriu a celor drepţi, o întoarcere a adevăratei „case
a lui Iacov”, pe care o identifică cu cei sărmani şi nevoiaşi. În acea naţiune
renăscută, toată lumea va respecta religia adevărată centralizată în Ierusalim, iar
regele davidic ideal va institui un sistem juridic adecvat care să asigure
dreptatea.
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IDEI ŞI PRACTICI EDUCATIVE ÎN LUMEA ANTICĂ ROMANĂ
(SECOLELE VII Î.H. – V D.H.)
Florentin Remus Mogonea∗
IDEAS AND EDUCATIONAL PRACTICES IN ANCIENT ROME
(VIITH CENTURY B.C. – VTH CENTURY A.D)
Abstract
This study emphasizes the main features and ways of action required by the
Roman culture and education (VIIth century B.C. – Vth century A.D) as well as the
principles governing the pedagogical approach/thinking identified in different pieces of
writing belonging to that period.
Initially based on an exclusively family related to education shaping the
personality of the young Roman is subsequently supported by an institutionalised
education, both a private one as well as a public one which contributes to achieving the
Roman educational ideal due to the fact that it is strongly influenced by the Greek
education, culture and civilization. The Ancient Rome’s heritage left to the barbarian
invaders is really important: a valuable classical culture as the solid basis of our postmodern spirituality.
Cuvinte cheie: educaţie şi cultură (spiritualitate) romană, şcoala
gramaticului, şcoala retorului (oratorului), educaţia familială, influenţe elenistice
Key words: Roman education and culture (spirituality), the education of the
scholar/ teacher, the education of the orator, the education received within the family,
Greek influences

1. Introducere
Vorbind despre educaţie în lumea romană (sec. VII î.Hr. – V d.Hr.),
menţionăm că aceasta a cunoscut o organizare diferită, în funcţie de principalele
etape ale dezvoltării statului şi de formele sale de administrare: regalitate,
republică şi imperiu
a) În perioada regalităţii (care a durat până în 509 î.Hr.), pământul era
proprietatea comună a celor proveniţi din vechile ginţi ale Romei (patricienii).
Cei veniţi ulterior aveau drepturi politice limitate, deşi puteau să aibă o mică
proprietate particulară (plebeii). Munca prin intermediul sclavilor era slab
dezvoltată.
∗

Lector univ. dr., Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova.
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În acest context, educaţia se baza mai mult pe aportul familiei. Tânăra
generaţie învăţa prin imitaţie, de la părinţi, din comportamentul acestora, din
munca şi activităţile lor (îndeosebi agricole). Faptul că romanii duceau multe
războaie (fie de cucerire, fie de apărare), educaţia se concentra în jurul uni ideal
fizic-militar, în formarea soldatului ascultător, viteaz, supus statului, dar şi pe
un ideal al valorilor morale şi religioase.
b) Ca urmare a dezvoltării forţelor de producţie, a creşterii numărului de
sclavi proveniţi din războaiele de cucerire, atât plebeii, cât, mai ales, patricienii
s-au îmbogăţit, motiv pentru care regii au fost înlăturaţi şi în locul regatului s-a
instaurat republica aristocratică sclavagistă.
În această perioadă, plebeii reuşesc să capete prin lupte unele drepturi
cetăţeneşti, iar cei mai bogaţi doresc să ofere copiilor lor o educaţie aleasă. Este
momentul în care asistăm la crearea unor ludi (ludus = joc, relaxare,
amuzament), adică a unor instituţii particulare care ofereau copiilor o instruire
de bază, minimală: scris, citit, socotit. Observăm, ca şi la greci, că sensul iniţial
acordat şcolii era acela de loc de relaxare, de învăţare prin joc, formă
neconstrângătoare şi preferată de copii. În ludus, copiii intrau la 7 ani, după ce
ieşeau de sub tutela educaţiei familiale.
Fiii patricienilor beneficiau de o educaţie mai aleasă. Ei erau instruiţi în
familie până la 12 ani de către un sclav pedagog, ca şi în lumea greacă
(paedagogus). Apoi, urmau şcoala de gramatică, unde studiau gramatica,
literatura, latina, greaca, logica, geometria, aritmetica, astronomia, retorica. La
16-17 ani tânărul roman îmbrăca toga virilis şi se orienta către o carieră:
armată, justiţie, oratorie. În funcţie de alegerea făcută, era dat în tutela unei
persoane mai în vârstă, cu experienţă, pe lângă care îşi făcea ucenicia.
După cucerirea Greciei (146 î.Hr.), cultura şi modalitatea de organizarea
a educaţiei greceşti pătrunde puternic în lumea romană. Cum grecii aveau
preocupări înalte pentru retorică filosofică şi dialectică, asistăm la înfiinţarea
unor şcoli de retorică şi la Roma. Mai mult, limba greacă devine preferata
aristocraţiei romane1.
Educaţia primită în şcolile romane era dublată în cazul unora şi de o
educaţie primită în străinătate, de regulă Asia Mică şi Grecia. Este şi cazul lui
Cicero, de exemplu, care a studiat la Atena. Şi alte locuri de cultură erau
vizitate de tinerii romani trimişi la învăţătură: Rodos, Pergam etc.
c) În timpul lui Octavian Augustus, statul roman trece de la republică la
imperiu. Fiind obligat să ţină sub control un număr ridicat de popoare cucerite,
Imperiul avea nevoie de un număr tot mai mare de oameni educaţi. Astfel,
educaţia devine o problemă de stat. Şcoala elementară dădea o instrucţie de
bază, menită să pregătească cetăţeni supuşi şi de încredere. În timpul
1

Ion Gh. Stanciu, O istorie a pedagogiei universale şi româneşti până la 1900, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, passim.

54

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
împăratului Vespasian se acordă pentru prima dată salariu de stat profesorilor,
aceştia devenind, astfel, funcţionari de stat.
Inclusiv sclavii beneficiau de o anumită educaţie (servi litterati). În
multe ateliere de copiat lucrau sclavi, care trebuiau să aibă o educaţie minimală.
Mai mult, mulţi dintre învăţătorii din ludi (ludi magister) erau sclavi eliberaţi,
care căpătaseră ceva drepturi.
În sfârşit, alături de şcoli, ca şi lăcaşuri de cultură şi educaţie, termele
romane erau spaţii ale delectărilor spirituale. Acestea erau adesea transformate
în locuri de discuţii şi lectură.
2. Educaţia în lumea romană. Caracteristici şi direcţii de acţiune
Întreaga evoluţie spirituală a Romei a fost puternic influenţată de cultura
şi civilizaţia greacă. Totuşi, deşi putem afirma că, în linii mari, evoluţia a fost
paralelă, există deosebiri şi, mai ales, întârzieri, decalaje între acestea.
„Dezvoltarea spirituală a Romei este decalată cu cel puţin două secole faţă de
cea a spiritului grec”1.
Educaţia romană, în dimensiunile sale cele mai vechi, este o „educaţie
ţărănească”2. Educaţia înseamnă pentru roman iniţierea progresivă într-un mod
de viaţă tradiţional. Copilul era învăţat să imite, adesea prin joc,
comportamentele, gesturile şi activităţile celor mai mari decât el, în speţă
părinţii. Astfel, pe măsură ce se maturizează, învaţă, la început să asculte
discursurile, apoi, chir încearcă să intre şi el în discuţii, exersându-şi arta
oratorică. Sau este iniţiat în munca pământului, a păstoritului iar satisfacerea
acestor roluri de „adult” îl onorează şi îi conferă o anumită demnitate printre
semeni.
Educaţia tânărului roman din secolele VII-VI î.Hr. era fizică şi morală,
militară şi religioasă. A forma cetăţeni curajoşi, virtuoşi, disciplinaţi, moderaţi,
cu un caracter puternic, acesta era scopul urmărit3. Cadrul unei astfel de
educaţii a fost până în secolul al III-lea, î.Hr., familia. Ea este mediul natural în
care trebuie să crească şi să se formeze copilul. Această tendinţă de menţinere a
copilului în sânul şcolii se păstrează chiar şi până în timpul Imperiului, când
instrucţia colectivă prin şcoli este de mult intrată în tradiţie. Dacă în Grecia, de
creşterea copilului se ocupa, de regulă, un sclav (paedagogus), în Roma, chiar
şi în familiile înstărite, de nobili, mama îşi făcea un titlu de onoare pentru a
rămâne acasă, în numele educaţiei copiilor săi. Când aceasta nu putea faţă

1

Henri-Irénée Marrou, Istoria educaţiei în antichitate. Lumea romană, vol. II, Bucureşti,
Editura Meridiane, 1997, p. 9.
2
Ibidem, p. 12.
3
François Gueux, Histoire de l`instruction et de l`éducation, Paris, Librairie Félix Alcan, 1913,
p. 38.
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rolului de „mamă-educator”, era angajată o guvernantă cu experienţă, de regulă
o femeie, rudă, de vârstă matură.
Începând de la 7 ani, copilul iese de sub tutela exclusivă a mamei, dar
beneficiază de protecţia şi autoritatea tatălui. Exemplul personal (moral,
religios, acţional, militar) al tatălui era cea mai potrivită metodă de învăţare.
Astfel, copilul învăţa scrisul, cititul, arta/tehnica de mânuire a armelor, călăritul,
căpăta cunoştinţe despre drepturile şi îndatoririle cetăţeneşti, preceptele morale
şi civice. Dacă fiicele rămân multă vreme sub îngrijirea mamei, ocupându-se de
treburi domestice, fiii îşi însoţesc tatăl şi învaţă din experienţa lui şi a celorlalţi
maturi cu care intră în contact.
De la vârsta de 16 ani, tânărul se număra printre cetăţeni, deşi formarea
sa încă nu era încheiată. Familia mai avea un rol important, dar, în acelaşi timp,
tânărul trebuia să fie instruit şi de o altă persoană de notorietate publică (prieten
de familie, politician, demnitar), pentru a putea intra în viaţa publică. De regulă
această ucenicie dura aproximativ un an, după care putea începe serviciul
militar. Renunţând la toga copilăriei şi îmbrăcând-o pe cea virilă, tânărul
adolescent poate lua parte la viaţa publică, militară, socială şi politică.
Cariera militară presupunea, ca şi ucenicia în viaţa publică, iniţierea
tânărului în meşteşugul mânuirii armelor, al călăriei, al conducerii organizate a
trupelor. Se considera că tânărul trebuia să înveţe, mai întâi, să se supună,
pentru a putea la rândul său să supună pe alţii. Pe de altă parte, pentru un viitor
politician îi stăteau bine câteva răni, garanţie a bărbăţiei şi curajului său. Tinerii
nobili, totuşi, nu erau trataţi ca simpli recruţi, ci erau protejaţi de superiori
însărcinaţi anume pentru asta.
Spre deosebire de cultura şi educaţia greacă, romanii se bazau pe o
educaţie pragmatică, utilitară, asociată cu cea fizică şi religioasă. Ideea de artă
pentru artă, nu-i încânta. Chiar disciplinele studiate confirmă afirmaţia de mai
sus. Romanii nu studiau discipline speculative, ci ştiinţe practice: gramatica,
retorica, matematica.
Treptat, educaţia realizată aproape exclusiv în familie este dublată de o
educaţie şcolară, după model grec. Şcoli particulare primare au apărut încă din
secolele VI î.Hr., cele secundare în secolul III î.Hr., iar cele de nivel superior,
abia în secolul al II-lea î.Hr.1. Tot după model grec, romanii împrumută obiceiul
sclavului însoţitor (paedagogus), care, dacă era bine ales, se putea ridica la rolul
de repetitor sau chiar preceptor, ocupându-se cu responsabilitate de formarea
copilului. Metodele romane de instruire, ca şi cele greceşti, se bazau pe
memorare pasivă şi imitare.
Dezideratul şcolii romane propunea un tip de personalitate umană
format de două tipuri de şcoli: şcoala gramaticului şi cea a retorului. Pentru
1

Ion Albulescu, Doctrine pedagogice, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2007, p. 55.
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aceasta, Roma şi-a concentrat atenţia asupra organizării învăţământului
secundar, bazat pe: autoritate, supunere, gramatică şi retorică1.
3. Idei cu privire la educaţie
Educaţia şi cultura romană au fost influenţate atât de nevoile practice ale
populaţiei (preocupări agricole, meşteşugăreşti, ale comerţului, militare,
politice), cât şi din nevoi spirituale (deşi mult mai puţin accentuate ca la greci).
Educaţia romană se baza pe ansambluri de cunoştinţe din domenii precum
literatură, gramatică, geometrie, aritmetică, astronomie, logică, retorică,
filozofie. Formarea tânărului roman era influenţată de contactul cu acestea,
precum şi de influenţa directă a familiei.
În perioada despre care discutăm, identificăm şi un ansamblu de scrieri
cu caracter pedagogic, metodic şi didactic, care fac referire la modalităţi
concrete, practice educative.
3.1. Lucius Annaeus Seneca (4. î.Hr.-65 d.Hr.)
Nu a scris în mod special lucrări privind problematica educaţiei, dar în
lucrările sale morale identificăm şi precepte de natură pedagogică. În opinia sa,
educaţia este necesară deoarece omul se naşte nedesăvârşit. Viaţa este grea, cere
voinţă, energie, perseverenţă. Cu cât omul este mai pregătit, cu atât va face mai
bine faţă vicisitudinilor vieţii.
Fiind un moralist prin excelenţă, în linia trasată de stoici (Epictet,
Marcus Aurelius), Seneca consideră că scopul ultim al educaţiei este căpătarea
virtuţii. Virtutea în sine este de ajuns să fim fericiţi.
El face şi distincţia clasică între cele trei dimensiuni ale educaţiei:
intelectuală, morală şi fizică. Educaţia intelectuală se dobândeşte prin instruire,
adică prin obţinerea cunoştinţelor necesare vieţii (Non scholae, sed vitae
discimus). Întâlnim în scrierile sale şi un principiu modern: omul nu trebuie să
aibă multe cunoştinţe, dar confuze şi rău înţelese, ci să cunoască seturi reduse
de cunoştinţe pe care să fie stăpân.
În ceea ce priveşte educaţia morală, consideră că disciplina este un
mijloc de moralizare a copilului. Se numără printre cei care cultivă respectul şi
recunoştinţa elevului faţă de educatorul său.
Pentru educaţia fizică, recomandă plimbările şi exerciţiile libere.
Consideră că virtutea nu se întâlneşte decât la un spirit format, instruit şi
ajuns la înţelepciune printr-un exerciţiu neîntrerupt. Înţelepciunea şi virtutea
sunt operă umană: „ele ne desăvârşesc şi ne dau garanţia autenticităţii umane, a

1

Cyprien Issaurat, La pédagogie. Son évolution et son histoire, Paris, Libraire – éditeur C.
Reinwald, 1886, p. 56.
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neîntreruptei sporiri în câmpul valorilor”1. Seneca credea în desăvârşirea morală
prin intermediul filosofiei, şansa şi garanţia deplinei noastre realizări.
3.2. Marcus Fabius Quintilianus (cca. 35-95 d.Hr.)
Este un reprezentant de marcă al culturii romane în domeniul literaturii,
oratoriei, filosofiei şi pedagogiei. Deşi numeroşi oameni de cultură latină au
exprimat idei valoroase cu privire la educaţie, Quintilian este singurul care a
lăsat o lucrare cu adevărat pedagogică. Menţionăm că a fost şi primul profesor
de retorică plătit de stat.
Lucrarea în care şi-a expus ideile pedagogice se intitulează Institutio
Oratoria, alcătuită din 12 părţi („cărţi”), în care tratează atât probleme ale
formării oratorului în general, cât şi probleme ale educaţiei omului. Mai ales
cărţile I şi a II-a sunt scrieri prin excelenţă pedagogice. Nemulţumit de
moravurile societăţii romane, Quintilian speră într-o asanare a vieţii morale şi
culturale prin intermediul oratorilor. Pentru aceasta, oratorul, pe lângă elocinţa
sa, trebuie să dea dovadă de pregătire enciclopedică, înţelepciune şi integritate
morală. În ceea ce priveşte educaţia, Quintilian consideră că nu natura este
vinovată de traseul greşit al unui individ, ci cultura şi educaţia deficitară pe care
a primit-o. În opinia sa, scopul educaţiei este formarea bunului orator, pregătit
pentru viaţa politică sau pentru domeniul justiţiei.
Consideră că mediul trebuie să exercite o influenţă pozitivă asupra
copilului. La început, prin joc, copilul îşi va dezvolta forţele fizice şi psihice,
dar îşi va arăt şi caracterul şi înclinaţiile. Subliniem meritul de a promova o
educaţie în conformitate nu numai cu vârsta, dar şi cu înclinaţiile copilului, care
trebuie luate în seamă şi în alegerea profesiunii.
Pedagogul Quintilian este împotriva folosirii bătăii atât de utilizată în
vremea respectivă pentru că „ea distruge simţul ruşinii şi îl înjoseşte pe om”2.
Accentul trebuie pus nu pe sancţionarea abaterilor, ci pe prevenirea acestora şi
manifestarea severităţii educatorului.
Întâlnim la Quintilian preocuparea pentru pregătirea profesorilor.
Profesorul trebuie să fie un bun pedagog, model pentru elevi, capabil să
înţeleagă copilăria şi tinereţea. Pedagogul latin avertizează asupra consecinţelor
nefaste pe care le poate crea o intervenţie nedibace a unui educator care, dorind
să grăbească formarea copilului, îl maturizează forţat, ucigându-i
spontaneitatea. Subliniază importanţa pregătirii înalte a educatorilor: „Referitor
la pedagogi, adaug următorul lucru: ori să fie cu adevărat învăţaţi – şi aceasta aş
vrea să fie prima grijă – ori să fie conştienţi că nu sunt învăţaţi. Nu există
pacoste mai mare decât acei pedagogi care, depăşind cu puţin cunoştinţele
elementare, şi-au format o convingere falsă despre ştiinţa lor. Căci se consideră
1
2

Ion Albulescu, op. cit., p. 61-62.
Ion Gh. Stanciu, op. cit., p. 45.
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jigniţi să nu se ocupe de învăţătură şi, ca în virtutea unui drept ce le conferă
autoritate, acest soi de oameni, de obicei îngâmfaţi, devin autoritari şi uneori
cruzi şi transmit altora propria lor prostie”1.
Quintilian pledează şi pentru înfiinţarea şcolilor publice. Aici profesorul
poate instrui mai eficient decât un preceptor care lucrează individual cu un elev
acasă. El chiar dă indicaţii preţioase privind învăţarea scrierii: trebuie folosite
litere săpate în lemn, pe care copiii să le folosească jucându-se. Astfel, ei învaţă
literele, apoi din litere formează silabe, iar din silabe cuvinte (este o metodă
învăţată şi astăzi în însuşirea scris-cititului).
După învăţarea cititului şi scrisului, copilul trebuie să studieze
gramatica, pentru a vorbi corect şi logic. Urmează studiul scriitorilor de seamă
din literatură şi filosofie. Autorul pledează şi pentru studiul geometriei care dă
ascuţire minţii, al aritmeticii, care conduce la formularea unor concluzii juste, al
muzicii, care-l deprinde pe viitorul orator cu ritmul şi modelarea vocii şi al
gimnasticii, care asigură supleţe şi eleganţă în gesturi şi mişcare.
Această pregătire enciclopedică îi favorizează tânărului studiul retoricii,
considerate de autor drept „floarea tuturor ştiinţelor”2.
Institutio oratoria este şi o lucrare cu caracter metodic. Identificăm aici
nu numai preocuparea pentru indicarea unui procedeu sau al altuia, dar autorul
are conştiinţa existenţei unei varietăţi de metode, dintre care gramaticul sau
retorul poate să aleagă, în raport cu scopul urmărit şi particularităţile elevilor.
Referitor la stilul de lucru cu elevii al profesorului, Quintilian scrie că
„mintea trebuie ţinută mereu trează şi în continuă atenţie”3, prin activităţi
antrenante care presupun întrebări din partea celui dintâi şi reflecţii, răspunsuri
din partea celui din urmă. Învăţarea sub formă de joc, laudele, stimulările şi
întrecerile între elevi sunt, de asemenea, recomandate.
Sintetizând, putem desprinde din opera lui Quintilian câteva principii
metodice valabile şi astăzi4: să nu dăm copilului mai mult decât poate să
primească (principiul accesibilităţii); profesorul să se comporte cu copilul
asemenea unui tată (cerinţa comunicării şi comuniunii afective); nimic nu este
lipsit de importanţă în materie de educaţie (principiul respectării
particularităţilor individuale); totul se învaţă la un moment dat (principiul
respectării particularităţilor de vârstă); învăţarea să se realizeze împreună cu
alţii şi nu departe de lume (principiul învăţării active şi interactive, al învăţării
prin colaborare, cooperare).

1

Quintilian, Arta oratorică, Bucureşti, Editura Minerva, 1974, p. 13-14.
Ion Gh. Stanciu, op. cit., p. 46.
3
Quintilian, op. cit., p. 29.
4
Constantin Cucoş, Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale, Iaşi, Editura
Polirom, 2001, p. 36.
2
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3.3. Plutarh (cca. 50-138 d.Hr.)
Născut într-o familie notabilă din Beotia, studiază la Atena retorica,
filosofia şi ştiinţele vremii sale, avându-l ca maestru pe Ammonios Sakkas. În
această perioadă, frecventează „Stoa”, precum şi „Academia platoniciană”.
Vizitează de mai multe ori Roma, unde predă filosofia morală. Obţine cetăţenia
romană şi adoptă numele de familie Mestrius, în semn de omagiu adus
prietenului său M. Mestrius Florus. Autorităţile imperiale romane îl numesc
procurator al provinciei Achaia din Grecia. Mai târziu, devine preot la templul
lui Apollo din Delphi. Plutarch era foarte cultivat, avea cunoştinţe
enciclopedice, fiind foarte preţuit în cercurile hellenistice.
A condus o şcoală de succes, în care se studia filosofia, literatura şi
istoria. A scris un Tratat despre educaţia copiilor şi diverse alte scrieri în care
se ocupa de educţia intelectuală şi morală: Maniera de a înţelege poeţii,
Maniera de a înţelege filossofii, Mijloace de autocunoaştere a progreselor pe
care le facem în practicarea virtuţii, Vieţi paralele1.
În lucrarea Vieţi paralele, autorul ne prezintă numeroase exemple oferite
de istorie, privind educaţia morală. Subliniază rolul formativ al exemplelor:
„[...] credem şi noi că-i vom imita şi privi mai cu dragă inimă pe oamenii de
treabă, după ce vom fi citit în istorie viaţa celor răi şi defăimaţi”2. Prin
intermediul exemplelor tinerii vor descoperi numeroase calităţi umane
dezirabile, pe care ar dori să le dobândească: omenia, cumpătarea, blândeţea,
hărnicia, prietenia, respectul pentru celălalt.
Înainte de toate, Plutarh este un moralist. Chestiunea morală trebuie
studiată nu atât pentru a se instrui, cât pentru a deveni virtuoşi. Ei trebuie să
înveţe să se conducă singuri, să se autoguverneze şi să înveţe să reflecteze
asupra propriilor acţiuni, conduite. Educaţia este falsă dacă se reduce la
acumularea unor cunoştinţe nefolositoare, nemoralizatoare.
Instruirea este mai preţioasă şi mai durabilă decât alte lucruri perisabile:
bogăţiile se pot pierde, gloria este un lucru prea puţin solid, frumuseţea este
perisabilă, sănătatea este uşor de pierdut; în schimb, instruirea este singurul bun
neperisabil. Cele două principale apanaje ale naturii umane sunt inteligenţa şi
raţionamentul, prin care omul poate ajunge la virtute. Aceasta (virtutea) se
probează prin aprecierile celorlalţi (imaginea ta raportată, văzută, prin ochii
altora): „Omul cu adevărat bun şi perfect nici nu doreşte altă glorie decât pe
aceea care îi deschide drumul spre fapte şi i se dă prin încredere publică. Putem
îngădui omului încă tânăr şi mânat de ambiţie să se mândrească şi să se fălească
cu gloria pe care i-o dau faptele frumoase. Căci virtuţile înnăscute şi în floare la

1
2

Ion Albulescu, op. cit., p. 64.
Plutarh, Vieţi paralele, Bucureşti, 1996, p. 102.
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asemenea oameni se întăresc [...], prin laudele acordate faptelor lor şi pe viitor
vor creşte o dată cu înălţimea sentimentelor”1.
În lucrarea Educaţia copiilor, Plutarh pledează pentru o educaţie în
familie, şcolile fiind mai degrabă recomandate învăţământului superior. Pentru
a fi modele pentru copii lor, părinţii trebuie să aibă o pregătire înaltă, prin
studiul filosofiei şi matematicii, iar copiii trebuie să studieze poezia, gimnastica
şi morala. Principalele resorturi ale unei educaţii de succes sunt încurajarea şi
convingerea. Relaţia profesor – elev trebuie să se bazeze pe încredere,
afecţiune, comunicare, deoarece violenţa este contraproductivă. Tinerii, în
formarea lor ca oameni virtuoşi, trebuie să-şi facă ucenicia spirituală alături de
un filosof care să fie şi îndrumător de cunoştinţe.
3.4. Plotin (205- 270 d.Hr.)
Născut în Egipt, la Lykopolis, Plotin studiază filosofia la Alexandria,
avându-l drept maestru pe Ammonios Saccas, un filosof platonician care nu a
scris nimic, întocmai ca şi Socrate, dar în preajma căruia rămâne timp de 11 ani,
puternic fiind impresionat de arta sa oratorică şi de cultura sa. În 244 se
stabileşte la Roma, unde deschide o şcoală filosofică proprie, care îşi va
dobândi în scurt timp un renume deosebit în cercurile senatoriale. Plotin este
considerat „ultimul mare filosof al lumii romane care, pe fundalul reprezentat
de zorii apariţiei creştinismului, a promovat o doctrină filosofică aparent izolată
în cadrele noii religii”2.
Cu o formaţie enciclopedică, bun cunoscător al lui Platon şi Aristotel,
Plotin chiar încearcă, sub împăratul Gallienus, organizarea statului ideal.
În plan pedagogic, meritele lui Plotin se obiectivează prin aducerea în
discuţie a importanţei formării prin educaţie a simţului estetic şi a sensibilităţii
spirituale, în calitatea lor de condiţii ale extazului. Aceasta pentru că educaţia
nu trebuie să se rezume doar la dimensiunea intelectuală, deoarece
raţionamentul singur este neputincios în apropierea fiinţei umane de Unu
(Plotin identifică divinitatea cu Unu etern, pur şi în sine însuşi). Aşadar
observăm că Plotin susţine necesitatea complementarităţii dimensiunilor
educaţiei, pentru că prin raţionament se poate ajunge la experienţe estetice şi la
extaz.
Plotin propune, astfel, (cu consecinţe marcante în plan educativ) un tip
nou de cunoaştere, o cunoaştere de tip abstract. Aceasta reiese din faptul că
Unu, divinitatea poate fi cunoscută nu neapărat prin ceea ce este, prin calităţile
pe care raţiunea noastră le cunoaşte, ci mai ales prin ceea ce nu este, printr-o
1

Ibidem, p. 160.
Cristian Stan, Originile educaţiei. Antichitatea şi creştinismul timpuriu, Cluj-Napoca, Editura
Presa Universităţii Clujene, 2002, p. 142.
2
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serie de sintagme negative: fără început şi sfârşit, fără formă, fără culoare, fără
mărime.
Accentuând dimensiunea religioasă în planul cunoaşterii şi relevând
posibilitatea interpretării mistice a doctrinei platoniciene, Plotin „este cel care,
practic, a deschis larg porţile creştinismului pentru acceptarea valorosului
tezaur ideatic grecesc, tezaur care, altfel, poate s-ar fi pierdut fără urmă,
privând, astfel, nu doar educaţia, ci şi cunoaşterea umană în general de un
substanţial aport teoretic”1.
Concluzii
Lumea antică romană, în cele trei etape la care facem referire – regat,
republică, imperiu (sec. VII î.Hr. – V d.Hr.) – cunoaşte în evoluţia ei, profunde
transformări în plan economic social, politic, cultural. Aceste transformări sunt
influenţate şi influenţează la rândul lor organizarea şi funcţionarea sistemului
educaţional.
Iniţial bazată pe o educaţie exclusiv familială, formarea tinerilor romani
este dublată apoi de o educaţie instituţionalizată, prin şcoli, particulare şi de
stat. Şcoala începe să fie resimţită tot mai mult ca o necesitate de stat, datorită
nevoii acestuia de a educa un număr tot mai mare de oameni care să facă faţă în
funcţii cheie din domenii precum oratoria, artele militare, domeniul public,
administrativ, juridic etc.
Pe cultura vechilor ginţi romane, treptat pătrund influenţe ale culturii şi
educaţiei greceşti (mai ales după cucerirea Greciei). Limba romană exclusivă, la
început, este dublată de limba greacă. Asistăm astfel la apariţia bilingvismului.
În unele şcoli este chiar preferată limba greacă, deoarece se consideră că limba
romană este învăţată în mod natural. Chiar unele case aristocrate preferau
educaţia de tip grec şi limba greacă.
Ducând numeroase războaie de cucerire (mai ales în perioada de
expansiune) şi de apărare (în perioade de rezistenţă în faţa popoarelor), idealul
educativ al Romei antice este în strânsă corelaţie cu idealul socio-politic şi
vizează, în principal, formarea soldatului, a militarului supus statului şi virtuos.
Pe de altă parte, acest ideal este alimentat şi de o educaţie morală şi religioasă
cu puternice nuanţe primite, din cultura, educaţia şi filosofia greacă.
Apusul imperiului roman lasă popoarelor barbare cotropitoare un imens
tezaur cultural şi o civilizaţie, care, alături de cultura şi civilizaţia greacă,
constituie un fundament solid al spiritualităţii noastre (post)moderne.

1

Ibidem, p. 147.
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FORME DE MANIFESTARE A CRIZEI ÎN COLONIILE
VEST-PONTICE LA SFÂRŞITUL EPOCII ELENISTICE
Florian Olteanu∗
FORMS OF MANIFESTATION OF THE CRISIS IN THE WESTERN-PONTIC
COLONIES AT THE END OF THE HELLENSITIC PERIOD
Abstract
The article reveals the historical mentions of the crisis in the life of the
Western-pontic colonies at the end of the hellenistic era. Having an independent
position, but a fragile economical and defensive system, they tried to establish relations
of cooperation with the “man of the day” (the head of the kingdom who controlled the
region) for having the certitude of surviving. It is known that only the Roman
autorithy, established at the begining of the Christian era, was able to ensure the
political and economical safety of the colonies which continued to have an internal
autonomy.
Cuvinte cheie: criză, colonii vest-pontice, autonomie, evoluţii politice, conflict
Key words: crisis, Western pontic colonies, autonomy, political evolutions,
conflict

Litoralul vestic al Mării Negre, este locul unde au fost întemeiate
cetăţile Tyras, Istros, Tomis, Kallatis, Dionysopolis, Apollonia Pontica,
Odessos, Mesembria. Trebuie spus, în primul rând, că instituţiile şi
magistraturile lor sunt specifice metropolelor care au fondat aceste cetăţi. Cu
excepţia Kallatidei şi Mesembriei, întemeiate de dorieni, celelalte erau cetăţi
milesiene, având magistraturi specifice metropolei lor.
Literatura de specialitate a abuzat în a considera perioada cuprinsă între
secolele III-I a.Chr drept o perioadă de criză1. Desigur, argumentele cercetărilor
se bazează pe informaţiile oferite de inscripţiile care amintesc de recoltele
slabe, de distribuirea controlată a grânelor, revolte (precum la Istros, în
inscripţia ISM I 18)2 etc. Cercetătorii au în vedere însă şi dovezile arheologice
Lector univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova.
Lucian Amon, Florian Olteanu, Considerations concernant le culte et la magistrature de
l’eponyme dans les cites ioniennes de la cote ouest de la Mer Noire, în „Analele Universităţii
din Craiova”, Seria Istorie, Nr. IX, 2004, p. 21-25.
2
D.M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a României, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1967, p. 87-91.
∗
1
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din această perioadă, care nu atestă distrugeri, ci, din contră, noi construcţii de o
frumuseţe demnă de invidiat. Cel puţin la Istros, cel mai bine cercetat sector,
„Zona Sacră” cunoaşte cele mai importante refaceri. A fost reconstruit templul
Afroditei, cel al lui Zeus Polieus, s-a ridicat, în premieră, templul dedicat lui
Theos Megas. Acestea indică faptul că deşi decretele vorbesc de criză, viaţa
cetăţii cel puţin în secolul al III-lea şi al II-lea a.Chr. era liniştită1. Trebuie
admis şi faptul că decretele de cinstire ale principalilor demnitari, precum
decretul lui Agathokles, fiul Antiphilos (ISM I 15) obişnuiesc să deformeze
realitatea tocmai pentru a scoate în relief faptele deosebite ale celor onoraţi.
Criza apare într-adevăr, în secolul I a.Chr., odată cu „războaiele mithridatice”,
campania lui Burebista, ocuparea cetăţilor de către romani.
Cetatea Odessos oferă informaţii despre un strateg, în inscripţia IGB I2
43. Este un decret de proxenie închinat unui strateg străin, Menogenes al lui
Asklepiades Heraites, trimis, aşa cum aflăm din primele rânduri ale inscripţiei
de regele trac Sadalas, în teritoriul din apropierea cetăţii Odessos. Bengston îl
considera ca fiind „Grenztratege in der Nahe von Odessos” (strateg cu rol în
protejarea graniţei din apropierea cetăţii Odessos)2. Teritoriul în cauză era
desigur sub autoritatea regelui trac, ca „o fâşie de graniţă”. Decretul este din
epoca regelui Sadalas al II-lea (care a ocupat teritoriile getice dinspre Odessos
după moartea lui Burebista (după 44 a.Chr.), până la uciderea sa în anul 42
a.Chr.)3. Asistăm, astfel, la o colaborare între Odessos şi strategul regelui
Sadalas al II-lea.
Un decret din Apollonia Pontica (IGB I2 392) în cinstea lui Epitynchanon,
fiul lui Menekrates din Tarsos îl numeşte pe acesta „comandant al oştenilor trimişi
de Mithridates în temeiul alianţei”. Un decret contemporan de la Istros în cinstea
lui Diogenes al lui Diogenes (originar dintr-o cetate care începe cu Am-), îl
prezintă pe titular ca fiind strateg al cetăţii. Deci, contrar uzanţelor, în situaţii
excepţionale, care trimit la o stare de criză (cetatea era ocupată de forţele lui
Mithridates VI Eupator4) şi un străin era strateg: „trimis de acesta (Mithridates)
strateg în oraşul nostru”5.

1

G. Bordenache, D.M. Pippidi, Theos Megas à Istros, în Bulletin de correspondance
hellénique, Athènes-Paris, 83, 1959, p. 455-465.
2
IGB I2, p. 99.
3
Florian Olteanu, Instituţiile şi magistraturile din oraşele greceşti de pe coasta de vest a Mării
Negre. O analiză comparativă cu oraşele de pe celelalte ţărmuri, în „Analele Universităţii din
Craiova”, Seria Istorie, Nr. XI, 2006, p. 33.
4
Florian Olteanu, Lucian Amon, Kleine Einschätzungen über die Beziehungen zwischen
Mithridates VI Eupator und den griechischen Städten an den Westlichen Küsten des Schwarzes
Meeres, în „Analele Universităţii din Craiova”, Seria Ştiinţe filologice. Limbi şi literaturi
clasice, I, 1-2, 2005, p. 57-60.
5
Florian Olteanu, Instituţiile, p. 34-35.
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Decretul IGB I2 37 bis, de la Odessos, se referă la 3 judecători:
Heracleitos al lui Eudoxos, Dionysios al lui Dicaigenes şi Apollonios al lui
Kleandros, străini, invitaţi să medieze în probleme ale cetăţii pe care textul nu le
precizează (apelul la străini era o practică uzuală, în justiţia lumii coloniale,
deoarece erau imparţiali n.a.). Cert este că ei s-au achitat cu cinste de misiunea
lor, fiind onoraţi de autorităţi. Textul menţionează, în schimb, că ei au judecat
cu dreptate într-un moment dificil pentru cetate restabilind lucrurile „care erau
în neorânduială”. Drept mulţumire ei au primit calitatea de proxeni din partea
Sfatului şi Poporului Odessitan.
D.M. Pippidi a publicat o inscripţie, descoperită la Istros, ISM I 184, în
care sunt atestaţi orfanistai – ocrotitorii orfanilor. Aceşti magistraţi sunt indicaţi
de o listă datată pe baza prezenţei unui preot (iereus) al lui Apollo Iatros, şi a
epimeneului (preşedintele Adunării) între secolele IV-III a.Chr1.
Aristotel (Constituţia ateniană LVI, 7) spune că la Atena, arhontele
eponim avea ca atribuţii ocrotirea orfanilor, a fetelor moştenitoare rămase
orfane, femeilor rămase gravide la moartea soţului, el putând chiar să-i
amendeze pe cei care comiteau abuzuri asupra acestora2. Dintre celelalte colonii
greceşti, doar la Selymbria a mai fost identificată această magistratură.
O prezenţă frecventă, către sfârşitul epocii elenistice, „eponimia divină”
consta în prezenţa ca eponim a unui zeu pentru a nu pierde socoteala anilor.
Putem considera că zeul care deţinea magistratura de eponim era acela al cărui
templu oferea banii necesari echilibrării situaţiei financiare a cetăţii suportând
cheltuielile legate de cultul religios3. O inscripţie de la Istros, un catalog al
preoţilor care pun o dedicaţie lui Dionysos Karpophoros („Dătătorul de roadă”)
are în preambul menţiunea: în timpul preoţiei lui Zeus4. Putem cita şi catalogul
IGB I2 250 care atestă „eponimia divină” deţinută în mai multe rânduri de zeul
Dionysos la Odessos. O listă a preoţilor eponimi de la Odessos (IGB I2 46) care
deşi nu ne arată numele zeului, este un instrument indispensabil în stabilirea
cronologiei: „Să fie într-un ceas bun: Preoţii zeului după revenire”: Exegeţii
moderni sunt unanimi în a considera că „revenirea” este întoarcerea din exil
(bejenie) a celor plecaţi după distrugerea cetăţii de către Burebista. Considerând
că primul preot şi-a exercitat magistratura de eponim în anii 48-47 a.Chr. cei 45
de preoţi care urmează după el au fost fiecare, pe rând eponim, până în anii 2/1

1

D.M.Pippidi, op.cit., p. 91.
ISM I, p. 321.
3
Lucian Amon, Florian Olteanu, Considerations concernant, p. 25.
4
Alexandru Avram, în Istoria Românilor, vol. I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 606.
2
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a.Chr., când cetatea a intrat ca şi celelalte cetăţi din Pontul Stâng, sub control
roman1.
Agoranomia era o magistratură colegială şi anuală. Nici arheologic, nici
epigrafic nu s-a determinat locul în care ar fi putut funcţiona sediul acestor
magistraţi. Principalele atribuţii ale agoranomilor la Istros, erau acelea legate
de controlarea activităţii negustoreşti, supravegherea reuniunilor şi festivităţilor
din „agora”, supravegherea bunei desfăşurări a comerţului prin verificarea
sistemului de măsuri şi greutăţi oficial al cetăţii.Deşi magistratura era anuală, au
existat momente în care un personaj precum Aristagoras fiul lui Apatourios
(ISM I 54, a doua jumătate a secolului I a.Chr.) a fost de două ori agoranom.
Cum magistraturile nu erau remunerate, aflăm din inscripţie că el a donat banii
necesari organizării procesiunilor şi festivităţilor din propria avere, suportând şi
costurile refacerii zidurilor de incintă ale cetăţii distruse de Burebista în 48
a.Chr., tot, pentru aceasta fiind răsplătit cu onoruri publice, acordându-i-se titlul
de teichopoios („ziditor”).
În aceeaşi categorie îi putem include şi pe „euposiarhi”. În epoca
elenistică târzie sunt foarte des pomenite conflictele cu barbarii care năvăleau în
teritoriile rurale ale cetăţilor vest-pontice jefuind recoltele. În aceste situaţii
cantitatea de grâne era de multe ori insuficientă, ceea ce necesita importul de
grâne, şi distribuirea acestora către populaţie într-un cadru organizat (sitonia).
Iorgu Stoian face referiri la distribuirea de grâne, citând un document epigrafic
fragmentar de la Istros2: „aceştia de bunăvoie, voind să întărească puterea
poporului („democraţia”) au dat din averea lor bani pentru aprovizionarea cu
pâine, pentru ca poporul să trăiască fericit având grâu din abundenţă, ceea ce
face posibilă o distribuire de pâine, pentru toţi cetăţenii, din fondul comun,
conform legii”.
Acumularea datoriilor prin neplata la timp a sumelor şi a dobânzilor
aferente de către cetăţile greceşti era una din problemele care apăsau cel mai
mult asupra economiei acestora. Prezentăm, în acest sens, conţinutul unui
decret, descoperit la Istros, în secolul III a.Chr., în plină epocă elenistică:
„Sfatul şi Poporul au găsit cu cale: Sub preşedinţia lui Dionysios al lui Hieron,
arhoţii au propus: întrucât Hephaistion al lui Matris, calatian, moştenind de la
tatăl său un împrumut de 300 stateri de aur, contractat de cetate, de la acesta,
de ani îndelungaţi, în afară de dobânzile întârziate, dovedindu-se om ales şi cu
inimă, înţelegător faţă de greutăţile oraşului, a renunţat la dobânzile care se
ridicau la 400 de stateri, iar pentru plata sumei datorate prin contract, 300 de
1

Lucian Amon, Florian Olteanu, Considerations about the correspondances between the
Roman military magistracies and the Greek titles in the inscriptions from the eastern provinces
of the Roman Empire, în „Analele Universităţii din Craiova”, Seria Istorie, Nr. IX, 2004, p. 185.
2
Iorgu Stoian, Tomitana-Contribuţii epigrafice la istoria cetăţii Tomis, Bucureşti, Editura
Academiei, 1962, p. 170.
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stateri, a acordat cetăţii o păsuire de doi ani fără dobânzi, pentru acestea, să
fie lăudat Hephaistion al lui Matris…”1.
La Odessos, există o menţiune a unui „euposiarh”, care avea ca atribuţii
aprovizionarea cu alimente pentru organizarea marilor banchete”2: Euphanes al
lui Zopyrion euposiarh şi panygiriarh. Alte inscripţii care atestă existenţa
acestui magistrat, sunt IGB I2 51, 111, 157, 167, 186, 204, 254.
Iată începutul unui catalog, IGB I2 51: „Să fie într-un ceas bun. În
timpul preoţiei lui Cutare, arhiereu şi euposiarh etc”3.
Chiar dacă nu toate cetăţile ne oferă informaţii epigrafice despre sitonia
şi euposiarches este de presupus existenţa lor în toate cetăţile vest-pontice în
epoca elenistică târzie.
În aceeaşi perioadă, s-a generalizat acordarea titlului de euergetes tou
demou (binefăcător al poporului), cetăţenilor care se remarcau în acţiuni de
ajutorare a semenilor lor, pornind de la anulări de datorii, până la repatrieri de
ostateci, finanţări de construcţii de importanţă publică4. Dacă binefăcătorul era
un străin, el primea cetăţenia în oraşul unde se remarcase, precum şi alte
privilegii garantate de calitatea de proxen5.
Decretul ISM I 57 din epoca imperială atestă binefacerile unei doamne
din înalta societate a Istrosului, Aba, fiica lui Hekataios:
„tuturor membrilor Sfatului şi ai Gerousiei, precum şi membrilor
asociaţiei de închinători ai lui Poseidon, medicilor şi dascălilor şi multor
invitaţi cu titlu personal, le-a înmânat câte doi denari de cap de om, sumă pe
care nici o femeie înaintea ei n-o mai împărţise vreodată”.
O inscripţie funerară (epigramă versificată) de la Tomis, ISM II 375, din
epoca imperială (sec. III p.Chr.) atestă binefacerile titularei decedate:
„…M-am născut între muze şi m-am împărtăşit din bunurile
înţelepciunii. Ca femeie, unor femei am dat mult (ajutor) soţiilor părăsite,
stăpânită fiind de sentimente pioase. De asemenea, am ajutat mult pe cea

1

Octavian Bounegru, Marius Alexianu, Introducere în epigrafia greacă, Iaşi, Editura
Universităţii A.I. Cuza, 2002, p. 296-297.
2
Iorgu Stoian, op.cit, p. 172; IGB I2 131.
3
IGB I2 51.
4
Alexandru Avram, Wohltäter des Volkes in den pontischen Städten der spätthellenistischen
Zeit, în Bűrgersinn und staatliche Macht. Festschrift fűr Wolfgang Schuller zum 65. Geburstag
(edit. Martin Dreher)”, Konstanz, 2000, p. 151-170.
5
Idem, Le plus ancien décret d'Istros octroyant la proxénie, în Civilisation grécque et cultures
antiques périphériques. Hommage à P. Alexandrescu à son 70e anniversaire (edit. A. Avram,
M. Babeş), Bucarest, 2000, p. 235-238.
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reţinută pe patul de suferinţă. Căci mi-am dat bine seama că nu pe măsura
pietăţii lor este soarta muritorilor ”1.
Ambasadorii erau numiţi în toate cetăţile în situaţii de criză, în care era
nevoie de un om destoinic, bogat, care să mai fi fost deja un magistrat
important, care să negocieze cu tracii, geţii, care se găseau la frontierele cetăţii
Istros. Aici s-au păstrat trei excepţionale documente care se referă la
ambasadori.
Primul document, „stela solilor” din secolul al III-lea a.Chr., se referă la trei
ambasadori care au fost în solie la regele get Zalmodegikos, pe care l-au convins să
restituie veniturile cetăţii şi ostatecii, pe care-i ceruse anterior ca o condiţie a plăţii
tributului de către Istros, (ISM I 8): „au adus înapoi ostatecii fiind aceştia peste
60 la număr, convingându-l pe Zalmodegikos să restituie cetăţii veniturile”.
Cei trei soli, Diodoros al lui Thrasycles, Procutos al lui Pherecles, Clearchos al
lui Aristomachos, au fost onoraţi, ca orice binefăcător, cu încoronare în teatru,
pentru ei şi urmaşii lor, li s-a pus o inscripţie în agora iar cealaltă inscripţie
lângă altarul lui Zeus Polieus (care ni s-a păstrat)2.
Al doilea decret (ISM I15) se referă la Agathokles al lui Antiphilos,
decret datat în secolul al III-lea a.Chr. În lunga-i carieră de binefăcător şi
magistrat, a fost de mai multe ori ambasador al cetăţii sale. Prima oară, a fost
trimis ca sol la comandantul tracilor, Zoltes, pe care l-a convins contra sumei de
5 talanţi să cruţe ogoarele cetăţii în care „grânele dădeau în pârg”. A doua oară,
a încheiat tratate şi înţelegeri cu regele trac, prevenind o nouă invazie. Dar tracii
lui Zoltes au încălcat pactul, ceea ce l-a determinat pe Agathokles să
pregătească apărarea cetăţii3. După ce a apărat cetatea, aflând că se pregătea o
replică mult mai puternică a lui Zoltes, a fost din nou sol, la Rhemaxos, rege din
stânga Dunării, care devenise „protector al cetăţilor vest pontice”. Acesta i-a
promis sprijin dacă va plăti tributul restant. Cei 100 de călăreţi trimişi de rege
au fost insuficienţi, ceea ce l-a determinat pe Agathokles să plece din nou în
solie „la drum de apă”, la fiul regelui4: „trimis sol la fiul regelui,
Phra(dmon?)”, dobândind şi o nouă păsuire privind plata tributului.
Însărcinat excepţional, Agathokles a suportat din propria avere drumul
plin de pericole până la regele Rhemaxos şi la Zoltes. Dispozitivul decretului,
din păcate s-a pierdut, aşa că nu putem cunoaşte ce onoruri a primit acest
remarcabil om de stat istrian.

1

Florian Olteanu, Adelina Olteanu, Asistenţa socială în Grecia antică, între normă şi cutumă,
în „Analele Universităţii din Craiova”, Seria Ştiinţe filologice. Limbi şi literaturi clasice, I, 1-2,
2007, p. 125-126.
2
ISM I, p. 63-70.
3
Ibidem, p. 82-93.
4
D.M. Pippidi, Contribuţii2, p. 207-208.
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Al treilea decret, inedit, de la sfârşitul secolului al III-lea a.Chr. (aflat
azi la Sofia), atestă negocierile purtate de Meniskos, fiul lui Theodoros cu skirii
(neam germanic). Limbajul decretelor este eufemistic, din „negocierile”
încheiate, noi înţelegând faptul că oraşul Istros dorea să minimalizeze situaţia sa
disperată, că, de fapt, îi răscumpăra cu bani grei însăşi existenţa sa pe ţărmul
vest-pontic1.
Din cele prezentate, reiese cu certitudine faptul că viaţa cetăţilor greceşti
vest-pontice, în perioada de sfârşit a epocii elenistice şi de început a stăpânirii
romane, a fost marcată de etape de prosperitate, întrerupte de momente de criză,
provocate, mai ales de evoluţiile externe ale lumii greceşti coloniale, care au
condus la pierderea independenţei, rămănând cu autonomia internă.
ABREVIERI:
ISM I, Inscripţiile din Scythia Minor, vol. I, editor D.M. Pippidi, Bucureşti, 1983.
ISM II, Inscripţiile din Scythia Minor, vol. II, editor Iorgu Stoian, Bucureşti, 1987.
IGB I2, Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, edidit G. Mihailov, vol. I, editio
altera emendata, Sofia, Academia Bulgară de Ştiinţe, 1970.

1

Alexandru Avram, în Istoria Românilor, p. 604.
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MENTALITĂŢI ALE SOCIETĂŢII ANTICE ROMANE OGLINDITE
ÎN DIHOTOMIA OTIUM-NEGOTIUM
Mihaela Popescu*, Ilona Duţă**
LES MENTALITÉS DE LA SOCIÉTÉ ANTIQUE ROMANE
À TRAVERS LA DICHOTOMIE OTIUM-NEGOTIUM
Résumé
L’évolution des concepts otium – negotium dans la zone de la littérature latine
démontre, par les effets de sens produits dans les différents contextes, l’existence d’une
problématique cohérente autour de l’idée de la préoccupation de soi, respectivement,
de la préoccupation de l’autre (l’insertion dans l’ensemble collectif, dans la Cité); le
déplacement de l’accent du pôle du negotium vers celui de l’otium (pendant l’époque
impériale) est extrêmement lié à la naissance de l’individualisme et de la subjectivité
romaine à l’intérieur de la fonction civique.
Cuvinte cheie: otium, negotium, identitate, îndatorire civică, subiectivitate
Mots clef: otium, negotium, identité, altérité, tâche civique, subjectivité

Introducere
În utilajul mental roman, „[…] închipuit ca esenţa modalităţilor de
gândire şi cadrelor logice, elementelor cheie ale viziunii asupra lumii,
exprimate în vocabularul şi sintaxa limbii, în concepţia asupra spaţiului şi
timpului, naturii societăţii, divinităţii, în miturile şi clişeele de gândire, în ideile
despre viaţă, moarte şi dragoste”1, otium şi negotium reprezintă categorii
conceptuale distincte, a căror evoluţie semantică implică deplasări substanţiale
în continuum-ul semantic al culturii latine, respectiv transformarea cadrelor
antropologice în care s-a gândit şi s-a imaginat omul roman.
Dacă fenomenul cultural în ansamblu este un mecanism coeziv,
autoreglat şi autonormat, proiectat pluricodic în mulţimea textelor şi a
discursurilor care îl constituie, dubletul conceptual otium-negotium cu
diversitatea ocurenţelor şi a contextelor care le-au facilitat semioza în aria
literaturii latine îşi demonstrează capacitatea de revelator infracultural a
articulaţiilor ideologico-mentalitare care au informat subtextual acest ansamblu
*

Lector univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova.
Lector univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova.
1
Eugen Cizek, Istoria literaturii latine, vol. I, Bucureşti, Editura Societatea „Adevărul” S.A.,
1994, p. 26-27.
**
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sistemic; contextualizările conceptelor otium-negotium permit urmărirea unor
coordonate axiologice şi antropologice esenţiale pentru cultura latină, recurente
la toate nivelurile acestui ansamblu cultural marcat de o puternică voinţă
autoconstructivă şi modelatoare. Deplasările survenite la un pol sau la celălat în
cadrul acestui dublet, reformulările unuia în lumina celuilalt, reelaborările,
redefinirile cărora le-au fost supuse acestea relevă un traseu coerent, conexat
câmpului istoric şi transformărilor ideologico-mentalitare majore produse la
Roma, traseu care ar putea fi circumscris ca unul al naşterii individului şi
subiectivităţii sub semnul lui otium prin desprinderea treptată de mecanismele
colective create în jurul Cetăţii sub patronajul lui negotium.
1. Reconstrucţia etimologică a dubletului conceptual otiumnegotium
Semnificative pentru diversele contextualizări ale dubletului conceptual
otium-negotium ar fi, pentru început, încercările de etimologie propuse pentru
otium, în cadrul cărora trei demersuri (complementare) se relevă deosebit de
interesante pentru excursul diacronic propus în studiul de faţă.
Astfel, Eduard Schwyer1 subliniază originea pastorală a termenului
otium, pe care îl pune în legătură cu OVIS (>*oui-tium > *ou(i)–tium > ou-tium)
pe baza unor argumente de ordin lingvistic (evoluţie fonetică) şi sociologic. E.
Schwyer indică însă şi posibila legătură dintre elementul oui- şi termenul latin
omentum „membrană grasă care înfăşoară intestinele”, „prapor”. Pe baza unor
afiliaţii cu termeni care desemnează obiectele de încălţăminte din vocabularul
unor dialecte baltice, E. Schwyer propune ca sens al lui otium „starea omului
încălţat” (homo *otus), deci, prin extensie, omul înfrumuseţat cu diferite
ornamente pentru a celebra zilele de sărbătoare, în opoziţie cu homo nudus.
O altă etimologie propusă de A. Fick2 subliniază originea militară a lui
otium, în opoziţie cu termenul indutiae („armistiţiu”, „pauză”, „amânare”,
„repaus”). Potrivit lui A. Fick, otium ar indica „libertatea de mişcare în situaţie
nebelicoasă, în lipsa oricărui asediu”. Prin urmare, opoziţia domi („în pace”) –
militiae („în timp de război”) s-ar suprapune peste dihotomia otium – negotium,
situaţie decelabilă în specială în perioada războaielor punice.
În sfârşit, cea de-a treia încercare de etimologie porneşte de la termenul
negotium (> nec- sau neg – otium: mihi neg-/nec-otium [est]3, rezultat prin
1

Eduard Schwyer, Etymologisch-Kulturgeschichtliches, în „Indogermanischen Forschungen”, nr.
45/1927, p. 252-266, apud Paolo Lago, Otium und negotium, în „Streifzüge, Wertkritisches
Magazin”, nr. 34/2005, p. 1, http://www.streifzuege.org/ texte_str/str_0534_lago_otium_dt.html.
2
A. Fick, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, vol. I, Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1870, p. 338, apud Paolo Lago, op. cit., p. 1,
http://www.streifzuege.org/texte_str/str_0534_lago_otium_dt.html.
3
Alfred Ernout, Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Histoire des
mots, Paris, Librairie C. Klincksieck, (siglat în text: DEL), 1939, p. 664.
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calchierea grecescului ascholía, „ocupaţie” – lui α privativ corespunzându-i în
latină prefixul neg –, care se opune lui scholé, „timp liber”, „tihnă”, echivalent
cu latinescul otium.
Aşadar, otium, deşi reprezintă o noţiune indispensabilă în utilajul mental
roman, deţine o etimologie încă puţin cunoscută, termenul opus, negotium,
elucidând numai parţial şi tardiv sensul său. În general, accepţiunile acordate lui
otium oscilează între două trăsături semice esenţiale, dar antagonice: pe de o
parte, emerge dominanta negativă, peiorativă de „lene”, „trândăveală”, iar, pe
de altă parte, se conturează accepţiunea pozitivă de „reflectare”, „meditaţie”,
„contemplaţie”. Pentru unii, otium a însemnat trândăvie, inactivitate, chiar
inerţie, pentru alţii, individualismul egoist; pentru unii, o viaţă lipsită de griji
sau chiar îmbuibarea în plăceri, pentru alţii însă, răgazul plăcut al studiului,
contemplarea, întoarcerea benefică la sine, studiul, creaţia (literară sau
filosofică). Începând din secolul al II-lea î. e. n. se propagă progresiv o accepţie
nouă care implică ideea de „timp liber obţinut prin îndepărtarea de la
îndatoririle publice şi consacrat cultivării sufletului şi spiritului”. Această din
urmă semnificaţie este cea care va contribui la concretizarea opoziţiei otium –
negotium, subliniind una din trăsăturile profunde ale lui civis romanus, anume
pragmatismul:
„O primă trăsătură [a omului roman] rezidă în pragmatism, în spiritul
practic, constatat încă din antichitate. Revelator ni se pare faptul că termenul
ludus a desemnat iniţial „jocul”, „amuzamentul” şi abia ulterior „şcoala”,
considerată aşadar aproape superfluă de primii romani. Este însă adevărat că şi
la greci scholé a indicat mai întâi „răgaz”, „inactivitate” şi numai într-o altă
etapă „şcoală”. Romanii au preluat termenul grecesc, încât schola a însemnat
iniţial „tihnă”, otium, pentru a învăţa, apoi „lecţie”, „şcoală”. Oricum se poate
constata la Roma un refuz iniţial al studierii culturii, o orientare spre activităţile
cele mai concrete, care se finalizau imediat şi în mod vizibil”1.
2. Otium-negotium: reprezentări contextuale în câmpul literaturii
latine
Urmărit contextual, în aria literaturii latine, dubletul conceptual otiumnegotium a avut o evoluţie sinuoasă, investindu-se cu semantisme indecise între
o valorizare pozitivă sau negativă: în general, în perioada preclasică (îndeosebi
prin ocurenţele în cadrul discursului comic, la Plaut şi la Terenţiu) conceptul de
otium era valorizat negativ, ca abandonare a rolului civic (socio-profesional) şi
decădere într-o inactivitate parazitară, trândavă; ca pauză necesară reflecţiei pe
marginea executării îndatoririlor civice, conceptul începe să funcţioneze abia în
perioada clasică a literaturii latine, Cicero oferind un bogat corpus textual
1

Eugen Cizek, op. cit., p. 28.
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marcat de ocurenţele dubletului otium-negotium (indecizia ciceroniană între un
mod de viaţă bazat pe otium şi unul bazat pe negotium este relevantă pentru
preistoria obscură a conceptului, dar şi pentru o mentalitate în criză, indecisă
între regimul republican, garant al unei întregi ordini morale romane şi acela
imperial, susceptibil de instabilitate şi dezintegrare). În cursul secolului clasic
augusteic (saeculum aureum) conceptul se investeşte ideologic cu semantismele
păcii universale şi ordinii (îndeosebi la Horaţiu), semantisme induse de însuşi
programul restaurator instituit de Augustus; dar, în acelaşi secol al redefinirii
identităţii romane, otium devine la Vergiliu colportorul unui mod de viaţă
arhaic, pastoral, protejat de instabilităţile şi şocurile survenite în câmpul istoric.
Încărcat cu spectrul semantic al melancoliei la Ovidiu, otium devine un concept
tot mai interiorizat, ajungând să desemneze la Seneca înseşi condiţiile necesare
edificării de sine (otium se identifică la Seneca cu preocuparea de sine).
2.1. Evoluţia conceptelor în sensul interiorităţii şi al construcţiei de
sine
Transformările semantice survenite diacronic în aria dubletului
conceptual otium-negotium s-au produs în conexiune cu structurile mentalitare
dominante pe segmentele de fond ale culturii latine, evoluţia acestora reflectând
articularea unor atitudini şi modele antropologice adoptate la Roma,
configurarea unor stiluri de viaţă, respectiv constituirea de coduri şi norme
active în substraturile mentalului roman: într-un model antropologic dominat de
pragmatism şi de constructivism, dubletul otium-negotium funcţionează, într-o
primă etapă echivalentă cu stabilitatea conferită de regimul republican, prin
valorizarea polului negotium în detrimentul lui otium (acesta din urmă cunoaşte
doar o valorizare sumară, de cadru natural, în speţă pastoral, favorabil
retragerii; dacă retragerea implică abandonarea îndatoririlor civice, negotium,
efectul este descalificarea lui otium); pe măsura traversării unor puternice crize
instituţionale (trecerea de la Republică la Imperiu), focalizarea se schimbă în
favoarea lui otium, concept care îşi deplasează referinţa de la simpla
exterioritate a codului pastoral la autoconstrucţia interiorităţii (otium devine
timpul necesar înfiripării vieţii interioare, reflexive şi autoreflexive).
La începuturile literaturii latine, în discursul dramatic abundă, în special
în cadrul comediei palliate, o lume întreagă de personaje (tineri îndrăgostiţi,
foşti comercianţi sau soldaţi fanfaroni, curtezane, proxeneţi, sclavi şireţi)
„devotate vieţii liniştite” şi care se sustrag de la morala antică a lui mos
maiorum prin sfidarea valorilor fundamentale ale lui civis romanus şi a
idealului matrimonial (bazat pe familie). Astfel, în comediile lui Plaut, otium îşi
conturează tranşant sensul în opoziţie cu două coordonate principale: războiul şi
activitatea profesională. Otium se opune lui negotium concret, fără nici o
implicaţie de ordin filosofic. Prin urmare, atât din palliatae, cât şi din togatae
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transpare un principiu fundamental: otium – negotium guvernează întreg
echilibrul societăţii romane preclasice.
În comediile lui Terenţiu, otium exprimă totuşi o „oarecare formă de
activitate”: parazitul Formione doreşte să îşi termine în grabă treaba pentru a se
dedica apoi otium-ului său preferat. Începând însă cu Terenţiu (anul 160 î.e.n.),
sfera militară este definitiv separată de cea a negotium-ului.
Horaţiu exaltă în Epode (II, 1) idealul de eliberare, de libertate, sugerând
chiar renunţarea la îndatoririle (officia) politice şi, mai ales, la ambiţiile politice:
Fericit bărbatul care, după un străvechi temei, / neştiind negoţul [s. n.]
ce e sau ce-i camăta anume, / Depărtat de toate celea, n-are nici un gând pe
lume / Decât să-şi lucreze câmpul părintesc cu boii săi1.
Autorul consacră şi în Ode spaţii largi pentru exaltarea lui otium: în Oda
15, din cartea a IV-a pledează pentru Pax – Otium împotriva mâniei (ira) care
„ascute săbiile şi aduce mizeria în cetate”.
„De altfel, se pare că în jurul lui Augustus au existat tendinţe diferite, cu
schimbări de atitudine atât din partea unora, cât şi din partea altora, inclusiv din
partea lui Augustus însuşi. Se pare că Athenodorus, de pildă, reprezenta un
curent de depolitizare destul de tranşant: nu vă ocupaţi de politică decât dacă
sunteţi cu adevărat obligaţi, dacă vă place, dacă împrejurările o impun, dar
retrageţi-vă cât puteţi de repede din politică. Şi se pare că, cel puţin la un
moment dat, Augustus se va fi arătat favorabil acestui soi de depolitizare.
Mecena şi epicureii din jurul lui, în schimb, ar fi reprezentat, dimpotrivă, o
mişcare în care se căuta un echilibru între activitatea politică din preajma
Principelui şi beneficiul acestuia şi traiul de tihnă cultivată care se impunea.
Ideea unui Principat, în care întreaga puterea s-ar afla în mâinile Principelui, în
care n-ar mai exista lupte politice, de felul celor care puteau fi întâlnite sub
Republică, în care totul ar fi în ordine, dar în care filosoful ar fi trebuit să se
ocupe totuşi de Imperiu, ar fi reprezentat în ochii acelor oameni formula cea
mai adecvată: te poţi ocupa de treburile cetăţii, ale Imperiului, de treburile
politice, de afaceri în interiorul acelui cadru a cărui pace este asigurată de
ordinea politică, de Principat; şi mai poţi apoi, în paralel, să dispui de suficient
răgaz ca să te ocupi şi de tine însuţi”2.
Acelaşi ideal de pace, care presupune o formă de activitate senină şi
fericită – pacea vieţii la ţară, dar şi pacea obţinută în urma unor lungi războaie –
se întâlneşte şi la Vergiliu în Bucolice (I, 1, 6) – unde păstorul Tityr îi spune lui
Melibeu: Melibee, astă pace [s. n.] mi-o lasă un zeu anume, / Ce-mi va fi
întotdeauna zeul cel mai bun din lume / Şi cu sânge de mioară voi stropi altarul
1

*** Poeţi latini. I. De la Ennius până la Horaţiu (antologie, prezentări ale autorilor, traduceri
şi note de Petre Stati, prefaţă de Mihai Nichita), Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 264.
2
Michel Foucault, Hermeneutica subiectului. Cursuri la Collège de France (1918-1982),
traducere din limba franceză de Bogdan Ghiu, Iaşi, Editura Polirom, 2004, p. 152.

75

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
lui1 – şi în Georgice (v. 490 – 520) unde vorbeşte de otia dia, dar şi de faptul că
Latium-ul cunoaşte o muncă forţată şi tiranică, pe care o numeşte negotium.
Însă poetul care se simte cel mai profund legat de idealul de otium este
Ovidiu, exilatul de la Tomis. Pentru el, otium coincide cu activitatea literară,
căci un scriitor, un intelectual are nevoie pentru a scrie de otium: Dar criticii săşi pună aceste întrebări – / Cum te-am creat anume, şi-n ce împrejurări, / Şiatunci vei fi pe pace! Să cânt cum aş putea, / Când numai nouri negri se-abat
pe fruntea mea? / Cer Muzele tăcere, şi liniştit liman [s. n.]!2. În Elegia a X-a,
din cartea a IV-a a Tristelor, Ovidiu evocă reîntoarcerea sa la curtea lui
Augustus unde va refuza categoric negotium-ul şi treburile politice: Ca tânărul,
şi slujbe am încercat, în şir, / Am fost în tinereţe, de mult, şi triumvir. / Şi îmi
era deschisă şi calea spre senat – / Eram prea firav însă şi nu m-aş fi-mpăcat! /
Nu mi-a plăcut urâtul, ambiţiosul ţel! / Adunător de voturi n-am vrut să fiu de
fel! / Mereu înspre al vostru răgaz ticnit şi blând [s. n.], / Surori aoniene, voi
m-aţi chemat oricând! 3.
Reabilitarea propriu-zisă a conceptului de otium (în jurul căruia s-a
configurat o semantică, în general, ambiguă, oscilantă între sensurile repausului
trândav, odihnei sau idealului de viaţă tihnită şi dezimplicată social) s-a produs
într-o manieră decisă la Seneca: lucrarea sa De brevitate vitae face din otium un
stil de viaţă (otiosa vita) definit prin efortul metodic de ocupare a timpului liber
(eliberat de raporturile cu exterioritatea socială, publică) cu edificarea de sine
(eliberarea de sarcinile exterioare, de negotium, ar trebui să conducă la
focalizarea subiectului pe construcţia interioară, pe arhitectonica sinelui).
Momentul este esenţial pentru conversia la sine a individului menţinut anterior
într-o conexiune maternală cu corpul colectiv şi cu Cetatea căreia i se dedica
necondiţionat prin practica negotium-ului; în cadrele delimitate de otium în aria
interiorităţii (ca timp liber dedicat sieşi, exersării de sine, cultivării prin studiu
neobosit) se instituie subiectivitatea construită metodic şi se dezvoltă axiologia
individului. De altfel, această constantă atenţie acordată de Seneca preocupării
de sine anticipează indubitabil idealurile expuse ulterior în De otio (scrisă în
anul 62 e. n., în perioada retragerii sale din viaţa politică), lucrare dedicată
creionării portretului perfect al înţeleptului stoic, aflat în pace cu morala civică
şi cu legile universale, pentru care otium-ul se transformă în solitudine
contemplativă.
În Hermeneutica subiectului, M. Foucault4 circumscrie modelul senecan
al preocupării de sine din perspectiva complementarităţii faţă de angrenajul
1

*** Poeţi latini. I. De la Ennius până la Horaţiu, p. 152.
Publius Ovidius Naso, Epistole din exil, traducere de Eusebiu Camilar, prefaţă, note şi indice
de Toma Vasilescu, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1966, p. 6.
3
Ibidem, p. 137.
4
Michel Foucault, op. cit., p. 361.
2
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îndatoririlor publice ale cetăţeanului roman, componenta interioară a individului
autoconstituit în condiţiile lui otium functionând complementar aceleia
dezvoltate interpersonal prin practica negotium-ului şi întregind astfel modelul
antropologic roman: „Observăm prin urmare de ce şi cum anume poate otium-ul
studios să joace acest rol de delimitare a funcţiei exercitate. Se întâmplă aşa
pentru că otium-ul studios, în calitatea lui de artă de sine însuşi având ca
obiectiv de a face în aşa fel ca individul să ajungă să stabilească cu sine însuşi
un raport adecvat şi suficient sieşi, face ca individul să nu-şi plaseze eul,
propria-i subiectivitate în delirul prezumţios al unei puteri care să-i depăşească
sarcinile reale. Întreaga suveranitate pe care o exercită, el o plasează în sine
însuşi, înlăuntrul lui însuşi sau, mai exact: într-un raport de sine însuşi cu sine.
Şi tocmai pe acest temei, plecând tocmai de la această suveranitate lucidă şi
totală pe care o exercită asupra lui însuşi, va putea el să-şi definească şi să-şi
delimiteze exercitarea propriei însărcinări doar la funcţiile care i-au fost
încredinţate. Iată ce înseamnă un bun funcţionar roman”.
2.2. Momentul ciceronian ca oscilaţie între otium şi negotium
Dubletul conceptual otium-negotium funcţionează la Cicero, îndeosebi
în De Oficiis, în două contexte bine marcate, cu implicaţii la nivel ideologic şi
mentalitar: pe de o parte, conceptele se definesc interdependent din perspectiva
unei dramaturgii sociale, viziune conform căreia indivizii sunt actori sociali
care îşi sacrifică liniştea, tihna, răgazul (otium), libertatea interioară pentru a se
investi într-un rol, supunându-se limitărilor, constrângerilor şi condiţiilor
exercitării acestuia (îndatoriri de rol social, negotium); pe de altă parte, prin
relaţionarea celor două concepte, devine tot mai transparent un model de viaţă
bazat pe preocuparea de sine, pe care îl vom regăsi la Seneca; de altfel, întregul
discurs al lui Cicero centrat pe conceptele otium şi negotium oscilează între
necesitatea îndeplinirii îndatoririlor sociale (necesitatea intrării în scenă a lui
civis romanus şi a participării la scenariile sociale) şi nevoia dedicării relaţiei cu
sine, relaţie concepută activ printr-o exersare continuă. Oscilaţia retorului între
aceste două modele de viaţă, cel al preocupării de sine şi, respectiv, cel al
preocupării de ceilalţi, nehotărârea sa cu privire la dedicarea unei vieţi tihnite
(otium), centrată pe cultivarea de sine prin studiu intens, sau implicarea într-un
proiect social este relevantă pentru indecizia ideologico-mentalitară a unei epoci
aflate între două modele politice (republican şi imperial), zguduită de criza
instituţiilor republicane şi fisurată de ascensiuni dictatoriale (precum aceea a lui
Sulla şi, ulterior, a lui Caesar); dacă regimul republican implica preeminenţa
modelului de viaţă activă social, participativă, orientată spre celălalt şi bazată pe
asumarea rolurilor (aşadar, pe negotium), odată cu ascensiunea regimului
imperial se observă o redirecţionare spre celălalt pol conceptual, otium,
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simptomatică pentru fenomenul individualizării, al atomizării şi al relativizării
sintaxei sociale.
Ocurenţele conceptelor otium-negotium în discursul ciceronian permit
surprinderea, prin transformările semantice ale acestora, a unor deplasări la
nivel mentalitar, ambii termeni (iniţial de ordin tehnic, otium, pastoral, iar
negotium, agrar) suportând o interiorizare a ariei de referinţă: în timp ce
negotium este reinvestit cu un sens etic, de îndatorire publică, socială, otium se
deplasează tot mai vizibil de la semantica odihnei de sursă pastorală spre aceea
a răgazului necesar cultivării de sine (otium dobândeşte aşadar un sens activ,
interiorizat, de preocupare de sine).
Dacă la scriitorii anteriori perioadei ciceroniene, otium cunoştea chiar
utilizări parodice (trândăvie, existenţă parazitară, la Terenţiu), la scriitorii
postciceronieni se intensifică atât interiorizarea lui otium (investirea cu sensul
de travaliu subiectiv, disciplinare de sine), cât şi încărcătura moralizatoare a lui
negotium (de angajare a subiectului în sfera publică): la Vergiliu (sub
Principatul lui Augustus) otium recuperează semantica pastorală, dar o
prelucrează în sensul unui cadru compact al subiectivităţii, loc propice
preocupării de sine, departe de agitaţia vieţii istorice; la Horaţiu, otium
dobândeşte sensuri pacificatoare şi moralizatoare (de echilibru, ordine şi rigoare
morală, în opoziţie cu stările dezechilibrante şi devastatoare precum furia şi
pornirile belicoase); la Ovidiu otium dobândeşte o componentă melancolică
(Tristele), desemnând liniştea necesară reculegerii, remontării subiectivităţii
elegiace; abia la Seneca otium se investeşte pe deplin cu sensul de travaliu
filizofic al preocupării de sine.
La Cicero dubletul otium-negotium funcţiona deja în parametrii
subiectivităţii ca raport dintre interioritate şi exterioritate, dintre sine şi celălalt,
dar ceea ce dă specificitate utilizării ciceroniene a conceptelor este oscilaţia
(indecizia, ezitarea) între un pol şi celălalt: pe de o parte, otium ca mijloc de
acces la sine propune un model de viaţă necesar şi tentant, o aspiraţie, un ideal;
pe de altă parte, negotium ca îndatorire civică (obligativitate a ieşirii spre
celălalt) blochează sau amână proiectul întâlnirii tihnite cu sine, este un
imperativ social. Astfel, într-un paragraf din De officiis (II, 4), retorul deplânge
pierderea răgazului acordat în tinereţe preocupării de sine prin studiu, îşi
expune nostalgia după un mod de viaţă apus, dar totodată îşi asumă responsabil
dedicarea preocupărilor civice: Deşi în tinereţe îmi închinasem mult timp spre a
o învăţa [filosofia], după ce am început să mă dedic demnităţilor publice şi
m-am consacrat cu totul treburilor statului, pentru filozofie nu mai aveam alt
răgaz decât cel rămas după satisfacerea intereselor prietenilor şi ale statului;
iar tot acest răgaz mi-l petreceam citind, de scris nu aveam timp [scribendi
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otium non erat]1. Mai explicit cu privire la investirea conceptului de otium cu o
semantică activă (de efort, de travaliu presupus de practicarea unei relaţii
consecvente cu sine, aşadar, o deplasare extremă faţă de semantica pasivă cu
care era investit iniţial termenul în context pastoral) devine Cicero în portretul
făcut lui Scipio Africanul într-unul din dialogurile de consiliere a propriului fiu,
Marcus: Publius Scipio, Marcus fiule, cel care a fost numit primul Africanus,
avea obiceiul să spună – a scris-o Cato, contemporanul lui – că el nu e
niciodată mai puţin liber decât când e liber şi nici mai puţin singur decât când
e singur. Vorbă minunată într-adevăr şi demnă de un bărbat mare şi înţelept,
care arată că şi în timpul liber se gândea de obicei la ocupaţiile sale şi în
singurătate vorbea cu sine, aşa încât nu-şi înceta niciodată activitatea şi uneori
nu simţea nevoia să vorbească cu nimeni. Astfel, două lucruri care pe toţi
ceilalţi îi moleşesc, timpul liber şi singurătatea [otium et solitudo], pe el îl
stimulau […]2.
Otium interiorizează aici semantica lui negotium, definindu-se totodată
ca o preocupare, un travaliu, o muncă (desfăşurată mai intens şi mai disciplinat
chiar decât se poate proiecta negotium ca preocupare pentru ceilalţi), însă ca o
practică a subiectivităţii, singura distincţie fermă între cele două concepte
rămânând aceea a delimitărilor interioritate – exterioritate, subiectiv – obiectiv,
individual – colectiv, identitate – alteritate.
Oscilaţia ciceroniană între cele două modele de viaţă, centrate pe otium,
respectiv pe negotium, devine evidentă într-un pasaj în care deplânge răgazul
forţat la care a fost supus prin excluderea sa din spaţiul public, Cicero optând
pentru dedicarea celuilalt, corpului colectiv, Cetăţii, pentru utilitatea sa în slujba
celuilalt într-o măsură mai mare decât pentru preocuparea de sine: Dar nu pot
compara nici răgazul meu cu răgazul lui Africanus, nici singurătatea mea cu a
lui căci el, odihnindu-se de greul minunatelor sale sarcini publice, îşi rezerva
câteodată clipe de răgaz şi, departe de adunările numeroase de oameni, ca
într-un port, se retrăgea în singurătate. Răgazul meu însă e determinat de lipsa
de activitate, nu de dorinţa de odihnă3. Corelată cu schimbările produse la nivel
ideologico-mentalitar, acestă oscilaţie ciceroniană surprinde însuşi momentul de
cotitură în semantizarea termenilor, de restructurare semantico-referenţială a lor
şi de redefinire (pragmatică) a condiţiilor de utilizare.
3. Concluzii
Resemantizările dubletului conceptual otium-negotium produse de-a
lungul evoluţiei sale, a diverselor contextualizări în câmpul literaturii latine,
1

Cicero, Despre îndatoriri, traducere de Daniel Ganea, în Opere alese, vol. III, ediţie îngrijită
de Gheorghe Guţu, Bucureşti, Editura Univers, 1973, p. 223-280.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
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comportă vizionarea unor mecanisme interne ale sistemului cultural latin şi ale
unor articulaţii de fond ale întregului ansamblu semiotic; aflate în strânsă
conexiune cu scheme ideologico-metalitare active la nivel infracultural,
conceptele otium şi negotium se reformulează continuu, într-un raport de
specularitate cu cadrele antropologice majore în care s-a conceput omul roman.
Prevalarea polului conceptului de negotium în perioada de puternică stabilitate
axiologică indusă de regimul republican (când negotium ca preocupare pentru
celălalt şi, îndeosebi, ca îndatorire publică asigura legătura individului cu
Cetatea) începe, după dezintegrarea Republicii, să pătrundă într-un con de
umbră, în favoarea lui otium, concept care comportă, odată cu valorizarea sa,
constituirea unei coerente conştiinţe de sine, construite metodic, prin
întreruperea legăturilor publice şi delimitarea spaţiului interior, subiectiv.
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SIMILITUDINI ÎNTRE IMPERIUL ROMAN
ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
Mădălina Strechie*
SIMILITUDES BETWEEN THE ROMAN EMPIRE
AND THE EUROPEAN UNION
Abstract
This study proposes itself to demonstrate the numerous similitudes existing
between the Roman Empire and the European Union. These are obvious especially if
we bring into discussion the concept of pax romana, an avant la lettre definition of the
European Union. Most of the European Roman provinces superpose on the European
Union countries. The European Union economy, institutional organization,
administration and geography have Roman imperial models (especially those of the
Principate). The European citizen status, with all the rights and obligations that result
from it, is strikingly similar to that of civis Romanus. Europe’s single currency, euro, a
standard currency, reminds of the Roman imperial currency that was in circulation in
all the Roman Empire provinces and outside them, representing a standard currency for
the European world in the Antiquity.
Roman civilization represents a foundation of the European civilization and it
is the Roman Empire’s merit in having realized Europe’s unification for the first time.
Roman traditions prevail even today in the European world, especially in the
administration field.
Cuvinte cheie: Roma, Uniunea Europeană, civilizaţie, organizare, similitudini
Key words: Rome, European Union, civilization, organization, similitudes

Organizarea imperială romană are multe similitudini cu Uniunea
Europeană, pe care studiul nostru le va demonstra. Dintre acestea cele mai
evidente, asupra cărora vom insista, sunt de ordin instituţional, politic,
economic, cultural, lingvistic, geografic etc.
Imperiul Roman a constituit pentru Europa un model de organizare
statală din Antichitate, Evul Mediu, până în zilele noastre. Evul Mediu
occidental şi oriental au preluat tradiţiile imperiale romane prin limba latină şi
instituţiile politice. Limba latină a constituit timp de opt secole limba
administrativă şi culturală a noilor regate post imperiale din Europa Occidentală
(regate constituite, de obicei, pe foste provincii romane)
*

Lector univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova.
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Denumirea de Imperiu Roman a desemnat cele mai însemnate creaţii
statale, cum a fost cazul Imperiului Carolingian, care va prelua majoritatea
instituţiilor politice imperiale romane1.
Perioada Renaşterii s-a inspirat foarte mult din Imperiu Roman. Ultima
mare încercare de refacere a acestuia a fost cea a lui Carol Quintul, continuată şi
de fiul său Filip al II-lea prin constituirea Sfântului Imperiu Roman2.
Aşa cum Imperiul Roman domina bazinul Mării Mediterane, devenită
un lac roman, mare nostrum, fiind centrul puterilor sale economice, tot astfel în
perioada secolului al XVI-lea multe din puterile europene importante se aflau în
bazinul Mării Mediterane şi îşi disputau supremaţia economică asupra lui3.
Napoleon urmează şi el modelul roman, atât prin instituţiile create cât şi
prin manierea de acţiune proprie principi Romanorum.
Imperiul Roman a lăsat Europei şi întregii lumi o limbă, instituţii şi un
mod eficient de organizare statală. Termenul de imperiu este, prin una dintre
accepţiile sale, o putere superioară, provenit din latinescul imperium, termen
care desemna puterea excepţională acordată unor magistraţi superiori. Titlul de
imperator desemna în Roma Antică şeful unei campanii militare sau al unei
armate, dar de la Augustus, şi mai înainte de la Caesar, imperium-ul devine
universal, titlul de imperator căpătând de facto sensul pe care îl dăm noi astăzi
noţiunii de împărat. Unitatea Imperiului Roman se baza în primul rând pe
organizarea sa administrativă şi pe utilizarea unei limbi comune, deşi teritoriul
era vast, imperiul fiind un stat federativ. Spaţiul imperial era unul sigur,
securitatea se realiza printr-o politică sistematică de romanizare4.
Ideea de „uniune europeană” este vehiculată tot în cadrul Imperiului
Roman prin ceea ce s-a numit pax romana. Conceptul de pax romana este de
fapt o definiţie a Europei dar nu numai, ea cuprindea şi Asia şi o parte a Africii,
mai ales cea de Nord; ...gentes in quibus romana pax regnavit,...(neamurile
asupra cărora domneşte pacea romană – trad.n.) nu erau numai europene ci şi
asiatice, africane5.
Aşadar pax romana era o expresie care definea pacea imperială impusă
de Augustus, după consolidarea puterii sale şi instaurarea Imperiului. Ea s-a
1

J. Carpentier şi F. Lebrun, coordonatori, Istoria Europei, prefaţă de René Remond, traducere
din limba franceză de Sándor Skultéty şi Mariana Băluţă-Skultéty, Bucureşti, Editura
Humanitas, 2006, p. 176-182.
2
Dominique Venner, Istorie şi tradiţie la europeni, traducere Aurelia Ulici, Bucureşti, Editura
Lider, 2006, p. 178-188.
3
Pierre Chaunu, Civilizaţia Europei clasice, vol. I, traducere de Adrian Alexandru Dobrescu şi
Mircea Gheorghe, Bucureşti, Editura Meridiane, 1989, p. 31.
4
Pierre Bonte, Michel Izard, coordonatori, Dicţionar de etnologie şi antropologie, traducere de
Smaranda Vultur, Radu Răutu, Iaşi, Editura Polirom, 1999, p. 295-296.
5
Jérôme Carcopino, Les étapes de l´impérialisme romain, Paris, Éditure Librairie Hachette,
1961, p. 258.
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întins peste întreg teritoriul imperial roman, timp de două secole. Această
perioadă venea după convulsiile războaielor civile. Ea a reprezentat, în acelaşi
timp, o explozie culturală şi o realitate profundă a Romei Antice, promovată şi
în plan ideologic prin propaganda imperială1.
Augustus a fost cel care a instaurat această pace, venind la putere după
cel de-al treilea război civil, în urma căruia Roma era într-un dezastru
organizaţional, dar datorită politicii augustane a devenit un stat hegemon, bine
organizat, pacificat, coagulând întreg bazinul mediteranean. Prin pacea
construită, Augustus a creat o adevărată mentalitate imperială sau raţiunea de a
fi roman2.
Unitatea imperială romană şi unitatea europeană veneau ambele după
războaie care le-au măcinat societăţile. Cele două conflagraţii mondiale din
secolul XX au început în Europa, fiind pentru societăţile europene similare,
păstrând proporţiile, cu războaiele civile romane care au dus la formarea unei
noi realităţi politice, capabilă să gestioneze interesele, teritoriile, ideologia şi
economia.
Ideea de „uniune europeană” a fost vehiculată încă din 1930 de Aristide
Briand. Această idee se găsea şi în opera marelui romancier francez Victor
Hugo. Prima construcţie a unităţii europene a fost înfiinţarea, în anul 1947, a
Comitetului provizoriu pentru o Europă unită.
O altă asemănare între cele două puteri comparate este organizarea
federală, care avea drept fundament o economie comună, pentru că organizaţia
din 1947 era constituită după un sistem federativ. Acesta este similitudinea cea
mai importantă între cele două construcţii supra-statale.
Atât Imperiul Roman cât şi Uniunea Europeană au avut baze
constituţionale. Puterile lui Augustus aveau baze legale, alături de toate creaţiile
sale instituţionale. El a fost creatorul unui sistem constituţional nou, contopind
tradiţiile instituţiilor republicane cu monarhia, printr-o ideologie de stat, o
adevărată propagandă cu valoare de cultură (propagandă executată de către
poeţii şi oamenii de cultură romani) pentru a cuceri spiritele şi a impune noile
creaţii politice3.
Instituţiile augustane erau legislative şi executive. Puterea imperială era
cea mai importantă instituţie şi avea baze constituţionale şi morale;

1

Jean-Calude Fredouille, coordonator, Larousse. Dicţionar de civilizaţie romană, traducere de
Şerban Velescu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2000, p. 146.
2
Pierre Grimal, Secolul lui Augustus, traducere, note şi prefaţă de Florica Mihuţ, Bucureşti,
Editura Corint, 2002, p. 10.
3
Ibidem, p. 13-15.
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constituţionale: titulatura, atribuţiile şi aspectele religioase; morale: imperium
maius, auctoritas şi pater patriae1.
În efortul de a consolida noua organizare politică şi totodată formă de
guvernământ romană, au fost înfiinţate noi instituţii politico-administrative. Cel
mai important organ de conducere era cel al instituţiei imperiale, ajutată în
luarea deciziilor de către un concilium principis. Acest consiliu era format din
20 de membri, oameni de încredere şi devotaţi împăratului, cu rol politic
consultativ pentru împărat în principalele probleme ale statului nou creat. Putem
spune că avea unele competenţe similare Senatului. Din acest consiliu făceau
parte prietenii principelui, cei mai mulţi fiind senatori şi cavaleri. O dată cu
Hadrian, această instituţie devine un fel de guvern care conducea, împreună cu
împăratul, destinele imperiului. Mai târziu el va cuprinde şi o serie de servicii
specializate: juridice, administrative şi politice2.
Şi Uniunea Europeană are instituţii legislative şi executive asemănătoare
Imperiului Roman. Dacă la romani instituţiile legislative erau Senatul şi
Principele, acesta cumulând întreaga putere legislativă prin impunerea
membrilor Senatului, iar instituţiile executive erau concilium principis şi
ordinul ecvestru, care administra de facto imperiul, în cazul Uniunii Europene
instituţiile legislative sunt Parlamentul European şi Consiliul European, iar
instituţiile executive: Consiliul de miniştri, Comisia Europeană. Alături de
acestea, Uniunea Europeană are şi o componentă juridică reprezentată de
Curtea de Justiţie3.
O altă similitudine evidentă între Imperiul Roman şi Uniunea Europeană
este economia, una din cele mai viabile forme de uniune. Dacă Imperiul Roman
se baza pe economia lui de ager publicus, pe grânele, măslinele şi minereurile
provinciilor europene, pe comerţ – ceea ce a dus la unitatea economică a
provinciilor cu cetatea Romei, tot astfel şi Uniunea Europeană a fost conturată
mai întâi prin tratate care consfinţeau interesele economice comune. Tratatul de
la Paris, din 1951, era de fapt o instituţie supra-naţională cu puteri executive,
fiind semnat, iniţial, de şase state europene: Belgia, Franţa, Italia, Luxemburg,
Olanda, R. F. Germania (toate, cu mici excepţii, foste provincii ale Romei
Antice). Acest tratat avea un scop economic predominant, el purtând denumirea
de Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a cărbunelui şi oţelului4.
1

Marcel Bordet, Istoria Romei Antice, traducere Maria Ivănescu, Bucureşti, Editura Lider, f.a.,
p. 224-225.
2
Eugen Cizek, Mentalităţi şi instituţii politice romane, traducere în limba română Ilieş
Câmpenau, Bucureşti, Editura Globus, 1998, p. 242.
3
Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, Bucureşti,
Editura Universul Juridic, 2006, p. 297.
4
Luciana-Alexandra Ghica, coordonator, Enciclopedia Uniunii Europene, cuvânt înainte de
prof. univ. dr. Cristian Preda, Bucureşti, Editura Meronia, 2007, p. 32.
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Similitudinile economice sunt cele mai evidente între Imperiul Roman şi
Uniunea Europeană, dacă ne gândim la forţa de muncă şi la migraţia ei, moneda
comună folosită în schimburile economice internaţionale, acordurile comerciale
etc. Chiar cotele impuse, la anumite produse, de Uniunea Europeană amintesc
de specializarea economică a provinciilor romane. Ele ofereau Imperiului ceea
ce acesta avea nevoie, iar forţa de muncă, excludem de aici sclavii, găsea în
capitala romană cea mai bună oportunitate de muncă, fiind cunoscută expresia:
Toate drumurile duc la Roma. Migraţia în Roma nu era numai pentru muncă,
dar şi pentru studii, dacă ne gândim la dascălii greci din Roma. Numeroşi
provinciali din trupele auxiliare: galli, germanici, brittani, illyri executau o
migraţie profesională prin serviciul militar în slujba Romei.
Uniunea Europeană a reprezentat şi reprezintă încă un magnet al forţei
de muncă şi al migraţiei pentru studii, fiind numeroase programe care o
încurajează atât între statele componente ale Uniunii, dar şi cu alte state
nemembre.
Circulaţia monedei constituie expresia unei economii viabile. Moneda
transmite date despre rafinamentul economic, schimburile comerciale,
dezvoltarea economică etc. Monedele romane circulau în cadrul Imperiului
Roman şi erau prezente pe întreg teritoriul controlat de către autoritatea
imperială; aureus şi sestertul erau monede utilizate mai rar, în schimb denarii şi
cele de cupru erau cele mai utilizate1.
Monedele romane au fost monedele etalon ale economiei europene din
perioada Imperiului Roman, tot astfel cum moneda euro este moneda etalon a
Uniunii Europene. Moneda unică europeană a creat şi ea o catalizare a ţărilor
europene la proiectul Uniunii Europene, mai ales că multe state au adoptat
această monedă. Totodată, prin euro s-a demonstrat şi succesul politic al
Uniunii Europene, această monedă aducând noi contribuţii identităţii europene.
Statele s-au apropiat proiectului federal şi datorită economiei promovate de
euro, care a devenit o monedă etalon în cadrul relaţiilor economice mondiale2.
Comitetul Internaţional Mixt pentru Unitate Europeană, prima
construcţie europeană postbelică din anul 1948 avea în componenţa sa
următoarele organizaţii: Liga europeană de cooperare economică, Uniune
Federaliştilor europeni, Uniunea Parlamentară Europeană, Mişcările
Europene Anglo-Franceze unite. Construcţia europeană a continuat şi în anul
următor, 1949, când a luat fiinţă Consiliul Europei cu scopul precis de a crea o
unitate a ţărilor europene pentru protejarea subiecţilor săi şi a statului de drept3.
1

Bryan Ward Perkins, Căderea Romei şi sfârşitul civilizaţiei, traducere din limba engleză de
Doina Lică, Bucureşti, Editura Bic All, 2008, p. 102-106.
2
Iordan Gheorghe Bărbulescu, Uniunea Europeană de la naţional la federal, Bucureşti, Editura
Tritonic, 2005, p. 133-135.
3
Luciana-Alexandra Ghica, op. cit., p. 30-31.
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Tratatele de aderare la Uniunea Europeană se aseamănă cu procedurile
de integrare ale unei provincii în Imperiul Roman, cu deductio coloniae sau lex
provinciae.
Dacă în perioada republicană romană cel care stabilea condiţiile
integrării unei provincii era imperator-ul victorios, prin lex data provinciae,
alături de reprezentanţii Senatului, în perioada Imperiului Roman s-a urmărit
uniformizarea provinciilor cucerite. Astfel, în fiecare provincie nou cucerită se
organiza o viaţă publică, politică, administrativă şi culturală după modelul
capitalei Roma1.
Roma a unit supuşii săi şi prin crearea unei conştiinţe romane. Aceasta a
fost prezentată cel mai frumos în Res gestae Divi Augusti. Pentru romani,
imperiul creat de Augustus era tot o republică romană, dar o republică extinsă.
Reformele legislative şi administrative înfăptuite de către primul împărat au
făcut din Roma jandarmul Mării Mediterane. Roma a realizat în acelaşi timp
controlul cetăţilor cucerite, implicit integrarea lor în lumea romană prin legi,
instituţii, economie, administraţie şi armată2. De asemenea, conştiinţa
europeană unită s-a creat printr-o serie întreagă de asocieri, cooperări succesive
şi prin extinderea membrilor cu interese economice comune. Extinderea s-a
făcut prin aderarea unor noi state, printr-o serie de tratate, dintre aceste state
amintim: Grecia, Spania, Portugalia, Austria, Finlanda, Suedia, Danemarca,
Irlanda, Regatul Unit, Cipru, Malta, Cehia, Polonia, Ungaria, Slovenia,
România, Bulgaria etc.3. Toate aceste state, prin cooperarea economică, au
întărit conştiinţa europeană, de apartenenţă comună la o uniune a Europei. Aşa
cum noile ţări membre în Uniunea Europeană capătă drepturile şi obligaţiile
acesteia, tot astfel se întâmpla şi în cazul Imperiului Roman.
Cele două construcţii statale se aseamănă şi în ceea ce priveşte cetăţenia.
Cetăţenia romană crea o unitate politică cetăţenilor săi, transformând
cultura latină şi limba acesteia într-o limbă globală. În anul 212 p. Chr.,
cetăţenia romană a fost acordată tuturor locuitorilor Imperiului Roman, de către
împăratul Caracalla. Şi anterior, mulţi împăraţi au încercat să acorde cetăţenie
romană în cadrul numeroaselor provincii imperiale. Astfel, în anul 48 p. Chr.,
Claudius, după efectuarea unui recensământ, a discutat despre acordarea
cetăţeniei romane tuturor gallilor. Augustus luase şi el cu mult înainte măsuri
pentru o reformă a cetăţeniei, prin stabilirea unei ierarhii a cetăţenilor romani,

1

Jean-Calude Fredouille, op. cit., p. 162.
Yves Roman, Împăraţi şi senatori. Istoria politică a Imperiului Roman, Secolele I-IV,
traducere din limba franceză de Mihai Popescu, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2007, p. 164168.
3
Augustin Fuerea, op. cit., p. 25-26.
2
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care se baza în esenţă pe cetăţenii care aveau acces la ius honorum, majoritatea
din Italia, şi cetăţeni proveniţi din provincii1.
Cetăţenia era un privilegiu, ea putea fi obţinută prin naştere sau prin
servicii deosebite aduse statului roman, exemplificator fiind cazul militarilor
din cadrul trupelor auxiliare romane, care după terminarea serviciului militar
primeau cetăţenie romană atât pentru ei, pentru concubine şi pentru copiii lor cu
acestea. După terminarea stagiului militar soldaţii primeau o diplomă militară
echivalentă cu un certificat de cetăţenie, emanat de la autoritatea de stat
romană, reprezentată prin consuli şi prin împărat. Cetăţenia europeană este
considerată complementară cetăţeniei naţionale. Există anumite drepturi care
rezidă din acesta, cum ar fi dreptul la libera circulaţie, dreptul de sejur, dreptul
de exercitare a votului, de participare la alegerile municipale, dreptul de
protecţie diplomatică etc.2. Privilegiul cetăţenilor europeni în raport cu alţi
cetăţeni ale căror state nu aderaseră încă la Uniunea Europeană a fost vizibil
mai ales prin acordul Schengen, care prevedea eliminarea controlului la
graniţele interne ale Uniunii Europene. Acesta a fost semnat în anul 1985 de
cinci state care au instituit cu această ocazie şi zona Schengen, în interiorul
căreia controlul vamal era desfiinţat3. Acest acord se aseamănă cu privilegiile
serviciului poştei romane imperiale, care avea liberă trecere pe întreg teritoriul
Imperiului Roman, ea deservind numai cetăţenii romani, mai ales pe
reprezentanţii săi politici.
Imperiul Roman şi Uniunea Europeană au avut şi instrumente
lingvistice care le-au ajutat în organizarea federală. Dacă Imperiul Roman a
avut limba latină drept limbă oficială şi principalul instrument de romanizare,
Uniunea Europeană are drept filozofie lingvistică „unitate în diversitate”, dar
are două limbi de redactare a actelor oficiale engleza şi franceza, de obicei, din
necesităţi economice, diplomatice şi politice4.
Similitudini sunt şi în ceea ce priveşte existenţa unor însemne ale
puterii. Imperiul Roman avea simboluri politice pe care le impunea provinciilor
ca expresie a suzeranităţii sale, dintre acestea amintim acvilele, lupoaica, siglele
legiunilor, ale instituţiilor politice precum SPQR (Senatus Populusque
Romanus), titulaturile împăraţilor în funcţie pe frontispiciul principalelor clădiri
publice şi pe monede din provincii, toate având scopul de a sublinia apartenenţa
la stăpânirea romană şi pecetea Pacis Romanae.

1

Yves Roman, op. cit., p. 166-170.
Augustin Fuerea, op. cit., p. 294-295.
3
Luciana-Alexandra Ghica, op. cit., p. 32.
4
Horia C. Matei, Silviu Neguţ, Ion Nicolae, Iona Vintilă-Rădulescu, Caterina Radu,
Enciclopedia Europei, ediţia a III-a, cuvânt înainte de acad. M. Maliţa, Bucureşti, Editura
Meronia, 2005, p. 38-39.
2
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Însemnele Uniunii Europene sunt următoarele: a. steagul, folosit încă
din 1949, ale cărei 12 stele aurii sugerează unitatea şi identitatea comună; b.
Imnul, Oda bucuriei, de Beethoven, pe versurile lui Schiller, care exprimă
valorile de libertate şi pace ale Uniunii Europene; c. ziua Europei1.
Ambele construcţii federale, Imperiul Roman şi Uniunea Europeană, au
avut nevoie de un aparat de control al ordinii şi securităţii. În cadrul Imperiului
Roman ordinea şi siguranţa intereselor imperiale era asigurată de către armată,
cu toate serviciile sale, dintre care cele mai eficiente în asigurarea securităţii
intereselor romane şi a ordinii în imperiu erau garda pretoriană şi cohortes
vigilium, reprezentând componenta poliţienească a Romei. Administraţia, cu o
componentă militară şi ea prin ordinul ecvestru, asigura ordinea economică,
politică şi financiară.
În cadrul Uniunii Europene securitatea s-a obţinut printr-o serie de
tratate de cooperare militaro-poliţieneşti, dintre care cel mai important este
Biroul European de Poliţie – Europol. El gestionează o bază de date
informatizată referitoare la persoane, bunuri etc. Este de real ajutor pentru
poliţiile naţionale ale statelor componente în ceea ce priveşte urmăriţii
internaţional şi nu numai2.
Geografia Imperiului Roman în continentul european este asemănătoare
geografiei Uniunii Europene, mai mult cea romană includea şi Turcia, asupra
căreia se poartă discuţii despre admiterea sau non-admiterea ei în Uniunea
Europeană. Societăţile europene au similitudini şi din punct de vedere al
mentalităţilor. Multe sunt moşteniri romane: conceptul de drept, unul din
fundamentele civilizaţiei europene, instituţii politico-administrative, viaţa
publică, structura familiei nucleare, petrecerea timpului liber etc. În lumea
romană luptele de gladiatori sau cursele de care reprezentau evenimentele
divertismentului roman, Colosseumul rămâne şi astăzi o arenă neegalată,
simbol al industriei divertismentului roman. Astăzi, în lumea Uniunii Europene
cele mai gustate evenimente distractive sunt întrecerile sportive ale
continentului şi Eurovizionul.
Imperiul Roman are meritul de a fi pus în practică pentru prima dată o
„uniune europeană”, deşi termenul corect ar fi uniune europeano-asiaticoafricană. El a reuşit să creeze o federaţie cu o singură limbă, administraţie,
instituţii, armată şi economie care a dăinuit secole, fapt neegalat în istorie.
Uniunea Europeană are multe de învăţat de la organizarea imperială
romană pentru a depăşi dificultăţile cu care se confruntă. Sunt multe
similitudini evidente între cele două construcţii statale, ceea ce atestă o dată în
plus viabilitatea modelelor oferite de civilizaţia romană.
1
2

Luciana-Alexandra Ghica, op. cit., p. 42-43.
Ibidem, p. 154.
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA SUCIDAVA
(JUDEŢUL OLT). CAMPANIA 2009
Petre Gherghe*, Lucian Amon**
LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE SUCIDAVA
(DÉPARTEMENT DE L’OLT). LA CAMPAGNE DE L’ANNÉE 2009
Résumé
Les fouilles archéologiques se sont déroulées dans l’espace des quatre cassettes
situées à l’intérieur de la forteresse romano byzantine. Les résultats les plus importants
ont été obtenus dans la cassette C5 où l’on a découvert les traces d’un pavage en
briques qui appartenait au niveau romain (du début du IV-ème siècle jusqu’ à la
première moitié du V-ème siècle après J.C.) et une fosse ménagère du VI-ème siècle où
nous avons trouvé un fragment en céramique avec l’inscription abrégée du nom de
Χριστoς. Dans la casette C10, nous avons aussi identifié deux fosses ménagères qui
coupent le niveau dacique récent (I siècle avant J.C. – I siècle après J.C.) et qui
contiennent, parmi d’autres objets, une amphore et un bout de ceinture en bronze.
Cuvinte cheie: Sucidava, nivel roman, nivel bizantin, Χριστoς
Mots clefs: Sucidava, niveau romain, niveau byzantin, Χριστoς

Săpăturile arheologice din vara anului 2009 au avut loc în perioada 29
iunie-10 iulie şi au fost localizate în interiorul fortificaţiei romano-bizantine,
mai exact în arealul denumit „Suprafaţa 2002”, delimitat spre vest de clădirea
cu hipocaust şi bazilica paleocreştină, iar la sud de horreum şi fântâna
„secretă”. Din colectivul de cercetare, condus de Petre Gherghe (Universitatea
din Craiova), au mai făcut parte: Lucian Amon (Universitatea din Craiova),
Mirela Cojoc (Muzeul de Arheologie şi Etnografie Corabia), Liviu Petculescu
(Muzeul Naţional de Istorie). De asemenea, au participat Onoriu Stoica
(Societatea Numismatică Română) şi Niculiţa Ivănuţa (restaurator la Muzeul de
Arheologie şi Etnografie Corabia).
Datorită unor condiţii obiective, numărul studenţilor participanţi la
cercetare fiind mult redus, săpătura nu a putut fi continuată în toate cele 18
casete deschise anterior în cadrul „Suprafeţei 2002”. De aceea, investigarea s-a
rezumat la casetele C4, C5 şi C14, situate spre extremitatea sudică a zonei,
unde, în campania anterioară, nu fusese atins acelaşi nivel de adâncime,
comparativ cu cel la care se ajunsese în restul casetelor. În plus, s-a mai realizat
un sondaj în casta C10 (Fig. 1).
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Caseta C4. Cercetările, care au atins adâncimea maximă de -1,20 m, au
condus la delimitarea a trei niveluri
de locuire.
Cel mai vechi dintre acestea este
reprezentat de urmele unui pavaj
(Fig. 2A) care iese din profilul sudic
al casetei, continuându-se spre nord.
Amenajarea, surprinsă pe o lungime
de 3,90 m şi cu o lăţimea maximă de
1,45 m, este alcătuită dintr-un strat
de cărămizi având ca liant un mortar
amestecat cu pietriş fin de râu.. Ca
aspect, cărămizile sunt de două
tipuri: dreptunghiulare (oarecum
asemănătoare cu cele din zilele
noastre, cu dimensiunile de 27 x 16
cm şi 27 x 13 cm) şi aproape pătrate
(30 x 27 cm). Pe alocuri, peste
cărămizi se păstrează un strat subţire
de lutuială arsă la roşu. În stadiul
actual al cercetărilor considerăm că
pavajul descris reprezintă nivelul de
călcare iar lutuiala arsă poate fi
interpretată ca o refacere ulterioară a
pardoselii (pavajului).
Al doilea nivel, sesizat la
adâncimi cuprinse între -1,10 şi 1,00 m, este atestat de câteva cărămizi izolate şi
mai ales printr-un aliniament de cărămizi romane şi ţigle fragmentare,
amplasate peste resturile unei podele lutuite. Acestea din urmă apar spre colţul
nord-vestic (carourile 1b-c) al casetei şi măsoară în lungime 1,80 m. Spre est, în
carourile 2-3a, se constată existenţa unui spaţiu lipsit de urmele unor construcţii
dar în care întâlnim extrem de multă cenuşă, fragmente de cărbune şi bucăţi de
zgură. Alături, în caroul 1a, a fost sesizată o foarte mică groapă menajeră
(diametru aproximativ de 0,30 cm şi adâncime similară) care conţinea câteva
bucăţi informe şi puternic oxidate din fier, un fragment de tablă de cupru, totul
amestecat cu multă cenuşă şi zgură.
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Cel mai recent nivel a fost identificat la o adâncime de aproximativ 0,90
m. În primul rând este vorba de o groapă menajeră (caroul 2a) cu formă ovală,
care se continuă dincolo de profilul estic al casetei. În conţinutul său se remarcă
numeroase bucăţi de amforă întregibile şi mai ales un fragment de platou
acoperit cu smalţ colorat (Fig. 2B), ornamentat cu literele XP, continuate de un
cerc (aură?) în interiorul căruia par a fi uşor schiţaţi ochii şi sprâncenele unui
personaj. Opinăm că ne aflăm în faţa unei reprezentări artistice cu caracter
religios, paleocreştin, textul fiind o abreviere a numelui Χριστoς. Tot acestui
nivel îi poate fi atribuit un aliniament de pietre nefasonate, legate cu pământ,
apărut în caroul 2b, păstrat pe o înălţime de 0,20 m şi o lungime de 0,80 m. Prin
tehnica de realizare, poziţie în plan şi nivel stratigrafic, el pare a constitui o
porţiune din ultima asiză a temeliei de pe latura estică a unei construcţii (posibil
o baracă) dezvelite parţial, în anii anteriori, în casta C5. Dacă supoziţia se
confirmă, rezultă că latura sudică a clădirii măsura în total 6,40 m.
În caseta C5, alăturată celei precedente, în carourile 2b-c, la adâncimea
de -1,50 m, au fost identificate urmele unui cuptor orientat NE-SV, din care se
păstrează doar jumătatea nordică. Vatra sa conţine multă cenuşă şi urme de
arsură. În colţul nord-vestic al aceleiaşi casete (caroul 1c), la -1,40 m se
remarcă trei blocuri de stâncă fasonate, aliniate pe direcţia NE-SV, sugerând
resturile unui zid, vizibil doar pe o lungime de 1,00 m.
În caseta C14, carourile 1a-b, la adâncimea de -1,50 m au apărut resturi
de zid demantelat, fragmente de pavaj realizat din cărămizi aşezate pe un strat
de pietriş de râu, multă cenuşă, urme de mortar şi fragmente de oase. Alături, în
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caroul 2a, tot la -1,50 m se delimitează un fragment de zid orientat aproximativ
nord-sud, cu lungimea de 1,50 m şi lăţimea de 0,40 m, constituit dintr-un singur
rând de blocuri mari de calcar. La o distanţă de 0,25 m spre vest apare un alt
aliniament de pietre, paralel cu precedentul. Spaţiul intermediar sugerează
amenajarea unui canal sau jgheab de evacuare a apei.
Din punct de vedere stratigrafic, urmele evidenţiate în casetele C5 şi
C14 pot fi atribuite nivelului roman, cel mai plauzibil secolului al IV-lea.
În caseta C10, după cum am menţionat deja, nu a fost realizat decât un
sondaj. Acesta este localizat în colţul sud-vestic al casetei, fiind justificat de
faptul că pământul foarte moale de aici se surpa permanent. De altfel, încă din
campaniile anterioare, după pata de culoare şi consistenţa solului anticipăm aici
existenţa unei gropi menajere. Suprafaţa sondată este patrulateră, cu
dimensiunile de 2,50 x 2,00 m. Actualele cercetări au pus în evidenţă existenţa
a două gropi.
Prima,
denumită
Gr.1/2009, este situată spre nord şi
porneşte de la -1,60 m. La
adâncimea de -2,50 m groapa taie
nivelul dacic târziu (sec. I a.Chr. –
I p.Chr.) şi coboară până la 3,40
m, unde este atins fundul acesteia.
Forma gropii este aproximativ
ovală, cu diametrul de 1,60 m,
pereţii sunt foarte uşor albiaţi iar
fundul drept. În interiorul său au
fost descoperite foarte multe
fragmente de cărămizi romane, unele cu grosimi de peste 7 cm şi care păstrează
pe una din feţe resturile unui strat de mortar cu grosimea de 2-3 cm, amestecat
cu pietriş mărunt, iar pe faţa opusă un alt strat, dar subţire, de mortar. Aceste
caracteristici sugerează că ele proveneau de la un pavaj dezafectat. O altă
cărămidă, folosită numai la construirea puţurilor de fântână, avea formă
trapezoidală şi măsura în lungime 0,40 m. Pe lângă câteva bucăţi de scoabe din
fier, cenuşă şi cărbune, groapa conţinea şi multe fragmente de ceramică de două
tipuri, romană şi dacică. Din prima categorie fac parte în special diverse părţi
provenite de la amfore decorate cu striuri şi coaste, un bol cu pereţii subţiri,
prevăzut cu tortiţă, realizat dintr-o pastă fină, un fragment de vas din pastă fină
de culoare roşie, angobat cu alb la exterior etc. Ceramica dacică (Fig. 3) este
lucrată cu mâna, dintr-o pastă de proastă calitate dar arsă la roşu pe ambele feţe,
şi decorată cu butoni aplatizaţi, de la care pornesc brâuri alveolate.
A doua groapă menajeră, denumită Gr.2/2009, a fost cercetată parţial,
deoarece se continuă şi dincolo de profilul sudic al casetei. Ea apare la
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adâncimea de 1,90 m şi are diametrul maxim de 1,25 m. Fundul gropii a fost
atins la adâncimea de 3,60 m. În interiorul său au fost descoperite numeroase
fragmente de amforă, un vârf de corn şlefuit şi trecut prin foc,

oase de peşte etc. Se remarcă un capăt de curea, din bronz, specific epocii
Dominatului1 (Fig. 4A), şi o amforă aproape întreagă (lipseşte doar una din
toarte), cu înălţimea de 54,5 cm, caracteristică sfârşitului secolului al V-lea şi
începutului veacului următor2 (Fig. 4B).
În concluzie, cercetările din vara anului 2009, chiar dacă nu au fost de
anvergură, au condus la obţinerea unor rezultate importante, de natură să
completeze informaţiile noastre cu privire la spaţiul interior al fortificaţiei
romano-bizantine de la Sucidava.

1

M.C. Bishop, J.C.N. Coulston, Roman Military Equipment from the Punic Wars to the fall of
Rome, Londra, 1993, p. 175, fig. 126/10.
2
S. Heath, B. Tekkök (editori), Greek, Roman and Byzantine Pottery at Ilion (Troia). Roman
amphoras, nr. 27-28, http://classics.uc.edu/troy/grbpottery/html/amphoras-r.html.
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TIPOLOGIILE ARHITECTURALE ALE CTITORIILOR DOMNEŞTI
DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLELE XIV-XVI
Elisabeta Negrău*
ARCHITECTURAL TYPES OF PRINCES’ CHURCH FOUNDATIONS
FROM WALLACHIA IN THE 14TH-16TH CENTURIES
Abstract
The study presents the churches founded by the Wallahian Princes during 14th16 centuries, bringing some new explanations regarding the architectural development
of this period, favored by more recent findings of archaeological research. Many
important architectural developments and innovations took place during these centuries
in Wallachia, leading to the architectural original synthesis of the 16th century, called
by historians “the first Wallachian style”. A series of observations on the
archaeological material and various documentary sources show the numerous filiations
between Wallahian monuments in the 14th-16th centuries which led to the creative
period from the beginning of the 16th century, bringing into question also the
previously poorly known monuments of the 15th century. The study shows that the
church foundation policy of the Wallahian Princes had a dual orientation, an official
one, to emphase the Church (and implicitly, the State) and a traditional one, in support
of the indigenous monastic traditions of the hermits.
th

Cuvinte cheie: Ţara Românească, fundaţie bisericească aulică, necropolă,
arhitectură, tradiţie bizantină
Key words: Wallachia, aulic church foundation, necropolis, architecture,
Byzantine tradition

Activitatea de ctitorire a voievozilor a fost, de-a lungul perioadelor
istorice, determinată de necesităţi bisericeşti diverse, care nu s-au soldat în toate
cazurile cu monumente purtând ostentativ marca patronajului aulic. De regulă,
iniţiativa ctitoricească voievodală în Ţara Românească a dovedit trei moduri de
manifestare: construirea de biserici ca paraclise de curte (Câmpulung, Curtea de
Argeş, Târgovişte, Târgşor1, Bucureşti), de necropole (tradiţia ca necropola
domnească să fie o mănăstire şi nu o capelă de curte este instaurată odată cu
*

Drd., Facultatea de Istorie şi Teoria Artei, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.
Paraclisul unei curţi domneşti de mai mică amploare, ctitorit de Vlad Ţepeş în 1461; Gheorghe
I. Cantacuzino, Cetăţile medievale din Ţara Românească, secolele XIII-XVI, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 173.

1
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Mircea cel Bătrân, la Cozia, după modelul sârbesc contemporan) şi sprijinirea
vieţii monahale autonome, prin contribuţii la realizarea unor mănăstiri sau
schituri, tradiţie al cărei model absolut în lumea ortodoxă l-a constituit
patronajul imperial bizantin asupra Muntelui Athos.
Materialul arheologic păstrat din secolele al XIV-lea şi al XV-lea
dovedeşte adesea diferenţe de amploare şi de calitate artistică, în funcţie de
scopul şi de uzul iniţial al acestor monumente: s-au construit, pe de o parte,
fundaţii destinate „uzului aulic” (paraclise de curte şi mănăstiri, având şi funcţie
de necropolă, exemplele cele mai importante fiind Sf. Nicolae Domnesc de la
Argeş, Cozia, Snagov) şi, pe de altă parte, ceva mai simple fundaţii realizate cu
contribuţia domnească, destinate unor comunităţi monastice, în unele cazuri
existente anterior în acele locuri (sunt atestate arheologic sau doar documentar
construcţii monastice cu contribuţia domnitorilor la Vodiţa I şi II1, Cotmeana I
şi II2, Tismana3, Jgheaburi, Lainici, Jitianu, Tutana I4, Brădet, Vişina, Dealu,
Govora, Bolintin, Strugalea- ultimele două rămase neidentificate). Desigur că,
odată cu înfiinţarea, ratificată de către Patriarhia constantinopolitană, a
Mitropoliei Ungrovlahiei şi în urma căderii majorităţii formaţiunilor statale
balcanice sub turci, Ţara Românească dobândeşte o întâietate în ierarhia
„federaţilor” imperiului bizantin (statut pe care Moldova nu îl avea încă, din
cauza nerecunoaşterii de către Bizanţ a Mitropoliei ei). Momentul de apogeu al
acestei perioade l-ar constitui „despotia” autointitulată al lui Mircea cel Bătrân
care, deşi neconsemnată nicăieri în Bizanţ (ea, de altfel, era utilizată de Mircea
numai în acte adresate suveranilor occidentali), se datorează, totuşi, şi unei
recunoaşteri a întâietăţii regionale pe care Mircea o dobândeşte în contextul în
care ţaratele balcanice erau deja căzute sub turci5. Odată cu acest titlu, dorinţa
de afirmare a prestigiului voievodului prin fapte spirituale şi culturale creşte.
1

Gheorghe I. Cantacuzino, Probleme ale cronologiei ruinelor fostei mănăstiri Vodiţa, în
„Studii şi Cercetări de Istorie Veche”, an 22, nr. 3/1971, p. 469-477.
2
Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Date noi cu privire la evoluţia bisericii fostei mănăstiri
Cotmeana, în „Revista Muzeelor şi Monumentelor – Monumente Istorice şi de Artă”, an XLIV,
nr. 1/1975, p.11-24; Radu Greceanu, Eugenia Greceanu, Din nou despre mănăstirea Cotmeana,
în „Revista Muzeelor şi Monumentelor – Monumente Istorice şi de Artă”, an XLVI, nr. 2/1977,
p. 37-48.
3
Rada Teodoru, Mănăstirea Tismana, Bucureşti, Editura Meridiane, 1966; Gheorghe I.
Cantacuzino, Consideraţii arheologice în legătură cu trecutul mănăstirii Tismana, în „Studii şi
Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie”, an 47, nr. 4/1996, p. 343-368.
4
Spiridon Cristocea, Carmen Oprescu, Cercetările arheologice de la mănăstirea Tutana (jud.
Argeş) şi problema încadrării tipologice ale unui nou triconc de la cumpăna veacurilor XIVXV, în „Revista Muzeelor şi Monumentelor – Monumente Istorice şi de Artă”, an XIX, nr.
2/1988, p. 45-58.
5
Răzvan Theodorescu, În jurul „despotiei” lui Mircea cel Bătrân sau despre un însemn sculptat şi
pictat de la Cozia, în Itinerarii medievale, Bucureşti, Editura Meridiane, 1979, p. 134-149.
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Paraclisele de curte de la sfârşitul secolului al XIII-lea şi prima jumătate
a secolului al XIV-lea (cele două biserici-sală de la Turnu-Severin, biserica
curţii din Câmpulung1, planul crucifom al capelei curţii domneşti Curtea de
Argeş I, Sân-Nicoară2), dovedesc un provincialism asemănător unor biserici
bulgăreşti din zona Trapeziča sau Târnovo. Ipostaza aulică destul de palidă a
acestora, în afara motivului major al statutului politic de vasalitate al
formaţiunii statale munteneşti faţă de regatul ungar, poate fi, în plus, motivată
atât de situaţia economică – de lipsa unor centre comerciale de anvergură3 – cu
toate că o activitate comercială variată este atestată de numeroase vestigii
arheologice4, cât şi de o relaţie apropiată cu lumea bulgară, a cărei arhitectură
este cea mai puţin ambiţioasă din zona sud-est europeană şi marcată de
provincialism.
După toate probabilităţile, biserica muntenească anterior recunoaşterii
Mitropoliei proprii, îşi obţinea hirotoniile de la Mitropolia din Târnovo. Din
punct de vedere al vieţii bisericeşti cât şi al celei politice, relaţia cu ţaratele
bulgare se va cultiva şi după declararea autonomiei statale, prin urmaşii lui
Basarab I, în special de Vladislav Vlaicu. Banatul unguresc al Severinului
devenise, după jumătatea secolului al XIII-lea, o aşezare statală aflată sub
cucerire muntenească, fiind cea mai vestică fortăreaţă a ei5. Acest spaţiu al
Severinului era, însă, apropiat deopotrivă şi de influenţele Ţaratului de la Vidin,
de pe valea Timocului masiv populată atunci de vlahi, pe care Vlacu Vodă,
cumnat al ţarului-despot bulgar Ivan Stracimir l-a apărat de incursiunile
ungureşti până la căderea teritoriului sub turci. După jumătatea secolului al
XIV-lea, Severinul devine o dioceză bisericească de sine stătătoare; Antim
Kritopoulos, un cărturar şi teolog grec de elită, fost dicheofilax al Patriarhiei
ecumenice şi apoi mitropolit „al unei părţi a Ungrovlahiei”, este, se pare, primul

1

Despre aspectul iniţial, în comparaţie cu refacerea de către Matei Basarab ca mănăstirea
„Negru Vodă”, la Cristian Moisescu, Noi puncte de vedere asupra ipostazelor dispărutei
biserici domneşti din Câmpulung-Muscel, în „Revista Monumentelor Istorice”, an XLVII, nr. 12/1998, p. 56-61; o opinie diferită, la Tereza Sinigalia, Repertoriul arhitecturii în Ţara
Românească. 1600-1680, vol. I, Bucureşti, Editura Vremea, 2002, p. 34-44.
2
După Cristian Moisescu, ar data de la începutul secolului al XV-lea (Secolul al XV-lea, un
„hiatus” şi o „stagnare” în evoluţia bisericilor de zid din Ţara Românească?, în „Ars
Transsilvaniae”, an VII, 1997, p. 11).
3
O astfel de teorie a importanţei economiei în dezvoltarea inegală a activităţii ctitoriceşti în
statele balcanice (i.e. arhitectura modestă din Bulgaria în comparaţie cu cea de înaltă calitate din
Serbia), la Machiel Kiel, Bulgarian Ecclesiastical Architecture and Mural Painting in the
Turkish Period (1360-1700), Amsterdam, 1983, passim.
4
Răzvan Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos, 400-1400, ediţia a 2-a, Bucureşti,
Editura Gramar, 2002, p. 153-173.
5
Gh.I. Cantacuzino, Cetăţile medievale, p. 63 şi nota 173.
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mitropolit al acestei a doua dioceze româneşti, a Severinului1, înfiinţată
probabil în jurul datei 1370, când banatul, cucerit de la unguri, se afla sub
administraţia românească a lui Vladislav.
Nu mai puţină influenţă asupra acestor zone o aveau cnezii sârbi (Ştefan
Uroş era un alt cumnat al voievodului muntean Vlaicu), care stăpâneau asupra
satelor sârbeşti ce colonizau zone din dreapta Oltului, în special în zona
Severinului, sate din care cneazul Lazăr va da mai apoi călugărului Nicodim
drept proprietate ctitoriilor sale2.
În comparaţie cu situaţiile din statele învecinate, unde fondarea statului
coincisese adesea cu creştinarea poporului şi cele două fuseseră consfinţite prin
realizarea unor ample catholicoane menit să reprezinte „fondarea” naţiunii
respective, populaţia românească, creştinată încă din prima perioadă de
misionarism, şi-a marcat prestigiul prin monumente importante numai odată cu
înfiinţarea statelor autonome şi odată cu intrarea lor oficială în sfera instituţiilor
bizantine3- cu formarea primei mitropolii statale. Fenomenul are o semnificaţie
simbolică apropiată de cea a creştinării statelor balcanice, dar este vorba, de
fapt, de intrarea statelor româneşti în sfera „puterilor creştine”, de câştigarea
unor drepturi şi a unui statut legal pe plan internaţional, atât politic, cât şi
bisericesc.
Primele mănăstiri cenobitice din Ţara Românească au fost fondate cu
concursul domnilor şi, se pare, numai după obţinerea, pentru biserica locală, a
statutului de biserică metropolitană. Au fost fondate mai întâi Vodiţa şi
Tismana, urmându-le o întreagă serie de mănăstiri şi schituri, construite în Ţara
Românească în cursul veacurilor XIV-XV: Cozia, Snagov, Cotmeana, Brădet
(Mircea cel Bătrân), Tutana, iar în a doua jumătate a secolului al XV-lea,
Tânganu (Radu cel Frumos), Comana (Vlad Ţepeş), Râncăciov, schiturile
Babele şi Glavacioc (Vlad Călugărul), mănăstirea Bistriţa (boierii Craioveşti),
Govora şi Dealu (refăcute de Radu cel Mare4). Unele mănăstiri importante, ca
Tismana sau Cozia, erau reglementate prin actele de fondare ca să funcţioneze
autonom, fără drept de amestecare în viaţa obştii din partea ierarhiei bisericii
sau a ctitorilor, privilegiu pe care îl aveau mănăstirile athonite dar nu şi mari

1

Nicolae Şerbănescu, Despre episcopia Strehaiei, în „Mitropolia Olteniei”, nr. 9-10/1954, p.
488-510; P.P. Panaitescu, Începuturile istoriografiei în Ţara Românească, în Contribuţii la
istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1971, p.398 sqq.
2
Nicolae Iorga, Istoria bisericii româneşti, ediţia a 2-a, vol. I, Bucureşti, 1928, p. 53.
3
Răzvan Theodorescu, „Monumentum princeps” şi geneze statale în Europa răsăriteană, în
Itinerarii medievale, p. 28-30.
4
Cea mai recentă reconsiderare a lor, la Cristian Moisescu, Secolul al XV-lea, un „hiatus” şi o
„stagnare” în evoluţia bisericilor de zid din Ţara Românească?, în „Ars Transsilvaniae”, an
VII, 1997, p 5-58.
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mănăstiri din Serbia sau Moldova, de pildă1. Între aşezările monastice
munteneşti ctitorite sau sprijinite de voievozi, atestate ca aparţinând secolelor
XIV-XV, unele erau doar simple biserici de lemn, ca primele fundaţii
mănăstireşti de la Govora, Glavacioc, Dealu, Comana2, Robaia, iar schiturile
mai mici depindeau canonic de mănăstirile mari: de Cozia ţineau Cotmeana3 şi
Ostrov4, ctitoriile atribuite lui Nicodim, ca Topolniţa, Gura Motrului, Vişina,
Prislop, fiind afiliate probabil, Tismanei5. Este semnificativ faptul că Nicodim,
deşi fondase mănăstirea Vodiţa şi obţinuse pentru ea garantarea statutului de
sine stătător (samovlastie) de la Vladislav Vlaicu, el s-a mutat în mănăstirea de
la Tismana, nou-întemeiată de voievodul Radu I (terminată de Dan I), unde a şi
fost, se pare, stareţ arhimandrit, Tismana fiind de la sfârşitul secolului al XIVlea şi până la începutul secolului al XVI-lea singura arhimandrie din Ţara
Românească6. Se cunoaşte faptul că până în timpul domniei lui Radu cel
Frumos, în documentele domneşti, mănăstirile Vodiţa şi Tismana erau întărite
împreună, iar în timpul lui Basarab cel Tânăr, Vodiţa nu mai este amintită în
acte, ceea ce ar dovedi că ea îşi încetase deja existenţa, Tismana preluând,
probabil viaţa monahală a acestor schituri răzleţe întemeiate de Nicodim.
Ctitoria domnească a Tismanei, şi nu Vodiţa (chiar dacă avea autonomie
recunoscută oficial de domn) a fost reţinută în documentele ulterioare drept cea
prin care s-a fondat oficial viaţa monahală în Ţara Românească; în documentele
lui Mircea Ciobanul sau Mihnea Turcitul Tismana apărea ca fiind „încă de la
întemeierea Ţării Româneşti”, „mai veche decât toate mănăstirile din ţara
Domniei mele”, iar Patriarhul Ierusalimului, Paisie, o numea, într-un „cap de
lavră mănăstirilor a toată Ţara Românească”7. Observăm, aşadar, că fondarea
principalelor instituţii bisericeşti din Muntenia s-a făcut cu implicarea directă a
1

Răzvan Theodorescu, Despre planul triconc în arhitectura medievală timpurie a sudestului european, în Itinerarii medievale, p. 127.
2
Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Evoluţia ansamblului fostei mănăstiri Comana în lumina
cercetărilor arheologice, în „Revista Muzeelor şi Monumentelor – Monumente Istorice şi de
Artă”, an XLIII, nr. 1/1974, p. 16-32.
3
Emil Lăzărescu, Data zidirii Coziei, în „Studii şi Cercetări de Istoria Artei- seria Artă
Plastică”, an 9, nr. 1/1962, p. 127-128; idem, Despre mănăstirea Cozia şi varianta de triconc
căreia îi aparţine, în „Studii şi Cercetări de Istoria Artei – seria Artă Plastică”, an 17, nr.
2/1970, p. 174-176.
4
Arhim. Gamaliil Vaida, Cozia, vestita ctitorie a lui Mircea voievod cel Mare, RâmnicuVâlcea, 1986, p. 101-102.
5
G.I. Cantacuzino, Probleme ale cronologiei ruinelor fostei mănăstiri Vodiţa, în „Studii şi
Cercetări de Istorie Veche”, an 22, nr. 3/ 1971, p. 470-476.
6
Emil Lăzărescu, Nicodim de la Tismana şi rolul său în cultura veche românească. I. Până la
1385, în „Romanoslavica”, an XI, 1965, p. 269-270. Următoarea arhimandrie va fi mănăstirea
Curtea de Argeş.
7
Document din 3 iulie 1638; Documentele Istoriei Românilor, B, IV, nr. 229, 232; XVI, V, nr.
468.
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domniei care a avut, în această privinţă, rolul principal de patron cultural şi de
legitimator.
Se cunosc cazuri în care obştile monahale şi-au ridicat singure lăcaşuri
de zid (la Vodiţa, hrisovul de danie al lui Vlaicu Vodă consemnează că biserica
a fost construită şi pictată de călugări1), patronajul domnesc survenind cu danii,
privilegii sau, după ce aceste prime construcţii s-au deteriorat, cu reconstruirea
lor cu valoare simbolică de „înnoire” a sfintelor vetre mănăstireşti (Tismana2,
Vodiţa II). Actul înnoirii monumentelor mai vechi va fi, în cursul epocilor,
alimentat şi de o idee politică, respectiv de succesiunea dinastică a Basarabilor
–ctitorii principali ai Bisericii munteneşti. Însăşi supravieţuirea acestor
mănăstiri până în epoca modernă a fost întreţinută de intervenţiile ctitoriceşti
voievodale, în marea majoritate a cazurilor motivate de caracterul lor de
fundaţie iniţială aulică, datorată unui strămoş al domnitorilor. Hrisoavele de
fondare prin care se care garantau privilegii şi subvenţii voievodale mănăstirilor
au fost respectate şi întărite în cursul epocilor de domnitori, care adăugau la
rândul lor acestor fundaţii domneşti donaţii de moşii sau alte bunuri.
Dimpotrivă, mănăstirile care nu au avut un caracter de fundaţie domnească (sau
boierească – căci şi boierii dovedesc preocupări ctitoriceşti şi „dinastice”, după
modelul domnilor), ci existând doar prin forţa monahilor, ajungând în
degradare, în multe cazuri nu au mai fost obiectul preocupării curţii pentru
refacerea lor, cum a fost chiar şi cazul venerabil şi cu funcţie de simbol al
Vodiţei şi al altor mănăstiri întemeiate în vremea lui Nicodim, ca Vişina,
Lainici, Coşuştea-Crivelnic. Dintre ctitoriile atribuite lui Nicodim, în afară de
cazul preluat de domnie al Tismanei şi de preocupările unor rude de domni
(Zamfira, fiica lui Moise vodă pentru Prislop, Neaga, mama lui Neagoe Basarab
cu fiica ei Marga, pentru Vişina3) două au supravieţuit fiind rectitorite de boieri
(Gura Motrului, de logofătul Harvat la jumătatea secolului al XVI-lea şi
Topolniţa, refăcută de căpitanul Lupu Buliga în 1646, din porunca lui Matei
Basarab). Vodiţa, care fusese, se pare, părăsită încă din al treilea sfert al
1

Documenta Romaniae Historica, B, Ţara Românească, Bucureşti, 1966, p. 18; Răzvan
Theodorescu, Un mileniu de artă, p. 196, 199.
2
Datarea actualei construcţiii a bisericii de la Tismana rămâne, în lipsa unor date arheologice
concludente, neelucidată pe deplin. Provenienţa ei din anii 70 ai secolului al XIV-lea, cu
exonartexul şi, probabil, turlele adăugate cândva în perioada lui Radu cel Mare, la începutul
secolului al XVI-lea (Rada Teodoru a sugerat că exonartexul Tismanei reia modelul Vodiţei II;
v. Pridvorul Tismanei, în „Studii şi Cercetări de Istoria Artei – seria Artă Plastică”, an 14, nr.
2/1967, p. 161 sqq.), este datarea acceptată de majoritatea cercetătorilor (Gheorghe I.
Cantacuzino, Consideraţii arheologice în legătură cu trecutul mănăstirii Tismana, în „Studii şi
Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie”, an 47, nr. 4/1996, p. 366-367; idem, Mănăstirea
Tismana, Bucureşti, Editura Vremea, 2004, p. 10 sqq.).
3
Ştefan Andreescu, Matei Cazacu, Mănăstirea Vişina, un monument din veacul al XIV-lea, în
„Buletinul Monumentelor Istorice”, an XXXIX, nr. 4/1970, p. 43-46.
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secolului al XV-lea datorită poziţiei sale geografice excentrice, greu de apărat, a
fost rectitorită la sfârşitul seacului al XVII-lea de un boier din vremea lui
Constantin Brâncoveanu, Cornea Brăiloiu, funcţionând pentru doar puţin timp,
până în timpul războiului austriac din 1716-18.1 S-a practicat şi soluţia ca
schiturile întemeiate de boieri mai mici sau de monahi şi sărăcite, să fie
„închinate” domniei de către stareţii lor, aşa cum a fost cazul mănăstirii Corbii
de Piatră dăruită de stareţa Magdalina în grija voievodului Neagoe Basarab2 sau
a mănăstirii Segarcea, vândută lui Mihai Viteazul3.
Girarea de către domnie a monahului de cultură sârbo-athonită Nicodim
drept principal organizator al vieţii monahale munteneşti a avut ca efect
preluarea şi împământenirea planului triconc pentru biserici, o structură
arhitecturală caracteristică lumii macedo-sârbeşti, mai precis a tipului
caracteristic lumii sârbe, aşa numitul „triconc sârbesc”, o variaţie mai
rudimentară, simplificată, a triconcului „athonit” (care are naosul în cruce
greacă înscrisă cu abside laterale). Între bisericile mănăstireşti construite prin
iniţiativa domnească către sfârşitul secolului al XIV-lea, se decelează preferinţa
pentru cel puţin două tipuri planimetrice mai importante: triconcul sârbesc,
introdus în ţară, se pare, la Vodiţa II, redat într-o formulă amplă la Cozia, şi
triconcul amplificat de un exonartex care înconjoară pronaosul pe cele trei laturi
ale sale, realizat la Vodiţa II, Tutana I, Tismana. Modelul l-ar fi putut constitui
bisericile din prima jumătate a secolului al XIV-lea din Salonic, atât cele al
căror nucleu este o cruce greacă înscrisă: Sf. Apostoli, Sf. Ecaterina, Sf.
Pantelimon, dar şi Banjska, necropola dispărută a regelui Milutin, care prezenta
capele laterale pronaosului, cu rost funerar4, şi în special Sf. Ilie din Salonic, un
triconc cu pronaosul înconjurat de un exonartex deschis5.
În afara zidirii Coziei, un alt moment ctitoricesc important al secolului
al XIV-lea este fondarea primei mănăstiri a Snagovului. Menţionată în
documente ca existând în vremea lui Mircea cel Bătrân, ea a fost datată de
arheologi în a doua jumătate a secolului al XIV-lea6. Prima biserică a mănăstirii
avea, se pare, aceleaşi mari dimensiuni ca şi cea actuală şi o terminaţie estică
1

G.I. Cantacuzino, Probleme ale cronologiei ruinelor fostei mănăstiri Vodiţa, p. 469-470.
Închinare menţionată în hrisovul din 1517; Documenta Romaniae Historica, B, II, p. 206.
3
T.G. Bulat, O mănăstire doljeană închinată Patriarhiei de Alexandria: Segarcea, în
„Mitropolia Olteniei”, an 21, 1969, p. 551-559.
4
MilkaČanak-Medić, Les modeles et les methodes de projection de l’architecture de Dečani, în
Vojislav Djurić ed., Dečani et l’art byzantin au milieu du XIVe siècle, Belgrad, 1989, p. 166-167.
5
Panayotis Vocotopoulos, Church Architecture in Thessaloniki in the 14th Century. Remarks on
the Typology, în L’art de Thessalonique et des pays balkaniques et les courants spirituels au
XIVe siècle, Belgrad, 1985, p. 107-116; Vojislav Korać, Architecture de Dečani, tradition et
innovation, în Dečani et l’art byzantin, p. 149-156.
6
G.I. Cantacuzino, Observaţii arheologice la Snagov, în „Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi
Arheologie”, an 48, nr. 3/1997, p. 255-269.
2
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similară, cu pastoforiile tratate drept abside individuale. Dată fiind lăţimea
foarte mare a acestei prime biserici – poate cel mai amplu edificiu muntenesc
din secolele XIV-XV, se crede că sistemul de boltire al naosului va fi fost tot pe
patru coloane centrale, ca şi la biserica actuală, construită la începutul secolului
al XVI-lea1. Această descoperire ar modifica datele cu privire la introducerea
triconcului athonit în Ţara Românească cu mai mult de un secol, putându-se
datora iniţiativei lui Mircea cel Bătrân, aşa cum presupune Tereza Sinigalia2.
Date despre funcţionarea sau statutul ei din această primă fază nu avem; după
fondarea Tismanei şi a Coziei, Snagovul era a treia mare mănăstire a Ţării
Româneşti, localizarea ei anunţând, parcă, importanţa politică şi socială pe care
o va câştiga Bucureştiul după jumătatea secolului următor. Planul de tip athonit
al Snagovului, ale cărui similitudini cu planul catholiconului mănăstirii
Chilandar de la Athos au fost mai recent subliniate3, deşi folosit la o singură
biserică în Ţara Românească, se poate considera că aducea o altă categorie în
tipologia şi structura edificiilor ecleziale munteneşti: cea majoră, practicată în
spaţiul „basilial” al Athosului, care coexistă cu cea destinată chinoviilor de
dimensiuni mai modeste, adusă de Nicodim, şi cea moraviană, deosebit de
înzestrată artistic, de la Cozia.
Pastoforiile tratate ca încăperi-abside individuale, formulă arhitectonică
dezvoltată care se preta mai curând la dimensiunile largi ale bisericilor în cruce
greacă înscrisă, apar prima dată în arhitectura muntenească la biserica Sf.
Nicolae Domnesc (la Negru Vodă erau create în larga absidă prin ziduri
despărţitoare). Ele sunt reluate la Tismana, o biserică de plan triconc, soluţie
mai neobişnuită. Studii recente subliniază o posibilă sursă bulgărească a
planului de la Tismana, asemănătoare cu două biserici de plan central
cruciform, prezentând pilaştri adosaţi pereţilor, conform principiului triconcului
sârbesc, şi cu pastoforii tratate ca încăperi separate: Stanimaka (capela fortăreţei
Asenizilor), cca. 1230 şi o biserică din Červen datată la sfârşitul secolului al
XIII-lea, dar acolo sunt adosate unui plan în cruce liberă cu pilaştri laterali.
Biserica din Červen prezintă inclusiv nişele semicirculare vestice ale naosului,
care se regăsesc şi la Tismana4.
Pronaosurile bisericilor munteneşti din secolele XIV-XV, fie că sunt
dreptunghiulare (Negru Vodă şi Sf. Nicolae Domnesc au pronaosuri foarte
scurte5, Vodiţa I-II, Cotmeana, Tutana I), fie aproape pătrate (Cozia, Brădet)
1

V. reconstituirea planului Snagov I la G.I. Cantacuzino, ibidem, fig. 1.
Tereza Sinigalia, Un aspect necunoscut al relaţiilor artistice româno-sârbe, în „Ars
Transsilvaniae”, an VIII-IX, 1998-99, p. 156-157.
3
T. Sinigalia, loc. cit.
4
C. Moisescu, Secolul al XV-lea, un „hiatus”, p.34-35, fig. 16, 2-3.
5
Asimilate de Nicolae Ghica Budeşti cu cel al bisericii din Nicopole, la sud de Dunăre
(Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, vol. I, Bucureşti, 1936, fig. 34-38).
2
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sunt invariabil boltite în leagăn. Turnul pe pronaos al bisericii Sân-Nicoară
rămâne o raritate arhitectonică pentru Ţara Românească, martoră a epocilor
timpurii, datorită interdicţiei turceşti ulterioare de a se mai realiza fortificaţii
(mănăstirile munteneşti fiind, din această cauză, rareori fortificate, şi mai mult
contra jefuitorilor)1. Traveea vestică alungită pe care o prezintă astăzi naosul
Cotmenei era, de fapt, pronaosul ei iniţial, dreptunghiular, închis cu un zid2 şi
luminat doar de o mică răsuflătoare pe peretele sudic (după acelaşi principiu al
iluminării minime întâlnit la Cozia, al cărei pronaos era luminat iniţial doar prin
rozetele traforate3). Şi Tismana prezintă un pronaos cvasi-pătrat, a cărui turlă
este ulterioară, de la începutul secolului al XVI-lea, iar iniţial ar fi putut fi
acoperit tot cu o boltă în leagăn.
Este preferat pe scară largă, în secolele XIV-XV, tipul de elevaţie cu o
singură turlă, care se pretează atât la triconc cât şi la planul în cruce greacă,
deoarece spaţiul pronaosului este pus în valoare mai ales ca loc funerar (lucru
pe care bolta în leagăn, utilizată şi la cavouri, îl sugerează mai bine). Ca spaţiu
liturgic, pronaosul va dobândi ulterior şi turle proprii, cu o iconografie invocată
de tipicul liturgic al acestui spaţiu (în care se săvârşesc slujba litiei, slujbele
funerare, maslul, sfinţirea apei), cele două valenţe ale spaţiului pronaosului –
funerar şi liturgic- fiind distinse arhitectonic şi iconografic mai evident la
biserica mănăstirii Curtea de Argeş. Prezenţa turlei unice ar arăta şi o tendinţă
de centralizare a planului bisericii, al cărui centru simbolic este turla
Pantocratorului4. Se pare că prima biserică de zid cu turlă şi pe pronaos din Ţara
Românească a fost cea de la Glavacioc, urmată la scurt timp de Bistriţa
Craioveştilor5.
Deşi în legătură cu datarea bisericii Tismanei nu se poate susţine nimic
sigur, am înclina să atribuim turla de pe pronaosul ei epocii lui Radu cel Mare,
deschizând, aşadar seria turlelor „armeneşti”, octogonale, pe trompe de colţ,
1

Ziduri de incintă mai puternice aveau în această perioadă mănăstirile oltene Cozia şi Tismana.
Mănăstirile buzoiene Bradu-Tisău şi Menedic (secolul al XVI-lea), singurele din ţară întărite cu
turnuri de apărare, au fost distruse de turci; Gh.I. Cantacuzino, Cetăţile medievale, p. 175-177.
2
Înlăturat la o dată ulterioară (R. Greceanu, E. Greceanu, op. cit., p. 42; v. şi fig. 3). Tabloul
votiv se afla, aşadar, la origine, în pronaos, datorită, probabil, faptului că Mircea nu a fost
fondatorul mănăstirii, ci numai cel care a reparat-o şi a redat-o uzului.
3
Pronaosurile erau foarte slab şi difuz luminate, sugerând o „lumină funerară” (remarca
aparţine lui R.Theodorescu, care consideră că această tradiţie prezentă în pronaosul Coziei – ale
cărui largi ferestre au fost realizate doar la începutul secolului al XVIII-lea – coboară până în
Bizanţul timpuriu, mausoleul Gallei Placidia din Ravenna prezentând o concepţie asemănătoare
prin ferestrele sale acoperite cu translucide plăci de alabastru).
4
O observaţie similară, la Emil Lăzărescu, privind planul şi elevaţia Căluiului care ar părea să
vină dintr-o tradiţie constructivă cristalizată în Muntenia în secolele anterioare (E. Lăzărescu,
Despre biserica fostei mănăstiri Căluiu şi locul ei în evoluţia arhitecturii religioase din Ţara
Românească, în Pagini de Veche Artă Românească, vol. I, Bucureşti, 1970, p. 331-333).
5
Cf. Cristian Moisescu, Secolul al XV-lea, un „hiatus”, p. 49.
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devenite un motiv al arhitecturii munteneşti şi utilizate în secolul al XVI-lea la
Curtea de Argeş şi Stăneşti-Vâlcea iar în al XVII-lea la Arnota şi Dintr-un
Lemn. Contemporană Tismanei este biserica mănăstirii Dealu, prima din seria
celor cu motive „armeano-otomane”, cu două turle mici pe pronaos (în total
trei, ca şi Tismana – dacă luăm drept corect tabloul votiv repictat în secolul al
XVIII-lea, care prezintă o biserică cu trei turle, dintre care una, mai mică, pe
exonartex, plasată în axul est-vest), urmată la scurt timp de Curtea de Argeş, cu
patru turle şi de Mitropolia din Târgovişte cu 8! În secolele XIV-XV, atât
fastuoasele catholicoane constantinopolitane cât şi cele sârbeşti, tesalonicene şi
athonite etalau multitudinea de turle, soluţie ce determina şi anumite posibilităţi
iconografice complexe (marcate uneori de supraîncărcare), dezvoltate
individual în aceste calote şi tambururi. La antipodul tendinţei utilizării unui
număr mare de turle se află Bulgaria şi Macedonia sârbească (una sau două
turle)1 şi Ţara Românească în primul stadiu, al secolelor XIV-XV, dar care
ulterior îşi va găsi un echilibru propriu. Cazul singular al ctitoriilor lui Neagoe
Basarab trebuie explicat prin orientarea sa, uşor eclectică, spre modelul bizantin
imperial.
Exonartextul, şi el cu raţiuni de cult proprii dar nu obligatoriu, apare în
Ţara Românească încă de la începutul activităţii constructive voievodale, la
Cotmeana. Exonartexul care se păstrează aici este refăcut al sfârşitul secolului
al XVIII-lea şi, după ultimele presupuneri, el ar fi avut la origine o formă
închisă, prezentând, probabil o singură amplă intrare în arc semicircular pe
latura sudică, ulterior zidită şi fiind surmontat de un turn-clopotniţă–aşa cum
apare figurat în tabloul votiv, repictat în secolul al XVIII-lea. S-au găsit
analogii cu exonartexuri şi pronaosuri al unor biserici bulgăreşti de şcoală
bizantină, din Messembria secolelor XIII-XIV (Sf. Arhangheli, Sf. Paraschiva)
şi Târnovo (Sf. 40 de mucenici)2. Influenţa posibilă a Bulgariei este vizibilă şi
în decoraţia ceramo-plastică. Există, apoi, formulele exonartexului care
înconjoară pronaosul, la Vodiţa II, Tutana I3, Tismana, a cărui întroducere în
Ţara Românească este atribuită începutului secolului al XV-lea4. Întrucât nu s-a
păstrat nici un vestigiu în elevaţie, nu putem şti dacă acestea erau închise sau
deschise pe stâlpi de zidărie (menţionatul tablou votiv de la Tismana îl prezintă
deschis)- în acest caz, fiind precursoarele pridvoarelor deschise, ale căror
vestigii certe se păstrează de la sfârşitul secolului al XVI-lea, la biserica
1

Giorgios Velenis, Building Techiques and External Decoration During the 14th Century in
Macedonia, în L’art de Thessalonique, p. 95-105.
2
R. Greceanu, E. Greceanu, op. cit., p. 45, sqq.
3
Datată de arheologi către începutul secolului al XV-lea (realizarea ei s-ar situa cândva, după
Vodiţa II şi Cotmeana, dar înainte de Brădet şi paraclisul de la Târgovişte; S. Cristocea, C.
Oprescu, op. cit., p. 56).
4
G.I. Cantacuzino, Probleme ale cronologiei ruinelor fostei mănăstiri Vodiţa, p. 469-470.
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domnească din Târgovişte (deşi, după alte opinii, pridvorul în proporţiile lui
tipice munteşti este de găsit pentru prima dată la Căldăruşani1). Pronaosuri şi
exonartexuri deschise (frecvente în nordul Greciei) apar în secolul al XVI-lea la
Mitropolia din Târgovişte, apoi la Snagov şi la bolniţa Coziei. Pridvoarele
deschise pe patru pilaştri masivi ale paraclisului primei curţi domneşti din
Târgovişte şi cel al bisericii Sf. Vineri de lângă curtea domnească târgovişteană
(mijlocul secolului al XV-lea, replică a bisericii-paraclis)2 au reprezentat soluţii
arhitecturale concepute special pentru a susţine un turn-clopotniţă3 (la care se
adaugă şi exonartexul cu clopotniţă al Cotmenei), dar la care tradiţia
muntenească a renunţat apoi.
În ceea ce priveşte decoraţia acestor biserici de zid, este utilizată, cert
odată cu biserica Sf. Nicolae Domnesc, formula de origine constantinopolitană,
acum larg răspândită în Macedonia, Salonic, spaţiul bulgar, a alternanţei
asizelor de cărămidă (de regulă, câte trei) cu bolovani înecaţi în mortar. La
biserica domnească de la Argeş nu se utilizează decorul geometric de cărămidă
al timpanelor, foarte întâlnit în Macedonia, Serbia dar şi Messembria,
preferându-se un parament unitar, mai sobru. În schimb Cozia, inspirată de
monumentele moraviene sârbeşti, prezintă asize de cărămidă şi piatră fasonată,
tencuite şi chiar pictate4. Nervurile de piatră, ancadramentele sculptate,
traforurile şi paramentul fasonat sunt o trăsătură a arhitecturii sârbeşti din
această perioadă, ai căror constructori şi specialişti în sculptarea pietrei ar fi
putut fi contractaţi şi la Cozia5, căci decoraţia sculptată aici are un înalt nivel de
virtuozitate, dar apare ca singulară în Ţara Românească a acelei vremi.
Paramentul fasonat cu asize de cărămidă întrerupte, eventual, de
cărămizi verticale imitând textura unui zid din blocuri, va constitui tipul
tradiţional de decor, ale căror vestigii ne-au parvenit, însă, mai mult din secolul
al XVI-lea. Bistriţa se pare că era decorată cu blocuri de piatră fasonată,
alternate cu câte două asize de cărămidă, aşa cum apare în desenul realizat de
Dionisie Eclesiarhul la sfârşitul secolului al XVIII-lea6. Întrucât nu se cunosc
intervenţii arhitectonice la biserică datând din etapa reparaţiilor lui Neagoe
1

Tereza Sinigalia, Repertoriul arhitecturii în Ţara Românească, 1600-1680, 3 vols. Bucureşti,
Editura Vremea, 2002-2005, vol. 2, p. 43.
2
Cristian Moisescu, Secolul al XV-lea, un „hiatus”, p. 14.
3
R. Greceanu, E. Greceanu, op. cit., p. 45.
4
Cristian Moisescu, Decoraţia exterioară zugrăvită pe tencuială a monumentelor din Ţara
Românească (sec. XIV-XVII), în „Revista Muzeelor şi Monumentelor – Monumente Istorice şi
de Artă”, an XLIII, nr. 1/1974, p. 54-58.
5
Calitatea incontestabilă a pietrarilor care au lucrat la Cozia i-ar recomanda ca fiind de origine
sârbească, ei putând proveni chiar de pe fostele şantiere ale cneazului Lazăr, de la Ravanica,
Kruševac sau Kalenić (Răzvan Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos, p. 206-207).
6
Radu Constantinescu, Dionisie din Pietrari, miniaturist şi caligraf, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1982, pl. XVII.
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Basarab, ci numai refacerea picturii (informaţia dată de Gavriil Protul, că
biserica a fost distrusă din temelie, trebuie tratată cu rezerve1), s-a opinat că
reprezentarea reproduce biserica în forma ei originală, de la sfârşitul secolului
al XV-lea2. Această datare ar dovedi un fapt foarte important, şi anume că
Bistriţa este prima biserică muntenească construită din blocuri de piatră
fasonată (imitând, aşadar, modele aulice sârbeşti ca cele ale şcolii Raška sau
Dečani şi nu tipul moravian mixt, utilizat la Cozia), şi nu Dealu. Aceasta arată,
încă o dată, valoarea majoră a acestei fundaţii a boierilor Craioveşti, mănăstire
atât de implicată în activitatea culturală a Ţării Româneşti şi care a rivalizat cu
cele mai însemnate ctitorii voievodale.
Cotmeana este construită numai din cărămidă, dar această soluţie,
departe de a fi modestă din punct de vedere al tehnicii constructive (ea era
utilizată în capitala Bizanţului şi într-o largă arie provincială a Imperiului3), este
reluată în secolul al XVI-lea la biserici de mari dimensiuni, ca Mitropolia,
biserica domnească din Târgovişte sau Snagov.
Majoritatea bisericilor aveau decoraţii pictate imitând asizele de
cărămidă sau alte jocuri geometrice care se vehiculau în întreaga arie de
influenţă bizantină; elemente geometrice policrome pictate s-au păstrat în
câmpul arcaturilor decorative de la Cozia şi Cotmeana4. Tencuiala exterioară
pictată în simili este atestată în mai multe rânduri şi în secolul al XVI-lea
(Snagov, Stăneşti, Căluiu, Tutana II), constituind o opţiune de finisare a
paramentului care e recuperată, apoi, ca o tradiţie muntenească în epoca lui
Matei Basarab şi îmbogăţită cu motive geometrice, zoomorfe, fitomorfe5.
Decorul ceramo-plastic este utilizat, la sfârşitul secolului al XIV-lea, sub
forma discurilor ceramice la Cotmeana, ar fi existat şi la Tutana I6, găsindu-se şi
în cursul secolului al XV-lea, la Sf.Vineri-Târgovişte, la Tânganu (cca 1470),
iar în secolul al XVI-lea, sub forma cărămizilor smălţuite, la Cobia (1571-2).
Toate intervenţiile ctitoriceşti voievodale care inaugurează secolul al
XVI-lea introduc şi noutăţi în tipologiile arhitecturale munteneşti. Dintre
acestea, apariţia unor noi tipuri de plan, complexe, care nu-şi găsesc analogii
sau origini clare în arhitectura valahă anterioară şi nici chiar în cea de tradiţie
1

Pisania brâncovenească de la Bistriţa pare a indica mai exact dimensiunile avariilor: „cu tunuri
[...] zidurile i-au surpat” (Constantin Bălan, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a
României. Judeţul istoric Vâlcea, Brăila, Editura Istros, 2005, nr. 190).
2
C. Moisescu, Secolul al XV-lea, un „hiatus”, p. 50.
3
P.L. Votocopoulos, The Role of Constantinopolitan Architecture during the Middle and Late
Byzantine Periods, în Actes of the XVIth International Congress of Byzantine Studies, Viena,
1981, publicat în Jahrbuch der Österreichischen Bizantinistik, t. 31/2 (1981), I, 2, p. 556 sqq.
4
C. Moisescu, Decoraţia exterioară zugrăvită, p. 54-58.
5
Voica Puşcaşu, Date noi cu privire la evoluţia ansamblului de arhitectură medievală din
Strehaia, în „Buletinul Monumentelor Istorice”, an XXXIX, nr. 3/1970, p. 29-36.
6
S. Cristocea, C. Oprescu, op. cit., p. 54-55.
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bizantină, constituite inovaţiile cele mai importante, întrucât dovedesc o
evoluţie spectaculoasă a artei şi a concepţiei constructive munteneşti şi
mărturisesc despre dezvoltarea amplă a ceremonialului liturgic şi a cultului
funerar domnesc în această perioadă.
Legată în special de dezvoltarea programatică a cultului dinastic,
dezvoltat în Valahia începutului de secol XVI sub influenţa sârbească1,
concepţia monumentului funerar muntenesc cunoaşte acum unele modificări
importante faţă de exemplele anterioare – biserica Sf. Nicolae Domnesc din
Curtea de Argeş şi necropola lui Mircea cel Bătrân, Cozia. Dacă în secolul al
XIV-lea coexistă două concepţii, respectiv plasarea mormintelor de ctitori de
prim rang, voievozi, în naos (Sf. Nicolae) cu cea în pronaos (Cozia), ea se
datorează atât unor tradiţii diferite privind spaţiul funerar în biserică, cât şi
tipurilor diferite de plan, dintre care, cel al triconcului putea doar cu anevoie să
adăpostească morminte în zona vestică a naosului2. Triconcului i se adăuga, din
raţiuni funcţionale, un pronaos mai important care să compenseze strâmtoarea
naosului, în timp ce, planului amplu în cruce greacă, un pronaos de dimensiuni
mai reduse (excepţie făcând tipurile „athonite”, cu pronaosuri largi, derivate din
funcţia lor liturgică şi destinate unor comunităţi monahale numeroase).
Tipul de pronaos scurt, utilizat la biserica Sf. Nicolae Domnesc, este
reluat astfel la Mitropolia din Târgovişte3, însă, aici apare o noutate: naosul este
despărţit de pronaos printr-un şir de coloane, inovaţie introdusă la mănăstirea
Curtea de Argeş şi continuată, apoi, la Sf. Dumitru din Craiova4 şi la biserica
domnească din Târgovişte, către sfârşitul secolului. La biserica mănăstirii
Argeşului apare inovaţia, determinată de nevoia creşterii spaţiului funerar
1

Pentru influenţa sârbească în Ţările Române, v. Matei Cazacu, Ana Dumitrescu, Culte
dinastique et images votives en Moldavie au XVe siècle. L’importance des modèles serbes, în
„Cahiers Balkaniques”, an 15, 1990, p.37 sqq.. Pentru cultul dinastic sârb şi reflectarea lui în
programul ctitoricesc, v. Vojislav Djurić, L’art des Paléologues et L’État serbe – Rôle de la
Cour et de l’Église serbes dans la première moitié du XIVe siècle, în Art et société à Byzance
sous les Paléologues, Actes du Colloque organisé par l’Association international des Études
byzantines à Venice en Septembre 1968, Venise, 1971, p. 177-191.
2
Singurele exemple cunoscute de acest fel în spaţiul muntenesc sunt cel al bisericii mănăstirii
Radu Vodă din Bucureşti, căreia dimensiunile ample i-au permis plasarea în naos a
mormântului ctitorului, voievodul Radu Mihnea, şi mormântul lui Constantin Brâncoveanu,
amplasat în naosul marii biserici sf. Gheorghe Nou, dar a cărui semnificaţie este diferită,
întrucât el era deja cinstit ca martir.
3
Petru Diaconescu, Gabriel Mihăiescu, Complexul monumental al Mitropoliei din Târgovişte.
Rezultatul cercetărilor arheologice, în „Revista Muzeelor şi Monumentelor – Monumente
Istorice şi de Artă”, an XIX, nr. 2/1988, p. 59-69; v. pl. I.
4
În lipsa posibilităţii cercetărilor arheologice, datarea monumentului rămâne nerezolvată (poate
un vechi monument bizantin refăcut de Craioveşti? Ipotezele anterioare sunt rezumate la Tereza
Sinigalia, în Repertoriul arhitecturii în Ţara Românească. 1600-1680, vol. I, Bucureşti, 2002,
p. 268).
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pentru a putea adăposti mormintele unei dinastii, a supralărgirii pronaosului,
însă într-o manieră neobişnuită, prin crearea a două spaţii ce funcţionau ca două
pronaosuri1, unul în interiorul celuilalt, cel din mijloc, liturgic, fiind delimitat
prin 12 coloane şi închis, la origine, faţă de spaţiul perimetral funerar, cu strane
în care erau montate icoane cu dublă faţă. În privinţa posibilelor origini a
tipologiei pronaosului supralărgit, N. Ghika-Budeşti considera exonartexul din
jurul pronaosului bisericii de la Tismana ca fiind un element premergător
tipului de plan inovat la mănăstirea Argeşului2. În afara exonartexului
asemănător de la Vodiţa II s-au mai descoperit cele de la Tutana I şi Stelea I
(datând din ultimul sfert al secolului al XVI-lea)3. Alţi autori au completat
ipoteza cu observaţii asupra întregului plan al Tismanei, care s-ar inspira din
tipul de plan al Marii Lavrei de la Athos, cu reduceri şi simplificări în spiritul
tradiţiilor locale4. Emil Lăzărescu vedea în planul de la Argeş o inovaţie
absolută5, iar ipoteza pare plauzibilă dacă vedem că arhitectura lui Neagoe
Basarab este caracterizată în general de o inventivitate şi o varietate de soluţii
fără precedent în ce priveşte rezolvarea părţii vestice a bisericilor. Şi la
Mitropolia târgovişteană, în epoca lui Neagoe este adăugat, în continuarea
pronaosului, un exonartex de o amploare neobişnuită, pătrat, deschis pe
coloane, al cărui plan este reluat, cu modificări, la pronaosul deschis al
Snagovului şi la exonartexul bisericii domneşti din Târgovişte. Tot astfel,
elementul-cheie ce creează structura pronaosului intern de la Curtea de Argeş şi
legătura lui cu naosul este suprimarea zidului despărţitor dintre naos şi pronaos
şi înlocuirea acestuia cu un şir de arcade susţinute de coloane, soluţie prezentă
şi la Mitropolie, într-o formă intermediară regăsită şi la Snagov (o arcadă şi
două „ferestre”) şi reluată abia la sfârşitul secolului, la Mihai Vodă, dar care va
1

O observaţie similară s-a făcut şi faţă de pronaosul amplu de la Dečani, care, pare să fi avut
funcţia a două nartexuri, dintre care, unul de baptisteriu şi celălalt de necropolă. Şi la Banjiska,
necropola lui Milutin, pronaosul avea adosate două capele laterale unde se aflau mormintele
ctitorilor (Vojislav Korać, Architecture de Dečani, tradition et innovation, p. 152-154).
2
Evoluţia arhitecturii, p. 14-15; idem, Ceva despre biserica mănăstirii Tismana, în „Buletinul
Comisiunii Monumentelor Istorice”, an XXXV, 1937, p. 146-147.
3
Gheorghe I. Cantacuzino, Vechea biserică Stelea din Târgovişte, în „Revista Muzeelor şi
Monumentelor – Monumente Istorice şi de Artă”, an V, nr. 1/1974, p. 39-42.
4
Rada Teodoru, Pridvorul Tismanei, în „Studii şi Cercetări de Istoria Artei – seria Artă
Plastică”, an 14, nr. 2/1967, p. 161-173.
5
Emil Lăzărescu, Mănăstirea Argeşului, Bucureşti, Editura Meridiane, 1967, passim. O reluare
a discuţiei posibilelor origini ale planului de la Argeş (cu trimiteri la repere
constiantinopolitane, athonite, tesalonicene din perioada bizantină), la Tereza Sinigalia,
Modèles byzantines et interpretations originales dans la structure du narthex de l’ église du
monastère d’Argeş, în The XVIIIth International Congress of Byzantine Studies (Moscow,
August 8-14th 1991), vol. III, Byzantine Studies Press, Sheperdstown, 1996, p.464-484; eadem,
De nouveau sur le nathex de l’ église du monastère d’Argeş, în „Revue Roumaine d’Histoire de
l’Art, série Beaux Arts, an XXXIII, 1996, p. 21-30.
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intra, mai apoi, în tradiţiile arhitecturii munteneşti după a doua jumătate a
secolului următor, la monumente cantacuzine şi brâncoveneşti1.
Şi biserica mănăstirii Bistriţa pare să fi avut un pronaos supralărgit (el
apare în releveul din 1731, întocmit de inginerul austriac Johann Weiss), însă
nu se poate spune cu certitudine ce tip de structură interioară prezenta. El pare
să fi fost prea îngust pentru a fi putut fi în forma unui exonartex pe trei laturi, în
genul Tismanei. Pronaosul supralărgit ar putea plasa Bistriţa printre ctitoriile
inovatoare, din punct de vedere al structurii arhitectonice, pentru Ţara
Românească. Nu este exclus ca ea să fi constituit chiar un model incipient
pentru biserica mănăstirii Curtea de Argeş2. Acesta putea fi acoperit cu o turlă,
aşa cum apare în desenul lui Dionisie Eclesiarhul3. Dacă turla pronaosului apare
prima dată la Glavacioc, ctitorie a voievodului Vlad Călugărul, atunci
mănăstirea Craioveştilor, sprijinitori ai ramurii voievodale a Dăneştilor
(Vladislav al II-lea, fiu lui Dan al II-lea, îi făcuse boieri4), ar rivaliza aşadar, cu
cea aulică, a voievodului din ramura Drăculeştilor. Pronaosul supralărgit, care,
conform cercetărilor arheologice, nu apare la Glavacioc (iar la Tismana încă nu
se realizase exonartexul, dacă acceptăm ipoteza construirii lui în vremea lui
Radu cel Mare), plasează ctitoria de la Bistriţa pe o linie inovatoare care ar
putea constitui o verigă de legătură în evoluţia arhitecturii munteneşti din
secolul al XV-lea, către inovaţiile de la biserica mănăstirii Argeşului.
Tipul de monument creat anume pentru Neagoe la Argeş, a avut o
posteritate strălucită în arhitectura muntenească, devenind tipul planimetric
tradiţional al monumentului aulic şi al necropolei domneşti. El a fost reluat tale
quale în planimetrie, după 50 de ani, la „Radu Vodă” I (Alexandru II Mircea,
1568) şi II (Radu Mihnea, 1612-20)5, a inspirat paraclisul de la Cozia (construit
de Neagoe Basarab), biserica „albă” din Târgşor (ctitorită în 1536 de negustori
braşoveni) şi Cobia (ctitoria boierului Badea Boloşin, protejatul domnului
Alexandru Mircea, 1571-2), apoi în tot secolul al XVII-lea, apare în forme
foarte apropiate de acest prototip sau în diverse variante: Bălteni-Ilfov (1626),
1

V. Tereza Sinigalia, De la Matei Basarab la Constantin Brâncoveanu. Repere arhitectonice,
în „Studii şi Cercetări de Istoria Artei – seria Artă Plastică”, an 42, 1995, p. 23.
2
Ipoteza Terezei Sinigalia (A avut biserica mănăstirii Argeşului predecesori?, în In memoriam
Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european, Cluj-Napoca, Editura
Accent, 2003, p. 439-454).
3
Radu Constantinescu, op. cit., pl. XVII.
4
Inscripţia de pe piatra mormântului lui Vladislav al II-lea din pronaosul bisericii mănăstirii
Dealu (pusă de boierii Craioveşti, care l-au înhumat aici pe voievodul ucis la Târgşor de Vlad
Ţepeş) relatează acest lucru: „[...] şi s-a făcut această piatră în zilele lui Io Neagoe Voievod, au
făcut-o Barbul banul şi Pârvul vornicul şi cu fraţii lor, fiii lui Neagoe din Craiova, căci
Vladislav voievod i-a făcut boieri” (Radu Gioglovan, Mihai Oproiu, Inscripţii şi însemnări din
judeţul Dâmboviţa, vol. I, Muzeul judeţean Dâmboviţa, 1975, nr. 615).
5
Pavel Chihaia, Modele răsăritene şi modele voievodale în Ţara Românească, în „Glasul
Bisericii”, an XXXV, nr. 1-2/1976, p. 169 sqq.
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Căldăruşani (Matei Basarab, 1637-38)1, Mitropolia din Bucureşti (Constantin
Şerban, 1654-58), Cotroceni (Şerban Cantacuzino, 1679), Hurezi (Constantin
Brâncoveanu, 1694), Sf. Gheorghe-Nou (1705-6), Văcăreşti (Nicolae
Mavrocordat, 1716-22).
O trăsătură caracteristică a secolului al XVI-lea este şi preferinţa
crescândă pentru un număr mai mare de turle. Punctul culminant al aceste
tendinţe şi rămas singular este Mitropolia din Târgovişte (8 turle), dar şi o
biserică de dimensiuni mai reduse, ca cea de la Cobia, avea patru turle, dintre
care trei erau pe pronaos2. La începutul secolului al XVI-lea această tendinţă
apăruse deja, dar într-o formă încă hibridă, în care pronaosurile erau boltite
combinat, cu două turle spre est şi o boltă semicilindrică la vest (Dealu –se
crede, sub o posibilă influenţă moldovenească a gropniţelor), Gorgota3, reluate
la sfârşitul secolului la Tutana II). Tot astfel se observă preferinţa pentru planul
central, cu turle susţinute de coloane, a căror tradiţie o putea constitui în
Valahia biserica Sf. Nicolae Domnesc şi altele, amintite, ca Snagov I4 sau
Glavacioc (pentru secolul al XVI-lea, Mitropolia din Târgovişte, biserica
domnească a curţii din Târgovişte5, Snagov, dar şi biserici boiereşti, ca Sf.
Dumitru din Craiova6 sau Hârtieşti).
Un alt tip planimetric a cărui introducere a fost atribuită epocii lui
Neagoe Basarab dar ea este, se pare, anterioară cu mai mult de un secol, este
cea a triconcului athonit. „Invenţia” tipului athonit de triconc a fost atribuită
fondatorului marii Lavre de la Athos, sf. Atanasie (unde apare pentru prima
dată, la sfârşitul secolului al X-lea)7. Pronaosul cu patru coloane (liti) care
susţin o turlă, asociat adesea tipului de plan central cu abside laterale
semicirculare care este triconcul athonit, a apărut de asemenea, ca structură
arhitectonică, în secolul al X-lea.
Este de atribuit conceperea sa Constantinopolului, dar încă de timpuriu
se găsesc exemple ale utilizării sale şi la periferia imperiului: la Preslav sau la
Hosios Lukas din Fokida8. Prima utilizare a acestui tip de pronaos la Athos este
1

T. Sinigalia, De la Matei Basarab la Constantin Brâncoveanu, p. 20-26.
V. o reprezentare contemporană sculptată a ei, pe uşile păstrate de la biserică (N. GhicaBudeşti, Evoluţia arhitecturii, II, pl.173).
3
Cristian Moisescu, Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Bucureşti, Editura Meridiane,
1979, p. 140, fig. 207.
4
Cu rezervele datorate lipsei dovezilor arheologice clare privind boltirea naosului primei
biserici de la Snagov (G.I. Cantacuzino, Observaţii arheologice la Snagov, p. 268 sq.)
5
C. Moisescu, Târgovişte, p. 176-198.
6
Cu rezervele de atribuire secolului al XVI-lea, la Tereza Sinigalia, Repertoriul arhitecturii, I,
p. 257-268.
7
Panayotis Mylonas, Le plan initial du catholicon de la grande Lavra au Mont Athos et la
genese du type du catholicon athonite, în „Cahiers Archeologiques”, an 32, 1984, p. 98-103.
8
P. Vocotopoulos, Church Architecture in Thessaloniki in the 14th Century. Remarks on the
Typology, în L’art de Thessalonique, p. 113.
2
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la Chilandar, în secolul al XIV-lea, al cărui model se pare că a fost preluat la
prima biserică de la Snagov în acelaşi secol, prin influenţa mai mult sau mai
puţin directă a lui Nicodim, posibil de către Mircea cel Bătrân1. În Ţara
Românească mai apare, în afară de ipoteza Snagov I, şi formula, intermediară,
de triconc cu patru coloane, de la Glavacioc. Paul de Alep descria Glavaciocul
ca având două turle, cea de pe naos fiind sprijinită pe patru coloane care susţin
arcele pe care este aşezată turla2, asemănător Snagovului. Dintre vestigiile
epocii care s-au păstrat, foarte asemănătoare în plan şi dimensiuni cu
Glavaciocul este o biserică din Krušedol (Macedonia) datată 1509, dar
asemănări sunt şi cu catholicoane mai vechi, athonite3. Filiera sârbo-athonită
apare în cazul preluării acestui tip de plan, destul de clar conturată.
Cea mai importantă inovaţie a începutului de secol XVI, în privinţa
decoraţiei paramentului, este utilizarea sculpturii decorative în piatră la două
ctitorii voievodale, Dealu şi Curtea de Argeş. Elemente de decoraţie tratate în
meplat, în majoritate armeneşti şi georgiene au ajuns la modă în Muntenia
acestei perioade, plauzibil prin intermediul arhitecturii musulmane din
Constantinopol, care intra într-o fază de apogeu. Atât ornamentele cât şi
procedeele de construcţie a arăta că meşterul ar fi fost de formaţie (poate şi de
origine) orientală4. Contribuţia artistică valahă de aici s-ar datora
discernământului cu care aceste elemente sunt utilizate, în special pentru a
sublinia anumite zone arhitectonice şi a puncta, cu eleganţă, principalele
elemente componente ale edificiului de arhitectură. Alternanţa echilibrată de
arcade şi panouri, despărţite de un brâu ce împarte faţadele bisericii pe
orizontală în două jumătăţi, sunt utilizate pentru prima dată la Cozia, apoi la
Dealu într-un spirit mai apropiat de puritatea clasică ce caracterizează
arhitectura armeană, fiind reluate şi dezvoltate imediat la Curtea de Argeş
într-un spirit pronunţat decorativ (ca brâul „frânghie”, preluat apoi şi în
Moldova, la Dragomirna), şi ele vor constitui o opţiune de ritmare a
paramentului bisericilor munteneşti pentru tot secolul al XVI-lea. În secolul
1

Tereza Sinigalia, Un aspect necunoscut, p. 153-164.
Călătoriile patriarhului Macarie al Antiohiei în Ţările Române, în Călători Străini în Ţările
Române, vol. VI, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 225.
3
C. Moisescu, Secolul al XV-lea, un „hiatus”, p. 45, 47, fig. 25.
4
E. Lăzărescu, Mănăstirea Argeşului, p. 38-40. O tratare generală a influenţelor arhitecturii şi
decoraţiei otomane la începutul secolului al XVI-lea valah, la: Vasile Drăguţ, L’architecture
dans les pays roumains au XVIe siécle dans la perspective des relations avec le monde ottoman,
în „Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, série Beaux Arts”, an XXIII, 1986, p. 3-20; Răzvan
Theodorescu, Tolerance et l’art sacré dans les Balkans: le cas valaque autour de 1500, în
Roumains et balkaniques dans la civilisation Sud-Est europeen, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1999, p. 267-275 şi idem, Ottoman Influence in the Romanian Art (1400-1800),
în Proceedings of the International Symposium in Islamic Civilisation in the Balkans (Sofia,
April 21-23rd, 2000), Research Centre for Islamic History, Art and Culture, Istanbul, 2002, p
121-124.
2
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următor, în vremea lui Matei Basarab, vor fi concurate de introducerea
sistemului moldovenesc de decor, mai provincial, al ocniţelor. Elementele de
decor oriental erau prezente în sculptura din Muntenia încă de la Cozia, sau mai
dinainte, un indiciu fiind decorul cu rozetă al pietrei de mormânt a ctitorului
bisericii domneşti de la Argeş. Însă, în acele cazuri, provenienţa lor fusese alta,
a filierei sârbeşti ce vehicula aceste modele decorative georgiano-armeneşti în
special în decoraţia de manuscris.
*
În concluzie, credem se pot decela mai multe etape tipologice în
arhitectura eclezială valahă, clarificate acum într-o măsură sporită de către
concluziile mai recente ale cercetărilor arheologice, şi anume: tipurile
provinciale balcanice, „bulgare” sunt utilizate în primele faze ale formării
statului muntenesc (Turnu Severin I şi II, Curtea de Argeş I, Negru Vodă,
Sân-Nicoară) – tipuri-sală sau centrale, de tradiţie bizantină simplificate în
spaţiul balcanic, datând din secolele XII-XIII, preluate în spaţiul muntean în
secolele XIII-XIV. Acestea sunt, în mare parte, la noi, datorate iniţiativei
căpeteniilor provinciale, care, probabil ca şi biserica locală, întreţineau relaţii cu
lumea bulgară. Următoarea fază este cea a formării statului valah şi înfiinţarea
Mitropoliei Ungrovlahiei, ambele marcate prin construirea în capitală, la Argeş,
a unor monumente special destinate acestori instituţii. Modelele arhitecturale
sunt unele mai ambiţioase, de plan central, care se apropie de cele ale capitalei
imperiului (Sf. Nicolae Domnesc; despre aspectul primei Mitropolii de la
Argeş, „spartă” de Neagoe Basarab pentru a-şi construi mănăstirea-necropolă,
nu se cunoaşte nimic concret). Curând apar şi primele mănăstiri cenobitice care
utilizează planul triconc sârbesc (Vodiţa II, Tismana, Cozia). Intervenţiilor
aulice li se datorează fondarea de mănăstiri cu funcţia specială de necropolă
domnească (Cozia), poate şi tipul „tesalonicean” de triconc cu exonartex pe trei
laturi (utilizat în spaţiul macedonean la mănăstirile mai importane, urbane sau
la fundaţii aulice – cum sunt şi cele athonite, şi care putea îndeplini o funcţie
funerară) şi tipul de triconc „athonit” (Snagov I), structură amplă, creată anume
pentru ceremonii liturgice complexe, cu cler şi obşti numeroase, ceea ce arată
că viaţa bisericească din Valahia este sprijinită intens de domnie, la sfârşitul
secolului al XIV-lea, pentru a fi la aceleaşi „standarde” cu tipicurile din spaţiul
imperial.
Următoarea fază constructivă din Muntenia coincide cu căderea
Bizanţului şi a statelor balcanice sub turci, epocă frământată din punct de
vedere politic în care, atât lipsa răgazului necesar pentru opere edilitare, dar mai
ales întreruperea relaţiilor cu instituţiile-reper (în special Patriarhia din
Constantinopol) în urma căderii Bizanţului, au afectat pentru o vreme
organizarea instituţională a Bisericii munteneşti şi, prin urmare, şi activitatea
ctitoricească. Modestele ctitorii domneşti, cum este Comana I (de lemn) arată,
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posibil, că rânduieli bisericeşti cenobitice sârbo-athonite introduse în secolul
trecut, se diluaseră şi tindeau spre idioritmia care a caracterizat tradiţia vieţii
monahale munteneşti a veacurilor anterioare. În secolul al XV-lea domnitorii
ctitoresc schituri (Tânganu, Râncăciov, Babele, Glavacioc), nu şi mari
mănăstiri, ceea ce explică şi puţinele vestigii păstrate din această perioadă până
astăzi, fiind vorba de construcţii care, neavând obşti solide care să le întreţină,
s-au ruinat în timp.
Putem înţelege, astfel, din perspectiva evoluţiei statului şi a Bisericii
munteneşti în secolul al XV-lea, motivele intervenţiei fostului patriarh Nifon al
Constantinpolului, adus de Radu cel Mare pentru a reorganiza Biserica valahă
care, din punct de vedere instituţional, era permanent afectată de tendinţele
idioritmice. Prin urmare, s-a procedat la construirea de mari monumente
ecleziale, care să solidifice instituţiile Bisericii: mănăstiri voievodale în cele
două capitale (Dealu, Argeş) şi o nouă mitropolie – sub vizorul autoritar al
domniei – la Târgovişte. În diocezele episcopiilor de Râmnic şi Buzău
(înfiinţate de patriarhul Nifon în vremea lui Radu cel Mare, şi ale căror
catedrale – cu neputinţă de cercetat astăzi- trebuie să fi fost însemnate) s-au
realizat mănăstiri importante (e.g. reconstruirea Govorei de către Radu cel
Mare1-un puternic centru cultural, sau mănăstirea fortificată Menedic din
Buzău, realizată de Vlad Vintilă în 1533-1534, dispărută2). Tot în această
tendinţă oficială de solidificare a instituţiei bisericii trebuie înţeleasă şi ctitoria
Craioveştilor „Basarabi” – cum îi numeşte Gavriil Protosul Athosului – şi
apropiaţi ai mitropolitului sârb Maxim Brancović, mănăstirea Bistriţa. Întărirea
statului însemna solidificarea instituţiilor lui, dintre care cele bisericeşti erau
fundamentale. Dar şi atacarea unei „partide” politice rivale se făcea lovind în
ctitoriile acesteia (lucru ce îi caracteriza, din nefericire, pe Drăculeşti şi Dăneşti:
Mihnea cel Rău avariază mănăstirea Bistriţa, ctitoria Craioveştilor, Mircea
Ciobanul pustieşte mănăstirea Mislea, ctitoria voievodului anterior mazilit,
Radu Paisie). Desigur, alături de aceste ambiţioase campanii edilitare
bisericeşti, a continuat în paralel şi tradiţia ctitoririi micilor schituri de sihăstrie
(Ostrov şi Clocociov de Neagoe Basarab, Cetăţuia-Râmnicu Vâlcea de Radu de
la Afumaţi, Valea de Radu Paisie, Iezer de Mircea Ciobanul etc.).
Faza valahă a „marilor monumente” de la începutului secolului al
XVI-lea este, probabil, prima sinteză artistică postbizantină importantă, creată
1

Se crede că biserica lui Radu cel Mare avea un plan dreptunghiular, tip de plan mai rar, care
este de găsit şi la biserica unchiului său, Vlad Ţepeş, din Târgşor (refăcută ca mănăstire de
Antonie vodă din Popeşti). Actuala biserică de la Govora, de plan triconc, se datorează
refacerilor din vremea lui Constantin Brâncoveanu. (G.I. Cantacuzino, Cercetări arheologice la
mânăstirea Govora, în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice – serie nouă”, an III, nr.
3/1992, p. 29).
2
Idem, Cetăţile medievale, p. 177.
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în spaţiul sud-est european după cea cretană (şi coincizând cu cea, similară ca
valoare, din Moldova). Ea se doreşte a fi originală pentru a conferi prestigiu
acestor voievozi autonomi, în contextul lumii sud-est europene postbizantine
ale căror state fuseseră „decapitate” de Imperiul otoman. Pe de altă parte,
perioada este marcată de un eclectism care utilizează tradiţiile constructive
bizantino-balcanice în combinaţie cu decoraţia otomană şi cu pictura cretană –
însumând, adică, toate formele artistice de calitate ale spaţiului în care se situau.
Concepută pentru a simboliza tradiţia Munteniei (era necropola dinastiei
Basarabilor), mănăstirea de la Argeş va deveni tipul de monument aulic
definitoriu pentru arhitectura muntenească în secolele următoare (ultima reluare
este la Văcăreşti, în 1722). Secolul al XVII-lea, mai ales, cu lunga şi prolifica
domnie a lui Matei Basarab dar şi cu figurile „imperiale” de la sfârşitul lui
(Şerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu), a sintetizat, în spirit istorist,
„mentalitatea basarabească”1 privind tradiţia construcţiilor ecleziale valahe; ele
ilustrează, în linii generale, cele două feţe ale vieţii bisericeşti: monahismul
sihastru, caracterizat de biserici şi schituri modeste marcate, din punct de vedere
arhitectural, de un provincialism care îşi are rădăcinile coborând în arhitectura
secolului al XIV-lea (v. Matei Basarab, deşi, totodată voievodul s-a preocupat
de refacerea episcopiilor şi de reconstruirea ca mare mănăstire cenobitică a
vechii biserici de curte Negru Vodă din Câmpulung) şi, pe de altă parte, marile
biserici instituţionale (Mitropolia din Bucureşti) şi marile „lavre” (Hurezi), care
reluau tradiţionalul model aulic „basarabesc”, „inventat” de Neagoe Basarab la
Argeş.

1

Răzvan Theodorescu, Un model şi un stil: domnia lui Constantin Basarab voievod, în vol.
Constantin Basarab Brâncoveanu, Craiova, Editura Universitaria, 2004, p. 362-363.
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UN REPREZENTANT AL GÂNDIRII MODERNE
ÎN EUROPA MEDIEVALĂ: JAN AMOS COMENIUS
Constanţiu Dinulescu∗
A REPREZENTATIVE OF THE MODERN THINKING
IN THE MEDIEVAL EUROPE: JEAN AMOS COMENIUS
Abstract
The article points out the contributions of Jean Amos Comenius in the fields of
the political, social and educational thinking. Born in medieval Bohemia, he had the
chance to go in England when he discovered a modern type of political system. He
imagined an united Europe based on peace, understanding and cooperation.
Cuvinte cheie: modernism, sistem politic, universalitate, pace, cooperare
Key words: modernism, political system, universality, peace, cooperation

Reformator al secolului al XVII-lea şi un profund gânditor în sferele
politicii, educaţiei şi religiei, Jean Amos Comenius (1592-1670) a rămas în
istorie ca fondator al pedagogiei moderne, mai ales prin aserţiunea potrivit
căreia pacea şi cooperarea între oameni putea fi atinsă numai printr-un sistem
de educaţie universală1, ceea ce i-a îndreptăţit pe reformatorii sistemului
european contemporan să dea numele reputatului intelectual ceh unui program
educaţional finanţat de Uniunea Europeană.
Opera lui Comenius a luat naştere în circumstanţe dramatice într-o
perioadă bogată în conflicte ce putea fi descrisă ca începutul tranziţiei societăţii
europene de la Evul Mediu la modernitate2. A fost o perioadă de criză
economică prelungită a revoluţiei burgheze în Anglia, şi a războaielor
neîncetate, care a influenţat dezvoltarea întregului continent. Realizarea unei
paralele privind conflictele acumulate în sferele economice sociale, militare,
politice şi ideologice era un proces de o profundă diferenţiere a statelor Europei.
Sistemul de gândire al savantului ceh a fost influenţat de dualitatea
existenţială a acestuia. Născut într-un mediu politic şi economic specific
perioadei târzii a Evului Mediu, Comenius s-a confruntat, de-a lungul vieţii, cu
Lector univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova.
William Benton (publisher), The New Enciclopedia Britannica, in 30 volumes, vol. 4,
Chicago, Publishing House The University of Chicago, 1983, p. 967.
2
Camil Mureşanu, Europa Modernă, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1997, p. 7.
∗
1
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problema necesităţii de a trăi în exil. Trecând peste dificultăţile deosebite ale
acestui tip de existenţă, Jan Comenius s-a aflat într-un mediu european marcat
de profunde schimbări revoluţionare în domeniile ştiinţei, gândirii şi politicii. În
prima jumătate al secolului al XVII-lea, Comenius a ajuns să cunoască
superioritatea Europei de vest, ca model pentru ordinea socială dominată de
reprezentanţii burgheziei. Totodată, el a putut elabora un sistem comparativ al
formelor de guvernământ1 ca monarhia engleză aflată sub controlul
Parlamentului şi, mai târziu, spre sfârşitul vieţii sale, republica de tipul celei
deja existente în Ţările de Jos.
În propunerile sale, considera posibilă crearea unei „mari uniuni” a
umanităţii, deşi nu putea întrezări pe deplin direcţiile potrivite în condiţiile
profundelor schimbări ale epocii şi să contracareze influenţa diplomaţiei
pragmatice asupra conducătorilor statelor europene, activitatea sa politică
rămânând fără o finalitate practică.
Domeniul care i-a adus consacrarea europeană a rămas, însă, cel al
educaţiei. Elementul fundamental al sistemului pedagogic creat de Comenius
era definit prin conceptele de unitate şi armonie a actului creator divin: omnia
ab uno, omnia ad unum, totul provine din unul şi totul tinde spre unul. La
acestea se adăuga faptul că prin interdisciplinaritate se ajungea la ştiinţa
primordială, la esenţa cunoaşterii, refăcându-se unitatea pierdută a ordinii
experienţei şi a salvării, care restabilea acordul între două lumini – raţiunea
naturală şi graţierea – cu care Dumnezeu a înzestrat omul2.
Deşi era animat de idealuri politice naţionale, abilul teoretician ceh s-a
orientat către un proiect ambiţios şi novator, şi anume reformarea societăţii
umane prin educaţie. Asemeni sămănătorului din parabola biblică, Jan
Comenius a găsit un teren fertil în Anglia, ţara cu sistemul politic cel mai
evoluat din Europa acelei perioade istorice, prin existenţa unei instituţii
puternice a Parlamentului, care să garanteze un mediu politico-social apt să
respecte valorile democraţiei şi statului de drept.
Sosit pe malurile Tamisei, în 1641, la invitaţia mediilor interesate de
ideile sale novatoare, Comenius a propus şi a primit aprobarea înfiinţării unui
colegiu de specialişti, care să elaboreze instrumentele teoretice necesare
construcţiei educaţionale proiectate. Izbucnirea conflictului dintre rege şi
Parlament în 1649 a reprezentat abandonarea ideii revoluţiei intelectuale în faţa
celei politice, care se va încheia abia în 1688, prin triumful parlamentarismului
englez.
1

Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. III, State şi identităţi europene (sec. XIV –
1815), Iaşi, Editura Institutul European, 1998, p. 125.
2
B. Černy, Comenius (1592-1670), în Encyclopaedia Universalis, corpus 5, Paris, Édition
Encyclopaedia Universalis France S.A., 1984, p. 131.
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Activitatea lui Comenius a fost influenţată decisiv de războiul de
treizeci de ani, care pentru patria sa, Cehia a fost o luptă pentru libertate politică
şi religioasă. Faptul că s-a aflat în exil din cauza convingerilor sale protestante,
el nu a putut estima corect ascendentul Habsburgilor în Boemia şi Moravia,
văzându-se în situaţia de a asista la sucombarea principiului libertăţii
religioase1.
Jan Comenius credea că o oportunitate de afirmare a acestor principii în
relaţiile internaţionale a fost oferită de Congresul de pace de la Breda în 1667.
Scopul său era să sfârşească al doilea război între Anglia şi Olanda pentru
privilegii comerciale, colonii şi dominaţia mării. Prezent la desfăşurarea
lucrărilor congresului, gânditorul ceh, în vârstă de 75 de ani, a adresat
diplomaţilor ambelor părţi apelul Angelus Pacis2. El acorda o semnificaţie
excepţională Congresului de la Breda, care, în concepţia sa, putea transforma
Europa într-un sistem politico-economico-social echitabil, în care musulmanii,
turcii, catolicii, chiar habsburgii şi iezuiţii puteau convieţui în armonie, aşa cum
se poate desprinde din ansamblul informaţiilor pe care le prelucrase în viitoarea
lucrare intitulată Clamores Eliae3. Pacea odată încheiată, urma să asigure pacea
continentală prin acordul celor două puteri maritime, Anglia şi Olanda. La noul
edificiu al păcii europene puteau participa laolaltă englezi, olandezi, francezi şi
suedezi, care ar fi conferit o solidă stabilitate bătrânului continent. În ciuda
clarviziunii remarcabile, profundul gânditor nu a putut cu mijloacele specifice
teoriei politice să înţeleagă punctele nevralgice ale mediului politic din cele
două state etalon ale momentului. De aceea, el a imaginat o distribuţie potrivită
a valorilor materiale pentru persoanele nevoiaşe, prin utilizarea de instrumente
financiare în sprijinul celor săraci şi orfani. Nu au fost neglijate nici mediile
educaţionale, culturale şi religioase ale societăţii. Împotriva monopolului
navigaţiei maritime şi pieţelor, el a sugerat o tendinţă a garanţiilor progresului
economic pentru culoarele de transport liber şi oportunităţile comerciale pentru
toate naţiunile. El a respins eforturile de a câştiga hegemonia, ce ar fi dus la
războaie care nu erau doar distrugătoare, dar ar fi dat şi un sistem de naţiuni şi
state ce era nefolositor. În cele din urmă a înţeles perspectiva unui colonialism
drept. „Noi, lumea creştină, Europa, nu constituim întreaga naţiune din moment
ce în afară de noi există sute de naţiuni împărţite pe toată suprafaţa pământului
şi astfel era necesar să amintim acele naţiuni şi să le oferim valorile pozitive ale
civilizaţiei europene mai degrabă decât exploatarea fără limită”4.
1

Kurt Ågren, Memoires du Monde, vol. 8, La Nouvelle Europe, 1500-1750, France, Maison
d’édition Cavenne Médias, 1994, p. 83-84.
2
Ibidem, p. 132.
3
Ibidem.
4
Francis Harry Hinsley, Power and the Pursuit of Peace: Theory and Practice in the History of
Relations between States, f.l., Publishing house Cambridge University Press, 1967, p. 15.
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Comenius considera comunicarea verbală un instrument important de
înţelegere între naţiuni. A considerat posibilitatea de a crea o limbă artificială şi
de a o include în sistemul reformei. El a dorit ca o asemenea limbă să combine
avantajele limbii ebraice, limbii eline şi limbii latine, ca şi un număr mare de
limbi existente, de la germană la engleză până la cehă şi chiar turcă. Noua limbă
trebuia să fie cea mai lucidă şi cel mai uşor de învăţat prin combinarea logică a
lucrurilor, termenilor şi cuvintelor şi nu trebuia să conţină nicio iregularitate. În
timp ce Comenius propunea câteva principii de ghidare pentru crearea unei
limbi artificiale, nu a încercat să realizeze proiectul el singur deoarece a simţit
că inventarea unei limbi universale era posibilă după ce o pansofie ar fi fost
îndeplinită şi, în schimb, a preferat ca un grup internaţional de oameni învăţaţi
să facă acest lucru. I-ar fi plăcut să vadă o realizare a unei asemenea limbi
universale ce ar fi facilitat comunicarea rapidă, schimbul valorilor culturale
între naţiuni şi înrudirea tuturor oamenilor.
Comenius a suspectat că probleme ar fi putut apărea în aplicarea unei
limbi uniforme o dată ce a fost creată şi tocmai de aceea, a propus alte opţiuni.
Cea mai impresionantă dintre acestea a fost apelul său umanistic de a învăţa şi
dezvolta toate limbile naţionale care nu trebuiau să fie suprimate chiar de o
posibilă panglotia de succes – limbă universală.
Obiectivul său era să atingă un asemenea avans a fiecărei limbi care ar fi
făcut posibilă traducerea tuturor operelor pansofice în această limbă. Nu avea în
minte doar naţiunile Europei ci şi alte naţiuni non-europene şi triburi1.
Considera acest lucru o datorie naturală, a europenilor care până acum
au exploatat celelalte continente, să ajute la îmbogăţirea spirituală şi cultivarea
limbilor mai puţin avansate. Totuşi i-a forţat să nu acţioneze ca profesori
tiranici ci parteneri, capabili să înveţe perfect limbile naţiunilor de peste mare şi
astfel să promoveze înţelegerea mutuală. Fie pe baza limbii universale sau prin
învăţarea mutuală a altor limbi naţionale această formă de comunicare trebuia
să îmbunătăţească substanţial, iar în procesul de a aduce diferite naţiuni mai
aproape una de cealaltă trebuia să ajute la ruperea limitelor barierelor dintre ţări
şi continente2. Deşi prin universalitatea proiectului său se referea la întreaga
lume, el avea în vedere totuşi, cu adevărat, „la creştinătatea vremii sale, deci la
Europa”. Acesta scria „căci scopul meu suprem este să-l fac cunoscut pe Hristos
tuturor popoarelor”3. Comenius a elaborat în mod remarcabil ideea sa de noi
politici de reformare a administraţiei privind afacerile publice. Principala sa
menire ar fi fost instituirea şi menţinerea unei justiţii de durată, unei ordini şi a
unei păci. Acesta ar fi fost obiectivul pentru care instituţiile la orice nivel ar fi
1

Jaroslav Pânek, Joan Amos Comenius, 1592-1670, Prague, Publishing House Comenius
Teacher of Nations Orbis, 1991, p. 63-64.
2
Ibidem, p. 64.
3
Ibidem.
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colaborat şi la scară mondială ar fi urmărit de un tribunal internaţional al păcii,
sau de un senat mondial care avea o mare jurisdicţie. Se ocupa nu numai de
menţinerea păcii între state, dar şi de menţinerea ordinii şi dreptăţii în statele
individuale, deoarece ambele obiective erau de nedespărţit. Senatul mondial
supraveghea tribunalele naţionale şi locale, astfel încât deciziile şi dispoziţiile
să nu meargă contra superiorului, principiile universale umane şi legea
universală derivau numai din legea naturală şi legea lui Dumnezeu1.
Relaţiile interumane erau corectate printr-o reformă a tuturor
componentelor administraţiei publice implicând o definiţie a drepturilor şi
datoriilor lor legate de ordinea socială şi munca publică benefică. Acelaşi
obiectiv ar fi urmat de o reformă a familiei, fiecare membru trebuind să trăiască
în viitor într-o manieră disciplinată, modestă şi sârguincioasă în spiritul tradiţiei
comunităţii fraţilor şi în armonie cu idealurile calviniste. Din aceasta a derivat
datoria fiecarei persoane adulte să muncească pentru interesele personale,
familiale şi ale comunităţii, dar şi datoria administraţiei publice de a asigura
fiecăruia oportunitatea de a obţine o slujbă potrivită. De aceea, oamenii nu
trebuiau clasificaţi conform poziţiei sociale, ci conform rolului pe care l-au
jucat în societate prin munca lor. Din moment ce bunăstarea oamenilor trebuia
să fie legea supremă a oricărei republici şi oricărui regat, oficialii trebuiau să
facă obiectul controlului public pentru a preveni abuzul autorităţii lor; dacă era
necesar ei ar fi fost destituiţi. În mod similar, oamenii brutali şi imorali,
ocupând posturi de conducere ar fi trebuit înlăturaţi la fel ca şi delatorii,
consideraţi „cele mai maligne tipuri de oameni”2.
Proiectul lui Comenius intră în detalii considerabile în multe privinţe
incluzând idei despre cum ar fi trebuit să mănânce şi să se îmbrace oamenii în
noua societate. Toate detaliile concrete au fost, de fapt, propuneri de care
trebuia să se ocupe un consiliu mondial care urma să se întâlnească în viitorul
apropiat la Veneţia, un loc ce era uşor accesibil atât reprezentanţilor naţiunilor
europene, dar şi a celor asiatice şi africane. Consiliul trebuia să aducă împreună
oameni de stat, teologi şi savanţi care discutau sugestiile privind dezbaterea
universală; în spiritul unui consens liber al tuturor participanţilor, consiliul
trebuia să se pună de acord privind mijloacele de instaurare şi de păstrare a
unităţii şi păcii. Măsurile pe care le-a adoptat trebuiau să fie implementate nu
numai de cele trei principale instituţii mondiale (tribunalul internaţional de
pace, academia mondială şi consistoriul mondial) dar şi de corpuri
aprovizionate cu puteri executive, alese democratic din toate naţiunile şi active
la niveluri regionale, continentale şi mondiale. O adunare mondială trebuia să se
întâlnească o data la zece ani şi îşi ţinea sesiunile succesiv în Europa, Asia,
1

Charles Anderson Dana, The New American Cyclopaedia, vol. XIII, 1861, p. 417.
Jean Guiraud (direction), La fin du Moyen Age et le XVIe siècle (1328-1610), troisième édition,
Paris, Maison d’édition Gigord, 1939, p. 406.
2
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Africa şi America astfel încât egalitatea continentelor să nu fi fost afectată nici
din acest punct de vedere. Totuşi o lume a păcii şi prosperităţii putea fi creată
printr-un efort comun al tuturor naţiunilor şi în special al reprezentanţilor
acestora. De aceea ei – oameni de stat, savanţi şi teologi – purtau o imensă
responsabilitate faţă de umanitate1. Comenius se apropia foarte mult de
federaliştii europeni ai secolului al XX-lea atunci când afirma: „Această lumină
trebuie dusă la alte popoare în numele patriei noaste europene şi, de aceea, mai
trebuie să fim consideraţi ca nişte călători îmbarcaţi pe aceeaşi corabie”2.
Viziunea grandioasă a lui Comenius despre un viitor fericit al naţiunii
umane provenind în principal din consideraţii speculative a fost încurajată de
credinţa chiliastică într-o venire timpurie a regatului lui Hristos pe pământ.
Totuşi Comenius a fost capabil să depăşească aceste rezultate determinante din
perioada în care a trăit şi să privească dincolo de limitele feudalismului şi
ordinelor sociale capitaliste ce se iveau. Dezbătând tradiţia culturală europeană
şi cu o deschidere rară către toate valorile umane, el a creat o imagine de
speranţă a dezvoltării istorice progresive. După o viaţă plină de deziluzii, a
oferit naţiunii umane o perspectivă optimistă de avansare spre pace şi unitate
printr-un sistem democratic de relaţii interumane şi de egalitate a naţiunilor3.
În mod natural, formele organizării sociale se schimbau conform
prezenţei nivelului dezvoltării materiale şi spirituale a umanităţii ca şi ordinea
socială dată. Diferenţele dintre secolele XVII şi XX sunt vaste. Aşadar,
propunerile concrete ale lui Comenius pentru un sistem de relaţii interumane şi
internaţionale nu puteau fi văzute ca o formulă pentru a rezolva problemele
contemporane4. În filosofie, Leibniz, Malebranche, Herder s-au inspirat din
opera lui Comenius. Pacifismul modern l-a invocat cu titlul de mare predecesor.
Francmasoneria secolului luminilor includea din 1717 texte ale lui Comenius în
regulile sale. „Moravienii” Statelor Unite sunt descendenţii teologici şi morali
direcţi ceea ce indică importanţa aportului comenian la naşterea culturii
americane. Pornind de la moravii din Germania, iar doamna de Staël îşi
extrăgea imaginea genului religios german pentru a pune bazele ideologiei
romantismului francez aflat în devenire5.
Toate acestea ne îndreptăţesc să-l considerăm pe intelectualul ceh Jean
Amos Comenius ca fiind un iniţiator al unuia dintre proiectele de referinţă ale
perioadei de tranziţie de la medieval la modern, care a contribuit la naşterea
conceptului de Europa unită.

1

Jaroslav Pánek, op. cit., p. 65-67.
William Benton, op.cit., p. 969.
3
Jaroslav Pánek, op. cit., p. 67.
4
Ibidem., p. 78-80.
5
B. Černy, op. cit., corpus 5, p. 131.
2
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ASPECTE PRIVIND STATUL ŞI DREPTUL ROMÂNESC
ÎN PERIOADA REGIMULUI FANARIOT
Cezar Avram*, Roxana Radu**
ASPECTS CONCERNING ROMANIAN STATE AND LAW IN THE
PHANARIOT REGIME
Abstract
Between the years 1711-1716 and 1821, a number of Phanariots (members of
those prominent Greek families residing in Phanar, the chief Greek quarter of
Constantinople) were appointed Hospodars (Voivodes or Princes) in the Danubian
Principalities (Moldavia and Wallachia), usually as a promotion from dragoman
offices; that period is usually named “the Phanariote epoch” in Romanian history.
Further many of the Phanariote princes were capable and farsighted rulers: as prince of
Walachia in 1746 and of Moldavia in 1749, Constantin Mavrocordat abolished serfdom
and Alexandru Ipsilanti of Walachia (reigned 1774-1782) initiated extensive
administrative and legal reforms. His “Pravilniceasca condică”, a rather modern legal
code, met stiff boyar resistance. Alexandru's enlightened reign, moreover, coincided
with subtle shifts in economic and social life and with the emergence of new spiritual
and intellectual aspirations that pointed to the reform.
Cuvinte cheie: lege, fanariot, regim, regulă, stat
Key words: law, phanariot, regime, rule, state

Instaurarea regimului fanariot
Regimul fanariot s-a instaurat la începutul secolului al XVIII-lea, prin
înlocuirea domnilor pământeni cu greci din Constantinopol de către Poartă, care
urmărea izolarea Ţărilor Române de schimbările care aveau loc pe plan
european şi menţinerea românilor în sistemul politic şi economic greco-otoman.
Regimul fanariot începe în Moldova, în noiembrie 1711, odată cu
înscăunarea lui Nicolae Mavrocordat ca domn la Iaşi, şi în Ţara Românească, în
ianuarie 1716, când acelaşi Nicolae Mavrocordat este înscăunat la Bucureşti.
Fanarioţii erau greci din cartierul Fanar al Constantinopolului (fanar=far), în
centrul căruia se afla Patriarhia ortodoxă. Domnii fanarioţi îndepliniseră în
trecut funcţia de dragomani ai Porţii (translatori), Coranul interzicând turcilor să
cunoască limbi străine. Servind drept translatori în relaţiile cu alte state,
*
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fanarioţii cunoşteau multe din secretele politicii otomane, fiind consideraţi de
mare încredere, spre deosebire de domnii români, care manifestaseră simpatie şi
tendinţe de apropiere faţă de puterile rivale Imperiului otoman.
Regimul fanariot poate fi împărţit în două perioade:
- perioada cuprinsă între instaurarea regimului (1711/1716) şi 1774, anul în
care Rusia şi Turcia încheie Pacea de la Kuciuk-Kainargi;
- perioada cuprinsă între 1774 şi 1821, caracterizată prin eforturile
întreprinse de boierii pământeni pe lângă marile puteri ale acelor vremuri
(Franţa, Rusia, Austria, Prusia), prin care cereau respectarea autonomiei Ţărilor
Române şi integrităţii frontierelor lor pe care turcii le garantaseră prin vechile
tratate dintre Ţările Române şi Imperiul otoman, numite „capitulaţii”.
Deşi această perioadă a fost considerată, de-a lungul istoriei, o piedică în
dezvoltarea firească a Ţărilor Române prin dezavantajele pe care le-a creat –
spoliere economică, degradarea instituţiilor, corupţie, pătrunderea culturii
greceşti care a întârziat afirmarea culturii naţionale – aportul domnilor fanarioţi
(dintre care s-au remarcat în mod special Constantin Mavrocordat şi Alexandru
Ipsilanti) la modernizarea societăţii româneşti nu poate fi negat, el
concretizându-se în introducerea unor legi noi, în reorganizarea administraţiei,
justiţiei, sistemului fiscal, în întemeierea de şcoli etc1.
Domnia şi instituţiile statului
Domnii erau numiţi direct de către Poartă, din rândul familiilor influente
româneşti sau greceşti, încălcându-se procedurile tradiţionale de alegere.
Această modalitate a ocupării tronurilor prin „licitaţie”, în schimbul unor sume
de bani, a făcut din domnitorii români executori fideli ai însărcinărilor date de
autoritatea otomană şi a generat instabilitate, prin destituirea lor la intervale
regulate. Astfel, domnii devin simple instrumente ale administraţiei otomane,
statutul lor fiind similar celui al unui paşă cu două tuiuri. O anumită stabilitate
politică a fost dobândită odată cu introducerea hatişerifurilor, care stabileau
durata domniei la 7 ani. Ulterior, durata unei domnii a scăzut la 3 ani, reînnoirea
ei fiind posibilă numai după plata unei importante sume de bani numită
„mucarer” (exista şi un mucarer mic, ce trebuia plătit în fiecare an). Domnii se
puteau schimba dintr-o ţară în alta, ca urmare a plăţii mucarerului. Epoca
fanariotă se caracterizează printr-o impresionantă succesiune de domni (40 în
Ţara Românească, 36 în Moldova), putând fi împărţită în două perioade: 17161

I. Bitoleanu, Introducere în istoria dreptului, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine,
2006, p. 150; Gh. Bonciu, Istoria dreptului românesc, Bucureşti, Editura Cartea Universitară,
2004, p. 179; E. Cernea, E. Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, 2003, p.
245; D. Firoiu, Istoria statului şi dreptului românesc, Cluj-Napoca, 2004, p. 299; L. Marcu,
Istoria dreptului românesc, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 1997, p. 205; C. Voicu, Istoria
statului şi dreptului românesc, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2006, p. 239.
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1770, când domnii au provenit, în majoritate, din familii româneşti (Racoviţă,
Ghica, Calimachi); 1770-1821, când la tron s-au impus domni proveniţi din
familii greceşti (Caragea, Ipsilanti, Şuţu, Mavrogeni, Ruset).
Pe plan administrativ, domnul dispunea de dreptul numirii şi destituirii
dregătorilor, eliberării paşapoartelor şi înfiinţării de târguri şi sate.
Atribuţiile legislative ale domnului au căpătat noi dimensiuni din
momentul în care pravilele au început să fie întărite prin hrisoave domneşti.
Prerogativele judiciare au rămas destul de importante, domnul fiind
judecător suprem, statut în temeiul căruia audia pricini de orice fel, civile sau
penale, laice sau ecleziastice, şi exercita dreptul de instanţă supremă de apel.
Aceste prerogative ale domnului au suferit limitări pe măsura creării unor
instanţe judiciare de inspiraţie modernă.
În planul relaţiilor externe, atribuţiile domnului erau limitate de puterea
suzerană, iar, după Tratatul de la Kuciuk-Kainargi (1774), şi de protectoratul
Rusiei. Domnul nu avea dreptul de a face politică externă proprie, de a încheia
tratate, de a declara război, de a acredita soli. În practică însă, domnii români au
reuşit întotdeauna, prin abilitate şi curaj, să eludeze aceste oprelişti.
Sfatul de obşte. În epoca fanariotă, societatea românească a continuat să
fie structurată pe stări, reformele lui Constantin Mavrocordat accentuând
statutul juridic privilegiat al boierimii şi al clerului. Marea adunare a stărilor a
fost înlocuită treptat cu Sfatul de obşte, instrument docil în mâinile domnului
autoritar, fără nici o procedură de alegere şi fără reprezentativitate. Convocat de
domn, sfatul era alcătuit dintr-un număr restrâns de clerici şi boieri de obşte (în
opoziţie cu cei de divan). Competenţa sa privea legislaţia ordinară, codificarea,
stabilirea impozitelor, probleme curente ale cârmuirii şi administrării ţării.
Anaforaua sfatului răspundea prin propuneri la problemele înscrise în actul
domnesc de convocare. Pe baza ei, domnul emitea un hrisov, dacă îşi însuşea
soluţiile propuse, împreună cu propriile sale amendamente.
Divanul domnesc. Sfatul sau Divanul domnesc (numit „Divanul
Prinţipatului Valahiei” sau „Divanul Moldovei”) era alcătuit exclusiv din
dregători, boieri mari, divaniţi, în mod tradiţional în număr de 12, numiţi de
domn. Locurile erau încredinţate îndeosebi boierilor greci, de unde şi duşmănia
surdă dintre aceştia şi boierii pământeni. Divanul avea atribuţii judecătoreşti,
executive şi legislative. După Regulamentele Organice, care au consacrat
separaţia puterilor în stat, Divanul domnesc a rămas numai cu atribuţii
judecătoreşti, acţionând ca o adevărată instanţă supremă.
Organizarea administrativă
Ţara Românească era împărţită în judeţe (17-18), iar Moldova în ţinuturi
(16-19). Prin reforma lui Constantin Mavrocordat, au fost introduse noi
diviziuni administrative – plasele (plaiurile, în zonele de munte), conduse de
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zapcii sau vătafi de plai (în Ţara Românească) şi ocoalele (în Moldova). În Ţara
Românească, judeţele erau grupate în trei mari unităţi geografice: Oltenia
istorică (având în frunte un ban cu reşedinţa la Craiova), Ţara de Sus şi Ţara de
Jos, conduse de un mare vornic şi un mare logofăt.
Dregătorii îşi cumpărau funcţiile, la fel ca şi domnii, acestea fiind o
importantă sursă de venituri (venituri din slujbă). Efect al acestei practici
dezastruoase, numărul dregătoriilor s-a triplat, aparatul administrativ a fost
invadat de o mulţime de funcţionari incompetenţi şi lipsiţi de vocaţie, iar
corupţia a fost ridicată la rangul de normă de conduită1.
Un rol important în administraţie îl avea secretarul turc al domnului,
numit „divan-efendi”. Prerogativele sale erau foarte largi, întinzându-se de la
înfăţişarea firmanelor emise de sultan până la asumarea unor importante
atribuţii judecătoreşti. El răspundea de judecarea şi arbitrarea pricinilor dintre
pământeni şi supuşii otomani.
O altă figură importantă era capuchehaia, reprezentantul diplomatic al
domnului la Poartă (iniţial pământean, ulterior grec). El era intermediar între
domn, dregătorii otomani şi lumea bancară de la Constantinopol. Printre
atribuţiile sale se numărau plata birului, achitarea peşcheşurilor etc.
Organizarea armatei
Armata constituia mai mult o forţă simbolică, fiind alcătuită din:
- garda personală de arnăuţi a domnitorului;
- oastea dinăuntru, destinată menţinerii ordinii publice. Poliţia celor
două capitale era asigurată de agie;
- oastea dinafară, creată pentru păstrarea hotarelor.
Confruntaţi cu insuficienţa obiectivelor, domnitorii au fost obligaţi să
apeleze la formaţiunile neregulate de voluntari, cum au fost pandurii în Oltenia.
Aceştia erau scutiţi de dări şi exercitau funcţia de miliţie teritorială, putând fi
activaţi în timp de război.
Organizarea bisericii
Biserica din Principate se afla sub jurisdicţia Patriarhiei de la
Constantinopol, dependenţă care s-a accentuat în sec. al XVIII-lea, când domnii
fanarioţi au supus-o procesului de grecizare, prin numirea de ierarhi greci.
Domnul rămânea însă autoritatea tutelară reală, el fiind cel care alegea şi
confirma mitropoliţii şi episcopii. Hotărârile cele mai importante erau luate de
Sinod, care dispunea de dreptul de legiferare în materie ecleziastică. Organele
judiciare bisericeşti puteau lua decizii de afurisenie (pentru laici) şi caterisire
sau excludere (pentru clerici). Justiţia ecleziastică era exercitată de episcopi,
1

Avram Cezar, coordonator, Introducere în istoria dreptului, Bucureşti, Editura Fundaţiei
România de Mâine, 2007, p. 165.
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atât în materie religioasă, cât şi civilă, în special în cazurile care priveau
căsătoria, divorţul şi moştenirea (o separaţie vizibilă s-a produs după reforma
lui Alexandru Ipsilanti – 1776). Mitropoliţii şi episcopii îndeplineau şi atribuţii
de autentificare a documentelor (dotale sau testamentare), acestea făcându-i
indispensabili sistemului judecătoresc până la Regulamentele Organice.
Biserica ortodoxă era considerată biserică naţională. Ea reprezenta o
parte integrantă a ortodoxiei răsăritene, ocupând un loc special prin sprijinul
consistent (averile mănăstirilor închinate) acordat Patriarhiilor Orientului. Scos
aproape total în afara jurisdicţiei ecleziastice şi politice autohtone, acest
patrimoniu făcea să migreze sume uriaşe, în aur, lipsind Ţările Române de
capitalurile necesare progresului1. Prestigiul funcţiei ecleziastice a consolidat
poziţia clerului, care a dobândit întâietate faţă de boieri. Mitropolitul ocupa
locul de cinste, alături de domnitor, în Divan, pe care îl prezida de drept. Atunci
când judeca singur o pricină, el adresa domnitorului un raport scris (anafora),
prezentându-i faptele şi recomandându-i o soluţie, rareori ignorată.
Sistemul financiar-fiscal
Organizarea financiară din perioada fanariotă s-a caracterizat prin
încercarea de separare a vistieriei de cămara domnului, fapt împiedicat însă de
existenţa unei evidenţe contabile haotice şi de lipsa bugetelor anuale oficiale.
Principala sursă a vistieriei statului era birul, impozitul personal achitat
de populaţia masculină a ţării în vârstă de peste 16 ani, cu excepţia unor
categorii privilegiate de persoane, scutite total sau parţial: boierii, neamurile,
posluşnicii şi scutelnicii (categorii de ţărani care prestau numai pe pământul
stăpânilor pe moşii). În această situaţie, povara fiscalităţii era suportată în mod
aproape exclusiv de ţărănime. În această perioadă este stabilită şi obligaţia
contribuabilor de a plăti rupta, o sumă fixă plătită vistieriei la anumite termene
fixate.
Cămara domnului se alimenta din impozitele indirecte (ocne şi vămi) şi
dările în natură: dijmăritul (deseatina), vieritul (goştina), vinăriciul (vădrăritul).
La nivel central, activitatea fianciar-fiscală era condusă de marele
vistier, însărcinat cu organizarea şi încasarea dărilor, plata slujbaşilor, plata
tributului către Poartă, achitarea altor cheltuieli etc.
În scopul reformării sistemului fiscal şi stăvilirii abuzurilor, Constantin
Mavrocordat şi Alexandru Ipsilanti au înlocuit multiplele dări cu o dare anuală
fixă pe cap de familie, care se putea plăti în 4 sferturi, iar în anul 1783 s-a
instituit o nouă unitate fiscală – ludea, alcătuită dintr-un număr variabil de
birnici solidari la plată2.
1
2

Ioan Bitoleanu, op. cit., p. 148.
Avram Cezar (coord.), op. cit., p. 167.
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Organizarea judecătorească
În anii 1730-1731, în Ţara Românească, şi 1741-1744, în Moldova,
Constantin Mavrocordat a înfăptuit o însemnată reformă a justiţiei, bazată pe
principiul revoluţionar că „dreptatea e aceaşi pentru toţi”. În consecinţă, au fost
numiţi ispravnici în judeţe şi ţinuturi, cu rolul de a judeca pricinile civile
indiferent de rang (până atunci, marii boieri aveau dreptul să compară doar în
faţa Divanului domnesc); în materie penală, competenţa ispravnicilor era redusă
la fapte de mică importanţă.
În acelaşi timp a fost creată instituţia judecătorilor de profesie, salariaţi
de stat, rânduiţi pe lângă fiecare isprăvnicie, putând judeca şi în lipsa
ispravnicilor, fapt ce reprezenta un început de separare a puterilor.
Organizarea sistemului judiciar a fost reformată şi de domnitorul
Alexandru Ipsilanti care, prin Hrisovul intitulat „Pentru rânduiala
departamenturilor de judecăţi” (care se regăseşte şi în „Pravilniceasca
Condică”), elaborat în anul 1775, a încercat, pentru prima dată, să organizeze
instanţele judecătoreşti într-un sistem ierarhic, prin delimitarea expresă a
competenţelor diferitelor grade de jurisdicţie şi separarea puterii judecătoreşti
de cea administrativă. Ierarhia instanţelor judecătoreşti instaurată de Ipsilanti
cuprindea1:
1. Divanul domnesc – reprezenta instanţa supremă de judecată, aflată
sub conducerea domnului. Avea competenţă generală în materie civilă şi
penală, funcţionând atât ca primă instanţă, cât şi ca instanţă de apel. Aplicarea
hotărârilor judecătoreşti ale Divanului se făcea numai prin dispoziţie
domnească, fapt care echivala cu instituirea controlului domnesc asupra
activităţii judecătoreşti2;
2. Departamenturile – erau instanţe specializate, care judecau cauze
penale sau civile, atât în fond, cât şi în apel. În număr de patru, trei judecau
cauzele de ordin civil, iar unul (Departamentul vinovaţilor) pe cele de drept
penal. Erau alcătuite din logofeţi care aveau cunoştinţe juridice şi experienţă în
materie – precursorii judecătorilor de profesie, salarizaţi de către stat.
Departamentul boierilor veliţi judeca în primă instanţă procesele dintre boieri şi,
în apel, hotărârile celorlalte departamente. În cele două ţări funcţionau şi
tribunale speciale care judecau procesele între localnici şi străini („străinele
pricini”);
3. Judecătorii – funcţionau în judeţe şi ţinuturi, având competenţa de a
judeca cauzele civile dintre ţărani, precum şi unele pricini penale mai uşoare.
La nivelul fiecărui judeţ sau ţinut era numit câte un judecător, ajutat de un
logofăt.
1
2

Ibidem.
C. Voicu, op. cit., p. 227.
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Instituţiile dreptului privat
Instituţiile dreptului privat românesc, în special instituţiile juridice ale
dreptului civil au cunoscut o evoluţie deosebită în perioada regimului fanariot,
perioadă în care izvoarele bizantine şi-au pierdut din influenţă, fiind preluate şi
adaptate în schimb o serie de principii şi instituţii proprii codurilor burgheze.
În perioada 1711-1821, legislaţia scrisă a dobândit o importanţă tot mai
pronunţată faţă de dreptul cutumiar, înmulţindu-se numărul şi categoriile
scrierilor cu caracter normativ ce tind să cuprindă şi să reglementeze cele mai
diverse compartimente ale vieţii sociale.
Codul lui Mihai Fotino (1765) a reprezentat prima încercare de
codificare, întocmită de juristul Mihai Fotino din porunca domnitorului Ţării
Româneşti, Ştefan Racoviţă. Destinat să cuprindă toate normele imperiale şi
canonice bizantine, poruncile legale şi obiceiurile pământului, Codul se adresa
tuturor judecătorilor, atât ai divanului domnesc, cât şi ai ţării, care erau obligaţi
să aplice legea „fără patimă”, fără părtinire şi „fără răsturnare a dreptăţii”, în
caz contrar fiind pedepsiţi. Lucrarea este alcătuită din trei părţi care conţin
dispoziţii de drept penal referitoare la regimul infracţiunilor şi pedepselor,
dispoziţii de drept civil privind căsătoria, contractele, succesiunile, statutul
judecătorilor, procedura de judecată, precum şi fragmente din diferite canoane,
din legile agrare şi maritime bizantine.
Pravilniceasca condică (Manualul de legi – 1780) a fost redactată din
porunca lui Alexandru Ipsilanti, domnitorul însuşi colaborând la întocmirea şi
redactarea lucrării. Pravilniceasca condică a reprezentat un cod complet de legi
cu privire la organizarea instanţelor judecătoreşti şi procedura judiciară pe care
Ipsilanti le reorganizase, cu cinci ani în urmă, prin Hrisovul intitulat „Pentru
rânduiala departamenturilor de judecăţi”. Astfel, domnul îi sfătuia pe boierii
judecători să judece fără zăbavă, numai după pravilă, cu toată dreptatea, ca să
nu cheltuiască oamenii luptând cu judecăţi multă vreme (principiul procedural
modern al celerităţii). Pravila s-a aplicat până la intrarea în vigoare a Legiuirii
Caragea, când a fost abrogată tacit prin dispoziţiile contrare ale legiuirii.
Anumite dispoziţii referitoare la succesiuni, hotărnicii, zestre au continuat să se
aplice şi după această dată, până la intrarea în vigoare a Codului civil, la 1
decembrie 1865.
Deoarece pravilele nu cuprindeau soluţii pentru toate cazurile ivite în
practică, în 1797, Alexandru Ipsilanti a înfiinţat Logofeţia de obiceiuri,
însărcinată să culeagă normele de drept consuetudinar. Confruntaţi cu existenţa
unor sisteme legale multiple, spre sfârşitul sec. al XVIII-lea, domnii au luat
primele măsuri de unificare a acestora, înfăptuind o reformă generală a
normelor şi procedurilor judiciare. Pandectele lui Toma Carra (1806 –
Moldova), lucrare redactată de către paharnicul Toma Carra, la porunca
domnului Alexandru Moruzi, era destinată să se constituie într-un cod civil,
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alcătuit din trei părţi, referitoare la persoane, lucruri şi acţiuni. Moartea
autorului a împiedicat finalizarea lucrării, neputând fi terminată decât prima
parte care cuprinde trei cărţi. Prima carte se referă la drepturile persoanei,
libertate, cetăţenie, raporturile dintre soţi, drepturile şi privilegiile tatălui asupra
copiilor, succesiuni, drepturile şi privilegiile copiilor faţă de tată, drepturile
reciproce ale mamei şi copiilor faţă de tată, drepturile reciproce ale mamei şi
copiilor, drepturile reciproce ale celorlalte rude în materie succesorală etc. În
cartea a doua sunt tratate logodna, căsătoria şi divorţul, zestrea şi regimul ei,
datoria bărbatului de a-şi recunoaşte copiii, datoria de întreţinere reciprocă
dintre părinţi şi copii etc. Cartea a treia este dedicată în întregime tutelei.
Manualul juridic al lui Andronache Donici (1814), tipărit la tipografia
mitropoliei din Iaşi, cuprinde dispoziţii de drept civil şi penal, organizare
judecătorească şi procedură civilă. În ceea ce priveşte organizarea
judecătorească şi procedura civilă, Manualul fixează regulile privind numirea
judecătorilor şi arbitrilor, conduita judecătorilor, statutul reclamantului şi
pârâtului. Dispoziţiile de drept civil privesc obligaţiile şi izvoarele acestora,
contractele, precum şi norme de dreptul familiei referitoare la căsătorie,
logodnă, zestre, rudenie, succesiuni etc. Manualul juridic al lui Andronache
Donici s-a aplicat în Moldova, până la intrarea în vigoare a Codului Calimach –
1817.
Codul civil al lui Scarlat Calimach (1817), numit şi Codul Calimach sau
Codica Ţivilă a Moldovei, a intrat în vigoare la 1 iunie 1817 şi reprezenta o
sinteză a tot ceea ce era mai valoros în domeniul dreptului civil pentru epoca
respectivă, având ca izvoare Codul civil francez de la 1804 şi Codul civil
austriac de la 1811. Ideea alcătuirii codului aparţine domnitorului Alexandru
Calimach (1795-1799), dar a fost pusă în practică de fiul său, Scarlat Calimach
(1812-1819). Redactat iniţial în limba greacă, abia în anul 1838 a fost tradus în
limba română. În partea introductivă se vorbeşte despre legi, puterea lor şi
modul lor de interpretare. Partea I („Pentru dritul persoanelor”) reglementează
drepturile persoanelor, căsătoria, raporturile dintre părinţi şi copii, epitropii de
orfani, curatori. Tot în această parte, în varianta originală (greacă), este inclus şi
un hrisov dat de Scarlat Calimach în iulie 1817 prin care înfiinţa un tribunal
pentru problemele orfanilor, compus din mitropolit sau episcopii locali, câte doi
boieri şi doi negustori. Tribunalul avea să funcţioneze în Iaşi, Roman şi Huşi.
Partea a II-a („Pentru dritul lucrurilor”) cuprinde două secţiuni referitoare la
drepturile reale. În prima secţiune sunt reglementate regimul bunurilor,
proprietatea şi modurile de dobândire a proprietăţii, succesiuni, amanet,
indiviziune, „împreunarea proprietăţii şi alte drepturi reale. Secţiunea a doua
tratează drepturile personale asupra lucrurilor, diferite obligaţii şi contracte
(vânzarea-cumpărarea, împrumutul, donaţia, depozitul), căsătoria, zestrea,
darurile de nuntă, darurile dintre soţi, dreptul de despăgubire etc. Partea a III-a
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(„Pentru înmărginirile ce privesc către dritul persoanelor dimpreună şi a
lucrurilor”) reglementează obligaţiile, modurile de stingere a obligaţiilor,
diferitele garanţii (chezaşi, gajul, ipoteca). Codul cuprindea şi două anexe, una
referitoare la concursul creditorilor, cealaltă la licitaţie sau mezat, după obiceiul
pământului.
Legiuirea lui Caragea (1818), întocmită şi publicată în anul 1818, din
ordinul domnitorului Ţării Româneşti, Ioan Gheorghe Caragea, urmând a intra
în vigoare cu un an mai târziu, s-a aplicat, ca şi Codul Calimach, până la
intrarea în vigoare a Codului civil român (1 decembrie 1865). Deşi a avut la
bază şi unele coduri europene ale vremii (în special dispoziţiile Codului civil
napoleonian din 1804 referitoare la contracte şi moşteniri), principala sursă de
inspiraţie a Legiuirii au constituit-o obiceiul pământului şi pravilele mai vechi
(Pravilniceasca Condică). Fiind în cea mai mare parte a sa „o pravilă a
pământului”, Legiuirea reprezintă un cod civil aproape complet (primele patru
părţi), ca şi Codul Calimach, la care se adaugă şi dispoziţii de drept penal
(partea a cincea), organizare judecătorească, procedura de judecată şi probe
(partea a şasea). Partea I („Pentru obraze”) cuprinde dispoziţii privind
persoanele sub raportul statutului lor social, sexului, vârstei, stării sănătăţii.
Partea a II-a („Pentru lucruri”) se referă la bunuri, proprietate, servituţi şi
vecinătăţi. Partea a III-a („De obşte pentru tocmeli”) este cea mai cuprinzătoare,
referindu-se la diferite contracte (vânzare-cumpărare, schimb, închiriere,
împrumut), garanţii contractuale (zălogul, chezaşii), logodnă, căsătorie, zestre.
Partea a IV-a este dedicată donaţiilor, succesiunilor şi testamentelor.
Partea a V-a („Despre vini”) cuprinde dispoziţii de drept penal. Partea a
VI-a („Pentru ale judecătorilor”) reglementează organizarea judecătorească,
procedura de judecată şi probele.
În perioada de destrămare a feudalismului, condiţia juridică a
persoanelor nu era mult diferită faţă de epoca anterioară1. Membrii clerului
şi-au păstrat aproape în întregime poziţia privilegiată. În ultima fază a
feudalismului, orăşenii au căpătat o poziţie tot mai proeminentă, elaborându-se
legiuiri care să le reglementeze drepturile; meşteşugarii aveau organizaţii
proprii cu epitropi şi regulamente. Ţăranii liberi, moşneni în Ţara Românească
şi răzeşi în Moldova, şi-au menţinut în general poziţia socială în faţa asalturilor
marii boierimi asupra proprietăţii lor2.
Prin reformele lui Constantin Mavrocordat, din 1746 în Ţara
Românească şi 1749 în Moldova, dependenţa personală a fost abolită,
producătorii direcţi devenind persoane libere sub raportul capacităţii de drept,
desfiinţându-se legarea lor de pământul pe care îl lucrau şi dreptul stăpânului de
1

I. Vasiu, Istoria vechiului drept românesc, Cluj-Napoca, Editura Albastră, 1997, p. 267.
F. Negoiţă, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de
Mâine”, 2005, p. 125.
2
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a dispune de persoana lor. Legea recunoştea capacitatea de drept a clăcaşului,
limitând doar capacitatea de exerciţiu prin interzicerea părăsirii moşiei.
În Transilvania, mai multe patente şi ordonanţe succesive au contribuit
la modificarea situaţiei iobăgimii cu intenţia de ameliorare a raporturilor ei cu
stăpânii domeniilor. Prin două acte normative, din 1783 şi 1785, împăratul Iosif
al II-lea a luat măsuri hotărâtoare pe calea desfiinţării dependenţei personale
prin consacrarea libertăţii oricărui iobag de a se căsători, a învăţa şi exercita arte
şi meserii, precum şi de a dispune de bunurile proprietatea sa. Capacitatea
juridică a femeilor continuă să fie mult redusă, iar participarea lor la viaţa
publică exclusă.
La baza reglementării dreptului de proprietate au stat atât legiuiri ample
cu caracter de cod (Calimach, Caragea), cât şi legiuiri speciale (conturi, urbarii,
hrisoave), manuale juridice şi unele norme bizantine. Codul Calimach definea
bunurile ca fiind „tot ce nu este persoană şi slujeşte spre întrebuinţarea
oamenilor” şi le împărţea în publice şi private. După natura lor, bunurile erau
clasificate în: trupeşti şi netrupeşti, mişcătoare şi nemişcătoare, fungibile şi
nefungibile, principale şi accesorii etc. Dobândirea bunurilor putea fi originară
(ocupaţiunea, desţelenirea) sau derivată (moştenirea donaţia).
Codul Calimach şi Codul Caragea au dezvoltat o întreagă teorie a
obligaţiilor, prin receptarea celor mai noi reglementări în materie. Astfel, au
fost tratate într-o formă sistematică numeroase aspecte privind izvoarele
obligaţiilor, criteriile de clasificare a acestora, elementele esenţiale ale
contractelor şi elementele specifice fiecărui contract. Potrivit Codului
Calimach, izvoarele obligaţiilor erau: legea, tocmeala (contractul) şi vătămarea
adusă cuiva (delictul)1. Ca şi în perioada anterioară, dovada obligaţiilor se putea
face prin orice mijloace, însă începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea capătă o preponderenţă tot mai mare actele scrise întocmite de
oficialităţi.
Garanţiile obligaţiilor puteau fi personale (cu intervenţia chezaşilor) sau
reale (prin zălogiri, de obicei pământuri). Neîndeplinirea obligaţiilor atrăgea
răspunderea civilă, al cărei caracter personal se accentuează. Dezvoltarea
relaţiilor capitaliste şi necesitatea creării condiţiilor favorabile pentru libera
circulaţie a mărfurilor, au dus la desfiinţarea dreptului de precumpărare şi
răscumpărare, el urmând să fie aplicat numai la proprietăţile devălmaşe ale
ţăranilor. Cazurile de neglijenţă sau uşurinţă în îndeplinirea obligaţiilor ori de
prejudicii cauzate cu intenţie atrăgeau răspunderea delictuală. Executarea putea
fi făcută nu numai asupra bunurilor, ci şi asupra persoanelor, care uneori erau
obligate să-şi achite datoria prin muncă. Stingerea obligaţiilor se putea face nu

1

Art. 1150 din Codul Calimach.
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numai prin compensaţie, ci şi prin plată, dar puteau interveni şi novaţiunea,
confuziunea ori dispariţia obiectului contractului.
Materia contractelor a fost amplu reglementată atât în Codul Calimach,
cât şi în Legiuirea Caragea, punându-se accent în special pe vânzare, închiriere,
arendă, schimb, depozit, comodat, mandat, sechestru, chezăşie, zălog.
Contractele se clasificau, după forma lor, în scrise şi nescrise, iar, după efecte,
se împărţeau în unilaterale şi bilaterale. Cu privire la condiţiile de existenţă şi
validitate a contractelor, pentru prima dată în legislaţia noastră, referindu-se la
capacitate ca element esenţial al contractului, Codul Calimach afirma că: „tot
omul se socoteşte vrednic de a-şi câştiga drituri”1, dar în condiţiile legii.
Această prevedere ne arată că, pe de o parte, se recunoştea principiul egalităţii
tuturor în faţa legilor, dar, pe de altă parte, legislaţia în ansamblul său
restrângea capacitatea persoanelor. Pentru a fi valabil, consimţământul trebuia
să fie lipsit de silă (teamă) sau vicleşug (dol), iar obiectul contractului trebuia să
fie în comerţ (patrimonial)2. Codul Caragea a introdus, pentru prima oară,
principiul cauzei licite, astfel încât un contract nu se putea încheia în mod
valabil împotriva dispoziţiilor legii şi bunelor moravuri3.
Ca urmare a nivelului relativ ridicat la care care ajunseseră relaţiile
marfă-bani, contractul de vânzare-cumpărare a fost deosebit de amănunţit
reglementat în ambele coduri. Definind actul de vânzare-cumpărare, Codul
Calimach arăta şi elementele lui: acordul de voinţă, un obiect aflat în comerţ şi
un preţ4. Actele de vânzare-cumpărare continuau să aibă ca obiect principal
pământul, contribuind astfel la extinderea latifundiilor. Un element nou în
definirea actului îl introduce Legiuirea Caragea şi anume posibilitatea primirii
în schimb a unui alt obiect, cu condiţia ca preţuirea lui să se fi făcut în bani5.
Cauzele de nulitate ale contractelor de vânzare-cumpărare erau enumerate în
Pravilniceasca condică: viciile de consimţământ izvorâte din incapacitate sau
utilizarea forţei, eroarea asupra materiei lucrului cumpărat sau lipsa de
publicitate a actului6.
Modalităţile de încheiere ale actului de vânzare-cumpărare erau
prevăzute expres în Manualul lui Donici. Vânzarea se putea încheia fie în formă
scrisă, fie în formă orală; imobilele şi robii se puteau vinde numai prin contract
scris7. Prin preluarea unor reguli de drept roman, s-a admis „stricarea vânzării”

1

Art. 29 din Codul Calimach.
Art. 1173 din Codul Calimach.
3
Legiuirea Caragea, II, 14.
4
Codul Calimach, ediţie critică, Bucureşti, 1958, XXVII, cap. 1410.
5
Legiuirea Caragea, ediţie critică, Bucureşti, 1955, p. 201.
6
Pravilniceasca condică, ediţie critică, Bucureşti, 1957, p. 161.
7
Legiuirea Caragea, III, 2, 6.
2
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atunci când preţul reprezenta mai puţin de jumătate din valoarea reală a lucrului
(leziunea).
În această perioadă a crescut amploarea contractului de locaţiune, a
forţei de muncă şi a bunurilor imobiliare destinate exercitării comerţului. De
asemenea, o importanţă crescută a cunoscut arendarea atât de moşii, cât şi de
munţi, mine, venituri etc.
Codul Calimach definea mandatul ca fiind „tocmeala prin care cineva
primeşte asupra sa o treabă poruncită de altul în numele aceluia spre purtare de
grijă”.
Datorită importanţei banului în economia de schimb şi în acumularea
primitivă a capitalului, dintre contractele reale, de un interes deosebit se bucura
şi contractul de împrumut1, cu privire la care Pravilniceasca Condică sau Mica
rînduială juridică, întocmită în 1775 din porunca lui Alexandru Ipsilanti, dar
intrată în vigoare cinci ani mai târziu, prevedea forma scrisă şi prezenţa a trei
martori, pentru ca debitorul să nu poată tăgădui înscrisul prin care este
menţionat împrumutul. Cu toate că dobânda legală era fixată la 10% cu
interzicerea anatocismului (dobânda la dobândă) şi a cametei, împrumuturile
cămătăreşti luaseră o mare amploare în epocă.
Contractele de schimb aveau aceeaşi valoare ca şi în perioada
precedentă, în timp ce donaţiile nu au mai cunoscut aceeaşi amploare ca în
perioada feudalismului dezvoltat. Ele au fost reglementate de Sobornicescul
hrisov (1785 – Moldova), dat de Alexandru Mavrocordat şi alcătuit din două
hrisoave domneşti de întărire a unor anaforale ale Sfatului de obşte. Este o
legiuire specială, prima parte cuprinzând dispoziţii referitoare la danii de moşii,
vii, case, locuri de case etc., pentru care urma să se aplice dreptul de protimis şi
prin care se urmărea protecţia răzeşilor de cei care vroiau să le ia proprietăţile,
iar partea a doua fiind alcătuită din norme privitoare la ţigani, situaţia lor,
căsătoriile dintre robii ţigani, căsătoriile dintre moldoveni şi ţigani etc. Conform
prevederilor primei părţi, daniile trebuiau să se facă numai între rude şi între cei
care aveau un statut social egal, de către cei bogaţi celor săraci şi de către toată
starea către sfintele mănăstiri şi biserici.
În ceea ce priveşte instituţia familiei, aceasta şi-a păstrat caracterul ei
tradiţional, copiii părăsind casa părintească după căsătorie, cu excepţia celui
mai mic, ce moştenea, de regulă, căminul2. Libertatea căsătoriei era mult
îngrădită, prin faptul că actul era, în genere, hotărât de părinţi, desfacerea
logodnei atrăgea sancţiuni canonice şi juridice, iar deosebirile de rang social sau
1

Pentru detalii, a se vedea A. Negoianu, Insolvabilitatea în vechile legiuiri române, Bucureşti,
1931.
2
Istoria dreptului românesc, sub redacţia I. Ceterchi, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei,
1980, p. 504 şi urm.
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de confesiune religioasă afectau şi ele libertatea căsătoriei1. Partea a doua a
Sobornicescului hrisov prevedea că, în cazul căsătoriilor dintre robi ţigani
aparţinând unor stăpâni diferiţi, stăpânul ţiganului era obligat a da stăpânului de
la care pleacă ţiganca altă ţigancă în schimb, astfel încât cei căsătoriţi să rămână
în sălaşul ţiganului, să nu fie despărţiţi, nici ei şi nici copiii lor. Atunci când
stăpânul ţiganului nu avea o altă ţigancă să dea în schimb, stăpânul ţigăncii avea
dreptul să primească un alt ţigan în schimb şi să ia şi sălaşul acestuia. Toate
aceste dispoziţii erau menite să păstreze unitatea familiilor de robi ţigani.
Căsătoriile dintre moldoveni şi ţigani erau interzise, iar dacă interdicţia era
încălcată, căsătoria se desfăcea.
Materia succesiunilor a fost reglementată de Capetele de porunci (1714
– Muntenia), care au fost întocmite de mitropolitul Munteniei, Antim Ivireanul,
în scopul reglementării uniforme a succesiunilor, redactarea testamentelor
(diate) ţinând exclusiv de competenţa clerului. Lucrarea constituia un îndreptar
pentru preoţi şi diaconi privind condiţiile de întocmire a testamentelor. Formată
din şapte capitole, lucrarea cuprindea dispoziţii de ordin general conform cărora
testamentul trebuia făcut „când omul este cu mintea întreagă”. Testamentul
trebuia să se facă „fără vicleşug şi fără pismă”, atât din partea celui care îl
făcea, cât şi din partea celui care îl întocmea. La întocmirea testamentului
trebuiau avute în vedere rudele cu drept de moştenire (acestea nu puteau fi
lipsite de acest drept pe motiv că testatorul nu a fost îngrijit la nevoie sau că au
existat vrajbe între dânşii; încălcarea acestor dispoziţii nu producea nici un efect
deoarece rudele aveau dreptul la moştenirea lor legală). În diată trebuiau
menţionate zestrea soţiei după foaia de zestre, darurile dinaintea nunţii şi
podoabele, datoriile testatorului (arătându-se cui îi era dator), cheltuielile de
înmormântare, cheltuielile cu pomenile până la un an, alte milostenii şi
„sărindare”, restul moştenirii urmând să se împartă la moştenitori. Pentru a fi
valabil, testamentul trebuia să cuprindă numele testatorului, satul în care locuia,
semnătura testatorului şi a şapte sau cel puţin trei martori.
Identitatea obiceiurilor juridice, circulaţia largă a principalelor
monumente scrise ale dreptului românesc în toate provinciile locuite de români
şi existenţa unei puternice conştiinţe a unităţii naţionale, promovată de strânsele
legături economice şi culturale între cele două versante ale Carpaţilor şi
fundamentate teoretic de marii cărturari ai vremii, au făcut ca ideologia
politico-juridică să fie unitară pe tot cuprinsul pământului românesc şi să
constituie un factor activ în acţiunile comune care vor duce, odată cu
redeşteptarea naţională, la izbucnirea Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu ce a
pus capăt regimului fanariot şi a produs revenirea la domniile pământene.

1

G. Fotino, Pagini din istoria dreptului românesc, Bucureşti, Editura Academiei, 1972, p. 235.
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MAZILII – CATEGORIE SOCIALĂ DISTINCTĂ
ÎN EPOCA REGULAMENTARĂ
Daniela Rădescu*
“MAZILI” – SOCIAL CATEGORY OF MIDDLE CLASS
Abstract
In 1741 the nobility was factually identified with the occupancy of a service,
being considerate as part of this social class even the immediate descendants:
“neamurile” and “mazilii”. During the Statute Governing “mazilii” represented the
rural nobility leaning toward activities specific for the shaping burgeoise.
According to the Constantin Mavrocordat reform being a “mazil” was a
hereditary right (this social category being the offspring of the second class nobility);
in time, the membership to this category was possible through assignment of the ruler
prince. The reform from 1741 purview for “mazili” to pay their dues in groups,
pecuniary units named “cruci”, during the Statute Governing the dues were paid
individually and the providing documents of their membership to the social category
were writings that supplied individual information.
Last but not last they represented a social category related to the countryside
but connected by participation to the policy, administrative and commercial
enterprises, being during the Statute Governing the amount of a large number of the
middle class of the society.
Cuvinte cheie: mazili, boierime, burghezie rurală, dregătorie, clasă socială
Key words: nobility, rural bourgeoisie, service (acts performed by nobility),
social class

Pentru a răspunde la întrebarea cine au fost mazilii este necesară
analizarea detaliată a rolului şi evoluţiei pe care aceştia au avut-o, pe parcursul
mai multor secole, în structura socială a Tării Româneşti, urmărind
transformările legislative survenite în perioada cuprinsă între reforma lui
Constantin Mavrocordat şi Regulamentul Organic.
Hrisovul din 7 februarie 1741 a reprezentat o impunere a regimului
prevăzând modificări fiscale, sociale, administrative şi judecătoreşti. Reforma
fiscală, prin ajustările pe care le-a presupus, a înnoit prin porunci şi rapoarte
măsurile legate de reforma socială: desfiinţarea dărilor tuturor mănăstirilor şi
preoţilor, renunţarea la darea „pe boieri” şi a veniturilor provenite din darurile
*
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primite de aceiaşi clasă socială; a fost redus numărul slujitorilor, spătăreilor,
armăşeilor, aprozilor, icoglanilor şi a slujitorilor de la căpităniile de afară; au
fost transformaţi în categorie de contribuabili dregătorii de la sate, ca: spătăreii,
vistierii, roşii, păhărniceii, viziteii, comişeii, şătrăreii şi alţi subalterni de
dregători; plătitorii ai dării generale au devenit şi ţăranii robi ai boierilor şi
mănăstirilor; au fost desfiinţate o serie de dări: văcăritul, pogonăritul, peceţile,
ploconul etc., iar contribuţia anuală a fiecărui ţăran a fost stabilită la 10 lei
plătibili în patru rânduri (sferturi sau trilunie); veniturile vistieriei tezaurului
domnesc au crescut considerabil prin mărirea cu 16 bani a plăţii percepute
pentru oierit, cu 6 bani de vadră pentru vinărit; dijmăritul a fost mărit cu 13 bani
pentru stupi şi de porc, a fost ridicat preţul sării la 180 bani/ oca; doar vămile au
fost lăsate după aşezarea lui Grigore Vodă Ghica; a fost unit venitul Cămării
Domneşti cu venitul Vistieriei din care se plăteau toate cheltuielile pentru tribut,
protocol, daruri, lefile, milele etc., banii rămaşi necheltuiţi utilizându-i în folos
propriu1.
Reforma fiscală a prevăzut înnoirea măsurilor legate de aplicarea
aşezământului fiscal care specifica ca fiecare contribuabil să plătească suma
aferentă în patru sferturi, începând cu luna noiembrie. Se insista asupra
interdicţiei de a se percepe orice altă sumă peste cuantumul fixat şi nu era
permis ca „ zlotaşul sau vornicul sau vătămanul nicicum să nu îndrăzniască a
lua banii dăjdii de la un om pentru altul” punându-se capăt, prin această măsură,
sistemului dezavantajos şi împovărător al solidarităţii fiscale. Plata făcută de
către fiecare contribuabil în parte, după starea sa materială, era consemnată
într-o „foaie de cislă” redactată în dublu exemplar (unul pentru evidenţele
locale, celălalt luând drumul Vistieriei), plătitorul primind, la rândul său, un
document în care erau trecute numele şi semnalmentele sale fizice (pecete
„scrisă pe faţa sa”)2. Concret, prin aceste înscrisuri, se urmărea realizarea unor
evidenţe a tuturor potenţialilor contribuabili, fapt ce explică şi rigoarea cu care
Constatin Mavrocordat a decis sondarea numită „cercetură” prin care se dorea
ferirea plătitorilor „de dare” de abuzurile locale, dar, şi evitarea sustragerii de la
plata contribuţiei către Vistierie3.
Pentru a nu impune sarcini financiare adiţionale în scopul acoperirii
sumelor necesare pentru diferite cheltuieli cerute de Poartă sau pentru
activitatea desfăşurată de administraţia locală, reforma lui Constatin
Mavrocordat a prevăzut strângerea sumelor trebuincioase prin anularea
diverselor categorii de privilegiaţi şi scutiţi fiscali, indiferent de statutul lor
social (poslusnici, bresle) sau prin împuţinarea numărului lor: slujitori, spătărei,
1

Dionisie Fotino, Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţării Româneşti şi a Moldovei,
trad: George Sion, Bucureşti, Editura Valahia, 2008, p. 605-612.
2
Florin Constantiniu, Constantin Mavrocordat, Bucureşti, Editura Militară, 1985, p. 99-100.
3
Ibidem, p. 101.
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agiaşi, armăşei, aprozi, icioglari (gărzi de corp ale domnului). Pe cei suprimaţi
i-a dat la dare cu ţara ca şi pe subalternii dregătorilor de la sate (spătăreii,
vistierii, roşii, paharniceii, postelniceii, viziteii, comişeii, spătăreii etc.)1.
Aşezământul fiscal a prevăzut în afara sporirii numărului celor ce aveau să
crească veniturile Vistieriei şi acordarea de scutiri fiscale mănăstirilor, clerului
şi boierilor. Aceste măsuri au fost gândite în conformitate cu mentalitatea
religioasă a timpului şi ca urmare a unei orientări tradiţionale, iar în ceea ce
priveşte pe boieri a permis o definire certă a statutului lor şi, prin aceasta,
imposibilitatea creşterii clandestine a numărului categoriilor scutite2.
Boierii au fost împărţiţi, urmărindu-se vechimea neamului şi dregătoria,
în Moldova în două categorii: boieri de treapta întâi (de la mare logofăt la treti
logofăt) şi boieri mazili, iar în Ţara Românească în: mari boieri (boieri veliţi) cu
urmaşii lor (neamurile) şi boieri mici cu urmaşii lor (mazili). Boierii din prima
categorie şi descendenţii lor beneficiau de o scutire totală a dărilor, iar a doua
categorie de boieri aveau obligaţia de a plăti o dare personală şi oieritul fiind
scutiţi doar de dijmărit şi vinărit. Odată stabilite aceste categorii „Nimeni din
cei proşti şi mai de jos să nu mai cuteze nici întru-un chip a se mai vârâ să se
numere în ceata mazilească”3. Până în secolul al XVIII-lea titlul de boierie se
dobândea prin naştere, devenind un privilegiu în numirea într-o funcţie publică.
Astfel prin reforma din 1740 din Ţara Românească şi din anul 1742 din
Moldova au fost consideraţi drept boieri numai aceia ce ocupau o dregătorie,
precum şi descendenţii lor. Cei ce deţineau primele 19 dregătorii au intrat
conform reglementărilor acelor ani în categoria boierilor veliţi respectiv mari,
iar urmaşii lor se numeau neamuri, restul dregătoriilor erau ocupate de boierii
de clasa a doua, iar descendenţii lor numindu-se mazili4.
Cuvântul mazil este de origine turcească şi făcea referire la un boier care
nu mai ocupa nici o dregătorie; prin reforma lui Constantin Mavrocordat boierii
ce ocupau o funcţie erau numiţi veliţi, iar cei ce nu mai erau în funcţie au fost
numiţi biv-vel (foşti boieri mari), iar pe cei ce erau doar descendenţi din neam
de boieri, dar care nu ocupaseră dregătorii, erau numiţi mazili. Atât ei cât şi
neamurile (strănepoţii boierilor de starea întâi şi a doua) erau obligaţi să
aprovizioneze cu cele trebuincioase în timp de război5. Mai târziu istoricii îi vor
aşeza în rândul burgheziei rurale alături de categoriile sociale fiscale ale
„neamurilor”, „postelniceilor”, „armăşeilor”, „ruptaşilor” şi „ruptelor”,

1

Dionisie Fotino, op. cit., p. 607-609.
Florin Constantiniu, op. cit., p. 112.
3
I.C. Filitti, Despre reforma fiscală a lui Constatin Mavrocordat, în „Analele statistice şi
economice”, 1928, nr. 5-6, p. 5-7.
4
Istoria dreptului românesc, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1980, p. 479.
5
Dionisie Fotino, op. cit., p. 607.
2
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categorii ce reprezentau pe negustorii săteşti şi stăpânii de pământ.1 În studiile
de specialitate această categorie de plătitori de capitaţie sunt întâlniţi sub
denumirea de „boernaşi” sau, chiar, „boeri”, în realitate, pentru că locuiesc în
sate fac parte şi constituie burghezia rurală2. Din rândurile lor s-au ridicat
elemente ce au avut un rol politic, nu lipsit de importanţă, alături de burghezia
din mediul urbană. În opinia lui Constantin C. Giurescu din rândul acestei
burghezii rurale se recrutează învăţătorii, preoţii şi orăşenii, sunt cunoscători de
carte şi purtători ai progresului în agricultură care pentru a-şi spori averea
folosindu-se de munca consătenilor lor şi influenţa prin participarea la viaţa
publică, politică3.
Reforma lui Constantin Mavrocordat prevedea că neamurile şi mazilii
erau urmaşi fără dregătorii ai boierilor veliţi, respectiv boierilor de clasa a doua,
fiecare categorie în parte bucurându-se de anumite scutiri fiscale4. Apartenenţa
la una din cele două categorii sociale trebuia dovedită prin acte sau mărturii
care să ateste faptul că unul dintre ascendenţii lor ocupaseră dregătorii. Cu
timpul, apartenenţa la una din aceste trepte sociale putea fi dobândită prin
numirea de către domn, în schimbul unei sume plătite, sporind numărul lor.
Dionisie Fotino menţionează pentru anul 1815, la nivelul Ţării
Româneşti, 765 de neamuri şi 1694 de mazili, cu excepţia celor din Mehedinţi5.
În 1820 sunt menţionaţi 3103 mazili, diferenţa de 1409 mazili fiind pusă pe
seama cumpărării titlului de mazil prin carte domnească6. În acest registru apar
numele tuturor mazililor breslaşi ai ţării, alcătuită pe judeţe „cu darea pe care
trebuie s-o plătească pe teraminia septembrie- decembrie”. „Matca” (registru) în
cauză cuprinde trei rubrici pentru mazili, breslaşi şi negustori cu ruptoare ce
plătesc dare pe bază de înţelegere cu vistieria – ruptoare. În cele şaptesprezece
judeţe ale Ţării Româneşti apar 3103 mazili, 539 de breslaşi şi trei negustori cu
ruptoare. Mazilii sunt grupaţi în unităţi fiscale numite „cruci”, dintr-o unitate
putând face parte doi, trei sau patru mazili7. Numirea de noi mazili a continuat
şi în perioada domniilor pământene şi a Regulamentului Organic.
Prin Regulamentul Organic s-a stabilit că toate veniturile statului „se
vor da în Casa Vistieriei, de unde se va îngriji îndestularea a tuturor
trebuinţelor”, ele provenind din: o dajdie personală (achitată de către fiecare
familie de plugar, de muncitor, de locuitori ai oraşelor şi târgurilor ce
1

Constantin C. Giurescu, Contribuţii la studiul originilor şi dezvoltării burgheziei române până
la 1848, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, p. 217.
2
Dinică Ciobotea, Istoria moşnenilor, vol. I/1, Craiova, Editura Universitaria, 1999, p. 37.
3
Ibidem, p. 227-228.
4
Ibidem, p. 219.
5
Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. III/2, Bucureşti, Editura All Educaţional,
2007, p. 503.
6
Biblioteca Academiei, Mss., mss. românesc nr. 246, coperta.
7
Ibidem, f. 1-65.
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desfăşoară „un meşteşug, o meserie sau industrie”, fără drept de scutire şi
plătitori de patentă) ce se ridica la 30 lei pe an; capitaţia plătită de ţiganii aflaţi
în proprietatea statului (aurarii plătind câte 50 lei pe an, celelalte categorii câte
30 lei pe an); dajdia stabilită pentru mazili ce se ridica la 45 de lei pe an; „darea
pentru patentă” percepută de la toţi negustorii şi meseriaşii „sălăşluitori prin
oraşe şi târguri înpărţiţi pe corporaţii şi trebuind a avea negreşit ceruta patentă
ca să fie alăturaţi la o asemenea corporaţie şi să aibă drept de a unelti
neguţătorie cu deamănuntul, să ţie prăvălie de vânzare sau meşteşug şcl”1;
sumele ce se strâng de la străini pentru oierit şi văcărit; „partea din venitul
averilor nemişcătoare” ale mitropoliei, a episcopiilor şi a tuturor mănăstirilor
„fără osebire”; veniturile provenite ca urmare a achitării dării pentru „diplome
atingătoare de feluri de înălţări în trepte”; banii proveniţi din „vânzarea prin
contract sau ocârmuirea vămilor”; sumele achitate pentru scoaterea peste hotare
a boilor şi a vacilor şi din veniturile provenite din Brăila, Giurgiu şi Turnu, din
pescării, din staţionarea corăbiilor etc.2.
Pentru strângerea acestor venituri conform Regulamentului se
întocmeau la „o vreme orânduită, care se va hotărî de către Obşteasca Adunare”
de către Ministerul Trebilor din Lăuntru catagrafii ale diferitelor categorii
sociale, realizate în dublu exemplar, una dintr condici urmând să ajungă în
mâna marelui dvornic, ministrul Trebilor din Lăuntru. Astfel erau întocmite
catagrafii pentru: fiecare judeţ în parte „ce va cuprinde o condică împărţită pe
plăşi pentru fiecare sat, o condică pentru toţi plugarii şi muncitorii ce se vor afla
în respectivul judeţ, o condică pentru toţi plugarii şi muncitorii streini „de orice
lege şi neam vor fi măcar, afară numai de mocanii streini, care vin toamna din
Ţara nemţească”, toţi răspopii şi răsdiaconii popriţi din slujba bisericească
pentru a doilea însurare”)3; pentru nemurile privilegiate (neamuri, postelnici şi
mazili „care se îndatorează ca să arate acturile ce-i împuternicează să aibă
aceste numiri, precum şi ori ce alt document întemeietor de ale lor
privileghiuri”); pentru corporaţiile din oraşe şi târguri; pentru toate familiile de
ţigani4.
Catagrafia pentru stările privilegiate era redactată de către aceeaşi
comisie însărcinată cu redactarea catagrafiei pentru fiecare judeţ, numele
fiecărui privilegiat trebuia scris fără spaţii şi fără ştersături într-o condică legată,
însemnată de Vistierie şi purtătoare a peceţii domneşti5. Conform art. 83 din
Regulamentul Organic al Valahiei dreptul de mazil revenea numai celor ce erau
1

Paul Negulescu, Gheorghe Alexianu, Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei, vol.
I, Bucureşti, 1944, p. 19.
2
Ibidem, p. 20.
3
Ibidem, p. 20-22.
4
Ibidem, p.26.
5
Ibidem, p. 22.
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urmaşi de mazili sau „care vor fi dobândit o creştere mai osebită sau vor fi făcut
vreo slujbă, aflându-se orânduiţi prin judeţe şi prin canţelarii”1. Articolul
prevede să le fie păzite „privileghiurile de nobilitate mică”, încetarea
modificării actelor doveditoare ale mazililor şi ale neamurilor cu fiecare
schimbare de domnie şi întocmirea de documente pentru fiecare mazil în parte.
Suma de 45 de lei pe care trebuia să o plătească fiecare mazil „fără osebire” era
trecută în „foile dajdiilor mazililor” întocmite pentru fiecare plasă de către
epistatul de mazili, ales pe o perioadă de un an, de către „mulţimea glasurilor”
însărcinat cu colectarea dajdiei de la toţi mazilii plăşii sale. În cazul confruntării
cu situaţia neplătirii dajdiei de către un mazil, epistatul avea obligaţia să aducă
la cunoştinţa subocârmuitorului de plasă situaţia, care la rândul său răspundea
în faţa ocârmuitorului de judeţ. Condica, însemnată şi pecetluită, pe care o
primea fiecare epistat de mazili o dată la fiecare şapte ani avea următoarea
înscriere „Condică de primire pentru dajdiile mazâlilor din plasa cutare,
coprinsă în judeţul sau oraşul cutare”2.
Orice fiu de mazil primea diplomă ce-i atesta apartenenţa la categoria
mazililor numai după ce se căsătorea, dacă în timp de şase luni se prezenta la
Vistierie cu diploma tatălui său şi cu o adeverinţă doveditoare a faptului că este
fiul celui atesta de diplomă. Respectiva adeverinţă o primea de la preotul
enoriei fiind necesare şi semnăturile: epistatului, a alţi trei mazili ai plăşii sale şi
de către subocârmuitorul acelei plăşi. Pentru respectiva diplomă nu trebuia să se
ahite nici o taxă, în schimb fiul de mazil era obligat să achite dajdia de mazil
pentru lunile trecute de la începerea anului financiar până în momentul
eliberării diplomei numirii sale3. În cazul decesului unui mazil văduva înceta să
mai plătească dajdie numai după ce înainta epistatului de mazili o adeverinţă ce
dovedea decesul, primind de la acesta o adeverinţă cu care putea dovedi
încetarea din viaţă a soţului în faţa ocârmuitorul plăşii şi, după ce, achita dajdia
aferentă trimestrul în curs4. Procedura prevedea ca toate adeverinţele mazililor
decedaţi să parvină ocârmuitorilor de judeţe de unde erau trimise spre Vistierie
spre a se redacta un „catastih arătător atât de mazâlii cei morţi, cât şi de cei ce
vor fi dobândit din nou acest privilegiu” pe tot parcursul anului trecut, evidenţă
ce urma să fie trimis către Obşteasca Adunare. Aceasta „va alcătui îndată foi
nouă de dajdia mazălilor pentru anul de atunci curgător” pe care le înainta
ocârmuitorilor de judeţe, de aici înainte, urmându-se procedura mai sus
detaliată5.

1

Ibidem, p. 23.
Ibidem, p. 29.
3
Ibidem, p. 30.
4
Ibidem, art. 110.
5
Ibidem, art. 111.
2
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În catagrafia mazililor în fiinţă la 1 ianuarie 1833, în judeţul Dolj, sunt
luaţi în evidenţă 152 mazili ce contribuiau la veniturile Vistieriei cu 6570 lei1.
Catagrafia mazililor din judeţul Dolj din anul 1838, împărţită în epistasia întâia
şi epistasia a doua menţionează 117 respectiv 139 plătitori ai dajdiei, în total
256 mazili2. În 1852, în acelaşi judeţ, Catagrafia boierilor de neam, postelnicilor
şi mazililor înregistrează 365 de mazili din care: 48 în Craiova, 19 în plasa
Ocolului, 45 în plasa Câmpului, 15 în plasa Bălţii, 126 în plasa Jiului de Jos, 49
în plasa Dumbrăvii, 21 în plasa Jiului de Sus şi 42 în plasa Amaradia3. Numărul
mazililor a sporit depăşind dublul anului 1833 în decurs de 20 de ani, acest fapt
putând avea ca temei numirea lor sau moştenirea acestui privilegiu.
Pe lângă faptul că au contribuit financiar la veniturile statului, mazilii au
reprezentat o categorie socială cu funcţie politică. Alegerea domnului se făcea
de către Obşteasca Adunare Extraordinară alcătuită din: mitropolit, episcopii de
Râmnic, Buzău şi Argeş, 50 boieri de rangul întâi, 73 boieri de rangul al doilea,
36 deputaţi aleşi dintre boierii de rangul al treilea până la cel din urmă rang şi
27 de deputaţi ai corporaţiilor din oraşe4. Alegerea celor 36 deputaţi din judeţe
se săvârşea „ la zioa cea hotărâtă în oraşele scaunului isprăvnicesc din judeţile
lor” de către: boieri de la vel clucer până la cel din urmă rang, „feciorii de boieri
stăpânitori de moşie, care nu vor fi având însă vreun rang”, „adevăraţii neamuri,
postelnicei şi manzili stăpânitori de moşie, ce se vor alege de către cetaşii lor,
câte doi de plasă şi ceată, însă de va putea plasa să dea pe numiţii alegători”5.
Cele patru stări: boieri, neamuri, postelnicei şi mazili alegeau câte două
persoane care erau numite deputaţi în cazul în care acestea coincideau, în caz
contrar erau alese prin tragere la sorţi6.
În concluzie, putem afirma că, spre deosebire de anul 1741 când boieria
a fost identificată efectiv cu ocuparea unei dregătorii, în categoria boierilor
intrând şi urmaşii acestora, neamurile şi mazilii, în perioada regulamentară,
mazilii reprezintă nobilimea rurală înclinată spre activităţi specifice burgheziei
în formare. Dacă reforma lui Constantin Mavrocordat specifică faptul că dreptul
de a fi mazil se dobândeşte prin moştenire, mazilii fiind urmaşii boierilor de
clasa a doua, treptat s-a produs o modificare în ceea ce priveşte posibilitatea de
accedere în această categorie socială, prin carte domnească de numire, aspect
detaliat în Regulamentul Organic. Până la introducerea Regulamentelor
Organice, mazilii plăteau darea grupaţi în unităţi fiscale numite „cruci”, din care
făceau parte mai multe persoane, după această perioadă, legislaţia corectează
1

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Catagrafii, II, dosar nr. 37/ 1833, f. 2-4.
Ibidem, dosar nr. 45/1838, f. 2-6.
3
Ibidem, dosar nr. 66/ 1853, f. 21-28.
4
Paul Negulescu, Gheorghe Alexianu, op. cit., p. 1, art. 2.
5
Ibidem, p. 3, art. 8.
6
Ibidem, art. 9.
2
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această situaţia cerând ca „dajdia” de mazil să fie plătită individual, iar actele
doveditoare ale apartenenţei la această categorie socială să fie eliberate pentru
fiecare mazil în parte. Şi nu în ultimul rând trebuie subliniat faptul că mazilii
sunt exponenţi ai unei categorii sociale din mediul rural1, atraşi de viaţa politică
şi implicaţi în dinamica activităţilor comerciale şi administrative. Mazilii au
fost în toată perioada regulamentară partea cea mai numeroasă a ceea ce s-a
numit clasa de mijloc în societate.

1

Dinică Ciobotea, op. cit., p. 37, a stabilit pe baza izvoarelor istorice că mazilii, boierii de neam
şi postelniceii formau elita moşnenimii purtătoare de titluri de nobilitate.
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1821. TABĂRA PANDURILOR DE LA ŢÂNŢĂRENI
Dinică Ciobotea*, Vladimir Osiac**
1821. LE CAMP DES PANDURES DE ŢÂNTĂRENI
Résumé
La revolution de 1821 a représenté un moment d’action nationale, par les
objectifs suivis et par l’implication de la nation. La force armée de la revolution était
constituée par des paysans, des pandures especiallement ceux qui ont connudirectement ou indirectement – Tudor Vladimirescu – du temps de la guerre de 18061812. L’organisation de cette armée revolutionaire a été conclue dans le camp de
Ţânţăreni.
Cuvinte cheie: revoluţie, Tabăra de la Ţânţăreni, panduri, Tudor
Vladimirescu
Mots clefs: revolution, le camp de Ţânţăreni, pandures, Tudor Vladimirescu

Primele structuri militare, de factură populară, în care rolul principal îl
jucau pandurii apar în Oltenia. La sfârşitul secolului al XVII-lea pandurii erau
organizaţi în cete şi asigurau paza internă. Era cunoscută, în 1703, ceata de
panduri de sub conducerea lui Pătraşcu Solomon1. De asemenea, se cunoaşte
faptul că sub ocupaţia austriacă (1718-1739) a fost desfiinţat corpul plăieşilor
din Oltenia şi înlocuit cu cete de panduri care aveau sarcina să apere graniţele
ţării2. O orientare în această direcţie – a existenţei unui corp militar al
pandurilor – ne-o dă şi Ion Ghica care, în lucrările sale, afirmă despre
polcovnicul Ioniţă Ceganu, pe care l-a cunoscut personal, că a fost „neam de
pandur din tată în fiu” ori dacă ţinem seama că Ioniţă Ceganu a intrat în rândul
pandurilor în 1806 când avea 18 ani, „după datina ţării”, ar reieşi că această
familie îndeplinea slujba pandurească – dacă ne-am referi numai la tatăl şi
bunicul său – încă de la mijlocul veacului al XVIII-lea. Tot după datină, deşi
numai de 16 ani, Ioan Solomon ia comanda pandurilor fratelui său Barbu, care
murise în luptele din 1809, pentru a răzbuna sângele fratelui şi ale moşului
„Pătraşcu Solomon”, ce s-a spânzurat tot de turci la Silistra, în urma războiului
*

Prof. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova.
Prof. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova.
1
Apostol Stan, Renaşterea armatei naţionale, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1979, p. 21.
2
Dan Berindei, Traian Mutaşcu, Aspecte militare ale mişcării revoluţionare din 1821,
Bucureşti, Editura Militară, 1973, p. 21.
**
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împărătesei Ecaterina”1. De menţionat ar fi aici şi spusele lui Gh. Magheru care
susţinea că în războiul ruso-austro-turc (1768-1774), Şerban Magheru comanda
pe toţi pandurii din Oltenia2. De altfel, în anul 1775, pandurii din Oltenia sunt
semnalaţi oficial, ca o categorie militară aparte, atunci când s-a făcut
reorganizarea slujitorilor din Ţara Românească de domnitorul Alexandru
Ipsilanti.
Referindu-se la originea şi tradiţia pandurilor, istoricul Ilie Fotino arăta:
„În judeţele de peste Olt se află din vechime o seamă de locuitori pământeni
care umblă totdeauna înarmaţi şi erau un fel de ostaşi cu obişnuitul port simplu
al ţării, petrecând şi ei pe la casele lor, ca toţi ceilalţi săteni cu munca
pământului. Mulţi dintr-înşii (ca să nu zic toţi) îşi procurau cele de hrană prin
vânătoare şi uneori prin haiducie. Ei se deosebeau însă dintre ceilalţi
conlocuitori din satele lor, ca mai neavuţi, din cauza trândăviei lor şi a urei ce o
aveau pentru muncă. cu toate acestea erau oameni viteji, cutezători şi singuri
mai deprinşi decât ceilalţi întru a purta şi mânui armele. De aceea şi stăpânirea
îşi alegea dintre dânşii pe toţi căpitanii oşteni, plătindu-le lefi bune pentru
serviciul lor şi pentru paza liniştei şi a bunei ordini publice; aceştia se numeau
în limba ţării Panduri”3.
Pandurii fiind cunoscuţi ca pricepuţi în mânuirea armelor şi apţi pentru
slujbe ostăşeşti au fost tot mai des solicitaţi, în apărarea intereselor ţării, de unii
domnitori de la începutul veacului al XIX-lea. Un interes deosebit faţă de
această categorie militară a manifestat domnitorul Constantin Ipsilanti. El a
constituit din pandurii din Oltenia un corp de oştire aparte „făcându-i osebit
tagmă ostăşească, i-a înmulţit cu numeroşi ţărani, aduşi într-adins din judeţele
oltene”4. O parte dintre aceştia slujiseră ca „plăieşi, grăniceri şi panduri”, mulţi
fiind urmaşii oştenilor recrutaţi de N. Mavrogheni în miliţia naţională.
Comandant al pandurilor a fost numit în 1802 marele postelnic Grigore Caliarh;
iar în anul următor, în septembrie 1803, Gigârt este orânduit epistat al
pandurilor de peste Olt. Recrutarea şi organizarea pandurilor avea drept scop de
a apăra ţara de jafurile turcilor şi de a întări autoritatea domnului.
*
*
*
Războiul ruso-turc din anii 1806-1812 a adus pe pandurii olteni din nou
în plin plan. În noiembrie 1806, o grupare de forţe ruseşti a pătruns pe teritoriul

1

Ion Solomon, Din vremea lui Tudor Vladimirescu (1821). Amintirile colonelului Ion Solomon,
Vălenii de Munte, 1910, p. 2.
2
Apostol Stan, C. Vlăduţ, Gheorghe Magheru, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1969, p. 28.
3
Ilie Fotino, Tudor Vladimirescu şi Alexandru Ipsilanti în revoluţia de la 1821, Bucureşti,
1874, p. 12.
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Apostol Stan, op. cit., p. 93.
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Principatelor şi a ajuns în scurt timp pe linia Dunării1. În felul acesta, Ţara
Românească intra sub controlul Rusiei. Pătrunzând pe teritoriile Munteniei şi
Olteniei, ruşii au găsit aici corpuri militare de puşcaşi domneşti, călăraşi,
dorobanţi şi mai ales panduri, care puteau constitui în războiul antiotoman o
forţă militară de sprijin foarte puternică. Generalul rus Miloradovici a organizat,
la începutul anului 1807, un corp de voluntari care trebuia să aibă „un număr
nelimitat de panduri, până la zece batalioane”2. Participarea pandurilor la
acţiunile duse de armata rusă în acest război împotriva turcilor a fost
permanentă şi s-a desfăşurat în special în Oltenia, dar nu de puţine ori ei au
însoţit trupele ruse şi la unele lupte din Balcani. Pentru a acţiona cât mai
eficient în aceste bătălii, pandurii au fost reorganizaţi şi structuraţi în unităţi
alcătuite din infanterie, cavalerie şi artilerie. Această miliţie semipermanentă a
pandurilor a constituit principala forţă militară care a acţionat, în Oltenia,
împotriva turcilor. Judeţele din dreapta Oltului – dar mai ales Vâlcea, Gorj şi
Mehedinţi prin numărul mare de moşneni3 – au constituit principalul izvor de
militari. La caz de nevoie – evaluau ruşii – în această zonă puteau fi recrutaţi
până la 100.000 de oameni şi înrolaţi în unităţi de panduri. De bună seamă nu
numai ura contra asupririi turceşti a determinat miile de ţărani din judeţele
colinare ale Olteniei, ci în primul rând sărăcia, să se înroleze în batalioanele de
panduri.
Pregătirea de luptă se efectua în tabere, de instructori ruşi, pe durate de
câte şase luni. Se pare că principala atenţie era acordată pregătirii pentru lupta
apropiată, căci iată ce spunea în acest sens Ioniţă Ceganu, participant la război:
„Ne aducea ispravnicii pâlcuri, pâlcuri şi ne da pe mâna ofiţerilor muscali şi ne
muştruluia” şi „când învăţăm să dăm cu sabia şi cu suliţa ne-a trecut dincolo în
Ţara Turcească”. De asemenea, înzestrarea cu armament a acestui corp era
asigurată de comandamentul rus şi consta mai ales din arme pentru lupta
apropiată: Unii erau „bine înarmaţi” cu puşti şi pistoale; alţii aveau în dotare
numai arme albe – săbii, lănci, securi şi ghioage4. Organizarea şi dotarea
pandurilor le dădea posibilitatea să participe la acţiuni de lupte viguroase,
batalionul dispunând de o capacitate de manevră deosebită. În fruntea acestor
trupe au acţionat şi s-au afirmat o serie de comandanţi ca Ioan şi Barbu
Solomon, Ioniţă Ceganu, Dimitrie şi Pavel Macedonschi, Dumitru Gârbea,
Enache Cacaleţeanu, Drăguţ Mehedinţeanu, Vasile Ghelmegeanu şi mulţi alţii,
1

Vezi pe larg, Dinică Ciobotea, Vladimir Osiac, Politica Imperiului ţarist la Dunărea de Jos
(1711-1878), Craiova, Editura Aius, 2008.
2
D. Bodin, Însemnări cu privire la Tudor Vladimirescu, în războiul ruso-turc din 1806-1812, în
„Revista istorică”, 1938, p. 235.
3
Vezi pe larg, Dinică Ciobotea, Istoria moşnenilor, vol. 1, partea I (1829-1912), Craiova,
Editura Universitaria, 1999.
4
I. Ghica, Opere, vol. I, Bucureşti, 1967, p. 170.

145

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
dar mai ale însuşi conducătorul revoluţiei pandurilor din 1821 – Tudor
Vladimirescu1. Efectivele pandurilor care au participat ca voluntari la război au
sporit mereu. Astfel, în 1807, au luat parte la acţiunile duse de armata rusă
împotriva trupelor turceşti un număr de 2.000 de panduri, pentru ca în martie
1811 să ajungă la peste 6.000 de oameni. Această cifră este menţionată şi de
Ioan Solomon, participant la a acest război, care în bibliografi sa consemna: „la
1811, martie 10, ne-am pornit asupra Calafatului peste 6.000 de panduri ce erau
subt comanda slugerului Tudor Vladimirescu”2.
O atenţie deosebită faţă de panduri o va avea domnitorul Alexandru
Suţu (1818-1821). La intrarea în Bucureşti, noiembrie 1818, în alaiul care l-a
întâmpinat se afla şi un grup restrâns de panduri, alături de călăraşi, dorobanţi,
lefegii, seimeni, neferi ş.a. El va încerca reorganizarea forţei armate pământene
bizuindu-se, în primul rând, pe elementul panduresc3. La 18 iunie 1819, corpul
de panduri era constituit. Totodată, Divanul Ţării Româneşti cerea domnitorului
ca „asupra pandurilor, ce s-au obişnuit pe fiecare an să intre cu orânduială în
slujbă, luând cuvincioasa lor plată pentru paza ţărei”, să se numească dintre
„boierii pământeni” un şef care „să-i ocârmuiască” după poruncă domnească. În
acelaşi an, în funcţia de „cârsădar” a fost numit Ioan Solomon având sub
comandă toate poterile din cele cinci judeţe oltene, precum şi „osebit patru sute
de panduri”4.
În ianuarie 1821 începe revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu. Orice
moment hotărâtor în destinul unui popor este legat de personalităţi
conducătoare, impuse la cârma lor prin evoluţia evenimentelor, reprezentanţi
autentici ai celor care au energii nebănuite se ridică la luptă. Un astfel de
conducător a fost şi slugerul Tudor Vladimirescu, cel care se pregătise ani
îndelungaţi pentru clipele decisive pe care urma să le înfrunte, deschizând
„drum înainte” naţiunii române. Dominat de gândul misiunii istorice ce-i
revenea, el nici nu-şi întemeiase o familie. „Eu nu sunt făcut nici pentru avere,
nici pentru muiere – declarase slugerul lui Ioan Talaman, sătean din Cloşani –
sunt făcut pentru altceva”. Vladimirescu era conştient de riscul ce şi-l asuma
ridicând steagul eliberării poporului său. În repetate rânduri, el a spus, ceea ce
consemna, între alţii, aghiotantul său Mihai Cioranu, că se îmbrăcase „cu
cămaşa morţii”, fiind gata de a se jertfi patriei sale5. El a părăsit Bucureştii, cu
1

Vezi pe larg, Andrei Oţetea, Tudor Vladimirescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971.
I. Solomon, op. cit., p. 5; vezi şi Ileana Petrescu, Consideraţii asupra activităţii lui I. Solomon,
în „Historica”, vol. II, 1971, p. 153-172.
3
Dan Berindei, Revoluţia română de la 1821, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991, p.
46-47.
4
Ileana Petrescu, art. cit., p. 156.
5
Apud Dan Berindei, Revoluţia română de la 1821, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1991, p. 75.
2
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destinaţia Oltenia, în seara zilei de 18 ianuarie (după ce domnitorul Alexandru
Şuţu murise prin otrăvire), cu o ceată de ostaşi înarmaţi.
Drumul până la Târgu-Jiu a fost străbătut cu mare rapiditate. La plecarea
din Bucureşti „Comitetul de ocârmuire” – numit de domnitor cu puţin înainte de
a înceta din viaţă şi constituit din marii boieri ai ţării, Grigore Brâncoveanu,
Grigore Ghica şi Barbu Văcărescu – îi dăduseră un „înscris” lui Tudor prin care
îl autorizau să ridice poporul la arme. La 23 ianuarie/4 februarie 1821, după ce
a trimis emisari în satele colinare ale Olteniei pentru a aduna plăieşii şi
pandurii, cărora le-a făgăduit „lefi şi slobozenie”, Tudor Vladimirescu a lansat
înflăcărata sa Proclamaţie de la Padeş (locul unde s-au adunat locuitorii
satelor)1. Documentul exprima, într-o manieră concentrată, obiectivele generale
ale revoluţiei, justificând ridicarea prin arme în conformitate cu principiul
dreptului natural; chemarea era adresată tuturor locuitorilor ţării indiferent de
naţionalitate.
„Nici o pravilă nu opreşte pre om de a întâmpina răul cu rău. Şarpele
când îţi iasă înainte, dai cu ciomagul de-l loveşti, ca să-ţi aperi viaţa, care mai
de multe ori ni să primejduieşte din muşcarea lui. Dar pre bălaurii care ne înghit
de vii, căpeteniile noastre, zic atât cele bisăriceşti, cât şi cele politiceşti, până
când să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi? Veniţi,
dar, fraţilor cu toţii cu rău să pierdem pe cei răi ca să ne fie nouă bine”2.
Îndemnul era spre „jertfirea averilor cele rău agonisite ale tiranilor boieri”.
Oamenii erau chemaţi să se ralieze Adunării poporului, al cărui comandant era
Tudor, alcătuită cu scopul de a asigura binele şi folosul obştei.
Proclamaţia de la Padeş a avut un puternic ecou în rândul poporului.
Promiţând pandurilor restabilirea privilegiilor lor, iar clăcaşilor că le va împărţi
„averile cele rău agonisite ale tiranilor boieri”, şi tuturor încetarea abuzurilor,
slobozenie şi uşurarea sarcinilor, Tudor a reuşit să ridice în picioare toată
Oltenia şi să câştige de partea sa întreaga ţărănime. La Padeş a fost primul punct
de concentrare a pandurilor, ţăranilor, plăieşilor, poteraşilor şi haiducilor.
Pandurii au venit organizaţi pe cete, în frunte cu căpitanii lor. De altfel, cu mult
timp înainte de izbucnirea revoluţiei, Tudor a început recrutarea de oşteni. Cu
sprijinul unor căpitani de panduri, el şi-a făurit un adevărat depozit de arme şi
muniţii „în cula de la via sa de lângă Cerneţi”3, ca şi la casa Răeştilor din
localitatea Gornoviţa. De asemenea, el a recrutat, prin oamenii săi de încredere,
numeroase efective, mai ales de panduri, încât în momentul declanşării
revoluţiei, Tudor dispunea de o însemnată forţă înarmată. Căpitanii de panduri
ştiau dinainte locul unde trebuiau să se adune: Padeş, Podu Grosului,
1

Andrei Oţetea, Tudor Vladimirescu şi revoluţia din 1821, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971,
p. 198-199.
2
Răscoala din 1821. Documente, vol. I, p. 207-208.
3
C.D. Aricescu, Acte justificative la istoria revoluţiunii române de la 1821, Craiova, 1874, p. 26.
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Cărbuneşti, Strehaia, Băileşti ş.a. Locuitorii din satele din vale s-au strâns la
Podu Grosului sub conducerea căpitanului de panduri Simion Mehedinţeanu1.
Mobilizaţi astfel sub steagul revoluţiei, pandurii cutreierau satele „în cete mari”
stimulând lupta tuturor locuitorilor care alungau atât pe epistaţii stăpânirii, cât şi
slujbaşii administraţiei. Ideea fundamentală a înrolării şi înarmării poporului a
fost cu claritate exprimată în Proclamaţia de la Padeş, în care se spune:
„Veniţi, dar, fraţilor, cu toţii (…) care aveţi arme, cu arme, iar care nu aveţi
arme cu furci de fier şi cu lănci. Să vă faceţi degrabă şi să veniţi unde veţi auzi
că se află adunarea cea orânduită pentru binele şi folosul a toată ţara”. La Padeş,
Tudor Vladimirescu a stat trei zile, până la 25 ianuarie, aşteptând cetele de
panduri din judeţele Gorj şi Mehedinţi, unde trimisese pe D. Gârbea, însărcinat
„să răscoale câţi panduri va putea”, pe verii săi Golumbeni, pe Ioniţă Cuţescu
(cunoscut sub numele Ortopan), pe N. Zoican, pe Urleanu, pe Radu Mic şi alţi
oameni de încredere de a recruta „volintiri, mai ales dintre săteni”2. În puţine
zile, detaşamentul de la Padeş a ajuns să numere 600 de panduri. Cu ei a pornit
Tudor, la 26 ianuarie, spre Baia de Aramă, unde a avut o scurtă ciocnire cu
zapciul V. Strâmbeanu şi după ce l-a învins şi-a alăturat pandurii de sub
ordinele acestuia; apoi a coborât pe valea Motrului şi la 27 ianuarie, la Broşteni,
s-a unit cu ceata căpitanului Ghiţă Cuţui3. În următoarele zile, Tudor a înfrânt
rezistenţele locale ale ispravnicilor de judeţe şi unele cete înarmate trimise de
stăpânire în ajutorul acestora. Totodată, el a luat o serie de măsuri pentru
întărirea şi aprovizionarea mănăstirilor Tismana, Strehaia şi Motru; iar mai
târziu, după ocuparea lor, Horezu, Cozia, Bistriţa, Polovragi, Crasna – făcând
din ele puternice fortificaţii care să asigure pe lângă libertatea de mişcare şi
acţiune a trupelor revoluţionare şi posibilitatea organizării unei rezistenţe dârze
şi îndelungate în faţa unor efective inamice superioare numeric. Mănăstirea
Strehaia, de pildă, era apărată de 200 de panduri comandanţi de fratele lui
Tudor, Papa Vladimirescu.
La 4 februarie oastea pandurilor a sosit la Ţânţăreni, unde s-a instalat în
tabără, pentru concentrarea, instruirea şi organizarea militară a tuturor
participanţilor la revoluţie4. Localitatea Ţânţăreni, aflată la interferenţa
dealurilor cu câmpia, era situată într-o regiune cu bune comunicaţii şi
posibilităţi de aprovizionare, înlesnind în cazul unui atac superior numeric, o
retragere activă pe aliniamente succesive spre regiunea muntoasă. În timpul
staţionării, oastea pandurilor a sporit la peste 4000 de panduri (ce luptau
pedeştri) şi 500 de călăreţi. „De acolo (de la Ţânţăreni) a început a se întinde
1

Ilie Ceauşescu, Căpitanul de panduri Simion Mehedinţeanu, Bucureşti, 1966, p. 18.
Apostol Stan, op. cit., p. 172.
3
Dan Berindei, Traian Mutaşcu, op. cit., p. 55.
4
G.D. Iscru, Revoluţia română din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, Bucureşti, Casa de
Editură şi Librărie „Nicolae Bălcescu”, 2000, p. 106-112.
2
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stăpânirea lui Tudor şi prin alte judeţe de prinprejur”1. Creşterea vertiginoasă a
efectivului de luptători ce formau „Adunarea norodului” l-au determinat pe
ambasadorul Marii Britanii pe lângă Poartă, Strangfort Percy Clinton, să
relateze că lui Tudor „i s-au alăturat de îndată o mulţime de oameni”; iar
consulul austriac, Fleischhackl von Hakenau, într-un raport din 16/28 ianuarie
1821, compara nucleul iniţial al armatei lui Tudor „cu un bulgăr de zăpadă care
are aparenţa de a se transforma într-o lavină”2. Mai târziu, referindu-se la
componenţa oastei lui Tudor, K. Marx scria că: „Ţăranii alergau în masă în
jurul său, nu-l mai numesc decât Tudor Vodă (principele Tudor). Trupa sa
creşte considerabil cu voluntari ţărani şi cu cete înarmate venite din munţi,
români din Transilvania”3.
Staţionarea relativă îndelungată a lui Tudor Vladimirescu la Ţânţăreni,
între 4 şi 28 februarie, a fost dictată de considerente politice, organizatorice şi
diplomatice. În această tabără, Tudor a avut în vedere crearea mai întâi a unui
nucleu armat permanent, cu o structură în care să fie cuprinse principalele arme
ale vremii: infanteria, cavaleria, artileria şi unele elemente embrionare de geniu.
Organizarea oastei revoluţionare din 18214:
COMANDAMENTUL
OASTEI PANDURILOR

Infanterie
(pedestri

Cavalerie
(călărime

Elemente de
asigurare

Artilerie

Polcovnicii formate din câte 1000 de luptători

1

2

3

4

5

Căpitănii formate din câte 1000 de luptători

1

2

3

4

5

1

6

7

8

9

1

Ibidem, p. 108.
***, Istoria militară a poporului român, vol. IV, Bucureşti, Editura Militară, 1987, p. 122.
3
Karl Marx, Însemnări despre români, Bucureşti, Editura Academiei, 1964, p. 116.
4
Istoria militară a poporului român, vol. IV, p. 122.
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Infanteria a fost structurată, conform sistemului zecimal, pe regimente
(polcovnicii), fiecare a câte 1000 de militari, iar regimentul cuprinde 10
companii (căpitănii) a câte 100 militari fiecare. Cavaleria, care la Ţânţăreni se
afla sub comanda lui Hagi Prodan şi Dimitrie Macedonschi, era alcătuită în
majoritate din arnăuţi şi era organizată pe escadroane (cele de arnăuţi aveau 50200 de oameni, iar cele pandureşti 100 de oameni). Artileriştii dispuneau de
două tunuri; când pandurii vor ajunge la Bucureşti, numărul acestora se va
ridica la şase, comandant a fost numit căpitanul Ienache Cacaleţeanu. În oastea
lui Tudor au existat şi elemente specializate în amenajări genistice: la Ţânţăreni,
inginerul Franz Klinger a consolidat şi fortificat tabăra militară. Înzestrarea cu
armament a oastei pandurilor era foarte variată. O parte a pandurilor erau
înarmaţi cu arme de foc – puşti şi pistoale, alţii – şi mai ales ţăranii – cu lănci,
coase ghioace, furci de fier, topoare etc.; iar călăreţii, cu săbii. În ceea ce
priveşte îmbrăcămintea, oastea revoluţionară nu avea un echipament militar
special. Componenţii ei erau îmbrăcaţi în straie tradiţionale, ţărăneşti: căciulă,
mintean încins cu brâu roşu, iţari, ghebă cu găitane şi ţuşlugi1.
În compoziţia oştirii revoluţionare au intrat2: a. panduri – ce proveneau
atât din sate de moşneni, cât şi de clăcaşi – în proporţie de 75%; b. micii boieri;
c. Arnăuţi de sub comanda principală a lui D. Macedonschi – aceştia fiind în
număr de 500-600 de oameni3; d. ţărani transilvăneni, numiţi în documentele
vremii fie „ungureni”, fie „dezertori din Transilvania”; e. locuitori suddunăreni4. În temeiul unor date statistice parţiale s-a demonstrat că o contribuţie
deosebită la formarea oastei pandurilor a avut-o judeţul Mehedinţi5. Din totalul
de 110 sate răsculate în întreaga Oltenie, 88 erau din judeţul amintit; 9 din
judeţul Dolj; 9 din Gorj şi 4 aparţineau judeţului Vâlcea. De asemenea,
compoziţia socială a corpului de comandanţi era foarte diversificată. Pe lângă
panduri au fost promovaţi în funcţii de răspundere ţărani clăcaşi – 11 căpetenii;
ţărani moşneni 197 4 căpetenii; târgoveţi şi negustori – 8 căpetenii; boiernaşi
(neamuri, mazili căminari, vătafi de vistierie ş.a.) – 52 de căpetenii etc6.
Organizarea armatei revoluţionare întreprinsă sub conducerea lui Tudor
Vladimirescu a constituit expresia concretă a valorificării tradiţiilor autohtone
şi, totodată, a confirmat calităţile comandantului în găsirea unor soluţii originale
de modernizare a structurilor militare, de constituire a unei armate române
moderne. Conducătorul revoluţiei a ştiut să insufle încredere şi să atragă masele
1

I. Neacşu, Oastea pandurilor condusă de Tudor Vladimirescu în răscoala din 1821, în „Studii
şi referate privind istoria României”, partea a II-a, 1954, p. 1022.
2
Dan Berindei, Traian Mutaşcu, op. cit., p. 59.
3
G.D. Iscru, op. cit., p. 108.
4
I. Neacşu, Oastea pandurilor, p. 1009.
5
Idem, Participarea locuitorilor satelor din Oltenia la răscoala din 1821, în „Studii”, 1958, nr.
2, p. 99.
6
Idem, Oastea pandurilor, p. 1011.

150

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
de partea sa. Ioan Roşianu, un bătrân, îşi amintea cu un veac şi mai bine în
urmă, în legătură cu atitudinea pe care ţăranii o aveau în timpul revoluţiei din
1821, în vremea când era copil, cum în satul Jupîneşti, „ducând fân de la moşia
Pilişanului la tabăra lui Tudor de la Ţânţăreni, femeile şi bătrânii din partea
locului i dedeau ouă roşii şi colaci, fiind în sărbătorile Paştelor şi ziceau: Ţine,
Ioniţă, să fie de pomană lui Tudorin, că ne-a scăpat de bir”. Vladimirescu a
stâns metodic provizii, care erau consumate pe de o parte de cei din tabăra de la
Ţânţăreni, iar pe de alta erau depozitate în mănăstirile întărite în care aşezase
garnizoane de panduri1.
Staţionarea de la Ţânţăreni a fost folosită de Tudor pentru întărirea şi
organizarea mai bună a forţelor armate, pentru recrutarea de noi oşteni, pentru
fortificarea, în continuare, a întregii Oltenii, cât şi pentru clarificarea
înţelegerilor purtate cu Divanul Ţării Româneşti. „Iar răzvrătitorul Teodor,
notează cronicarul boier Dîrzeanu, stând în mănăstirea Motrului cu toată
adunarea sa, şi-n satul Ţânţărenii, nu încetau urmând lucrările aspostasiei,
trimiţând oameni dintr-ai adunării sale ce amăgea şi priiostea sate întregi,
trăgând în prăpastia nesupunerii şi ridicându-i întru apostasie [...]”. O notă
informativă rusă din 15/<27> februarie 1821, expediată din Bucureşti, remarca
faptul că „cetele poporului, conduse de Tudor Vladimirescu, s-au înmulţit foarte
mult” şi că „Oltenia este răsculată aproape în întregime”. Potrivit lui Ştefan
Scarlat Dăscălescu, Vladimirescu se vedea acum „în forţă mare”. „Piste cinci
mie oameni – se scria chiar din tabăra „Adunării norodului” la 4/<16> februarie
– s-au adunat până acum: negustori, sârbi, panduri şi pe tot ceasul vin
necurmaţi”; într-o corespondenţă din Viena de la <2>/14 martie, publicată în
„Journal de la Belgique”, se vorbea chiar de 8.000 de oameni!2. Totodată, el a
urmărit cu atenţie reacţiile marilor puteri faţă de revoluţia românească, căutând
să găsească cele mai potrivite căi şi mijloace pentru continuarea ei cu succes.
Negociind cu Divanul din Bucureşti, cu marii boieri din Craiova, şi cu
comandanţii trupelor supuse stăpânirii, Tudor îşi pregătea viitoarele acţiuni
politice şi militare. Tratativele au fost duse atât prin intermediul lui Pavel
Macedonski, cât şi prin trimişi speciali (de către o parte şi de către cealaltă), dar
mai ales prin cele două „misiuni” – contradictorii prin scopuri şi mijloace, cum
a fost a lui Nicolae Văcărescu şi aceea a eteristului Constantin Samurcas. Este
de menţionat că în preajma începerii revoluţiei, A. Pini (consulul rus) şi C.
Samurcas „au patronat consfătuirile eteriştilor de la Bucureşti şi au fost
îndrumătorii acţiunii lui Tudor”3. Boierilor din Bucureşti – dar şi lui Al. Pini şi
fanarioţilor pe care îi ştia în umbra lor – le-a răspuns, punând câteva condiţii
1

Apud Dan Berindei, op. cit., p. 105.
Ibidem.
3
Mircea T. Radu, 1821. Tudor Vladimirescu şi revoluţia din Ţara Românească, Craiova,
Editura Scrisul Românesc, 1978, p. 241.
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concrete; totodată, definitiva „Cererile norodului” despre care amintise în
adresa din 4/16 februarie. Era important că „partenerii” continuau tratativele.
Tudor dorea o reglementare a raporturilor politice, divaniţii doreau o
„împăcare” cu cel care depăşise oarecum „mandatul” gândit şi dat de cei trei
mari boieri la 15/27 ianuarie. Cu această misiune divaniţii au trimis spre Oltenia
pe Nicolae Văcărescu (la 4/16.II), chiar dacă îi dăduseră acestuia o scrisoare pe
care încă nu o cunoaştem, dar a cărei aroganţă boierească-fanariotă o deducem
din celebrul răspuns al lui Tudor din 11/23 februarie1. „Dar cum nu socotiţi
dumneavoastră că patrie se cheamă poporul, iar nu tagma jăfuitorilor?”.
Raţional – şi fără alternativă! – era ca divaniţii să înţeleagă dreptatea cererilor
poporului şi pe el ca ales al acestuia. Mai ales că – şi aici se arunca „puntea”
înţelegerii cu partenerul politic – el, ca ales al poporului, nici asupra „tagmei
jăfuitorilor” nu era „voitor de rău”2. Din tabăra de la Ţânţăreni, Tudor a căutat
să supună sau să „colaboreze” şi cu celelalte forţe armate, aflate, mai ales, în
Craiova. „Din această cauză Vladimirescu s-a oprit aici – arăta I.P. Liprandi –,
aşteptând pe pandurii care soseau zilnic în tabăra lui”3. El va căuta să ajungă la
o înţelegere şi cu Ioan Solomon, „cârcserdarul” judeţului Dolj, comandantul a
600 de panduri călări, dintre cei mai experimentaţi în mânuirea armelor.
Contopirea celor două corpuri ostăşeşti se va face la Slatina, când Tudor
începuse marşul strategic spre Bucureşti. Tot de la Ţânţăreni, chiar în ziua de 4
februarie, Tudor se adresa Divanului cerând boierilor să devină „patrioţi” spre a
scăpa ţara de greutăţi. Drept răspuns, Divanul, alături de alte măsuri, punea
toate forţele militare din Oltenia sub comanda lui Dimitrie Bibescu, ca, mai
apoi, să trimită poruncă să stea pe loc, fiindcă s-a orânduit asupra lor, efor,
vornicul Nicolae Văcărescu şi că de la dânsul să aştepte toate pornirile”4; la
rândul său, înlocuit, la 11 februarie 1821, cu vornicul C. Samurcaş. Prin acesta,
Tudor a trimis boierilor din Bucureşti, la 15 februarie, revendicările „Norodului
românesc”. La Bucureşti, părerile erau împărţite asupra a ceea ce trebuia
realizat. Dacă boierii pământeni din Bucureşti doreau să joace în raporturile cu
Poarta şi celelalte puteri un rol principal, în interior ei doreau să ţină sub
controlul lor pe Tudor şi oastea lui revoluţionară şi, prin el, să încerce unele
presiuni asupra Imperiului otoman.
Întărindu-şi puterea militară – prin consolidarea „Adunării norodului” –,
Tudor Vladimirescu a dat semnalul, la 28 februarie 1821, de executare a
marşului spre Bucureşti. Forţele revoluţionare, având o avangardă condusă de
Simion Mehedinţeanu, au pornit pe două coloane: coloana principală, aflată sub
1

Apud G.D. Iscru, Gh. Ploscaru, Tudor Vladimirescu în memoria poporului român, Bucureşti,
Casa de Editură şi Librărie „Nicolae Bălcescu”, 1996, p. 41.
2
Ibidem, p. 42.
3
Răscoala din 1821, Documente, vol. V, p. 272.
4
G.D. Iscru, op. cit., p. 155.
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conducerea lui Tudor a înaintat pe direcţia Ţânţăreni-Fratoştiţa-BodăieştiAmărăşti-Otetelişu-Slatina; coloana secundară, formată din arnăuţii aflaţi în
tabăra de la Coţofeni s-a deplasat spre Craiova – unde s-a unit cu pandurii lui
Ioan Solomon – şi apoi spre Slatina. La 6 martie, la Slatina, s-au adunat toate
forţele ce urmau să se deplaseze spre capitală, aproximativ 8000 de oameni
(dintre care circa 6000 pedeştri, 2000 călări şi trei tunuri1).
În ziua de 21 martie, Tudor Vladimirescu a intrat în Bucureşti. În frunte
era purtat steagul desfăşurat a oastei pandurilor – ce avea flamura „de mătase
albă foarte fină, căptuşită cu mătase albastră” şi „trei ciucuri de mătase în
culorile naţionale – şi o pâine – simbol al belşugului. Comandirul era – după
cum scrie Aricescu – în fruntea pandurilor săi, „renumiţi pentru curajul şi
statura lor”. Timpul fiind frumos, pe străzile pe unde treceau pandurii, cât şi pe
dealul Mitropoliei, „erau grămădiţi mulţime de privitori curioşi”2. Intrarea lui
Tudor în Capitală în fruntea oastei sale a avut în mod evident semnificaţia
predării întregii ţări sub conducerea „Adunării norodului”. Tudor va rămâne aici
până la 15/27 mai, guvernând ţara ca un autentic conducător revoluţionar. „Am
hotărât (…) – se adresa el poporului – să ocârmuiesc pre toţi ce au încins arme
din parte a tot norodul, spre zdrobirea şi încetarea a fiecăruia jaf şi nedreptate ce
aţi cercat până acum din pricina oblăduitorilor domni ce au stătut”3.
Revoluţia românească din 1821 – în care rolul principal l-au avut
pandurii, conduşi de Tudor Vladimirescu – a deschis drumuri noi în afirmarea
naţiunii române. Este un moment de cotitură în lupta pentru libertate şi dreptate
socială, pentru scuturarea jugului dominaţiei străine şi afirmarea drepturilor
naţionale ale poporului român. Ea a cuprins în sfera sa de influenţă întreaga arie
românească, dovadă că obiectivele sociale şi naţionale eliberatoare erau ale
tuturor românilor, indiferent de teritoriul în care se găseau şi statutul
internaţional al acestuia.

1

Dan Berindei, Traian Mutaşcu, op. cit., p. 81.
Ibidem.
3
Răscoala din 1821, Documente, vol. I, p. 385.
2
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APARIŢIA CURŢII DE CONTURI CA INSTITUŢIE A STATULUI
DE DREPT ÎN ROMÂNIA MODERNĂ
Marian Tudor*
L’APPARITION DE LA COUR DES COMPTES EN TANT QU’INSTITUTION
DE L’ETAT DE DROIT DANS LA ROUMANIE MODERNE
Résumé
La modernisation de la société roumaine, à la différence des sociétés
occidentales, n’a pas été graduelle, par une évolution lente et organique, par continue
accumulation. Le contexte historique de la réalisation de l’Union de Moldavie et
Valachie le 24 janvier 1859 a créé aussi les prémisses favorables à la modernisation de
la société roumanie.
Le problème de la création d’une Cour des Comptes moderne roumaine a été
discuté pour la première fois dans la séance du 12 juin 1859 de la Commission
Centrale de Focsani.
La nomination de M. Kogălniceanu comme premier ministre le 11 octobre
1863, aura pour résultat l’impulsion de l’activité législative. A été élaboré aussi un
paquet de lois financières, et parmi les mesures fiscales préconisées dont faisait partie
aussi la loi concernant la création de la Cour des Comptes discutée dans l’Assemblée
pendant le séance du 4 janvier 1864.
Cuvinte cheie: evoluţie, modernizare, Curtea de Conturi, stat de drept, legi
financiare
Mots clefs: évolution, modernisation, la Cour des Comptes, Etat de droit, lois
financières

Modernizarea societăţii româneşti, spre deosebire de societăţile
occidentale, nu s-a realizat treptat, gradat, printr-o evoluţia lentă şi organică,
prin acumulare continuă. O astfel de situaţie se datora dominaţiei şi stăpânirii
străine asupra Principatelor Române şi, mai ales instabilitatea politică. Ulterior,
după înlăturarea regimului fanariot, a instituţiilor politice care-l însoţeau,
restabilirea domniilor pământene şi respectarea autonomiei într-o mai mare
măsură, în limite mai convenabile progresului, au îngăduit paşi importanţi în
direcţia modernizării.
Exista o legătură indisolubilă între obiectivul progres-modernizare şi cel
naţional: unitate-independenţă. Societatea românească trebuia să fie organizată
*

Lector univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea din Piteşti.
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în acord cu spiritul european al timpului, printr-un efort colectiv al tuturor
forţelor politice1.
Contextul istoric al realizării Unirii Moldovei şi Munteniei într-un
singur stat şi sub conducerea unui singur domnitor la 24 ianuarie 1859 a creat şi
premisele favorabile modernizării societăţii româneşti. Preocupările
domnitorului Unirii şi a unora dintre colaboratorii săi, printre care la loc de
frunte se situează Mihail Kogălniceanu, aveau să fie consacrate unei ample
acţiuni reformatoare, care nu va fi scutită însă de obstacole, de lipsa
mijloacelor, de opoziţia internă a anumitor grupuri de interese. În egală măsură,
trebuia înfrântă rezistenţa Curţii suzerane şi a Puterilor europene, ce îşi
instituiseră garanţia colectivă asupra Principatelor prin Tratatul de la Paris din
30 martie 1856, după cum trebuiau păstrate aparenţele cadrului legal oferit de
Convenţia de la Paris din 19 august 1858, un cadru prea strâmt faţă de cerinţele
românilor, faţă de necesităţile societăţii româneşti în ansamblu.
În prima fază a domniei lui Alexandru Ioan Cuza, cuprinsă între 1859 şi
1862, eforturile vor fi canalizate, în special, în direcţia desăvârşirii Unirii şi a
recunoaşterii internaţionale a acesteia, a eludării acelor prevederi ale Convenţiei
de la Paris referitoare la existenţa a două guverne, la Bucureşti şi Iaşi, şi a două
Adunări obşteşti (numite elective) diferite, situaţie ce provoca dificultăţi
insurmontabile în guvernarea Principatelor Unite, în asigurarea unui climat
propice reformelor. Încă din luna mai 1859, domnitorul, într-o scrisoare
adresată Împăratului Franţei Napoleon al III-lea, expunea dificultăţile generate
de ambiguitatea situaţiei şi liniile directoare ale programului de reforme şi căile
prin care acestea ar putea fi realizate2, idei care vor fi reluate şi dezvoltate,
potrivit directivelor domnitorului, de către consulul francez la Iaşi, Victor Place,
într-un memoriu intitulat Idei generale pentru a folosi la reorganizarea
Principatelor Unite Moldova şi Valahia3. Acest memoriu, influenţat de
prevederile Constituţiei franceze din 1852, cuprindea organizarea financiară şi
judecătorească, a industriei şi a comerţului, a administraţiei şi învăţământului, a
armatei, a lucrărilor publice şi propunea, printre altele, înfiinţarea unei Curţi de
Conturi, ca instituţie specială de control. Astfel de idei se regăsesc şi în Mesajul
domnesc de deschidere a Corpurilor legiuitoare, din 6 decembrie 1859, mesaj
care prefigurează întregul program de guvernare4.

1

Gh. Platon, Societatea românească între medieval şi modern, în volumul colectiv Cum s-a
înfăptuit România modernă. O perspectivă asupra strategiei dezvoltării, Iaşi, Editura
Universităţii „Al.I. Cuza”, 1993, p. 81 şi urm.
2
I. Vântu, G.G. Florescu, Unirea Principatelor în lumina actelor fundamentale şi
constituţionale, Bucureşti, 1965, p. 199.
3
V. Slăvescu, Domnitorul Cuza şi Victor Place, Bucureşti, 1942, p. 123.
4
N. Iorga, Istoria Românilor, vol. IX, Bucureşti, 1939, p. 537-538.
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Potrivit Convenţiei de la Paris, se înfiinţase o Comisie Centrală unică,
ce îşi avea sediul la Focşani, menită a înlesni opera legislativă şi pentru a
exercita un control preventiv asupra tuturor actelor puterii legiuitoare. Comisia,
alcătuită din 16 membri (8 moldoveni şi 8 munteni), nu se va ridica însă la
nivelul aşteptărilor, numai trei dintre membri având cunoştinţe juridice: M.
Kogălniceanu, C.N. Brăiloiu şi N. Suţu1. Această situaţie avea să îngreuneze
lucrările Comisiei, neîntârziind să apară acuzele de tergiversare sau chiar de
împiedicare a operei de legiferare. Astfel de acuze nu erau cu totul exagerate,
dovadă că în trei ani de zile au fost promulgate numai 6 legi de interes comun.
Este adevărat că la fel de culpabile erau şi Adunările elective, care se arătau
preocupate mai puţin de problema unificării legislaţiei şi mai mult de discuţii
sterile, de certuri personale sau răsturnări de guverne2.
Problema înfiinţării unei Curţi de Conturi moderne româneşti s-a pus
pentru prima dată în şedinţa din 12 iunie 1859 a Comisiei Centrale de la
Focşani3. Documentul, adoptat cu acest prilej sub titulatura oficială de
„Protocol al Comisiei Centrale de la Focşani privind propunerea întemeierii
unei Curţi de Control a Principatelor Unite (12 iunie 1859)”, prevedea
„înfiinţarea Curţii de Socoteli, sub nume de Curtea de Control” şi „numirea
unui Comitet de Contencios”4. Această propunere va rămâne doar la stadiul de
proiect, întrucât Comisia Centrală va fi desfiinţată în februarie 1862. După
negocieri îndelungate cu Puterile garante, domnitorul Alexandru Ioan Cuza
obţinuse, la sfârşitul anului 1861, consimţământul acestora şi al Imperiului
Otoman de a forma un Guvern unic şi de a contopi cele două Adunări elective
într-o singură Adunare legiuitoare. Astfel, la 24 ianuarie 1862, domnitorul Cuza
era în drept să anunţe în faţa reprezentanţilor naţiunii unificarea instituţională şi
administrativă a ţării şi, totodată, să formuleze un veritabil program reformator,
unul din obiective menţionate fiind şi înfiinţarea Curţii de Conturi5.
După desfiinţarea Comisiei Centrale, singurul care avea drept de
iniţiativă legislativă era domnitorul, preocupat de înfiinţarea unei comisii de
specialişti pentru a urgenta acţiunea de unificare a legilor şi pentru a pregăti
proiectele în acest sens. Instituită în iulie 1862, comisia era compusă de această
1

Constantin C. Angelescu, Unificarea legislaţiei Principatelor Unite Române sub domnia lui
Alexandru Ioan Cuza, în volumul Cuza Vodă in memoriam, Iaşi, Editura Junimea, 1973, p. 366.
2
Între 1859 şi 1862 nu mai puţin de şase guverne s-au succedat la putere în Moldova şi nouă în
Ţara Românească; vezi Dan Berindei, Guvernele lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Liste
de miniştri, în „Revista Arhivelor”, anul II (1959), p. 147-158.
3
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti (în continuare, se va cita: A.N.I.C.), fond
Comisia Centrală de la Focşani, dosar nr. 49/1859, f. 4-10, apud Bogdan Murgescu, MirelaLuminiţa Murgescu, Ion Bucur, Andrei Florin Sora, Curtea de Conturi a României. 1864-2004.
Culegere de documente, Bucureşti, 2004, p. 19.
4
Ibidem.
5
N. Iorga, op. cit., vol. IX, p. 368.
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dată în majoritate din jurişti, lucru care s-a reflectat şi în activitatea ulterioară.
În numai 8 luni fuseseră redactate şapte importante proiecte de legi privind:
Consiliul de Stat, organizarea administrativă, consiliile orăşeneşti, cele
comunale rurale, consiliile de districte, consiliile de prefecturi şi constrângerea
corporală1. Cu toate acestea, serioase piedici veneau din partea Adunării
dominate de conservatori, care nu se arăta dispusă a vota proiectele de legi
propuse de Guvern. Această colaborare dificilă între Adunare şi Guvern i-a
determinat pe anumiţi oameni politici să recomande domnitorului chiar o
lovitură de stat şi instituirea puterii personale, Al. I. Cuza fiind tentat să ia în
consideraţie o astfel de alternativă încă din luna august 1863 şi pregătind în
acest scop chiar un proiect de constituţie2. Aici erau schiţate liniile directoare
ale noului program reformator, program ce urma a fi adus la cunoştinţa
Puterilor garante şi a Curţii suzerane3. Indiscreţiile presei occidentale şi române
privind această intenţie şi ostilitatea Puterilor garante aveau să determine o
amânare a punerii în aplicare a proiectului.
După numirea lui M. Kogălniceanu în calitate de prim-ministru la 11
octombrie 1863, în condiţiile existenţei unor afinităţi cu domnitorul pe linia
promovării reformelor fundamentale, va determina o impulsionare a activităţii
legislative, astfel că până la 2 mai 1864 vor fi adoptate 18 proiecte de legi
referitoare la organizarea statului, printre care: extinderea în Moldova a codului
comercial din Ţara Românească, secularizarea averilor mănăstireşti, înfiinţarea
Consiliului de Stat, administraţia comunală, crearea consiliilor judeţene,
reglementarea contabilităţii publice etc. „Adunarea – scria istoricul A.D.
Xenopol referindu-se la sesiunea ordinară din noiembrie 1863-mai 1864 – era
să dovediască cea mai spornică activitate ce a arătat-o vreodată un parlament”4.
În aceeaşi perioadă a fost elaborat un pachet de legi financiare menite a asigura,
pe de o parte, statului venituri sporite pentru a putea face faţă cheltuielilor
necesitate de implementarea reformelor, iar pe de altă parte, de a introduce
ordine în finanţe. Guvernanţii adoptaseră drept model, din acest punct de
vedere, sistemul financiar existent în Franţa. Printre măsurile fiscale preconizate
se număra, fireşte, şi legea privind înfiinţarea Curţii de Conturi discutată în
Adunare în cursul şedinţei din 4 ianuarie 1864. Aşa cum vom observa în
continuare, discuţiile nu au fost prea ample, multe articole fiind adoptate aşa
cum erau prevăzute în proiect, iar altele suferind anumite amendamente.
Comisia de specialitate a Adunării, compusă din C. Brăiloiu, Gr.
Arghiropulo, G. Văleanu, Gr. Cantacuzino şi G. Costaforu, a prezentat în faţa
1

C.C. Angelescu, Unificarea legislaţiei, în loc. cit., p. 377-378.
Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, ediţie nouă, Bucureşti, Editura Curtea
Veche, 2000, p. 183 şi urm.
3
I. Vântu, G.G. Florescu, op. cit., p. 202-204.
4
A.D. Xenopol, Domnia lui Cuza-Vodă, vol. I, Iaşi, 1903, p. 366.
2
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plenului raportul acestei comisii privind proiectul de lege pentru înfiinţarea
Curţii de Conturi. Observaţiile făcute de comitetul de delegaţi asupra
proiectului de lege prezentat de Guvern se refereau la atribuţiile noii instituţii ce
urma a fi creată, printre acestea numărându-se şi „revizuirea socotelilor din
trecut”. Numirile membrilor Curţii urmau a se face de către domnitor, după o
listă înaintată de Adunare, aceşti membri bucurându-se de principiul
inamovibilităţii. Totodată, se recomanda numirea a doi membri din cadrul
Curţii spre a da comisiei Adunării lămuririle necesare privind revizuirea
conturilor examinate. În privinţa competenţei Curţii de Conturi, se sugera a se
consulta legislaţia Belgiei. Comisia nu fusese de acord cu numărul personalului
şi salariile acestora, recomandând reducerea acestora conform mijloacelor ţării.
Curtea de Conturi trebuia să fie „foarte independentă şi ridicată la adevărata ei
misiune”, preşedintele şi membrii urmând a fi selecţionaţi dintre oameni cu o
pregătire specială şi experienţă practică. Pentru a evita imixtiunea politicului în
coordonarea activităţii acestei instituţii se preconiza ca miniştrii şi directorii din
ministere să nu fie admişi între membrii Curţii „decât după trei ani de la ieşirea
din minister, când lucrările lor vor fi controlate”. De asemenea, se avea în
vedere şi numirea unui procuror, care să reprezinte Ministerul Public. Pe
aceeaşi linie a evitării subordonării Curţii de Conturi puterii executive se
sublinia necesitatea ca membrii Curţii să fie numiţi de Adunare1.
Raportorul comisiei de specialitate, G. Costaforu, a prezentat apoi, pe
larg, noul proiect refăcut conform observaţiilor membrilor comisiei. La TITLUL
I, Capitolul I, privind organizarea Curţii de Conturi, din 29 de membri şi
referendari propuşi de Guvern, comisia a acceptat doar un preşedinte, şase
membri şi patru referendari. Având în vedere mijloacele şi necesităţile
României de atunci, s-a considerat că acesta era numărul optim de membri, în
condiţiile în care în Belgia, de pildă, nu existau mai mult de şase membri. S-a
adăugat un procuror, acesta fiind indispensabil, de vreme ce Curtea urma să
aibă şi misiunea judecătorească de a chema pe contabili, de a-i judeca şi de a se
pronunţa asupra faptelor lor2.
În Capitolul II, privind admisibilitatea, s-a adoptat sistemul prezentării
listelor de către Adunarea electivă. În materie de conturi a banilor publici urma
să se ceară o mai mare garanţie pentru Corpul legiuitor şi totodată o mai mare
asigurare pentru puterea executivă că dreptul său de numire în funcţiuni se
exercită asupra persoanelor propuse chiar de mandatarii contribuabililor.
Comitetul cerea candidaţilor să întrunească condiţiile de capacitate teoretică şi
practică şi vechime într-o funcţie de conducere în serviciul public de cel puţin
cinci ani. Totodată însă, avându-se în vedere lipsa specialiştilor, s-au admis,
1

„Monitorul. Jurnal Oficial al Principatelor Unite Române”, suplimentele nr. 59-63, şedinţa
XXIV, 4 ianuarie 1864, p. 464.
2
Ibidem, p. 465.
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printr-o dispoziţie tranzitorie, dispense pe termen de cinci ani, pentru licenţiaţii
sau doctorii în drept.
Pentru membrii Curţii de Conturi era admis principiul inamovibilităţii,
ca o garanţie a independenţei magistraţilor, neapărat necesară în cazul unei
înalte Curţi de Conturi, ce trebuia să asigure buna funcţionare a finanţelor
statului. Referendarii erau doar auxiliari ai membrilor Curţii, aceştia având
răspunderea controlului asupra finanţelor. S-au admis în această privinţă doar
patru referendari, ca funcţionari auxiliari pe lângă membrii Curţii, având o
răspundere relativă către Curte şi către Guvern, şi nu absolută şi definitivă în
privinţa încheierii conturilor. De aceea numirea lor urma să se facă de Domnitor
la recomandarea Curţii, în condiţiile impuse prin lege. Din acest motiv, funcţia
de referend nu era inamovibilă, lăsându-se în acelaşi timp posibilitatea ca
referendarii să poată avansa, devenind membri inamovibili ai Curţii de Conturi.
Prin natura funcţiilor sale, procurorul Curţii urma să fie numit de
domnitor, la recomandarea ministrului de Finanţe, fiind revocabil. De
asemenea, pentru a fi numit în funcţie, trebuia să îndeplinească condiţiile de
studii şi vechime prescrise de lege1.
În continuare, competenţele şi procedurile Curţii de Conturi erau
definite în TITLURILE II, III, IV, VI, VII. Se prevedea că toţi contabilii fără
deosebire, atât ai Statului cât şi ai comunelor sau municipalităţilor se aflau sub
jurisdicţia Curţii de Conturi. Inspirându-se din legea belgiană a Curţii de
Conturi, Comitetul de elaborare a luat măsurile potrivite spre a asigura atât
tezaurul şi celelalte case publice în contra agenţilor publici, cât şi pe aceştia
împotriva oricăror erori ce i-ar afecta. Nu numai reaua credinţă, dar şi neglijenţa
acestora urma să fie pedepsită. Luându-se măsuri pentru a se constata de către
Curtea de Conturi orice cheltuială peste buget, precum şi orice împlinire peste
prevederile legii veniturilor, s-au respectat pe de o parte drepturile puterii
executive, încadrându-se în orice răspundere bazată pe ordonanţarea
ministerială; iar pe de alta, s-au luat măsuri de a pune Camera legiuitoare în
poziţia de a cunoaşte în modul cel mai precis starea conturilor fiecăruia
exerciţiu şi orice ordonanţări sau împliniri ilegale care ar atrage după sine
responsabilitatea ministerială2.
Curtea de Conturi urma a face încheieri de conturi şi a pronunţa hotărâri
în acest sens. Deşi împărţită în secţiuni, prin determinarea atribuţiilor fiecăreia,
pentru buna desfăşurare a lucrărilor noua instituţie nu hotăra sau pronunţa
definitiv asupra unei încheieri de conturi decât în adunarea generală, ce urma a
se organiza, în mod regulat, cel puţin de două ori pe săptămână. Curtea urma a
se pronunţa prin majoritate absolută, votanţii minoritari urmând să depună
motivaţia scrisă pentru decizia lor.
1
2

Ibidem, p. 466
Ibidem, p. 467.
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Hotărârile luate de Curte în privinţa contabililor urmau să fie puse în
aplicare prin intermediul Ministerului de Finanţe. Se admitea recursul la Curtea
de Casaţie pentru încălcarea legii sau violarea formelor procedurale. Bilanţurile
contabile false sau deturnările de bani publici se urmăreau în cadrul tribunalelor
competente1.
La TITLUL V erau prevăzute modalităţile şi situaţiile când membrii
Curţii de Conturi îşi puteau lua concedii. Pentru a preveni perturbarea lucrărilor
şi disfuncţionalităţile determinate de absenţa membrilor Curţii se recomanda
acordarea a cât se poate de puţine concedii şi numai în cazuri legitime2.
În TITLUL VIII se stipula că toate bilanţurile contabile ale Ministerului
de Control, ce urma să fie desfiinţat prin această lege, vor trece la Curtea de
Conturi, urmând să fie cercetate în termen de doi ani3.
Ultimul titlu al proiectului de lege, TITLUL IX, reglementa chestiunile
financiare privind funcţionarea Curţii de Conturi, iar raportorul comisiei de
elaborare a proiectului, G. Costaforu, sublinia că s-au redus numărul şi cifra
remuneraţiilor (apuntamentelor) astfel încât să fie realizate economii, dar
funcţionarii să aibă totuşi un salariu corespunzător cu cel al celorlalţi magistraţi
şi conform unei munci dificile şi de răspundere. Bugetul total al Curţii de
Conturi urma să nu depăşească prea mult bugetul anteriorului Minister de
Control4.
Trecându-se la dezbaterea asupra proiectului de lege, unul din membrii
Comitetului, G. Văleanu, era nemulţumit de graba cu care Guvernul solicita
Adunării adoptarea proiectelor de legi propuse, printre care se număra şi cel
referitor la Curtea de Conturi, ceea ce nu permitea reprezentanţilor minorităţii
să-şi introducă amendamentele5.
La rândul său, preşedintele Consiliului de miniştri, M. Kogălniceanu
socotea că numărul membrilor Curţii şi al referendarilor, aşa cum l-a stabilit
Comitetul de delegaţi, era prea mic faţă de sarcinile care le reveneau,
propunând ca, în loc de şase membri, să fie opt, iar în loc de patru referendari,
să fie şase. Pe de altă parte, considera că un singur procuror nu era de ajuns,
recomandând şi numirea unui înlocuitor (substitut) pentru perioada în care, din
diferite motive obiective, procurorul nu-şi poate exercita atribuţiile6.
Pe aceeaşi linie se pronunţa şi preopinentul G. Văleanu, care sublinia că:
„E mult timp de când se doreşte şi se aşteaptă această Curte de conturi, şi mai
cu seamă de acei cari au avut ocaziunea să vadă ce labirint e la control şi cari au
1

Ibidem.
Ibidem, p. 468.
3
Ibidem.
4
Ibidem, p. 469.
5
Ibidem.
6
Ibidem, p. 470.
2
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avut onoarea să prezinte un tablou foarte trist de rămăşiţuri. Şi eu am fost unul
care am înfăţişat un tablou de rămăşiţuri ce se suie la milioane, şi aşa nu ştiu
cum la noi s-ar putea satisface trebuinţa numai cu patru referendari. De aceea
propun un număr numai de şase referendari. D-l Raportor zice în raportul d-lui
că acei referendari pe lângă datoriile care au a împlini vor forma şi o pepinieră
totodată pentru a se crea tineri capabili pentru postul de consilieri. Eu dar mai
propun şi şase referendari care vor forma şi o pepinieră din care să putem avea
buni referendari”1.
Până la urmă, s-a supus la vot luarea în consideraţie a proiectului,
propunere adoptată.

1

Ibidem.
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RELAŢII FRANCO-ROMÂNE
ÎN PRIMII ANI AI DOMNIEI LUI CAROL I (1866-1870)
Iulian Oncescu*
FRANCO-ROMANIAN RELATIONS
DURING THE FIRST YEARS OF CAROL I’S REIGN (1866-1870)
Abstract
The period from 1866 to 1870 was marked by “intense confrontations”
between the young Romanian state and its great supporter, namely France. After 1866,
it became clear that a new kind of French politics, much more reticent than that of the
period from 1853 to 1866, was coming to light concerning Romania. The vividly
disputed issues between Romania and France were those regarding the support given
by the Romanian state to the Balkan peoples, the Jewish problem, as well as the
radicalism of some Romanian leaders such as Ion C. Brătianu. The French military
mission was as well one of the disputed issues for the two states, so that, at the
beginning of the year 1869, Napoleon III withdrew it. At the same time, the emperor
accused Carol I and some important political leaders, like Ion C. Brătianu, of having
oriented Romania’s external politics towards Prussia and Russia.
France’s politics concerning Romania – already undermined by suspicions and
especially by Paris’s discontent regarding the perseverance with which Romania was
pursuing its independence – entered, therefore, a new stage in the above-mentioned
year of 1870. The old affinity, born during the fight for union and the support given to
the Principalities and even to the international recognition of prince Carol was visibly
fading, the French politics seeming unlikely to agree with the idea of a Romania
unwilling to accept its tutorship – though this tutorship had proven nevertheless
extremely useful during the previous period. France’s lack of interest concerning the
problems of the European Orient was also announcing a major change in the relations
between this great power and the Romanian state.
Cuvinte cheie: relaţii franco-române, Carol I, Napoleon al III-lea, Franţa,
România
Key words: French-Romanian relations, Carol I, Napoleon III, France,
Romania

Politica orientală a Franţei, care, la un moment dat, stabilise ca o
„prioritate absolută”, unirea Principatelor Române, la care Napoleon al III-lea
*
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ţinuse „enorm”1, era încă efectivă şi consistentă la începutul anului 1866. Chiar
şi iniţiativa opoziţiei politice româneşti de a-l detrona pe Al.I. Cuza şi de a
schimba sistemul politic al ţării nu trezise o reacţie adversă a Franţei, iar
alegerea lui Carol de Hohenzollern drept principe se făcuse, cum bine se ştie, la
sugestia şi cu consimţământul lui Napoleon al III-lea, împăratul Franţei2.
Consolidarea puterii noului principe şi instaurarea noului regim politic
constituţional din România nu zdruncinaseră, nici ele, încrederea publicului şi a
politicienilor români că Franţa lui Napoleon al III-lea rămânea principala ţară,
din rândul marilor puteri protectoare, de la care ei puteau spera la ajutorul
necesar privind atingerea viitoarelor obiective de politică externă. Pe linia
principiului naţionalităţilor, ce constituia componenta publică a politicii
orientale a Parisului, românii urmăreau în mod firesc ideea independenţei ţării
lor, iar relaţia cu Franţa era singura de la care aveau aşteptări majore şi pozitive.
Este drept, evenimentele de la Bucureşti, din iarna şi primăvara anului 1866,
aduseseră din nou în atenţia diplomaţiei europene problema românească, iar
Poarta otomană ameninţa cu intervenţia în Principate. La Paris s-a întrunit de
aceea Conferinţa marilor puteri garante, dar până în iunie 1866 acestea nu
ajunseseră la o decizie cu urmări practice, recomandând Turciei să trateze direct
cu românii şi să renunţe la o intervenţie militară3.
Principele Carol I afla mai apoi, în iulie 1866, în împrejurările date, că
ministrul de externe al Franţei, Moustier, luase apărarea românilor „cu o
căldură şi o elocvenţă care ne-au surprins duşmanii şi ne-au fermecat
prietenii”4.
Lucrurile existente confirmau astfel că Franţa era în continuare cea mai
importantă sprijinitoare a programului naţional românesc, după cum credeau
românii, dar spre sfârşitul anului 1866 apăruseră deja semne că evenimentele
evoluau totuşi într-o direcţie diferită şi în ritm oarecum alert. În contextul
victoriei Prusiei asupra Austriei, din vara anului amintit, relaţia Franţei cu
românii nu avea cum să rămână neafectată.
Personal, principele Carol I era evident mai decis să comită unele
gesturi care subliniau angajamentul său privind o politică vizând independenţa
României, în timp ce ridicarea Prusiei ca mare putere europeană, la rândul ei,
1

Alexandru Marcu, Conspiratori şi conspiraţii în epoca renaşterii politice a României, 18481877, cu o postfaţă de Eugen Uricaru, Bucuresti, Cartea Românească, 2000, p. 103, 105.
2
Iulian Oncescu, România în politica orientală a Franţei (1866-1878), Târgovişte, Editura
Transversal, 2007, p. 169-170.
3
Ibidem, p. 155-176; Sorin Liviu Damean, L’évolution des relations franco-roumaines au début
du règne du Charles Ier (1866-1871), în „Al doilea Simpozion Internaţional «Limbi, culturi şi
civilizaţii europene în contact. Perspective istorice şi contemporane»”, Târgovişte, Editura
Valahia University Press, 2006, p. 100-101.
4
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti (în continuare, se va cita: A.N.I.C.), fond Casa
Regală, dosar nr. 41/1866, f. 16.
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reorienta politica franceză către o apropiere de Austria. Interesele Franţei,
incluzând afacerile ei orientale, se orientau acum, cu consecvenţă, către
menţinerea ordinii existente, întâlnindu-se la Constantinopol, cu cele engleze şi,
pe parcurs, cu cele austriece1.
Sprijinul Austriei căpăta astfel pentru Napoleon al III-lea o importanţă
primordială. Pe acest traseu, interesele generale ale Franţei tindeau să dilueze
vechea politică la Dunăre. Practic în timp ce principele Carol I privea înainte,
sugerând Franţei „o învoială intimă” cu Anglia şi Prusia care, pornind de la
„prietenia lui Napoleon al III-lea”, să ofere din partea celor trei puteri „cea
mai sigură garanţie a neatârnării noastre”2, împăratul Franţei era de cu totul
altă părere, reproşându-i lui Carol atitudinea sa, găsind în aceasta motive de
suspiciune.
Evident că principele român neglija Austria, în detrimentul noilor
interese ale Franţei, şi acorda Prusiei o importanţă care nemulţumea Parisul, şi
aşa îngrijorat de ascensiunea acestei puteri. Carol a rămas conştient de
primejdiile inerente ce existau acum pentru Franţa (amărăciunea francezilor ca
rezultat al succeselor militare al Prusiei, chestiunea romană, cea a Mexicului
sau problema finanţelor), „care poate vor izbucni curând”, dar şi de nevoia de
a acţiona cu prudenţă, bazându-se tot pe Franţa3.
În contextul politicii româneşti privind năzuinţa la independenţă, vechea
relaţie cu Parisul ca unic protector al intereselor româneşti părea să fi devenit de
acum politica românească un cadru prea îngust. În schimb, era preferabil un
substitut de alianţă în forma acelei „învoieli intime”, ceea ce, în noile
împrejurări, ar lega mâinile Franţei exact în contextul în care ea se gândea la o
nouă politică europeană, împotriva Prusiei, iar vechea politică orientală nu
putea decât să îşi piardă importanţa.
La începutul anului 1867, atitudinea nefavorabilă a cercurilor politice de
la Paris era deja vizibilă, iar în 1868 criza în relaţiile cu Franţa a atins punctul
cel mai de sus4.
Franţa reproşa acum României că leza interesele puterilor protectoare
prin gesturi de independenţă nepermise (intenţia de a bate monedă, de a conferi
decoraţii, de a numi reprezentanţi în unele capitale europene, abolirea
jurisdicţiei consulare, recunoaşterea titulaturii de România, în loc de

1

Gheorghe Cliveti, România şi Puterile Garante (1856-1878), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I.
Cuza”, 1988, p. 187.
2
Memoriile regelui Carol I al României. De un martor ocular, vol. I (1866-1869), ediţie şi
prefaţă de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Scripta, 1992, p. 157.
3
Ibidem, p. 152-154 (scrisoarea lui Carol Anton către fiul său, Carol – începutul lunii
decembrie 1866).
4
Iulian Oncescu, op. cit., p. 188-205.
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Principatele Unite)1 şi îl acuza pe Carol de favorizarea ofiţerilor prusaci în
detrimentul celor francezi, din cadrul misiunii militare sosite în ţară încă din
perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza.
Curtea imperială de la Paris îi reamintea lui Carol, cu această ocazie, că
împăratul Napoleon a fost, din 1856, singurul protector al Principatelor
Dunărene, iar Prusia nu a făcut nimic pentru recunoaşterea sa pe tronul
României. În afară de aceasta, românii fiind de rasă latină, se argumenta că
trebuia, prin urmare, să se ţină în toate de puternica naţiune-soră. În acest
context, i se imputa direct prinţului că este prea german şi Hohenzollern, deşi
avea în vine şi sânge francez. Aducerea de instructori prusieni a stârnit bănuieli
în Franţa, crezându-se că exista o eventuală alianţă prusaco-rusă împotriva sa2.
Parisul mai reproşa principelui român şi guvernelor ce conduceau
România că încurajau revoluţionarii bulgari şi sârbi în lupta lor pentru
emanciparea naţională, iar în problema tratamentului aplicat minorităţii
evreieşti de pe teritoriul românesc, reacţia Franţei a escaladat până la repetate
presiuni diplomatice formale3.
Îndepărtarea Franţei de România părea a constitui un fapt, în măsura în
care românii înşişi, în anul 1867, aflau că în orientarea sa către Austria,
Napoleon al III-lea, pentru a contrabalansa influenţa Prusiei, oferise la
întâlnirea de la Salzburg (august 1867) Principatele Unite (România)
Austro-Ungariei, drept compensaţie pentru consolidarea alianţei cu Viena.
Austro-Ungaria a refuzat însă oferta împăratului francez4, care evident că era
dispus să sacrifice Principatele şi vechea sa politică orientală pe altarul
preocupărilor mai importante, de a face faţă Prusiei, în perspectiva unei
confruntări armate cu aceasta. Răceala manifestată de Franţa era, în anul 1868,
deja regretată în România, iar primirea entuziastă făcută de oficialii români şi
de public prinţului Jérome Napoleon nu a putut contribui la refacerea
raporturilor de altădată cu Parisul5.
Din prudenţă, cât timp situaţia europeană rămânea în linii mari
neschimbată, eforturile şi concesiile oficialilor români, ale principelui Carol mai
ales6, de a păstra raporturi bune cu Franţa, nu au dat totuşi roadele scontate.
Reproşurile diplomaţiei franceze au continuat şi s-au accentuat în 1868-1869;
presa franceză a început şi ea să fie ostilă, cultivând o imagine defavorabilă
1

Nicolae Corivan, Relaţiile diplomatice ale României de la 1859 la 1877, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, p. 209.
2
Memoriile regelui Carol I al României. De un martor ocular, vol. I, p. 157-158; Anastasie
Iordache, Instituirea monarhiei constituţionale şi a regimului parlamentar în România (18661871), Bucureşti, Editura Majadahonda, 1997, p. 146.
3
Iulian Oncescu, op. cit., p. 192-196.
4
Nicolae Corivan, op. cit., p. 223; Sorin Liviu Damean, op. cit., p. 102.
5
Iulian Oncescu, op. cit., p. 203 (vizita a avut loc la Bucureşti, între 12/24 şi 14/26 iunie 1868).
6
Memoriile regelui Carol I al României, p. 218.
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României, imputându-i inclusiv o simpatie pentru Rusia şi nerecunoştinţă, în
general1.
În fond, cum sintetiza, în ciuda asigurărilor reciproce, ministrul francez
de externe, De La Valette, se reproşa că „astăzi, când vă credeţi destul de
puternici, nu aveţi nevoie de sprijinul nostru, nu ne mai ascultaţi sfaturile”2, cu
un clar apropo la aspiraţiile de independenţă ale României, care nu mai
coincideau cu cele ale politicii franceze. Aceleaşi reproşuri erau făcute şi de
împăratul Napoleon al III-lea agentului diplomatic al României la Paris, Ion
Strat, în cadrul unei audienţe: „Ştiţi că politica Franţei a fost mereu
dezinteresată faţă de România. [...] Intenţia noastră a fost să punem în valoare
această ţară şi să o ajutăm. Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Rusia, a
cărei politică tradiţională – care nu s-a dezminţit niciodată de la Tratatul de la
Tilsit – a fost îndreptată spre încorporarea Principatelor. Când am văzut că
guvernul acestei ţări se îndreaptă spre această politică şi că nu intră într-o
mişcare care nu poate conduce decât la ciuma existenţei voastre, ne-a fost
imposibil3 să-i dăm acelaşi sens (politicii noastre n.n.)”.
În anul 1869, cauza profundă care influenţa politica Franţei faţă de
România a ieşit la lumină tot mai limpede. În cursul celor două vizite ale lui
Carol şi întâlniri ale sale cu împăratul francez, în luna octombrie a aceluiaşi an,
cu toate că principele român îl asigurase din nou, pe cel din urmă, că în
România existau cele mai calde simpatii pentru ţara sa şi că „nu se vor uita
niciodată cele ce se datorează pentru multiplul sprijin politic din partea
împăratului şi a guvernului său”4, răceala manifestată de Franţa nu a putut fi
înlăturată5.
Carol a căpătat convingerea că Franţa nu era dispusă să satisfacă
aşteptările românilor cu privire la capitulaţii şi la lărgirea autonomiei, ceea ce
ţinea, evident, de esenţa problematicii. În consecinţă, la sfârşitul anului amintit
se putea constata că statul român, nemaifiind susţinut nici măcar de Franţa, nu
se mai bucura, în general, de sprijinul puterilor garante6.
La începutul anului următor, 1870, politica externă franceză devenise
imprevizibilă. Neliniştea din Franţa, inclusiv nemulţumirile populaţiei faţă de
regimul politic existent, eforturile diplomaţiei franceze de a crea un bloc
politico-militar cu Austria şi Italia, concentrarea asupra Prusiei şi neglijarea
sud-estului Europei, apoi evoluţia ulterioară a împrejurărilor internaţionale au
1

Iulian Oncescu, op. cit., p. 203-211; Sorin Liviu Damean, op. cit., p. 103.
A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 27/1869, f. 4. Vezi documentul integral la Anexa 1.
3
Ibidem, dosar nr. 35/1869, f. 8. Vezi documentul integral la Anexa 2.
4
Paul Lindenberg, Regele Carol I al României (trad. din germ. de Ion Nastasia), Bucureşti,
Editura Humanitas, 2003, p. 96-111.
5
Sorin Liviu Damean, op. cit., p. 104.
6
Iulian Oncescu, op. cit., p. 212.
2
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pus, cu toate, la încercare nu numai relaţiile româno-franceze, ci şi situaţia
politică din România. Sub impactul acestor evenimente de anvergură
europeană, politica Franţei faţă de România – deja subminată de suspiciuni şi
mai ales de nemulţumirea Parisului faţă de perseverenţa cu care România
urmărea independenţa – intra, în concluzie, în amintitul an 1870, într-o etapă
nouă. Vechea apropiere, născută în lupta pentru unire şi sprijinirea Principatelor
şi chiar a recunoaşterii internaţionale a principelui Carol, pălea vizibil, politica
franceză nepărând să agreeze ideea unei Românii care nu mai accepta tutelarea
– altfel atât de utilă – din perioada anterioară. Dezinteresul Franţei faţă de
problemele orientului european vestea, în acelaşi timp, o schimbare majoră şi în
relaţiile acestei puteri cu statul român1.
Anexa 1
Raport diplomatic trimis de agentul României la Paris – Ion Strat –
către ministrul de Externe, Dimitrie Ghica, la data de 26 ianuarie 1869
Ieri am avut onoarea să-mi prezint scrisorile de acreditare domnului marchiz
De La Valette şi mă oblig a vă anunţa despre întrevederea pe care am avut-o cu domnia
sa cu această ocazie. Această întâlnire a durat foarte mult, mai mult de o oră şi
jumătate, şi impresia generală pe care mi-a lăsat-o a fost dintre cele mai favorabile, în
ce priveşte, în special, situaţia actuală a lucrurilor şi impresia guvernului francez pentru
România. Dl. De La Vallette s-a arătat nemaipomenit de binevoitor, ascultându-mi
atent explicaţiile pe care i le-am putut furniza2, explicaţii de un mare interes pentru ţară
şi pentru cabinetul actual, despre care a fost cu siguranţă dezinformat. Dispoziţiile
nefavorabile care continuă să domnească în sferele oficiale cu privire la România –
dispoziţii pe care doar timpul le va şterge, mai ales dacă actualul cabinet dovedeşte că
duce o politică contrară de a celui precedent – trebuie atribuite, în opinia mea, nu doar
părerilor defavorabile pe care guvernul francez le-a primit de la agentul său din
Bucureşti sau de la ambasadorul său de la Constantinopol, dar în mare măsură presa
locală sau străină a contribuit la acest fapt. De asemenea opinia politică ce persistă în a
crede într-o propagandă ocultă prorusă şi simpatiile care există în ţară pentru această
putere (rusă) au avut rolul lor în crearea acestor impresii care nu ne favorizează
situaţia. Până la un anume punct se crede că există o înţelegere secretă între guvernul3
de la St. Petersburg şi partidul politic (Rossetti-Brătianu) înţelegere care ar fi privită cu
simpatie de către şeful Statului şi chiar de unii membrii ai cabinetului actual4.
Pentru moment nimic nu i se poate sustrage acestei influenţe a opiniei publice
şi ar fi cazul să ne unim forţele pentru a convinge Occidentul că aşa-zisele simpatii
1
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ruse, ca şi înţelegerea amintită mai sus nu sunt decât invenţii făcute în scopul de a
dăuna cauzei noastre. Încerc să vă dau un scurt rezumat al punctelor care au fost
discutate în întâlnirea mea cu domnul De La Valette. Excelenţa sa a început să exprime
nemulţumirea guvernului francez în ceea ce priveşte lucrurile petrecute în România. Şi
anume, în linii mari, lucrurile trecute în revistă de d-l. De La Vallette au fost: bandele
bulgăreşti, chestiunea israelită, armamentele considerabile, propaganda îndreptată
împotriva Transilvaniei, reuniunea şi discursurile publice ale d-lui Brătianu şi ale
principalilor conducători politici ai partidului său, încercând să convingă opinia publică
de faptul că în evenimentele care au loc în Orient România va fi de partea Rusiei şi nu
a puterilor occidentale1. [...] D-l De La Vallette: „Dacă am ceva de reproşat românilor
este că au fost, până la un punct, ingraţi faţă de Franţa. De fiecare dată când a-ţi dorit o
concesie sau un nou drept, aţi ştiut unde să ne găsiţi. Astăzi, când vă credeţi destul de
puternici, nu aveţi nevoie de sprijinul nostru, nu vreţi să ne mai ascultaţi sfaturile, nici
să ne urmaţi aspiraţiile care oricum sunt în interesul vostru şi al nostru, din moment ce
e evident că prietenia dintre Franţa şi România a fost şi va fi constant cea mai sinceră
pentru că este sigur complet dezinteresară de orice idee de cucerire sau mărire în
Orient. Eu, mai mult decât oricine, mă aflu în măsură să vă vorbesc astfel, deoarece eu
am sprijinit cel mai mult România, în timpul mandatului meu la Constantinopol, unirea
fiind recunoscută şi acceptată ca un fapt împlinit de puterile garante”. M-am grăbit să-i
dau domnului De La Vallette asigurarea că „ţara nu a uitat niciodată ceea ce datorează
Franţei în general ca şi simpatiile2 personale, pe care domnul De La Valette le-a
dovedit în diferite împrejurări şi am continuat să-i expun, cât am putut de clar, starea
actuală a ţării şi mai ales a partidelor politice care domină ţara. I-am spus că, dacă au
fost comise greşeli de partidul care se afla la putere şi dacă au avut loc acte interpretate
de guvernul imperial într-un sens ostil politicii sale şi dovezi de o posibilă apropiere de
Rusia, de asemenea, dacă s-au petrecut sau au loc încă anumite lucruri care ar putea
lăsa impresia că se hrănesc în România proiecte de cucerire [...] şi dacă spiritul de
aventură a intrat în obişnuinţa ţării, mi se pare injust, cel puţin, să se facă iresponsabili
o ţară întreagă, actualul cabinet şi chiar şeful de stat, de o astfel de situaţie, rezultată
din erorile sau uneltirile unui partid politic oarecare. De asemenea, i-am spus
marchizului că într-o ţară constituţională ca a noastră, şeful de stat poate deseori să se
găsească în situaţia de a fi nevoit să recurgă la un partid politic al cărui program nu este
deloc acelaşi cu credinţele lui. Se poate ajunge în situaţia ca şeful de stat să fi fost
forţat, uneori, să accepte asemenea partide în excentricităţile lor, când starea lucrurilor
nu permite3 schimbări prea bruşte în mersul guvernului. Prinţul s-a găsit în faţa unui
partid care este destul de puternic în ţară şi mai ales destul de abil pentru a lăsa să se
creadă că marea majoritate a naţiunii este de partea sa şi că poporul ar fi gata să-l
urmeze în orice întreprinde. El s-a aflat astfel, prin forţa lucrurilor, constrâns să
guverneze un timp cu acest partid, deci s-au comis erori şi s-au realizat acte care în
aparenţă erau destul de grave, pentru a da naştere acuzaţiilor aduse de Franţa. Nu este
însă mai puţin adevărat că atunci când prinţul nostru a înţeles că politica dusă de acest
1
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partid crea temeri de orice natură, pe lângă puterile garante, şi că această politică putea
să expună ţara unor pericole serioase, prinţul a schimbat imediat guvernul. Niciodată
prinţul n-a avut nici cea mai mică idee de cucerire sau de aventură temerară. Dacă ar
exista încă cea mai mică îndoială în ce priveşte existenţa unor asemenea idei, cabinetul
actual şi programul său ar fi, mi se pare, o negaţie totală. Dacă guvernul actual nu se
găseşte încă în poziţia de a se emancipa complet faţă de partidul precedent, la fel, dacă
guvernul nu face din aceste acţiuni, acte care ar fi de natură să dovedească faptul că nu
există nici un fel de solidaritate cu acest partid, cauza acestei atitudini nu trebuie
căutată decât în situaţia generală a ţării, care îl forţează la anumite menajamente
absolut necesare în interesul1 ordinii şi liniştii generale. Prinţul, ca şi guvernul său, ţin
să dovedească că singura lor preocupare de moment este să vegheze la menţinerea
ordinii, ca şi la dezvoltarea materială şi morală a ţării”.
„Ei bine, îmi răspunse marchizul, este cheia de boltă (elementul primordial) al
politicii române, propaganda favorabilă. Când veţi înţelege că rolul vostru în Orient
cere impetuos să deveniţi cea mai civilizată şi puternică naţiune creştină din Orient,
pentru a deveni într-o zi centrul de gravitaţie al tuturor celorlalte populaţii (creştine din
Orient), atunci deci, doar atunci vă veţi afla pe calea cea bună. Mi se pare că în acest
punct interesele României şi ale Franţei sunt identice”.
Domnul De La Valette m-a întrebat apoi despre armamentele excesive care ne
sunt atribuite de ceva timp. În această privinţă, m-am forţat să-l fac să înţeleagă că
aceste armamente nu înseamnă un pericol serios sau nu ne definesc intenţiile noastre.
Am adăugat că avem dreptul la o armată (...). De aceea ne-a venit ideea folosirii
armelor din străinătate şi am modificat vechile sisteme de apărare. În fine, am adăugat
că numărul acestor armamente a fost considerabil exagerat, căci în realitate n-am
primit decât sfertul cantităţii care se bănuieşte că am fi primit-o. Atunci, marchizul a
adus în discuţie2 conflictul greco-turc şi mi s-a părut îngrijorat de atitudinea pe care o
va lua guvernul în cazul unei rupturi între cele două puteri. În această privinţă m-am
grăbit să-i dau toate asigurările posibile şi i-am dat speranţa că guvernul nostru nu va
întârzia să manifeste, prin acte publice, hotărârea sa fermă de a rămâne neutră şi de a-i
face pe alţii să-i respecte această neutralitate. Telegrama dumneavoastră din 25, pe care
am primit-o, mă pune în măsură să fac declaraţiile cele mai pozitive şi să dau o
asigurare care va fi cu siguranţă apreciată3.
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Anexa 2
Raport diplomatic trimis de la Paris, de către Ion Strat prinţului Carol I,
la 10 februarie 1869
Bucureşti, 7/19 februarie
Tocmai am ieşit de la audienţa pe care Excelenţa Sa, Împăratul mi-a acordat-o
şi mă grăbesc să vă informez cât de fidel posibil, despre tot ce s-a discutat pe parcursul
acestei întrevederi. Impresia generală pe care am avut-o de la această audienţă este una
dintre cele mai favorabile, căci primirea pe care mi-a făcut-o Excelenţa Sa a fost dintre
cele mai binevoitoare. Am avut onoarea de a comunica astăzi alteţei voastre, prin cele
două telegrame, ceea ce mi s-a părut de o urgenţă specială, şi anume ultimele
evenimente care s-au produs la Bucureşti. Îmi rămâne acum să vă dau alte detalii de la
această întâlnire1. Intrând în cabinetul său, Majestatea Sa mi-a spus: «Ei, bine! Mi s-a
părut că lucrurile la voi nu sunt încă liniştite şi conflictul dintre Cameră şi Minister este
departe de a se fi încheiat!» Majestatea Sa primise o depeşă de la Bucureşti, câteva
minute înainte, care anunţa ultima moţiune de Cameră în ceea ce priveşte numirea
generalului Macedonski, demisia Ministerului şi probabila dizolvare a Camerei.
Eu nu primisem încă ştirile despre acest subiect şi mă găseam într-o poziţie
destul de jenantă căci nu puteam da explicaţiile pe care le impuneau o asemenea
situaţie. Nici mai mult, nici mai puţin, am răspuns Excelenţei Sale că situaţia
Ministerului actual vis-à-vis de Cameră era de aşa natură, încât, după mine, nu credeam
posibilă o reconciliere definitivă şi durabilă. Chiar în cazul în care noul conflict s-ar
ivi2, această stare încordată, dispoziţia apatică a spiritelor în cele două tabere ar lua
sfârşit prin aducerea inevitabilă a noilor crize şi, într-o asemenea stare de lucruri,
chestiunile cele mai neimportante ar lua proporţii grave şi ar deveni subiecte de iritaţie
sau de hărţuieli (neînţelegeri) mutuale. Apoi, Împăratul a făcut câteva observaţii despre
mersul general al afacerilor şi mai ales, despre direcţia politicii ţării în timpul celor doi
ani ai guvernării domnului Brătianu şi a partidului său.
Din moment ce Alteţa Dumneavoastră, i-am spus – arată I. Strat – îmi face
onoarea să mă întrebe despre acest subiect, îmi voi lua libertatea să vă explic în puţine
cuvinte poziţia prinţului Carol vis-à-vis de domnul Brătianu şi de partidul său. Prinţul
Carol s-a găsit în prezenţa unui partid politic, care, orice s-ar spune, este foarte puternic
în România. Pe de o parte, dacă este adevărat că acest partid nu numără prea multe
valori sociale, pe de altă parte, este3 incontestabil că are un avantaj asupra celorlalte
partide politice ale ţării, mai întâi pentru că este mai bine organizat şi disciplinat, mai
inventiv şi mai îndrăzneţ. În fine, având inteligenţă şi capacităţi, celelalte partide
politice nu prezintă, mai mult sau mai puţin, decât tabloul micilor grupări, care, adesea,
din motive de ambiţii personale nu reuşeşte să-şi unească forţele pentru a rezista şi
combate celălalt partid. În calitatea sa de şef al unei guvernări parlamentare, prinţul
1
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Carol a crezut că trebuie să facă apel la acest partid pentru a se asigura că ţara este,
într-adevăr, de partea sa. Această încercare a fost cu atât mai justificabilă întrucât
Camera care a precedat venirea d-lui Brătianu la putere era foarte curioasă în ceea ce
priveşte alcătuirea sa şi nu oferea majoritatea compactă, e necesară susţinerii unui
minister oarecare.
În timpul celor doi ani de administraţie ai d-lui Brătianu1 s-au comis, cu
siguranţă, greşeli. Anumite acte întreprinse împotriva voinţei prinţului V-au lăsat pe
Majestatea Voastră să credeţi că el şi ţara abordaseră o politică total contrară dorinţelor
guvernului imperial, care întotdeauna a susţinut ţara, ajutând-o să depăşească cele mai
grele obstacole. Prinţul este primul care dezaprobă toate excesele care au fost sau vor fi
comise şi care sunt de natură să ne compromită în ochii Majestăţii Voastre. Eu sunt
autorizat să declar că alteţa Sa prinţul – spune Ion Strat în discuţia cu Împăratul – nu a
fost şi nu va fi niciodată animată decât de sentimente de recunoştinţă pentru Majestatea
Voastră şi că drumul pe care este decis să-l urmeze este acela al muncii liniştite spre
dezvoltarea ţării sale, dorinţa sa fiind să menţină ordinea şi să nu dea motiv de plângere
vecinilor săi „dar cum va face Ministerul, mă întreabă Împăratul, să iasă din această
situaţie?”2 I-am răspuns că situaţia – atât pentru acest minister, cât şi pentru altul care
l-ar putea urma, şi care n-ar aparţine partidului Brătianu – ar fi nemaipomenit de
dificilă, prin: a) însăşi forţa lucrurilor, pentru că partidul sus-menţionat, ducând o
propagandă destul de activă în favoarea Greciei, Bulgariei şi în general a populaţiilor
creştine din Orient; b) prin faptul că guvernul, crezând de datoria sa să împiedice orice
agitaţie de acest gen pentru a apăra interesele ţării şi pentru a face ca neutralitatea sa să
fie respectată cu stricteţe; deci devine fatal, chiar neavenit, să se încerce în Orient
emanciparea totală şi imediată a dominaţiei străine. Pe de altă parte i-am spus,
guvernul fiind obligat să nu se amestece în treburile Transilvaniei, acest fapt putând
crea guvernului austriac bănuieli că România duce o propagandă contrară intereselor
sale3 (Majestatea Sa îmi vorbise, trecând peste agitaţia menţinută printre românii din
Transilvania) şi partidul Brătianu, încurajând manifestaţii foarte populare la adresa
românilor din Transilvania, mi se pare evident că atitudinea Ministerului nu poate să-i
aducă simpatii mari peste Carpaţi [...]
Dacă M.V. adaugă la aceasta că un partid politic, care este foarte numeros şi
inventiv, deţinând mijloace de acţiune, mai ales într-o ţară liberă, poate împiedica, aflat
în opoziţie, bunul mers al Guvernului.
Se înţelege că un Minister, care ar fi el, nu poate conta pe un timp îndelungat,
decât cu condiţia să fie puternic sprijinit de o mare putere străină, cu ajutorul căreia să
ofere ţării câteva compensaţii de natură să arate demnitatea naţională, în afara
graniţelor ţării şi să mulţumească opinia publică, pe care4 orice guvern constituţional
trebuie să conteze, mai mult sau mai puţin. Majestatea sa a părut destul de mulţumit de
aceste explicaţii şi m-a întrebat unde se vor manifesta aceste compensaţii. M-am grăbit
să-i prezint mai multe, şi să ating, printre altele, chestiunile de jurisdicţie consulară şi
1
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dreptul de reprezentare în străinătate. Împăratul a încheiat prin a-mi spune: „Ştiţi că
politica Franţei a fost mereu dezinteresată faţă de România. [...] Intenţia noastră a fost
să punem în valoare această ţară şi să o ajutăm. Nu acelaşi lucru se poate spune şi
despre Rusia, a cărei politică tradiţională – care nu s-a dezminţit niciodată de la
Tratatul de la Tilsit – a fost îndreptată spre încorporarea Principatelor. Când am văzut
că guvernul acestei ţări se îndreaptă spre această politică şi că nu intră într-o mişcare
care nu poate conduce decât la ciuma existenţei voastre, ne-a fost imposibil1 să-i dăm
acelaşi sens (politicii noastre n.n.)”. M-a întrebat apoi care sunt raporturile actuale cu
Austria, mai precis cu guvernul Ungariei. I-am răspuns că facem tot posibilul pentru a
ne apropia de el şi că prinţul doreşte, în special, să înlăture impresia guvernului de la
Pesta, în viziunea căruia ţara noastră ar avea pretinse planuri de cucerire, de altfel
străine intenţiilor României. Majestatea sa m-a întrebat apoi dacă întreţinem relaţii
bune cu Turcia.
I-am răspuns afirmativ, spunându-i totodată că guvernul turc ne este
recunoscător pentru atitudinea luată recent, care singură, poate, a împiedicat izbucnirea
războiului2 în statele sale. La sfârşitul audienţei, împăratul m-a asigurat că va discuta
cu ministrul său de afaceri externe, ceea ce eu i-am cerut în numele ţării mele. [...] În
rezumat, din ceea ce am putut constata şi din ceea ce v-am informat deja în telegrama
de astăzi, situaţia este bună şi cred că vom putea obţine, cu timpul, rezultate
satisfăcătoare, dacă noile complicaţii nu întrerup opera începută3.
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ASPECTE ALE MODERNIZĂRII SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI
(1866-1876). INIŢIATIVE MONARHICE
Sorin Liviu Damean*
ASPECTS OF THE MODERNIZATION OF ROMANIAN SOCIETY
(1866-1876). MONARCHY INITIATIVES
Abstract
The author underlines certain aspects in order to demonstrate the involvment
of Prince Carol I-st, ruler of Roumania, in the vaste process of modernization of the
Romanian society, such as: the building of railway system, the improvement of the
army through a modern legislation and the perfection of the educational system at all
levels.
Cuvinte cheie: Carol I, moderrnizare, reţea de căi ferate, armata,
învăţământ
Key words: Carol Ist, modernization, railway system, army, education

Modernizarea societăţii româneşti – process amplu şi complex de
adaptare la cerinţele vremii, de integrare în Europa – era percepută de
contemporani ca fiind în strânsă conexiune cu obiectivele naţionale:
Independenţa şi Unitatea deplină1. Privită într-o asemenea perspectivă, perioada
aflată în atenţia noastră s-a caracterizat prin revigorarea confruntării între
liberali şi conservatori în privinţa ritmului şi mijloacelor considerate necesare
dezvoltării României. În primii ani după instituirea regimului monarhiei
constituţionale ereditare, pe fondul unor împrejurări interne şi externe puţin
favorabile, s-au făcut paşi importanţi – chiar dacă nu spectaculoşi – pe calea
modernizării, continuându-se opera reformatoare din timpul domniei lui Cuza.
Nu este locul aici de a supune unei analize minuţioase realizările şi
neîmplinirile guvernelor care s-au succedat la putere. De o semnificaţie aparte
pentru demersul nostru sunt acele aspecte de natură să permită relevarea
modului în care Domnitorul s-a implicat în acţiunea de impulsionare a
curentului înnoitor. Aceasta cu atât mai mult cu cât Carol I nu se limitase la
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rolul de „Prinţ de operetă”, incompatibil cu demnitatea numelui de
Hohenzollern1.
Principalele preocupări şi intenţii ale Suveranului nu pot fi întotdeauna
lesne de sesizat şi disociate de acţiunile Guvernului aflat la conducere. Potrivit
Constituţiei din 1866, Domnitorul beneficia de dreptul de iniţiativă legislativă.
Iniţiativele monarhului – atâtea câte au existat – pot fi surprinse din Memoriile
sale, din Mesajele Tronului cu prilejul deschiderii fiecărei sesiuni parlamentare,
din corespondenţa cu Prinţul Carol Anton şi, nu în ultimul rând, sunt
menţionate în scrierile contemporanilor. Din unghiul de vedere al problematicii
abordate, vom încerca să punctăm câteva din preocupările Monarhului şi felul
în care acestea s-au materializat.
La scurtă vreme după preluarea Tronului, Carol I a efectuat o serie de
călătorii în majoritatea regiunilor ţării, remarcând inconvenientele generate de
lipsa comunicaţiilor. Prin urmare, aşa cum îi va declara şi lui Vasile Alecsandri
cu prilejul vizitei de la Iaşi, Domnitorul şi-a propus înzestrarea cât mai grabnică
a ţării cu o vastă reţea de căi ferate2. În condiţiile în care cercurilor politice de
la Bucureşti se confruntau cu o acută criză financiară – grevată şi de
împrumuturile contractate în străinătate – proiectul Domnitorului va suferi o
oarecare amânare.
O primă ofertă pentru construirea căilor ferate pe teritoriul ţării avea să
fie adusă la cunoştinţa monarhului la sfârşitul lunii septembrie 1867, când Petre
Mavrogheni, fost ministru de Finanţe în Guvernul Ion Ghica, facilitează o
întrevedere cu von Offenheim, reprezentantul unui Consorţiu cu capital austriac
şi englez. Proiectul avansat de compania austriacă – cunoscută pentru
executarea reţelei Lemberg-Cernăuţi – era atent examinat de Carol I, înainte de
a fi supus discuţiilor în Consiliul de miniştri. Oferta Consorţiului nu a satisfăcut
pe deplin, întrucât capitalul necesar executării lucrărilor trebuia furnizat de
partea română, iar costul global – în condiţiile în care se solicitau 270.000 de
franci/km – se ridica la o sumă apreciabilă.
În pofida prevederilor dezavantajoase şi în lipsa unui alt ofertant,
Guvernul de la Bucureşti avea să încheie un contract provizoriu cu Offenheim
pentru construcţia, în mai multe etape, a reţelei de căi ferate de pe întreg
teritoriul ţării3. Pentru început, Compania se angaja să construiască linia
Suceava – Iaşi – Roman (224 km) într-o perioadă de 18 luni, cu un avans din
1

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare, se va cita: A.N.I.C.), fond Casa Regală,
dosar nr. 12/1871, f. 21 (p. 41); într-un articol din ziarul „Românul” se consemna că „Suveranul
României nu-şi mărgineşte iniţiativa în a proiecta numai îmbunătăţiri materiale şi morale, ci
urmează necontenit şi Tronului şi naţiunii darea de seamă de tot ce se face”; „Românul”, an XII,
12-13 august 1868.
2
Titu Maiorescu, Istoria politică a României sub domnia lui Carol I, ediţie, postfaţă şi indice
de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994, p. 18.
3
A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 12/1871, f. 15 (p. 30).
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partea statului român de aproape 9 milioane de lei, restul sumei şi dobânzile
aferente urmând a fi plătite eşalonat de către beneficiar timp de 90 de ani1.
Drept consecinţă, în Mesajul Tronului de deschidere a sesiunii
extraordinare a Camerelor, din 25 octombrie 1867, Carol I recomanda
parlamentarilor votarea proiectului de lege referitor la construcţia căilor ferate2.
La începutul anului 1868, în momentul în care Guvernul liberal-radical
condus de Ştefan Golescu (cu I. C. Brătianu la Ministerul de Finanţe) se
pregătea să înainteze Camerei Deputaţilor spre aprobare proiectul Offenheim,
apare un concurent. Acesta nu era nimeni altul decât „regele căilor ferate”,
Henri Bethel Strousberg, aflat în fruntea unui Consorţiu prusian alcătuit din
personalităţi socotite ca fiind demne de încredere: Principele Hugo de
Hohenlohe, Ducele Victor de Ratibor, Contele Lehndorf ş.a.3.
Respectiva Companie îi fusese recomandată Domnitorului de la Berlin
şi era considerată de Prinţul Carol Anton „o garanţie împotriva intrigilor
imorale”4. La rândul său, cotidianul liberalilor radicali, „Românul”, socotea
oferta Consorţiului prusian drept „cea mai sigură, cea mai serioasă şi cea mai
sinceră”5. Propunerea lui Strousberg părea chiar mai atractivă decât cea a
predecesorului său, Compania angajându-se să acumuleze capitalul necesar
lucrării prin emiterea de obligaţiuni, plasate îndeosebi pe piaţa europeană6, cu
dobânzi de 7,5% pe an, garantate de statul român7.
Odată făcut public proiectul de concesionare al Companiei prusiene,
Offenheim îşi manifesta disponibilitatea de a prelua oferta făcută de Strousberg
şi cu o reducere de 50.000 de franci la kilometru, convins că statul român avea
să emită obligaţiunile. Înştiinţat că obligaţiunile trebuiau emise de concesionar,
pe riscul său, şi-a retras ultima propunere, mulţumindu-se cu preluarea
construcţiei liniei Suceava – Roman. Acestor oferte li se adaugă o a treia, cea
aparţinând fraţilor Waring din Londra, care solicitau, însă, capital în întregime
românesc8.

1

C. Botez, D. Urmă, I. Saizu, Epopeea feroviară românească, Bucureşti, Editura Sport-Turism,
1977, p. 77.
2
Regele Carol I al României, Cuvântări şi scrisori, tom I, Bucureşti, 1909, p. 86.
3
Memoriile Regelui Carol I al României. De un martor ocular, ediţie de Stelian Neagoe, vol. I,
Bucureşti, Editura Scripta, p. 221-222.
4
„Românul”, an XII, 29 februarie 1868.
5
Raportul delegaţilor însărcinaţi cu cercetarea cestiunii căilor ferate, în „Românul”, an XII,
15 şi 16 mai 1868.
6
Memoriile Regelui Carol I, vol. I, p. 221; C. Botez, D. Urmă, I. Saizu, op. cit., p. 83.
7
De asemenea, costul construcţiei unui kilometru de cale ferată ar fi fost foarte mare (312 800
franci); Raportul comitetului delegaţilor, în „Românul”, an XII, 15 mai 1868; vezi şi Memoriile
Regelui Carol I, vol. I, p. 228.
8
Regele Carol I al României, Cuvântări, t. I, p. 102.

177

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
Cântărind avantajele şi dezavantajele, Carol I înclina pentru
încredinţarea construcţiei liniei Suceava – Iaşi – Roman primului ofertant,
Compania Offenheim (datorită stabilirii unui termen de numai 18 luni), în timp
ce construcţia reţelei Roman – Bucureşti – Vârciorova (în lungime totală de
914,8 km) îi revenea Consorţiului condus de Strousberg.
Deşi I. C. Brătianu se arăta sceptic în privinţa aprobării de către Camere
a unui asemenea vast şi costisitor proiect, Domnitorul insista asupra necesităţii
realizării lui în cel mult 5 ani, fiind conştient de beneficiile ce ar rezulta prin
joncţiunea cu reţeaua feroviară europeană. Ziarul „Românul”, la rândul său,
susţinea, prin numeroase articole, necesitatea votării proiectului de lege propus
de Guvern1, însuşi I. C. Brătianu invocând, în Camera Deputaţilor, serioase
argumente pentru luarea în consideraţie a respectivului proiect2.
În urma unor lungi şi, adeseori, contradictorii discuţii3, Legea pentru
construirea şi exploatarea reţelei de căi ferate avea să întrunească votul
Adunării Deputaţilor în mai 1868 (cu 79 de voturi pentru, 23 împotrivă şi 5
abţineri) şi abia peste patru luni cel al Senatului, după o prealabilă dizolvare a
acestei Camere şi organizarea de noi alegeri (cu 41 de voturi afirmative, 3
negative şi 2 abţineri)4.
La scurtă vreme după sancţionarea legii de către Suveran, potrivit
anumitor surse s-au iscat divergenţe de opinii între Carol I şi ministrul de
Finanţe, I. C. Brătianu, în ceea ce priveşte numirea persoanei ce trebuia să
îndeplinească funcţia de comisar al statului român. Atribuţiile acestuia erau
destul de largi şi aveau în vedere supravegherea construcţiilor, a emiterii
obligaţiunilor şi a păstrării depozitului de bani rezultat din vânzarea acestora5.
Ion C. Brătianu dorea numirea în această funcţie a lui Eric Winterhalder,
secretar general la Ministerul de Finanţe, bun amic al său şi al lui C. A. Rosetti
şi, totodată, asociat la tipografia acestuia din urmă. Nu de aceeaşi părere era
Domnitorul, care se pronunţa în favoarea lui Ambronn, consilier financiar al
Casei de Hohenzollern la Sigmaringen şi aflat în strânse raporturi cu
Strousberg.
De altfel, preşedintele Consorţiului prusian, în momentul prezentării
ofertei de concesiune, „a făcut din numirea acestui om (Ambronn – n.n.) o
condiţiune sine qua non!”6. Ulterior, după numirea Guvernului Dimitrie Ghica,
Suveranul şi-a impus punctul de vedere în timpul unei şedinţe a Consiliului de
1

Vezi, de pildă, „Românul”, an XII, 8 martie 1868.
Ibidem, an XII, 26 mai 1868.
3
Opoziţia, care se pronunţa pentru concesiunea Offenheim, şi membrii Fracţiunii libere şi
independente tergiversau dezbaterea legii prin numeroase interpelări parlamentare.
4
V. Slăvescu, Afacerea Strousberg (I), cu o prezentare de Costin Murgescu, în „Magazin
Istoric”, nr. 2/1979, p. 58-62.
5
Apud Domnia Regelui Carol I. Fapte-cuvântări-documente, vol. I, Bucureşti, 1891, p. 624.
6
V. Slăvescu, loc. cit., I, p. 59.
2
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miniştri – prezidată chiar de el – Ambronn fiind numit comisar al statului
român1.
Ceea ce trebuie reţinut este faptul că problema căilor ferate capătă
conotaţii politice, devenind în cursul anilor 1869-1871 o veritabilă „armă”
îndreptată împotriva lui Carol I de către opoziţia liberală. Nemulţumită de
înlăturarea de la putere, gruparea radicală, căreia i se alătură „fracţioniştii”
ieşeni, lansează de la tribuna parlamentară nenumărate acuze la adresa
concesionarilor, care dovedeau superficialitate în execuţia lucrărilor şi care
„jefuiau ţara”2.
Însuşi primul ministru îl înştiinţa pe Domnitor că Strousberg „ia prea cu
uşurinţă obiecţiile ce i se aduc”3. La toate acestea se adăugau informaţiile
tendenţioase apărute în presa austriacă şi potrivit cărora sosirea în România a
6.000 de specialişti prusieni pentru construcţia căilor ferate era doar un pretext,
scopul real fiind acela de a-i înrola în armata română4.
Pentru a înlătura orice fel de suspiciuni în privinţa corectitudinii
concesionarilor, la sfârşitul anului 1869 Ministerul Lucrărilor Publice îl
însărcinează pe Panaite Donici să verifice certificatele emise de inginerul
Brand. După o verificare pe teren a lucrărilor executate, certificatele urmau să
fie aprobate şi de delegatul român. Odată încheiată operaţiunea, Ambronn
trebuia să elibereze noi sume către concesionari. Această modalitate avea să
stârnească protestele lui Strousberg şi cele ale lui Ambronn, invocându-se
încălcarea textului concesiunii5.
Situaţia se complică şi mai mult atunci când Adunarea Deputaţilor
adoptă, în martie 1870, o rezoluţie prin care Guvernul Al. G. Golescu era invitat
să deschidă o anchetă asupra emiterii obligaţiunilor şi a stării depozitului şi să
evalueze lucrările executate până în acel moment. Au existat şi voci care îl
considerau pe Carol I principalul responsabil, învinuindu-l de numirea în
funcţia de comisar al statului a unui funcţionar prusian – aflat în serviciul Casei
de Hohenzollern – ceea ce contravenea prevederilor constituţionale. De aici şi
unele aluzii privind achiziţionarea de către Domnitor şi familia sa de la
Sigmaringen a numeroase acţiuni a căilor ferate române. Astfel de acuzaţii erau
cu totul nefondate. În realitate, Casa princiară nu se implicase în cumpărarea de

1

Memoriile Regelui Carol I, vol. I, p. 311.
Ibidem, p. 308.
3
Ibidem, p. 277; vezi şi A.N.I.C., colecţia Microfilme, fond Franţa, Turquie-Bucharest, vol. 33,
r. 15, c. 2-3, Zulauf von Pottenburg către baron de Beust, Bucharest, le 26 Avril 1869; Idem,
Turquie-Iassy, vol. 13, r. 45, c. 153.
4
Memoriile Regelui Carol I al României. De un martor ocular, vol. II, Bucureşti, Editura
Scripta, 1993, p. 74, 79-80.
5
Ibidem, p. 163.
2
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obligaţiuni, iar Carol I deţinea o singură acţiune – prima emisă de concesionari
– şi care „a cerut-o ca suvenir”1.
Întrucât Ambronn nu ţinuse cont de instrucţiunile Ministerului român al
Lucrărilor Publice şi eliberase în continuare sume de bani către concesionari,
membrii Guvernului M. C. Epureanu – întruniţi în Consiliu – solicitau
înlocuirea comisarului cu o altă persoană. Cel care s-a opus unei asemenea
măsuri a fost Domnitorul. Justificându-şi decizia, el socotea că înlocuirea lui
Ambronn ar confirma zvonurile referitoare la starea defavorabilă a lucrărilor şi
ar determina o scădere a vânzărilor de obligaţiuni2.
În timp ce tentativa lui D. A. Sturdza de a-l convinge pe Ambronn să-şi
dea demisia eşuase, Guvernul îl trimite pe Th. Văcărescu, în calitate de comisar
extraordinar, la Berlin cu scopul de a întreprinde o anchetă asupra Consorţiului
prusian. Rezultatele investigaţiei nu erau deloc liniştitoare. Th. Văcărescu
constatase că lucrările efectuate fuseseră supraevaluate cu 7,4 milioane franci,
iar depozitul din Berlin, în valoare de 35 milioane franci era plasat de Ambronn,
de conivenţă cu Strousberg, la Banca Iosef Jacques şi convertit în acţiuni fără
valoare.
În urma celor constatate, Consiliul de miniştri decide revocarea şi
înlocuirea lui Ambronn cu agentul diplomatic Ludovic Steege, Domnitorul
întârziind însă semnarea decretului3. Abia în decembrie 1870, delegatul român
avea să preia gestiunea de la predecesorul său.
Orizontul devine din nou întunecat atunci când Consorţiul prusian
preciza că nu va plăti dobânzile scadente la 1 ianuarie 18714. Mai mult decât
atât, cu o nedisimulată insolenţă, Strousberg arunca responsabilitatea asupra
statului român în privinţa achitării dividendelor, deşi lucrările nu erau
terminate, iar ploile distruseseră o parte a terasamentului5. Potrivit înţelegerii
între părţile contractante, dobânzile acţiunilor scoase pe piaţă trebuiau onorate
de către antreprenor până la recepţionarea şi darea în exploatare a reţelei de căi
ferate.
Insolvabilitatea Consorţiului prusian – prilejuită de speculaţiile bancare,
dar şi de scăderea cotaţiei acţiunilor la bursă în urma izbucnirii războiului dintre
Franţa şi Prusia – avea să stârnească panică printre acţionari, deoarece
obligaţiunile emise de concesionari nu stipulau plata dobânzilor de către aceştia,
ci doar garanţia statului român6. Concesiunea Strousberg se metamorfozează
1

Ibidem, p. 96; vezi şi scrisoarea lui Carol I, din 7/19 iunie 1871, către tatăl său, în Domnia
Regelui Carol I, vol. I, p. 623-624.
2
V. Slăvescu, Afacerea Strousberg (III), în „Magazin Istoric”, nr. 4, 1979, p. 58.
3
Memoriile Regelui Carol I, vol. II, p. 138.
4
Vezi I. Miclescu şi V. Mişicu, Căile ferate române, în Enciclopedia României, vol. IV,
Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1943, p. 49.
5
Ibidem, p. 144; C. Botez, D. Urmă, I. Saizu, op. cit.,p. 84.
6
Memoriile Regelui Carol I, vol. II, p. 151.
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acum într-o autentică afacere de proporţii scandaloase, intensificându-se
atacurile opoziţiei împotriva „Prinţului prusian”.
Penibil afectat de respectivul incident, Domnitorul – aşa cum o afirmă şi
într-o scrisoare din ianuarie 1871 adresată cancelarului Prusiei – era ferm decis
să depună toate eforturile pentru a reglementa „afacerea” căilor ferate în
interesul României1. În acest sens, Ludovic Steege primise mandatul „de a
proceda energic contra lui Strousberg”2. Depăşindu-şi atribuţiile, comisarul
Guvernului român semnează o declaraţie prin care acţionarii primeau asigurări
că nu vor avea de suferit, ceea ce va pricinui înlocuirea sa cu Theodor Rosetti3.
Atacurile la adresa Cabinetului Ion Ghica şi a Suveranului devin tot mai
caustice în momentul prezentării în faţa deputaţilor a Raportului comisiei de
anchetă parlamentară asupra afacerii căilor ferate, Nicolae Blaremberg
considerând „chestiunea Strousberg” mai importantă decât bugetul4. Se
ajunsese până acolo încât unii deputaţi solicitau darea în judecată a tuturor
miniştrilor care au negociat cu Strousberg şi sechestrarea averilor celor
implicaţi. După aprige dezbateri, Camera avea să voteze propunerea de a se
supune chestiunea căilor ferate unui tribunal de arbitraj.
Aşadar bunele intenţii ale monarhului, de a înzestra cât mai grabnic ţara
cu o vastă reţea feroviară, au fost obstrucţionate şi rău înţelese, atribuindu-i-se
întreaga responsabilitate. „Afacerea Strousberg” se transformase într-un „cal de
bătaie” pentru opoziţia liberal-radicală, un mijloc de presiune asupra lui Carol I.
Cert este că problema căilor ferate române generează şi implicaţii diplomatice,
Germania intervenind în favoarea propriilor acţionari.
Incontestabil, organizarea şi înzestrarea armatei române a reprezentat o
preocupare constantă a Monarhului, motivată atât de pregătirea sa militară, cât
mai ales de necesitatea de „a cuceri neatârnarea deplină a ţării... pe câmpul de
luptă”5.
Încă de la sosirea sa în România, Carol I îşi manifestase nemulţumirea
faţă de dotarea şi ţinuta ostaşilor, îndeosebi uniformele ofiţerilor – inspirate
după modelul francez 6. Prin urmare, Domnitorul îşi va asuma responsabilitatea
de a supraveghea şi impulsiona perfecţionarea instituţiei militare, pentru a-şi
1

Ibidem, p. 138.
Ibidem, p. 151, 156; V. Slăvescu, loc. cit., III, p. 58-61.
3
Vezi G. D. Nicolescu, op. cit., partea I, p. 97-100.
4
Ibidem, vol. I, p. 40; în ceea ce priveşte preocupările militare ale Suveranului, vezi Treizeci de
ani din domnia militară a Regelui Carol I al României, 1866 – 1896, Bucureşti, 1899, passim;
general Gr. Costandache, Regele Carol I al României, în „Buletinul Muzeului Militar Naţional”,
nr. 5-6, 1939-1940, p. 5-24; Centenarul naşterii Regelui Carol I. Din viaţa şi opera sa militară,
în „România Militară”, anul LXXVI, nr. 6, 1939, p. 3-24; Gen. Radu Rosetti, Regele Carol I
militar, în „Arhiva Românească”, tom IV, 1940, p. 23-36.
5
Memoriile Regelui Carol I, vol. I, p. 68-69.
6
Regele Carol I al României, Cuvântări, tom I, p. 21.
2
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putea îndeplini cu succes menirea, aceea de a „apăra drepturile naţiunii până la
cea din urmă picătură de sânge”1.
La începutul domniei, Carol I s-a confruntat cu o situaţie neplăcută
generată de adresa colectivă a unora dintre cadrele militare superioare. Prin
respectiva adresă înmânată Principelui, se reclama demiterea ofiţerilor ce
luaseră parte activă la răsturnarea lui Cuza, acţiune ce ar fi putut pricinui
complicaţii inoportune. Incidentul avea să fie aplanat cu uşurinţă ca urmare a
intervenţiei nemijlocite a monarhului şi a moderaţiei de care a dat dovadă.
Domnitorul ţinea să le amintească tuturor ofiţerilor – convocaţi la 24
mai/5 iunie 1866 în sala Tronului – că armata trebuie să evite orice implicare în
chestiunile politice, să probeze, necondiţionat, devotament şi supunere. Pe de
altă parte, Domnitorul s-a convins de insuficienta pregătire a militarilor şi de
lipsurile existente în armată în momentul în care se decretase mobilizarea în
tabăra de la Sabar, pentru a putea face faţă unei eventuale treceri a Dunării de
către trupele otomane. Nu numai atât, dar a constatat şi grave carenţe în ceea ce
priveşte disciplina militară, în mai 1866 grănicerii de pe Dunăre revoltându-se
împotriva măsurilor de mobilizare2.
În calitate de fost ofiţer al armatei Regelui Wilhelm I şi participant
direct la o campanie militară, Principele Carol era pe deplin familiarizat,
potrivit gradului său, cu sistemul de instrucţie şi comandă, cu disciplina şi
operativitatea trupelor prusiene, a căror superioritate avea să fie confirmată prin
victoria de la Sadowa din iulie 1866. Devine astfel explicabilă opţiunea
Domnitorului pentru preluarea şi adaptarea modelului prusian la cerinţele
armatei române, manifestându-se speranţa unui sprijin efectiv din partea
Berlinului.
Pe aceaşi linie se înscrie sosirea în România, la solicitarea expresă a lui
Carol I, a locotenent-colonelului prusian von Krenski, ce se bucura de o bună
reputaţie militară în cadrul Statului Major. Întrucât în ţară exista deja – încă din
timpul domniei lui Cuza – o misiune militară franceză coordonată de E. Lamy,
iniţiativa Domnitorului a fost interpretată în mod exagerat şi eronat ca o ofensă
adusă Cabinetului de la Tuilleries şi Împăratului Napoleon al III-lea3.
1

Gen. Radu Rosetti, Regele Carol I militar, p. 26.
Memoriile Regelui Carol I, vol. I, p. 165, 182, 184; vezi şi scrisoarea din 12 martie 1867 a
Hortensiei Cornu către Émile Picot, secretarul particular al Domnitorului, la N. GeorgescuTistu, Émile Picot et ses travaux relatifs aux Roumains, Extrait des „Mélanges de l'École
Roumaine en France”, Paris, 1925, appendice no 2, doc. VIII, p. 271; Idem, Correspondance
d'un secrétaire princier en Roumanie: Émile Picotă1866-1869), Extrait des „Mélanges de
l'École Roumaine en France”, Paris, 1926, doc. III, p. 30-31.
3
Microfilme, Franţa, Turquie-Iassy, vol. 13, r. 45, c. 191, Delaporte către La Valette, Iassy, le
8 Avril 1869; Idem, Turquie-Bucharest, vol. 32, r. 14, c. 273, Mellinet către La Valette,
Bucharest, le 1er Janvier 1869.
2
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Este adevărat că misiunea franceză fusese treptat ignorată şi, în cele din
urmă, retrasă la începutul anului 1869, odată ce influenţa prusiană se contura cu
o mai mare claritate în privinţa organizării militare şi a schimbării uniformelor.
Cu o notă de vizibilă ironie, consulul francez la Iaşi consemna că se adoptase
până şi celebra cască cu vârf, elementul distinctiv al echipamentului trupelor
prusiene1.
În egală măsură însă, infatuarea locotenent-colonelului von Krenski şi
atitudinea sa autoritară stârniseră serioase nemulţumiri în rândurile armatei,
aspecte semnalate de membrii Guvernului şi exploatate de presa opoziţionistă în
sensul acuzării Suveranului de „prusificarea” ţării.
Consilierul intim al lui Carol I pe probleme de organizare militară
devenise, în scurtă vreme, o persoană indezirabilă în anumite cercuri politice
bucureştene şi era privit cu suspiciune de diplomaţia franceză. Şi cum Napoleon
al III-lea „vedea pe Bismarck în toate colţurile”2, ne putem explica iritarea
Cabinetului de la Paris vizavi de prezenţa la Bucureşti a ofiţerului din Statul
Major prusian. De altfel, pentru a se evita agravarea unei situaţii deja tensionate
şi în urma directivelor de la Berlin, Krenski avea să se reîntoarcă în patrie,
misiunea sa încheindu-se prematur3.
Dincolo de această latură a problematicii abordate, au existat iniţiative
ale monarhului – în deplină concordanţă cu programul Guvernului aflat la
putere – concretizate prin adoptarea unei legislaţii corespunzătoare, la nivelul
celei din alte state europene. Colaborarea lui Carol I cu ministrul de Război,
colonelul Gh. Adrian, s-a materializat prin elaborarea unui proiect de lege
privind organizarea forţelor armate.
Supusă spre dezbatere şi votată de Parlament cu o majoritate
confortabilă, legea era promulgată de Suveran la 11 iunie 1868. Sursa de
inspiraţie a reprezentat-o în bună măsură sistemul prusian4. Astfel, armata
României era structurată în cinci formaţiuni distincte: 1) Armata permanentă cu
rezervele ei; 2) Corpurile de dorobanţi şi grăniceri (Miliţia activă); 3) Miliţia
(neactivă); 4) Garda civică; 5) Gloatele (la sate). Toţi cetăţenii români între 17
şi 50 de ani urmau să-şi satisfacă în mod obligatoriu serviciul militar într-una
din categoriile menţionate mai sus, durata prevăzută pentru Armata permanentă
fiind de trei ani în activitate şi patru ani în rezervă.

1

Nicolae Iorga, Politica externă a Regelui Carol I, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Glykon,
1992, p. 58.
2
Memoriile Regelui Carol I, vol. I, p. 301.
3
Istoria Parlamentului, p. 181-182.
4
„Monitorul Oastei”, nr. 21, din 22 iunie 1868, p. 257 şi urm.; vezi şi Memoriile Regelui Carol
I, vol. I, p. 171, 244; proiectul de lege fusese publicat şi în „Românul”, an XII, 29 martie 1868.
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De asemenea, mobilizarea, în caz de război, era extinsă asupra tuturor
celor cinci formaţiuni, ceea ce ridica cifra trupelor la peste 100.000 de oameni1.
Merită reţinut faptul că iniţiativei monarhice i se datorează şi desfiinţarea
„corecţiunii corporale” în armată (mai 1868)2.
Satisfăcut doar parţial de rezultatele imediate ale aplicării legii militare
– dar şi sub impulsul recomandărilor sosite de la Berlin sau Sigmaringen3 –
monarhul luase în calcul necesitatea eficientizării şi mobilizării operative a
trupelor. O asemenea operaţiune – în optica lui Carol I – ar fi fost încununată de
succes dacă se proceda la o reducere a efectivului, ceea ce prezenta şi avantajul
costurilor minime, şi la o selectare mai atentă a cadrelor superioare4.
Pe de altă parte, complicitatea frecventă la agitaţiile politice – dintre
care unele cu caracter anticarlist – a gărzilor orăşeneşti a reprezentat o
temeinică motivaţie pentru monarh în sensul desfiinţării acestora5. Intenţia, în
cele din urmă, nu s-a mai finalizat. Domnitorul era şi adeptul constituirii unei
adevărate miliţii naţionale „după modelul celei elveţiene sau urmând exemplul
acelor yeomen şi riflemen din Anglia”6. Soluţia ar fi însemnat o degrevare a
bugetului militar, cheltuielile pentru echipament şi armament suportându-se de
către cei ce făceau parte din formaţiunea respectivă.
Odată cu instituirea Guvernului conservator condus de Lascăr Catargiu
s-au operat anumite rectificări în textul legii militare (în anii 1872 şi 1874)
pentru a răspunde cerinţelor monarhului. Numărul formaţiunilor care alcătuiau
armata română avea să fie redus de la cinci la patru7: 1) Armata permanentă –
cu extinderea duratei serviciului de la la trei la patru ani în activitate şi patru ani
în rezervă; 2) Armata teritorială (fosta Miliţie activă) – ce includea infanteria
(dorobanţii) şi cavaleria (roşiori şi călăraşi); 3) Miliţia neactivă – ce cuprindea
două categorii de vârstă; 4) Garda orăşenească şi gloatele. Limita superioară
de vârstă a tuturor cetăţenilor români care serveau sub arme avea să fie şi ea
coborâtă de la 50 la 45 de ani.

1

Regele Carol I al României, Cuvântări, t. I, p. 109.
Memoriile Regelui Carol I, vol. I, p. 281, 297.
3
A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 12/1871, f. 32-33 (p. 64-65).
4
Ibidem, f. 33 (p. 65).
5
Ibidem.
6
Vezi Istoria Parlamentului şi a vieţii parlamentare din România, Bucureşti, Editura
Academiei, 1983, p. 219-220; Constantin Căzănişteanu, Mihail E. Ionescu, Războiul
neatârnării României, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1997, p. 104-114; N.
Adăniloaie, Independenţa naţională a României, Bucureşti, Editura Academiei, 1986, p. 91-92;
Dan Berindei, Societatea românească în vremea lui Carol I 1866-1876), Bucureşti, Editura
Militară, 1992, p. 138-148.
7
Vezi Schiţă istorică a transformărilor în organizarea armatei de la 1866-1906, în „România
Militară”, an IX, vol. I, p. 629-659.
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Nu mai puţin importante sunt modificările operate la nivelul organizării
Ministerului de Război şi a Statului Major, înregistrându-se o sporire a
numărului de cadre militare specializate. Statul Major Domnesc fusese
desfiinţat, în 1866, şi înlocuit cu ofiţeri superiori aghiotanţi din toate armele. În
ceea ce priveşte Comandamentele, dacă în 1866 existau 4 divizii militare
teritoriale (cu reşedinţele la Bucureşti, Iaşi, Craiova şi Galaţi), în 1877 se
instituie două Corpuri de armată, fiind sporit efectivul celor patru divizii.
Acestea se compuneau, la rândul lor, din patru brigăzi de pedestrime şi două de
cavalerie1.
Deşi în 1866 exista doar un singur vapor, „România”, odată cu
dobândirea Dobrogei se constată schimbări semnificative, flotila ajungând să
numere în 1881 cinci bastimente („Ştefan cel Mare”, „Alexandru cel Bun”,
„Fulgerul”, „România” şi „Griviţa”), bricul „Mircea”, 10 şalupe de diferite
tipuri şi două torpiloare vedete („Şoimul” şi „Vulturul”)2.
Dincolo de preocupările consacrate organizării militare, Carol I a
manifestat un viu interes faţă de înzestrarea armatei cu muniţie şi armament
comandate în Prusia, S.U.A., Anglia şi Belgia.
Întrucât, adeseori, situaţia financiară precară a ţării avea drept efect
negativ diminuarea considerabilă a bugetului militar, însemnate sume de bani
din lista civilă a Domnitorului au fost puse la dispoziţia Ministerului de Război.
Respectivele sume erau orientate fie spre a plăti îndemnizaţiile restante ale
ofiţerilor3, fie spre a procura armament. Pentru a înfăţişa doar un singur
exemplu, în 1867 Carol I a comandat la Berlin pe propria sa cheltuială două
baterii Krupp4.
Fără îndoială, într-o perioadă relativ scurtă de timp, trupele române
fuseseră dotate cu 20.000 de puşti prusiene cu ac, model „Dreyse”, la care se
vor adauga cele 25.000 de puşti „Krnka” achiziţionate din Rusia în aprilie 1877,
precum şi cu lopata Linemann. Progrese remarcabile s-au înregistrat în ceea ce
priveşte artileria, constituindu-se 24 de baterii numai cu tunurile de oţel şi de
bronz, sistem Krupp, de calibre şi modele diferite5.
Eforturile de înarmare a ţării, precum şi tranzitul pe teritoriul Rusiei a
transporturilor militare din străinătate aveau să provoace adevărate torente de
proteste diplomatice, îndeosebi din partea Cabinetului de la Viena.

1

Ibidem, p. 824-847.
Ibidem, tom I, p. 85, 518, t. II, p. 2.
3
Memoriile Regelui Carol I, vol. I, p. 168.
4
Treizeci de ani din domnia Regelui Carol I, Bucureşti, 1896, passim; C. Căzănişteanu, Mihail
E. Ionescu, op. cit., p. 116-117; Dan Berindei, op. cit., p. 145-146.
5
Memoriile Regelui Carol I, vol. I, p. 272; Treizeci de ani din domnia militară a Regelui Carol
I, Bucureşti, 1896, p. 40.
2
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Socotindu-se direct ameninţată, Monarhia dualistă trăgea un semnal de alarmă
asupra faptului că România se transformase într-un veritabil „arsenal”1.
Cum era şi firesc, o atenţie aparte a fost acordată pregătirii trupelor.
Concentrate periodic în tabere de instrucţie, precum cea de la Furceni (de lângă
Tecuci), atât unităţile armatei active, cât şi rezervele executau exerciţii şi
manevre tactice sub directa supraveghere şi îndrumare a Suveranului. Astfel,
pentru prima dată trupele din serviciul activ de pe întreg cuprinsul ţării
participaseră, în 1872, la ample marşuri şi operaţiuni în regiunea Târgoviştei.
Cei ce s-au distins cu acest prilej aveau să fie răsplătiţi cu primele medalii
militare2.
De altfel, buna pregătire a trupelor române era unanim recunoscută şi
apreciată de reprezentanţii militari străini prezenţi la manevrele de anvergură
din toamna anului 1874, ce au reunit 18.000 de ostaşi3.
Tot ca urmare a iniţiativei Domnitorului, începând din 1868 se va
permanentiza organizarea concursurilor naţionale de tir. Pe de altă parte,
consulul francez de la Iaşi sesiza că scopul acestor exerciţii de tragere,
organizate în fiecare district, era acela de a stimula „înflăcărarea războinică a
ţăranilor români”, în perspectiva unei posibile campanii pentru „cucerirea”
Transilvaniei şi Bucovinei4.
Dincolo de aceste preocupări, atenţia Monarhului s-a concentrat şi
asupra învăţământului militar. Spre deosebire de perioada anterioară când
exista doar o singură şcoală militară, în 1872 îşi desfăşurau activitatea şcoala de
infanterie şi cavalerie la Bucureşti, şcoala fiilor de militari la Iaşi, şcoala de
două grade (pentru completarea instrucţiei primare şi formarea sergenţilor) şi
şcoala de ofiţeri de orice armă, pentru ca în 1873 să se înfiinţeze şi o şcoală de
artificieri5. Un an mai târziu avea să se introducă şi obligativitatea instrucţiei
armate în învăţământul de stat. Necesitatea perfecţionării şi adaptării
învăţământului militar românesc la standardele europene îl va determina pe
Carol I să încurajeze, nu de puţine ori pe propria cheltuială, trimiterea la
specializare în străinătate a numeroşi ofiţeri, fiind preferate instituţiile de profil
din Germania, Franţa, Belgia şi Italia6.
1

Regele Carol I al României, Cuvântări, tom I, p. 292-294.
Ibidem, tom I, p. 369-375.
3
Microfilme, Franţa, Turquie-Iassy, vol. 13, r. 45, c. 117-118, Delaporte către Moustier, Iassy,
le 5 Octobre 1868.
4
Vezi Schiţă istorică a transformărilor, în „România Militară”, an IX, vol. I, p. 629-653.
5
Vezi Istoria învăţământului din România, vol. II (1821-1918), Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1993, p. 291-293; N. Adăniloaie, op. cit.,p. 94-95; Dan Berindei, op. cit., p. 144145.
6
Regele Carol I al României, Cuvântări, tom I, p. 199; vezi şi Dr. C. Angelescu, Regele Carol I
şi cultura românească din timpul său, Extras din „Revista Generală a Învăţământului”, nr. 3-4,
2
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Aşa cum reiese din cuvântările şi acţiunile sale, Domnitorul a insistat în
mod deosebit asupra dezvoltării învăţământului de toate gradele. Într-un
discurs adresat profesorilor universitari din Bucureşti, Carol I sublinia că: „Prin
ştiinţă şi lumină putem numai întări prezentul şi prepara bazele solide ale unui
viitor prosper. Puterea unui stat modern – accentua în continuare monarhul – se
măsoară mai ales după gradul culturii sale intelectuale”1. Chiar dacă rezultatele
în acest sens nu au fost întotdeauna pe măsura aşteptărilor, în perioada aflată în
atenţia noastră s-au înregistrat progrese ce merită a fi semnalate.
Pentru a oferi câteva date statistice revelatoare vom recurge la metoda
comparativă, având drept puncte de reper anii 1865 şi 1881. Astfel, dacă luăm
în consideraţie evoluţia învăţământului primar, se constată o înmulţire a şcolilor
rurale de la 1.988 la 2.276 şi a şcolilor urbane de la 165 la 280. Raportat la
întrega populaţie şcolară, numărul elevilor care frecventau prima treaptă a
învăţământului – deşi înregistrează o creştere de la 85.237 la 108.040 – a rămas
în continuare la un nivel destul de redus2. De semnalat faptul că începând din
1871 Domnitorul împărţea premiile anuale pentru rezultate deosebite la
învăţătură, încercând şi în acest fel să încurajeze activitatea şcolară. Totodată,
Carol I avea să suporte şi cheltuielile (30.000 de franci) pentru publicarea, în
mai multe exemplare, la Paris, a unui atlas geografic în limba română, primul
de acest fel, care a fot repartizat şcolilor din Capitală şi din diferite judeţe3.
Relativ la situaţia învăţământului secundar, în 1866 îşi desfăşurau
activitatea în întreaga ţară 5 licee, 4 gimnazii, 4 şcoli secundare de fete, 8
seminarii teologice, 3 şcoli cu învăţământ practic, lipsurile fiind numeroase şi
datorită faptului că legea instrucţiunii publice (1864) abia era aplicată de doi ani
de zile, cu stângăciile inerente unei astfel de opere reformatoare.
Încă de la începutul domniei, monarhul punea la dispoziţia ministrului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, timp de 3 ani consecutiv, suma de 4.000 de
galbeni din lista sa civilă, cu scopul de a „funda o instituţiune de binefacere”4.
Întrucât la acea vreme nu exista niciun gimnaziu cu profil pedagogic, s-a decis
utilizarea fondurilor donate pentru înfiinţarea şcolii normale „Carol I” din
Bucureşti (1867)5.
Progresele înregistrate în domeniul învăţământului secundar se
conturează tot mai clar, astfel că în 1881 îşi desfăşurau activitatea nu mai puţin
de 9 şcoli normale, cărora li se adaugă 7 licee, 18 gimnazii, 9 seminarii
1941, p. 8-12; Dimitrie Onciul, Din istoria României, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Librăriei
Socec & Co., 1914, p. 173-176.
1
Istoria învăţământului, vol. II, p. 231-233; 349-351.
2
Memoriile Regelui Carol I, vol. I, p. 259.
3
Dr. C. Angelescu, loc. cit., p. 7.
4
Regele Carol I al României, Cuvântări, tom I, p. 25.
5
Ibidem, p. 26, 89.
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teologice, 5 şcoli comerciale, 7 şcoli secundare de fete, aşadar 55 de şcoli cu
7.930 de elevi1.
De altfel, în Mesajul Tronului din 15 noiembrie 1870, Carol I subliniase
necesitatea ca „învăţământul să fie îndreptat mai mult către carierele productive
şi studiile fecunde, în vreme ce, până acum el a fost mai exclusivist dirijat către
funcţiunile statului”2. Prin urmare, s-a încurajat învăţământul tehnic şi
profesional, cele două şcoli de arte şi meserii din Bucureşti şi Iaşi fiind
reorganizate, iar programa analitică îmbogăţită cu noi discipline3.
În ceea ce priveşte învăţământul superior, el era reprezentat prin cele
două universităţi, din Iaşi (1860) şi Bucureşti (1864), ce cuprindeau facultăţile
de Drept, Ştiinţe, Litere, iar mai târziu şi cea de Medicină4. Cu toate că numărul
studenţilor se va menţine la cote destul de restrânse, important este că s-a creat
cadrul necesar dezvoltării învăţământului superior românesc. O altă instituţie de
învăţământ superior avea să se constituie în 1875, şi anume şcoala naţională de
poduri şi şosele din Bucureşti, care avea să formeze cadre specializate în acest
domeniu.
Concomitent cu învăţământul de stat a evoluat şi reţeaua şcolilor
particulare, de la 71 de instituţii de acest gen în 1865, la 221 în 1879, cu un total
de 13.368 de elevi5.
Aşa cum se poate observa din cele consemnate mai sus, am surprins
doar câteva aspecte – cele mai semnificative – în privinţa implicării afective şi
efective a Domnitorului Carol în stimularea procesului de modernizare a ţării.

1

Istoria învăţământului, p. 354.
Regele Carol I al României, Cuvântări, tom I, p. 223.
3
Istoria învăţământului, p. 277-278.
4
Ibidem, p. 272-273.
5
Istoria învăţământului, vol. II, p. 235, 359.
2
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RĂZBOIUL FRANCO-GERMAN DIN 1870-1871
ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA POLITICII ROMÂNEŞTI
Dănuţ Alexandru Nuţă*
LA GUÈRRE FRANCO-ALLEMANDE DE 1870-1871 ET SES
CONSÉQUENCES SUR LA POLITIQUE ROUMAINE
Résumé
La politique intérieure de la Roumanie très bruillante entre 1866-1877 a été
bulversée, encore un fois par les conflits entre les Grandes Puissances. Le Prince
regnant Charles I-èr et les politiciens qui l`entourent ont voulu profiter en faveur de
leur pays de toutes les contraintes qui s`augumentent pendant la guerre francoallemande de 1870-1871.
Cuvinte cheie: independenţa, partide politice, diplomaţie, război
Mots clefs: indépendence, partis politiques, diplomatie, la guèrre

Proclamarea independenţei de stat a constituit o preocupare de căpătâi a
oamenilor politici români.
Înfrângerea Austriei în războiul cu Prusia şi Italia în 1866 au făcut pe
liberali să-şi îndrepte atenţia spre Rusia. Guvernele liberale vor sprijini lupta de
emancipare a popoarelor balcanice gândind proclamarea independenţei în
contextul unui război balcanic în care să participe Rusia.
Acţiunile liberalilor vor conduce însă la protestele marilor puteri şi, până
la urmă, la căderea ultimului guvern radical condus de N. Golescu. Înlăturaţi de
la putere, liberalii vor continua propaganda pro-independenţă însă cu mai mică
intensitate, mai ales că în relaţiile dintre marile puteri avusese loc o schimbare a
raportului de forţe1.
Ostile planurile radicalilor de cucerire a independenţei, conservatorii
considerau că numai o neutralizare efectivă a României şi păstrarea de către
aceasta a unei politici neutre şi binevoitoare faţă de marile puteri vor contribui
la decizia puterilor de a accepta independenţa statului român. Apropierea de
Rusia şi sprijinirea mişcării de emancipare a popoarelor din Balcani erau,

*

Prof., Şcoala Specială „Sf. Vasile” din Craiova.
A. Stan, Grupări şi curente politice în România între Unire şi Independenţă (1859-1877),
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1979, p. 376.
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potrivit conservatorilor, o politică aventuroasă care ducea, şi a dus de fapt, la
„înveninarea” relaţiilor României cu puterile occidentale.
Ajunşi la putere în noiembrie 1868, conservatorii moderaţi din jurul lui
Dimitrie Ghica şi Vasile Boerescu vor iniţia, din ianuarie 1869, o acţiune
diplomatică de apropiere faţă de Austro-Ungaria, cu intenţia de a obţine
concursul acestei puteri în lupta pentru cucerirea independenţei statale1. Însă
condiţiile pe care le punea guvernul de la Viena erau inacceptabile pentru orice
om politic român. Guvernul austro-ungar cerea ca România să renunţe la orice
fel de pretenţii asupra Transilvaniei2 şi să stăvilească propaganda daco-română
ca politică oficială a guvernelor de la Bucureşti3.
Condiţiile puse de Austro-Ungaria au determinat guvernul român să
renunţe la o asemenea alianţă. Chiar dacă România se afla în plină criză
dinastică, guvernul a declanşat o amplă luptă diplomatică pentru schimbarea
statutului internaţional al ţării. La 15/27 ianuarie 1870, ministrul de externe N.
Callimachi-Cataragi adresa o circulară agenţilor din străinătate prin care-i
împuternicea să prezinte puterilor dorinţa guvernului ca numele constituţional al
ţării, România, să fie folosit în relaţiile internaţionale4. În acelaşi sens, Carol I
adresa agentului român la Constantinopol, D.A. Sturdza o scrisoare prin care îl
împuternicea să negocieze cu Turcia recunoaşterea titlului de România şi să
obţină dreptul de a conferi decoraţii5.
Încercarea românească a eşuat şi datorită refuzului lui Bismarck de a-l
sprijini pe Carol, motivând că intervenţiile în favoarea României ar fi nocive
Prusiei6. O atitudine asemănătoare o avea şi Franţa.
La începutul anului 1870 relaţiile dintre Franţa şi Prusia au cunoscut un
moment de încordare datorită intenţiei Cortesurilor spaniole de a-l proclama ca
rege pe Leopold de Hohenzollern, fratele domnitorului Carol I7. Prin această
acţiune Bismarck încerca să izoleze Franţa pentru a o determina să accepte
unificarea Germaniei sub hegemonia Prusiei.
Împăratul Napoleon, înţelegând intenţiile cancelarului, nu s-a mulţumit
să respingă propunerea spaniolilor, ci a încercat, mai mult, să-l înlăture şi pe
Carol căci nimic „ne l`empechait pas de voir dans celui-ci, d`ailleurs a juste
1

Ibidem, p. 387.
L. Boicu ş.a., România în relaţiile internaţionale (1699-1939), Iaşi, Editura Junimea, 1980, p.
242.
3
A. Stan, Grupări şi curente politice, p. 376.
4
Poporul român şi lupta de eilberare a popoarelor din Balcani, Bucureşti, 1986, p. 466.
5
Regele Carol I al României, Cuvântari şi scrisori, tom I, 1868-1877, Bucureşti, Institutul de
arte grafice Carol Gobl, 1909, p. 203.
6
D. Berindei, La Roumanie face à la France et è la Pruse pendant la guèrre franco-allemande
de 1870-1871, în „Revue Roumaine d`Histoire”, tome XXXII, nr. 1-2 (fevrier-juin), 1994 p. 68.
7
Regele Carol I al României, Cuvântari şi scrisori, p. 206.
2

190

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
raison, qu’un prince allemand”1. În acest sens se exprima şi ducele Gramont
când declara că din moment ce prinţul conspiră împotriva intereselor franceze
va face tot posibilul să-l răstoarne pentru a da satisfacţie opiniei publice în cazul
unui război cu Prusia2.
În acelaşi timp, Franţa era interesată de a provoca complicaţii în Orient,
astfel încât Rusia, interesată de această zonă a continentului3, să nu-şi poată
sprijini aliata din timpul revoluţiei poloneze4.
Planurile lui Napoleon se îndreptau şi spre înţelegerea directă cu Prusia,
propunându-i să accepte unificarea dacă ar fi acceptat ca Franţa să cucerească
Belgia. Planul a fost dezvăluit de „Times” după surse germane, astfel încât
Napoleon a fost silit să retracteze5.
La 1 iulie 1870, N. Blaremberg interpela guvernul ce atitudine va lua în
cazul unui conflict între Franţa şi Prusia. În continuare preciza că orice altă
politică decât una pro-franceză este contrară sentimentelor naţiunii şi
năzuinţelor seculare ale românilor.
Primul-ministru M.K. Epureanu a afirmat intenţia guvernului de a păstra
cea mai strictă neutralitate, dar ca naţiunea nu va uita niciodată ajutorul pe care
Franţa l-a dat României6.
La 4/16 iulie Adunarea Deputaţilor şi la 5/17 iulie Senatul Franţei
declarau război Prusiei7. Declarând războiul Napoleon făcuse greşeala de a
subestima Prusia şi a supraestima Austro-Ungaria. El dorea ca în cadrul lumii
germane niciuna din cele două puteri să nu capete preponderenţa, împiedicând
astfel unificarea germanilor.
De acesta dată însă, „pour la premiere fois, depuis des siecles,
l’Allemagne marchait, unie et unanime contre son enemie hereditaire”8. Abilul
diplomat care fusese Bismark a reuşit „comme un maitre” să-şi izoleze
inamicul9. Anglia, Italia şi Rusia şi-au declarat neutralitatea, iar Austro-Ungaria
era indecisă şi, relativ, favorabilă Franţei10. Rezultatul acestui demers a fost
circulara lui Beust din 20 iulie/1 august 1870 prin care Austro-Ungaria se
declara neutră.
1

D. Berindei, op. cit., p. 66.
Ibidem, p. 68.
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N. Iorga, Correspondance diplomatique, p. 65.
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Mémoirs de Chancelier, prince de Bulow, Tome quatrième, 1849-1896, sa jeunesse et sa
carriére de diplomate, Paris 1931, p. 88-89.
5
Ibidem, p. 99-101.
6
„Monitorul Oficial” (în continuare, se va cita: M.O.) nr. 155/16 iulie 1870, p. 864.
7
I. Manolescu (col.), Războiul franco-german din 1870-1871. Studiu sumar al tuturor
operţiunilor, ediţia a II-a, Bucureşti, 1921.
8
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Izbucnirea războiului franco-german şi primele victorii obţinute de
germani au determinat pe conservatori să schimbe direcţia politicii externe
sperând într-un sprijin al Prusiei pentru declararea suveranităţii statale.
În timpul războiului, Pressa, condusă de Vasile Boerescu şi D. Ghica au
declanşat o campanie ce viza orientarea opiniei publice româneşti spre o luptă
diplomatică în vederea cuceririi independenţei. În diverse articole se pleda
pentru păstrarea neutralităţii ţării în condiţiile războiului franco-prusac şi sfătuia
factorii politici, parlamentul, şi guvernul, să se călăuzească nu după glasul
inimii, ci după cel al raţiunii intereselor de stat. Simpatia şi recunoştinţa pe care
România o avea/o datora Franţei nu trebuiau să genereze în ţară manifestări
antiprusiene1.
Atitudinea marilor puteri faţă de România, deşi ostilă, era deosebit de
nuanţată. În timp ce Austro-Ungaria, acum de partea Prusiei şi Rusia favorabilă
şi ea germanilor, încercau să profite de această conjunctură pentru susţinerea
intereselor lor în detrimentul Turciei, imperiul sultanilor intenţiona concentrarea
de trupe la sudul Dunării pentru a preîntâmpina un atac rusesc.
Guvernul român îl împuternicea pe agentul român de la Paris, I. Strat, să
semneze un tratat cu Franţa şi Turcia pentru a se împotrivi oricărui demers ostil
din partea Rusiei. Se spera şi în atragerea Angliei într-un front antirusesc2.
Capitularea lui Napoleon III la Sedan a făcut ca situaţia României în
plan internaţional să se agraveze. Rusia a început să concentreze armate la
graniţa asiatică cu Turcia, cu intenţia clară de a face presiuni asupra Turciei să
renunţe la prevederile Tratatului de la Paris din 18563.
Revizuirea tratatului ar fi însemnat şi o schimbare a statutului juridic
internaţional al României. Pentru a preîntâmpina luarea în discuţie a statutului
României, cercurile conducătoare au întocmit un memoriu ce trebuia adresat
congresului de pace ce ar fi urmat conflictului franco-german. În memoriu se
solicita capitalizarea tributului datorat Porţii şi recunoaşterea independenţei
României4.
Acest demers a fost de prisos. La 3/15 noiembrie 1870, ambasadorul rus
la Constantinopol, generalul Ignatiev, a remis lui Aali-Paşa nota cancelarului
Gorceacov prin care Rusia nu mai recunoştea prevederile Tratatului de la
Paris din 1856, relative la neutralitatea Marii Negre. Nota era adresată şi
celorlalte puteri semnatare ale tratatului5.
1

A. Stan, op. cit., p. 379-380.
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În noile condiţii oamenii politici de la Bucureşti, încercau o cât mai
rapidă desprindere de Turcia. În acest sens, Pressa publica, la 2 noiembrie, un
proiect de evoluţie politică externă a României.
Prin proiectul elaborat se propunea guvernului să proclame
independenţa şi regalitatea1.
Pornind de la analizarea statutului juridic internaţional creat României
prin Tratatul de la Paris, V. Boerescu aprecia că era în interesul marilor puteri
să facă din statul naţional român un stat neutru, în locul neutralităţii Marii
Negre ce fusese denunţată de Rusia.
Prin aceasta putea fi împiedicată redeschiderea chestiunii orientale.
Proiectul difuzat de Pressa a stârnit vii discuţii în opinia publică românească2,
dar şi protestul puterii suzerane.
Potrivit aprecierii domnitorului, Turcia se afla încă sub influenţa nefastă
a Rusiei3.
Nici Austro-Ungaria nu a rămas indiferentă, ameninţând România şi
Serbia cu o intervenţie armată în cazul unor acţiuni ce ar fi vizat cucerirea
independenţei4.
Turcia, cu toată suzeranitatea ce o exercita asupra României, nu a înţeles
însă culisele politicii româneşti. De aceea, după ce considera că proiectul apărut
în Pressa fusese alcătuit sub înrâurirea domnitorului5, puterea suzerană
considera că scrisoarea pe care Carol I o adresase Puterilor garante, prin care îşi
anunţa intenţia de a abdica, era un mijloc prin care se făceau presiuni asupra
acestor puteri pentru a recunoaşte cât mai curând independenţa României6.
Deşi greşită, în condiţiile interne ale României de atunci, opinia Turciei
se baza pe o înlănţuire logică a faptelor: încercarea oamenilor politici români de
a se apropia de Prusia; organizarea unor agitaţii politice care să creeze puterilor
garante şi puterii suzerane impresia că numai recunoaşterea independenţei
statului român i-ar da posibilitatea suveranului să restabilească ordinea în ţară;
creşterea prestigiului casei de Hohenzollern prin victoriile obţinute de Prusia pe
câmpul de luptă, ceea ce conducea la creşterea pretenţiilor domnitorului
României, membru al acestei case domnitoare.
Iniţiativei lui Carol de a trimite o scrisoare puterilor garante, Bismarck
i-a răspuns printr-o telegramă în care îi cerea să-şi amâne orice demers până

1

Memoriile regelui Carol I al României, vol. II, p. 134.
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după încheierea păcii, în situaţia de faţă principele nu putea primi nici măcar un
sprijin moral1.
Interesul opiniei publice din România faţă de desfăşurarea războiului
franco-german era atât de mare, încât, ministrul de interne Ion Ghica (în acelaşi
timp şi prim-ministru) dădea dispoziţia ca telegramele relative la război să fie
comunicate şi prefecţilor pentru o mai rapidă difuzare a ştirilor către opinia
publică, în paranteză fie spus nu atât filo-franceză cât mai ales anti-germană2.
Desfăşurarea conferinţei propuse de Rusia trebuia sa înceapă în ianuarie
1871, indiferent dacă Franţa ca semnatară a Tratatului de la Paris din 1856
putea sau nu să participe3. Totuşi guvernul francez aştepta ca cel puţin Anglia,
unde urma să se desfăşoare conferinţa, să-i adreseze invitaţia4. Austro-Ungaria
intenţiona să se opună intenţiilor ruseşti de a lua în discuţie „chestiunea
românească”, iar Germania, deşi sprijinită de Rusia, dorea să evite noi
complicaţii în Orient, înainte ca războiul să se fi încheiat, fără a se opune
direct5.
La 5/17 ianuarie conferinţa şi-a deschis lucrările la Londra6. În cadrul
primei şedinţe Poarta a declarat că nu se opunea să trateze direct cu Rusia7, însă
era decisă să-şi retragă reprezentantul dacă ar fi luat în discuţie chestiunea
românească8.
Chiar a doua zi, la 6/18 ianuarie, „anniversaire du jour où, à Konisberg,
Frederic I-èr posa sur sa tete la couronne de roi de Prusse, notre souverain, le
roi Guillaume I-èr, a accepté la couronne impériale, que lui offraient tous les
princes allemands [et il] acceptait [la] dignité [d’]empereur pour lui [et ses]
successeurs”9.
În cadrul primei şedinţe a Conferinţei, reprezentanţii Turciei, Rusiei,
Germaniei, Austro-Ungariei şi Italiei au dat o declaraţie prin care afirmau că
doresc cu ardoare ca pacea să fie menţinută în Orient10. Apoi lucrările au fost
suspendate până la 12/24 ianuarie în aşteptarea plenipotenţiarului francez11.
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Datorită refuzului lui Bismarck de a primi plenipotenţiarul francez la
conferinţă, guvernul francez a declarat că va considera neavenită orice hotărâre
a conferinţei care ar tinde să modifice tratatele existente1.
La 13/25 ianuarie Bismarck şi-a declarat acordul de a se încheia un
armistiţiu2 care a şi fost semnat la 19/28 ianuarie3, iar la 14/26 februarie s-au
semnat preliminariile păcii4 ce prevedeau cedarea Alsaciei şi Lorenei cu oraşul
Metz către Germania, în timp ce Belfort era înapoiat Franţei, „indemnitatea”
(despăgubirile de război) se stabileau la 5 miliarde5, fortăreţele franceze aflate
în acel moment ocupate de germani urmau a fi eliberate după semnarea păcii6.
La 17 februarie/1 martie Adunarea Naţionala a Franţei, retrasă la
Bordeaux ratifica preliminariile păcii cu 546 voturi pentru şi 107 împotrivă7. În
aceeaşi zi prin aclamaţii se aproba rezoluţia privind detronarea lui Napoleon III,
făcut responsabil pentru nenorocirile francezilor8.
Conferinţa şi-a încheiat lucrările la 1/13 martie consfinţind încălcarea
unilaterală a Tratatului de către Rusia9.
Încheierea războiului şi rezoluţiile sale au ocolit cu perspicacitate
România, atât datorită opoziţiei Turciei, care vedea în România o zonă de
influenţa proprie şi exclusivă, cât şi datorită intereselor divergente ale puterilor
creştine care nu mai erau în acel moment interesate de Turcia şi România, cât
mai ales de a obţine beneficii maxime din conflict. Problema românească
trecuse şi de această dată pe locul doi al unei conferinţe europene, dar şi ferea
România de imixtiuni ale unor puteri vecine, Austro-Ungaria, respectiv Rusia.
Raporturile cu Turcia şi modul cum aceasta găsea de cuviinţă sa-şi exercite
suzeranitatea erau mult mai convenabile oamenilor politici români şi
domnitorului Carol.
Important este, până la urmă, faptul că evenimentele şi zbaterile
domnitorului din această perioada au reuşit să menţină trează ideea de
independenţă naţională în interior şi existenţa unei „probleme româneşti” în
cancelariile europene.
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ROMÂNIA ŞI ITALIA ÎNTRE ANII 1879 ŞI 1887
Ionuţ Şerban*
ROMANIA AND ITALY BETWEEN 1879 AND 1887
Abstract
After the closure of the Peace Congress of Berlin was signed peace treaty
through the recognition of Romanian independence was conditioned by granting of
civil and political rights of all inhabitants f the country which were not foreign
subjects, yielding southern Bessarabia to Russia and the favorable resolution of capital
regarding the issue of foreign Romanian railways, Romania has made efforts to meet
the requirements established by the Treaty of 1/13 July 1878. The Italian Government,
on 6/18 December 1879 recognized the independence of Romania following the
amendment of Article 7 of the Constitution accrediting on Count Tornielli in
Bucharest, while Nicholas Crezulescu was accredited in Rome in January 1880. The
diplomatically relations between Italy and Romania after the Peace Congress of Berlin
were very good even if Italy adhered to the Romanian-Austro-Hungarian alliance only
in 1888.
Cuvinte cheie: diplomaţie, relaţii internaţionale, Tripla Alianţă, Italia,
România
Key words: diplomacy, international relations, Triple Alliance, Italy, Romania

După încheierea lucrărilor Congresului de Pace de la Berlin şi semnării
unui tratat de pace, prin care recunoaşterea independenţei României era
condiţionată de acordarea de drepturi civile şi politice tuturor locuitorilor ţării
ce nu erau supuşi străini, cedarea sudului Basarabiei către Rusia şi rezolvarea
favorabilă a acţionarilor străini în ceea ce priveşte chestiunea căilor ferate
române, România a făcut eforturi susţinute pentru a îndeplini cerinţele stabilite
prin Tratatul de la 1/13 iulie 1878. Pentru a se asigura ţării rangul ce i se
cuvenea în Europa, ministrul de Externe – printr-o notă circulară de la 1/13 iulie
1878 adresată reprezentanţilor noştri diplomatici de la Paris, Roma, Viena,
Berlin, St. Petersburg şi Belgrad – socotea că este oportun, în conformitate cu
noul statut al României şi pe baza principiului reciprocităţii, a solicita
respectivelor Cabinete să accepte transformarea agenţiilor diplomatice şi a
consulatelor generale de la Bucureşti în legaţii. Astfel, titularii acestora urmau
*
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să aibă calitatea de trimişi extraordinari şi miniştri plenipotenţiari, uzanţe
universal stabilite între statele suverane1.
La 18/30 octombrie 1878 Agentul României la Roma, Mihail
Obedenaru, telegrafia la Bucureşti că Guvernul de la Roma semnase scrisorile
de acreditare ale Baronului Fava, însă la presiunile Germaniei s-a abţinut la fel
cum a procedat şi guvernul francez. Totuşi, la 15/27 octombrie 1878, Baronul
Stuart a fost acreditat de către Rusia, iar la 21 octombrie/2 noiembrie Contele
Hoyos a fost acreditat de către Austro-Ungaria2.
Guvernul italian, la 6/18 decembrie 1879 a recunoscut Independenţa
României în urma modificării articolului 7 din Constituţie acreditându-l pe
Contele Tornielli, în timp ce Nicolae Cretzulescu a fost acreditat la Roma în
ianuarie 1880. Germania, prin secretarul de stat von Radowitz, arăta că
împreună cu Anglia şi Franţa nu vor recunoaşte Independenţa României dacă nu
se respecta Convenţia de Concesiune Stroussberg3.
Pretenţiile acţionarilor germani erau însă exorbitante, solicitând nu
numai ipotecarea întregii reţele a căilor ferate, ci şi venitul net al monopolului
tutunului4. Profund nemulţumit de asemenea pretenţii, Carol I ţinea să-i
precizeze girantului Consulatului german de la Bucureşti că „domnii din Berlin
ar vrea să trateze România ca pe Egipt”, o atitudine incompatibilă cu noul statut
dobândit de statul român. Suveranul regreta că răscumpărarea căilor ferate se
transformase într-o necesitate politică, altfel ar fi refuzat sancţiunea sa unui
asemenea proiect5.
Convenţia cu Societatea acţionarilor a fost atacată vehement în
Parlament pe motivul că aceasta constituia „o calamitate pentru ţară” şi, în
acelaşi timp, „un dezastru financiar pentru stat”6. Prin urmare, în noiembrie
1879, Camera a votat convenţia cu unele amendamente semnificative – printre
care şi cel referitor la strămutarea sediului Societăţii acţionarilor de la Berlin la
Bucureşti –, ceea ce nu era pe placul investitorilor germani. Cabinetul de la
Wilhelmstrasse ameninţa chiar cu ruperea relaţiilor diplomatice, în
eventualitatea în care autorităţile române nu reveneau asupra modificărilor
respective, şi apelul la Poartă, în calitate de Putere suzerană. Cu alte cuvinte,
continua a trata statul român ca o provincie vasală.
1
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În astfel de circumstanţe, deosebit de primejdioase pentru statul român –
a cărui independenţă nu era recunoscută de Germania, Franţa şi Anglia –,
Corpurile legislative se vedeau silite a accepta proiectul acţionarilor (ianuarie
1880). „Afacerea căilor ferate” lua sfârşit după zece ani de tensiuni şi presiuni
diplomatice, statul român preluând, de la 1 aprilie 1880, administrarea şi
exploatarea reţelei feroviare în condiţii deosebit de grele şi numai ca urmare a
ameninţărilor din partea Cabinetului de la Berlin.
În cursul anului 1879, diplomaţia românească, prin intermediul
reprezentanţilor acreditaţi la Roma urmărea cu interes deosebit evoluţiile
politicii europene. Astfel, la 16/28 ianuarie 1879, cu nr. 1911, era trimis de
către însărcinatul român la Roma, Obedenaru, un raport primit la Bucureşti la 6
februarie 1879 cu nr. 2911. Acesta scria Ministrului Afacerilor Străine român
despre vizita la Roma a vărului primar al Prinţesei Elisabeta a României, Prinţul
moştenitor al Suediei şi Norvegiei. Acesta dorea ca în luna aprilie 1879 să
viziteze România, dorind să ştie climatul din România, traseul dintre
Constantinopol şi Bucureşti, transmiţând mai multe urări familiei princiare a
României.
Trimisul Italiei la Roma, Mihail Obedenaru, a discutat cu Secretarul
General al Ministerului Afacerilor Străine al Italiei, Tornielli, despre absenţa
trimisului român de la balul Curţii în preziua oficializării relaţiilor românoitaliene (Obedenaru motivase faptul că nu i se dăduse o invitaţie; totuşi, încă din
timpul mandatului lui Esărescu se putea solicita verbal de către agenţii români o
invitaţie, care permitea acestora să intre într-un salon diferit de cel al Corpului
Diplomatic). După funeraliile regelui Victor Emanuel, la jurământul regelui
Umberto, agentul român a fost primit între membrii Corpului Diplomatic2.
Mihail Obedenaru a solicitat Ministerului Afacerilor Străine al Italiei
admiterea unui ofiţer român la Şcoala Superioară de Război de la Torino.
Contele Tornielli a remarcat faptul că agentul român nu a fost prezentat
Regelui, care dorea să cunoască personal pe toţi oamenii importanţi care erau la
Roma.
Regele ştia că un reprezentant oficial semnase la Roma tratatul de
comerţ cu domnul Depretis. Obedenaru admitea că domnul Rosetti urma să vină
la Roma, în jurul datei de 18 ianuarie 1879, ocazie cu care putea să fie prezentat
şi el regelui. Tornielli îl invita pe Obedenaru să accepte cât mai repede să fie
primit de Rege, pentru că vor fi alte ceremonii unde va fi invitat şi unde va fi
văzut de Rege.
1

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare, se va cita: A.M.A.E.), fond Italia, dosar
nr. 262, f. 121-123.
2
Rudolf Dinu, Studi italo-romeni. Diplomazia e societa, 1879-1914, Bucureşti, Editura
Militară, 2007, p. 217-277.
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Obedenaru spera ca Rosetti să vorbească cu Regele despre problema
legaţiilor celor două ţări şi despre executarea tratatului de la Berlin.
Trimisul român relata şi despre un ziar de la Milano care a publicat cu
douăzeci de zile mai înainte o corespondenţă trimisă de la Roma de A. Levy,
nesemnat, dar s-a dovedit că el era – la redacţia ziarului „Diritto”. Acesta
protesta faţă de atitudinea domnului Depretis care acordase prea multă
importanţă agentului român, pe care îl primea ca pe un adevărat ministru
plenipotenţiar.
La 9/21 aprilie 1879, Obedenaru scria Ministrului Afacerilor Străine
despre recepţia dată de primarul Romei, prinţul Ruspoli (care fusese căsătorit cu
o prinţesă Corachi, de la care avea mari proprietăţi în Moldova), cu ocazia
aniversării fondării oraşului la care fusese invitat alături de miniştrii
plenipotenţiari, deşi nu avea acest rang, deoarece se considera că „ în ochii
municipalităţii, Reprezentantul României e mai puţin străin decât alţi
reprezentanţi”1.
Agenţia Diplomatică a României la Roma, prin Obedenaru trimite o
analiză asupra situaţiei Cabinetului Italian condus de Depretis, cu nr. 849, care
făcea eforturi să reziste chiar cu unele remanieri. Tornielli, Secretarul General,
era acuzat de opoziţia italiană că era filorus. În cazul părăsirii postului de la
Roma, el ar dori să vină la Bucureşti ca Ministru Plenipotenţiar. Pentru
Obedenaru este neplăcută atitudinea filorusă a lui Tornielli, care ca italian, e
normal să se teamă de austrieci mai mult ca de ruşi. Acesta spunea, fără jenă, că
vedea la români veleităţi austriece2.
Tornielli îşi exprimase preocuparea despre chestiunea Rumeliei. Dacă
ruşii părăseau Rumelia, Tornielli credea că vor fi masacre pe scară largă. Turcii
nu puteau să se menţină în Balcani din cauza pericolului reprezentat de bulgari,
de aceea o soluţie ar fi fost ocupaţia mixtă, care i-ar costa mult pe italieni, iar în
plus, reacţia autohtonilor nu ar fi favorabilă, făcând aluzie la ocupaţia străină de
dinainte existentă din Italia. În caz de nonintervenţie, Italia alegea calea
diplomatică, pentru a nu lăsa iluzia că nu e interesată de această problemă.
Exista temerea că Austria va anexa Macedonia şi Albania, ceea ce dăuna
comerţului italian în Adriatica3.
Sunt invocate acţiunile fiului lui Garibaldi aliat cu aventurierul –
„saltimbanc” Fazzari, care pregătiseră trei vapoare cu aburi pentru a porni o
expediţie în Noua Guinee, însă în realitate se pare că doreau să ocupe Albania.
În cercurile guvernamentale se vorbea de o posibilă vasalitate a Albaniei
faţă de Turcia, Tornielli vorbind fără jenă de absurditatea pretenţiilor Greciei,
1

A.M.A.E. fond Italia, dosar nr. 262, f. 124, adresa nr. 872 primită la Minister la 14 aprilie
1879 cu nr. 5717.
2
Ibidem, f. 125-126.
3
Ibidem, f. 127-128
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că ziarele insistă asupra faptului că Epirul preferă ocupaţia otomană unirii cu
Grecia.
Fostul viceconsul italian la Preveza, dl. Corte, pe atunci viceconsul la
Brăila îi citise lui Obedenaru o parte a rapoartelor trimise de el guvernului
italian, în care era vorba despre albanezi dar şi despre românii din Epirul de Jos
(60.000 de familii, adică 300.000 suflete) care nici ei nu doreau anexarea
Epirului la Grecia. Astfel, italienii vedeau în expansiunea Greciei o ameninţare
a intereselor marinei comerciale italiene1.
Printr-o telegramă cifrată expediată de la Roma la 21 iunie/3 iulie 1879,
Obedenaru informa că în Cameră s-a dat un vot contrar Cabinetului cu 80 de
voturi, fiind probabilă demisia şi nu disoluţia Cabinetului, criza fiind de durată.
Agenţia Diplomatică a României la Roma trimisese o adresă referitoare
la impactul produs de Broşura Haymerle2. Chiar dacă Italia susţinea
recunoaşterea independenţei României, înainte ca să fie rezolvată chestiunea
evreiască, această comunitate era foarte puternică în Italia, fapt care nu putea
rămâne fără urmări pe planul politicii externe. La 9 noiembrie 1879, a fost
primit raportul agentului diplomatic al României la Roma, Esarcu, către
Ministrul Afacerilor Străine Vasile Boerescu. Acesta informa asupra faptului că
scena politică a Italiei era dominată de două curente: unul reprezentat de
Ministrul Cairoli, Secretarul General Maffei, în fond favorabil românilor;
celălalt reprezentat de domnul Malvano, Director politic în Minister. Cairoli
fiind şi Preşedinte al Consiliului de Miniştri era absorbit de problemele
esenţiale ale guvernului său. Neavând o bază parlamentară, Cairoli evita să
dezlănţuie asupra lui protestele israeliţilor din Parlament şi presă. Dl Maffei
este şi el favorabil cauzei româneşti, fără a avea mare influenţă. Curentul
Malvano este sprijinit de întreaga Alianţă Israelită reprezentată la Roma,
aproape oficial de un agent, pe cât de inteligent pe atât de activ Armand Levy şi
care era sprijinit şi de ambasadorul Italiei la Berlin, domnul de Launay.
Esarcu încerca să-l convingă pe Malvano că atitudinea ostilă a
israeliţilor din Italia avea un efect dăunător asupra percepţiei cauzei israelite în
România, unde se făcuseră paşi importanţi, începând cu legea comunală şi
Codul Civil din 1864, în plus blocând iniţiativa guvernului de a obţine de la
camerele de revizuire o soluţie mai largă în această privinţă împiedicând deci
realizarea completă a dorinţelor comunităţii israelite3.
C. Esarcu trimitea un alt raport la 23 noiembrie 1879, către Ministrul
Afacerilor Străine, Vasile Boerescu, în care acesta făcea prezentarea Guvernului
Cairoli în fata Parlamentului. Priorităţile programului erau abolirea legii
măcinatului şi reforma electorală. Urma o descriere a grupurilor politice:
1

Ibidem, f. 129.
Ibidem, f. 135.
3
Ibidem, f. 138-139.
2
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Depretis stânga moderată; Cairoli stânga accentuată. Între acestea se situau:
Grupul Crispi; Grupul Nicoterra. Un al cincilea grup era format de deputatul
Bertani împreună cu republicanii.
La 23 noiembrie/ 6 decembrie 1879, Obedenaru îl informa pe Ministrul
Afacerilor Externe al României, Mihail Kogălniceanu că ziarul „Italia” primea
150 de franci de la Agenţia Diplomatică a României pentru a publica articole
favorabile României. Ziarul primea subvenţii şi de la Legaţia turcă. Întrucât sau publicat detalii calomnioase referitoare la o „tranzacţie”, Obedenaru a trebuit
să trateze cu „gheşeftarul” ziarist pentru a publica o dezminţire1.
S-a dovedit că Nicoterra, Ministrul de interne era în legătură cu oameni
de afaceri cu interese în relaţiile cu turcii. Ziarul „Italia”, finanţat de Nicoterra
era în antagonism cu „Diritto”2. Cu acelaşi prilej, Obedenaru îi scria Ministrului
român al Afacerilor Străine că guvernul italian, datorită problemelor de ordin
parlamentar, va neglija chestiunile secundare de politică externă. Obedenaru îşi
exprima speranţa că guvernul Crispi, prin faptul că la Secretariatul general
rămânea Tornielli, va apuca să discute încheierea convenţiei comerciale dintre
România şi Italia. Ziarul „Diritto” se va supune ordinelor venite de la Ministrul
de Externe al Regatului Italiei3.
La 31 noiembrie/12 decembrie 1879, Constantin Esarcu a fost invitat ca
gerant al Legaţiei României la funeraliile Regelui4.
La scurtă vreme după soluţionarea problemei căilor ferate, Germania,
Franţa şi Marea Britanie au trimis la Bucureşti, prin reprezentanţii lor, ridicaţi
acum la rangul de miniştri plenipotenţiari, o notă identică, la 8 februarie 1880.
Prin respectiva notă, independenţa României căpătase consacrarea
internaţională, stabilindu-se relaţii diplomatice la nivel de state suverane, cu
toate că guvernele de la Berlin, Paris şi Londra îşi exprimau anumite rezerve
faţă de dispoziţiile constituţionale referitoare la naturalizarea individuală. Acest
imperios obiectiv fiind înfăptuit, ministrul Afacerilor Străine, Vasile Boerescu,
aprecia, de la tribuna Adunării Deputaţilor, că „cea din urmă piatră a edificiului
nostru politic s-a pus”5.
Aşa cum am observat, în pofida poziţiei echivoce a Germaniei faţă de
cerinţele româneşti, atitudine ce a pricinuit mâhnire la nivelul cercurilor politice
de la Bucureşti, în perioada ulterioară vom asista la o îmbunătăţire a raporturilor
cu această Putere şi ca urmare a tratamentului la care a fost supusă România de
către Rusia în anii 1878-1880. Atitudinea din ce în ce mai belicoasă a Rusiei şi
tendinţa sa evidentă de a exercita un veritabil protectorat asupra Bulgariei
1

Ibidem, f. 44.
Ibidem, f. 45.
3
Ibidem, f. 46.
4
Ibidem, f. 141.
5
Ibidem.
2
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stârniseră neîncredere la nivelul cercurilor conducătoare de la Bucureşti, astfel
că se impunea promovarea unei politici de apropiere faţă de Germania, cu atât
mai mult cu cât nu existau interese divergente între cele două state1.
Într-o scrisoare adresată Prinţului Bismarck, la 29 februarie/12 martie
1880, Carol I sublinia rolul pe care l-ar juca România, prin poziţia sa strategică,
în evoluţia ulterioară a „chestiunii orientale”, nutrind speranţa că ţara ale cărei
destine le conduce „se va putea rezema, sub toate constelaţiunile viitoare (subl.
ns.), pe scutul binevoitor al Imperiului german”. Dincolo de legăturile dinastice
existente, Germania reprezenta, în acel moment, principala forţă militară a
continentului (fapt demonstrat în războiul cu Franţa din 1870-1871) şi, prin
alianţa cu Austro-Ungaria din octombrie 1879, o serioasă contrapondere faţă de
pericolul panslavismului2.
Devenise evident că pentru asigurarea existenţei naţionale şi garantarea
frontierelor, era absolut necesară integrarea într-un sistem de alianţe. Privite
într-o asemenea perspectivă, nu sunt deloc surprinzătoare tatonările
diplomatice, din perioada imediat următoare, pe lângă Puterile Centrale şi
semnarea unei alianţe cu acestea, în 1883, alianţă ce va sta la baza politicii
externe româneşti până la izbucnirea Primului Război Mondial.
Schimbările făcute pe plan internaţional, datorate noului curs imprimat
politicii externe germane de către împăratul Wilhelm al II-lea şi apropierii rusofranceze, au dus la strângerea legăturilor dintre Viena şi Berlin. AustroUngaria, măcinată de problemele interne, avea nevoie de sprijinul Germaniei
pentru politica sa balcanică, iar aceasta din urmă, la rândul său, vedea în
controlul Europei Centrale şi de Sud-Est o platformă necesară politicii sale
mondiale. În plus, atât diplomaţia germană, cât şi cea austro-ungară, considerau
că noul context internaţional impunea prelungirea tratatului Triplei Alianţe, fără
a mai aştepta expirarea celui aflat în vigoare.
Italia, aflată în plin război vamal cu Franţa, neliniştită de apropierea
dintre aceasta şi Rusia şi angrenată într-o politică colonială în Africa, a fost şi
ea de acord cu reînnoirea Triplei Alianţe, în pofida presiunilor venite de la
Paris3 şi a divergenţelor cu Austro-Ungaria, datorate problemei italienilor din
Dubla Monarhie şi celei a Balcanilor. Guvernul de la Roma considera
menţinerea Triplei Alianţe, „un rău necesar” – după cum se pronunţa primul
ministrul Rudini într-o discuţie avută cu Giers la Monza în 18914, ca fiind încă

1

Rudolf Dinu, Studi italo-romeni, p. 60-61.
Lucian Giura, Maura Giura, Otto von Bismarck-Artizanul Germaniei Moderne, Sibiu, Editura
Tehno Media, 2003, p. 167.
3
Fédéric Stieve, L’ Allemagne et la politique européenne 1890-1914, Paris, Les Ếditions
Rieder, 1929, p. 44.
4
A. De Stieglitz, L’ Italie et la Triple Alliance, Paris, Dujarrie et Cie, 1906, p. 15.
2
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folositoare Italiei în asigurarea securităţii şi susţinerea politicii sale în zona
Mediteranei.
Unificarea Italiei1 şi stabilirea capitalei la Roma2, recunoaşterea
Independenţei României şi sprijinul direct al Italiei3 au contribuit la
intensificarea relaţiilor de prietenie a celor două state latine.
Chiar dacă semnarea unui acord comercial sau ridicarea agenţiei
diplomatice româneşti la rangul de legaţie (5 decembrie 1879) întâmpinaseră
probleme mai ales datorită necesităţii respectării articolului 44 al Tratatului de
la Berlin care implica revizuirea articolului 7 din Constituţia României, fapt
susţinut şi de comunitatea evreiască din Italia, care datorită votului censitar
avea o zecime din locurile din Cameră şi putea influenţa decisiv soarta
guvernelor Italiei, totuşi cele două state aveau interese comune, mai ales după
ce ambele deveniseră membre ale Triplei Alianţe4.
Contele Tornielli alături de Augostino Depretis doreau să recunoască
Independenţa de Stat a României în condiţiile în care aceasta fusese
condiţionată de chestiunea evreiască şi de chestiunea Stroussberg,
desolidarizându-se de Berlin, Londra şi Paris şi dorind să facă acest demers în
mod unilateral. La 4 aprilie 1879 Ambasadorul italian la Berlin l-a informat
printr-o notă pe Ministrul de Externe german von Bülow că Italia este gata să
recunoască Independenţa României.
După demisia Guvernului Depretis, Contele Tornielli a fost numit prin
decret trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Italiei la Bucureşti, însă
între 7 septembrie şi 5 decembrie, până la lămurirea chestiunii Independenţei
României, a fost detaşat la Belgrad.
Contele Giuseppe Tornielli Brusati di Vergano făcea parte dintr-o
familie deosebit de bine văzută în Italia, tatăl său fiind un apropiat al Regelui
Victor Emanuel al II-lea. Intrat ca voluntar în Ministerul de Externe a îndeplinit
diverse sarcini administrative, astfel că în 1863 a primit primele însărcinări în
afara Italiei la Sankt Petersburg şi în 1867 la Atena. Alături de Maffei di Boglio
a fost considerat unul dintre promotorii politicii italiene în timpul crizei
orientale. La 11 mai 1877 Mihail Obedenaru, cunoscându-l pe Tornielli în
calitatea sa de secretar general al Ministerului de Externe, spunea despre el că
1

Ionuţ Şerban, Constituirea Regatului Italiei şi recunoaşterea lui Victor Emanuel al II-lea ca
Rege al Italiei, în Istorie şi Societate, vol. IV, coordonatori Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea,
George Rotaru, Rm. Vâlcea, Editura Rottarymond, 2006, p. 173-186.
2
Idem, L’etablissement de la capitale du Royaume de l’Italie a Rome. Reactions diplomatiques
roumaines, în „Analele Universităţii din Craiova”, Seria Istorie, Anul XI, nr.11, 2006, p. 121125.
3
Idem, Italia şi recunoaşterea independenţei de stat a României, în „Analele Universităţii din
Craiova”, Seria Istorie, Anul XII, nr. 12, 2007, p. 245-250.
4
A.M.A.E., fond Arhiva Istorică, vol. 262, dosar nr. 71/D3 Roma/1877-1878, f. 110.
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era cel care se ocupa de stabilirea contactelor cu agenţii puterilor acreditate la
Roma1.
Neînţelegerile sale cu Luigi Corti, noul Ministru de Externe l-au
determinat să dorească a pleca în misiune peste hotare. Aşa cum reiese din
corespondenţa diplomatică a lui Obedenaru, el ar fi dorit să ajungă la
importantul post din Constantinopol, dar din cauza opoziţiei a trebuit să se
mulţumească în a alege între Belgrad şi Bucureşti. Se pare că a preferat
Bucureştiul datorită poziţiei sale cheie între Sankt Petersburg şi Viena, dar şi
datorită bugetului mai mare de la Bucureşti decât la Belgrad (50.000 de lire la
Bucureşti şi 35.000 la Belgrad)2.
Considerat de unii dificil, de alţii un excelent ambasador, Tornielli a
sosit la Bucureşti prezentându-şi scrisorile de acreditare la 18 septembrie 1879,
fiind primul reprezentant al Italiei în România independentă. Căsătorit cu o
rusoaică, Tornielli a atras atenţia în epocă fiind socotit un filorus incurabil.
Agentul diplomatic al României la Roma, Mihail Obedenaru, nota că Tornielli
era filorus în bună parte datorită faptului că era în mod obsesiv anti austriac3.
Ca şi Camillio Cavour, era adeptul principiului naţionalităţilor care
făcuse să triumfe unitatea statului Italian. Astfel, în vara lui 1878, într-o discuţie
cu agentul României la Roma spunea că distrugerea acestui principiu era la fel
de imposibilă precum fusese cu un an înainte văzută problema Independenţei
României.
În această perioadă Italia nu a avut o strategie adecvată din cauza
slăbiciunii de caracter a titularului portofoliului externelor, Cairoli, şi a
secretarului general Maffei di Boglio. Recomandările lui Tornielli, socotit
adevăratul ministru de externe în timpul guvernării Depretis au fost baza
acţiunilor Italiei în chestiuni precum problema mănăstirilor închinate,
chestiunea Arab Tabia (1879-1890), proclamarea Regatului României, 14
martie 1881 şi Chestiunea Dunării (1880-1881)4.
Primii doi ani de după Tratatul de pace de la Berlin, reprezintă perioada
în care România a încercat să impună puterilor europene Independenţa sa
condiţionată în 1878 de prevederi care reprezentau imixtiuni în viaţa sa politică
internă. După îndeplinirea acestor condiţii în octombrie 1880 Independenţa
României era un fapt împlinit pentru toate statele europene. Noul statut politic
al României impunea prezenţa acesteia într-un sistem de alianţe5. La acestea se
1

Ion Bulei, Giuseppe Tornielli-Brusati di Vergano. Notes regarding his Diplomatic Mission în
Romania, 1879-1887, în Annuario dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di
Venezia, anno V, 2003, p. 398.
2
Rudolf Dinu, Studi, p. 279.
3
Ibidem, p. 218-219.
4
Ion Bulei, op. cit., p. 418.
5
Sorin Liviu Damean, op. cit., p. 105-106.
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adăuga şi tratamentul discriminatoriu la care fusese România supusă cu ocazia
discuţiilor privitoare la statutul său în C.E.D. În ciuda afinităţii clasei politice
româneşti pentru Franţa, România nu putea să spere la o alianţă cu aceasta din
cauza deteriorării prestigiului francez în Europa de după 1871, dar şi din cauza
atitudinii Franţei faţă de Independenţa României şi a dezinteresului economic,
cercurile financiare franceze preferând să fie auxiliarul celor germane, mai ales
după discuţiile legate de modificarea articolului 7 din Constituţia din 1866. Cu
Rusia, România nu putea avea relaţii apropiate, întrucât în ianuarie 1879 armata
română fusese practic pe punctul de a se confrunta cu armata ţaristă pentru
controlul înălţimii Arab-Tabia, punct strategic din vecinătatea oraşului Silistra.
Dacă Austro-Ungaria sprijinea România, din dorinţa de a împiedica
preponderenţa Rusiei în Bulgaria, Germania era de partea Rusiei, pentru ca
aceasta din urmă să nu aibă prilej să se apropie de Franţa1.
În privinţa Austro-Ungariei, România se afla în conflict din cauza
statutului acesteia în Comisa Dunării, a boicotului economic pe pieţele Dublei
Monarhii, dar mai ales din cauza problemei românilor din Transilvania.
În ciuda legăturii dinastice, nici Germania nu se bucura de o atitudine
favorabilă la Bucureşti, fie şi numai din cauza atitudinii lui Otto von Bismarck
la Congresul de la Berlin, la care se adaugă şi o serie de afirmaţii ale acestuia
faţă de români. În plus, mai era şi un curent anti-monarhic, dar acestea nu erau
dificultăţi insurmontabile2. Astfel, putem să considerăm că nu numai România
avea un interes în direcţia unei alianţe, ci şi înseşi statele europene. Astfel,
alianţa austro-germană din 1879 trebuia consolidată. Dacă în 1881, Serbia
semnase un tratat cu Austro-Ungaria, iar în 1882, Italia devenise aliată,
transformând Dubla Alianţă în Tripla Alianţă, Austro-Ungaria avea nevoie de o
certitudine la graniţa de sud şi sud-est, iar aceasta nu era asigurată decât de un
tratat cu România. Germania, a cărei orientare era spre Vest, urmărind stârpirea
în faşă a oricărei tendinţe de apropiere franco-ruse, era interesată să aibă
asigurat un surplus de trupe austriece în Apus, în situaţia în care România ar fi
devenit aliată cu Austro-Ungaria.
Constituţia din 1866 la articolul 93 prevedea că şeful statului avea
atribuţii de politică externă, în domeniul tratatelor de comerţ şi navigaţie, dar şi
altele asemenea. Omisiunea tratatelor internaţionale părea justificată până în
1880, întrucât România nu era independentă, dar la modificarea Constituţiei din
1883, situaţia s-a menţinut. Putem să considerăm că suveranul a dorit să aibă
iniţiativa politicii externe, evitând dezbaterea în Parlament. În privinţa
validităţii actului semnat de şeful statului, conform articolului 92, aceasta era
asigurată de semnătura ministrului de externe. Atât timp cât era o unitate de
vederi între cei doi, situaţia era bună, complicaţiile venind doar în cazul unor
1
2

Rudolf Dinu, Studi, p. 221.
Ibidem, p. 222.
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dispute. Şansa unui tratat cu Puterile Centrale era asigurată de faptul că existau
adepţi în ambele partide care se succedau, de regulă, la guvernare: liberalii şi
conservatorii.
Nu numai românii erau interesaţi de o alianţă cu Puterile Centrale, ci şi
Austro-Ungaria şi Germania. Cel puţin astfel putem interpreta interesul lui
Bismarck, acesta fiind conştient că într-o eventuală competiţie pentru semnătura
României, Rusia putea câştiga, deoarece putea promite Transilvania.
În acest context, observând întărirea relaţiilor dintre Austro-Ungaria şi
Rusia în 1881, fără a crea impresia că se simte afectată de Problema Dunării,
România s-a proclamat Regat. România spera că dacă va accepta rolul de
preşedinte al Austro-Ungariei va putea obţine controlul Comisiei Europene
asupra Comisiei mixte, însă reprezentantul Franţei Barrère a făcut o propunere
care continua să menţină controlul secret al Austro-Ungariei, care rămânea
preşedinte permanent sub controlul formal al Comisiei Europene exercitat de un
preşedinte ales la 6 luni, dar şi prin intermediul Serbiei cu care avea o alianţa
din 18811.
Mesajul tronului din 15/27 noiembrie 1881 critica tendinţele abuzive ale
Austro-Ungariei legate de problema Dunării, atrăgând ostilitatea Austro-Ungariei
care a generat un conflict diplomatic.
Misiunea baronului Nicolics începută la Bucureşti la 26 martie 1881
avea ca scop integrarea României într-o alianţă cu Austro-Ungaria. Deşi
cercurile politice de la Bucureşti au refuzat formula dorită de Viena, dar au
înţeles că trebuie să cedeze deoarece Rusia era incapabilă să-şi exprime o
opinie, iar Franţa era de partea Austro-Ungariei cea ce însemna practic izolarea
României. La 21 mai/2 iunie 1882 Comisia Europeană a Dunării a prezentat
regulamentul de navigaţie şi poliţie fluvială (aplicabil pe tronsonul Porţile de
Fier-Galaţi) şi a adoptat propunea Barrère2. Între 8-20 februarie şi 10-22 martie
1883 s-au desfăşurat lucrările Conferinţei de la Londra a celor 7 puteri care i-au
acordat Rusiei autoritate până la Galaţi, eliminând Braţul Chilia de sub
autoritatea C.E.D. Totodată, mandatul acesteia a fost prelungit cu 21 de ani.
România a protestat, în timp ce Conferinţa de la Londra nu putea să aplice
măsuri de coerciţie. Singura constantă a timpului a fost atingerea punctului
culminant al diferendului româno-austro-ungar al cărui punct central era
problema românilor din Transilvania3. Izolarea diplomatică a României era
acum totală. Ignorarea dorinţelor Franţei ca România să adere la Tratatul de la
Londra coroborată cu ascensiunea Rusiei în Bulgaria şi fricţiunile dintre
România şi Rusia, România nu avea de ales decât să adere la Tripla Alianţă.
1

Academia Română, Istoria Românilor, vol. VII, tom II, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
2003, p. 238.
2
Ibidem, p. 239.
3
Ibidem, p. 240.
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La 20 mai 1882 cu scopul de a asigura graniţa de sud a Austro-Ungariei,
Italia devenea membru fondator al Triplei Alianţe. Deşi mişcarea strategică a
fost gândită magistral de către Bismarck, absenţa suportului naţional din statele
membre o făceau fragilă1. Această consideraţie este întărită de faptul că
România şi Italia aveau litigii ireconciliabile în plan teritorial cu AustroUngaria2.
Aşadar, în prima jumătate a anului 1883, se poate afirma că iniţiativa
unei alianţe cu România era de partea Germaniei, ea fiind preluată şi de Viena,
înainte ca să aibă un ecou la Bucureşti. D.A. Sturdza, titularul portofoliului
externelor de la Bucureşti era prea puţin influent, în comparaţie cu primul
ministru, Ion C. Brătianu, acesta fiind cel vizat de diplomaţia de la
Wilhelmstrasse, ca putând să ofere sprijinul necesar lui Carol I pentru a perfecta
înţelegerea. Vara anului 1883 a reprezentat o cotă maximă a încordării relaţiilor
austro-ungaro-române datorită incidentului provocat la inaugurarea statuii lui
Ştefan cel Mare la Iaşi de senatorul Petre Grădişteanu care vorbea de podoabele
lipsă de pe coroana voievodului, discurs perceput imediat ca ofensator pentru
Cabinetul de la Viena, care a trecut la ameninţări voalate, prin inspecţii la
graniţa transilvană efectuate de generalul Beck, Şeful Statului Major austroungar.
Neînţelegerile dintre Prinţul Battemberg şi generalii ruşi în Bulgaria au
creat o nouă situaţie conflictuală care a fost de natură să grăbească acţiunile
aliaţilor, la 26 august/7 septembrie 1883 consumându-se două întâlniri între
Bismarck şi Ion C. Brătianu la Gastein.
Premierul român a readus în discuţie fricţiunile cu Austro-Ungaria,
cancelarul german încercând să domolească iritarea provocată de Cabinetul de
la Viena, pe lângă care stăruise în acelaşi scop. Cert este că ambii oameni de
stat erau conştienţi că alianţa româno-germană nu putea fi viabilă decât printr-o
alianţă cu Austro-Ungaria. Astfel, Cancelarul german a refuzat acceptarea
dorinţelor părţii române de a negocia direct cu Germania (tratat bilateral) şi de a
adera oficial la Tripla Alianţă (transformarea în Quadrupla Alianţă), propunând
un tratat între Viena şi Bucureşti la care să adere Germania3. Această iniţiativă
venea după ce Bismarck reuşise să cumpere bunăvoinţa Rusiei cu un nou ajutor
financiar (tratatul de reasigurare din 1881). Totodată, Bismarck considera că
alianţa cu România valora mult mai mult decât alianţa cu Italia, care ar fi atacat
Franţa numai în cazul în care ar fi fost prejudiciată în Africa, în timp ce
România ar fi asigurat alianţa de orice încercare a Rusiei de apropiere de Franţa
pe filieră balcanică. Deşi relaţiile româno-italiene evoluaseră excelent (dovadă
1

Teodor Pavel, Între Berlin şi Sankt Petersburg, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană,
2000, p. 200.
2
Ibidem, p. 201.
3
Academia Română, Istoria Românilor, vol. VII, tom II, p. 243.
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încercarea Italiei de a acredita prima un reprezentant la Bucureşti recunoscând
astfel Independenţa României), cu excepţia episodului în care Italia sprijinise
hotărârile Comisiei Europene, problema unui tratat nici nu a fost prezentă pe
agenda discuţiilor dintre cei doi demnitari. Germania era interesată ca
Austro-Ungaria să aibă un aliat în sud, iar aceasta din urmă putea să spere că
având aproape Serbia, Italia şi România, anihila epicentrul unui seism în care ar
fi fost antrenate naţionalităţile oprimate din Imperiu, care priveau la conaţionalii
lor din statele independente1.
Astfel, Kalnoky a primit sarcina de a întocmi un tratat în termeni
asemănător celor din 1879 şi 1882, Brătianu a refuzat introducerea unei clauze
reciproce care nu ar fi permis celor două părţi contractante tolerarea pe propriul
teritoriu, de acţiuni îndreptate contra partenerului (aluzie la chestiunea
românilor din Transilvania), acceptând în schimb o clauză de ajutor reciproc
(casus foederis) în caz de agresiune din partea unui terţ. Totodată, sub motivul
că Regele Carol ar fi iritat, Brătianu a evitat introducerea unui articol privitor la
comandamentul suprem, în fapt refuzând subordonarea armatei române.
Premierul român a reuşit o altă performanţă notabilă, aceea de a introduce
menţiunea potrivit căreia alianţa defensivă româno-autro-ungară corespundea
aceluiaşi scop urmărit de Germania şi Austro-Ungaria. Bismarck a fost de acord
evitând însă menţionarea Rusiei ca eventual agresor (menţiune care apare în
tratatul din 1879), deoarece ar fi cauzat probleme în cazul divulgării termenilor
acordului, motivând o eventuală dezaprobare a Împăratului Wilhelm.
Astfel, tratatul a fost semnat la 18/30 octombrie 1883, între România şi
Austro-Ungaria, în aceeaşi zi aderând şi Germania. Pe lângă cele menţionate, în
preambul şi cele şapte articole, Tratatul mai prevedea încheierea unei convenţii
speciale în privinţa problemelor militare în cazul unei agresiuni certificate,
interdicţia încheierii păcii separate. Tratatul se încheia pe o durată de cinci ani
din momentul ratificării (Carol I la 6 noiembrie 1883, Wilhelm I şi Franz
Joseph la 12 noiembrie 1883). Se prevedea că în absenţa denunţării sau cererii
de revizuire formulate cu un an înainte, Tratatul se prelungea automat cu trei
ani, în tot acest timp părţile contractante neavând voie să încalce caracterul
secret asupra tratatului.
O problemă mai puţin dezbătută de istoriografie a fost aceea a
inexistenţei unui tratat între România şi Austro-Ungaria în intervalul 18/28
octombrie 1891 şi 13/25 iulie 1892.
În 1881, Italia a fost primul stat care a recunoscut oficial calitatea de
Regat a statului propunând scutirea de necesitatea existenţei unui acord între
statele care recunoşteau regatul aşa cum era stipulat în Tratatul de la Aachen din
11 octombrie 1818.
1

Ibidem, p. 245.

209

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
Odată cu venirea guvernului Mancini, capacitatea guvernului Tornielli
de a interveni în viaţa politică a scăzut considerabil. Tornielli a oferit şansa ca
Italia să aibă un local pe măsură pentru Ambasada Italiei la Bucureşti în
condiţiile în care doar Ambasada Rusiei şi Consulatul general al Greciei mai
aveau astfel de facilităţi.
Pe timpul misiunii sale diplomatice, Tornielli s-a remarcat printr-o
detaliere excesivă a realităţilor româneşti. Cea mai importantă lucrare a lui
Tornielli este Relazione del Regalo Ministro d’Italia in Romania per il biennio
1882-1883 având 532 de pagini. Considerat de istoriografie ca fiind un amplu
tratat despre constituirea statului român independent, fapt care a dus la
publicarea acestui în Italia în 1885 „pentru valoarea sa deosebită”1.
Misiunea sa s-a încheiat pe 25 decembrie 1887 devenind în final
ambasador în Spania.
Perioada cuprinsă între recunoaşterea Independenţei de Stat a României
de către Italia şi semnarea Tratatului din 1888 poate fi împărţită în mai multe
perioade în funcţie de nivelul de intensitate.
Astfel între 1879 şi 1881 în timpul guvernării lui Benedetto Cairoli, care
era şi ad-interim şi la externe, Italia s-a grăbit să recunoască Independenţa,
desolidarizându-se de Germania. Astfel la 15 decembrie 1879 trimisul Italiei la
Berlin, De Launay trimitea un raport în care menţiona că România devenise
mult mai îndrăzneaţă în urma recunoaşterii Independenţei de către Italia.
Italia nu avea interese deosebite în România şi nici nu dorea o strategie
în Balcani, revenindu-i sarcina de a media între Germania şi România.
La 26 ianuarie 1880 s-a votat legea privind răscumpărarea căilor ferate,
fapt care a pus capăt litigiului cu Germania. Pe 28 ianuarie 1880, Cairoli îi scria
lui De Launay că agentul român la Roma, Constantin Esarcu, urmând ordinele
guvernului său, i-a comunicat lui Cairoli că „această soluţie satisfăcătoare
pentru Germania este datorată în mare parte bunelor oficii ale Italiei”2.
La 3 aprilie 1881 Italia a fost prima ţară care a recunoscut calitatea de
Regat a României. Din 1882 s-a schimbat atitudinea cu ocazia negocierii
statutului navigaţiei pe Dunăre (1881-1883). Acest lucru poate fi explicat de
semnarea în 1882 a acordului Triplei Alianţe. Această alianţă s-a constituit ca
urmarea a modificărilor apărute în Balcani (Austria câştiga protecţie asupra
Bosniei şi Herţegovinei) şi în Mediterana (Franţa anexa Tunisia în 1881, iar
Marea Britanie Egiptul în 1882).
Aceasta explică sprijinul Italiei faţă de propunerea austriacă în privinţa
statutului Dunării, privită cu răceală de guvernul şi opinia publică din România.
1

Ion Bulei, op. cit., p. 398.
Documenti Diplomatici Italiani (în continuare, se va cita: D.D.I.), seria II, vol.12, doc. 583,
Cairoli către Launay.
2
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Sursele documentare arată că atitudinea Italiei a determinat cel puţin indirect
apropierea României de Austro-Ungaria1.
Din octombrie 1882, Ion Bălăceanu a fost acreditat la Roma, ca trimis
extraordinar şi ministru plenipotenţiar. Misiunea sa la Roma a avut două
momente importante. Primul a fost legat de chestiunea susţinerii României la
Conferinţa privind chestiunea Dunării la Londra de către Italia. Ministrul de
Externe Mancini s-a exprimat decis în Senatul Italiei pentru sprijinul acordat
României, dar la Conferinţă nu a făcut nimic pentru România. Dimitrie Sturdza,
ministrul de externe român, a protestat faţă de atitudinea lui Mancini în faţa
contelui Tornielli, care a raportat cazul lui Mancini. Acesta a declarat că nu
promisese oficial niciun sprijin, fapt ce l-a determinat pe Bălăceanu să-şi
înainteze demisia. În cele din urmă, Mancini a revenit asupra declaraţiei sale
anterioare, confirmând justeţea raportului trimis la Bucureşti de Bălăceanu2.
A doua chestiune, a fost legată de vizita suveranului Carol I în Italia,
împreună cu regina Elisabeta la Sestri. Regele Umberto dorea să-l vadă pe rege
la Roma, dar cardinalul Giacobini i-a cerut lui Bălăceanu să-i transmită regelui
Carol că Papa nu era de acord ca un rege catolic să viziteze un stat nerecunoscut
de Papă, chiar dacă regele conducea un stat necatolic.
Tornielli, aflat în concediu la Roma, i-a cerut lui Bălăceanu să-şi
convingă regele că trebuia să-l onoreze pe regele Umberto cu o vizită în Roma.
Regele Carol, dorind să nu provoace un scandal diplomatic între Papă şi
regele Italiei i-a trimis regelui Umberto prin intermediul lui Bălăceanu o
scrisoare prin care îşi exprima regretul de a nu putea merge la Roma, din cauza
unor motive personale, între care era avansat cel al necesităţii reveniri în
România pentru alegerile generale. Regele Umberto nu a comentat în faţa lui
Bălăceanu acest motiv, arătându-se indiferent3.
La 26 iulie 1883, Ion Bălăceanu, trimisul României la Roma expedia un
raport secret direct către Regele Carol privitor la situaţia externă a României,
care impunea prezenţa sa într-un sistem de alianţe dacă nu dorea să fie ca şi
înainte de recunoaşterea independenţei un subiect de tranzacţie: „Convorbiri
ultrasecrete au avut loc în acest moment, între Viena, Berlin, Roma şi Londra,
în vederea plasării României sub garanţia colectivă a marilor puteri. Acest
proiect, dacă nu e austriac – ar putea să fie de origine italiană, este prezentat
în cele mai bune culori pentru noi: este vorba, bineînţeles, să ne fie bine nouă,
de a ni se garanta împotriva propriilor noastre tendinţe, să ne împiedice să

1
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3
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deviem de la misiunea civilizatoare şi pacifică, care ne este rezervată în Orient
etc., etc.”1.
Autorii proiectului, considera Bălăceanu, ar fi avut în vedere menajarea
economiei româneşti care ar fi avut de suferit dacă se conforma necesităţilor
militare specifice aderării la o alianţă. Sub masca garantării neutralităţii nu
poate fi ascunsă totuşi intenţia austriacă de a priva România de mijloacele
militare indispensabile unei eventuale revendicări a teritoriilor româneşti aflate
sub administrarea dublei monarhii: „Este în aceeaşi măsură, vorba de a ne
sustrage, încă o dată, necesităţilor şi preocupărilor unei alianţe, preocupări care
ne antrenează la înarmări ruinătoare paralizând dezvoltarea noastră economică.
În acelaşi timp, s-ar crea, pe Dunăre, o nouă Belgie, nu mai puţin prosperă, nu
mai puţin utilă, decât cealaltă, pentru echilibrul şi pacea Europei.
Pe fondul tuturor acestor fapte, există dorinţa de a fi puşi sub tutelă ca
pe un fiu al familiei pe care vor să-l împiedice să contracteze o uniune
nefericită… Austria convinsă, greşit sau corect, că noi nu vom fi alături de ea,
în ziua când un război ar izbucni între ea şi Rusia, vrea să facă imposibilă o
alianţă împotriva sa. Ea a ştiut să grupeze şi să facă să merite în ochii puterilor
prietene, toate faptele care pot să ne dea aparenţa unui nou Piemont, ataşat
flancului său. Contele Kalnoky a făcut să se ştie, aici şi peste tot, că „Austria ar
şti să prevină acest conflict când şi cum interesul siguranţei sale i-ar dicta-o,
fără a reface greşeala, ca altădată, de a aştepta ca să fie atacată pe terenul său”.
Bălăceanu primise pe căi diplomatice toate aceste informaţii, fapt ce îl
determină să-i acorde toată atenţia necesară deoarece a coroborat-o cu
aserţiunea exprimată de Mancini potrivit căreia Austria manifesta o atenţie
deosebită în contextul edificării de către România a unor lucrări de apărare la
graniţa cu Austro-Ungaria, deoarece acesta se temea de orice conflict ar izbucni
în Europa:” Ideea neutralizării noastre a găsit, în cele patru capitale, pe care leam numit, o primire favorabilă, se studiază serios. Aici se opreşte scrisoarea pe
care am primit-o şi pe care o rezum pentru Majestatea Voastră. Dar cum la
această ordine de idei se ataşează o frază pe care domnul Mancini mi-a spus-o,
acum câteva zile, găsesc momentul oportun să o raportez Regelui: era vorba de
misiunea Generalului Brialmont, despre care a fost informat ministrul italian
deoarece, spunea el, „această afacere care putea să nu aibă gravitate, prin ea
însăşi, ar împrumuta cu această ocazie o importanţă foarte particulară”. Nefiind
pregătit în această privinţă, şi, neştiind despre misiunea generalului belgian,
ceea ce spuseseră ziarele în acest sens, m-am rezumat să-i fac Excelenţei Sale
observaţia că, a priori, ar părea inadmisibil ca lucrările de apărare pe care le-am
întreprins la graniţele noastre, pot inspira nelinişti Austriei: „Nu cred, deloc, că

1

Ibidem, p. 246-249.
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Austria se teme de România” – a răspuns domnul Mancini, „dar trebuie să se
teamă de orice poate să dea foc Europei”.
Un raport redactat la Sinaia, în data de 3/15 august 1883, prezenta
situaţia nesigură a Europei ca fiind un fapt evident pentru observatorii atenţi ai
evoluţiei relaţiilor internaţionale. În privinţa României, raportul oferă cinci
puncte de referinţă:
1. Conversaţia Prinţului Bismark cu D.A. Sturdza în noiembrie 1882.
Din această discuţie se desprindeau trei idei fundamentale:
- depărtarea definitivă a Germaniei de Rusia, în contextul opoziţiei tot
mai puternice faţă de împrumuturile oferite de Bismarck Rusiei1;
- alianţa Germaniei cu Austro-Ungaria şi Italia îndreptată împotriva
Rusiei, mai ales prin faptul că Rusia se situa pe poziţii anti-italiene în
chestiunea competiţiei coloniale;
- Germania nu putea influenţa Austro-Ungaria în chestiunea Dunării.
2. Conferinţa de la Londra în care, cu excepţia Rusiei, toate puterile
eliminaseră neînţelegerile în privinţa chestiunilor nerezolvate şi în care
divergenţele cu Rusia s-au făcut simţite de mai multe ori prin existenţa unei
stări de iritare, care a influenţat redactarea atenuată a protocoalelor.
3. Atitudinea Germaniei înainte, în timpul şi după conferinţă a fost
resimţită la Bucureşti numai prin sfaturi de conciliere a României cu
Austro-Ungaria, susţinând monarhia dualistă în tot ceea ce a întreprins.
4. Cuvintele Contelui Hatzfeldt către Liteanu, din care se putea deduce
iminenţa unui război european, precum şi eforturile Triplei Alianţe de a-l opri.
5. Scrisoarea Împăratului Germaniei către Prinţul de Hohenzollern care
indică o situaţie gravă şi periculoasă pentru România.
Din raport, transpare ideea apropierii de Tripla Alianţă, percepută ca
necesitatea lăsării „în voia curentului într-o direcţie opusă intereselor noastre
pentru a evita izolarea indicată într-o manieră incisivă de scrisoarea
Împăratului Germaniei”, din care se desprindea ideea că „orice situaţie viitoare
pentru România se bazează exclusiv pe chestiunea Dunării”.
Faptul că Regele Carol a mers personal la Berlin, se sublinia în raport, a
impulsionat şi mai mult necesitatea intrării României în Tripla Alianţă:
„Această călătorie este un eveniment politic. În condiţii normale şi
într-o situaţie normală în Europa această călătorie n-ar fi avut decât un
caracter de curtoazie şi de politeţe: am căuta acum în zadar să-i dăm această
impresie. Nimeni nu o admite – nici ţări nici guverne. Dacă suveranii evită să
explice asupra afacerilor imediate este pentru a menţine intactă situaţia creând
1

După înlăturarea lui Bismarck din funcţia de Cancelar, împăratul Wilhelm II a refuzat să
prelungească Tratatele de Reasigurare cu Rusia, Duncan Townson, Dictionary of Modern
History 1789-1945, Penguin Books, London, 1994, p. 321.
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precis diferendul internaţional. Prin forţa lucrurilor s-a luat o decizie într-un
sens contrar alianţei austro-germane”.
O tranşare a chestiunii Dunării era văzută ca necesară atât pentru
România, cât şi pentru Austro-Ungaria. Pentru aceasta din urmă şi pentru
Germania, alianţa cu România era departe de a fi o chestiune marginală. Pentru
România, intrarea în Tripla Alianţă – „liga Europei centrale” – era văzută ca o
chestiune de importanţă vitală, „căci aruncată în vârtejul acţiunii slave, ea nu
va putea să iasă de aici decât pierzând cel puţin baza situaţiei sale politice
europene”.
O primă constatare a raportului era faptul că viitorul european al
României ca stat independent ar fi fost asigurat numai de aderarea la Tripla
Alianţă: „În faţa turcilor se putea merge cu ruşii. În faţa occidentului nu se
putea merge decât cu aceştia”.
Problema cea mai importantă în acel moment era legată de rezolvarea
„chestiunii Dunării”. Deşi se admitea că România era îndreptăţită să tranşeze în
favoarea sa rezolvarea acestei chestiuni: „Cum să se ajungă la un aranjament
în chestiunea Dunării? Nu există nici o îndoială că din punct de vedere al
dreptului popoarelor şi al tratatelor România nu are dreptate. E imposibil să
nu ne dăm seama de asta, de cât de complicată este însăşi chestiunea Dunării
datorită situaţiei precare a Europei”, totuşi, România avea interesul să-şi
asigure un viitor bun pe plan internaţional: „nu putem aşadar să facem
abstracţie de asta, căci se sacrificau interese de prim ordin de care depinde
chiar existenţa României pentru o chestiune importantă, totuşi mai puţin
considerabilă pe care timpul şi evenimentele ca şi dezvoltarea şi consolidarea
României pot întotdeauna să o schimbe în avantajul său. Nu este de neobservat
că am traversat timp de 25 de ani cele mai mari dificultăţi pentru a stabili o
stare de fapt, imposibil de realizat opunându-ne direct obstacolelor pe care
le-am întâlnit în drumul nostru? Nu este oare adevărat că toate statele au
acţionat când dificultăţile pe moment de netrecut s-au ridicat în faţa lor şi au
devenit ameninţătoare? Acesta este lucrul cel mai important, acela de a crea
rezerve pentru viitor”.
Concluzia raportului era că România trebuia să aibă o poziţie importantă
în chestiunea Dunării, în ciuda diferendelor care vor mai avea loc în viitor: „în
rezumat, dorim ca dezirabil şi posibil în interesul viitorului ţării noastre să
ajungem la un aranjament prin care să fie recunoscut că nici o schimbare
afacerilor Dunărene să nu se facă pe viitor fără participarea efectivă a
României, ca exerciţiul poliţiei fluviale să aparţină riveranilor cea ce este
expus în proiectul românesc – că doar statele riverane participă la cheltuielile
comisiei care ar primi titlul de Comisie de Supraveghere, că nici o cheltuială
nu poate fi impusă riveranilor fără consimţământul lor. Pe de altă parte s-ar
acorda Austro-Ungariei intrarea în comisia de supraveghere aşa cum este
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formulat în Tratatul de la Londra producându-se încă o mare confuzie dacă la
Preşedinţie să fie România sau Austro-Ungaria”.
Forma finală a viitorului aranjament ar fi reprezentat un act de adeziune
al României care reglementa aspectele înţelegerii, act care ar fi acceptat de
puteri prin protocol şi care ar deveni o anexă a tratatului, semnat de către toate
puterile interesate1.
Baronul Saverio Fava cunoştea dorinţele României de a ieşi din izolare
orientându-se spre Germania încă din 1879. La rândul său, Tornielli, în martie
1880 nota poziţia României în următoarele cuvinte „Facilitarea accesului
României în combinaţii de alianţă antiruse. Lipsa totală a unei pregătiri pentru a
se exercita în această ţară o contraacţiune care ar fi echilibrat mijloacele de care
dispune Austro-Ungaria”2.

1

A.M.A.E., fond Arhiva istorică, dosar nr. 21 Roma, vol. 263, Sinaia, 3/15 august 1883.
Archivio Storico Dello Ministero degli Affari, Busta 1396, Rapporti in arrivo, Tornielli către
Cairoli, 25 martie 1880, Bucureşti.

2
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DIPLOMAŢIA EUROPEANĂ ÎN VREMEA RĂZBOAIELOR
BALCANICE (1912 -1913). INIŢIATIVE ŞI RESPONSABILITĂŢI
Claudiu-Lucian Topor*
THE EUROPEAN DIPLOMACY DURING THE BALKAN WARS (1912-1913).
INITIATIVES AND RESPONSIBILITIES
Abstract
At the beginning of the 20th century, diplomacy could be accounted as a
profession. The diplomats accredited abroad, in terms of status to a certain social
ground and of an acquired education, formed a community of interests and clearly
defined behaviours, a world which, from an identity view, is close to the one of the
officership or the navy. This is the era where the historical rivalries from the Balkans
induce the glum image of the war into the masses’ consciousness, an image pigmented
with actions particular to barbarians. Along with the Balkan Wars these stereotypes
solidified through the spreading of the stories about murders and atrocities, which, for
many decades, had constantly besieged the European public consciousness. Our study
attempts to present the European diplomats’ initiatives and responsibilities at the age
and before the two Balkan Wars, in a political record, in a ministerial profile which
detects actions particular to monarchs, prime ministers, foreign ministers, and a
diplomatic profile containing the manifestations of the ambassadors accredited in the
capitals of the Balkan states.
Cuvinte cheie: diplomaţie, conferinţă, război, politică, corespondenţă
Key words: diplomacy, conference, war, policy, correspondence

La începutul secolului XX diplomaţia poate fi socotită o profesiune. Şi
încă una ce necesită calităţi personale (inteligenţă, tact, răbdare, modestie sau
loialitate) îmbinate cu pregătire de specialitate (cunoştinţe de drept internaţional
public şi privat; istorie universală, economie politică, geografie, statistică, limbi
străine vorbite fluent etc.)1. Încă din secolul XIX, se conturează viguros
stereotipul unei caste exclusiviste, recrutată preponderent din rândurile
aristocraţiei, o categorie privilegiată care cultivă mult tradiţia în detrimentul
înnoirii. Diplomaţii acreditaţi în străinătate formau, prin prisma apartenenţei la
o anumită bază socială şi a educaţiei dobândite, o comunitate de interese cu
comportamente clar definite, o lume apropiată ca identitate de cea corpului
*
1

Lector univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi.
Charles de Martens, Le guide diplomatique, vol. I, Leipzig, 1866, p. 6-7.
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ofiţeresc sau al marinei. „Nu cunosc – pare a ne avertiza ambasadorul francez
Jules Cambon1 – o activitate mai complexă decât cea de diplomat. În orice caz,
nu mai cunosc o altă profesie în care să existe atât de puţine reguli precise şi
atât de multe lucruri bazate pe tradiţie, în care pentru reuşită să fie nevoie de
atâta perseverenţă şi în care succesul să depindă în mare măsură de jocul
întâmplării, în care să fie atât de necesară o disciplină severă şi care să ceară de
la cel ce o practică un caracter atât de ferm şi un spirit atât de independent”2.
Tot la începutul secolului XX, lumea Balcanilor, privită din afară, lăsa
impresia instabilităţii, a incapacităţii de a produce transformări politice durabile
şi de a acţiona coerent. Diversitatea şi antagonismele i se potriveau mai mult.
Călătorii străini, ofiţeri, medici, scriitori, comercianţi, reţin obsesiv imagini din
care rezultă preponderent cruzimea şi viclenia unor popoare măcinate de
rivalităţi istorice. Ura grecilor faţă de turci nu îşi putea găsi un alt substitut în
Europa, decât, eventual, în fanatismul sârbesc orientat împotriva austriecilor.
Rivalităţile istorice prezente în viaţa cotidiană a acestor popoare induc în
conştiinţa colectivă tabloul sumbru al războiului3, pigmentat cu acţiuni specifice
barbarilor. O dată cu războaiele balcanice, descrierile peiorative ale regiunii se
înmulţesc. Stereotipurile se consolidează, imaginile se răspândesc, întreţinute de
oribile atrocităţi, care, pentru multe decenii, s-au „cuibărit” în conştiinţa publică
europeană4. Dincolo de război, au rămas până astăzi întrebările: Cum au
perceput diplomaţii europeni vechile rivalităţi istorice ale Balcanilor? Cât de
vizibile au fost eforturile lor în direcţia prevenirii războiului? Cum au contribuit
acţiunile diplomaţiei la conturarea imaginii presupusei incompatibilităţi dintre
comportamentul civilizat european şi agresivitatea specifică balcanicilor?
Se poate afirma că în istoria crizelor politice din Europa modernă au
existat puţine provocări mai dificile şi mai încordate decât soluţionarea paşnică
a disputelor istorice din Peninsula Balcanică. Începând din a doua jumătate a
secolului XIX, reprezentanţele diplomatice din regiune au devenit tot mai puţin
agreabile, iar în cancelariile europene pericolul războiului generalizat nu se
resimte nicicând mai acut, decât atunci când se petrece vreun masacru prin
oraşele şi satele din Macedonia. Pornind de la noianul de impresii şi relatări, am
identificat două registre distincte, pe seama cărora studiul de faţă îşi propune a
1

Diplomat experimentat, fost ambasador la Washington dar şi la Madrid sau Berlin, director al
secţiunii politice din cadrul Ministerului de Externe al Franţei în timpul primului război
mondial.
2
Jules Cambon, Le Diplomate, Paris, 1926, p. 9.
3
Primul război mondial a început pentru Imperiul Otoman practic în 1912, o dată cu
declanşarea crizei tripolitane. După 1912, vreme de 10 ani, cu scurte intermitenţe, turcii s-au
aflat în permanenţă în stare de război.
4
După unele descrieri superficiale de călătorie, aparţinând unor aventurieri europeni dar
validate în chip nefericit de atrocităţile războiului balcanic, ne aflăm în faţa unei veritabile
„geografii a crimei”, un ţinut incontrolabil, bântuit de oameni fără căpătâi (!!!).
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analiza iniţiative şi responsabilităţi ale diplomaţilor europeni: un registru
politic, cu profil ministerial, care surprinde acţiuni specifice monarhilor, şefilor
de guvern, miniştrilor de externe; un registru diplomatic, cu manifestările
ambasadorilor acreditaţi în capitalele statelor balcanice. Diplomaţii europeni,
miniştrii sau ambasadori, au lăsat în urma lor atitudini şi gesturi, care
desconspiră nu doar „filozofia” unui act politic, ci pot răspunde, peste timp,
până şi interogaţiilor istorice. Corespondenţa diplomatică relevă uneori
influenţa personalităţii în actul de politică externă, elucidează caracterul
oricărui individ, până la un nivel ce depăşeşte în complexitate analiza istorică
centrată pe eveniment, şi ea parcă influenţată după interese ale statelor, într-o
îndelungată şi de succes tradiţie istoriografică. Printr-o necesară schimbare de
accent, de la informaţia factuală, adeseori neprelucrată, a textelor documentare,
la conturul de imagini şi personaje, inserate în subconştient, diplomaţia din
trecut se relevă într-adevăr ca artă, iar lumea de ieri, zugrăvită, uneori cu simţ
artistic, în piesele de corespondenţă, devine mai umană, inteligibilă, apropiată
de noi.
Există o varietate de mijloace prin care diplomaţii vechii Europe1 au
căutat să înţeleagă şi să influenţeze stările de conflict din Peninsula Balcanică:
consultări ministeriale, discursuri în parlament, schimbul de note şi depeşe,
acţiuni colective (medierea şi arbitrajul), reuniuni de lucru (conferinţe la nivel
de ambasadori) etc. Primul pas îl reprezintă evaluarea scenariului de criză. O
analiză rece, ce îmbracă, uneori, un ton misterios, dominat de vădită
preocupare, amestecată cu teamă, incertitudine şi uneori dispreţ. Sazonov,
ministrul de externe al Rusiei, îi scria premierului Kokovţov, la 10/23
octombrie 1912, în legătură cu consecinţele politice şi militare ale războiului
balcanic şi observa, prudent, necesitatea de a lua în discuţie două scenarii
diferite: posibilitatea unui succes strălucitor al statelor balcanice şi împrejurările
în care Turcia ar ieşi învingătoare: „...Întrucât sunt posibile două evoluţii ale
acţiunilor militare trebuie să fie limpezi asupra noastră consecinţele periculoase
ce pot rezulta din cele două posibilităţi. În cazul în care statele balcanice ar
obţine supremaţia şi rezultatul războiului ar ameninţa să pună în pericol
integritatea statu-quo-ului teritorial în Turcia nu sunt excluse manifestări active
din partea Austriei şi României atât diplomatic cât şi militar... Trebuie
prevăzută şi a doua posibilitate ca armata turcă să obţină supremaţia sau în orice
caz ca Turcia ia în discuţie caracterul de tergiversare al războiului, ceea ce ar
1

Expresia „Vechea Europa” îşi găseşte, e drept, tot mai puţină acoperire în istoriografia actuală
a relaţiilor internaţionale. O folosim totuşi cu prudenţă în text, pentru a semnala conturul unei
epoci, ale cărei repere aveau să se înstrăineze definitiv după desfăşurarea primului război
mondial. Sub aspectul desfăşurării relaţiilor internaţionale, Vechea Europă reprezintă o expresie
ce trimite la diplomaţia secretă, echilibrul de putere, nu în ultimul rând, la politica de concert
european.
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trebui să aducă într-o stare critică statele balcanice. Se poate greu evalua că
Turcia ar ceda singură unei presiuni diplomatice a puterilor şi ar accepta
condiţiile care sunt acceptabile pentru opozanţii ei, ca să nu mai pomenim de
dificultatea ca puterile să se pună de acord în exercitarea unei presiuni
comune...”1. Documentul lasă să se întrevadă mai ales incertitudinea. O stare de
spirit neaşteptată, ce indică faptul că Rusia pierduse controlul situaţiei politice
din Peninsula Balcanică. Dar, dincolo de orice factor de risc, se observă în
corespondenţa lui Sazonov cum incertitudinea se transformă, când şi când, în
panică, o realitate greu de descifrat, fără a şti că, chiar înainte de izbucnirea
războiului, şeful diplomaţiei de pe Neva avertiza că s-ar impune suplimentarea
efectivelor militare: „... Acţiunile diplomaţiei noastre ar atârna greu în balanţă
dacă vor fi susţinute de o putere reală. Este necesar şi pentru noi să admitem
posibilitatea ca în momentele necesare să putem avea la dispoziţie o asemenea
putere la frontiera caucaziană, mai ales că, legat de aceasta, aparent Turcia a
dislocat o parte a trupelor ei de la graniţa noastră către teatrul de război...”2.
Aceeaşi preocupare faţă de un război balcanic, cu final imprevizibil,
devine obsesivă şi în corespondenţa lui Isvolski, ambasadorul Rusiei de la
Paris, un diplomat care, în calitate de fost ministru de externe în perioada crizei
bosniace, înţelegea, ca nimeni altul, pericolele ce ar fi rezultat pentru pacea
Europei din oricare scenariu provenit din derularea războiului balcanic.
Sesizând că Sazonov a pierdut controlul evenimentelor din Balcani, el îşi arată
îngrijorarea mai ales faţă de situaţia în care statele balcanice ar repurta un
succes glorios pe teatrul de luptă3. Cel de-al doilea scenariu predictibil, o
victorie a Turciei, „ceva mai puţin periculoasă din perspectivă general
europeană”, dar pentru Rusia „extrem de supărătoare”, ar produce iritarea
opiniei publice şi ar impune obligaţia morală de a veni în ajutorul statelor
slave!!! Spre deosebire de Sazonov, Isvolski întrevede şi o a treia posibilitate,
tergiversarea acţiunilor militare fără succese decisive de o parte şi de alta, faţă
de care considera oportună medierea colectivă a puterilor.
Evident că nu doar Rusia analizează scenariile crizei. Perspectiva
războiului şi evoluţia dramei balcanice preocupă la aceeaşi intensitate în mai
toate cabinetele puterilor europene. La Berlin, spre deosebire de Viena sau
Sankt Petersburg, războiul balcanic nu este iniţial resimţit ca o ameninţare
1

Die internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus. Dokumente aus den Archiven
der zarischen und der provisorischen Regierung 1878-1917. Einzig berechtige deutsche
Ausgabe Namens der Deutschen Gesellschaft zum Studium Osteuropas, herausgegeben von
Otto Hoetzsch. Reihe III: Vom Frühjahr 1911 bis zum Ende 1913, 4. Band (1. Halbband), 18.
Oktober 1912 – 4 Dezember 1912, Steiniger Verlage Berlin, 1942. Der russische
Aussenminister, an den russischen Ministerpräsidenten Kokowzow, 23./10. Oktober 1912, p. 34.
2
Ibidem.
3
Ibidem. Der russische Botschafter in Paris an den russischen Aussenminister, 23./10. Oktober
1912, p. 40.
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directă pentru pacea Europei. Lucid şi prevăzător, Kiderlen Wächter se
pronunţă pentru o evaluare a politicii germane în Balcani, în funcţie de
desfăşurarea ostilităţilor. La 12 octombrie, el îi scrie din Berlin lui Jenisch
(Freiherrn von), consilier în suita imperială, admiţând perspectiva celor două
scenarii recunoscute, axate pe victoria, respectiv înfrângerea Turciei în faţa
aliaţilor. În primul caz, îi părea evident că Turcia nu mai putea fi „aruncată”
afară din Europa, dar, în cea de a doua situaţie, secretarul de stat intuia că se va
pune chiar problema lichidării ei, moment în care Germania ar putea participa la
discuţii!!! Kiderlen mai prefigura perspectiva unei cooperări practice cu Anglia,
într-o problemă de „politică generală”, cooperare pe care o credea mai eficientă
decât orice discurs sau serbare de înfrăţire, în raporturile cu „verii” de cealaltă
parte a canalului1. În luna noiembrie, când ostilităţile deja începute anticipau
victoria aliaţilor balcanici, adică un deznodământ încă neaşteptat pentru
diplomaţia germană (!!!), se discută la castelul din Letzlingen despre
profunzimea crizei din Balcani şi politica Germaniei alături Austro-Ungaria.
Bethmann Hollweg şi Kiderlen Wächter sunt chestionaţi de împărat asupra
complicaţiilor crizei, rezultate din tonul socotit prea „aspru” şi atitudinea fermă,
pe care Austro-Ungaria le adoptase faţă de pretenţiile sârbeşti la Marea
Adriatică. Ceea ce interesează cu adevărat nu este propriu-zis soarta naţiunilor
balcanice, faţă de care împăratul german începuse să privească cu oarecare
simpatie, după recentele isprăvi săvârşite pe front, ci pericolul extinderii
războiului balcanic la nivel european. Un atare scenariu provoacă într-adevăr
fiori împăratului Wilhelm, fiindcă Germania s-ar găsi curând în situaţia ingrată
de a susţine un război european pe două fronturi2. În cadrul Triplei Alianţe,
aproape consecvent, scenariile crizei se dezbat în întâlniri secrete, de felul celei
de la Buchlau, între 7 şi 8 septembrie 1912, la care au participat cancelarul
Bethman Hollweg şi liderul de la Ballhausplatz, Leopold von Berchtold.
Informaţiile vehiculate atunci cu privire la tratativele secrete privind închegarea
unei alianţe balcanice, cu „vârful îndreptat împotriva Turciei”, nu au rămas
lipsite de acoperire în realitate. Berchtold, de altfel, s-a arătat îngrijorat că
tratativele dintre statele balcanice ar putea conduce spre un război, ce ar implica
modificări importante asupra echilibrului de forţe. Dar, în timp ce cancelarul
german lăsa impresia că nu-şi făcuse încă o imagine asupra acestor probleme,
1

Die grosse Politik der europäischen Kabinette 1871-1914. Sammlung der diplomatischen
Akten des Auswärtigen Amtes, 33. Band, Der erste Balkankrieg 1912, Kapitel CCLXIV, Die
Erfolge der Alliierten. Die Interventionsfrage. Oktober bis November 1912. Im Auftrag des
Auswärtigen Amtes, herausgegeben von Johannes Lepsius, Albrecht Mendelssohn Bartholdy,
Friedrich Thimme, Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte, 1927. Der
Staatssekretär des Auswärtigen Amtes von Kiderlen an den Rat in keiserlichen Gefolge
Gesandten Freiherrn von Jenisch, zz. in Codinen, Berlin, den 12. Oktober 1912, p. 204.
2
Ibidem. Aufzeichnung Kaiser Wilhelms II. Eigenhändig. Undatiert. [pr. 11. November 1912],
p. 303.
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omologul austriac se pregătea pentru scenariul cel mai rău. Reflectând
consistent asupra situaţiei în care războiul balcanic s-ar fi declanşat, el se
gândise deja la o replică mai hotărâtă: „...Dacă nu s-ar putea evita o
conflagraţie, ar trebui, prin consolidarea efectivelor la graniţă, să se dea de
înţeles micilor state balcanice că nicio modificare teritorială n-ar putea surveni
fără acordul nostru...”1.
În vara anului următor, nu departe de preziua unui nou război balcanic,
„istoria” acestor convorbiri secrete aproape se repetă. Sub pretextul unei vizite
obişnuite a suveranilor în Germania, la Kiel2, cancelarul Bethman Hollweg şi
ministrul de externe al Italiei, marchizul San Giuliano, parcurg, cu maximă
preocupare, ştirile despre noua conjunctură politică. Ei îşi exprimă temerile în
legătură cu deznodământul tot mai greu de anticipat al crizei balcanice dar, în
paralel, discută concret despre frontiera sudică a Albaniei, insulele egeene,
politica Greciei etc.3.
Diplomaţia europeană a identificat şi soluţii menite a preveni izbucnirea
războaielor balcanice. Din consultările diplomaţilor au apărut primele iniţiative
de mediere şi arbitraj4, dar, cum se ştie, în mai multe cazuri, fără niciun rezultat.
Deşi acest gen de acţiuni reprezentau pe atunci încă un act cu caracter politic,
implicarea diplomaţiei în desfăşurarea unui astfel de demers dezvăluie o
consistentă notă personală. În contextul războiului balcanic din 1912 s-au
consumat nu mai puţin de trei asemenea iniţiative majore. La 13 august,
Leopold von Berchtold expediază o notă diplomatică, din conţinutul căreia
reiese posibilitatea ca puterile europene să recomande guvernului otoman
adoptarea unei politici de descentralizare progresivă, care să ofere
1

Österreich – Ungarn Aussenpolitik. Von den bosnischen Kriese 1908 bis zum Kriegsausbruch
1914. Diplomatische Aktestücke des österreichisch – ungarischen Ministerium des Äussern, IV
Band, 19. Februar bis 30. November 1912. Ausgewählt von Ludwig Bittner, Alfred Francis
Pribram, Heinrich Srbik und Hans Uebersberger, bearbeitet von Ludwig Bittner und Hans
Uebersberger, Ősterreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, Wien
und Leipzig, 1930. Aufzeichnung über die Unterredung mit dem deutschen Reichskanzler von
Bethmann Hollweg in Buchlau, am 7. und 8. September 1912, p. 492.
2
Perechea regală italiană a sosit la Kiel în data de 2 iulie 1913, răspunzând invitaţiei
împăratului german. Convorbirile importante s-au desfăşurat în zilele de 3 şi 4 iulie la nivel de
miniştri (Bethmann Hollweg, Gottlieb von Jagow, San Giuliano) şi s-au bucurat de atenţia
presei germane (Norddeutsche Allgemeine Zeitung), în ciuda caracterului secret al întregii
manifestări.
3
Die auswärtige Politik des deutschen Reiches 1871-1914. Einzige vom Auswärtigen Amt
autorisierte gekürzte Ausgabe der amtlichen grossen Aktenpublikation der deutschen
Reichsregierung. Unter Leitung von Albrecht Mendelssohn Bartholdy und Friedrich Thimme,
herausgegeben vom Institut für Auswärtige Politik in Hamburg, Vierter Band, Kapitel 58: Der
Balkankrieg von 1913, Berlin, 1928. Der Staatssekretär an den Botschafter in Wien, Berlin 7. 7.
1913, p. 578-579.
4
A se vedea soluţionarea disputei româno-bulgare privind Silistra înainte şi în timpul
conferinţei ambasadorilor de la St. Petersburg.
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naţionalităţilor creştine garanţiile pe care ar putea legitim să le solicite. Pentru a
da impresia de echilibru, aceleaşi puteri europene urmau să acţioneze şi în
Balcani cu scopul de a preîntâmpina escaladarea crizei1. Iniţiativa a fost negativ
receptată. Imperiul otoman chiar dacă ar fi admis descentralizarea
administrativă nu era pregătit să accepte descentralizarea politică, iar puterile
europene s-au arătat refractare demersului, fiindcă nu doreau să-şi compromită
privilegiile obţinute pe lângă Înalta Poartă. O a doua notă diplomatică,
expediată la sfârşitul lunii august, pentru a mai atenua eşecul celei dintâi,
întregeşte ceea ce am putea numi proiectul lui Berchtold de mediere. De fapt,
rolul ei era să o explice şi nu să o modifice substanţial pe prima, arătând
Europei că la Viena nu se dorea o intervenţie în politica internă a Turciei, ci se
spera mai degrabă la redactarea unei declaraţii de sprijin faţă de politica unui
guvern turc dispus să adopte reforme în Macedonia2. O altă propunere de
mediere a venit mai târziu din partea lui Sazonov. La 17 septembrie 1912, el le
cere puterilor europene să pretindă Porţii adoptarea reformelor administrative.
Iniţiativa lui Sazonov se deosebea de cea a lui Berchtold prin faptul că solicita
presiuni doar asupra Turciei, nu şi asupra statelor balcanice3. Ea s-a bucurat de
mai multă încredere printre puteri şi a produs un rezultat concret: ministrul de
externe al Porţii publică o declaraţie prin care concesiile făcute Albaniei în
direcţia autonomiei erau extinse şi altor provincii turceşti. Sazonov a mai
încercat apoi, fără succes, să se interpună şi în disputa dintre foştii aliaţi
balcanici, care a prefaţat războiul din vara lui 1913. Dincolo de opoziţia
previzibilă Triplei Alianţe, noul proiect de mediere a Rusiei nu a convins pe
nimeni. Paul Cambon prezintă la Londra (7 iunie 1913) opoziţia Franţei faţă de
această propunere (statele balcanice apelau la intervenţia Triplei Înţelegeri
pentru soluţionarea conflictelor dintre ele!!!). Un punct de vedere, pe care îl
adoptă aproape simultan şi Edward Grey4, liderul de la Foreign Office înclinând
numai către un gest unilateral de mediere al Rusiei, într-un cadru ce presupunea
1

Diplomatische Aktenstücke betreffend die Ereignisse am Balkan. 13. August 1912 bis 6.
November 1913. K.u.k. Ministerium des Äussern, Wien und Leipzig Ősterreichischer
Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1930. Graf Berchtold an die k.u.k.
Botschaften in Berlin, London, Paris, Rom und St Petersburg, Wien, 13. August 1912, p. 2.
2
Ibidem. Graf Berchtold an die k.u.k. Botschaften in Berlin, London, Paris, Rom und St.
Petersburg, Wien, 29. August 1912, p. 6.
3
Ibidem. Herr von Szilassy an Graf Berchtold, St. Petersburg, 17. September 1912, p. 11-14.
4
Diplomatul britanic a fost el însuşi autor al unui proiect de mediere în conflictul românobulgar privitor la rectificarea frontierei în Dobrogea. După eşecul tratativelor româno-bulgare
de la Londra, el a trimis telegrame agenţilor britanici de la Sofia şi Bucureşti pentru a propune
celor două guverne interpunerea puterilor, ceea ce reprezenta un act de mediere propriu-zisă.
După consumarea acestui demers, ambasadorul Rusiei la Londra propunea un demers colectiv
al ambasadorilor puterilor, acreditaţi în cele două capitale, de această dată, cu intenţia de a
propune arbitrajul.
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întrunirea tuturor celor patru premieri balcanici la St. Petersburg1. De altfel,
Franţa, prin vocea lui Raymond Poincaré, a propus „en temps opportun”
medierea colectivă a puterilor, pentru a stinge conflictul dintre aliaţii balcanici
şi Turcia, dar, în final, acest demers, acceptat cu unele amendamente de către
Kiderlen Wächter, s-a transformat într-o propunere de intervenţie comună a
Rusiei şi Austro-Ungariei, principalele puteri direct interesate în Balcani, care,
în consultările dintre aliaţii balcanici şi Poarta otomană, urmau „ a vorbi” în
numele întregii Europe 2.
Reuniunile de lucru ale diplomaţilor în timpul celor două războaie
balcanice ne dezvăluie ca manifestare privilegiată conferinţa la nivel de
ambasadori. Londra fost gazda a două reuniuni distincte, al căror deznodământ
fericit a evitat, pentru o scurtă perioadă, extinderea războiului balcanic.
Începând din luna decembrie 1912, la reşedinţa din Downing Street şi la palatul
Saint James se discută despre pace. Dar nu oricum, ci în două stiluri diferite:
unul european al soluţiilor şi altul balcanic al tergiversărilor. Ca nimeni altul,
însărcinatul cu afaceri al Franţei (Fleuriau), surprinde, în detaliu, atmosfera
londoneză din timpul tratativelor delegaţiilor statelor balcanice: „...În acest oraş
imens, care pare absorbit de pregătirea sărbătorii Crăciunului, plenipotenţiarii
sunt pierduţi şi nu atrag atenţia. Nu li s-a oferit nicio recepţie cu excepţia
dejunului Lordului Mayor; toţi trăiesc în grupuri separate în marile hoteluri
internaţionale, care ţin locul cafenelelor din Belgrad sau Atena. Englezii nu se
arată dispuşi să le ofere distracţii, delegaţiile îşi consumă timpul liber repetând
tezele lor şi planurile în faţa vizitatorilor şi jurnaliştilor. Excelenţa voastră a
putut constata inconvenientul acestor confidenţe, care au fost pe larg preluate de
presa franceză şi de cea engleză. Sper că delegaţii balcanici vor înţelege
necesitatea discreţiei: sunt atât de multe lucruri de învăţat...”3.
Tratativele dintre aliaţii balcanici şi Poarta otomană au preocupat
constant ambasadorii puterilor întruniţi la reşedinţa din Downing Street.
Ocazional unii delegaţi îl vizitează pe Edward Grey, iar între ambasadorii
1

G.P. Gooch, D. Litt, F.B.A. and Harald Temperley, British Documents on the Origins of the
War 1898-1914, volume IX, The Balkan Wars. Part II: The League and the Turkey, Chapter
LXXXIII, The Third Balkan War, London, 1934; Sir Edward Grey to Sir F. Bertie, Foreign
Office, 2 iunie, 1913, p. 829.
2
Die grosse Politik, 33. Band, Der erste Balkankrieg 1912, Kapitel CCLXIV, Die Erfolge der
Alliierten. Die Interventionsfrage. Oktober bis November 1912. Die Aufheichnung des
Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes von Kiderlen, Berlin, den 16. Oktober, 1912, p. 222223.
3
Ministère des Affaires Étrangères. Commission de publication des documents relatifs aux
origines de la guerre de 1914. Documents Diplomatiques Français (1871 -1914), 3 e série
(1911-1914), Tome V, 5 décembre 1912 – 14 mars 1913, Paris, Imprimerie Nationale, 1935. M.
de Fleuriau, Chargé d’Affaires de France à Londres, à M. Poincaré, Ministre des Affaires
Étrangéres, 22 décembre 1912, p. 128.
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puterilor tonul discuţiilor devine brusc mai alert, atunci când se dezbat
neînţelegerile dintre Turcia şi aliaţi. Dramatismul s-a accentuat teribil o dată cu
multiplicarea ameninţărilor Serbiei în direcţia frontierelor Albaniei şi ocuparea
oraşului Scutari de către trupele muntenegrene. Reprezentanţii puterilor
europene dezaprobă comportamentul nestatornic al delegaţilor statelor
beligerante. De la acelaşi domn Fleuriau aflăm că diplomaţilor din Balcani le
lipseşte experienţa, tactul şi echilibrul: „...Ei cunosc doar ceea ce conţin cărţile,
iar când o problemă îi interesează se rezumă să arate că au dreptate recitind
lecţiile pe care le au cu ei. De la tratativele de armistiţiu de la Ceatalgea până la
sosirea la Londra şi unii şi alţii se lasă conduşi de un amestec de candoare şi
răutate. Bulgarii mai ales au tendinţa de a vrea să joace până la capăt, ceea ce
nu contribuie la consolidarea relaţiilor lor...”1. Tergiversările delegaţilor bulgari
atrag cel mai mult atenţia pentru că, la iniţiativa lui Stoian Danev, tratativele cu
Poarta s-au întrerupt vremelnic, aşa cum s-a întâmplat şi la întâlnirea cu
plenipotenţiarii români, în concesiile privind Silistra. Ambasadorul Franţei,
Paul Cambon, observă cum preşedintele Sobranei bulgare nu este de fapt nici
negociator, nici conducător. El se lăsa condus de procedee care îi reuşesc, fără
dubii, pe terenul politicii bulgare, dar care eşuează pe teren internaţional2.
Evident, în aceste condiţii, deznodământul crizei s-a amânat foarte mult.
Exasperat de lentoarea tratativelor, Edward Grey i-a convocat pe delegaţii
statelor beligerante (cu excepţia Muntenegrului) la Foreign Office şi le-a cerut
ultimativ semnarea păcii, ameninţându-i că vor trebui să părăsească Londra
(!!!)3. Cealaltă reuniune londoneză, conferinţa ambasadorilor puterilor,
convocată cu scopul de a decide asupra viitorului provinciilor europene ale
Imperiului otoman şi asupra refacerii echilibrului de forţe, s-a desfăşurat după
un scenariu diferit, molipsit, totuşi, pe alocuri, de lentoarea tratativelor de la
Saint James Palace. Evenimentul s-a desfăşurat în mare secret. Nu există
însemnări cu pretenţii de autenticitate referitoare la desfăşurarea şedinţelor,
după cum, chiar şi rapoartele diplomatice, privitoare la detaliile discuţiilor sunt
insuficiente. Nu au existat zile prestabilite pentru întâlniri sau un program
riguros al şedinţelor de lucru. Ambasadorii se întruneau de obicei după amiaza,
în jurul orelor 16.00, pentru a discuta amical pe marginea chestiunilor pendinte,
dar niciodată nu zăboveau dincolo de lăsarea serii. Dacă tratativele ajungeau
într-un punct mort, ele se suspendau, iar impasul era raportat imediat
ministerelor de externe. Nu e de mirare că în acest ritm lucrările au evoluat

1

Ibidem, p. 129.
Ibidem. M. Paul Cambon, Ambassadeur de France à Londres à M. Jonnart, Ministre des
Affaires Étrangères, Londres, 29 janvier 1913, p. 364.
3
Ernst Helmreich, The Diplomacy of the Balkan Wars (1912-1913), New York, 1969, p. 327330.
2
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anevoios1, până la stingerea completă a „incendiului” balcanic. Reuniunea nu
şi-a consumat ultima şedinţă înainte de luna august 1913, iar în tot acest timp
ambasadorii au rămas formal în proceduri de conferinţă, cu toate că nu se
întâlneau decât ocazional. „...Nu a fost un finiş normal – îşi aminteşte Edward
Grey – nu ne-am fotografiat în grup, nicio propunere pentru mulţumiri, niciun
discurs de rămas bun; doar am părăsit reuniunea...”2.
Reacţia de tip ministerial dezvăluie doar o parte din implicarea
diplomaţilor europeni în evoluţia crizei balcanice. Mai consistentă în imagini
rămâne totuşi atitudinea corpului diplomatic. Spre deosebire de dezbaterea la
nivelul marii diplomaţii, gesturile şi atitudinile miniştrilor acreditaţi în
epicentrul crizelor politice prezintă un avantaj esenţial: cei din urmă au
posibilitatea să intre în contact nemijlocit cu peisajul politicii Balcanilor, să
explice, în cunoştinţă de cauză, natura etnică sau confesională a rivalităţilor
istorice. Cei mai mulţi dintre diplomaţi îşi rezumă activitatea la întocmirea
rapoartelor de informare, în cuprinsul cărora îşi găsesc loc mai mult situaţiile
conflictuale, masacrele şi pregătirile de război. Puţine relatări importante exclud
secvenţial violenţa şi manevrele militare, căutând să surprindă întrevederile de
culise pe teme politice. Diplomaţii europeni comunică frecvent cu autorităţile
guvernamentale din statele balcanice. Evident discuţiile îmbracă adesea un
caracter formal şi nu lipsesc situaţiile în care se încearcă „intoxicarea”
interlocutorului prin declaraţii „sforăitoare”, sau deturnarea vigilenţei de la
pericolele ce pândesc la tot pasul. I s-a întâmplat aşa contelui Tarnowski,
ministrul Austro-Ungariei de la Sofia, care scrie, la 9 februarie 1912, plăcut
surprins de curtoazia interlocutorului, despre atitudinea aparent prietenească a
lui Stoian Danev. Mesajul celui socotit „liderul partidei filoruse”, în ciuda
tonului pacifist3, nu avea nimic în comun cu adevăratele intenţii ale guvernului
bulgar4. În unele situaţii, cu greu se poate vorbi despre influenţă politică5, dar
nu aceasta este regula de bază. Prestaţia diplomaţilor europeni din statele
balcanice nu rămâne rece şi impersonală. Rusia a beneficiat de o atenţie cu totul
diferită. Reprezentanţele diplomatice din Peninsula Balcanică au primit de la
Sankt Petersburg indicaţii să încurajeze alianţa sârbo-bulgară, fără a juca un rol
1

Se spune că după primele săptămâni ale conferinţei, Paul Cambon, întrebat despre progresul
tratativelor, ar fi replicat că ele vor dura până când în jurul mesei se vor găsi şase schelete!!!
2
Twenty-Five Years 1892-1916 by Viscount Grey of Fallodon, K.G., volume Two, Chapter
XIV, The Fourth Crisis (The Balkan War), Peoples Library Edition in Three Volumes, London,
september 1928, p. 104.
3
Danev i-a comunicat lui Tarnowski că Bulgaria doreşte pacea; nu vrea să întreprindă nimic
riscant sau să pună în joc încrederea Europei!!!
4
Österreich-Ungarn Aussenpolitik, III Band, 5. September 1910 bis 18. Februar 1912. Bericht
aus Sofia, 9. Feb. 1912, p. 883-884.
5
Diplomaţii Triplei Alianţe au abandonat doar ocazional cadrul strict diplomatic în relaţiile cu
oamenii politici din statele balcanice, în favoarea unor legături de amiciţie intens personalizate.
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vizibil în desfăşurarea tratativelor. Politica oficială o găsim fidel reprezentată
doar în prestaţia ministrului Neklujdov de la Sofia, fiindcă la Belgrad, o dată cu
sosirea lui Nicholas Hartwig, comportamentul diplomatic angajează o prea
evidentă notă personală. Panslavist de modă veche, Hartwig surprinde prin
faptul că îmbrăţişează mai curând idealurile Serbiei decât pe cele ale Bulgariei.
Se implică în tot ce se petrece la Belgrad şi devine inamicul de neconciliat al
Austro-Ungariei. Exemplul lui rămâne totuşi unul izolat, chiar dacă mai
descoperim şi cazuri în care simpatiile şi părtinirea nu pot fi ascunse. Agentul
britanic la Sofia, George Buchanan, aproape că a brevetat un astfel de
comportament. Diplomat experimentat1, el devine cu timpul un bulgarofil
recunoscut. În Memoriile sale, ce amintesc preponderent despre misiunea
diplomatică din Rusia, se referă ocazional şi la evenimentele petrecute în
Bulgaria2. Buchanan a continuat să susţină cauza Bulgariei şi din capitala
Rusiei, acolo unde, în vara lui 1913, nu se sfieşte să critice politica lui Sazonov:
„...Opinia mea este că a fost o greşeală în a încuraja România să mobilizeze ca
o ameninţare, însă procedând astfel nu-i vor opri pe bulgari, iar implicarea
României în război nu face decât să complice lucrurile...”3. Surprinzător,
Buchanan nu a ascuns niciodată simpatiile faţă de Bulgaria, cu toate că războiul
mondial îl va găsi de fapt în cealaltă tabără: „Când am părăsit Sofia –
consemnează textul Memoriilor – la sfârşitul lui mai 1909, am primit atâtea
dovezi de simpatie pentru ţara mea şi recunoştinţă pentru marile servicii pe care
guvernul Majestăţii Sale le-a înfăptuit pentru Bulgaria în contextul ultimei
crize, încât niciodată nu aş fi crezut că Bulgaria în mai puţin de 10 ani se va afla
în război cu Marea Britanie”4.
La sfârşitul celor două războaie, numai cine nu cunoştea configuraţia
politică a regiunii, se putea amăgi cu speranţa că pacea se va instala confortabil
în Balcani. În luna iulie 1914 izbucnea o nouă criză politică, la capătul căreia
puterile europene nu au mai putut evita războiul. Cu excepţia lui Kiderlen
Wächter, majoritatea diplomaţilor europeni din perioada războaielor balcanice
se aflau în viaţă. Nimeni însă nu a mai reuşit nimic concret, în ciuda faptului că
1

Cariera lui diplomatică începe în anul 1876, când, după o examinare riguroasă, este admis să
desfăşoare activităţi de secretariat la Foreign Office. A urmat un traseu interesant în diplomaţie:
ataşat pe lângă ambasada din Viena, secretar pe lângă ambasada din Roma şi Tokyo; secretar de
legaţie, apoi însărcinat cu afaceri pe lângă Casa de Coburg, însărcinat cu afaceri la Darmstadt,
agent al Marii Britanii pe lângă Curtea de Arbitraj de la Haga, trimis pe lângă ambasada din
Berlin (1901), unde pentru o vreme îl substituie pe ambasadorul Franck Lascelles plecat în
concediu, consul general la Sofia şi ambasador la Sankt Petersburg.
2
George Buchanan, Meine Mission in Russland, Verlag für Kulturpolitik, Berlin 1926, p. 47.
3
British Documents on Origins of the War 1898-1914, vol. IX, The Balkan Wars, Part II, The
League and Turkey, Chapter LXXXIII, The Third Balkan War. No. 1128, Sir G. Buchanan to
Sir A. Nicolson, St. Petersburg, 9 July 1913, p. 900-901.
4
George Buchanan, op. cit., p. 50.
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s-au vehiculat măcar trei iniţiative de stingere a conflictului austro-sârb1. Se
cunoaşte că diplomaţia europeană a desconsiderat iniţial pericolul războiului.
Obişnuite cu scenariile de criză din Balcani, guvernele europene s-au gândit o
vreme că incidentul de la Sarajevo nu poate fi mai complicat decât criza
oraşului Scutari (1912). Un atentat cu bombă într-o lume obişnuită cu crimele şi
genocidul. Din nefericire, s-au înşelat. Atât de mult, încât se poate spune astăzi
că începutul războiului din 1914 nu reprezintă altceva decât consecinţa celui din
1912. Cine este responsabil? Cine este vinovat? S-au întrebat popoarele Europei
după 1918. Diplomaţii au încercat răspunsul lor. Unul prea încărcat de patimă.
Fiecare a căutat să se disculpe printr-o abordare părtinitoare în scrieri cu
caracter memorialistic. Nimeni nu a mai avut timp să-şi observe stângăciile,
dispreţul, teama, orgoliile sau vanitatea. Laolaltă cu firea războinică a
balcanicilor, inconsecvenţa diplomaţiei europene a definitivat scenariul dramei.
Una petrecută totuşi în realitate şi nu pe scena vreunui teatru de la Londra,
Viena sau Paris.

1

Conferinţă la nivel de ambasadori; medierea Italiei şi a Marii Britanii; tratative directe între
Rusia şi Austria.
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ACŢIUNI ALE UNIUNII EVREILOR PĂMÂNTENI PENTRU
EMANCIPARE, ÎN DOCUMENTE INTERNE ROMÂNEŞTI (1913)
Adi Horaţiu Schwarz*
ACTIONS OF THE JEWS’ AUTOCHTHONOUS UNION FOR
EMANCIPATION IN SOME INTERNAL ROMANIAN DOCUMENTS (1913)
Abstract
In this article we present some documents discovered by us in the Romanian
archives which refer to the activity of the Jews’ Autochthonous Union concerning the
political and civil rights of the Jews from Romania, in 1913, during the Balkan crisis.
We correlated them with the bibliographical informations about the correspondence of
Adolphe Stern, the president of the Jews’ Autochthonous Union with leaders of other
Jewish organizations from U.S.A., Great Britain, France and Italy.
Cuvinte cheie: evrei, diplomaţie, drepturi politice, naturalizare, emancipare
Key words: Jews, diplomacy, political rights, naturalization, emancipation

După recunoaşterea deplină a independenţei României, condiţionată de
modificarea articolului 7 al Constituţiei României din 18661, România şi-a
construit o strategie economică pornind de la necesitatea ridicării prestigiului
său ca urmare a existenţei noilor realităţi politice. În 1895, se introdusese
principiul rotativei guvernamentale prin care, după o guvernare a unui partid
există obligativitatea asigurării guvernării de către un altul. Principalele forţe
politice erau liberalii şi conservatorii. În 1895 se încheia o lungă guvernare
conservatoare, fiind urmată de guvernarea liberalului D.A. Sturdza, care
promova reforme cu caracter social, politic şi economic.
Deşi evreii obţinuseră dreptul la naturalizare individuală, problema
comunităţilor evreieşti nu fusese pe deplin rezolvată, întrucât mulţi evrei
rezidenţi în România, care nu îndeplineau condiţiile de naturalizare, rămâneau
în imposibilitatea de a beneficia de drepturile care ar fi decurs din calitatea de
cetăţean român.
Sistemul public de învăţământ românesc, până în 1893, era deschis
copiilor provenind din familiile evreieşti. Adoptarea legii învăţământului
*

Asist. univ. drd., Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova.
Vezi, pe larg, Sorin Liviu Damean, Carol I al României (1866-1881), vol. I, Bucureşti, Editura
Paideia, 2000.
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primar, în acel an, a reprezentat, pentru comunităţile evreieşti din România, un
nou moment de criză, deoarece elita evreiască a fost nevoită să elaboreze o
strategie nouă de educaţie pentru copiii şi tinerii din aceste comunităţi.
Această strategie s-a concretizat în iniţiativa fondării de şcoli publice,
absolut necesară din cauza situaţiei financiare dificile a familiilor evreieşti, dar
şi din dorinţa de conservare a tezaurului cultural al comunităţii.
În anul aplicării legii, s-a decis ca o şcoală pentru copiii evrei să
funcţioneze cu două clase primare la Moineşti (Bacău). Pentru ca înfiinţarea de
şcoli să beneficieze de un for coordonator, s-a luat iniţiativa, la 20 ianuarie
1894, întemeierii Societăţii „Cultura” de la Iaşi, care patrona deja, la 1
septembrie 1894, două şcoli israelito-române. În cursul lunii februarie 1894,
societatea „Junimea israelită”, înfiinţată la Ploieşti şi-a propus înfiinţarea unei
şcoli de fete. La Bucureşti, în martie 1895, sub patronajul „Societăţii pentru
instruirea copiilor israeliţi”a luat fiinţă şcoala „Moria”, iar în 1901, Şcoala
„Tilfereth Israel”. Creşterea numărului de şcoli a fost însoţită de tendinţa de
specializare şi perfecţionare (cu aportul unor profesori formaţi în mediul
universitar vest-european) în domeniul profesional şi metodologic (inclusiv
biblioteci şi laboratoare), precum şi de generalizarea educaţiei pentru fete.
Totuşi se impune menţionarea faptului că evreii au avut în vedere şi emigrarea
în state unde comunităţile lor erau bine individualizate, cu precădere din spaţiul
vest-european şi nord-american1.
În anii premergători războiului de întregire naţională, educaţia evreilor
din România se desfăşura în cadrul unui sistem şcolar extins inclusiv în
localităţi mici şi îndepărtate de centrele cu importanţă demografică, economică
şi culturală2.
Perioada 1904-1912, este dominată de guverne conservatoare şi liberale.
Problemele interne legate de răscoala din 1907, crizele din Balcani, care au
generat desfăşurarea celor două războaie balcanice, au dus la întârzierea
adoptării de legi care să îmbunătăţească situaţia existentă3. Totuşi, a fost
adoptată o lege a meseriilor care introducea asigurările meseriaşilor şi
muncitorilor în caz de boală, invaliditate şi bătrâneţe, reglementa creditul
muncitoresc şi cel al meseriaşilor, precum şi organizarea breslelor şi treptele
evoluţiei profesionale ale meşteşugarilor. Era avută în vedere şi pregătirea
terenului pentru o nouă reformă agrară, dar disputele acerbe dintre opoziţie şi
guvern au creat o situaţie care a condus la necesitatea unei noi schimbări de
guvern. Învestirea cabinetului Titu Maiorescu a însemnat o relativă destindere,
1

Gabriel Asandului, Istoria evreilor din România (1866-1938), Iaşi, Institutul European, 2003,
p. 43-46.
2
Teşu Solomovici, Istoria evreilor din România, vol. I, Bucureşti, Editura Teşu, 2007, p. 146-147.
3
Mircea Iosa şi Traian Lungu, Viaţa politică în România. 1899-1910, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1977, p. 243.
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dar în ceea ce priveşte legislaţia, în afara votării unor credite de război,
guvernul Titu Maiorescu n-a mai avut nici o altă iniţiativă1.
În acel context, deosebit de frământat, evreii continuau să aibă o
permanentă corespondenţă cu autorităţile statului pentru a lua poziţie ori de câte
ori existau situaţii discriminatorii. Anul 1910 este decisiv în conturarea unui
front comun al evreilor din România, prin unificarea organizaţiilor evreieşti din
România în Uniunea Evreilor Pământeni (UEP). În primii şase ani de existenţă,
ea a ajuns să aibă 87 de secţiuni, în care activau 12.000 membri2.
Este cazul proiectului de lege contra spionajului pe timp de pace discutat
în 19123. Evreii erau nemulţumiţi de prevederile articolului 14 alineat 2 care
stipula că „prin străin se înţelege acela care nu are calitatea de cetăţean român
fie că ar fi sau nu supus vreunei protecţiuni străine”, care îi privea, astfel, în
mod direct.
Într-o scrisoare adresată premierului şi ministrului de externe Titu
Maiorescu la 21 ianuarie 1913, Uniunea Evreilor Pământeni îşi arăta
îngrijorarea faţă de măsurile guvernului. Astfel legea îi afecta, întroducându-i în
categoria suspecţilor deşi preciza documentul, aveau „fii în armată”, într-un
moment în care evreii erau convinşi de „politica nouă a guvernului faţă de
populaţiunea evreo-română”4.
Noul proiect de lege era „o lovitură grea”. UEP solicita guvernului ca
evreii să nu fie asimilaţi străinilor, invocând „o mulţime de hotărâri ale Înaltei
Curţi de Casaţie”, dar şi „legea pentru organizarea meseriilor” şi „regulamentul
legii pentru încurajarea economiei naţionale”, care a recunoscut „formal că
evreii pământeni nu pot fi consideraţi ca străini”5.
UEP dorea ca în paragraful al doilea al art. 14 să se folosească „supus
străin” în loc de „străin”, ceea ce ar rezolva chestiunea „spre mulţumirea
populaţiunii evreieşti băştinaşe în acelaşi sens”. Expeditorii petiţiei erau
convinşi de faptul că solicitarea lor era îndreptăţită.
Războaiele balcanice au reprezentant pentru evreii din România o
perioadă de speranţe pentru rezolvarea problemei lor, care putea face obiectul
unor negocieri în cadrul tratativelor de pace, mai ales că Imperiul Otoman urma
să cedeze teritorii, în care se aflau şi evrei, statelor balcanice, care urmau să îi
integreze ca şi cetăţeni6.
1

Anastasie Iordache, Viaţa politică în România. 1910-1914, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972,
p. 45.
2
Carol Iancu, Evreii din România (1866-1919). De la excludere la emancipare, Bucureşti,
Editura Hasefer, 2006, p. 280.
3
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti (în continuare, se va cita: A.N.I.C.), fond
Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 55/1913, f. 7.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Gabriel Asandului, op. cit., 2003, p. 59-60.
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Evreii români au manifestat un entuziasm deosebit atunci când s-a
declanşat mobilizarea generală a armatei române, 25.000 de bărbaţi, atât supuşi
legilor militare, cât şi voluntari au răspuns rapid la acţiunea oficială a
guvernului. De asemenea, sinagogile, spitalele, şcolile evreieşti urmau a se pune
la dispoziţia guvernului român, în timp ce evreii bogaţi au contribuit cu 2
milioane de lei la fondul de ajutorare a victimelor de război şi urmaşilor, ceea
ce reprezenta jumătate din suma totală a fondului1.
Evreii au încercat să atragă atenţia asupra lor, sesizând reprezentanţii
organizaţiilor evreieşti internaţionale. Astfel, Louis Marshall, preşedintele
Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee), a solicitat
preşedintelui S.U.A. William H. Taft să aibă în vedere, cu ocazia discutării
problemei evreilor din teritoriile otomane pierdute după primul război balcanic,
şi situaţia evreilor pământeni din România, invocând faptul că S.U.A., prin
ambasadorul lor în Austro-Ungaria, J. Kasoon au recunoscut de facto în 1878,
tratatul de la Berlin, deşi nu îl semnaseră2.
Nici evreii francezi nu au rămas indiferenţi la situaţia coreligionarilor
din România. Astfel, preşedintele Alianţei Israelite Universale din Franţa,
Narcisse Leven s-a adresat diplomaţiei de la Quai d’Orsay, invocând aportul
deosebit al acesteia în deciziile Congresului de Pace de la Belin, şi cerând ca
evreii din România, care nu puteau îndeplini condiţiile de naturalizare, să nu
mai fie discriminaţi. Scrisoarea a fost trimisă către legaţiile franceze din Rusia,
România şi Marea Britanie, la 25 martie 1913, având recomandarea să fie
folosită, în cazul în care problema evreilor români era pe masa negocierilor
dintre România şi Bulgaria3.
La 10 februarie 1913, Narcisse Leven adresa o scrisoare fostului primministru italian Luigi Luzzatti, evreu de origine, prin care îl recomanda pe
Adolphe Stern, preşedintele U.E.P., care dorea să efectueze un turneu de
sensibilizare a organizaţiilor evreieşti dar şi a lumii culturale vest-europene.
Primirea lui Stern în Italia a fost călduroasă, Luzzatti fiind de acord şi cu
publicarea în „Corriere de la Sera” din Milano, la 3 martie 1913, a unui articol,
considerat port-drapelul necesităţii ajutorului diplomatic pentru libertatea
religioasă, evreii din România fiind consideraţi „ultimii sclavi care mai există în
Europa”. Era invocată discriminarea lor în mediile de activitate din România,
deopotrivă civile şi militare4.
Corespondenţa dintre Luigi Luzzatti şi Adolphe Stern a generat o
activitate publicistică a omului politic italian, dar şi replici din partea clasei
politice româneşti, care prin intermediul lui Take Ionescu, afirma la 11/24
1

Carol Iancu, op. cit., p. 282.
Idem, Emanciparea evreilor din România (1913-1919), Bucureşti, Editura Hasefer, 1998, p. 54.
3
Ibidem, p. 55.
4
Ibidem, p. 56.
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aprilie 1913, că acest aspect era unul care ţinea de situaţia internă a României,
care nu putea face obiectul unei negocieri, în afara unui cadru diplomatic
oficial.
La 4 aprilie 1913, Claude Montefiore, preşedintele Anglo-Jewish
Association primea din partea lui Adolphe Stern mulţumiri pentru faptul că
datorită bunelor sale oficii, Sir Edward Grey, şeful diplomaţiei britanice fusese
câştigat pentru cauza evreilor români1.
În aprilie 1913, la Preşedinţia Consiliului de Miniştri era trimisă o nouă
petiţie prin care era reclamat faptul că în domeniul militar, al industriei şi
comerţului evreii erau trataţi ca „străini”.
Astfel, evreii pământeni nu erau avansaţi la gradele militare inferioare în
timp ce posesorii unei diplome de bacalaureat – evrei pământeni – nu aveau
acces în şcolile militare, pe când supuşii străini cu acelaşi nivel de pregătire
puteau accede la forme de pregătire superioară2. Aceeaşi situaţie se
înregistrează şi în domeniul medicinei militare. Evreii pământeni erau afectaţi şi
de proiectul „de modificare a legii burselor”, adoptat la 9 mai 1904, care le
interzicea să fie „mijlocitori” şi agenţi de bursă3.
Legea burselor reglementa numirea de „mijlocitori autorizaţi” (art.27,
completat cu art.4 din regulamentul de aplicare); „mijlocitori suplinitori
(articolul 31 din lege, completat cu articolul 57 din regulamentul de aplicare)”;
„membri în camerele arbitrale şi de conciliaţiune” (articolul 53 din lege). Evreii
se considerau discriminaţi, deoarece exista prevederea că aceste funcţii trebuiau
ocupate „numai de cetăţeni români cu exerciţiul drepturilor politice” după cum
urmează: „mijlocitori autorizaţi” (art. 28, completat cu art. 60 din regulamentul
de aplicare); „mijlocitori suplinitori (articolul 64 din lege, completat cu articolul
4 din regulamentul de aplicare)”; „membri în camerele arbitrale şi de
conciliaţiune” (articolul 53 din lege, completat cu articolul 121 din
regulamentul de aplicare )4.
La această petiţie erau anexate cereri făcute către Ministerele de Război,
Industrie şi Comerţ datate din 26 ianuarie 1913, 2/15 martie 19135.
Din petiţia adresată Ministerului Industriei şi Comerţului se desprindea
faptul că evreii considerau „că a venit vremea să se părăsească pentru totdeauna
sistemul de a se trata ca pe străini şi de a ruina nenumăratele existenţe evreieşti
băştinaşe prin mijlocul rezervării a aproape tuturor ramurilor de existenţă
românilor cetăţeni”. Evreii protestau faţă de faptul că „am fost înghesuiţi, contra

1

Ibidem, p. 57.
A.N.I.C., fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 55/1913, f. 75.
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4
Ibidem, f. 81.
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dorinţei şi voinţei noastre în comerţ, industrie şi meserie. Acuma, se legiferează
şi în aceste direcţiuni în contra noastră”1.
Din toate petiţiile reiese cu claritate dorinţa evreilor pământeni de a nu fi
consideraţi străini, şi ca urmare de a nu li se interzice accesul în sferele de
activitate importante ale statului şi economiei româneşti2.
Era invocată situaţia din anul 1909 când evreii pierduseră dreptul de a fi
intermediari („mijlocitori”) în comerţul cu produse agricole şi vite, deoarece nu
se încadrau în prevederile articolelor 28, 31, 33 din „legea burselor”, adică „nu
erau cetăţeni români”. Evreii doreau ca să fie acceptaţi măcar în calitate de
înlocuitori ai „mijlocitorilor” oficiali. Se interzisese orice formă de negoţ şi
mediere pe o distanţă de 5 km în jurul oboarelor şi pieţelor în general. Era
reclamată astfel politizarea comerţului3.
Adolphe Stern a reuşit să obţină şi concursul lui Georges Clemenceau,
primul ministru francez, care, cunoscând excelent situaţia evreilor din România,
a publicat un articol, la 16 iunie 1913, în L’Homme Libre4.
Clasa politică românească a continuat să acrediteze ideea că problema
evreilor din România este o problemă internă şi nu necesită o bază de discuţii la
nivel internaţional. Totuşi, unii oameni politici ca Take Ionescu sau gazetari ca
A. Florian admiteau că şi românii purtau răspunderea pentru chestiunea
evreiască, atât timp cât nu găsiseră mijloace de soluţionare a acesteia.
Conferinţa de Pace de la Bucureşti din 1913, nu a înregistrat o
pronunţare oficială a chestiunii evreilor pământeni, iar clasa politică
românească avea în continuare tendinţa de a fi divizată între conceptele de
„naturalizare individuală” şi „naturalizare în bloc a celor mobilizaţi”5. Situaţia
evreilor din România va cunoaşte o nouă amânare, datorită izbucnirii primului
război mondial. Chiar dacă România a adoptat o poziţie de neutralitate,
implicarea tuturor marilor puteri a lăsat deoparte acţiunile diplomatice, în timp
ce clasa politică românească s-a concentrat spre evaluarea situaţiei României,
care trebuia să se implice pentru îndeplinirea marelui deziderat politic,
reîntregirea naţională.
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INFORMATII NECUNOSCUTE DESPRE VIAŢA COTIDIANĂ
DIN CRAIOVA REFLECTATE ÎN „BUKARESTER TAGELLBAT”
ÎN PERIOADA OCUPAŢIEI GERMANE (1916-1918)
Cornel Popescu*
UNKNOWN INFORMATIONS OVER THE DAILY LIFE IN CRAIOVA
REFLECTED IN THE „BUKARESTER TAGELLBAT”,
IN THE PERIOD OF THE GERMAN OCUPATION 1916-1918
Abstract
On the 20th of November/3rd of December, after the end of the fight from
Arges-Neajlov, or the fight for Bucharest, the Romanian Government and the king
went to Moldavia. The general opinion spread around the country was a negative
opinion that considered the lost of capital in the hand of enemie a disaster. The belief
of Romanians was in that moments that the Antant will win and the Great Romania
will be built.
Cuvinte cheie: primul război mondial, ocupaţie germană, viaţă cotidiană,
Craiova, abuzuri
Key words: First World War, German ocupation, daily life, Craiova, abuses

Pretextul declanşării primei conflagraţii mondiale a fost reprezentat de
asasinarea moştenitorului tronului Imperiului Austro-Ungar, Franz Ferdinand şi
a soţiei sale, principesa Sofia, in oraşul Sarajevo din Bosnia-Herţegovina.
Motivul real a fost dorinţa de reîmpărţire a imperiilor coloniale şi de formare a
statelor naţionale in Europa. La Bucureşti, premierul român Ionel I.C. Brătianu1
a fost prudent în privinţa luării hotărârii de a intra România în război, pentru că
ştia discuţiile de la Paris şi Londra, din cadrul cercurilor politice2. Putem da ca
exemplu în acest sens trasarea, în anul 1916 la Londra, a viitoarei linii de
frontieră între România şi Ungaria, denumită în limbajul diplomatic „Linia
Balfour”, după numele celui care a trasat-o, Lordul Arthur James Balfour3.
*

Doctorand, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Școala Doctorală de Istorie, proiectul
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1994, passim; Ioan Scurtu, Ion I. C. Brătianu. Activitatea politică, Bucureşti, 1992, passim.
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Regele Carol I (1881-1914)1 şi şeful Partidului Conservator, Petre P.
Carp, au cerut să se respecte tratatul încheiat între România şi Puterile Centrale
la data de 18/30 octombrie 18832 şi să intrăm în război ca aliaţi ai acestora3, dar
Ionel Brătianu şi membrii guvernului său s-au opus, astfel încât Consiliul de
Coroană din 21 iulie 1914 de la Sinaia a hotărât adoptarea expectativei armate
pentru pregătirea războiului şi realizarea unităţii naţionale.
Marile puteri au iniţiat o acţiune diplomatică intensă pentru a atrage
România de partea taberei în care facea parte fiecare4. Ionel Brătianu nu s-a
lăsat amăgit de promisiunile diplomaţilor străini, ştia ce a păţit tatăl său I.C.
Brătianu în timpul Războiului de Independenţă, dar nu s-a lăsat influenţat nici
de cererile şi presiunile oamenilor politici români antantofili, antiruşi sau
filogermani5. Premierul român a aşteptat momentul favorabil pentru intrarea
României în război, după ce la 4/17 august 19166 a încheiat un acord secret cu
Tripla Înţelegere pentru intratrea în război ca aliată a acestei grupări politicomilitare7.
După înfrângerile armatei române două treimi din teritoriul ţării a fost
ocupat: Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi o parte din sud-vestul Moldovei,
incluzând 100.000 km2 din cei 130.903 km2 şi 22 de judeţe din cele 34 existente
în 19168.
În ziua de 20 noiembrie/3 decembrie 1916, armata română a pierdut
bătălia de pe Argeş-Neajlov9, sau bătălia pentru Bucureşti. În aceste condiţii,
guvernul României se va îndrepta în frunte cu premierul, Parlamentul şi Casa
Regală către Moldova.
1

Între 1866 și 1879 a purtat titulatura de Principe, iar între 1879 și 1881 de Alteţă Regală,
România a fost ridicată la rang de regat de către Parlament pe 14/26 martie 1881.
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avea un caracter defensiv şi secret, fiind cunoscut doar de un cerc restrâns de politicieni și de
regele Carol I.
3
***, România în anii Primului Război Mondial, vol. I, Bucureşti, 1987, p. 78-79.
4
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Istoria Românilor, vol. VII, tom II, Bucureşti, 2003, p. 418-419; la această dată, în locuinţa lui
Vintilă Brătianu, au fost semnate 5 exemplare în original pentru: Rusia, Franţa, Marea Britanie,
Italia şi România; despre semnarea documentelor de alianţă cu Antanta nu au ştiut nici măcar
membrii guvernului.
7
***, România în anii Primului Război Mondial, vol. I, p. 121-122.
8
Emil Răcilă, Contribuţii privind lupta românilor pentru apărarea patriei în Primul Război
Mondial 1916-1918, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 81.
9
Istoria Românilor, vol. VII, tom II, p. 433; România în anii Primului Război Mondial, p. 486526.
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Pentru o exploatare sistematică şi minuţioasă, germanii au trecut la
organizarea militară administrativă a teritoriului ocupat. Autoritatea supremă
militară era reprezentată de Marele Cartier al grupului de armate Mackensen
„O.K.M. (Ober Komando Mackensen)" care avea reşedinţa stabilită la Athénée
Palace în Bucureşti.
Teritoriul ocupat a fost împărţit administrativ în mai multe zone:
1. Teritoriul Administraţiei militare (Gebiet der Militar Verwaltung), în
suprafaţă de 65.000 km2 şi includea judeţele Argeş, Dâmboviţa, Dolj, Gorj,
Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Muscel, Olt, Prahova, Vâlcea, Romanaţi, Teleorman
şi Vlaşca;

2. Zona Etapelor (Etappengebiet) ce cuprindea o fâşie de teren dea lungul râului Buzău, din Carpaţi până la Dunăre, şi avea drept scop de a
asigura aprovizionarea trupelor cu alimente, iar surplusul era transferat în
ţările invadatoare;
3. La rândul său, Teritoriul Administraţiei Militare a fost parcelat
pe suprafeţe de exploatare după reşedinţa comandamentelor militare,
pentru a realiza o mai bună valorificare a resurselor economice1. Acestea
erau:
1. Zona Comandaturii Bucureşti, ce cuprindea capitala şi nordul
judeţului Ilfov;
2. Zona Piteşti, care cuprindea judeţele Argeş, Olt, Romanaţi, Râmnicu
Vâlcea şi Teleorman;
3. Zona Craiovei, în care erau incluse judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi;
4. Zona Ploieşti, cuprindea judeţele Dâmboviţa, Muscel, Prahova şi
Vlaşca;
5. Zona Călăraşi, în care erau incluse judeţul Ialomiţa şi sudul judeţului
Ilfov2.
În fiecare zonă existau câte două sau trei comandaturi de etapă.
Vechile judeţe din Oltenia şi Muntenia, aflate în cadrul Administraţiei
militare au fost înlocuite de 14 districte militare conduse de comandaturi.
Acestea şi-au păstrat vechile delimitări ca şi denumirile respective: Mehedinţi,
Gorj, Dolj, Vâlcea, Romanaţi, Argeş, Olt, Teleorman, Muscel, Dâmboviţa,
Vlaşca, Prahova, Ilfov şi Ialomiţa3.
După Mackensen, care era comandantul grupului de armate O.K.M.,
principala autoritate în teritoriul ocupat a fost reprezentată de guvernatorul
militar, contele Tiilff von Tscheppe und Weidenbach, care era general de
1

„Gazeta Bucureştilor”, XXXVIII, nr. 194, ediţie de război, sub ocupaţia germană, nr. 1-12,
decembrie 1916.
2
Ibidem.
3
Emil Racilă, op. cit., p. 93.
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infanterie şi fost comandant de corp de armată pe frontul de vest, socotit de
contemporani ca o personalitate ştearsă şi excesiv de brutală1. Guvernatorul era
secondat de colonelul Hentsch, şeful statului major al administraţiei militare în
România, fiind foarte apreciat de germani şi considerat un ofiţer superior de
bază, inteligent şi bun organizator, luptase pe frontul de vest, afirmându-se în
bătălia de pe Marna.
Din partea Austro-Ungariei a fost numit generalul Sandler, înlocuit apoi
cu colonelul Köntz, din partea Turciei a fost numit Osman Nizami Paşa, iar din
partea Bulgariei generalul Tantiloff2.
După ocupaţie autorităţile germane au organizat acţiuni de schimbare a
aspectului exterior al capitalei şi oraşului Craiova. Atitudinea acestora a fost de
cuceritori, au fost interzise întrunirile publice, circulaţia pe străzi în grup mai
mare de trei persoane, editarea de ziare, aşa după cum îi spunea Cleve lui
Alexandru Marghiloman „România este ţara care zace la pământ, iar
Germania ţara care triumfa”3.
Prefectura şi primăria din Craiova au fost conduse de funcţionari
recrutaţi din rândul germanofililor sau a persoanelor preferate de germani. În
perioada războiului şi a ocupaţiei militare, învăţământul a avut foarte mult de
suferit, fiind afectat mai întâi de lipsa cadrelor didactice, mulţi dintre aceştia
fiind mobilizaţi şi trimişi pe front. In al doilea rând multe şcoli au fost distruse
în timpul luptelor sau devastate de către trupele invadatoare. Multe din şcoli au
fost ocupate şi transformate apoi în spitale, în special în comunele urbane. O
soartă mai grea au avut-o şcolile din zonele rurale, folosite ca adăposturi pentru
cai, depozite pentru obiectele rechiziţionate, sau în cazurile fericite ca sedii ale
administraţiei germane. În anul şcolar 1917-1918 circa jumătate din numărul de
elevi nu au frecventat cursurile. În acelaşi an şcolar prin ordonanţe emise de
guvernatorul german şi-au început cursurile.
De o atenţie specială din partea autorităţilor germane s-au bucurat
şcolile germane şi chiar se urmărea înfiinţarea unor asemenea şcoli, iar în
oraşele şi comunele importante au fost organizate cursuri serale de învăţare a
limbii germane. În perioada respectivă populaţia oraşului era reprezentată de
femei, copii şi persoane trecute de 40 de ani, restul fiind mobilizaţi sau aflaţi în
Moldova (cazurile lucrătorilor de la căile ferate).
Imobilele fuseseră rechiziţionate de la proprietari pentru a servi
intereselor ocupanţilor, găzduind în cea mai mare parte efectivele germane.
Proprietarii erau înghesuiţi în una sau două camere în condiţiile în care nu mai
aveau şi o altă locuinţă. Nu primeau nici un fel de chirie şi în plus, Primăria era
1

Ibidem.
Augustin Deac, Ion Toacă, Lupta poporului român împotriva cotropitorilor, 1916-1918,
Bucureşti, Editura Militară, 1978, p. 91.
3
În mod special soldaţii bulgari.
2
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obligată să asigure întreţinerea tuturor imobilelor rechiziţionate de germani
inclusiv cu lemne de foc. Locuitorii nemulţumiţi de modul în care erau folosite
casele lor solicitau plata unei chirii şi efectuarea de reparaţii a acestora ca
urmare a stricăciunilor provocate de noii locatari. Cererile de plată a unor chirii
sunt respinse pe motiv că „sarcinile ocupaţiei apasă deopotrivă şi pe particulari
şi pe comună”1.
O altă problemă gravă cu care s-au confruntat cetăţenii din oraş şi
comune a fost aceea a rechiziţiilor de orice fel, luându-le tot ce aveau,
sărăcindu-i, aducându-i în cea mai cumplită mizerie. Rechiziţiile numeroase
erau dispuse de Comandatura de Etapă primăriilor şi aduse la îndeplinire de
către Poliţie. Era rechiziţionat aproape tot: mobilă pentru locuinţele trupelor de
ocupaţie, paturi, lenjerii, covoare, cearşafuri, cămăşi, indispensabili, pantaloni,
căciuli, cojoace, obiecte de alamă şi aramă, brichete sau orice instrument care
produce scântei etc. O parte a acestor produse erau destinate prizonierilor de
război2.
Încă din primele zile ale regimului de ocupaţie militară, locuitorii
oraşului au suportat vexaţiunile şi abuzurile soldaţilor germani şi în mod special
bulgari, care s-au purtat cu brutalitate, sporind nemulţumirile civililor.
Magazinele erau sparte şi jefuite, subofiţerii de poliţie delegaţi cu
menţinerea ordinii erau bătuţi dacă-i surprindeau pe soldaţi furând. Multe
prăvălii au fost sparte şi jefuite de trupele bulgare, mobilier distrus, cârciumari
bătuţi de soldaţi beţi, focuri de armă trase în toiul nopţii, toate provocând
nemulţumiri proprietarilor care se adresează Primăriei cerând despăgubiri.
Am putea concluziona că ocuparea oraşului a dezorganizat întreaga
activitate. Meşteşugarii se confruntau cu puţinătatea sau absenţa materiilor
prime care fac obiectul rechiziţiilor. Dificultăţilor cotidiene li se adaugă rigorile
iernii dintre anii 1917-1918, care a fost deosebit de aspră. Autorităţile militare
de ocupaţie, care conduc de fapt oraşul, nu sunt interesate să rezolve problemele
cu care se confrunta populaţia.
Afectate sunt toate domeniile vieţii sociale, inclusiv învăţământul şi
cultura. Numărul insuficient de profesori şi învăţători, supliniţi de persoane cu o
pregătire insuficientă, afectează calitatea învăţământului. La aceasta se adaugă
şi rechiziţionarea unor localuri potrivite pentru desfăşurarea cursurilor, multe
dintre acestea fiind folosite de către trupele de ocupaţie.
Retragerea trupelor de ocupaţie a lăsat în urmă un oraş afectat profund
de rechiziţiile, abuzurile, jafurile şi distrugerile provocate de trupele de
ocupaţie. Reconstituirea pagubelor produse este dificilă deoarece arhivele au
fost distruse de trupele aflate în retragere.
1
2

„Gazeta Bucureştilor”, XXXVIII, nr. 210, 17/31 decembrie, 1916.
Ibidem.
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„PĂDUREANCA” ŞI MAREA UNIRE
Radu Ştefan Vergatti*
«PĂDUREANCA» ET LA GRANDE UNIFICATION
Résumé
La roumaine Maria Puia (1894-1916), une «pădureanca», arrêtée et torturée
pour la diffusion du premier manifeste «Nous voulons la Transylvanie» a rennoncé à sa
vie pour 100 Roumains condamnés par le régime Autricien-Hongrois, pour leur
participation à une action subvérsive.
Pages inoubliables pour ceux qui ont milité et preparé la Grande Unification de
1918, sont éstraites du dossier spécial no. 1464/1915 d’ Alba Iulia sur le nom de Maria
Puia de Blaj, devenue une vraie martyre.
Cuvinte cheie: Ardeal, Maria Puia, Radu Cosmin, Marea Unire, Alba Iulia
Key words: Transylvania, Maria Puia, Radu Cosmin, Great Union, Alba Iulia

Marile înfăptuiri istorice, ale tuturor popoarelor, totdeauna au fost
marcate de grele sacrificii. Cele mai profunde şi numeroase, cu consecinţele
cele mai însemnate, au fost ale eroilor rămaşi anonimi. Unii dintre ei, prin
întâmplări fericite, au fost descoperiţi de cercetători iubitori ai dezvăluirii
faptelor trecutului prin îndepărtarea colbului de pe dosare.
Între aceste fapte eroice stă şi cea pe care o relatez acum. În dosarul nr.
1464/1915 păstrat la Tribunalul din Alba Iulia, Secţia penală, unde a fost
instrumentat, se găseşte relatat cazul tinerei românce Maria Puia. Întreg dosarul
este scris în limba maghiară, deoarece aceasta era oficială în Transilvania, aflată
sub administraţia Regatului Maghiar. Un singur act este în limba română,
poemul care a servit ca bază a anchetării şi acuzării Mariei Puia, pe care, de
altfel, îl reproduc integral, în final. Ciudat mi s-a părut că actul ei de eroism a
fost relativ semnalat într-un articol de popularizare şi într-o addenda a culegerii
de reportaje semnate de Radu Cosmin1, dar în marea colecţie de documente –
10 volume – referitoare la anul 19181 ea nu este amintită.
*

Prof. univ. dr., Universitatea „Valahia” din Târgovişte.
Cf. Ion Străjan, Evocarea martirei Puia Maria de la Blaj, la Alba Iulia, în „Dacoromania”, nr.
37/2008; Radu Cosmin, Românii la Budapesta, culegere de reportaje publicate de Mircea
Dogaru, Arad, Editura Fundaţiei Moise Nicoară, 2007, p. 444-448; Mircea Dogaru, Moartea
Pădurencei. Un mărţişor pentru Maria Ardealului, în „Lumea”, an X, nr. 6 (110)/2002; ultimul

1
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Dar ce s-a întâmplat atunci, prin ce s-a evidenţiat Maria Puia?
La sfârşitul veacului al XIX-lea şi la începutul celui următor în întreaga
Europă a fost o amplă mişcare de eliberare a popoarelor închise în imperiile
multinaţionale – Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Ţarist şi Sublima Poartă.
Evident, se urmărea eliberarea şi crearea statelor etnice.
Între popoarele care luptau pentru a se emancipa din Imperiul
Habsburgic erau şi românii2. Cei mai afirmaţi dintre ei se aflau în ţinuturile
administrate de Regatul Maghiar. Acolo, prin legile Andrassi3 se declara că
exista o singură „naţiune”, cea maghiară, o singură limbă oficială, cea
maghiară, în care trebuia să se vorbească autorităţilor civile şi militare. Orice
încălcare a prevederilor acestor legi era aspru pedepsită de poliţia politică şi de
justiţia maghiară.
În vederea apărării dreptului la existenţă, românii au organizat mari
mişcări de protest – pronunciamentul (1868), memorandumul (1893) etc. Ele au
fost sprijinite de o elită omniprezentă în mass-media. O parte a ei sau a
urmaşilor ei, susţinută de Biserica Greco-Catolică şi de cea Ortodoxă s-a
menţinut şi s-a afirmat şi în anii de început ai primului război mondial. Este
bine ştiut că România a rămas în stare de neutralitate între anii 1914-1916
tocmai pentru că urmărea satisfacerea interesului său major: formarea României
Mari. În vederea atingerii acestui ţel, în anii neutralităţii au lucrat mii de
intelectuali transilvăneni, în frunte cu George Pop de Băseşti, Aurel C.
Popovici, Iuliu Maniu etc. I-am amintit exclusiv pe cei care au fost în legătură
directă cu episodul relatat: în România se găsea alt grup de intelectuali, oameni
politici, care sprijinea unirea României cu Transilvania: Barbu Ştefănescuarticol cu caracter de popularizare, a fost scris exclusiv pe baza povestirilor localnicilor, deci are
aspect de reproducere a unei tradiţii orale.
1
Cf. 1918 la români. Documentele Unirii, ediție coordonată şi îngrijită de Ştefan Pascu şi Ion
Popescu-Puţuri, 10 vol., Bucureşti, 1989; indicii colecţiei se găsesc în vol. VI şi X; numele
Maria Puia nu apare în volumele acestei colecţii; acad. Cornelia Bodea mi-a comunicat că a
intervenit pentru înscrierea numelui Mariei Puia şi a eforturilor făcute de aceasta pentru „Marea
Unire”, dar cuvintele ei nu au avut ecou pentru redactorii responsabili ai marii colecţii de
documente.
2
Literatura în acest sens este foarte bogată; de reţinut este ultimul volum din lucrarea de sinteză
Istoria Românilor, vol. VII, tom II, De la independenţă la Marea Unire (1878-1918),
coordonator Gheorghe Platon, Bucureşti, 2003, p. 463-533; a se vedea şi bibliografia problemei;
în acest volum, la p. 450 este amintit şi numele Mariei Puia, ca una dintre eroinele luptei pentru
unire, dar, din păcate, acţiunea ei este neclar prezentată, deoarece autorul subcapitolului, se
pare, nu a cunoscut bine faptele.
3
Legea nr. XLIV/7 decembrie 1868 se referea la naţionalităţi: în Regatul maghiar exista o
singură naţiune, cea maghiară; legea nr.XXXVIII/7 decembrie 1868 se referea la învăţământul
oficial de stat care se preda numai în limba maghiară (pentru comentarea legilor din punctul de
vedere al românilor transilvăneni, vezi Şt. Pascu, Transilvania în lumina datelor geopolitice,
istorice şi statistice, Blaj, Tip. „Lumina” – Miron Roşu, 1944, p. 353-384).
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Delavrancea, Nicolae Iorga, Take Ionescu, Nicolae Filipescu, Octavian Goga
etc. De asemeni, îi pomenesc pe cei aflaţi în legătură cu faptele relatate. Ei
făceau parte din „Liga culturală” care acţiuna prin mass-media pentru a susţine
cauza unirii.
Între ziariştii pătimaşi pledanţi pentru unire şi-a înscris numele şi un
craiovean1, care semna cu pseudonim, Radu Cosmin. El a fost unul dintre cei
mai aprigi sprijinitori ai mişcării „VREM ARDEALUL”. Aceasta a găsit
numeroşi adepţi pe ambii versanţi ai Munţilor Carpaţi, în România şi în
Transilvania. Un rol deosebit în atragerea oamenilor în această mişcare l-a avut
articolul „Vrem Ardealul” şi, apoi, poezia cu acelaşi titlu, scrisă de Radu
Cosmin.
Articolul „Vrem Ardealul” a fost publicat la Galaţi în ziarul „Vrem
Ardealul” nr. 4 din 11 decembrie 1915, p. 1. Scrierea are caracter de manifest
politic, mobilizator. Ea începe cu cuvintele „Vrem Ardealul pentru că Ardealul
suferă, îl vrem pentru că este o nevoie a noastră, o parte a trupului nostru, din
inima noastră. Îl vrem pentru că suferind el, suferim şi noi...”2.
Textul acestui manifest politic a circulat cu repeziciune, fiind purtat
dincolo de graniţele Imperiului Austro-Ungar, în Transilvania, în Banat, în
Sătmar etc. Purtătorii lui au fost călători obişnuiţi, lucrători la căile ferate,
simpli oieri, negustori ambulanţi etc. Răspândirea articolului-manifest a avut o
amploare, o influenţă profundă asupra opiniei publice şi implicaţii politice
nebănuite şi nerelevate până în prezent, deşi ele rezultă din dosarul aflat în
arhivele Tribunalului din Alba Iulia.
Paralel cu acest articol în Transilvania a circulat intens, în proporţii
bănuite, dar abia acum scoase la lumină, poezia „Vrem Ardealul”, scrisă de
Radu Cosmin. Poezia a avut două variante. Cea dintâi a fost scrisă când pe
tronul României se mai afla bătrânul rege Carol I (1866-1914), iar cea de-a
doua imediat după preluarea coroanei de către nepotul acestuia, regele
Ferdinand I (1914-1927). Ambii monarhi au fost acuzaţi de poet de sentimente
germanofile. S-a cerut deschis, imperativ, să se treacă peste ele. Era nevoie să
se acţioneze pentru eliberarea Transilvaniei.
1

Numele său real era Nicolae Tănăsescu. S-a născut la 6 decembrie 1879 în Craiova, fiul
avocatului Ion Tănăsescu şi al Elizei Boboiceanu; după ce a absolvit cursurile Facultăţii de
litere şi filosofie din Bucureşti (1899-1904) a predat ca profesor la Gimnaziul Dimitrie
Cantemir, la Liceul Sf. Sava din Bucureşti, la Liceul N. Bălcescu din Brăila, la Liceul Sf. Petru
şi Pavel din Ploieşti, apoi pentru scurte perioade la Constanţa, Iaşi, Vaslui, ocupând ca titular
catedre la Slatina, Oradea, Târgovişte, Ploieşti; şi-a încheiat cariera didactică în calitate de
inspector general al învăţământului secundar în ministerul Învăţământului; în paralel a publicat
o serie de poezii şi articole, schiţe şi nuvele în diverse ziare şi reviste româneşti, volume de
poezii şi proză.
2
Cf. ziarul „Vrem Ardealul”, nr. 4/11 decembrie 1915, Galaţi, p. 1. Textul în întregime este
reprodus în finalul acestui articol.
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S-a trimis poemul „Vrem Ardealul” şi el un manifest politic versificat,
la Blaj. Acolo era un centru românesc de rezistenţă anti-maghiară. El era
coagulat în jurul Biroului Juridic al Mitropoliei Greco-Catolice din oraş. Acolo
lucra în calitate de avocat şi Iuliu Maniu. Ştiindu-se că este un bun patriot
român, care în anul 1914, la Viena, refuzase propunerile lui Ertzberger, trimisul
kaiserului Wilhelm II, de a se uni românii cu Puterile Centrale, i s-a transmis
poemul pentru a-l răspândi. Prin intermediul unui oarecare Gruiţa a transmis
textul unei tinere secretare-dactilografe de la Biroul Juridic al Mitropoliei,
Maria Puia.
Din acel moment, practic, rolul avocatului Iuliu Maniu a încetat.
Maria Puia, născută la 4 octombrie 1894, absolventă a „Preparandiei”
(Şcolii Normale) din Lugoj, deci de formaţie învăţătoare, care ştia bine limba
maghiară, şi-a luat singură misiunea de a multiplica şi răspândi poemul „Vrem
Ardealul”. În fiecare noapte, după program, la lumina lumânărilor, la maşina de
scris a multiplicat textul. Se pare că a reuşit să dactilografieze 1.000 exemplare,
după cum rezultă din dosarul întocmit de poliţia politică maghiară.
Pentru răspândirea copiilor dactiolografiate Maria Puia a făcut apel la
prietenii ei, la foştii colegi de şcoală, la elevi şi studenţi. A reuşit să formeze o
reţea de circa 100 oameni. Între ei s-a aflat şi elevul Oliviu Răhăian, elev în cl.
V a Liceului Sf. Vasile din Blaj, fiul unui coleg de birou al Mariei Puia. Ulterior
a devenit avocat, profesie care i-a permis să copieze o bună parte din cele 700
file ale dosarului de instanţă. A transmis copiile unui prieten, avocatul Ion
Avram, care, la rândul lui, a făcut cunoscut conţinutul.
Vederea actelor originale a permis să se afirme că impactul poemului a
fost profund şi rapid asupra tuturor spiritelor româneşti din imperiu. Poezia era
citită, învăţată şi recitată de la gură la ureche.
Ce n-a ştiut Maria Puia a fost faptul că din primul moment acţiunile ei
s-au aflat sub vizorul poliţiei. Au fost mai mulţi denunţători. Dintre ei a aflat
numele unuia, Pop Ioan, probabil Pap Janos, pe care l-a înscris în epistola de
adio către mama sa.
În martie 1916 Maria Puia a fost arestată. Imediat, a început să fie
torturată pentru a i se smulge, prin denunţ, numele membrilor reţelei formată de
ea. Nu s-a reuşit. Frumoasa tânără de 22 ani a rezistat eroic. Când şi-a dat
seama că puterile o părăsesc, la începutul verii anului 1916, Maria Puia a decis
să se sinucidă. Şi-a împletit o funie din cosiţele ei lungi şi din fusta sfâşiată şi
s-a spânzurat de gratiile de la fereastra celulei.
Înainte de sacrificiul suprem, a scris o frumoasă epistolă adresată
mamei, fraţilor şi surorilor ei, al cărui text îl redau în final.
După ce transmite mamei şi tuturor rudelor ei câte ceva – un dar, un
salut, un gând bun – îşi arată îngrijorarea că datorită faptei ei – sinuciderea –
condamnată de biserică, la mormânt nu-i va sluji un preot. În acest caz, a rugat
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ca domnul Coltor sau domnul Ghiaja să rostească o rugăciune. Finalul este
cutremurător: „pe mine să mă îngropaţi în costumul meu de Pădureancă, că sunt
româncă, cu opinci, cu cârpa şi straiţa mea roşie”.
Cuvintele şi gestul ei mirific au fost justificate tot prin scrisoare: „decât
să moară 100, mai bine eu”.
Unul dintre cei 100 bănuiţi de autorităţile maghiare a fost Iuliu Maniu.
Nu i s-a putut dovedi vina. Maria Puia nu l-a denunţat. Cu toate acestea,
autorităţile maghiare l-au trimis pe frontul rusesc, în linia întâi, degradându-l de
la sublocotenent la soldat. A fost o personalitate salvată de sacrificiul tinerei de
22 ani.
Astăzi memoria Mariei Puia este cinstită pe plan local de Fundaţia Alba
Iulia 1918, de ASTRA „Timotei Cipariu” de la Blaj. Datorită lor a fost
identificat mormântul Mariei Puia din Blaj, unde, în fiecare an se face o
rugăciune de preotul N. Oprean, ajutat de ASTRA Blaj, prezidată de prof. Silvia
Popovici1. În Alba Iulia pe peretele clădirii fostului penitenciar în ziua eroilor (5
iunie 2008) s-a pus o placă comemorativă pentru Maria Puia2. Ea a fost sfinţită
de protopopul Niculiţă Pascu şi preotul Ştefan Urdă.
În momentul de faţă se fac eforturi pentru a se ridica un bust în
amintirea eroinei căzută pentru formarea României Mari.
Cuvintele de până aici încearcă prin A.O.Ş.R. să facă mai bine ştiută, pe
plan naţional, fapta plină de abnegaţie pentru români a Mariei Puia.
ANEXE
„Vrem Ardealul3, pentru că Ardealul sufere! Îl vrem pentru că este o
nevoie a noastră – o parte din trupul nostru, din inima noastră, din fiinţa
noastră. Îl vrem pentru că suferind el, suferim noi, perind el (...) perim noi.
Vrem Ardealul, pentru că ne este necesar vieţii noastre viitoare ca neam,
pentru că este parte integrantă a organismului de viaţă a neamului nostru.
Şi dacă o parte a organismului suferă în mod firesc, inevitabil, va suferi
organismul întreg.
1

Mormântul a fost găsit în anul 2001 datorită eforturilor depuse de Fundaţia „Alba Iulia 1918
pentru Unitatea şi Integritatea României”; datorită ei, s-a deplasat la Blaj col. (r.) Corodeanu
Ioan; în Blaj el a descoperit locul în care a fost înhumată Maria Puia, cu ajutorul d-nei Viorica
Mihu şi a preotului Nicolae Oprean, care a efectuat imediat o slujbă specială care se citeşte
pentru cei ce se sinucid.
2
Col. Gomboş mi-a comunicat că la data de 5 iunie 2008 a fost lansată şi o carte scrisă de
poetul Ion Mărginean, „Eroina de la Blaj”, Alba Iulia, Editura Altip, 2007; cartea a fost
patronată de Fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”; practic, cartea
este un act dramatic în 27 de tablouri.
3
Cf. ziarul „Vrem Ardealul”, loc. cit.
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Vrem Ardealul, pentru trecutul său, pentru faptele sale – pentru fiinţa sa
integrantă (...).
Acolo sunt minele, avuţia noastră, acolo s-a făurit neamul, acolo e
zămislirea şi leagănul său, de acolo au venit descălecătorii: Dragoş în Moldova,
Negru Vodă în Muntenia. Într-acolo au tins visurile noastre. Acolo a murit
nerăzbunat Mihai eroul, sub mâna unui ucigaş, şi tot de acolo a doua descălicare
de cărturari, care au renăscut, au rechemat la viaţă amorţitele noastre puteri...
Lazăr, Şincai, Maior...
Vrem Ardealul, fiindcă acolo Horea, încă înainte de revoluţia mare a
zguduit Europa, a lăţit principiile de egalitate, frăţietate şi libertate.
Vrem Ardealul, fiindcă nu putem să nu-l vrem. Fiindcă suferă, fiindcă
durerea o simţim şi noi, fiindcă este o necesitate, o năzuinţă, un vis...
Vrem Ardealul, cu tot sufletul, cu poată puterea, şi fiindcă îl vrem
numaidecât, îl vom avea!”
„Iubită mamă, fraţi şi surori!1
Un ultim adio vă zic, căci oricum mai târziu tot trebuia să mor. Nu fiţi
trişti de loc, fiţi cu nădejdea la Dumnezeu. Grijiţi de ce aveţi. Mama să
plătească dacă poate, încă în anul acesta maşina, ca Ştefan să o aive. Lui Pilu
te rog să-i scri să-ţi trimită bani, că el are. Tot ce am e a Aureliei.
Lanţul cel mic de aur e aici la Tribunal şi Brazleta, un inel şi cerceii.
Te rog scrie la Lugoj, la Preparandie un adio tuturor. Pe Anaida încă
s-o anunţi.
La Aurelia Fodor şi Cornelia Gabriş le doresc fericire. Lui Vili, Vodă,
Becriu, să le trimită Aurelia câte un ultim salut. Pe toate prietenile şi
cunoştinţele mele le sărut.
Tiţă dragă pe tine te rog să grijeşti de mama şi Aurelia. De vei fi luat şi
tu cătană, aranjază tot ce poţi ca maşina să fie plătită de tot, pe când tu merji
că mama nu ştie. Mă doare inima, dar ce să fac, am căpătat dela Gruiţa poezia
Vrem Ardealul şi acum trebuie să mor pentru aceasta, fiindcă am dat-o lui Pop
Ioan şi ne-a trădat. Eu sunt foarte liniştită şi împăcată cu toate, numai după
voi, cei ce rămâneţi trişti după mine, mă doare, dar decât să moară o sută mai
bine eu.
La Anicuţa dă-i mamă toate hainele mele. La Pipi dă-i hainele mele cele
albe. La Anicuţa, verigheta cea de aur. La Aurelia lanţul cel de aur de la Cadia
şi bratelele. Un inel lui Titi şi lanţul cel dela mine. Iar la mama (törölt es
olveshatlan rész).
La revedere în lumea cealaltă, dacă aici nu ne-am putut bucura de o
altă fericire. Pe mine să mă îmbrăcaţi în costumul meu de Pădureancă, că sunt
1

Textul original al scrisorii, în limba română, se păstrează în dosarul nr. 1464/1915 din arhiva
Secţiei penale a Tribunalului Alba-Iulia.
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româncă, cu opinci, cu cârpa şi straiţa mea roşie. Dacă mamei îi e dorinţa să
mă îmbrace în haina albă, da, dar să nu facă cheltuieli. Îi sărut mâinile mamei
pentru creşterea bună pe care mi-a dat-o. Am greşit şi eu o dată fără să fiu
ertată. Un ultim sărut vă depun tuturor pe aceste mătănii, pe care eu m-am
rugat mult aci în închisoare...
Aş dori mamă să mor în patul meu, dar aşa mi-a fost soarta. Cred că de
aici voi fi aşezată, barămi, în căruţa dumitale mică, cu care am lucrat mult şi
eu. Nu cred dacă va fi ertat să fiu înmormântată cu preot dar deşi nu, roagă-l
pe domnul Coltor sau Ghiaja sau alţii să le rostească un adio tuturor celor ce
mi-au făcut calea presărată cu flori, iar mie merit pentru neam.
Scumpă mamă sărut mânile, nu te supăra, o Ştafane şi Pile cum mi-e
dor de voi, că sunteţi departe şi nu mă vedeţi, cu gândul la voi trebuie să mor.
A voastră fică, soră care vă doreşte
Aş fi dorit să mă mărturisesc, dar aici nu se poate, nici la Biserică nu
am fost”.
„Vrem Ardealul!...
(de Radu Cosmin)1
Sire, am văzut în noapte, regimentele pe stradă,
Baionete, săbii, goarne şi-am gândit că-i vreo paradă
Am crezut că merg oştenii mândrei noastre artilerii,
Să salute-n glas de tunuri ceasul sfânt al învierii....
Am crezut la miezul nopţii, că oştenii înarmaţi
I-ai chemat la ceasul ăsta să-i repezi peste Carpaţi!
Dar la sunetul de goarnă, în loc munţii să se sfarme
Ostile Măriei Tale au scos săbiile să sfarme
Şi să-năbuşe în pieptul tinerimei, idealul
Celor ce strigau în noapte: „Vrem Ardealul! Vrem Ardealul!”
Nu ştiu cine-a dat porunca şi barbară şi nedreaptă,
Dar socot că nu-i măsura cea mai bună şi-n-ţăleaptă
Să se-năbuşe cu spade tot ce-avem mai sfânt în noi,
Sufletul întregii naţii, care strigă „Vrem război!”
Patru luni, de când se schimbă rostul lumii la hotare,
Patru luni, de când ai noştri, robii hoardelor barbare,
Fraţii umiliţi de veacuri, pier sub pajure străine,
Aşteptând şi-n ceasul morţii, clipa care nu mai vine...
Mor sub steagul lui Attila, milioanele de fraţi
1

Publicat în volumul Satire, ed. I, Alcalay, Bucureşti, 1916, ed. II, Bucureşti, 1919.
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Şi-n zadar prives în friguri coasta mândrilor Carpaţi...
Vulturii Măriei Tale nu le zboară-ntr-ajutor,
Deşi stau gătaţi de moarte şi cu arme la picior!
Plâng pe văile Carpate, de pe lângă Tisa, de pe lângă Mureş.
Văduvele atâtor vetre, că s-au dus flăcăii gureşi,
Să-şi dea viaţa pentru alţii, în năpraznicul război,
Când puteau să şi-o păstreze, pentru ei şi pentru noi,
Gârbove în pragul vetrei, plâng femeile şi torc,
Aşteptând în van pe cei ce, poate, nu se mai întorc,
Gem la sân pruncii palizi, pe când tatăl moare-n şanţuri,
Iar prin temniţe zebrelite, câţi de-ai noştri gem în lanţuri?
Geme Doamne tot Ardealul, se vaietă Bucovina,
Aruncând asupra noastră toată lacrima şi vina
Că în clipa ce-o-ameninţă, s-o răpească alt stăpân...
Noi, plecaţi Măriei Tale, stăm cu mâinile în sân!
Ori am vrea ca alte neamuri dezrobind-o să ni-o deie
Şi să scrim din mila altor marea noastră epopee?
Dar la lespedea din Putna, umbra lui Ştefan cel Mare
Tremură să se mai vadă insultată: de sub umedul pământ
Voievozii toţi se scoală, de sub lespezi de mormânt.
Şi eroii-atâtor veacuri şi Costinii, cărturarii,
Ce treziră-n noi mândria sângelui străbun, lain,
Aşteptând să sune goarna, ceasului măreţ, divin,
Freamătă de nerăbdare, ca alăturea de noi,
Regimente întregi de umbre să pornească la război!
Ţărna lui Mihai din Turda, cere astăzi răzbunare,
Alba Iulia tresaltă, tremurând de nerăbdare
Să-şi deschidă largă poarta-mpărătescului alaiu
Să primească pe urmaşul Voievodului Mihaiu!
A venit, Mărite Doamne, ceasul mântuirii noastre!
Freamătă pământul ţării şi sub zările albastre,
Steaua noastră ne surâde dintre creste Carpatine
Şi ne cheamă spre triumful mândrei noastre ginţi latine!
Sângele roman îşi cheamă strănepoţii toţi la arme...
Căci de-i scris în clipa asta rostul lumii să ne sfarme,
Noi avem menirea sfântă, din frânturi să ne-ntregim,
Neamul risipit de veacuri, de mai vrem ca să trăim!
Vodă Doamne! Nu e vremea de pierdut: ne cheamă fraţii
Şi nici când mia primitoare porţi nu ne-au deschis Carpaţii
Un fior imens şi tragic îi străbate pân’la cer
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Şi de-a lung de Vatra Dornii, pân’la Porţile de Fier,
Culmile parcă se-nalţă aspre şi dojenitoare
Că de n-om porni acuma: ei, Carpaţii, ar fi în stare
Să se prăbuşească singuri în al vremurilor iad,
Peste noi şi peste rasa blestemată-a lui Arpad!
Sire, ştim că sub coroana de oţel, ce porţi pe frunte,
Alte-s gândurile, ce-au pornit, ca să ne-nfrunte:
Glasul sângelui ce strigă, în suflarea românească,
Nu-i acelaşi de sub haina şi sub purpura regească.
Şi mai ştim, că pentru ceasul şi avânturile vremii
Pentru fruntea ta albită e prea grea podoaba stemii,
Dar de-ţi este Sire, spada ruginită şi bătrână,
Dă-o s-o călească-n focul tinereţii, altă mână!
De-ai uitat-o Vodă Doamne, pilda marelui Ştefan,
Ce bătrân prindea în mână viforosu-i buzdugan,
Şi punea pe plete albe lauri verzi de bărbăţie,
Lasă, altora mai tineri, buzduganul tău să-l ţie!
Iar de nu Te lasă glasul sângelui ce porţi în vine,
Să-ţi pui laurii de aur ai victoriei latine,
Spune altora să-i cheme pe viteji din munţi şi plai
Şi cu cinste să-mplinească visul sfânt al lui Mihai”.
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CONSIDERAŢII PRIVIND EXTREMA-DREAPTĂ EUROPEANĂ
INTERBELICĂ
Cristian Sandache*
CONSIDERATIONS CONCERNANT L’EXTRÊME DROITE EUROPÉENE,
DANS LA PERIODE INTERBÉLIQUE
Résumé
L’ activistes d’extreme-droite meprisent la raison et la doctrine systématique.
L’extrême droite n’est pas un produit d’exportation. Son seul criterè moral est la
prouesse de la race, de la nation, de la communauté. Puisant leurs slogans et leurs
symboles au répertoire patriotique de leur propre culture, les fascismes sont
radicalement particuliers dans leurs discours et dans leurs décors.
Ils s’accordent mal à un système de principes intellectuels universels.
Dans tous les pays d’Europe, l’extreme droite commenca à seduire une partie
de la jeunesse, déçue par les lendemains médiocres de la guerre mondiale, et qui
aspirait a une révolution se conciliant avec la tradition nationale.
Cuvinte cheie: Extrema-dreaptă, Europa, naţiune, antisemitism, război
Mots clefs: L’extreme droite, Europe, nation, antisé’mitisme, guerre

Unii istorici occidentali aveau, probabil, dreptate atunci când scriau că
extrema-dreaptă europeană (cu principalele sale forme de manifestare –
fascismul şi naţional-socialismul) a reprezentat marea surpriză politică a
secolului al XX-lea1.
Dificultăţile pe care abordarea unei asemenea teme le presupune (de
ordin metodologic, interpretativ, dar şi psihologic), i-au determinat pe aceiaşi
istorici să considere că problema fascistă (înţeleasă ca un model unificator
pentru toate „ismele” de acest tip), ar fi reprezentat cea mai dificilă şi, probabil,
cea mai importantă problemă istorică a timpului nostru2.
*

Conf. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi.
Gilbert Allardyce (ed.), The place of fascism in European History, Englewood Cliffs, Pentice
Hall Inc., 1971, p.1
2
A se vedea în acest sens: Marian Di Ambri, I Falsi Fascismi. Ungheria, Jugoslavia, Romania.
1919-1945, Roma, Jouvence, 1980; Walter Laqueur (ed.), Fascism: A Reader’s Guide.
Analyses, Interpretations, Bibliography, Harmondsworth, Penguin Books, 1979; Peter F. Sugar
(ed.), Native Fascism in the Succesoor States. 1918-1945, Santa Barbara, ABC Clio, 1971;
Sussex-New Jersey, Philip Rees, Fascism and Prefascism in Europe. 1890-1945: A
Bibliography of the Extreme Right, The Harvester Press/Barnes and Noble Books, 1984; John
1
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Nu poate fi uşor sub aspect afectiv şi psihologic, atât pentru unii
cercetători, cât şi pentru amatorii de istorie, să citească în anumite lucrări
istoriografice (beneficiare ale unui aparat critic de incontestabilă acribie
ştiinţifică), faptul că regimul lui Adolf Hitler ar fi fost cel mai popular din
întreaga istorie a Germaniei, sau că modelul economico-social statuat de către
fascismul mussolinian, ar fi echivalat cu un succes de natură socială.
Dar a rezuma manifestările extremei-drepte europene exclusiv la
modelele-standard ilustrate de fascism şi naţional-socialism ar fi o eroare, un
indiciu al predominanţei unor prejudecăţi care nu ar trebui să-şi aibă locul în
cadrul unui demers ştiinţific. Ambiţia multitudinii de grupuscule din diferitele
state europene de a-şi cristaliza propriile versiuni naţionale cultural-ideologice,
care să se încadreze largului spectru al extremei-drepte, este o evidenţă, pe care
n-o mai pun astăzi sub semnul întrebării decât cercetătorii improvizaţi sau
spiritele teziste.
Gânditori precum Santayana, au respins teza conform căreia, extremadreaptă (cu întregul ei spectru specific), ar fi fost expresia unui accident
nefericit al istoriei, care ar fi deturnat în mod tragic evoluţia societăţilor
capitaliste europene, considerând, dimpotrivă, că aceasta aparţine în fapt
experienţei istorice a Occidentului.
Omul de extremă-dreapta ar fi avut specificul său psihologic
inconfundabil, diferenţiindu-se însă în funcţie de spaţiul istorico-geografic şi de
experienţa identitară corespunzătoare acestuia. Societatea capitalistă, după ce
generase decenii la rând prosperitate, echilibru, sentimentul împlinirii umane, se
confrunta acum cu o succesiune de crize, valorile sale reprezentative fiind
considerate de către anumite segmente sociale, drept inutile, false, or pur şi
simplu periculoase, generând un sentiment acut de înstrăinare.
Extrema-dreaptă ar fi fost de fapt, o reacţie psihologică la stresul generat
de însuşi monopolul lumii capitaliste, cu mozaicul său de atracţii, oportunităţi şi
clişee comportamentale. O societate care se închina tot mai mult „Viţelului de
Aur”, promovând hedonismul în artă, cultură şi viaţa cotidiană, lipsa de
prejudecăţi, practicarea amorului liber, punea, prin intermediul gânditorilor
raţionalişti, unele dintre preceptele Bisericii, sub semnul îndoielii sau al
deriziunii.
În optica lui Erich Fromm, clasa de mijloc occidentală s-ar fi dovedit cel
mai uşor penetrabilă de către un adevărat model sadomasochist, decriptat ca o
atracţie ambivalentă pentru putere şi supunere1.
Keegan (ed.), Who Was Who in World War II, Bison Book, 1978; F.L. Carsten, The Rise of
Fascism, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1969; Jean Pierre Faye,
Langages totalitaires, Paris, Hermann, 1972; Alastair Hamilton, The Appel of Fascism. A study
of Intellectuals and Fascism. 1919-1945, New York, 1971 etc.
1
Gilbert Allardyce, op. cit., p. 30.
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Ea ar fi tânjit în secret după sentimentul de siguranţă născut din
convingerea că o forţă socială ordonatoare ar fi decis pentru fiecare, în mod
echitabil şi ar fi direcţionat întreaga evoluţie a naţiunii spre mai binele dorit de
către toţi. Apartenenţa la aceeaşi comunitate de sânge, limbă, tradiţie, s-a
dovedit mai puternică decât credeau adepţii unui neocosmopolitism ce cultiva
logica şi modernismul. Asemenea solidarităţilor tribale, adepţii noilor „isme”
ale extremei-drepte, vor simţi nevoia să se replieze în spatele unor imagini ale
etnicităţii sau ale forţei autoritare, identificând în cele din urmă originea răului
în democraţie, egalitarism, socialism sau comunism.
Unii autori precum R. Palme Dutt, considerau că gândirea socială
specifică extremei-drepte ar fi avut o asemenea putere de influenţă, încât şi
după eşecul politic al fascismelor, unele elemente administrativ-instituţionale
specifice sferei sale s-ar fi conservat, asemenea unor cărămizi aşezate la temelia
unei construcţii. El identifica astfel de exemple, atunci când se referea la opera
şi activitatea unor personalităţi precum F.D. Roosevelt sau Bruning – reflectate
în însăşi concepţia acestora asupra statului1.
Psihologia adepţilor extremei-drepte rezerva un loc aparte ideii de stat,
acesta fiind considerat elementul-cheie pentru înţelegerea noului proiect politic
propus. Practic, absolutizarea conceptului de stat era proprie întregii şcoli
hegeliene şi succesorilor acesteia, tradiţia în acest sens fiind foarte puternică.
Referindu-se la fizionomia ideologică a fascismului, L. Mumford scria
că sursele acestuia ar trebui identificate în sufletul omului şi nicidecum în
economie, precizare care se va regăsi şi în discursului lui Corneliu Zelea
Codreanu, obsedat intens de latura mistică a implicării sociale2.
Omul ar fi năzuit dintotdeauna să se supună, să se autoflageleze, dar, să
şi domine, schimbând alternativ rolul de stăpân cu acela de sclav. Statul apărea
în acest context, nu doar ca o entitate juridico-organizaţională, ci, drept un
simbol viu al sufletului naţional colectiv, o reflexie pământeană a ordinii
celeste.
Atunci când împrejurări istorice internaţionale au spulberat
fundamentele statului în aparenţă solid structurat (ca în cazul episodului
reprezentat de primul război mondial), orgoliul popoarelor frustrate ar fi
conţinut seminţele contestărilor viitoare. Extrema-dreaptă şi-ar fi avut aşadar
geneza în disperare, amărăciune, înfrângere....
Maurice Bardeche (teoretician fascist declarat), identifica în ideile de
extremă-dreapta un semnal emis de către omul „natural” împotriva oricărei
1

Ibidem.
Pe larg în Eric Hobsbawm, Age of Extremes. The Short Twentieth Century. 1914-1991,
London, Michael Joseph, 1994; Stephen J. Lee, The European Dictatorship. 1918-1945,
London-New York, Methuen, 1987.
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formule constrângătoare pe care societatea modernă ar căuta s-o iniţieze
împotriva sa1.
Paradoxurile din care portretul-robot al unui astfel de adept al
contestaţiilor radicale (inclus în tabăra susţinătorilor extremei-drepte) este
alcătuit, pare deconcertant. Personajul se manifestă ambivalent, fiind în egală
măsură susţinător al tradiţiilor şi critic al formulelor clasice, specifice unei
burghezii mulţumită de sine, iconoclast, conservator, pesimist, dinamic,
supunându-se ierarhiilor, însă pronunţându-se continuu pentru schimbare.
Democraţia reprezintă însă tema asupra căreia toţi protagoniştii
curentelor de idei aparţinătoare trunchiului ideologic comun, s-au pronunţat în
linii generale, în chip identic: ca principiu, aceasta ar fi fost sinonimă cu
încarnarea Răului instituţional, întrucât s-ar fi opus specificului naturii umane,
falsificând datele native ale individului.
Egalitarismul, stângismul, comunismul – ar izvorî din mantaua
democraţiei, principiu opus tradiţiilor naţionale, formulelor cristalizatoare în
jurul simbolurilor patriei, familiei, naţiunii. Apărea aşadar logică luarea în
derizoriu a drepturilor omului – considerate ca fiind ostile dreptului natural.
Nu în ultimul rând, principiul frontierelor nu ar fi avut niciun fel de
acoperire în planul realităţii, decât dacă ar fi reflectat o ordine reală, cu rădăcini
în comunităţile naturale2.
Fiecare figură reprezentativă a extremei-drepte europene interbelice va
aduce în schimb propria sa experienţă individuală şi nu în ultimul rând,
propriile sale trăsături mental-psihologice în construirea eşafodajului ideologic
general.
Benito Mussolini cunoaşte ani îndelungaţi experienţa activismului
socialist, socialismul însuşi părându-i-se la un moment dat drept chintesenţa
tuturor doctrinelor, având drept scop ultim dobândirea fericirii de către fiinţa
umană.
Cultura sa istorico-filosofică era suficient de sumară, asimilată în salturi,
interesându-l în special aspectele pragmatice ale dobândirii puterii politice.
Inteligenţa naturală, capacitatea de improvizare, intuiţia, cinismul (îngemănat în
mod curios cu o apreciabilă doză de pesimism), l-au transformat pe fostul
propagandist al Stângii, într-un adept al „sacrului egoism”, expresie prin care
teoreticienii fascismului italian vor descrie lupta diplomaţiei din Peninsulă după
1922, pentru dobândirea unei tot mai mari influenţe în plan geopolitic.
Fascismul italian făcea elogiul aventurii, al faptei eroice, a capacităţii de
a rupe cu orice canon considerat desuet. Fire excesiv de orgolioasă, Mussolini a
1

Pierre-Marie Diondonnat, Je suis partout. Les maurassiens devant la tentation fasciste, Paris,
Editions de la Table Ronde, 1973, p. 408.
2
Jean-Louis Maisonneuve, Extrema dreaptă pe divan. Psihanaliza unei familii politice, Iaşi,
Editura Polirom, 2002, p. 15.
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influenţat în mod semnificativ tipologia fascismului italian, mândrindu-se cu
conceperea unor maxime şi formule pe care le considera esenţiale pentru însăşi
înţelegerea mecanismului doctrinei. Exacerbarea rolului statului va cunoaşte (în
viziunea lui Mussolini), dimensiuni aproape mistice, noul Leviathan fascist
transformând fiinţa umană într-un element neglijabil în sine, dar decisiv prin
multiplicare succesivă, statul însuşi fiind perceput ca un monolit.
Ierarhizarea strictă, cultivarea infailibilităţii liderului suprem, se corelau
cu anticomunismul implacabil şi cu o asociere a simbolisticii bisericii romanocatolice, demers ivit mai curând din calcul politic, dar favorabil receptat de
majoritatea opiniei publice din Italia.
Violenţa era identificată cu o ilustrare a exasperării metafizice, cu o
etapă indispensabilă fiinţei umane în tentativa sa de a se împlini în mod real,
eliberându-se de moştenirea altor vremuri. Omul fascist îşi compensa supunerea
faţă de ierarhii prin cultivarea potenţialului său războinic, prin exerciţii militare
şi sportive, proiecte de tip colonial şi reîntoarcerea la sursele primare ale
învăţăturilor morţilor eminenţi ai istoriei italiene. Sfinţii, cavalerii, asceţii,
martirii şi luptătorii, deveneau elementele componente ale unei cosmologii
speciale, din care adolescenţii şi tinerii noilor timpuri trebuiau să se inspire
permanent.
Astfel, s-ar fi născut noua elită dominantă italiană, ce se dorea a fi
fundamental diferită faţă de cele tradiţionale, care se succedaseră până atunci pe
scena vieţii politice şi care se considera că erau răspunzătoare în bloc, faţă de
toate neîmplinirile istorice ale ţării.
Pe de o parte, fascismul se ferea de invocarea frecventă a episoadelor
nefericite din istoria Italiei, iar pe de altă parte, susţinea că omul, în ciuda
eforturilor bisericii, familiei şi a şcolii, este în esenţa lui o fiinţă culpabilă,
slabă, singur – statul, reprezentând ultima soluţie pentru corectarea limitelor
sale.
În consecinţă, sistemul corporatist ar fi echivalat cu un adevărat panaceu
economico-social, o fericită alternativă la organizarea capitalistă clasică,
identificată cel mai frecvent cu rutina şi cu lipsa de perspectivă istorică. În
cadrul modelului statal propus de către fascismul italian, grevele urmau să fie
interzise, acestea fiind considerate exemple de trădare a interesului naţional,
indicii evidente a anarhizării societăţii, premisă a triumfului comunismului.
Principiile organizării sindicale urmau a fi modificate în întregime,
fasciştii propunând modelul aşa-numitelor sindicate de tip naţional. Retorica
anticomunistă a fost amplificată progresiv, fascismul dovedind în acest sens o
neobosită energie şi inventivitate stilistică. Pentru cine urmărise cu atenţie
traiectoria doctrinară a lui Mussolini, o astfel de metamorfoză apărea mai mult
decât surprinzătoare. Cândva, fiul fierarului din Forli se manifestase ca un
fanatic al socialismului, pe care-l identifica aproape cu o mişcare de natură
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religioasă, unul dintre cele mai tulburătoare curente de idei care influenţaseră
vreodată umanitatea.
Socialismul mussolinian făcea totuşi apologia faptei-spectacol,
aventurii, revoluţiei continue, având o serie de similitudini cu troţkismul. Se
glorificau iluzia, căutarea idealului imposibil de atins, considerându-se că
frumuseţea aspră a unei asemenea implicări ar fi constat în derularea sisifică a
tenacităţii în starea ei naturală1
Ecouri ale anarhismului sorelian sunt, totodată, detectabile în textura
doctrinară a fascismului italian. Unii critici de formaţie marxistă au identificat
în promovarea unor asemenea principii, semnele unei cecităţi culturale. Se va
constata însă mai târziu, că doctrinarii fascismului nu vor repudia tradiţia
spiritual-istorică italiană ci, vor dori s-o reactualizeze, modificând-o în sensul
tipologiei discursului mussolinian, cu un deosebit accent pe spiritul „ofensiv”,
de expansiune spirituală.
Un anume romantism sumbru se degajă din tot acest ansamblu
conceputal, o succesiune de imagini eroico-mistice axate pe tema datoriei,
jertfei, predestinării. Fascismul va păstra, totuşi, câte ceva din arsenalul
propagandistic al Stângii, fie şi dacă ne gândim la critica acelor aspecte ale
societăţii capitaliste considerate ostile devenirii istorice italiene. Naţiunea
italiană era considerată o naţiune tânără, „proletară”, debordând de energie şi de
dorinţa afirmării universale, aflată într-un conflict aproape logic cu naţiunile
„bătrâne”, „plutocratice”, care în imensul lor egoism, îi refuză în mod
sistematic şi nejustificat poporului din Peninsulă, firescul său „loc sub soare”.
Cultul entuziast al tinereţii (inclusiv textul imnului Partidului Naţional
Fascist era un elogiu închinat tinereţii, „primăvară a frumuseţii”), aducea
aminte de accentele contestatare şi viguroase ale militanţilor de stânga, decişi
odată pentru totdeauna să impună cu forţa, temeliile „lumii noi” – amestec de
utopie şi fanatism2.
În 1922, când Benito Mussolini cucerea în Italia puterea politică, Pierre
Drieu la Rochelle avea 29 de ani. Experienţa sa de fost combatant în tranşeele
primului război mondial îi schimbase fundamental sensul existenţei3.
1

Mussolini, Le Fascisme. Doctrine, Institutions, Paris, Denoel&Steele, 1934; Tomaso Sillani,
L’Etat mussolinien et les realisations du fascisme en Italie, Paris, Plon, f.a.; Jacques Bainville,
Les Dictateurs, Paris, Plon, 1939; Giorgio Pini, Mussolini, Bologna, Cappelli, 1939; Pietro
Gorgolini, La Revolution Fasciste, Paris, Nouvelle Libraire Nationale, 1935; Georges Roux,
L’Italie Fasciste, Paris, Stock, 1932, Dennis Mack Smith, Mussolini, London, Phoenix Press,
1981 etc.
2
Christopher Duggan, The Force of Destiny. A History of Italy since 1796, Penguin Books,
2007, p. 418. O analiză interesantă în acest sens şi la T. Koon, Believe, Obey, Fight. Political
Socialization in Fascist Italy, 1922-1943, Chapel Hill, 1985.
3
Pierre Andreu, Frederic Grover, Drieu La Rochelle, Paris, Hachette, 1979; Joseph Barthelemy,
Du communisme au fascisme, Paris, Albin Michel, 1978; Philippe Burrin, La derive fasciste:
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Rănit de trei ori, Drieu va fi în cele din urmă demobilizat, la 24 martie
1917. Moartea celui mai bun prieten, meschinăria agresivă banalităţii, totul îl
umplea de dezgust, într-o Franţă pe care o considera deja epuizată spiritual,
asemănătoare unei bătrâne ursuze, măcinată de ani, care se încăpăţânează să nu
moară, infestând atmosfera cu complexele sale maniacale.
Născut într-o familie de bună condiţie, Drieu suferă în război un
adevărat şoc, viaţa lui de până atunci părându-i-se o farsă, un episod
nesemnificativ, de o cutremurătoare mediocritate. Pe front, pendulând între
moarte, pândă, aşteptare, instincte, cruzime şi fraternitate, el îşi descoperă
sufletul autentic, se descoperă pe sine, asemenea unui nou născut, devenit însă
dintr-o dată aproape bătrân, abandonat pe un teritoriu al absurdului.
Oamenii pot fi şi altfel, eroici, privind moartea în ochi, solidari în
încercarea lor de a se menţine într-un echilibru precar pe sârma invizibilă ce-i
separă de întâlnirea cu strămoşii. Căci, obsesia lui Drieu la Rochelle pentru
voluptatea atotcuprinzătoare a morţii, va constitui practic tema principală a
întregii sale opere. Cei care au murit pe fronturile de luptă ale primului război
mondial sunt cei mai buni fii ai naţiunii, tinerii care, în condiţii de pace ar fi
regenerat Franţa.
Drieu nu se poate elibera de fantasmele frontului, de lupta care se dă în
sufletul său. Va fi toată viaţa un dandy atipic, o combinaţie între un prinţ
meditativ, de o ucigătoare tristeţe şi un receptacol al patimilor ce-l vor împinge
către cele mai insolite experienţe.
El va nota cu acea amărăciune care-i va fi proprie, că demobilizaţii
francezi ai primului război mondial s-au trezit dintr-o dată teribili de singuri în
mijlocul unei naţiuni care le e ostilă. Eroii şi sfinţii au pierit în marele carnagiu,
iar cei care ar fi trebuit să preia de la aceştia torţa speranţei – nu s-au născut
încă. Singura şansă a acestei generaţii a prezentului, aflată sub puterea
cumplitului blestem al istoriei, ar fi însăşi tinereţea ei biologică, fluviul
nestăvilit al dorinţelor, elanurilor, iubirii, jertfei, pătimirii. Şi în Italia postVersailles, mulţi dintre foştii combatanţi reveniţi acasă se simţeau străini, întrun mediu care li se părea pietrificat întru lentoare, filistinism şi demagogie.
Acel segment al tineretului francez dezabuzat îşi va afla în Pierre Drieu
la Rochelle pe scriitorul care îi va exprima cel mai plastic sensibilitatea.
Stângismul iniţial al lui Drieu se va metamorfoza (ca şi în cazul lui Mussolini)
căpătând atributele fascismului, un fascism care nu renunţă însă la radicalismul
socialismului şi chiar la denumirea în sine de socialism francez. Drieu va defini
de altfel fascismul drept un socialism reformist. Pesimismul de care n-a putut
scăpa până la sinuciderea sa din 1945, conferă acestei viziuni o anumită
Doriot, Deat, Paris, Bergery, Le Seuil, 1986; Dominique Desanti, Drieu La Rochelle ou le
seducteur mystifie’, Paris, Flammarion, 1978; Tarmo Kunnas, Drieu La Rochelle, Celine,
Brassilach et la tentation fasciste, Paris, Les Sept Culoeurs, 1972.
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coloratură romantică, sumbră, capabilă să fascineze, asemenea unui cântec de
sirenă, spiritele predispuse către asimilarea unui astfel de mesaj.
În mod paradoxal, ideologia de extremă-dreapta purtând marca Drieu la
Rochelle, a avut în componenţa ei şi o dimensiune proeuropeană, în sensul că
Drieu şi-a imaginat continuu o Europă unificată sub semnul unor evenimente
sau personalităţi cu adevărat excepţionale.
Tristeţea şi incurabilul său misticism nu excludeau (ba, dimpotrivă!)
admiraţia pentru echilibrul şi stabilitatea formulelor de organizare statală.
Modelul la care a tins era Evul Mediu, considerat o epocă excepţională, aproape
neverosimilă, cu valori de o perenitate sacră. Şi în acest context, Drieu distila
totul prin filtrul sensibilităţii sale neobişnuite, imaginile rezultate fiind pe cât de
grandioase, pe atât de iluzorii. Franţa cavalerilor, a marilor catedrale şi a
cruciadelor, unitatea simbolică a lumii creştine europene, demnitatea exemplară
a eroului care merge senin pe drumul către mântuire, iată tot atâtea exemple pe
care Drieu le va invoca în scrierile sale. Ele vor alcătui universul său ideal,
imaginea care, asemenea chipului lui Narcis, putea fi zărită doar în oglinda
apelor, dar nu şi atinsă.
Obosit de război, pustiit sufleteşte, spiritul poporului francez avea
nevoie de o grabnică resuscitare, aproape de o renaştere, însă după un cu totul
alt cod valoric. Drieu credea că-l aflase şi se dezlănţuie, în scriitura sa de o
uimitoare imaginaţie lexicală, de o subiectivitate exasperantă, nedreaptă, amară,
strălucitoare....
El critică cu o neobişnuită energie pe adepţii raţionalismului
cosmopolizant, afirmând că rolul patriilor nu a apus încă, acestea rămânând
multă vreme formele clasice ale conservării identităţilor naţionale.
Romanele, poeziile, dramaturgia şi eseurile lui Drieu la Rochelle
reprezintă în egală măsură, opere literare, dar şi fişe psihologice ale torturii
interioare a scriitorului ce a fost un veşnic nemulţumit de sine şi a crezut că se
poate refugia în lumea pe care încercase să şi-o creeze singur, din deziluzie,
sensibilitate, suferinţă.
În textele lui Drieu, relaţia dintre istorie şi geografie apare asemenea
unei legături tainice, sacramentale, ele influenţându-se reciproc şi conferind
naţiunilor haloul de împliniri, eşecuri sau frustrări, ce au darul de a imprima în
mentalitatea colectivă atitudini şi reacţii specifice.
Răul fără nume îl urmărea pretutindeni, însoţindu-l din momentul
reîntoarcerii din război şi-l chinuia cu fantasmele sale tulburătoare, cu
paradoxalul plictis creator, cu schizofrenia parfumată a nopţilor pierdute.
Privind în abisul societăţii franceze, Drieu îşi va amplifica reprezentările
catastrofice şi va emite sentinţe necruţătoare, de un impecabil rafinament
estetic. Cu deosebire Jurnalul pe care l-a ţinut în perioada 1939-1945 şi care a
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fost publicat postum, oferă o tulburătoare radiografie a unei conştiinţe chinuite,
cu judecăţi de valoare pe alocuri şocante1.
Preocupat în egală măsură de literatură, religie, mistică şi sex, Drieu la
Rochelle descoperă în anii ’30 seducţia fascismului şi se autodefineşte drept
fascist, cu un sentiment al liniştii interioare de o mare acuitate. El crede astfel
că şi-a aflat drumul propriu, pendulând între naţionalism şi stângism,
dispreţuind capitalismul societăţii franceze pe care-l va considera definitiv
depăşit, nociv pentru destinul naţiunii.
Franţa a câştigat un război pe plan militar, dar le-a pierdut pe toate
celelalte, războaiele-provocări din interiorul său, iar Drieu se grăbeşte să le
identifice. Va scrie cu violenţă şi nedreptate despre suprarealism, evreitate,
homosexualitate- transmiţându-le absolutul său dispreţ şi (indirect), dispreţul
unei întregi generaţii de tineri frustraţi şi furioşi, care cred că de la 1789
încoace, Franţa nu a încetat să decadă, datorită democraţiei ce i-ar fi otrăvit
sufletul, asemenea viermelui care transformă în metastaze fructul...
În optica lui Drieu, parlamentarismul echivala cu marele blestem al ţării
sale, un ansamblu de orori oficiale, colecţie de biografii mediocre şi discursuri
demagogice. Franţa murea puţin câte puţin, fără ca nimeni dintre cei
responsabili de politica ei să facă un gest salvator. Speranţa (conchidea Drieu),
ar fi stat doar în naţionalismul pe care el îl definea în termeni poetici, „cimentul
naturii umane”.
Extremismul de dreapta profesat de către Drieu la Rochelle este în egală
măsură stilistic şi temperamental, în sensul că, în toate textele sale el nu face
rabat de la obsesia pentru metafora adaptată unei anumite stări de spirit ce-l
stăpâneşte.
În viziunea lui, statul seamănă cu o fiinţă vie, neliniştită, incapabilă de
echilibru interior, fiind într-un fel proiecţia propriilor sale nelinişti. Un stat care
nu poate exista decât prin insurecţie şi acţiune directă, purtând în sine seminţele
războiului.
Perioada 1939-1945 îl consacră pe Drieu la Rochelle ca pe una dintre
vocile cele mai ascultate ale extremei-drepte europene. Se entuziasmează în faţa
naţional-socialismului şi a fascismului de la care aşteaptă miracolul renaşterii
Europei creştine unificate despre care scrisese.
Spiritul europeam de până atunci îi apare iremediabil bolnav, lipsit de
orice perspectivă. El n-ar mai fi putut produce decât deziluzii şi doar modelul
autoritar personificat de Adolf Hitler ar fi reprezentat cheia viitorului2.
1

În limba română, Pierre Drieu la Rochelle, Jurnal. 1939-1945, prefaţă de acad. Şerban
Papacostea, ediţie îngrijită de Radu-Theodor Badale, traducere de Marina Vazaca şi Sanda
Oprescu, Bucureşti, Grupul Editorial Corint, 2006.
2
Michel Winock, Secolul intelectualilor, Bucureşti, Editura Cartier, 2001, p. 229-240.
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Condamnă vehement marxismul, pentru ca, în paginile jurnalului său să
arate o ciudată fascinaţie pentru Rusia stalinistă, căreia îi prevedea în 1943
victoria asupra fascismelor şi îi atribuia rolul de viitor hegemon al Europei.
Om al contrastelor, Drieu este un simbol al extremismului născut din
pesimism şi frustrare, pentru care calea sinuciderii a reprezentat adevăratul său
eroism, consfinţindu-i eşecul total pe care şi-l anticipase încă din tinereţe...
Spre deosebire de Drieu la Rochelle, Leon Degrelle era stăpânit de o
încredere în sine incurabilă şi de o dorinţă de afirmare aproape de patologic.
Viaţa sa aventuroasă, legenda care l-a însoţit după război (va muri în Spania, în
1994, la 88 de ani) îl recomandă şi astăzi ca pe unul dintre miturile extremeidrepte europene1.
Belgian de limbă franceză, Degrelle este creatorul mişcării valone
rexiste, de inspiraţie catolică şi fascistă, formaţiune care în anul 1936 a obţinut
un neverosimil 11,50% din totalul sufragiilor electoratului belgian, cu ocazia
alegerilor parlamentare2.
Student în cadrul facultăţii de Drept din Louvain, Degrelle nu şi-a luat
niciodată licenţa, în ciuda faptului că poseda o curiozitate intelectuală vie, ce se
îndrepta în egală măsură spre ştiinţele politice, arheologie, artă, filosofie sau
istoria catolicismului.
Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe cei care l-au cunoscut era
uimitoarea sa elocinţă, capacitatea de a crea imagini sugestive şi catastrofice,
energia continuă ce-l anima şi stilul personal care mergea mereu spre tendinţa
de a-i domina pe cei din jur. Virulent şi charismatic, el s-a remarcat şi ca editor
de presă, publicist, dar şi ca militant în cadrul tineretului catolic belgian.
Crearea partidului său REX (în 1935), dar mai ales accederea acestuia în
Parlamentul belgian cu ocazia scrutinului din 1936, a reprezentat o uriaşă
surpriză.
Fără niciun fel de program politic coerent, el a ştiut să alimenteze
speranţele multora dintre valonii dezamăgiţi de coabitarea cu elementul
flamand, seduşi nu în ultimul rând de verva oratorică excepţională a acestui
tânăr om politic cu totul atipic pentru Belgia. Retorica lui Degrelle era
focalizată pe criticarea parlamentarismului şi a pluripartidismului, partidele
fiind considerate de către el, cauza tuturor problemelor cu care ţara se confrunta
în acel moment.
Degrelle considera că mişcarea sa nu putea fi echivalată cu niciunul
dintre partidele politice belgiene clasice (de altfel, nici nu şi-a denumit vreodată
1

Robert Brassilach, Leon Degrelle et l’avenir de „Rex”, Paris, Plon, 1936; Martin Conway,
Colaboration in Belgium: Leon Degrelle and the Rexist mouvement, 1940-1944, New Haven,
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formaţiunea „partid”), fiind născută din aşteptările „ţării reale”. Semnificativ e
şi faptul că „Le Pays reel” era numele oficiosului rexismului.
Democraţia ar fi creat o imensă falie între politicieni şi popor, credea
Degrelle, iar rexismul milita pentru anularea acestei nedrepte rupturi, înţelegând
să renască spiritul de solidaritate naţională şi gustul pentru acţiunile eroice.
Visul liderului de extremă-dreapta belgian era acela ca provincia
Valonia să devină autonomă, mergând până la secesiunea de restul Belgiei, însă
pentru aceasta ar fi trebuit înlocuit însuşi sistemul democratic, cu unul de tip
autoritar şi corporativ1.
În ciuda formidabilei energii oratorice a liderului său, rexismul nu a
putut căpăta un conţinut real, fiind în totalitate dependent de personalitatea şi
evoluţia publică a lui Degrelle însuşi. Structural, Degrelle nu putea tolera în
jurul său alţi colaboratori la fel de charismatici şi, în consecinţă, formaţiunea s-a
confruntat cu o permanentă criză de personalităţi autentice. Parlamentarii rexişti
ajunşi în legislativ s-au dovedit (în marea lor majoritate), nepregătiţi pentru un
asemenea rol.
Vârsta foarte tânără la care Degrelle obţinuse primele succese politice
(29 ani) a constituit un handicap şi o capcană pentru firea sa pândită de
megalomanie, ajungând să se creadă la un moment dat investit cu misiunea
divină de a guverna Belgia. Era tot mai sigur pe viitorul său, mândru de cele
270.000 de voturi obţinute la alegerile din 1936, convins că tot mai mulţi
belgieni i se vor alătura. Unii istorici au emis ipoteza în conformitate cu care
Leon Degrelle ar fi plănuit să pună bazele unei dictaturi în Belgia, suprimând
toate partidele politice, cu excepţia mişcării rexiste, aceasta urmând să devină
partid unic.
Fulminanta evoluţie politică a lui Degrelle a fost însă meteorică, în
sensul că, formaţiunea rexistă va pierde constant din susţinători, opinia publică
belgiană sancţionându-i lipsa de soluţii concrete, amatorismul majorităţii
colaboratorilor liderului său şi (nu în ultimul rând), maniera în care Leon
Degrelle construia un adevărat cult pentru Adolf Hitler, pe care l-a considerat
mereu marele său model politico-etic.
Germania nazistă susţinea financiar logistica partidului rexist, aspect
care va determina ulterior chemarea în justiţie a lui Degrelle, acuzat de a fi
plănuit subordonarea pe viitor a Belgiei, intereselor naţional-socialiste. Ulterior,
nu s-a putut însă proba în mod efectiv o asemenea acuzaţie, dar şi aşa,
atitudinile liderului rexist deveniseră suficient de îngrijorătoare pentru
autorităţile belgiene.
După ce ţara va capitula în faţa armatelor lui Hitler, destinul lui Degrelle
va cunoaşte o turnură nouă, în sensul că, la 35 de ani (în 1941), el a solicitat
1

Ibidem.
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participarea ca voluntar la campania întreprinsă de către Germania şi aliaţii
acesteia împotriva URSS, angajându-se totodată să creeze o unitate specială de
luptători valoni. (Numărul acestora a ajuns la aproximativ 1000, ei alcătuind
legiunea „Valonia”).
Leon Degrelle a devenit ofiţer superior al armatei germane şi a participat
pe fronturile de luptă din URSS, până în 1944, manifestându-se cu un asemenea
curaj, încât, la una dintre întâlnirile sale cu Hitler, Fuhrerul i-ar fi mărturisit că
dacă ar fi avut vreodată un fiu, ar fi dorit ca acesta să semene cu Degrelle.
Fără îndoială că anticomunismul fostului lider rexist era unul sincer şi
idealist, fiind convins că un război câştigat de către sovietici ar fi însemnat
dispariţia civilizaţiei creştine europene. Credea că doar spiritul naţionalsocialismului ar mai fi putut salva statele europene, Hitler fiind asimilat unui
Napoleon al secolului XX, singurul capabil a oferi Occidentului pacea milenară
care să-i permită urgenta regenerare.
Stabilit în Spania, Degrelle va publica numeroase articole şi volume în
care îşi va menţine intactă admiraţia pentru Hitler şi naţional-socialism,
dovedind şi în scris aceeaşi obstinaţie şi consecvenţă, ca şi atunci când activase
în plan politic.
Dispreţul pentru democraţie, obsesiile sale legate de presupusul rol
nefast al evreilor în istoria lumii, au rămas, la rându-le neschimbate...
În 1944, când aventura militară a lui Degrelle se încheia, în Ungaria
asediată de armatele sovietice Ferenc Szalasi devenea premier şi „lider
naţional”, într-un moment extrem de greu pentru ţara sa.
Fost ofiţer, Szalasi crease practic din nimic un partid numit iniţial al
Voinţei Naţionale, rebotezat ulterior Crucile cu Săgeţi. Omul în sine era un
personaj ciudat, capabil a genera sentimente contradictorii1.
Modest, cu o viaţă personală aproape ascetică, lipsit de megalomania
vizibilă şi stridentă a atâtor personaje politice, Szalasi a fost totuşi ceea ce
îndeobşte este denumit un fanatic, care a crezut cu o stranie fixitate în misiunea
sa istorică, menită a transforma radical destinul Ungariei. Sinceritatea pare să fi
reprezentat principala sa calitate care i-a atras mai târziu simpatii din medii
sociale eterogene, începând cu reprezentanţii cei mai săraci ai muncitorimii,
continuând cu ofiţeri inferiori de armată, tineri lipsiţi de perspective din mediile
urbane şi nu în ultimul rând un segment important de femei, seduse de
fizionimia şi de blândeţea atitudinilor sale.
El a avut răbdarea (aproape neverosimilă pentru un om politic), de a
refuza orice compromis, indiferent de dimensiunile acestuia, afirmând cu
obstinaţie că formaţiunea sa politică va ajunge să deţină puterea în Ungaria nu
beneficiind de bunăvoinţa altor partide ci, solicitată de către opinia publică.
1
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Presa budapestană (în marea ei majoritate), nu l-a luat niciodată în
serios, considerându-l fie un bufon, fie un caz patologic.
Lui Szalasi îi plăcea cel mai mult să călătorească prin ţară, pentru a
cunoaşte la faţa locului cei mai diverşi oameni, în atitudini care aminteau mai
curând de un preot misionar, venit să-i mântuiască pe cei mai deznădăjduiţi
dintre semeni şi să-i vindece de durerile lumii.
Nu era un orator, nu poza în atitudini marţiale, dar capta simpatii, unele
segmente ale populaţiei preţuindu-i cinstea personală, dezinteresul pentru
hedonism, pasiunea cu care îşi expunea crezul. El vorbea adesea despre viitorul
unui mare imperiu al Ungariei, naţiunea maghiară fiind predestinată să
controleze zona est-central-europeană, prin tradiţia sa culturală şi prin
contribuţia de seamă pe care o avusese la evoluţia civilizaţiei.
Szalasi a avut o atitudine specială în problema evreiască, nemilitând
pentru uciderea evreilor ci, pentru excluderea acestora din sânul patriei
maghiare. Pentru el, evreii nu puteau fi niciodată consideraţi maghiari, chiar
dacă se născuseră în Ungaria şi se integraseră în structura societăţii. Îi dorea
părăsind ţara in corpore, spre alte destinaţii, pentru ca naţiunea maghiară să-şi fi
putut conserva specificul1.
Liderul Partidului Crucile cu Săgeţi avea pretenţia de a fi creat un nou
curent politico-filosofic, cu totul original, pe care l-a denumit cu promptitudine
hungarism. Acesta i-ar fi fost relevat lui Szalasi direct din sursă divină, iar omul
politic (asemenea lui Mahomed în cazul Coranului), n-ar fi făcut altceva decât
să reproducă corpusul de idei cu care fusese inspirat. Transpunându-şi ideologia
în scris, Szalasi s-a dovedit un doctrinar extrem de prolix. Toate textele sale
conţin pasaje abundente, pur şi simplu confuze, însă asupra lor planează un
anumit aer straniu, de religiozitate cu accente neopăgâne, în ciuda faptului că
părintele hungarismului s-a manifestat toată viaţa ca un catolic fervent,
însufleţit de cea mai mare pietate.
Szalasi nu s-a considerat niciodată creatorul unui partid politic, ci, mai
curând apostolul unei noi orientări spirituale, singura menită a readuce Ungaria
în ipostaza de mare putere europeană pe care aceasta o avusese în Evul Mediu.
Hungarismul este denumit în anumite scrieri ale sale şi „naţionalsocialism”, însă, istoricii nu consideră că aceasta ar fi o dovadă suficientă care
să demonstreze că Szalasi a fost efectiv un plagiator al naţional-socialismului
german. Hitler l-a tratat cu indiferenţă şi chiar dispreţ mult timp, considerându-l
fie nebun, fie total lipsit de orice simţ practic. Într-adevăr, ca lider al formaţiunii
sale el şi-a delegat competenţele de natură executivă, păstrându-şi pentru sine
mai curând un rol simbolic.

1
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Fire introvertită, Szalasi aparţinea în mod cert personalităţilor de tip
accentuat. Ungaria Crucilor cu Săgeţi era o proiecţie mai curând mitică, cu un
lider naţional semănând mai mult cu un profet solitar decât cu un politician
tipic, capabil de afirmaţii bizare, printre care şi aceea în conformitate cu care,
hungarismul ar fi ajuns la putere în Ungaria chiar şi în condiţiile dispariţiei
partidului său.
Contextul internaţional total nefavorabil Germaniei naziste a determinat
ceea ce părea multora o glumă ani de zile şi anume accederea la guvernare a lui
Szalasi. În disperare de cauză şi împotriva chiar a opţiunilor personale, Hitler a
recurs la un experiment sortit de la început eşecului.
Armatele germano-maghiare care apărau Ungaria se retrăgeau pas cu
pas, însă Szalasi, rupt complet de realitate, victimă a unei crize de acut
misticism religios, continua să peroreze despre Imperiul Ungariei, hungarismul
triumfător şi să-şi redacteze propria biografie.
Totul amintea de un scenariu absurd. Adepţii lui Szalasi s-au dezlănţuit
în acest răstimp asupra etnicilor evrei din Budapesta, înregistrându-se
numeroase crime şi persecuţii, pentru care, cel puţin prin poziţia sa oficială,
liderul Crucilor cu Săgeţi se făcea responsabil.
În 1946, el a fost condamnat la moarte şi executat prin spânzurare la
Budapesta. Avea 49 de ani. Nici până în ultimul moment nu şi-a renegat
concepţiile, primind sentinţa cu o atitudine inflexibilă.
O aventură oarecum similară a trăit-o croatul Ante Pavelic, avocatul din
Zagreb cu înclinaţii conspirative, care a visat la o secesiune a Croaţiei de restul
Iugoslaviei1.
Creatorul mişcării ustaşilor a rămas până la sfârşitul vieţii un personaj
extrem de controversat, fiind considerat fie un criminal sângeros, fie un om
politic ezitant, frământat periodic de stări melancolice, o simplă marionetă a
Romei.
În romanul său Kaputt, scriitorul Curzio Malaparte i-a dedicat un capitol
special în care-l prezintă la început cu oarecare simpatie şi înţelegere,
definindu-l structuralmente drept un ţăran îndrăgostit de natura şi tradiţiile ţării
sale, plăcându-i să străbată Croaţia pentru a discuta în general cu oamenii
obişnuiţi. Finalul relatării lui Malaparte alunecă însă brusc în grotesc, atunci
când ni se prezintă un Pavelic care avea pe biroul său un bol din sticlă plin cu
ochi omeneşti, ce aparţinuseră unor partizani sârbi care ar fi suferit astfel
pedeapsa ustaşilor. Se pare că Malaparte ar fi recunoscut mai târziu că ar fi
1
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minţit în scop literar, liderul croat având un simplu paner de coacăze din care
mânca atunci când se întreţinea cu scriitorul italian.
Indiscutabil însă, mişcarea ustaşilor din Croaţia a fost de o cruzime
inimaginabilă, ororile săvârşite de către oamenii lui Pavelic asupra sârbilor,
evreilor sau ţiganilor, în scopul unei purificări etnice în favoarea elementului
croat, şocând şi astăzi doar prin simpla lor relatare. Instantaneele epocii oferă
numeroase exemple sinistre în această privinţă. Membri ai mişcării Ustaşa se
fotografiau în atitudini senine, surâzători, alături de victimele lor, ca într-un
ritual de vânătoare. Preoţi ortodocşi sârbi decapitaţi cu topoarele, apucaţi de
bărbile însângerate şi prezentaţi asemenea unor trofee, partizani de aceeaşi etnie
cărora li se zdrobeau capetele cu nişte ciocane grele din fier, evrei şi ţigani care
erau înjunghiaţi sau decapitaţi, iar sângele le era colectat într-un fel de vase
speciale, femei violate, cărora li se tăiaseră ulterior sânii ori urechile,
sugrumarea şi apoi aruncarea în gropi comune a diverşilor opozanţi ai lui
Pavelic.
Toate acestea aruncă într-o adâncime de infern orice principiu doctrinar,
în ciuda faptului că (paradoxal), Pavelic ar putea constata astăzi că visul lui s-a
împlinit în mod neaşteptat, prin existenţa unui stat croat independent.
Unii comentatori ai fenomenului s-au lăsat seduşi de incontestabila
charismă a multora dintre protagoniştii extremei-drepte şi mai ales de
implacabilul anticomunism al acestora. O succintă caracterizare a discursului şi
acţiunii politice europene de acest tip nu poate face abstracţie de acutul
sentiment al predestinării pe care l-au trăit în egală măsură oameni ca Hitler,
Mussolini, Szalasi sau Degrelle – pentru a aminti doar câteva nume în această
privinţă. Ca nişte halucinaţi şi-au urmat calea proprie, surzi la aproape orice
sugestii ori critici, convinşi că opţiunile pe care le făceau reprezentau în
realitate dorinţa imensei majorităţi a naţiunilor în numele cărora afirmau că
acţionează.
Simpla ostilitate faţă de comunism nu poate lumina înţelegerea
fenomenului, în acest sens trebuind a fi incluşi atât factori de ordin psihologic,
cât şi anumite modele culturale tradiţionale. Exceptând fascismul italian,
retorica antisemită a fost extrem de puternică la nivelul extremei-drepte
europene, imaginea poporului lui Israel căpătând ipostaze negative de o
uimitoare varietate, majoritatea acestora izvorând însă din clişee mai vechi, de
largă circulaţie europeană.
Un exemplu semnificativ în această privinţă ni-l oferă un personaj care
nu s-a implicat niciodată în planul politicii dar a sprijinit (fie şi indirect)
extrema-dreaptă: scriitorul francez Louis Ferdinand Celine1.
1
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În 1937 el publica pamfletul intitulat Bagatelle pour une masacre,
virulentă şi aproape neverosimilă pledoarie în favoarea eliminării elementului
iudaic din societatea franceză şi din cea europeană, în general. Evreii erau făcuţi
responsabili de toate viciile lumii moderne, propagatori ai decadentismului şi
lipsei de creativitate, prezenţa lor în istorie constituind (în optica autorului), un
adevărat blestem.
Celine se afirmase până atunci ca un strălucit stilist, excelent cunoscător
al resurselor argoului şi inventator al unei formule romaneşti echivalată cu o
revoluţie a literelor în planul ficţiunii europene.
Dorinţa lui de a biciui cu orice preţ filistinismul şi ipocrizia burgheziei
franceze (explicabilă în cazul marilor sale romane), s-a metamorfozat ulterior în
reacţii literare de tip xenofob. În numele revoltei interioare, Celine a ridicat
capacul cutiei Pandorei, pentru a elibera prejudecăţile şi ura. Efectele nefaste nu
s-au lăsat aşteptate...
Politicienii extremei-drepte se pricepeau foarte bine la contemplarea
răului social, la creionarea atmosferelor tenebroase, care nu mai lăsau loc
niciunei speranţe, asemenea bolgiilor danteşti. Exagerările lor propagandistice
includeau (nu de puţine ori) şi o anumită poezie a urâtului, populismul repetitiv
şi influenţele de coloratură primitiv-creştină putând fi semnalate cu uşurinţă.
Publicul care aprecia în mod predilect asemenea tipuri de discurs era
extrem de eterogen şi a avut (de la ţară la ţară), motivaţiile sale particulare. În
general însă, erau oameni cu un standard social scăzut, cu puternice frustrări
interioare, greu adaptabili dinamicii evoluţiilor economice şi provocărilor de
ordin social generate de lecţiile modernităţii. Au existat totodată şi segmente cu
o instrucţie intelectual-profesională ridicată, dar lipsite de o anumită toleranţă,
neacceptând complexitatea fenomenului democratic sau care, ca urmare a
catastrofelor politice s-au simţit abandonate de către elita politică în funcţiune.
Termenii sau simbolurile de extracţie religioasă nu au lipsit, fiind
frecvent mai agreaţi decât formulele liberal-democrate, percepute de către unii
pur şi simplu plictisitoare. Mesajele extremei-drepte se adresau preponderent
sentimentelor şi aproape deloc raţiunii. Hitler avea cuvinte aproape
batjocoritoare despre acei politicieni care se bazau în intervenţiile lor pe logică
sau îşi structurau subiectele în maniera retorismului academic. În opinia sa,
asemenea atitudini ar fi fost de mult depăşite, fiind specifice unor vremuri
apuse. Publicul politic al viitorului ar fi semănat uimitor cu publicul marilor
spectacole cu gladiatori din epoca romană: ca şi acela, ar fi fost avid de senzaţii
tari, însetat de a savura tabloul scăldat în sânge al oamenilor agonizând. Liderul
naziştilor germani se specializase într-un fel de analiză empirică a psihologiei
mulţimilor, identificând tipologia sentimentală a acestora cu aceea a unei femei
capricioase, totdeauna gata a-l urma pe acel om politic capabil a o domina,
printr-o ciclopică putere a voinţei...
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Extrema-dreaptă a încurajat în egală măsură sentimentul furiei, al
disperării şi totodată senzaţia integrării într-un corpus colectiv nou, capabil a
determina mari revoluţii naţionale. Singur, individul ar fi rămas cu spaimele şi
neputinţele sale biblice, astfel încât unica lui şansă de salvare ar fi fost
integrarea-i ierarhică, masificată, simţind astfel la modul efectiv binefacerile
unor vremuri excepţionale, la care şi el îşi aducea contribuţia. Dumnezeu crease
lumea, iar oamenii erau acum chemaţi să reproducă în plan social, ordinea
„eternă” a timpurilor apuse, acea ordine care fusese serios pusă sub semnul
întrebării de către principiile democraţiei. Anul 1789 era luat în acest sens ca un
reper nefast, fiind identificat cu un ceas demonic al umanităţii, când, în numele
unor principii artificiale, ar fi debutat lucrarea universală a distrugerii patriilor
şi naţiunilor. Între naţiune şi etnie era pus semnul egalităţii, conotaţiile rasiste
fiind stimulate şi acutizându-se, până la aberant.
Dumnezeu nu mai era un mod la care se raporta întreaga umanitate, ci,
se transformase într-un fel de fetiş etnic, o oglindă particulară în care s-ar fi
reflectat doar trăsăturile unui anumit popor.
Drama extremei-drepte europene şi a actorilor politici care au
reprezentat-o a constat în mare măsură, în dorinţa aproape maniacală de a
modifica datele realităţii sau de a vedea doar acele fragmente ale ei care
corespundeau misticii sale. Excelenţi oratori populari, majoritatea liderilor
extremei-drepte erau incapabili de a construi un proiect economico-social cu
adevărat pragmatic, care să fi reprezentat pe termen lung o alternativă reală la
ceea ce ei numeau slăbiciunea congenitală a democraţiei. Cu toate scăderile şi
imperfecţiunile sale, modelul democratic s-a dovedit în cele din urmă superior
proiecţiilor romantico-afective ale extremei-drepte. Conjunctura internaţională a
avut, la rându-i, rolul său în influenţarea discursului extremei-drepte şi, implicit,
în ceea ce priveşte evoluţia modelului său ideologic. Războaiele, crizele,
înfrângerile, spaimele şi prejudecăţile au constituit tot atâtea argumente în
favoarea structurării acestui model.
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ANTI-SEMITE DISORDER IN ORADEA IN 1927
Gabriel Moisa*
TULBURĂRI ANTISEMITE ÎN ORADEA ANULUI 1927
Rezumat
În ciuda existenţei unor organizaţii politice de factură extremistă, Oradea nu a
cunoscut decât arareori situaţii care să demonstreze intoleranţa locuitorilor. Un astfel
de eveniment a avut loc în zilele de 4-6 decembrie 1927 cu ocazia desfăşurării
Congresului Naţional Studenţesc, când au fost devastate mai multe magazine şi
locuinţe evreieşti din oraş. Incidentele au fost amplu reflectate în presa vremii, având
chiar şi un ecou internaţional nefavorabil. Despre ceea ce s-a întâmplat în oraşul de pe
Crişul Repede cu această ocazie aflăm atât din Monitorul Comunal cât şi din presa
vremii.
ANTI-SEMITE DISORDER IN ORADEA IN 1927
Abstract
Even though there were extremist organizations, Oradea seldom knew
situations that proved the intolerance of the people. Such an incident took place on
December 4-6 1927, during the National Student Congress, when several shops and
Jewish places were devastated. The incidents were extensively presented by the media
of that time. It even had a negative international echo. About what happened in Oradea
with this occasion, we find out more from the Municipal Monitor and from the media
of that time.
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During the first decade of the interwar period, the population of Oradea,
encountered a constant growth. If in December 1920 Oradea had 68.081
inhabitants, in 1927 there were 81.123 inhabitants and in 1930 Oradea had
82.653 inhabitants, so the result was an annual growth of the population with
about 1.450 people1.
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Under the new circumstances given by the creation of the Romanian
united national state, and according to the numbers given by the 1930 census,
the number of the Romanian inhabitants had reached 22.945 (27,7 %), that is a
considerable growth, taking into account that in 1918 there were only 5.734
Romanian inhabitants1, and in December 1920, 8.441 inhabitants2. Spite all this
things, the Hungarian population was still the majority – 42.200 inhabitants
(51%) in 1930. In 1920’s the Jewish population was also numerous: 20.262
people registered in 1927 and 14.640 (17,7%) in 1930. Apparently the massive
decrease of the Jewish population between the two censuses would seem odd, if
we didn’t take into account the fact that the 5.500 people difference, can be
found almost completely in the difference given by the registration of the
Hungarian population: 36.779 people in 1927 and 42.200 people in 19303.
Oradea also had other nationalities. The only ones who outrun the 1% of
the city population, were the Germans with 910 people, followed by the Rroma
population (595 people), the Ruthenes and the Ukrainians were 410 people, the
Russians were 317 people, the Czechs and the Slovaks were 232 people and
other nationalities such as Armenians, Italians, French, Greeks, Serbians,
Bulgarian, Turkish, Polish were about 404 people.
Each and every nationality that inhabited the city, used freely their
mother thong. The civil servants had to know the official language of the state.
The local authorities prepared themselves for this kind of situation, so since the
summer 1919, they organized courses to learn the Romanian language4.
In a religious classification, according to the census from 1927, the
majority of the people were Protestants – 21.079 (25,9%). The Mosaic
community were following the Protestants, with almost a quarter or the city
population – 20.261 people. The Roman-Catholic community also had an
important role with 21,5% from the city population, which meant a number of
17.462 people in 1927. The Orthodox community (13.914 people) were only
17.1 % from the city population in 1927. And finally, the last religious
community that was important in the city from the numeric point of view was
the Greek-Catholic community – 7.659 people (9,4%). In the 1920’s the first
Baptist communities appeared in Oradea too. In 1930 this communities had no
less than 2800 members.
After the Great Union, the political life in Bihor County suffered some
substantial changes, absolutely necessary so they can fit better in the new
administrative structure of the Great Romania. Under the political aspect, from
de beginning of the 1920’s, the majority of the Romanian population from
1
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Bihor were members of the most important Transylvanian political party, the
Romanian National Party, while the Hungarian population adopted immediately
after the Union a passive political attitude. After this period, the political life
will diversify very much, due to the offensive of the political parties from the
Old Kingdom in Ardeal, while the Hungarians will interfere step by step in the
political matters of the city and country.
If at the end of the second decade of the last century and at the
beginning of the third decade de political spectrum from Oradea and Bihor
County was pretty much polarized1. After that period things took an interesting
turn for the Romanian community. The involvement of the political parties
from outside the Carpathian arc, gave birth to different organizations, with
different political believes. This thing contaminated the local political class
with political ideas that came over the Carpathians, ideas that lead to a
dissociation and a division of the Romanians from the Bihor County and
through this the national cause was put in danger2. In spite all these, with few
exceptions: Romanian National Party, National Peasant Party and Hungarian
Party, the new political organizations could not make up a solid electoral base
in Bihor.
The Hungarian Community from Oradea and Bihor had a different
political characteristic. First of all we have to say that the Hungarian and the
Jewish population from Oradea, could not get accustom to this new situation
that easily. After a period in which they refused to interfere in the political life,
in the 20’s they adopted a new attitude. They started an offensive activity,
looking to take advantage of the demographical growth that took place during
the old regime, in order to monopolise the local administrative structures. They
presented Oradea as a Hungarian town, which was unjust given to Romania
after the Peace Conference in Paris3. During this decade the Hungarian and
Jewish Community put a mark on the political life in Oradea, making it harder
for the Romanian administrative structures to establish here.
Against this state of affairs many Romanian politicians took an action
trying to get things to normal between the Romanian and the Hungarian
politicians. Aurel Lazar was one of these politicians. He thought that passivity
shown by the Hungarian politicians, alters the good relations between the
Romanians and the Hungarians. Seldom, Aurel Lazar addressed to the
Hungarians and to the Jews from Oradea, telling them to give up this state of
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passivity and to try to integrate in the new state1, assuring them that they have
no reason to fear for their future in Big Romania.
After the Union, the most powerful local political organization
continued to be the Romanian National Party, lead by Aurel Lazar. The local
body press was first Tribuna, then Glasul Bihorului and finally Dreptatea. In
1926 the Romanian National Party merged with the Peasant party, which lead
to the disintegration of this political structure on the local ground. In 1927, an
important part set up the organization the National Peasant Party, with Aurel
Lazar as it’s leader. This organization dominated many years the local political
life. Another important local political organization that was formed because it’s
president Octavian Goga insisted to, since the first months of the year 1920,
was the People Party. The members of this organization were important local
people. Gheorghe Tulbure was one of them. His left from the Romanian
National Party was a big stroke, since he took with him the paper Tribuna2.
Another party that tried to form a local organization in Oradea in
1920’s, was the Liberal National Party. Nicolae Zigre had an important role in
founding the P.N.L. organization in Bihor County in 1921. He was also the
resident of the organization during the 1921-19243. He was also part of the Ion
I.C. Brateanu Government, in 1922, as an undersecretary of state for minority
problemes in Ministry of Interior4. The Peasant Party organization was also part
of the political spectrum in Oradea. The professor Andrei Craciun founded this
organization in 1925. Teachers and professors were the election base. Victor
Felea, Ioan Silaghi, Gheorghe Popescu – Ceica, Iuliu Kurutz and others were
the important members of the organization.
National Peasant Party was founded in 1926, from the merge of the
Peasant Party with Romanian National Party, and became one of the most
important party in Oradea and Bihor, from the political point of view. With an
election base inherited from the Romanian National Party, the new organization
proved that its roots were very well anchored in the everyday reality, especially
of that in Transylvania. The president of the national-peasant organization from
Oradea and Bihor, between 1926-1930, was of course Aurel Lazar. The same
Aurel Lazar, who lead the local organization of the Romanian National Party,
until 1926. From 1930, the lawyer Gheorghe Crisan5 will become the president
of the National Peasant Party from Oradea. He was an important local person,
known since 1918-1918.
1
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In the third decade of the last century Oradea, had numerous political
organizations from the left side and the extreme left. Social Democratic Party,
which was part of the first category, was a grouping of syndicated workers. The
leader of the organization was Emil Bösörményi, and Lajos Jordaky, Stefan
Raffay, Francisc Újhelyi, I. Hubschenberger, Ludovic Lenkey etc, were also
members of the organization. The Workers Block was part of the second
category. This was a communist organization with legal activity even after
1924, the year when the Romanian Communist Party became illegal. The leader
of this organization was the lawyer Eugen Rozvan, and Alexandru Szenkovits,
Alexandru Ullman, Eugen Kovacs, Nicolae Gyarmati, Francisc David, Artmin
Reder etc1 were some of the members.
In 1920’s in Oradea were also parties that were organized on ethic
bases. The most important was the Hungarian Party. Until 1922, the Hungarians
from Oradea and Bihor, did not have a political life, being under the sign of
passivism. The local organization of the Hungarian Party was founded in 1925,
and the leader was the lawyer l Kocsán János2, fallowed in 1929 by the lawyer
Soós István. Even after the Hungarian Party entered the political life, there were
political leaders that sustained the idea of passivism. During the years of the
economical crisis, on this topic was burn a new debate. The moderate wing
being a supporter of a more malleable attitude towards the state and the
Romanian authorities, won this debate3.
Immediately after the Great Union, at the beginning of the 1919, in
Oradea was founded the Zionist Movement. At the beginning it was shy, but
after a while was more and more free4. The exact name of the organization was
A Nagyvarady Chevrót Jisuv Erec Jiszráel Palesztinai Telepitö5. At the
beginning the soul of the movement was Simion Fuchs, the son of the last rabbi
of Oradea and the brother of the rabbi depending, Fuchs Beniamin, the one who
sustained the movement. For a while this organization even had its own paper
called Jövendö, and the first issue was published in March 1919.
Concerning the national problem, the movement had a position similar
to that of the Hungarian Parties. The movement was militating for keeping the
integrity of the great Hungary. In Oradea’s case they considered that it was
absolutely necessary that the border settled by the Peace Conference from Paris
should leave the town to the Hungarian part. This thing was strongly sustained
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even by the Fuchs Beniamin, the rabbi of Oradea, at the World Conference of
Jews, in the matter of Zionism, at Zürich in 19191.
There was a local branch of the Hebrew Party in Oradea. This was
founded in 1923, and I. Mittelmann and the lawyer Bárdos Imre were the
presidents, while the doctor Klein Ernős was the general secretary2. As a
general political orientation, the Hebrew Party was pretty much just like the
Hungarian Party, but still with a more pragmatic and realistic attitude3. Both
minority parties were aware that their political option could favour the balance
for one or the other of the parties.
As all over in Romania, local organizations of the extreme right were
founded in Oradea too in the ’20. Anti-Semitic League was one of them, and
the professor Ioan Busita from Beius and Petru Popa, Mihai Gherlan, Coriolan
Maniu, Gavril Bardoş were among the leaders. The professor Petru Fodor from
Oradea, one of its members founded the local organization of the League of
National Christian Defence, lead at the central level by the A.C. Cuza4.
During this period in Oradea and Bihor there were even publications
with serious anti-Semitic accents. One of these publications was Acţiunea
românească, which was published at Valea lui Mihai, and the lawyer Liviu
Mihali was the director and Dimitrie Bob the editor. The paper tackled various
problems regarding the economy, the trade the justice, all of these being of a
high interest for the locals, but the articles were written most of the times from
the anti-Semitic point of view.
Even though there were extremist organizations, Oradea seldom knew
situations that proved the intolerance of the people. Such an incident took place
on December 4-6 1927, during the National Student Congress, when several
shops and Jewish places were devastated. The incidents were extensively
presented by the media of that time5. It even had a negative international echo6.
About what happened in Oradea with this occasion, we find out more
from the Municipal Monitor and from the media of that time. In Oradea, during
the days of 4-6 of December 1927 took place the National Student Congress in
the big hall of the theatre and it was approved by the Council of Minister of
Romania7. Most of those who were present at Oradea, were members of the
Orthodox Christian Students' Association of Romania8. According to the
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information given by the media of that time, at the event there were
approximately 5000 students from the important universities all over Romania.
The great number of the participants made Eugen Rozavan, the municipal
councillor, member of the Communist Party from Romania, a party that was
illegal, during the meeting of the Municipal Council from December 19th 1927,
say that: „... to debate students’ problems it was no need for those 5000
students. One can easily see from this that they are planning something...”1. At
his turn, municipal councillor Scwartz wondered „... which is the reason why
they agreed to held the 5000 students congress at the theatre, since the
maximum capacity is of 1000 sits and so 4000 students had to stay home?”2. On
this occasion they found out that the City hall Of Oradea was pretty much
involved in organizing the event. Accommodation for students from different
universities from all over Romania, was possible due to the intervention of the
local administration, individually to different inhabitants of the city.
Everything started in a calm and normal atmosphere, “they discussed
different and interesting things about the students’ needs, in the hall of the
theatre”3. On the 4th of December 1927, congress debates were very
constructive. Things have developed in the same way and the next day through
to night. Then, after the end of the meeting from the hall of the theatre, students
came out and were still discussions on the plateau in front of the institution and
the Astoria Hotel, located across the street from the theatre. This is the moment
when “students were ginger up, a rock fell in the middle of students playing
Romanian round dance ... She fell from the top floor of the Astoria, disposed of
the Jew Keller”4. After that challenge students reacted bitterly whereas
“according to a new tradition from the students’ life after the war, they took
their revenge and while revenging they broke everything and they even bit some
Jewish citizens”5. Even the students admitted that besides the event told earlier,
they were “provoked, insulted and even hit by the Jewish communists”6. This
was the moment that have triggered violence against Jews from Oradea, the
latter showing, in the opinion of the local media of that time, a defying attitude
towards students since the first day of student congress.
Nicolae Cristofir, director of the Frontiera de Vest weekly, who
reported as complete as possible what happened in Oradea, highlighted: „But on
this occasion happened blamable and absolutely regrettable things. In the
middle of the winter and in the middle of the night, stones and bats were flying
1
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in towards the heavy windows of the cafe shops and luxurious shops. They even
broke windows from the private houses. During this time Oradea lived days of
great panic”1. About those days even the municipal councillor George Bota,
talks as an eye witness. He says that: “there were 5000 students,and at the
devastation took part about 300 plus all the tramps from the suburbs. I saw
those who devastated, but most of all I heard them shouting, and I honestly
confess that they were shouting a lot in Hungarian too. Which proves that the
devastators were not only students and not only Romanians. The rage was so
big as it was continuously inflamed by those who had all the interest to do so.
The students had truncheons, but I saw tramps with hammers and bats in their
hands. Let’s not say that they were communists, but they weren’t students
either”2.
The city of Oradea and the county were in the course of events along
with the prefect Emil Lobonţiu, who “with a lot of cadence tried to calm down
the spirits that were so agitated” 3, while the police prefect Bunescu “acted
heroic. With his body he covered the bodies of some Jews. He received some
buffets, but he definitely saved the life of those Jews. Also safety leaders,
General Gusi, Maimuca and Rodovici have watched with great skill the
movements, giving orders to prevent other disorders. The army also did her job,
Colonel Badescu and Major Caragea defended with their bodies the crowd of
Jews escaping them from the arms of the students”4. The violences started in
the evening of the 5th of December 1927 and they continued until evening next
day, when the local authorities and the army calmed down the troublemakers.
Student leaders who have devastated synagogues, homes and Jewish shops
were detained. They estimated the damages. They were made by a committee
headed by the minister of cults and arts himself, Alexandru Lepadatu5. The
damages were in value of approximately 7.000.000 lei. Following discussions
held with leaders of the Jewish community from Oradea, was decided that the
damage should be paid by the Romanian state6. The leaders of the Jewish
community from Oradea, were not satisfied with the money they were to
receive, and through the voice of municipal councillor, Scwartz, they requested
neither more nor less than 100.000.000. lei damages. Obviously the demand
was very high and on 16th of December 1927, in spite of the discontent,
sustained even by the leaders of the Hungarian community from Oradea, the
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minister Lepadatu announced that 2.000.000.000 lei will be given to them, the
rest amount will be allocated in the budget year 19281.
Events have not left without trace. The first who paid for this, was
police prefect Bunescu, even though he tried to quiet down the conflict. In the
order of dismissal that came in from Bucharest he was charged that he was not
able to prevent the incidents from Oradea2. On December 17th 1927, Bunescu
was replaced by the former police prefect from Satu Mare, Traian Puticiu. The
same day, the Mayor Gelu Egvy has convoked an extraordinary session of the
Council on 19 December 1927. The mayor’s statement underlined that “during
the Council he expects to be clashes between the moderate majority and the
ultranationalist right”3.
On December 19th 1927, took place the extraordinary session of the
Council. There were 37 councillors out of 50, as such assembling the absolute
majority in order to declare the meeting open. There have been intense
discussions between the representatives of the Jews from Oradea, supported by
the Hungarians and Romanians members of the board. Invariably, the Jew and
Hungarian councillors criticized harshly the government from Bucharest,
because he approved holding this conference in Oradea, a city near the border,
where according to them, there are large groups of co-inhabiting nationalities.
The mayor Gelu Egry was also attacked because he was not able to assure the
safety measurements, as “the quarterage between the students was artificial”4.
According to the representatives of the Jewish and Hungarian community, 5000
people, that were in Oradea for that congress, were too many for just a
congress. Both councillor Bardos, the spokesman for National Union of Jewish,
and especially Scwartz, who spoke on behalf of Jewish traders and
industrialists, proposed granting a vote of confidence for the mayor and the
permanent delegation. A similar position had the councillor Ioan Kocsan, the
representative of the Hungarian Party. He “protest against insinuations that
either the Hungarian minority, or Jewish minority caused the event”5, such
rally to communist councillor Eugen Rozvan who drew attention to the fact that
not the workers have been guilty of what happened as claimed Oradea City Hall
secretary, IoanVoştinar. The rest of the councillors who have taken the floor
had moderate positions fearing to be trenchant in a matter so sensitive.
Romanian councillors: George Bota, Dragomir, Aurel Lazăr, Anastase
Mavrodin or arch-priest Maior, drew attention to the deliberate exaggeration of
Jewish and Hungarian councillors stressing that good as the others were guilty
1
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of what happened in Oradea, not students. Still they accept the evidence that
shows that about 2-300 students were part of the rabblement, but at the same
time, the councillors, most of the eye witnesses, were saying that the majority
of those trouble makers were not students and they were talking especially
Hungarian.
They released a call to ask the Jews and the Hungarians from Oradea to
give up on making such a big fuss on the events, since there were not by far as
big as those provoked by the Jews and by the Hungarians in 1877, 1893 and
1918 at the moment of three important historical moment. Finally, it was
suggested to the Jewish and Hungarian press that there is no need to exaggerate
on the events, because they “give water to die to the enemies of our country” 1.
The echoes of the events from 4-6 of December 1927, have long
dwelling in the local press. Sever Delacerna, a publicist from Oradea, was
wondering in one of the numbers of the magazine Frontiera de Vest, if they
found the true guilty of what happend in Oradea: „I wonder if the true guilty
were found? Were determined precisely the responsibilities?”2, still him came
to the conclusion that “is it possible that without any reason, without any
instigation, but only in its impulse, that army of students with great souls and
endowed with clean souls, to manifest in such a way. It must have been a
gangrene that influenced and poisoned the souls of the Romanian people. There
were the challenges of our enemies that stock us at every moment and that
reached the climax. Romanians are sweet-tempered, hospitable, friendly, bided,
sees and shuts up, but when the knife has reached the bone he knows to answer
to the enemy. Forgive us because we play fair (...), because it is appropriate for
the minority population of Oradea, to express itself, when they heard that a
general student congress will be held: what will the student be looking for in
Oradea, which is a Jewish and Hungarian city”3. From Sever Delacerna’s poit
of view, the guilty ones were those who led them to devastation, because
“...there’s no smoke without the fire! And those ones couldn’t be but communist
Jews with the help of Hungarians”4.
In the pages of the same magazine from Oradea, Frontiera de Vest, is
published a very acid article regarding what happened. The author, who signed
with the penname Nicris the article entitled: “What external investigators do in
our country”5, criticizes very hush the attitude of the Romanian government
who allowed to some strangers to come and investigate what happened in
Oradea, on request of the Jewish and Hungarian community from here. Nicris
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was not completely against these things, but, he was saying that “it’s not right
to allow some middleman with monitorist ideas, or to some ten hand politicians,
who outside the borders mean nothing, and to some journalist with freckles (...)
to come to our country and investigate every time a flea bites somebody. The
case of some journalist from our neighbour country (Hungary) is quite
illustrating. In the case of the student congress, happened what happened. After
some days, a few journalists send by some daily Hungarian newspapers, (...)
those knaves, who were treated with respect and kindness, when they went back
home they started to tell in their country the most horrified imaginary things:
carnage, dead, wounded, revolution and the most trivial insults never missed
columns of the press in Budapest”1.
At the beginning of the February 1928, it was published a album with
photos representing the consequences of the events that took place on
December 4-6, 1927. As we find out from the weekly newspaper Dreptatea
poporului the album was the work of the Jewish community from Oradea, since
on the cover of it one could clearly see the ritual signs of this community. The
album contained 7 photos taken in the interior of the devastate synagogue. One
picture in particular leaves a special impression to the viewer. The picture
contains some books of worship destroyed and a rabbi with clothes torn by
students, according to author the article2.
With the “help” of the media controlled by the Jewish and Hungarian
community from Oradea and with the “help” of the journalists from Hungary,
who presented what happened here, falsified information reached several
European newspapers. They increased the consequences of those events. So,
some of the newspapers from Hungary called Romanians barbarian and illbehaved, sustaining, against the reality, that the Hungarian journalist were not
allowed to enter Oradea during those three days of the students congress and
even the fallowing days. The same Sever Delacerna underlined the lack of
honesty of those sustaining this point of view, drawing attention to the fact that:
“hundreds of packages with daily Hungarian newspapers like: Magyar Hirlap,
Esti Kurir, the magazine Panorama, edited by hyenas like Rossay Karoly,
editor at Esti Kurir, who as a member of the Hungarian parliament, who
through an interpellation, compared the disorder from Oradea with the
massacres against Armenians and Hungarian Bolshevism in 1919, requiring
the Romanian government to protest in Geneva”3. Echoes of the events in
Oradea had reached other European countries, through the same media channel:
the Hungarian newspapers. We talk here about several newspapers from Italy,
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but especially from England. The last one is part of the trust “owned by
Rothermere”1.
Over the time, the echoes of the events from Oradea were extinguished,
both in Romanian and in international media. Still, the image of Romania
outside the borders suffered a lot. Armand Călinescu, himself admitted later in
his memoires that: “the events had a painful repercussion abroad”2. Romania
was in process to chose with Hungary and the moment Oradea 1927, was fully
used by the Hungarian propaganda against Romania, in the context of that
process and in general with the revisionist policy of the neighbour state.
As regards those who were guilty of the devastation produced, they
were identified and sent to justice, and so: “the government gave the biggest
satisfaction to those who suffered material and moral damages during the
regrettable incidents that took place in Oradea during the students congress”3.
We talk here especially about Jews, since they were the target of the attacks,
besides the moral satisfaction given to them by sending to prison the leaders of
the disorders from Oradea.

1

Idem, Ist year, no. 3, 1927, p. 3.
A. Călinescu, Memorii, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 76.
3
“Dreptatea poporului”, 3rd year, no. 37, 1928, p. 2.
2

280

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009

UNIFORMA FRONTULUI RENAŞTERII NAŢIONALE
– SIMBOL AL ACCEPTĂRII REGIMULUI CARLIST
Mihaela Camelia Buzatu*
THE UNIFORM OF THE NATIONAL RENNAISANCE FRONT
– A SYMBOL OF ACCEPTING CHARLES II’S REGIME
Wearing the uniform as a sign of being a member in a political party was a
commonplace in interwar Europe. After establishing the National Rennaisance Front,
the king Charles II introduced the uniform for all the members, whatever their social
position was. The uniform had to be worn in daily life activities and in the ceremonies
as well. Although some intellectuals or political figures from Romania rejected the
idea, “the clothes of the new party” became a part of the society, both for the elite and
for the common people.
Cuvinte cheie: uniformă, rege, intelectuali, ceremonie, senatori
Key words: uniform, king, intellectuals, ceremony, senators

În perioada interbelică apartenenţa la diferite grupări politice era însoţită
uneori şi de purtarea unei uniforme specifice; practica aceasta nu era una de
factură românească, ea fiind întâlnită, în special, la partidele de extremă dreaptă
din Europa, în cadrul cărora rigoarea doctrinei era dublată şi de o vestimentaţie
impusă tuturor membrilor; în această categorie se înscriau fasciştii şi naziştii,
atât Mussolini cât şi Hitler îmbrăcându-şi membrii în uniformă2. O situaţie
similară regăsim şi în România, în perioada dintre cele două războaie mondiale,
atunci când legionarii, naţional-ţărăniştii sau membrii Frontului Renaşterii
Naţionale au adoptat portul unei uniforme; dacă pentru gardişti aceasta era
reprezentantă de cămaşa verde3, pentru membrii Partidului Naţional Ţărănesc,
costumul naţional era cel care avea rolul unei uniforme4.
* 1

Doctorand buget al Universităţii din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Catedra de
Istorie, prin Proiectul POSDRU/6/1.5/S/14 „Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei
studiilor universitare de doctorat prin acordarea de burse doctorale”.
2
Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. V, Secolul XX (din 1919 până în zilele
noastre), traducere de Monica Timu, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Doina Bercan-Sterpu,
Iaşi, Institutul European, 1998, p. 89.
3
Al.Gh. Savu, Sistemul partidelor politice din România, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1976, p. 166.
4
Ibidem.

281

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
Partidul, înfiinţat de către regele Carol al II-lea la 16 decembrie 19381,
va merge pe aceeaşi linie a impunerii unei uniforme: „F.R.N. este organizat, cel
puţin în aparenţă, după modelul partidelor totalitare ale Reichului şi Italiei; ca
acestea, el adoptă salutul roman, însoţit aici de formula «Sănătate»; ca acestea,
el are o uniformă”2. Promovarea unei astfel de politici, în concepţia lui Sorin
Alexandrescu, era menită să dea impresia conducătorilor partidului fascist şi
partidului nazist că România avea un sistem social-politic asemănător celui din
Italia şi respectiv Germania3, într-un moment în care aceste două ţări începeau
să se impună ca factori decizionali majori în trasarea destinului Europei.
La mai puţin de o lună de la înfiinţarea Frontului, la 5 ianuarie 1939, se
consfinţea, prin articolul 27 al Regulamentului-lege pentru înfiinţarea Frontului
Renaşterii Naţionale, portul uniformei pentru membrii acestuia: Art. 27,
Membrii „Frontului Renaşterii Naţionale”, care ocupă funcţiuni publice sau
deţin însărcinări speciale în ierarhia organizaţiei, precum şi acei din
formaţiunile auxiliare, vor purta uniforma şi insignele; ceilalţi membrii vor
purta uniforma facultativ şi insignele obligatoriu4.
Pe 20 februarie 1939 a fost publicat în Monitorul Oficial Regulamentullege asupra uniformei Frontului Renaşterii Naţionale5; acesta conţinea 38 de
articole şi 7 anexe, cea de-a cincea anexă sintetizând elementele componente
ale celor trei ţinute (ţinuta de ţară, ţinuta de serviciu şi ţinuta de ceremonie),
introduse prin respectivul regulament. Pentru a avea o imagine cât mai clară a
vestimentaţiei F.R.N., vom prezenta hainele ce urmau a fi purtate de membrii
Frontului aşa cum sunt descrise ele în „Tabelul de ţinute şi elementele
componente”, cuprins în sus numita anexă numărul 56. Ţinuta de ţară era cea
mai simplă dintre cele trei, fiind compusă din căciulă sau cuşmă, bonet, pieptar,
iar pentru iarnă – ghebă. Pentru că Frontul promova chiar în deviza sa, munca
drept element fundamental al societăţii româneşti7, ţinuta de serviciu, imaginea
publică a „muncitorului” înscris în Frontul Renaşterii Naţionale, avea patru
mari componente: nr.1 – ţinuta de vară (alcătuită din bonet, caschetă, cămaşă,
brassardă, centură de piele cu pafta, pantaloni lungi, fustă – pentru femei,
1

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti (în continuare, se va cita: A.N.I.C.), fond
Frontul Renaşterii Naţionale, dosar nr. 1/1939, f. 8.
2
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. II, partea a II-a, noiembrie
1933 – septembrie 1940, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, p. 898.
3
Sorin Alexandrescu, Paradoxul român, Bucureşti, Editura Univers, 1998, p. 128.
4
A.N.I.C., fond F.R.N., dosar nr. 1/1939, f. 16.
5
Publicat în „Monitorul Oficial” nr. 42, partea I, din 20 februarie 1939 şi nr. 44 din 22 februarie
1939.
6
A.N.I.C., fond F.R.N., dosar nr. 1/1939, f. 24.
7
Deviza F.R.N., aşa cum este prezentată în articolul 35 al Regulamentului-lege pentru
înfiinţatea Frontului Renaşterii Naţionale, era „Regele şi Naţiunea – Munca şi Credinţa”
(A.N.I.C., fond F.R.N., dosar nr. 1/1939, f. 17).

282

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
pantofi, ciorapi, mănuşi de aţă sau piele); nr. 2 – ţinuta pentru timp potrivit
(formată din aceleaşi elemente de vestimentaţie ca ţinuta nr. 1, la care se adaugă
veston cu brassardă), nr. 3 – ţinuta pentru frig (compusă din ţinuta pentru timp
potrivit, în plus având manta, manta-palton – pentru femei, ghete sau cisme,
galoşi sau şoşoni, mănuşi din piele îmblănite), nr. 4 – ţinuta pentru ploaie şi
zăpadă (care cuprindea toate cele trei ţinute anterioare la ce se adaugă mantaragla de ploaie, ghete sau cisme, galoşi sau şoşoni)1.
Avându-se în vedere pasiunea regelui Carol al II-lea pentru uniforme
militare2 şi decoraţii, manifestată încă din tinereţe3, va fi uşor de înţeles
transpunerea acesteia şi în schiţarea uniformei de ceremonie a Frontului, care va
fi alcătuită din elementele vestimentare conţinute de ţinutele de serviciu nr. 2 şi
3, cu următoarele modificări: caschetă obişnuită albastră, cămaşă şi guler albe,
cravată albastră, centură de mătase cu pafta, mănuşi albe, pantofi de lac; femeile
membre având aceeaşi ţinută, dar cu bonet şi fustă albastre4. Faptul că regele
era mândru de propria creaţie, reiese chiar din jurnalul acestuia, Carol
menţionând, pe data de 9 mai 1939, în cadrul ceremoniei de inaugurare a
monumentului Regelui Carol I, defilarea cadrelor Frontului Renaşterii
Naţionale, pe care o caracteriza drept „o lungă şerpuire albastră de toată
frumuseţea”5. Această pasiune pentru fast, concretizată în uniforme elaborate,
care cuprindeau un număr impresionant de elemente, nu numai că nu era
împărtăşită de către populaţie, multitudinea obiectelor de vestimentaţie cuprinse
de uniformă făcând totodată percepţia acesteia la nivelul oamenilor de rând
destul de greoaie; din jurnalul lui Ioan Hudiţă, din 3 martie 1939, aflăm că
uneori erau necesare lămuriri cu privire la uniforma Frontului, un comunicat
oficial apărut în presa vremii sunând astfel: „Nu sunt şapte feluri de uniforme,
ci numai una, însă cu diverse adaosuri după diferitele ceremonii”6.
Regulamentul-lege asupra uniformei F.R.N. a provocat reacţii diverse pe
scena politică românească, funcţionând, pe toată perioada februarie 1939-iulie
1940, ca un barometru al acceptării regimului impus de către regele Carol al IIlea. Dacă orice critică adusă nou înfiinţatei formaţiuni politice era văzută ca un
atac direct la adresa regelui şi pedepsită prin lege, iar înscrierea în F.R.N.,
1

A.N.I.C., fond F.R.N., dosar nr. 1/1939, f. 24.
Carol al II-lea, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, vol. I (1904-1939), ediţia a II-a
revăzută şi completată de Marcel-Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, Bucureşti, Editura Curtea
Veche, 2003, p. 350-351.
3
Radu Florian, Carol al II-lea şi Partidul Unic: Frontul Renaşterii Naţionale, Iaşi, Editura
Junimea, 2006, p. 78.
4
A.N.I.C., fond F.R.N., dosar nr. 1/1939, f. 24.
5
Carol al II-lea, op. cit., p. 347.
6
Ioan Hudiţă, Jurnal politic, 16 septembrie 1938-30 aprilie 1939, introducere şi note de
academician Dan Berindei, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2003, p. 256.
2
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obligatorie pentru menţinerea sau accederea la o funcţie publică1, uniforma a
rămas singurul element al regimului care putea fi blamat şi prin intermediul
căruia opozanţii partidului regal, uneori chiar şi membrii acestuia, îşi vor
manifesta adversitatea faţă de politica promovată de rege.
O poziţie intransigentă faţă de uniforma Frontului Renaşterii Naţionale
au manifestat unii dintre intelectuali, oameni politici ai vremii sau simpli
observatori ai spaţiului public românesc interbelic. Una dintre situaţiile
conflictuale, generată de obligativitatea purtării uniformei, a fost declanşată la 7
iunie 1939, odată cu deschiderea lucrărilor noului Parlament; regulamentul
decretat anterioar întrunirii Camerelor, referitor la modul în care urma să fie
depus jurământul, cuprindea şi menţiunea cu privire la portul uniformei în
cadrul ceremoniei de depunere a jurământului2. Refuzul unora dintre senatorii
de drept, de a se conforma prevederii respective3, a atras după sine
neparticiparea acestora la deschiderea sesiunii parlamentare. Atitudinea
respectivilor senatori nu era o simplă respingere a vestimentaţiei propuse de
Front, ci demonstra, mai degrabă, opoziţia manifestată de aceştia în legătură cu
întreaga activitate desfăşurată de suveran în ultima perioadă. Printre cei care au
refuzat uniforma se număra şi doctorul Nicolae Lupu, vechi membru al
Partidului Naţional Ţărănesc; acesta critica, în termeni destul de duri, uniforma
F.R.N. încă din februarie: „Ţara arde şi baba de Cărluţă are timp să piardă zile
întregi cu toţi mamelucii din jurul său ca să pună la punct astfel de lucruri
ridicole; iată ce-l duce mintea pe un suveran care vede cu ochii cum se apropie
focul de frontierele noastre”4. Critica acestuia era îndreptată, după cum
observăm, în egală măsură şi împotriva regelui şi anturajului acestuia.
Luarea de poziţie a senatorilor nu va rămâne, însă, fără repercursiuni, în
şedinţa Parlamentului din 6 iulie fiind luată hotărârea ca acei senatori, care nu
depuseseră până la dată respectivă jurământul, să fie excluşi pentru 30 de zile5
din Parlament; pe lângă doctorul Nicolae Lupu, din rândurile senatorilor excluşi
făceau parte şi Iuliu Maniu, Ion Mihalache şi C.I.C. Brătianu6, fruntaşi ai celor
două mari partide tradiţionale româneşti – Partidul Naţional Ţărănesc şi,
respectiv, Partidul Naţional Liberal – şi binecunoscuţi adversari ai regelui.
1

Neagu Cosma, Culisele Palatului Regal, Un aventurier pe tron Carol al II-lea (1930-1940),
Bucureşti, Editura Globus, 1990, p. 269.
2
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. VI, ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura
Machiavelli, 2003, p. 308.
3
Istoria Românilor, vol. VIII, România întregită (1918-1940), coord. Ioan Scurtu, secr. Petre
Otu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 401.
4
Ioan Hudiţă, op. cit., p. 236.
5
Constantin Argetoianu, op. cit., vol. VII, p. 15.
6
Ioan Scurtu, Contribuţii privind viaţa politică din România. Evoluţia formei de guvernământ în
istoria modernă şi contemporană, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988, p. 448.
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Deşi partidele politice fuseseră scoase în afara legii încă din martie
1938 , singura formaţiune care avea dreptul de a depune candidaturi pentru
Parlament fiind F.R.N.2, disensiuni între membrii camerelor legiuitoare nu vor
întârzia să apară; astfel, la numai 2 zile de la adoptarea hotărârii potrivit căreia
parlamentarilor care refuzaseră portul uniformei li se interzicea prezenţa în
Parlament pentru o perioadă limitată, C.D. Dimitriu îşi manifesta, chiar de la
tribuna Senatului, indignarea în ceea ce priveşte obligaţia pe care senatorii şi
deputaţii o aveau de a purta uniforma Frontului. Acesta îşi expunea mai cu
seamă dezaprobarea referitoare la prevederea potrivit căreia persoanele care
refuzau să poarte uniforma îşi pierdeau calitatea de membrii ai Parlamentului3.
Iuliu Maniu, considerând măsura excluderii ca fiind anticonstituţională, o va
ataca în instanţă; Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins, însă, cererea,
senatorii care au refuzat să poarte uniforma fiind excluşi din Parlament4.
Nicolae Iorga a fost şi el unul dintre cei care au combătut virulent ideea
introducerii uniformei Frontului Renaşterii Naţionale; asemenea doctorului
Lupu, marele istoric descria, la rândul său, în cuvinte destul de dure regimul de
autoritate monarhică şi în special uniforma propusă de acesta: „Dacă aş fi
sentimental şi uşuratec, m-aţi vedea în uniformă. Vai ce caragioasă imitaţie a
maimuţelor. Să-i vezi cu uniformele puse din ordin”5. Deşi se făceau presiuni
asupra lui pentru a purta vestimentaţia specifică F.R.N.-ului6, Iorga va refuza în
repetate rânduri, punându-l pe rege într-o situaţie ingrată, Carol neputându-l
demite din funcţia de consilier regal, pentru că, astfel, ar fi recunoscut existenţa
unei opoziţii faţă de regimul impus la 10/11 februarie 19387. Surprinzător însă,
atitudinea lui Iorga se va schimba în urma primirii unei scrisori din partea
regelui Carol, la 8 mai 1939: „Am refuzat timp de trei luni să port această
uniformă a F.R.N.-ului. După trei luni am primit o scrisoare de la M.S. Regele,
scrisoare pe care o posed şi prin care Suveranul mă ruga să port şi eu această
uniformă [...] eu port uniforma Regelui, sunt consilier regal, am fost invitat de
Rege şi deci de ţară”8. În urma schimbării de poziţie, care se va reflecta într-o
1

1

Ioan Scurtu, Monarhia în România 1866-1947, Bucureşti, Editura Danubius, 1991, p. 112.
Articolul VI din Legea pentru înfiinţarea organizaţiei politice a „Frontului Renaşterii
Naţionale”, din 15 decembrie 1938 (A.N.I.C., fond F.R.N., dosar nr. 1/1939, f. 14).
3
Monitorul Oficial, partea a III-a (dezbaterile parlamentare, Senatul), nr. 3 din 8 iulie 1939
(apud. Al.Gh. Savu, Dictatura regală (1938-1940), Bucureşti, Editura Politică, 1970, p. 308).
4
Henri Prost, Destinul României (1918-1954), traducere de Valer Moga şi Valeria Pioraş, ediţie
îngrijită, notă asupra ediţiei, note şi indice de Valer Moga, Bucureşti, Editura Compania, 2006,
p. 195.
5
Petre Ţurlea, Nicolae Iorga între dictatura regală şi dictatura legionară, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2001, p. 79.
6
Fiind consilier regal, Nicolae Iorga era şi membru de drept al Frontului Renaşterii Naţionale şi
ar fi trebuit să poarte, în mod obligatoriu, uniforma (Al.Gh. Savu, op. cit, p. 193).
7
Petre Ţurlea, op. cit., p. 83.
8
Ibidem, p. 84
2
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îmbunătăţire vizibilă a relaţiei dintre Iorga şi regimul carlist1, Carol nota la 9
mai, în jurnalul său: „Cât despre uniforme, fapt foarte important, Iorga,
ireductibilul Iorga, a apărut în uniforma de consilier regal. Această apariţie a
făcut senzaţie şi el era mândru, parcă era un copil, căruia i se dăduse o jucărie
nouă”2.
Pentru Mihail Sebastian uniforma Frontului nu a reprezentat, precum în
cazul politicienilor cu vădite orientări anticarliste, un motiv de atac îndreptat
împotriva regimului; scriitorul, însă, fiind funcţionar public, era şi el obligat să
poarte, la anumite ceremonii, uniforma. Acesta nota, în data de 8 mai 1939, în
jurnalul său: „Vineri (5 mai) a fost Ziua Cărţii – şi a trebuit să mă duc în
uniformă, uniforma Frontului [...] Mi-e ruşine şi mai ales mi-a fost atunci
ruşine. Mai am eu oare dreptul să judec calitatea morală a unui om, eu care nam avut tăria de a rezista la această comedie? [...] Plătesc cu libertatea mea
intimă o slujbă de 5 535 de lei lunar! Nu ţi se pare cam mult? Presupunând că
scrisul meu ar putea cândva să aibă oarecare însemnătate pentru un cititor
îndepărtat, uniforma asta, livreaua asta, nu va anula orice semnificaţie morală,
orice valoare morală din ce am gândit, simţit şi scris? Sunt scriitor şi am purtat
livrea. Şi când mă gândesc că sunt scriitori care au murit pe rug pentru că n-au
vrut să cedeze mai puţin chiar. Mă simt desfigurat, descalificat, decăzut din
dreptul de a scrie: eu! cu acel sentiment de stimă proprie, de orgoliu reţinut,
care singur justifică acest cuvânt”3. Au existat, de asemenea, voci care vor
contesta legalitatea modului în care erau confecţionate noile uniforme; se
presupunea că Elena Lupescu, interesată ca fabricile pe care le controla să fie
acelea care vor realiza uniformele F.R.N., va interveni în favoarea acestora
pentru câştigarea licitaţiei în urma căreia se obţinea contractul de confecţionare
pe scară largă a vestimentaţiilor Frontului4: „Era încă un bun prilej pentru rege,
Elena Lupescu şi camarilă să mai încaseze nişte milioane din «munţii de stofă
fină» din care urma a fi confecţionată uniforma”5. Şi Ioan Hudiţă în jurnalul său
vorbeşte despre existenţa unui scandal legat de aceleaşi uniforme „care
prilejuiesc oamenilor regelui noi afaceri cu postavul şi confecţionarea”6; din
acelaşi jurnal aflăm că în aceste afaceri erau implicaţi, pe lângă rege, care „are
partea lui grasă din toată această chestiune”7 şi tatăl Elenei Lupescu şi Ernest
Urdăreanu. Neagu Cosma este de părere că existau destul de multe persoane
1

Nicolae Iorga fiind desemnat preşedintele Senatului încă dinaintea alegerilor parlamentare
(Radu Florian Bruja, op. cit., p. 180).
2
Carol al II-lea, op. cit., p. 347.
3
Mihail Sebastian, Jurnal 1935-1944, text îngrijit de Gabriela Omăt, prefaţă şi note de Leon
Volovici, traduceri de Alina Skultéty, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, p. 201-202.
4
Radu Florian Bruja, op. cit., p. 78.
5
Neagu Cosma, op. cit., p. 269.
6
Ioan Hudiţă, op. cit., p. 246.
7
Ibidem.
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care cunoşteau detalii legate de aceste afaceri, dar că presa, fiind cenzurată, nu
putea publica nimic compromiţător la adresa regelui sau a apropiaţilor acestuia1.
Toate aceste opinii, mai mult sau mai puţin publice, ajungând la
notorietate sau rămânând între filele unui jurnal personal, erau cunoscute
conducătorilor frontişti, Ministerul Frontului Renaşterii Naţionale încercând, fie
direct, fie prin reprezentanţii din administraţia locală, să impună vestimentaţia
respectivă. Într-un document trimis de Minister în noiembrie 1939, secretarilor
judeţeni ai F.R.N., li se cerea „fără întârziere şi cu toate mijloacele de care
dispuneţi, o îndoită activitate, tinzând la: lămurirea cetăţenilor asupra definitivei
şi temeinicei aşezări a F.R.N.; convingerea tuturor funcţionarilor de utilitatea şi
economia ce reprezintă portul uniformei F.R.N.”2. Se poate observa că
documentul ministerial descria uniforma Frontului ca fiind necostisitoare, „un
practic mijloc de economie vestimentară”3, în ciuda faptului că în acelaşi an se
luase în calcul deschiderea unor credite bancare în perspectiva cumpărării
uniformelor Frontului4. Se pare că situaţia respectivă nu se remediase nici până
la 16 decembrie 1939, atunci, Constantin Giurescu, ministrul Frontului
Renaşterii Naţionale, emiţând un ordin concis şi cu caracter ultimativ. „Întreg
personalul Biroului Central F.R.N. – se arăta în respectivul document – precum
şi al comandamentului gărzilor F.R.N. va veni la serviciu în uniformă. Se dă un
ultim termen de o săptămână. După acest termen, nu va mai fi permis accesul
funcţionarilor care n-au uniformă”5. Existau şi oameni politici, care, fiind adepţi
ai regimului carlist, îşi manifestau deschis adeziunea faţă de Frontul Renaşterii
Naţionale şi, implicit, adoptau portul uniformei acestuia; cel mai devotat6
politician s-a dovedit a fi Armand Călinescu7. Acesta şi-a pus toată energia în
slujba regelui, fiind printre primii care au purtat uniforma, iar atunci când a
ajuns la conducerea guvernului a încercat să ia toate măsurile necesare pentru
întărirea F.R.N.-ului, inclusiv măsuri ce vizau îmbrăcarea uniformei de către
autorităţi8; interesant de observat faptul că uniforma juca un rol important în
cadrul propagandei F.R.N., fapt menţionat chiar de documentele emise de
Ministerul Frontului Renaşterii Naţionale9.
1

Neagu Cosma, op. cit., p. 270.
A.N.I.C., fond F.R.N., dosar nr. 136, f. 119.
3
Ibidem.
4
Radu Florian Bruja, op. cit., p. 80.
5
A.N.I.C., fond F.R.N., dosar nr. 136, f. 33.
6
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX, (1918-1948), Bucureşti,
Editura Paideia, 1999, p. 355.
7
Armand Călinescu însuşi nota în jurnalul său: „în jurul meu s-a creat o atmosferă de
identificare cu regimul” (Armand Călinescu, Însemnări politice, 1916-1939, ediţie îngrijită şi
prefaţată de dr. Al. Gh. Savu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 405).
8
Petre Ţurlea, op. cit., p. 82.
9
A.N.I.C., fond F.R.N., dosar nr. 136, f. 119.
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În pofida criticilor vehemente pe care vestimentaţia F.R.N.-istă le-a
atras, aceasta avea şi numeroşi adepţi, precum Victor Iamandi, Mitiţă
Constantinescu, Mihail Ghelmegeanu1, Gh. Gh. Mironescu, acesta din urmă,
într-o discuţie cu Nicolae Iorga, afirmând destul de concis: „Port această
uniformă pentru că îmi place”2. Ceremoniile publice cu caracter religios sau laic
constituiau un bun prilej de afişare a costumului F.R.N.; în asemenea ocazii,
nota istoricul Ioan Scurtu, „o masă de uniforme inunda instituţiile publice şi
pieţele”3. Câteva exemple vor putea nuanţa festivismului uniformei F.R.N. la
întâlnirile oficiale. La 22 aprilie 1939, slujba de pomenire a lui Miron Cristea,
cel care fusese primul patriarh al României şi prim-ministru la începutul
regimului de autoritate monarhică4, urma a se ţine în toate bisericile din ţară,
într-un document emis de Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, arătându-se că
participanţilor la ceremonie li se impunea uniforma Frontului, având în
componenţă centură şi mănuşi de piele maron, cămaşă şi cravată albastră; cei
care nu aveau uniformă urmau a purta jachetă cu pălărie înaltă şi mănuşi negre5.
Ziua regelui – 16 octombrie 1939 – se înscrie şi ea în rândul acestor ceremonii,
fiind sărbătorită cu fast în toată ţara6; cu acest prilej erau ţinute slujbe
religioase, se organizau spectacole şi defilări, la care membrii F.R.N. participau
în număr impresionant. Reţinem, ca exemplu, un document din 19 octombrie
1939, trimis de Prefectura judeţului Olt către Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt,
în care se arăta că la Slatina, la sărbătorirea zilei regelui, „pe străzile oraşului,
uniformele albe ale străjerilor şi albastrul uniformelor F.R.N. […] dau acestei
zile toată măreţia sărbătorească”7.
Oricât de apreciată ar fi fost uniforma Frontului de către regele Carol al
II-lea şi de o parte a susţinătorilor regimului instaurat de el, introducerea sa în
spaţiul public românesc a avut ecouri negative printre contemporani, istoricii de
mai târziu condamnând aceste uniforme de „crini şi margarete”8.

1

Radu Florian Bruja, op. cit., p. 77.
Petre Ţurlea, op. cit., p. 85.
3
Ioan Scurtu, Contribuţii, p. 447.
4
Elie Miron Cristea, Note ascunse. Însemnări personale (1895-1937), ediţie îngrijită, notă
supra ediţiei Maria şi Pamfil Bilţiu, cuvânt înainte, note ştiinţifice, comentarii dr. Gheorghe I.
Bodea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999, p. 31-36.
5
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, Dolj (în continuare, se va cita: D.J.A.N., Dolj), fond
Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, dosar nr. 24/1939, f. 183.
6
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 356.
7
D.J.A.N., Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, dosar nr. 38/1939, f. 35.
8
Expresia este preluată după Martha Bibescu, Jurnal politic, 1939-1941, studiu, selecţie, note şi
traducere de Cristian Popişteanu şi Nicolae Minei, Bucureşti, Editura Politică, 1979, p. 77-78.
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UN COMANDOR ROMÂN LA LONDRA: GHEORGHE NICULESCU
Marusia Cîrstea*
A ROMANIAN COMMANDER IN LONDON: GHEORGHE NICULESCU
Abstract
The article is based on a complex research in the national archives and it
reffers to London naval attaché, the commander Gheorghe Niculescu. He ussufully
activated in England in the period 1930-1935 and he had a rich activity for the
Romanian army. He collected various data and he authored many papers regarding the
Great Powers’ armies, their international politics and he initiated contacts in order to
improve the Romanian army.
Cuvinte cheie: ataşat naval, comandor, diplomaţie, Gheorghe Niculescu, bază
navală – Taşaul
Key words: naval attaché, commander, diplomacy, Gheorghe Niculescu,
naval base – Taşaul

Începând cu anii ’20 din secolul trecut, România a încheiat o serie de
tratate de apărare cu statele europene care doreau respectarea statu-quo-ului
teritorial aşa cum erau stabilite de Aliaţi la Paris-Versailles. Aceste tratate au
fost dublate de convenţii militare care să le pună în practică şi să le facă să
funcţioneze. În realizarea acestor acorduri au participat politicieni, diplomaţi,
ofiţerii secţiilor de operaţii ai Secţiei a II-a din Marele Stat Major şi ataşaţii
militari de pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate. De
necesitatea trimiterii unor personalităţi puternice în străinătate, cât şi de
necesitatea organizării unor servicii speciale care să înlăture unele reţineri care
afectau bunul mers al relaţiilor bilaterale era convins şi Take Ionescu, care la 18
aprilie 1918 scria: „Trebuie să trimitem oameni care să facă propagandă în
Franţa, Anglia, în Italia, în America şi, după revoluţie în Rusia”1. De asemenea,
Take Ionescu a insistat asupra necesităţii de a se întocmi o lege de organizare a
Ministerului Afacerilor Străine care să fie în conformitate cu noile realităţi
politice. Din păcate, prima lege organică consacrată Ministerului Afacerilor
Străine a fost adoptată, prin decret regal, la 16 iulie 1938. Prin lege s-au instituit
*

Conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova.
Valeriu Florin Dobrinescu, Relaţii româno-engleze (1914-1918), Iaşi, Universitatea „Al.I.
Cuza”, 1986, p. 26.
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noi structuri şi au fost aşezate pe baze noi oficiile consulare, delimitându-se
foarte clar rolul fiecărui membru al serviciului diplomatic – inclusiv al ataşaţilor
militari1.
Astfel, ofiţeri ca generalii Ion Antonescu, Dumitru Strătilescu,
Constantin Cristescu, Radu R. Rosetti, Al. Lupescu, Nicolae Samsonovici, Gh.
Angelescu, Ion Gheorghe, Ioan Sichitiu, coloneii Anton Iovanovici, Ioan
Prodan, Ioan Oprescu, Petre Dumitrescu, maiorul Gh. Rozin ş.a. vor fi implicaţi
în negocierile şi discuţiile cu caracter militar ce au avut loc în decadele trei şi
patru ale secolului trecut2.
După Marea Unire din 1918 – recunoscută de Marile Puteri prin
Tratatele de la Paris – România, pentru punerea în practică a politicii sale de
apărare, a trecut imediat la deschiderea de noi birouri ale ataşaţilor militari
români în S.U.A. şi Anglia (1919), apoi în Polonia, Ungaria, Cehoslovacia,
Japonia, Franţa, Turcia, Belgia, Austria, Bulgaria, Serbia, Grecia, Italia,
ajungând în ajunul celui de-al doilea război mondial la un număr de 23 de
ataşaţi militari acreditaţi în străinătate. Sarcinile birourilor ataşaţilor militari la
unele posturi erau atât de mari încât s-a simţit nevoia acreditării şi a unor
ajutoare. Apar astfel primii ataşaţi militari adjuncţi, specializaţi pe probleme de
aeronautică sau navigaţie maritimă la Paris (1925) şi Londra (1935)3. Ca
importanţă, în cadrul corpului diplomatic, „Ataşatul militar vine după Şeful
Misiunii şi după cel care în acea Legaţie înlocuieşte pe Ministru când este
absent”4. Mai târziu, în 1938, prin Regulamentul pentru ataşaţi militari se
stabilea rolul şi locul ataşatului militar care făcea parte din „misiunea
diplomatică a României, cu rol de consilier tehnic şi militar al şefului de
misiune”, reprezentând „armata română, autoritatea română şi interesele
armatei române în toate împrejurările faţă de autorităţile autohtone, corpul
diplomatic şi cetăţenii români, indiferent de statutul lor în ţara de acreditare”5.
În această perioadă un rol deosebit în atingerea obiectivelor militare
asumate de România în perioada interbelică l-a avut strânsa legătură dintre
Londra şi Bucureşti. În perioada 1920-1939 s-au amplificat relaţiile militare
între cele două ţări6. Personalităţi politice şi militare, precum Nicolae Titulescu,
1

Organizarea instituţională a Ministerului Afacerilor Externe. Acte şi documente, vol. II, 19201947, Bucureşti, Fundaţia Europeană Titulescu, 2006, p. XIV.
2
Diplomaţia română a apărării. Un secol şi jumătate sub zodia Minervei. Scurt istoric,
Bucureşti, Editura Medro, 2007, p. 72.
3
Ibidem, p. 96.
4
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare, se va cita: A.M.A.E.), fond Londra,
Dosare personale, vol. 1, nepaginat.
5
Alesandru Duţu, Lenuţa Nicolescu, Alexandru Oşca, Ataşaţii militari transmit… (1938-1944),
vol. I, Bucureşti, Editura Europa Nova, 2001, p. 6.
6
Marusia Cîrstea, Din istoria relaţiilor anglo-române (1936-1939), Bucureşti, Editura Mica
Valahie, 2004, p. 129.
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Ion Antonescu, V.V. Tilea, Gh. Dumitrescu ş.a., alături de ataşaţii militari
Nicolae Arion, Costiescu Matila Ghika, Douglas Căpităneanu, Radu R. Rosetti,
Nicolae Rădescu, Constantin Sănătescu, Gheorghe Niculescu, Ermil Gheorghiu,
Cezar Marinescu, Gheorghe Iliescu1 au contribuit la dezvoltarea acestor
legături.
Un rol important în desfăşurarea activităţilor cu caracter militar de la
Londra l-a avut Gheorghe Niculescu2. El a îndeplinit funcţia de ataşat militar şi
naval pe lângă Legaţia României din Londra, Paris şi Roma (15 februarie 1929
– 15 iunie 1935), respectiv ataşat militar şi naval la Londra (1 octombrie 1930 –
1935)3.
Gheorghe Niculescu s-a născut la 2 decembrie 1885, în localitatea Podul
Vadului, judeţul Prahova. A absolvit studiile liceale (1907) şi a studiat la mai
multe instituţii cu caracter militar (Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de Artilerie,
Geniu şi Marină Bucureşti – 1909; Şcoala de Aplicaţie a Ofiţerilor de Marină –
1914; Cursuri tehnice de specialitate – torpile, artilerie, mine, arme sub apă,
stat-major – la Portsmouth în Marea Britanie – 1920-1922)4.
În anul 1930, Gheorghe Niculescu a fost numit ataşat naval la Londra
„pentru a ţine la curent Marina noastră militară cu toate progresele tehnice
realizate de marinele Marii Britanii şi Franţei”5. De asemenea, cât a activate ca
ataşat naval s-a mai preocupat de:
- relaţiile diplomatice şi politice dintre Marile Puteri şi România,
subliniind în acest context că „relaţiunile dintre Puterile mari europene şi în
special cele Mediterane afectează direct problema noastră nu numai la mare, dar
chiar şi în interior căci, pentru a-şi ajunge scopurile, Italia pare că trece prin
Germania şi Ungaria spre Balcani pe deoparte, iar pe de alta prin Mediterana de
Răsărit şi Marea Neagră în Rusia”6;
- a ţinut la curent Inspectoratul General al Marinei cu toate publicaţiile şi
regulamentele Marinei din armatele cu care a fost în contact direct;
- a elaborat studii privind reducerea armamentelor navale (1929),
desfăşurarea Conferinţei navale de la Londra (1930) şi organizarea Marinei
române în concordanţă cu progresele acestei arme pe plan internaţional;
1

Dumitru Preda, Mihai Retegan, Lista ataşaţilor militari români (1877-1944), în „Revista
Arhivelor”, nr. 4/1981, p. 510.
2
Vezi, pe larg, Marusia Cîrstea, Ataşaţi militari români în Marea Britanie (1919-1939),
Craiova, Editura Universitaria, 2009.
3
Marian Moşneagu, Dicţionarul marinarilor români, Bucureşti, Editura Militară, 2008, p. 351352.
4
Ibidem.
5
A.M.A.E., fond Dosare personale, vol. 4, nepaginat.
6
Arhivele Militare Române, Piteşti (în continuare, se va cita: A.M.R.), fond Cabinetul
Ministrului, dosar nr. 506/1927-1929, nepaginat.
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- bugetul armatei, aviaţiei şi marinei din Marea Britanie, arătând că
„preocuparea actuală a Guvernului şi Autorităţilor este problema înarmărilor,
înzestrarea şi întărirea serviciilor armate, problema apărării anti-aeriene şi
concurenţa ce se desenează între Aviaţie şi Marină ca factor de primă necesitate
a Apărării Naţionale1. De asemenea, el sublinia într-un Buletin informativ din
martie-aprilie 1934 că în Marea Britanie „multă îngrijorare se manifestă atât în
public, în presă şi în Parlament pe chestiunea pregătirilor militare ale
Germaniei, mai ales de când s-a dat la iveală prevederile bugetare pe 1934 la
capitolele Armatei, Marinei şi Aviaţiei”2. De aceea, scria Gheorghe Niculescu,
„Domnul Neville Chamberlain, ministrul de finanţe, a declarat la Newcastle că,
dacă Conferinţa Dezarmărilor nu va face nici un progres, se va vedea nevoit să
facă apel la un împrumut naţional de peste 100.000.000 (una sută de milioane
Livre ster.) pentru a construi o Marină şi o Aviaţie mai tare decât toate de pe
glob”3.
- captarea interesului unor cercuri economice şi financiare londoneze
pentru a-şi consolida poziţiile în România4. Tratatul comercial româno-englez
încheiat în august 1930 a ilustrat dorinţa Angliei şi României de a-şi organiza
raporturile economice pe temeiuri mai bune şi se pare că a contribuit la crearea
unei atmosfere mai binevoitoare a Londrei care a durat până în ajunul celui deal doilea război mondial. De altfel, într-un Buletin informativ din 26 septembrie
1934 se sublinia că: „Raporturile politice între România şi Marea Britanie se
menţin excelente. Rolul de primă mână pe care România – al cărui Ministru al
Afacerilor Străine este Preşedintele Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri –
îl joacă în Concertul European, face ca aceste raporturi să devină din ce în ce
mai importante”5.
- modalităţile prin care statul român poate să obţină de la Anglia
material militar pentru înzestrarea armatei noastre;
- „modul de organizare şi funcţionare a Secţiei de istorie de pe lângă
M.St.M. Ministerul de Război Englez”6.
Dar cel mai însemnat rol l-a avut Gheorghe Niculescu în cadrul
tratativelor dintre România şi Anglia privind constituirea unei baze navale la
Marea Neagră. În acest sens Gh. Niculescu arăta că Amiralitatea engleză s-a
oferit să trimită o delegaţie care să facă o vizită la Constanţa „pentru a face o
estimare locală”7.
1

A.M.A.E., fond Londra, vol. 263, nepaginat.
Ibidem.
3
A.M.R., fond Secretariatul General, dosar nr. 1433, f. 245.
4
Ibidem, f. 221-225.
5
A.M.A.E., fond 71 Anglia, vol. 3, f. 206-207.
6
Idem, fond Londra, vol. 261, nepaginat.
7
Idem, fond Dosare personale, vol. 259, nepaginat.
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Printr-o adresă din 16 martie 1934 Amiralitatea Britanică confirma că
lacul Taşaul ar fi locul potrivit pentru realizarea portului naval militar. În adresa
respectivă se sublinia că: „Proiectul Taşaul răspunde unor probleme de înalt
interes pentru siguranţa Europei [...] şi că momentul (construcţiei) e oportun –
acum – deoarece se pot găsi bani uşor şi ieftini odată cu excedentele bugetare
anunţate, anul acesta”1.
În aceste condiţii, Consiliul Superior al Apărării Naţionale din România
recomanda guvernului însuşirea planurilor şi propunerilor amiralului englez
R.G. Henderson, din Amiralitatea Britanică „pentru ca nu cumva evoluţia
rapidă a evenimentelor internaţionale să influenţeze o schimbare a bunei
dispoziţii – de azi – a Londrei –, în privinţa finanţării”2.
Din păcate pentru România acest proiect nu s-a realizat pentru că statul
român s-a opus ca „exploatarea acestora (Portul Taşaul şi canalul Cernavodă –
Taşaul) să fie lăsată pe mâinile unei întreprinderi străine, care să poată impune
condiţii şi taxe de aşa natură încât să defavorizeze economia naţională”3.
În întreaga perioadă a mandatului său la Londra, Gheorghe Niculescu „a
dat dovezi de muncă şi pricepere şi a menţinut prestigiul marinei noastre la
înălţimea tradiţiunilor”4.
Anexa 1
1927. Foaie calificativă privind activitatea ataşatului naval la Londra,
comandor Niculescu Gheorghe
Numele şi prenumele: NICULESCU I. GHEORGHE
Cel din urmă domiciliu: BUCUREŞTI, districtul ILFOV
Născut la 2 DECEMBRIE 1885, la comuna PODUL VADULUI, districtul
PRAHOVA, fiul lui IOSIF şi al MARIEI
SERVICIURI ŞI DIVERSE POZIŢII

Compania în care a
făcut serviciul
Şcoala Militară
Artilerie şi Geniu
Divizia de Mare

Gradul

Funcţiunea

Data
înaintărilor
decoraţiunilor
şi mutărilor

elev

1907 sept. 1

1907 sept. 1

sublt.

1909 iulie 1

1909 iul. 1

1

A.M.R., fond Secretariatul General, dosar nr. 1433, f. 182.
Ibidem, f. 167.
3
Marusia Cîrstea, Din istoria relaţiilor anglo-române (1936-1939), p. 130.
4
A.M.A.E., fond Londra, vol. 252, nepaginat.
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Superior în baza
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Şcoalele Marinei
Militare
Divizia de Dunăre
Divizia de Dunăre
Divizia de Dunăre

sublt.

1911 apr. 1

1911 apr. 1

sublt.
lt.
lt.

1911 nov. 1
1913 apr. 1
comandant
de vedetă
„Călinescu”

1911 nov. 1
1913 apr. 1
1914 apr. 1

Divizia de Dunăre

căpitan

1916 nov. 1

Divizia de Dunăre

lt. comandor

1917 sept. 1

Divizia de Mare
Crucişătorul
„Elisabeta”
Ministerul de Război
Divizia de Dunăre
Divizia de Dunăre

lt. comandor

1918 iul. 1

lt. comandor
lt. comandor
lt. comandor

1920 mai 18
1922 mai 10
1922 oct. 1

M.R. Insp. Marinei
Forţa Navală
Maritimă – Grupul de
Instrucţie
Şcoala Navală

lt. comandor
lt. comandor

1923 apr. 1
1924 apr. 1

lt. comandor

1925 apr. 1

Divizia de Mare

lt. comandor

Insp. General al
Marinei

lt. comandor

1926 apr. 1

Ataşat Naval pe lângă
Legaţiunile Regale
Română din Londra,
Paris şi Roma
Ataşat Naval pe lângă
Legaţiunea Regală
Română din Londra
Ataşat Naval pe lângă
Legaţiunea Regală
Română din Londra
Comandantul Marinei
Regale
Direcţia Serviciilor
Marinei Regale
MAN Direcţia
Marinei Regale

lt. comandor

1929 iun. 1

lt. comandor

1930 oct. 1

Î.D.
3207/9.09.1930

comandor

1934 ian. 1

comandor

1935 iun. 15

Î.D. nr. 3329 din
18 XII 1933
(M.Of. 301/1933)
Tabel nr. 12778
din 15.06.1935
Î.D.
2154/19.IX.1935
Tabel nr. 26646
din 21.09.1936 –

comandor

Şef de Stat
Major

Director

comandor

1925 mai 17

1935 oct. 1
1936 oct. 1
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Î.D. 2559/1917,
ordin de zi
208/1917
Î.D. 346/1918,
ordin de zi
132/1918
Î.D. 1752/1918,
ordin de zi
41/130/1918
Studii Anglia
Întors de la studii
Conf. Ordinii de
bătăl.

Î.D. 1036 din
19.03.1925
Ord. Insp. Marinei
11264/1925; Î.D.
3449/28.11.1925
Î.D. 1127/1926;
M.Of.
16/20.03.1926
Î.D.
2134/03.07.1929
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Comandantul Marinei
Regale
Marele Stat Major

comandor
comandor

Comandamentul
Diviziei de Dunăre

comandor
rezervă

cerere
Tabel nr.
11107/22.03.1937
1937 oct. 1
Tabel nr. 227 din
18.09.1937
pe data de 15 decembrie 1938 pentru limită de vârstă
(Î.D. 4200/9 decembrie 1938)
1937 apr. 1

A.M.R., fond Direcţia Cadre şi Învăţământ, Foi matricole ofiţeri activi Marina, vol. 1, f. 28;
Marusia Cîrstea, Ataşaţi militari români în Marea Britanie (1919-1939), Craiova, Editura
Universitaria, 2009, p. 212-214.

Anexa 2
18 februarie 1929. Adresă prin care se anunţă că Niculescu Gheorghe a fost
numit ataşat militar la Londra, Paris şi Roma
18 februarie 1929
REGATUL ROMÂNIEI
MINISTERUL DE RĂZBOI
Direcţia MARELE STAT MAJOR
Secţia II-a Informaţii
MARELE STAT MAJOR
Secţia II-a Informaţii
către
Ataşatul Militar Londra
Se trimite mai jos în copie spre ştiinţă adresa nr. 469 a Inspectoratului General al
Marinei prin care face cunoscut numirea Cpt. Comandorului Niculescu Gheorghe ca
Ataşat Naval.
Reşedinţa Ataşatului nostru naval este fixată la Londra şi va gira în acelaşi timp şi
celelalte două posturi.
D.O.
ŞEFUL SECŢIEI A II-A INFORMAŢII
COLONEL
ss. indescifrabil
COPIE
după adresa Inspectoratului General al Marinei nr. 469 din 5 februarie 1929
Guvernul englez şi francez şi-au comunicat agrementul pentru numirea Cpt.
Comandorului Niculescu Gh. ca Ataşat naval pe lângă Legaţiunile României la Londra
şi Paris. Ofiţerul va pleca pe ziua de 14 februarie spre a se prezenta la postul său.
Domnul Ministru de Război a ordonat şi intervenţii s-au făcut ca ofiţerul să fie
agreat şi pe lângă Legaţiunea României din Roma ca Ataşat Naval. La sosirea
agrementului se va face cunoscut şi Dv.
Rugăm a se încunoştinţa de aceasta Ataşaţii Militari respectivi.

295

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
ŞEF DE STAT MAJOR AL MARINEI
ss. Comandor Bălănescu
Şeful Secţiei a II-a
Lt. Comandor
ss. indescifrabil
p. conformitate
ŞEFUL BIROULUI 4
ss. Lt. Colonel N. Bădescu
A.M.A.E., fond Londra, Dosare personale, vol. 4, nepaginat.

Anexa 3
Februarie 1932. Programul Angliei pentru Conferinţa dezarmărilor
Conferinţa Dezarmărilor
Geneva, februarie 1932
Programul Angliei
Programul schiţat – până acum – de Anglia pentru Conferinţa din februarie
viitor cuprinde trei puncte principale, şi anume:
1. reducerea tonajului navelor de linie – cuirasate de luptă;
2. limitarea la 8000 t. maximum a tonajului crucişătoarelor;
3. completa desfiinţare a submarinelor.
Anglia, care actualmente s-a ambarcat pe politica unor mari şi drastice
economii, este hotărâtă să facă presiuni la Conferinţa din februarie pentru aducerea la
îndeplinire a celor trei deziderate menţionate mai sus şi a se opune cu străşnicie la
programele exagerate – faţă de timpurile actuale – ale celorlalte mari puteri.
În privinţa tonajului cuirasatelor de linie, Amiralitatea Britanică pare a se fi
fixat pentru maximum de 25.000 tone şi la tunul de 12 sau 13,5 inches, adică 305-342
m/m.
La pretextul Americii, care pretinde tonajele mari pentru lungimea razei de
acţiune pe care o reclama Statele Unite ca necesară intereselor lor, Anglia pregăteşte o
documentare care să demonstreze contrariul – vezi crucişătorul german „Deutshland”.
Pe de altă parte, Germania pregăteşte argumentarea ilegalităţii cu care este
tratată fiind despuiată de dreptul de a construi şi poseda submarine pe care le priveşte
ca instrumentul cel mai potrivit şi util pentru apărarea coastelor.
Dar ... în privinţa submarinelor, Anglia se pregăteşte pentru a face presiuni
pentru desfiinţarea lor completă.
Ea pretinde şi ... până la un punct are dreptate, că ea rămâne şi azi credincioasă
propunerilor ce face încontinuu de la 1920 de la Conferinţa de la Washington.
În argumentarea sa, aduce ca obiecţiune, nu numai incapabilitatea
submarinului de a-şi dezvolta toată puterea sa ofensivă – din cauza vulnerabilităţii care
este defectul său cel mai mare – dar că acest instrument, submarinul, se face capabil de
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tentaţiuni ilegale şi că împinge pe conducători să se facă vinovaţi de crime ce sunt
nepermise chiar în timpul şi pe frontul luptei.
Un tablou pe care-l dau aici mai jos, explică situaţia actuală a flotei mari în
privinţa submarinelor în fiinţă şi în construcţie.
Din acest tablou se vede că Anglia nu-l simpatizează deloc şi că este sigură pe
experienţele sale.

Anglia
Statele Unite
Japonia
Italia
Franţa

Submarine
În fiinţă
59
107
54
40
54

În construcţie
7
3
59
30
56

Ataşat militar naval,
ss. Cpt. Comandor Gh. Niculescu
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Casa Regală, vol. 74/1932, f. 18-19.

Anexa 4
Buletin informativ privind posibilităţile de construire a unui port naval la
Marea Neagră
Sulina – Constanţa – Taşaul
Fără a mai face literatură, voi aborda – de-a dreptul – problema ce leagă aceste
trei nume de interesele cele mai superioare şi urgente ale ţării:
Ieşirea la mare
Aceasta este problema vitală, fiindcă de ea se leagă viitorul economic,
comercial, maritim, legătura liberă cu restul lumii, asigură fronturile de Răsărit şi pune
în valoare poziţia geografică a ţării noastre ca singura poartă naturală a Europei spre
sud şi sud-est.
În epoca actuală de mari realizări naţionale, această problemă apare ca un
caracter atât de urgent şi necesar încât nu îngăduie întârzieri fără riscul de a
compromite grav interesele naţionale.
Două dintre numele amintite mai sus, îndeplinesc azi oficiul de ieşire la mare:
Sulina
Este cunoscută situaţia de la Sulina.
Însăşi Comisiunea Europeană Dunăreană, încheie sesiunea întrunirilor din
toamna anului acesta, cu recomandarea către navigatori şi exportatori – importatori să
încarce navele lor puţin, pentru a putea trece peste bara de la gură; cu alte cuvinte să
navige cu navele goale, sau să nu mai dea pe aici.
Această situaţie pune în grea cumpănă nu numai soarta Galaţilor şi Brăilei, dar
toate interesele ţării, deoarece accesul tonajelor maritime a încetat pentru aceste
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porturi.
Din moment ce se pune problema găsirii unei alte ieşiri, apoi atunci să nu se
piardă din vedere experienţele trecutului şi ansamblul problemelor ce afectează
interesele supreme ale ţării.
Aceasta înseamnă ca să nu se facă lucrări ce nu rezolvă definitiv şi care nu
îmbrăţişează – dintr-o dată – toate problemele de ordin economic şi militar.
Ori asemenea lucrări nu sunt posibile în Deltă.
Delta Dunării este în continuă mişcare.
Ea este în continuă transformare, şi ... cu toată ştiinţa şi cu toată arta tehnică,
mâna omenească rămâne tot neputincioasă în faţa puterii naturii.
Soluţiile ce se încearcă prin canalul de derivaţii mila 3 – mila 5, sud Sulina,
sau acelea ale ecluzelor ori marilor transformări pe Braţul Sf. Gheorghe, nu pot
răspunde şi problemelor militare.
Fără a rezolva – în mod definitiv – problema unei ieşiri permanente, libere şi
lesnicioase, la mare, ele vor costa sume ce întrec închipuirile posibilităţilor noastre şi
vor lovi în economia statului producând mari perturbări în industria pescăritului din
Braţul Sf. Gheorghe şi lacurile învecinate.
Experienţele trecutului, precum şi acelea ale încercărilor ce se fac continuu,
probează că nici o lucrare nu poate rezista unui atac de la larg şi din aer, asupra Deltei.
Poziţia sa geografică şi configuraţia topografică pun Delta în situaţia de a nu
putea fi apărată contra acestor pericole, nici de la uscat.
Nu sunt pentru abandonarea Deltei, dar sunt pentru lucrările ce pot asigura
intereselor ţării soluţia cea mai bună.
În ceea ce priveşte ieşirea la mare prin Deltă: să se observe direcţia către care
lucrează natura; cu minimum de cheltuieli, se pot face amenajări în această direcţie
care pot asigura o ieşire de mâna a 2-a, Chilia-Oceakov, singura ieşire naturală va
răspunde problemelor ce interesează navigaţia şi traficul în direcţia aceea cardinalică.
Portul Constanţa
Situaţia de la Sulina împinge tonajele Dunării – maritime către portul
Constanţa, care cu ... toată criza a devenit neîncăpător şi incapabil a face faţă unei
sporiri a traficului maritim.
Poziţia geografică a ţării noastre, precum şi tendinţele manifeste ale reînvierii
comerţului maritim din bazinul Dunării şi Mării Negre, impun urgenţa unui port mare,
modern, spaţios, cu utilaje moderne şi care prin facilităţile de toate categoriile să atragă
întreg comerţul maritim al Europei centrale şi nordice spre Mediterana şi Răsărit.
Ori, ce pune întrebarea: „Este portul Constanţa susceptibil a răspunde unei
asemenea chemări?”.
a. Privind problema – de la uscat – „Da”. Cu bani, dacă sunt, se pot face orice
lucrări de artă. Ştiinţa inginerească şi tehnica de azi, pot întreprinde şi executa orice.
b. Privind problema – de la mare – „Nu”.
Marinăreşte, toate lucrările de amenajare şi sporire a portului Constanţa, nu vor
servi cu succes viaţa şi activitatea interioară a portului.
Configuraţia malului nu permite o extindere a portului.
Promontoriul Constanţa fiind scurt, nu poate acoperi şi proteja un port mare.
El nu poate oferi adăpostul indispensabil vieţii şi activităţii interne a portului.
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În situaţia specială a Constanţei uvrajele artificiale necesare acestui adăpost nu
vor putea – niciodată – oferi un adăpost ideal.
Direcţia digului mare de la larg, nu va putea fi modificată spre sud-est fără
riscul de a cădea normal cu direcţia vânturilor şi valurilor de la nord-est, predominante
în această regiune.
Şi, chiar aşa, spatele acestui dig nu poate fi considerat ca un adăpost, în cazul
Constanţei. Sunt... zile trăite şi experimentate.
Întreg portul este descoperit vremilor de la: N, NE, E, S, SE, vremi ce
formează regimul climateric la Constanţa.
În faţa Constanţei – în mare, plină mare, nu se fac lucrări care să acopere –
dinspre larg – pe un sector atât de mare cât e postul deschis.
În afară de acesta portul Constanţa nu e bine acoperit nici spre vest.
Îndepărtat de mal prin platformele pe care sunt construite uvrajele de la uscat,
portul propriu-zis, rămâne – în partea sa dinspre est – descoperit şi expus grenurilor
celor mai violente ce vin de la vest.
Partea dinspre est şi în special aceea dinspre digul mare, suferă enorm din
cauza şi în timpul acestor grenuri.
Din punct de vedere nautic: configuraţia malului nu a permis construcţiei
portului o gură de ieşire sau intrare care să ofere navigatorilor, manevrele navelor fără
riscuri, mai ales pe vreme rea şi, în special, pe vremea furtunilor de NE şi S
predominante la Constanţa.
Pentru a se da gurii portului o orientare mai bună, ar fi trebuit ca direcţia
marelui dig de la larg să fie dirijată mai spre SE, sau să fie mai scurt.
Direcţia mai spre SE îl punea travers cu direcţia vânturilor şi aceea a valurilor
dinspre NE.
Scurtarea lui, obliga reducerea portului la dimensiuni prea mici.
S-a ajuns la compromisul, de azi, care prezintă – pentru navigatorii de la larg –
două inconveniente iremediabile:
a. farurile şi luminile de la intrare, sau se confundă cu luminile portului, sau se
proiectează pe mal, producând confuzii periculoase pentru navigatorii neobişnuiţi cu
Constanţa;
b. pentru manevra de intrare sau ieşire, navigatorul trebuie să dubleze
geamandura de la farul mare punând nava sa travers cu direcţiunea NE sau S, foarte
periculoase pe vreme rea, deoarece nava riscă să primească în plin bord, întreaga masă
şi forţă a vânturilor şi valurilor de NE sau E.
Manevra cu viteză mică, devine periculoasă din cauza derivei spre malul viitor
– foarte aproape – sau spre far.
Manevra cu viteză mare, este iarăşi periculoasă din cauza distanţei prea scurte
dintre far şi intrarea propriu-zisă aşa că pune vasul în pericol să cadă peste unul din
farurile – roşu, verde – de la intrare.
Sporirea portului nu poate fi efectuată decât în afara gurii actuale, adică – din
nou – în plină mare şi din nou descoperit tuturor intemperiilor de la larg, pe un sector şi
mai mare decât acela al portului actual.
Nici un port de pe glob nu are o aşezare mai dezavantajoasă pentru navigaţie,
ca portul Constanţa. Şi... totuşi sunt demne de admirat eforturile ce se fac pentru a se
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acoperi şi îndrepta aceste inconveniente.
Din punct de vedere militar, Constanţa prezintă marele dezavantaj de a
concentra asupra sa, toate elementele ce fac obiectul unui inamic. De aici, pericolul
pentru Constanţa, al concentrării tuturor forţelor maritime şi aeriene ale unui inamic
puternic.
Taşaulul
Faţă de hotărârile Consiliului Superior al Apărării Naţionale, şi de însăşi faptul
însuşirii de către guvern a proiectului Taşaul, îmi rămâne prea puţin de adăugat în
sprijinul înfăptuirii acestui proiect.
În mod fericit şi complet, poziţia geografică şi configuraţia topografică a
lacului Taşaul, a malului şi a coastei mării, a împrejurimilor, poziţia sa centrală în
inima Dobrogei şi strâns legat de Constanţa fac din poziţia Taşaul o concentrare a
tuturor soluţiunilor ce satisfac intereselor de ordin militar, naval, navigant, aerian,
tehnic şi meteorologic.
Canalul Cernavodă – Constanţa – Taşaul va rezolva toate problemele din Deltă
şi, în special, aceea a garanţiei unei ieşiri permanente, centrale şi liberă de orice
fluctuaţiuni. Aceasta ar forma ieşirea la mare nr. 1; ieşirea nr. 2 Oceakov; ieşirea nr. 3,
Sulina şi Sf. Gheorghe.
Prin extinderea proiectului spre Galaţi – pod peste Dunăre – Valea Prutului
spre Vistula, Galaţii şi Brăila vor concentra asupra lor întreaga activitate de triare şi
antrepozit a traficului polonez şi al regiunilor dintre Baltica şi Marea Neagră.
Acesta nu va fi cazul, în soluţia Sulina, fiindcă problema ce ne-a preocupat la
Londra a fost şi este numai proiectul Taşaul.
Extinderea proiectului prevede, de asemenea, amplificarea căilor de
comunicaţie cu Bucureştiul şi restul ţării, pe ruta: Taşaul, Hârşova – Pod la Piua Pietrei
şi ... de aici pe valea Ialomiţei şi peste Bărăgan în diferite direcţii, ce guvernul ar
propune.
Alarma ce se încearcă la Galaţi de teama Canalului Cernavodă – Taşaul, este
cel puţin exagerată, deoarece nici o soluţie Deltă, nu rezolvă problemele arătate mai
sus.
Acelaşi lucru, în cazul Constanţei.
Constanţa nu are a se teme. Ea va forma punctul de plecare şi axa de la care şi
în jurul căreia se va desfăşura programul Taşaul, şi va forma cu acesta un singur
sistem.
ss. Comandor Gh. Niculescu
A.M.R., fond Secretariatul General, dosar nr. 1433, f. 267-273.
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ASPECTE PRIVIND CENZURA CINEMATOGRAFICĂ
ÎN CADRUL ŢINUTULUI OLT (1938-1940)
Diana-Mihaela Păunoiu*
ASPECTS REGARDING THE CINEMATOGRAPHIC CENSURE
WITHIN THE OLT COUNTY (1938-1940)
Abstract
In this paper, we have tried to present the attention that the Olt County
authorities have give to cinematographic censure and to youth’s education. According
to the researched documents, this was in correspondence to the existing central level.
Measures have been taken to permit the influence of the adolescent’s education in the
orientations pursued by authorities. In the “new” society thought by Carlist Polity
protagonists, the young men were a key item, within the meaning of being “the
tomorrow citizens” of Romania, those who has to perpetuate the King’s Carol The
2nd’s “opera”. Furthermore, having the control over relayed information’s to youths
and, generally, to main public was one of the pylons that supported the authorities in
the period between 10/11 February 1938 and 6 September 1940 in their attempt to
enlighten a “new” Romanian society. The censure during Carlist Polity has become a
dangerous precedent in Romanian history.
Cuvinte cheie: censură, cinematograf, tineret, ţinutul Olt, regim carlist
Key words: censure, movie house, youth, Olt County, Carlist Polity

Data de 10/11 februarie 1938 a devenit, în istoria românilor, sinonimă
cu lovitura de stat a regelui Carol al II-lea. Înlocuirea guvernului Octavian Goga
cu un guvern „consultativ”2, „guvernul personalităţilor”3, condus de Patriarhul
Miron Cristea, a fost semnalul schimbării structurilor interne ale statului român.
În acelaşi timp, a constituit sfârşitul tradiţiei sistemului democratic, care dăinuia
în România de peste şapte decenii, aceasta fiind înlocuită cu un regim autoritar,

* 1

Doctorand buget al Universităţii din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Catedra de
Istorie, prin Proiectul POSDRU/6/1.5/S/14 „Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei
studiilor universitare de doctorat prin acordarea de burse doctorale”.
2
Keith Hitchins, România 1866-1947, traducere din engleză de George G. Potra şi Delia
Răzdolescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 448.
3
Istoria Românilor, vol. VIII, România întregită (1918-1940), coordonator Ioan Scurtu,
secretar ştiinţific Petre Otu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 385.
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dominat de „un misionarism monarhic doritor de pace internă şi armonie
socială”1.
Regimul carlist a însemnat pentru români o experienţă nouă, în care
cuvinte precum: „autoritate”, „libertate”, „cetăţean”, „disciplină”, „muncă”,
„educaţie” etc. au dobândit sensuri, am putea spune, originale, toate având
conotaţii care includeau, în principal, obligaţiile cetăţenilor faţă de ţară.
Aserţiunea este cu atât mai mult valabilă dacă se are în vedere faptul că prin
Constituţia din 27 februarie 1938 a fost proclamată întâietatea intereselor
statului în detrimentul intereselor individului2. Sugestiv în acest sens este
articolul 4 din legea fundamentală a României, potrivit căruia: „Toţi românii,
fără deosebire de religie etnică şi credinţă religioasă, sunt datori: a socoti Patria
drept cel mai de seamă temei al rostului lor în viaţă (subl. n.), a se jertfi pentru
apărarea integrităţii, independenţei şi demnităţii ei; a contribui prin munca lor la
înălţarea ei morală şi propăşirea economică; a îndeplini cu credinţă sarcinile
obşteşti ce li se impun prin legi şi a contribui de bună voie la împlinirea
sarcinilor publice, fără de care fiinţa Statului nu poate vieţui”3. Conţinutul
acestui articol arată concepţia protagoniştilor regimului carlist privind
„standardul” pe care fiecare cetăţean era dator să-l atingă.
În acest context, educaţia tinerilor a constituit un domeniu important,
aflându-se, pe parcursul întregii perioade, în atenţia autorităţilor de la Bucureşti,
precum şi a celor din teritoriu. Se considera că „în vremurile excepţionale de
astăzi, grija şi preocupările tuturor trebuie să se îndrepte spre tinerimea şcolară,
ca una ce va forma clasa conducătoare de mâine”4. Modelarea tinerilor era
esenţială pentru persistenţa regimului, protagoniştii acestuia negândindu-se că
existenţa acestuia va fi de scurtă durată.
Între 10/11 februarie 1938 şi 6 septembrie 1940, a doua constantă care a
stat în atenţia autorităţilor a fost controlul informaţiei, dorindu-se difuzarea în
rândul publicului larg doar a acelor idei care erau conforme cu ideologia
regimului carlist. Acest lucru a dus la o intensificare a cenzurii presei, cărţilor,
în general a publicaţiilor străine şi româneşti, a filmelor rulate la cinematograf
etc. În contextul acestor obiective urmărite la nivel central şi în cadrul Ţinutului
Olt educaţia tinerilor şi cenzura cinematografică, au constituit constante ale
activităţii organelor competente. La 29 iulie 1938, şeful Serviciului
1

Vlad Georgescu, Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre, ediţia a IV-a, notă
asupra ediţiei de Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 228.
2
Christophe Midan, Carol al II-lea şi teroarea istoriei: 1930-1940, versiune în limba română
de Daniela Codruţa Midan, Bucureşti, Editura Militară, 2008, p. 77.
3
Constituţiunea Regele Carol II. Promulgată prin Înalt Decret Regal Nr. 1045 din 27
Februarie 1938. Publicată în „Monitorul Oficial” Nr. 48 din 27 Februarie 1938, Editată
exclusiv de „Liga pentru Unitatea Culturală a tuturor Românilor”, f. l., 1938, p. 10.
4
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, Dolj (în continuare, se va cita: D.J.A.N., Dolj), fond
Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 38/1938, f. 40.
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Cinematografelor din cadrul Ministerului de Interne trimitea prefecţilor din
întreaga ţară o serie de instrucţiuni menite să asigure buna funcţionare a
cinematografelor1. Cu această ocazie li se aducea la cunoştinţă că trebuiau să
dea dispoziţii pentru a se aplica cu seriozitate prevederile din „Regulamentul
pentru controlul şi cenzura filmelor cinematografice”, în vigoare de la 30 aprilie
19362. Se trimiteau instrucţiunile respective deoarece, în urma unor inspecţii
întreprinse de autorităţile aflate în subordinea Ministerului de Interne, se
constatase că în multe oraşe regulamentul nu fusese respectat de către
proprietarii sau antreprenorii cinematografelor. Unii dintre aceştia din urmă se
sustrăseseră „cu rea credinţă, de la obligaţiunile ce au cu privire la cenzura
filmelor, reprezentând filme necenzurate, ori din acelea cu caracter subversiv
sau dăunătoare, ce pot contribui la pervertirea spectatorilor şi ar constitui o
propagandă – chiar involuntară – la acţiuni vătămătoare ordinei publice şi
siguranţei statului”3. Era vorba, aşadar, de filmele care în Regulamentul din
1936 erau catalogate dăunătoare şi care erau interzise pentru difuzare4.
În aceste condiţii, s-a hotărât reorganizarea Serviciului Cinematografic.
Într-o primă etapă, s-a urmărit cunoaşterea situaţiei reale cu privire la
respectarea regulamentului. Astfel, Ministerul de Interne a delegat pe
inspectorii generali administrativi, Ilie Gănescu şi Petre Ştefănescu, pentru a
executa o verificare generală asupra cinematografelor din teritoriul care peste
puţin timp avea să constituie Ţinutul Olt. Se cerea prefecţilor şi primarilor să
colaboreze cu cei doi inspectori pentru succesul inspecţiei pe care fuseseră
împuterniciţi să o facă5. Instrucţiunile de la 29 iulie 1939 vizau asigurarea
sănătăţii şi siguranţei publicului spectator, a pazei avutului proprietarilor şi
antreprenorilor şi, îndeosebi, asigurarea unei cenzuri stricte pentru a se da spre
vizionare „numai filme distractive, culturale sau didactice, iar nu din cele
dăunătoare”6. Între dispoziţiile primite, se înscrie şi cea care interzicea accesul
copiilor şi adolescenţilor cu vârsta de până la 16 ani la spectacolele obişnuite,
aceştia trebuind să fie admişi numai când erau difuzate filme culturale şi
distractive, inclusiv jurnalele de actualităţi. Nerespectarea acestei dispoziţii de
1

Idem, fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar nr. 228/1939, f. 15.
Codul General al României (Codurile, Legile şi Regulamentele în vigoare) 1856-1937 –
întocmit după textele oficiale, fondator C. Hamangiu, continuatori G. Alexianu şi C.St.
Stoicescu, vol. XXIV, Coduri, legi şi regulamente cuprinzând prima parte din legislaţiunea
anului 1936, partea I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria
Centrală, 1937, p. 349 (în continuare, se va cita: Codul General al României, vol. XXIV, 1936,
partea I).
3
D.J.A.N., Dolj, fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar nr. 228/1939, f. 16v.
4
Codul General al României, vol. XXIV, 1936, partea I, p. 701-702.
5
D.J.A.N., Dolj, fond Prefectura Judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar nr. 228/1939, f.
17, 20v.
6
Ibidem, f. 17.
2

303

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
către proprietarii cinematografelor era considerată a fi abatere gravă şi
sancţionată ca atare1.
Toate instrucţiunile trimise trebuiau respectate cu stricteţe deoarece se
considera că aveau scopul „de a asigura controlul sălilor de cinematograf, atât
în ceea ce priveşte ordinea, siguranţa şi sănătatea spectatorilor, cât şi a calităţii
filmelor ce se reprezintă – pentru a nu se aduce nici o vătămare intereselor
naţionale, religioase, sociale sau morale”2.
După decretarea reformei administrative (14 august 1938)3, în Ţinutul
Olt s-au intensificat preocupările privind cenzurarea filmelor difuzate şi accesul
tinerilor la cinematograf. Acestea au fost coordonate de rezidentul regal,
Romulus Scărişoreanu, general de divizie în retragere, fost inspector general
armată, căruia i-a succedat, din data de 1 februarie 1939, Dinu Simian4. Potrivit
articolului 4 din Jurnalul Consiliului de Miniştri al României din 5 octombrie
1938, rezidenţii regali „supraveghează şi exercită toate atribuţiunile
Ministerului Internelor asupra Oficiilor de Turism din Ţinut, asupra Oficiilor
emisiunilor radiofonice şi a cinematografelor şi asupra birourilor de statistică;
numeşte pe referenţii statistici”5.
În cadrul Ţinutului Olt, din ordinului rezidentului regal, general
Romulus Scărişoreanu, au avut loc două consfătuiri ale autorităţilor şcolare şi
administrative, la 26 şi 27 septembrie 1938. Scopul acestora a fost găsirea unor
măsuri de supraveghere şi de control, din punct de vedere educativ, disciplinar,
şcolar şi sanitar, a „elementului şcolar” din ţinut deoarece se considera că „în
vremurile excepţionale de astăzi, grija şi preocupările tuturor trebuie să se
îndrepte spre tinerimea şcolară, ca una ce va forma clasa conducătoare de
mâine”6. La consfătuirea din 27 septembrie au participat următoarele autorităţi:
dr. V. Teodorescu, inspector general sanitar al Ţinutului, profesor Gh. Buldur
(grafiat şi Boldur), inspector secundar al învăţământului, colonel Romulus
Dimitriu, prefectul judeţului Dolj, locotenent colonel R. Petroianu (Petroyanu),
ajutor de primar al municipiului Craiova, locotenent colonel C. Popescu,
1

Ibidem, f. 19-19v.
Ibidem, f. 20v.
3
Potrivit Legii administrative, teritoriul României a fost împărţit din punct de vedere teritorialadministrativ în zece ţinuturi, între care şi Ţinutul Olt, cu reşedinţa la Craiova, format din şase
judeţe: Dolj, Gorj, Olt, Romanaţi, Mehedinţi şi Vâlcea. Conducerea ţinuturilor a fost
încredinţată unor rezidenţi regali, care se bucurau de largi împuterniciri, principala lor sarcină
fiind aceea de a aplica întocmai hotărârile guvernamentale, asigurarea ordinii şi liniştii publice
în ţinutul respectiv. De asemenea, un rezident regal controla şi întruma întreaga activitate
publică, administrativă, economică şi socială din ţinut („Monitorul Oficial”, nr. 187, din 14
august 1938, p. 3778, 3780).
4
D.J.A.N., Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Registre, dosar nr. 327/1938-1940, f.
2v., 69.
5
Ibidem, Serviciul Administrativ, dosar nr. 28/1938, f. 4; dosar nr. 123/1938, f. 1.
6
Ibidem, dosar nr. 38/1938, f. 40.
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comandantul Legiunii de Jandarmi Dolj, locotenent colonel Dobrian,
comandantul Pieţei Craiova; inginer I. Săceanu, comandantul legiunii de străjeri
a judeţului Dolj; Elvira Georgescu, comandanta cohortei de străjere a judeţului
Doljiu. Consfătuirea a fost prezidată de Ilie Gănescu, secretarul general al
Ţinutului Olt1. Între măsurile de „poliţie şcolară” adoptate la 27 septembrie
1938 s-au înscris şi cele referitoare la cenzura cinematografică. S-a insistat
asupra aplicării cu stricteţe a „Regulamentul pentru controlul şi cenzura
filmelor cinematografice” din anul 1936. S-a hotărât interzicerea accesului la
cinematograf a elevilor de ambele sexe mai mici de 16 ani (deşi articolul 69 din
„Regulamentul pentru controlul şi cenzura filmelor cinematografice” prevedea
că aceştia puteau fi admişi dar numai la „reprezentaţiile ale cărui program este
alcătuit din filme culturale”2). Cei care aveau vârsta mai mare de 16 ani, puteau
merge decât sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbătoare legale, între orele
16:00 – 20:00, dar numai la filmele culturale sau cele care „nu contravin
scopurilor morale şi educative ale şcoalei” şi numai însoţiţi de părinţi sau, în
cazul absenţei acestora, având un permis scris de şcoala unde studia elevul
respectiv. În caz contrar, elevii erau arestaţi. Patronii cinematografelor erau
obligaţi să aducă filme culturale, ştiinţifice şi să afişeze menţiunea „Sunt admişi
elevele şi elevii”. Controlul cinematografelor trebuia să fie făcut de către
profesori, poliţie şi de patronii localurilor respective3.
Toate hotărârile privind „poliţia şcolară” luate la consfătuirea din 27
septembrie au făcut obiectul ordinului emis de către Inspectoratul
Învăţământului la 29 septembrie 1938, ordin trimis directorilor şcolilor din
întregul Ţinut Olt4. Directorii erau obligaţi să aducă la cunoştinţa elevilor
îndatoririle pe care le au nu numai la şcoală, dar şi în afara acesteia, precum şi
sancţiunile la care s-ar fi expus toţi elevii recalcitranţi dacă nu se supuneau
măsurilor adoptate de autorităţi „în interesul educaţiei, culturii, sănătăţii şi al
pregătirii lor pentru o viaţă nouă”5.
O altă etapă în organizarea serviciului cenzurii cinematografice din
cadrul Ţinutului Olt a început la 15 iulie 1939, când, prin decizie rezidenţială, a
fost instituită „Comisia de turism şi de cenzură a filmelor cinematografice” de
pe lângă Biroul Administraţiei de Stat din cadrul Prefecturii judeţului Dolj.
Preşedintele acestei comisii a fost numit colonelul Romulus Dimitriu, prefectul
judeţului Dolj, iar ca membrii: Gheorghe Boldur (grafiat şi Buldur), inspector
secundar administrativ, Marin Donciu, profesor la Colegiul „Carol I” din
1

Ibidem.
Codul General al României, vol. XXIV, 1936, partea I, p. 707.
3
D.J.A.N., Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr.
38/1938, f. 42-43.
4
Ibidem, f. 56.
5
Ibidem, f. 44.
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Craiova şi Marin Neamţu, preot la Biserica „Madona Dudu” din Craiova1. La
11 septembrie 1939, comisia a fost completată cu un nou membru prin numirea
de către rezidentul regal al Ţinutului Olt a lui C. Şaban Făgeţel, directorul
Serviciului Social din Craiova,2.
La 10 august 1939, Romulus Dimitriu a trimis o adresă membrilor
Comisiei, precum şi directorilor cinematografelor din Craiova „Rio”, „Apolo”
şi „Select”, prin care îi convoca la sediul Prefecturii pentru data de 12 august
1939. La această primă şedinţă trebuia să se discute misiunea şi planul de lucru
al Comisiei3. În urma dezbaterilor s-au hotărât, cu unanimitate, următoarele
chestiuni: obligativitatea proprietarilor de cinematografe din municipiu de a
prezenta Comisiei de cenzură filmele care soseau direct din străinătate şi care
nu puteau fi cenzurate de Comisia Centrală de la Bucureşti; prefecţii judeţelor
Gorj, Olt, Mehedinţi, Romanaţi şi Vâlcea erau autorizaţi de Comisia Ţinutului
să execute cenzura în localităţile urbane reşedinţe de judeţ, iar pentru localităţile
urbane nereşedinţe de judeţ şi pentru cele rurale să delege pe primarii
respectivi; delegarea lui Gheorghe Boldur pentru a cerceta şi a face propuneri
până la data de 1 septembrie 1939 în legătură cu frecventarea cinematografelor
de către tinerii cu vârsta de până la 20 de ani, „în sensul ca cinematograful să
aibe cu adevărat o influenţă binefăcătoare asupra educaţiei tineretului”;
obligativitatea pentru proprietarii de cinematografe de a afişa anunţul din care
să rezulte clar că se permite să fie văzut şi de către tineret4.
Proprietarii localurilor respective erau invitaţi să întocmească un
memoriu în care să-şi expună doleanţele legale. Ei trebuiau să afişeze copii cu
articolele de lege care permiteau dreptul de gratuitate şi de folosinţă a biletelor.
Această ultimă dispoziţie s-a datorat abuzurilor săvârşite tocmai de cei care
trebuiau să realizeze controlul cinematografelor şi care beneficiau de intrare
gratuită, biletele lor fiind, însă, folosite şi de membrii familiilor lor5.
Profesorul Gheorghe Boldur şi preotul Marin Neamţu erau însărcinaţi cu
controlul permanent al cinematografelor din Ţinut, iar Paula Olteanu a fost
numită secretara comisiei6. La 11 septembrie 1939, rezidentul regal al Ţinutului
Olt a aprobat hotărârile Comisiei de cenzură adoptate în luna august7. La 20
septembrie, preşedintele Comisiei trimitea prefecţilor celorlalte cinci judeţe câte
o copie după procesul verbal încheiat în ziua de 12 august, aceştia trebuind să ia

1

Idem, fond Prefectura judeţului Dolj, Serviciul Administrativ, dosar nr. 228/1939, f. 30.
Ibidem, f. 45.
3
Ibidem, f. 31.
4
Ibidem, f. 33.
5
Ibidem, f. 33v.
6
Ibidem.
7
Ibdem, f. 45.
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măsuri pentru executarea întocmai a chestiunilor adoptate1. La aceeaşi dată era
înştiinţat şi chestorul poliţei municipiului Craiova2.
Hotărârile referitoare la accesul tinerilor la cinematograf, luate în cadrul
primei şedinţe a Comisiei, nu au fost respectate în totalitate, dovadă fiind
raportul preotului Marin Neamţu, înaintat prefectului judeţului Dolj în
dimineaţa zilei de 10 noiembrie 1939. Acest raport este sugestiv pentru stadiul
în care se aflau lucrările comisiei, arătând în acelaşi timp şi de câtă autoritate se
bucura aceasta în rândurile proprietarilor de cinematografe.
Raportul respectiv conţinea câteva constatări şi propuneri. În general,
frecventarea cinematografelor de către tineretul minor se făcea fără nici un
control, încă din prima zi de rulare a filmelor, anulându-se, practic, rostul
comisiei. Majoritatea filmelor difuzate nu erau potrivite pentru vârsta şi
educaţia tineretului, dându-se drept exemplu următoarele filme, care rulaseră în
săptămâna respectivă: „Ultimul Gangster”, la cinematograful „Select”, „Luna
de miere la Paris”, la „Rio” sau „Fecioara de azi”, la „Apollo”3. În acelaşi
raport, se făceau următoarele propuneri: să se interzică total frecventarea de
către tinerii minori a cinematografelor în primele două zile ale săptămânii, în
timpul cărora membrii comisiei trebuiau să cerceteze toate filmele şi să le
avizeze; patronii să fie făcuţi direct răspunzători dacă nu vor respecta măsurile
luate; să se convoace din nou comisia şi să se hotărască exercitarea unui control
permanent şi mai sever, precum şi o reîmpărţire a sarcinilor între membrii4.
Având la bază constatările şi propunerile din raportul preotului Marin
Neamţu, Comisia de cenzură cinematografică a Ţinutului Olt s-a întrunit în după
amiaza zilei de 10 noiembrie 1939. S-au hotărât următoarele chestiuni: tinerii cu
vârsta de până la 20 de ani să frecventeze cinematografele doar în zilele de
sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbătoare şi doar la filmele admise de către
comisie; închiderea definitivă a cinematografelor ai căror proprietari nu respectau
hotărârea de mai sus. Profesorul Donciu, preotul Neamţu şi chestorul poliţiei
municipiului Craiova au fost însărcinaţi cu executarea dispoziţiilor respective5.
La 13 februarie 1940, proprietarii cinematografelor „Rio”, „Select”,
„Apollo” din Craiova trimiteau un memoriu preşedintelui Comisiei de cenzură
cinematografică prin care îi aduceau la cunoştinţă că dispoziţiile date cu privire
la tineret au creat o situaţie greu de suportat, acest sistem inaugurând
imposibilitatea desfăşurării spectacolelor, deoarece la sfârşitul săptămânii şi în
zilele de sărbătoare sălile erau aglomerate şi elevii nu aveau locuri.
Argumentând că cenzurarea filmelor se face în zilele de luni şi marţi ale fiecărei
1

Ibidem, f. 42
Ibidem, f. 40.
3
Ibidem, f. 48.
4
Ibidem, f. 48-49.
5
Ibidem, f. 52.
2

307

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
săptămâni, solicitau să se revină asupra dispoziţiilor anterioare şi să se permită
accesul elevilor începând de miercuri deoarece acest lucru nu ar fi afectat cu
nimic „nici morala publică, nici educaţia lor”1.
Solicitările menţionate mai sus nu au fost aprobate, considerându-se că
în cursul săptămânii elevii trebuiau să se preocupe exclusiv de efectuarea
lecţiilor. La 20 februarie 1940, preşedintele comisiei trimitea câte o adresă
proprietarilor de cinematografe prin care li se făcea cunoscută hotărârea,
readucându-li-se aminte că vor fi închise localurile dacă nu se vor aplica
ordinele referitoare la accesul elevilor la spectacole2. Dispoziţiile referitoare la
cenzura cinematografică au avut în vedere, de-a lungul perioadei cercetate, şi
alte aspecte, precum interzicerea spectatorilor de a discuta în sălile de
cinematograf evenimente de natură politică. Sugestivă în acest sens este adresa
Ministerului de Interne trimisă rezidentului regal al Ţinutului Olt la 29
septembrie 1939, prin care i se aducea la cunoştinţă ordonanţa
Subsecretariatului de Stat al Poliţiei. Potrivit acesteia erau „cu desăvârşire
interzise” manifestările publicului sub orice formă, pro sau contra poziţiei
oficiale (de neutralitate) a statului român faţă de evenimentele internaţionale. Se
preciza că spectatorii turbulenţi sunt de cele mai multe ori funcţionari civili sau
militari. Se considera că interpretările personale ale acestora cu privire la
conţinutul filmului creau autorităţilor dificultăţi cu reprezentanţii diplomatici ai
statelor străine. Se cerea rezidentului regal să dea dispoziţii pentru ca
autorităţile administrative şi poliţieneşti, aflate în subordinea sa, să aplice cu
severitate sancţiuni spectatorilor care ar fi încălcat ordonanţa respectivă3.
Documentele din perioada regimului carlist, care au stat la baza
elaborării acestei lucrări, demonstrează că au existat preocupări constante atât
pentru cenzurarea filmelor rulate la cinematograf, cât şi pentru educarea
tinerilor. Au fost adoptate măsuri care să permită influenţarea, prin intermediul
cinematografului, formării adolescenţilor în direcţiile urmărite de autorităţi. În
„noua” societate gândită de protagoniştii regimului carlist, tinerii au constituit
un element cheie, în sensul că aceştia erau consideraţi „cetăţenii de mâine” ai
României, cei care trebuiau să perpetueze „opera” regelui Carol al II-lea. De
altfel, deţinerea controlului asupra informaţiei difuzate în rândul tinerilor şi, în
general, a publicului larg a constituit unul dintre pilonii pe care s-au sprijinit
autorităţile din perioada cuprinsă între 10/11 februarie 1938 şi 6 septembrie
1940 în încercarea lor de a edifica o „nouă” societate românească. Cenzura din
timpul regimului personal al regelui Carol al II-lea a devenit un precedent
periculos în istoria românilor.
1

Ibidem, f. 3.
Ibidem, f. 7-8.
3
Idem, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 37/1939, f. 7.
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O CONTROVERSĂ NESEMNIFICATIVĂ:
ESTUL ŞI VESTUL DESPRE MOMENTUL ÎNCHEIERII
ULTIMEI CONFLAGRAŢII MONDIALE
Alexandru Oşca*
AN INSIGNIFICANT CONTROVERSY: THE EAST AND WEST
ABOUT THE END OF THE SECOND WORLD WAR
Abstract
There are insignificant differences between the way the end of the Second
World War is perceived among the political men responsible of that moment from the
west and east of the continent. Winston Churchill considered the military operation
ended on the 7th of May 1945 while Stalin believed they ended on the 8th of May at
24.00 hours. In fact some German military groups surrendered on the 12th of May
1945. Unfortunately, in these last confrontations there were Romanian military units
involved, obviously on the side of the United Nations.
Cuvinte cheie: armistiţiu, capitulare, conferinţe, proclamaţie, comunicat
Key words: armistice, surrender, conferences, proclamation, communicate

Ziua Victoriei împotriva Germaniei hitleriste este sărbătorită (sau
amintită) la date diferite în ţările din vestul, respectiv, din estul continentului
european: 8 sau 9 mai. O atare situaţie nu creează dificultăţi deosebite nici
pentru cititorii pasionaţi de istoria celui de-al doilea război mondial şi,
bineînţeles, nici pentru specialişti1.
Totuşi, cum se explică această situaţie?
„Ieri dimineaţă, la ora 2 şi 44 de minute – prelua un ziar din România
declaraţia lui Winston Churchill din ziua de 8 mai 1945 – la cartierul general al
generalului Eisenhower, generalul Jodl – reprezentantul Înaltului
comandament german şi al marelui amiral Doenitz, numit şef al statului
german, a semnat actul de capitulare necondiţionată a tuturor forţelor germane
terestre, maritime şi aeriene din Europa, faţă de forţele expediţionare aliate şi
în acelaşi timp, faţă de Înaltul Comandament Sovietic”. Pe actul capitulării
necondiţionale şi-au mai pus semnătura generalul Beddell Smith – şeful Statului
Major al Armatei Americane din Europa – generalul François Seves şi generalul
*
1

Lector univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova.
S-au folosit articole din presa militară şi civilă apărute între 9 mai şi 23 august 1945.
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Suslacatov, în numele Înaltului comandament rus. Prin urmare, de fapt încetarea
ostilităţilor s-a convenit în ziua de 7 mai 1945. Sigur, textul capitulării menţiona
expres că acordul – dacă putea primi această denumire documentul impus
germanilor – intra în vigoare la un minut după miezul nopţii de 8 mai, dar,
spune Churchill, „pentru a salva vieţi omeneşti, încetarea focului a fost sunată
ieri (adică 7 mai) dealungul întregului front”.
Capitularea semnată la Reims, în 7 mai, a fost ratificată şi confirmată pe
8 mai la Berlin de către mareşalul aerului Tedder – comandantul adjunct al
forţelor expediţionare aliate – şi generalul Tassigny, care au semnat în numele
generalului Eisenhower, şi de generalul Jukov, care a semnat în numele
Înaltului Comandament Sovietic. Germanii l-au trimis să semneze pe
feldmareşalul Keitel, o figură mai reprezentativă pentru armata germană.
În Proclamaţia sa din data de 8 mai 1945 Stalin menţionează şi el cam
acelaşi parcurs în încetarea ostilităţilor. „În ziua de 7 mai 1945, a fost semnat
Protocolul preliminar de capitulare. În ziua de 8 mai, reprezentantul Înaltului
Comandament German, în prezenţa Înaltului Comandament al Trupelor Aliate şi
ai Comandamentului Suprem al Trupelor Sovietice au semnat, la Berlin, Actul
final de capitulare a cărui executare a început în ziua de 8 mai, la orele 24.00”.
Stalin se arăta sceptic în legătură cu valoarea executorie a actului
respectiv „cunoscând – spunea el – obiceiurile de lupi ale şefilor de bandă
germani ce socotesc tratatele şi acordurile drept simple bucăţi de hârtie fără
valoare”, aluzie, evident, la cunoscutul Tratat de neagresiune din 23 august
1939. În context, el informează despre o grupare de trupe germane din
Cehoslovacia care continua “să evite capitularea” – deci să nu capituleze. Şi,
într-adevăr, din nefericire pentru trupele române, gruparea respectivă a încetat
ostilităţile abia pe 12 mai, iar între marile unităţi aliate obligate să continue
luptele, au fost şi cele româneşti.
Despre semnificaţia sfârşitului războiului Stalin s-a pronunţat cel mai
nuanţat. În timp ce premierul britanic saluta înfrângerea Germaniei dar avertiza
conaţionalii că trebuie să aştepte răbdători terminarea operaţiunilor în Orientul
Îndepărtat, Preşedintele Truman, într-un comunicat scurt, spunea: „Singura
mea dorinţă este ca preşedintele Roosevelt să fi trăit pentru a fi martorul zilei
de azi”. După care, anunţa: „Loviturile noastre vor continua până când
Japonia va depune armele, capitulând necondiţionat. Nu pot să vă spun decât
un singur lucru pentru lunile ce vin – continua el – muncă, muncă! Trebuie să
muncim pentru a termina războiul”.
Pentru cei doi lideri occidentali capitularea Germaniei era, fără îndoială,
importantă, dar ea nu însemna sfârşitul războiului. Deşi era inevitabil şi, cu
siguranţă, mult mai uşor de realizat acum când maşina de război germană era
anihilată, totuşi în imensul imperiu nipon, încă puternic şi întins, momentul
sfârşitului războiului nu se contura foarte clar.
310

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
Pentru Stalin, însă, acesta era un amănunt de care nu dorea să se
împiedice. El gândea, deja, asupra reaşezării Europei. „Acum trei ani – spunea
el – Hitler a declarat în mod public că printre ţelurile sale era şi dezmembrarea
Uniunii Sovietice”. Să vedem cum îşi imagina Stalin că ar fi dorit Hitler să fie
destrămată Uniunea?: „desprinderea (de Uniunea Sovietică, n.ns.) a
Caucazului, Ucrainei, Bielorusiei, Ţărilor baltice şi a altor regiuni”. Modul
cum este desenat acum spaţiul ex-sovietic ne-ar putea duce cu gândul că „ţelul
suprem al lui Hitler” – cum îl numea Stalin – s-ar fi împlinit, evident, în cu totul
alte condiţii şi împrejurări. Cu ipocrizie, afişând o falsă bunăvoinţă, Stalin dorea
să se înfăţişeze înţelept şi generos (chiar mărinimos) faţă de poporul german:
„Uniunea Sovietică sărbătoreşte Victoria, cu toate că nu se pregăteşte nici să
dezmembreze şi nici să nimicească Germania”. Cât de „generos” a fost, până la
urmă Stalin şi cum s-au petrecut ulterior evenimentele în Germania am văzut
după foarte scurt timp.
Toate aceste poziţii şi multe altele, s-au reflectat – este adevărat – în
mod diferit în publicaţiile româneşti. Amintesc fenomenul exploziei de
publicaţii româneşti după august 1944, multe din ele cu apariţii efemere.
Practic, viaţa politică agitată la începutul anului 1945, a fragmentat şi opinia
publică şi a creat starea de confuzie şi nesiguranţă în care s-au găsit românii în
ziua de 8 mai 1945. Manifestările oficiale pe străzile Capitalei s-au organizat pe
9 şi 10 mai, cuplând, practice, cele două sărbători, întrucât ziua independenţei
era sărbătorită pe data de 10 mai, evocând sosirea lui Carol I ca domnitor al
României şi apoi ca rege.
Întâlnim descris în presa timpului entuziasmul celor mai mulţi romani la
vestea victoriei aliaţilor Naţiunilor Unite în război – aşa cum anunţau ziarele
guvernamentale şi ale armatei – dar şi bucuria reţinută, însoţită de îngrijorare a
majorităţii populaţiei pentru ziua de mâine, aşa cum era ea reflectată în presa
Opoziţiei.
„Mulţimea umple pieţele Capitalei”, „Sirenele sună încetarea
războiului”, „Începem o viaţă nouă”, „O bucurie nemărginită”, titrau şi ziarele
armatei. Parada oficială a fost prezentată mai succint, dar tot exaltat.
Revista generalului Rujinski – „Eroii Patriei” – era o publicaţie ieşită de
sub controlul formal al aparatului de propagandă al armatei şi din acest motiv
m-am folosit mai mult de ea, considerând-o mai obiectivă. Ziarele Opoziţiei au
publicat şi ele ştirea Victoriei, cu mute comentarii pertinente dar fără să
abandoneze temele curente ale publicaţiilor respective, angajate în campanii de
presă şi în confruntare cu presa guvernamentală. Ele puneau pe seama aliaţilor –
în general – succesul operaţiunilor, iar când făceau nominalizări despre
armatele cu merite deosebite în învingerea marilor unităţi germane, aliaţii
occidentali erau evocaţi primii.
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Revin la atmosfera din Capitală în ziua de 9 Mai „Străzile Capitalei –
scria în Eroii Patriei – au fost inundate de masele populare, ostaşii ruşi, ostaşii
români”. De la ora prânzului coloanele manifestanţilor au umplut pieţele. Ele
purtau steaguri sovietice, ale aliaţilor, steaguri tricolore, pancarte cu lozinci.
Să reţinem că manifestările – fiind oficiale – au fost organizate de
guvern, astfel că simpatizanţii F.N.D. ocupaseră toate spaţiile publice
importante. Mai toate publicaţiile foloseau expresii precum: „Fetele cu flori în
păr”, „Bărbaţi cu mâini viguroase care ţin cu putere steagul sovietic”,
„Fanfare muncitoreşti care cântă hore în care se încing jocuri voioase”, „Feţe
aprinse de ochi care strălucesc de bucurie”.
Singur, dincolo de bucuria justificată a comunităţii româneşti pentru
încheierea unui conflict armat care s-a soldat cu multe victime umane, exista o
realitate imposibil de trecut cu vederea: România se afla, deja, sub controlul
sovietic, iar soldaţii Armatei Roşii mişunau pe străzile Capitalei şi ale marilor
oraşe. Nu se întrevedea nici un semn că ei se vor întoarce curând la casele lor.
Tonul reţinut din ziarele Opoziţiei apărea de înţeles: Statutul României în
ecuaţia războiului nu era clar; ţara se afla sub regimul Convenţiei de Armistiţiu
din 12 septembrie, Guvernul nu putea fi numit decât cu acordul Comisiei Aliate
de Control (sovietică), armata română aflată acum de partea aliaţilor era în plin
proces de „democratizare”, decimându-i-se corpul de cadre, în interior
cazărmile erau pline de ostaşi sovietici care nu se reţineau de la nimic pe timpul
escapadelor din oraşe. Defilarea prin piaţa Jianu era descrisă în detalii. În
tribună au venit reprezentanţi Comisiei Aliate de Control, reprezentanţii
misiunilor aliate, membri guvernului Groza. În fine, Regele Mihai. Generalul
Susaikov rosteşte discursul inaugural, întrerupt de ovaţii din partea trupelor
sovietice aflate în Piaţă, care la pronunţarea numelui: „genialul mareşal Stalin”,
păreau să nu se mai oprească. Defilarea a fost deschisă de trupele sovietice,
între care trupe de poliţie militară şi trupe de femei. Au defilat şi câteva
detaşamente ale armatei române, alese cu grijă dintre soldaţii participanţi la
campania din Vest şi, în final, a defilat detaşamentul de escortă regală.
În fine, cetăţenii Capitalei au trecut şi ei prin faţa tribunei oficiale.
Ziua Independenţei a trecut aproape neobservată, copleşită de
importanţa zilei Victoriei. În câteva fraze ziarele – toate – au evocat
semnificaţia actului independenţei şi frăţia de arme româno – rusă pe câmpurile
de bătălie de la Plevna.
Un an mai târziu, editorialistul ziarului „Liberalul” nota: „Pentru noi,
adevăratele dificultăţi par a fi început odată cu depunerea armelor. Experienţa
noastră e incomparabil mai mare cu experienţa părinţilor noştri. Ei erau la
începutul greutăţilor, noi nu ştim dacă suntem la sfârşitul lor”.
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MONARHIA SUB SUPRAVEGHEREA
DIPLOMAŢIEI ROMÂNIEI COMUNISTE (1947-1948)
Paul Nistor*
THE MONARCHY UNDER THE SURVEILLANCE
OF THE ROMANIAN COMMUNIST DIPLOMACY (1947-1948)
Abstract
In the first years after the proclamation of the Republic, the authorities from
Bucharest had a major surveillance over the activity of the Romanian exile from
U.S.A., especially over the actions and political contacts of the former kings, Carol II
and Michael I. The gathering of the informations and their synthesis was made by the
means of the Romanian Embassy from Washington, using very important financial
resources.
Starting from 1950, the interest of the authorities from Bucharest for the
activities of the two exiled kings became smaller, when the risks of restoring the
monarchy diminished.
Cuvinte cheie: exilul românesc, comitetul de rezistenţă, supravegherea
exilului, contacte diplomatice
Key words: Romanian exile, resistance committee, surveillance of the exile,
diplomatic contacts

Schimbările politice aduse de primii ani ai epocii postbelice au fost
decisive pentru România. Fiind un stat învins, cu trupe de ocupaţie pe teritoriul
său, având de făcut faţă şi unor sume imense ce trebuiau plătite în contul
despăgubirilor de război, România a mai primit şi un guvern atipic – guvernul
Groza, care sub protecţie sovietică a accelerat trecerea ţării către o organizare
comunistă. Transformările dureroase impuse în plan intern au avut şi un
corespondent extern la fel de spectaculos. Bucureştiul nu numai că descoperea
un aliat nou – Moscova, care avea şi rol de „tutore” în relaţiile internaţionale
dar, la scurt timp după finalul războiului, statul român abandona pretenţiile de
independenţă în politica externă, lăsând în responsabilitatea sovieticilor nu doar
marile strategii internaţionale ci chiar şi deciziile mărunte, de la nivelul
misiunilor diplomatice româneşti1.
*
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În acel context, convulsiile politice se întâlneau în toate reprezentanţele
diplomatice ale României în lume, acolo unde vechii diplomaţi „burghezi”,
nesiguri şi cu tendinţa de a „trăda” noul regim, trebuiau înlocuiţi rapid de
tovarăşi loiali. Aceştia, chiar dacă erau lipsiţi de profesionalism într-o muncă
atât de specială, conveneau guvernului Groza datorită obedienţei lor. Într-un
raport din decembrie 1947, un om fidel regimului proaspăt instalat la Bucureşti,
Alexandru Buican, prezenta „realităţile” din diplomaţia românească: „legaţiile
noastre sunt focare de propagandă şi acţiune antiguvernamentală”; comunitatea
diplomatică românească din Praga era „un centru de afaceri veroase”, la Haga
însuşi ministrul României critica guvernul de la Bucureşti, iar la Paris, un
consilier cu însărcinări culturale „denunţa” la Quai d’Orsay pe comuniştii din
personalul ambasadei1. Aceste situaţii erau cu atât mai grave cu cât guvernul
Groza avea nevoie de informaţii externe referitoare la principalul adversar
politic: exilul românesc – foştii politicieni liberali sau ţărănişti emigraţi în Vest.
Opoziţia democratică, exilată în Europa Occidentală sau în America, era
suficient de activă în anii 1947-1948 şi se mobilizase pentru a contracara
acţiunile mai importante ale României în politica internaţională: amiciţia cu
U.R.S.S. (inclusiv la Conferinţa de Pace) şi admiterea în O.N.U. Această
emigraţie politică era supravehgeată prin intermediul personalului diplomatic de
la legaţiile şi ambasadele româneşti din străinătate.
În textul de faţă ne vom opri asupra datelor transmise de diplomaţii
Legaţiei României din Washington, cu referire la foştii monarhi români, în anii
1947-1948. Cu toate că mare parte a personalului Legaţiei nu avea simpatii
comuniste, totuşi, pentru salarii bune, cuprinse între 3000 şi 500 dolari, el
îndeplinea la timp ordinele Bucureştiului2. Informaţiile despre Carol al II-lea şi
Mihai I erau văzute ca fiind prioritare, foştii monarhi fiind consideraţi un fel de
lideri ai comunităţii româneşti din exil. Între cei doi erau diferenţe majore dar
acest lucru nu îi făcea mai puţin interesanţi pentru diplomaţia comunistă. Carol,
deoarece era mai puţin agreat de membrii P.N.L. şi P.N.Ţ., era insuficinet
integrat în grupurile româneşti din Apus, în schimb, avea mai multe legături
utile decât Mihai, cu şefii de state ai Occidentului. Mihai, la rândul lui, era mai
apropiat de foştii politicieni români, fiind acceptat drept cap al opoziţiei din
exil.
În supravegherea făcută de Legaţia României de la Washington cădea şi
fostul rege Carol al II-lea care, chiar dacă nu se afla pe teritoriu american, avea
legături strânse cu preşedintele S.U.A. şi cu dizidenţa română din America. Aşa
se face că atunci când a intrat în posesia unor informaţii despre Carol al II-lea,
1
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Mihail Ralea – ministrul României la Washington – a transmis un text către
Bucureşti care nu trebuia să ajungă sub ochii unui funcţionar mărunt de la
Ministerul Afacerilor Străine (M.A.S.) ci „dat fiind importanţa telegramei ce
urmează, rog să o comunicaţi Majestăţii Sale Regelui, domnului Preşedinte al
Consiliului de Miniştri – dr. Petru Groza, domnilor Gheorghiu Dej şi Voitec”1.
Din text reieşea că la Congresul pan-american de la Rio de Janeiro, la recepţia
dată de preşedintele Braziliei, şeful de la Casa Albă – Harry Truman – s-a
întreţinut timp de o jumătate de oră cu fostul rege român. Mai mult, se pare că
după aceea a avut loc şi o masă comună între preşedintele SUA şi ex-rege. S-a
speculat că regele a cerut o viză pentru Portugalia (ce i se refuzase până atunci)
dar, în plus, a oferit şi lămuriri despre situaţia din Europa de Est2. Intervenţiile
lui Carol al II-lea au fost confirmate şi de delegatul Braziliei la O.N.U., Aranha,
care era şi preşedinte al Adunării Generale a Naţiunilor Unite. El s-a scuzat faţă
de Ralea că nu putea vota pentru admiterea României în instituţia mondială,
după cum ar fi dorit personal, pentru că Fernandez, ministrul de externe al
Braziliei, îi ordonase să voteze contra României. Comentariul lui Aranha ar fi
fost următorul: „În această hotărâre, ex-regele Carol al II-lea a influenţat în cea
mai mare măsură. Regret că românii sunt combătuţi mai mult de alţi români
decât de străini.”3
Revenit în Europa şi stabilit în Portugalia, Carol al II-lea a căutat să se
apropie de exilul românesc. Un membru din America al Comitetului Român de
Rezistenţă a declarat că această grupare urma să aibă şi sprijinul fostului rege.
Un singur om se mai opunea colaborării cu fostul monarh: ţărănistul Grigore
Niculescu-Buzeşti. Dar după negocieri intense, un zvon îl dădea pe Carol al IIlea drept viitor preşedinte al Comitetului Român de Rezistenţă, având drept
vicepreşedinţi pe generalul Rădescu şi pe Niculescu-Buzeşti. Pe lângă acestea,
diplomaţii români din Washington mai constatau încetarea oricărui atac al
presei americane împotriva lui Carol al II-lea şi luau acest semn drept înţelegere
anticomunistă între emigraţia română şi puterea americană4.
La finalul lunii octombrie 1947, Mihail Ralea confirma Bucureştiului că
ex-regele obţinuse viza de Portugalia doar la intervenţia Statelor Unite. Până
atunci, Carol o solicitase prin intermediul englezilor, dar se pare că aceştia erau
foarte reţinuţi în direcţia lui5. Deşi colaborarea lui Carol cu foştii politicieni
români părea să funcţioneze, într-o singură lună aceste relaţii s-au stricat
aproape complet. Din întregul grup, doar V.V. Tilea îl mai accepta pe Carol.
1
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Dar sub presiunea celorlalţi chiar şi Tilea s-a abţinut să mai sprijine această
colaborare. Reacţia emigraţiei fusese provocată de mai vechea aversiune pentru
Elena Lupescu, sentiment resuscitat de căsătoria monarhului român cu fosta
amantă1. Pe acest fond al neînţelegerii dintre emigraţie şi Carol, unitatea
exilului românesc a fost salvată de proclamarea republicii şi de plecarea lui
Mihai în Occident. Mihai I va conduce emigraţia, beneficiind de consensul
conaţionalilor săi.
În tot acest peisaj, să spunem că fostul rege Carol avea şi oameni de
încredere pe teritoriul Statelor Unite. Majoritatea românilor americani erau
ortodocşi iar bisericile aveau o influenţă crescută la nivelul comunităţilor locale.
De aici se ajungea la „fanatice” bătălii politice care ar fi trebuit să asigure
controlul asupra credincioşilor. Cum scaunul de episcop al românilor ortodocşi
era vacant, episcopia era girată, în 1947, de oamenii lui Carol al II-lea. Aceştia,
însă, nu erau agreaţi de grupările de dreapta şi de centru din biserică. Cei care
administrau episcopia scoteau o foaie –„Solia” – „în care atacă regulat guvernul
român şi Uniunea Sovietică”2. Dar, anticomuniştii români din biserică nu erau,
la rândul lor, solidari. Astfel, un grup important de biserici, în frunte cu preotul
Truţă din Cleaveland, se despărţise de episcopie. Peste toată această dezbinare,
diplomatul român Lăzăreanu cerea Bucureştiului să trimită urgent în America
„un episcop cinstit, pentru că altfel exista pericolul ca românii să cadă sub
influenţa bisericii ruşilor albi sau a americanilor”3. Acest potenţial episcop
trebuia nu doar să aibă depline calităţi umane şi religioase, care să-i permită
reunirea parohiilor despărţite, dar el ar fi trebuit şi să-şi dea toată silinţa „să
îndrepte acţiunile bisericilor în sensul sprijinirii guvernului” de la Bucureşti4.
Proiectele formulate în 1947 vor prinde contur concret abia mai târziu, când
Andrei Moldovan, trimis de Patriarhia de la Bucureşti, va veni în America să-şi
ia în primire postul de episcop.
Relaţiile lui Carol al II-lea în Occident ar putea fi interpretate într-o altă
lumină dacă am da crezare unor ipoteze care circulau în 1947. La „bursa
zvonurilor” politice din România, americanii, prin sursele lor de informare,
înregistrau posibile conspiraţii, una dintre cele mai interesante fiind cea
referitoare la fostul rege Carol. Astfel, se spunea că acesta, stabilit în Brazilia,
apoi în Portugalia, fusese contactat de comuniştii care îi propuseseră tronul,
mizând pe sentimentele sale antiamericane (?!) şi antibritanice. Grupul de
contact, după informaţiile deţinute de americani, era alcătuit de Gh. Tătărescu,
1

Ibidem.
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Richard Franasovici – ministrul României la Londra, Soneriu – director al
Creditului Minier la Paris, şi Jean Pangal1. Ideea de bază era aceea a înlăturării
unui rege pro-occidental, Mihai I, şi a înlocuirii lui cu un altul, mai dispus la
compromis, care să permită comuniştilor continuarea liniei politice generale,
prosovietice. Britanicul Ivor Porter, care confirmă ipoteza, susţine că englezii
au fost cei care au împiedicat, până la urmă, această mişcare politică
spectaculoasă2. În plus, ideea republicii comuniste părea guvernului Groza chiar
mai interesantă decât aceea a unei monarhii colaboraţioniste.
După proclamarea republicii şi plecarea lui Mihai I în Occident, atenţia
diplomaţiei comuniste s-a concentrat asupra ultimului monarh al României,
considerat a fi în relaţii mai bune decât Carol cu emigraţia română. Opoziţia
democrată nu a pierdut timpul, s-a mobilizat, şi la doar o lună după sosirea lui
Mihai în Vest, foştii diplomaţi Grigore Gafencu, Constantin Vişoianu şi Al.
Cretzianu au declanşat o campanie de popularizare a lui Mihai, pe care îl
prezentau drept „o figură romantică şi un erou al rezistenţei contra sovietelor”3.
Imediat au început să apară şi promisiuni de sprijin financiar din partea unor
grupuri puternice precum „Standard Oil” sau „Royal Dutch Shell” care sperau
să-şi recâştige investiţiile pierdute în România în cazul în care Mihai s-ar fi
reîntors pe tron4.
Foarte rapid, Mihai s-a integrat în exilul românesc, întâlnindu-se cu foşti
politicieni P.N.L. sau P.N.Ţ. care organizau rezistenţa comunistă din afara ţării
de 1-2 ani. Cum emigraţia română era divizată, Mihai a fost vizitat de Ernest
Urdăreanu şi invitat să acţioneze pentru concilierea celor două grupări
româneşti (a lui Niculescu Buzeşti şi a lui Carol)5. Mai mult, au fost găsiţi chiar
şi câţiva membri ai Congresului S.U.A. dispuşi să susţină rezistenţa românească
şi chiar să obţină o întrevedere Harry Truman-Mihai I la Casa Albă. Între atâtea
chestiuni politice, Niculescu-Buzeşti l-a sfătuit pe Mihai să se căsătorească mai
repede, considerând că acest eveniment îi va mări popularitatea6.
Prezenţa tânărului rege nu a dus imediat la armonizarea planurilor celor
din emigraţie. De exemplu, generalul Rădescu încerca să-l convingă pe Mihai
să ia conducerea unui „front de eliberare” care să includă toate facţiunile,
inclusiv pe legionari. Vişoianu, din contra, era împotriva extremei drepte şi
sugera că era absolut necesară venirea lui Mihai în America, pentru a se realiza
o anumită unitate de acţiune şi comandă a exilului7. Datorită precauţiei fostului
1

Idem, Microfilme S.U.A., rola 666, Telegramă din 5 martie 1947 a Legaţiei S.U.A. către
Departamentul de Stat, p. 2.
2
Ivor Porter, Operaţiunea Autonomus, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 311.
3
A.M.A.E., fond S.U.A., Telegrame Washington – 1948, Telegramă din 1 februarie 1948.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem, Telegramă din 15 februarie 1948.
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monarh, care prefera să temporizeze lucrurile, unii politicieni români au început
să fie dezamăgiţi. Ei au constatat că Mihai întârzia să ia atitudine publică alături
de ei şi acest lucru îi nemulţumea1.
La 5 martie 1948, Vlad Mărdărescu, reprezentant cu afaceri ad-interim
al României la Washington, în lipsa ministrului Ralea, transmitea Ministerului
Afacerilor Externe (M.A.E.) o lungă telegramă, mai toată referitoare la exilul
românesc. Astfel, Mărdărescu vorbea de posibile nemulţumiri ale americanilor
care ar fi preferat ca Mihai să fi făcut în Statele Unite şi la Vocea Americii
primele sale declaraţii contra tinerii republici din Europa de Est. În schimb, la
presiunile lui Churchill şi ale ministrului britanic de externe, Mihai a vorbit mai
întâi în Anglia. Pentru Departamentul de Stat, însă, mai rămânea posibilitatea ca
tânărul rege să lanseze în Statele Unite o Proclamaţie către Poporul Român,
căreia să i se facă o largă publicitate2.
Un articol apărut la 2 martie 1948 în ziarul românesc „Imite”, ce avea
legături cu opoziţia democratică, lansa chiar ipoteza formării unui guvern
românesc în exil. Mai întâi, Mihai ar fi trebuit totuşi să nu recunoască propria
abdicare, să se considere în continuare şef al statului român, şi apoi abia ar fi
putut numi un asemenea guvern. Proiectul avea şanse să convină occidentalilor,
care l-ar fi putut lansa ca un răspuns la formarea unui guvern comunist grec, în
cazul în care acesta ar fi fost recunoscut de U.R.S.S.3. În acel moment, însă,
oficialităţile de la Washington erau mai reţinute şi nu se grăbeau nici măcar să-l
primească pe Mihai la Casa Albă. Un asemenea gest ar fi putut duce la ruperea
relaţiilor diplomatice cu România şi, în mod automat, la pierderea unui
important post de observaţie în Balcani. Din acest punct de vedere, se pare că
englezii acţionau mai curajos decât americanii, Winston Churchill făcând
demersuri pentru restaurarea monarhiilor în România, Iugoslavia şi AustriaUngaria (Otto de Habsburg). Statele Unite, din contră, ar fi recunoscut o
„mişcare de eliberare”, condusă de Mihai I, doar dacă situaţia în relaţiile
internaţionale se deteriora şi mai mult4.
Legaţia României, prin informatorii ei, primea date şi despre căsătoria
fostului rege. Astfel, în timp ce presa americană anunţa că va exista o căsătorie
în luna aprilie, în Danemarca, Constantin Vişoianu sugera organizarea nunţii
într-un cadru festiv, la New York5. Mai mult, Vişoianu insista ca Mihai să
rămână permanent în Statele Unite, unde să consolideze legăturile atât cu
românii de acolo cât şi cu autorităţile americane. În acest sens, la 16 mai, se

1

Ibidem.
Ibidem, Dosar telegrame martie-aprilie 1948, Telegramă din 5 martie 1948, f. 13.
3
Ibidem.
4
Ibidem, f. 14.
5
Ibidem, f. 15.
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comunica: „ştim sigur că reacţionarii din colonia română vor organiza o mare
întrunire la Cleaveland” şi doreau să-l aibă pe fostul monarh printre ei1.
Nu toate ştirile referitoare la Mihai I erau favorabile acestuia. Vlad
Mărdărescu, de la Legaţia României, amintea şi articole de ziar care îl
ridiculizau pe ex-rege. Unele dintre aceste articole negative erau plasate chiar
de colaboratorii şi informatorii Legaţiei, cum ar fi fost cele din ziarul „Românul
american” care „atacă pe fasciştii fugiţi din România şi pe Mihai”. „Ziarul
P.M.” din New York, într-un articol semnat J. Perry, îl critica pe tânărul rege,
iar în altul era inserată o ştire jignitoare la adresa Casei Regale Române: „opera
din Detroit le-a oferit un angajament cu 1000 dolari”2.
În sfârşit, în prima jumătate a lunii martie, Legaţia raporta Bucureştiului
despre sosirea lui Mihai în America. În opinia diplomaţilor români, vizita avea
un aer aproape oficial şi era organizată de Departamentul de Stat „care
îngrijeşte de la camerele de hotel şi personalul de pază până la conferinţele de
presă”3.
Pentru că aveau de-a face cu principalul adversar politic, comuniştii
români nu au aşteptat inactivi un asemenea moment. Din contră au făcut tot
posibilul ca ziarele americane să vadă un spectacol tragi-comic iar regele să se
aleagă cu o impresie proastă. Astfel, direct la debarcader, fostul monarh a fost
întâmpinat de o manifestaţie ostilă, iniţiată de „progresiştii din New York”,
după cum afirmă Legaţia. Fireşte, aceştia erau comunişti sau simpatizanţi ai
comuniştilor şi îşi însoţeau huiduielile cu agitarea unor pancarte pe care erau
scrise sloganuri provocatoare: „Mihai este fiul fascistului Carol” sau „Trimiteţil înapoi pe Mihai, care ar vrea să ne bage în război”4.
De teama manifestanţilor, poliţia l-a introdus pe Mihai în clădire pe uşa
din dos, cu ascensorul de bagaje şi mai apoi l-a condus la hotel, înconjurat de
maşinile poliţiei. În aceste condiţii, manifestaţia de simpatie a eşuat deoarece
fruntaşii rezistenţei – Rădescu, Vişoianu, Niculescu-Buzeşti, Tilea,
Vălimărescu, Duca, şi „reacţiunea din colonia română din America” doreau să-l
întâmpine pe Mihai abia înăuntru, în sala de aşteptare a portului5. Ziarele locale
au reflectat această agitaţie şi i-au luat regelui şi interviuri. La fel şi radiourile.
Mihai a rămas câteva zile la New York, alcătuindu-şi o agendă de lucru.
Trebuia să se întâlnească cu reprezentanţi ai emigraţiei şi ai coloniei române,
urma să meargă la Detroit – unde i se pregătea o recepţie de către conducerea
Uzinelor Ford, şi apoi erau fixate câteva întâlniri cu preşedintele Truman şi cu
miniştrii administraţiei democrate. Mihai a oferit şi interviuri presei americane
1

Ibidem.
Ibidem, f. 16.
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Ibidem, Telegramă din 12 martie 1948, f. 38.
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Ibidem.
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Ibidem.
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şi unele dintre acestea provocau frisoane la Bucureşti. De exemplu, Mărdărescu
atrăgea atenţia asupra unei fraze cu bătaie lungă dintr-un interviu: „În
împrejurările de azi numai un război poate elibera ţara mea de comunism.”1
În zilele următoare, Legaţia afla, prin informatorii ei, câte ceva din
viitorul program al lui Mihai. Astfel, se părea că manifestaţia ostilă din port
avusese urmări iar ziarul „reacţionar” America (ziar românesc) anunţa
posibilitatea ca Mihai să renunţe la vizita centrelor româneşti din Cleaveland. În
schimb, regele trebuia să plece la Washington, unde erau fixate întrevederi cu
Harry Truman şi Averell Harriman şi „în secret” chiar cu generalul Omar
Bradley, şeful Statului Major Interarme2. În plus, se aştepta cu speranţă
deblocarea de către americani a averii regelui Carol al II-lea. Fondurile urmau a
fi puse la dispoziţia lui Mihai, în scopul finanţării rezistenţei româneşti
anticomuniste3.
O telegramă trimisă de Mărdărescu în seara zilei de 22 martie 1948
semnala întâlnirea, chiar în acea zi, timp de 15 minute, a tânărului rege cu
preşedintele Truman. Mihai fusese condus la Casa Albă de şeful Protocolului de
la Departamentul de Stat şi anunţase că urmau discuţii şi cu alţi politicieni
americani cu funcţii înalte4. La ieşirea de la Casa Albă, Mihai a declarat presei:
„sperăm cu toţii că mă voi întoarce” iar preşedintele Truman a întărit ideea,
afirmând că împărtăşeşte aceeaşi părere5. A doua zi, 23 martie, secretarul
Industriei şi Comerţului, Harriman, a oferit un dejun în cinstea lui Mihai I.
Acolo au mai fost prezenţi şi alţi membri importanţi ai administraţiei Truman:
George Marshall – secretar de Stat, Krug – secretarul Internelor, Anderson –
secretarul Agriculturii şi cei 3 secretari ai Armatei, Marinei şi Aviaţiei6. O
asemenea participare de prestigiu indica destul de clar că americanii au
considerat vizita regelui Mihai drept un eveniment cu greutate şi, probabil,
încercau în acest fel să dea sovieticilor un semnal, de neabandonare a Europei
de Est. În seara zilei de 23 martie, Mihai şi mama sa Elena au fost oaspeţii
ambasadorului Inver Chapell, la ambasada Marii Britanii din Washington, iar
pe 24 martie era programat un dejun la Clubul Naţional al Presei7. Programul,
aşadar, a fost suficient de încărcat şi cu discuţii importante dar comuniştii au
evaluat lucrurile abia la o lună după încheierea vizitei.
La mai multe săptămâni după plecarea din Statele Unite a fostului
monarh român, ministrul României la Washington, Mihail Ralea, făcea o
1
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analiză asupra acestui eveniment politic atât de aşteptat de românii din exil.
Ralea amintea principalele puncte din programul lui Mihai I: primirea la Casa
Albă, masa oferită de ministrul Averell Harriman unde a existat posibilitatea
cunoaşterii mai multor persoane din executivul american, apoi întâlnirile de la
diferite cluburi de presă şi politice.
Pe linia contactelor cu românii, Mihai a încercat să se apropie de
conaţionalii din Detroit, cu ajutorul unor grupuri de preoţi. În plus, cât a stat în
America, a insistat pentru împăcarea şi colaborarea dintre cele două ramuri ale
exilului1. Totuşi, Ralea a dorit să minimalizeze evenimentul, argumentând
Bucureştiului că Mihai I a lăsat o imagine negativă în S.U.A. Mai întâi, se
spunea că „în opinia publică americană vizita n-a lăsat nici o impresie”, deşi în
primele zile ale lui martie chiar Legaţia recunoştea interesul crescând al presei
americane pentru diferitele etape din vizita regelui. Pentru a fi mai convingător,
Ralea accentua faptul că „în ultimele zile de şedere s-a observat o scădere
completă de interes asupra vizitei lui Mihai. Ziarele nu au publicat nimic cu
privire la dânsul, plecarea din S.U.A. trecând aproape neobservată.”2
Apoi, cu toate contactele politice ale fostului monarh, Ralea considera
că acesta „s-a ocupat mai ales de vizitele la fabricile de automobile”. Dar
părerea cea mai dură despre Mihai părea că derivă chiar din surse americane:
„Impresia produsă în mediile politice şi mondene a fost o totală decepţie. A
lăsat o impresie detestabilă nivelul intelectual şi moral foarte scăzut.
Departamentul de Stat nu crede că el ar putea fi utilizat din punct de vedere
politic.”3 Concluziile lui Mihai Ralea sunt totuşi prea dure şi ne întrebăm dacă
el construia această imagine negativă dintr-o antipatie personală faţă de ex-rege
sau dacă era doar tentat să scrie liderilor comunişti de la Bucureşti ceea ce
aceştia doreau mai mult să audă. Oricum ar fi fost, din analizele trimise de
Legaţie Ministerului de Externe reieşea că Mihai I nu constituia vreun pericol
major pentru viitorul regimului comunist din România.
La începutul lunii mai, tânărul rege a mai făcut o vizită în America, se
pare pentru a convinge Departamentul de Stat şi Casa Albă să aprobe un proiect
discutat de emigraţia din Elveţia. Proiectul luase naştere în luna aprilie 1948,
când generalul Rădescu s-a deplasat la Laussane, propunând lui Mihai un plan
de acţiune4. Ideea reorganizării rezistenţei româneşti într-un Comitet central de
eliberare presupunea alegerea unui punct de comandă şi constituirea unor
„subcomitete clandestine” în ţările unde exilul românesc era mai bine
reprezentat. Din comitet trebuiau să facă parte: regele, generalul Rădescu,
1
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Grigore Gafencu, Constantin Vişoianu, Al. Cretzianu, Niculescu-Buzeşti.
Secretarii acestui grup urmau să fie Brutus Coste şi Rică Georgescu. Primele
subcomitete urmau a fi conduse de foşti politicieni şi diplomaţi: V.V. Tilea, C.
Bianu şi G.V. Constantinescu (Anglia), G. Caranfil, Fărcăşanu şi Budurescu
(Franţa) şi R. Bossy, Anastasiu şi Rădulescu Pogoneanu (Elveţia). În plus,
Mihai a recomandat şi susţinut primirea în opoziţia democratică a grupului Gh.
Tătărescu1.
Deoarece Anglia şi Franţa au refuzat recunoaşterea unui Comitet de
eliberare românesc, Mihai s-a deplasat în Statele Unite, sperând la un sprijin din
partea preşedintelui Truman. Dar nici Departamentul de Stat nu şi-a dat acordul
în această problemă, sub influenţa lui Vişoianu credea M. Ralea. Americanii
obiectau că o recunoaştere a unui asemenea comitet putea duce la ruperea
relaţiilor diplomatice cu România. Pentru a fi mai precişi, cei de la
Departamentul de Stat au precizat că puteau susţine persoane, în mod
individual, dar nu şi instituţii, organizaţii şi comitete2. Din această apreciere
putem sesiza uşor că americanii subordonau cu lejeritate chestiunea românească
întregii problematici a Războiului Rece. Pentru ei, era mai important să aibă la
Bucureşti un post de observaţie a metamorfozelor puse în scenă de sovietici
decât să susţină în orice condiţii cauza eliberării unui mic popor estic.
Mihai a fost luat prin surprindere de acest refuz şi s-a arătat foarte
indispus. Ralea credea că Truman l-a primit încă o dată în audienţă doar pentru
a-l mai împăca şi pentru a-l face să înţeleagă acea situaţie. După vizita lipsită de
succes, în S.U.A., Legaţia anunţa că Mihai urma să plece la Lisabona, pentru a
lua legătura cu Carol al II-lea în chestiunea rezistenţei3.
După aceste întâlniri de la Casa Albă ştirile referitoare la Mihai I devin
tot mai rare în documentele Legaţiei României de la Washington. Diplomaţii
regimului Groza erau mai interesaţi de alte problematici în care s-ar include
activitatea C.I.A. şi a celulelor americane responsabile cu spionajul în România.
Pe de altă parte, procesele politice din Europa de Est aduceau o schimbare
decisivă în relaţiile cu America. Astfel, în a doua jumătate a anului 1948, aveau
loc expulzări de diplomaţi români şi americani, de la Washington şi Bucureşti,
raporturile dintre cele două ţări îngheţând la un nivel crescut de ostilitate4.
Ultimele noutăţi despre Mihai I se refereau la faptul că, după nunta acestuia de
la Atena cu principesa Ana, cuplul urma să vină în America în lunile iunie sau
iulie. Pregătind această călătorie, Ioaniţiu şi Vergotti, oamenii regelui, se
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deplasaseră peste Ocean cu dispoziţia de a cumpăra o fermă pentru tinerii
căsătoriţi1.
Tenacitatea cu care informatorii Legaţiei României din Washington au
căutat să obţină date despre foştii monarhi români demonstra faptul că regimul
de la Bucureşti era încă nesigur înainte de terminarea deceniului cinci al
secolului XX. U.R.S.S.-ul nu se instalase încă foarte temeinic în Europa de Est
şi nu toate statele din jumătatea orientală a continentului dobândiseră conduceri
pur comuniste. Apoi, escaladarea tensiunilor internaţionale între marile puteri,
foste aliate în timpul conflagraţiei mondiale, crea temeri suplimentare în
direcţia posibilităţii izbucnirii unui nou război. Schimbarea politicii
internaţionale a Americii, din izolaţionistă în mondialistă, nu era de natură să
liniştească partidele comuniste de sub tutela Moscovei. În plus, mai toate
grupurile de foşti politicieni români erau în plină organizare şi, manifestându-se
anticomunist, încercau să obţină sprijinul liderilor importanţi din lumea liberă.
În rândul exilului, fireşte, foştii regi ai României erau cei mai cunoscuţi români
pentru politicienii occidentali şi, în acelaşi timp, cei mai reprezentativi oameni
de stat, care puteau organiza o opoziţie eficientă în exteriorul lagărului estic.
Încă temători pentru tânăra lor republică, comuniştii români nu
excludeau posibilitatea revenirii monarhiei, cu sprijin occidental. De aceea,
guvernul Groza prefera să supravegheze fiecare mişcare a lui Carol al II-lea,
Mihai I şi a principalilor capi ai exilului.
După cum ne arată documentele vremii, existau sume de bani speciale
pentru această activitate, una considerată prioritară pentru conducătorii P.C.R.
Astfel, în una din telegramele sale către M.A.E., Vlad Mărdărescu,
reprezentantul cu afaceri ad-interim al României la Washington, scria
Bucureştiului: „Pentru a ne putea continua activitatea de informare şi urmărire a
activităţii rezistenţei, precum şi a întreprinde acţiunile de combatere a
manevrelor ei, binevoiţi a aproba de urgenţă fondurile necesare”2. Cu toată
această efervescenţă de spionaj în anii 1947-1948, în perioada următoare
interesul guvernului Groza pentru foştii monarhi va fi mult mai redus.
Cantonarea definitivă a Armatei Roşii în Europa de Est şi consolidarea
regimurilor comuniste supuse Moscovei vor aduce o anume „securitate” a
comunismului răsăritean. Deşi interesat în continuare de emigraţia „burgheză”,
P.C.R. nu se mai simţea vulnerabil şi nu mai credea în posibilitatea restaurării
monarhiei române.

1
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Ibidem, Telegramă din 24 mai 1948.
Ibidem, Telegramă din 1 februarie 1948.
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CONSILIERI SOVIETICI ÎN ROMÂNIA
ÎN PRIMUL DECENIU POSTBELIC (1945-1955)
Eugen Cristian Răduţ*
SOVIET ADVISERS IN ROMANIA
IN THE FIRST POST-WAR DECADE (1945-1955)
Abstract
The article reveals some of the main actions that established the soviet
domination on Romania at the beginning of the Cold War and also pursues the activity
of the institution of soviet advisers for the first post-war decade (1945-1955). This
occult institution was settled in Bucharest since november 1949, after Gheorghe
Gheorghiu-Dej, the communist leader of Romanian Worker’s Party, requested from
Moscow a few experts to investigate some of the party members with unclear and
suspicious activity, because the political regime from Bucharest had a lack of
experience in such investigations taking place successfully. Until the departure of
Russian troops from Romania, Soviet advisers exerted an interesting guardianship over
Romanian politics.
Cuvinte cheie: consilieri sovietici, comunism, Sovrom, Cominform
Key words: soviet advisers, communism, Sovroms, Cominform

Una din particularităţile lumii de după cel de-al doilea război mondial
postbelice o reprezintă bipolaritatea sa. În această perioadă, fapt unic în istorie,
s-a manifestat necontenit opoziţia dintre două entităţi politice, economice şi
socio-culturale parcă anume făcute pentru a se opune una alteia: democraţie şi
totalitarism, capitalism şi comunism, drepturile omului şi „necesitatea
înţeleasă”, burghezul şi „omul nou”. Această antiteză a marcat istoria câtorva
generaţii, a cultivat conştiinţe, modele de urmat, dar tot ea, în final, a indicat
umanităţii care reprezenta, de fapt, cel mai potrivit cadru de dezvoltare.
În primii ani postbelici, regimul comunist înregistra o creştere
spectaculoasă în lume. Dacă în momentul declanşării celui de-al doilea război
mondial, doar despre U.R.S.S. se putea vorbi ca fiind o „democraţie populară”,
peste nici zece ani, în 1949, realitatea era că aproape o treime din populaţia
lumii îşi ducea existenţa în state care se revendicau de la ideologia marxistă.
Este vorba de opt state central şi est-europene (Albania, Bulgaria, Iugoslavia,
*
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România, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia şi R.D. Germană) şi două state
asiatice (China şi Coreea de Nord), toate aflate, în grad diferit, sub tutela
politică, economică sau măcar ideologică a Uniunii Sovietice.
De altfel, fie şi neoficial, se făcuse cunoscută viziunea liderului sovietic
Iosif Stalin privitoare la modul cum urma să fie reconfigurată harta Europei la
sfârşitul celui de-al doilea război mondial, manifestată în aprilie 1945, în cadrul
unei discuţii private cu fruntaşul iugoslav Milovan Djilas:
„În războiul acesta nu este ca în cel trecut, cel care ocupă un
teritoriu îşi impune şi sistemul său social. Fiecare îşi impune sistemul său până
acolo unde ajunge armata sa. Altfel nici nu poate fi”1.
Şi, începând cu 1944, armata sovietică avansa mereu în direcţia Europei
Centrale, spre Polonia şi Germania; din a doua jumătate a aceluiaşi an însă, o
bună parte din trupe au fost concentrate în direcţia Balcanilor, spre a le devansa
pe cele anglo-americane, care de altfel nu au întreprins ceva concret pentru a se
opune acestei manevre. Astfel, sfârşitul războiului găsea armata sovietică solid
instalată în Europa Centrală şi de Sud-Est; prin dreptul de cuceritor – sau în
propaganda vremii de „eliberator” – îi reveneau România, Bulgaria, Ungaria,
părţile răsăritene ale Germaniei şi Austriei, iar ca „aliat” se stabilea
„provizoriu” în Polonia şi Cehoslovacia.
De fapt, în ţările ocupate de armatele lor, sovieticii s-au comportau
totalitar, iar România nu a constituit o excepţie. La 12 septembrie 1944, la
Moscova, se semna Convenţia de Armistiţiu dintre Naţiunile Unite şi România.
La articolul 4 se prevedea restabilirea frontierei de stat dintre U.R.S.S. şi
România, aşa cum fusese „stabilită prin convenţia sovieto-româna din 28 iunie
1940”. Modul cum fusese redactată Convenţia de armistiţiu de la 12 septembrie
19442 a arătat foarte clar ce fel de soartă pregătea U.R.S.S. statelor care urmau
să facă parte din sfera sa de influenţă. Comisiile Aliate de Control, constituite
anume pentru supravegherea implementării prevederilor Convenţiei de
Armistiţiu, au fost total neutralizate de către sovietici, astfel că România se
găsea la discreţia „fratelui mai mare”. Iar din momentul în care Stalin l-a
nominalizat pe Andrei Vîşinski să se ocupe de afacerile externe privitoare la
România, s-a intervenit fără jenă în toate domeniile vieţii publice, cu prioritate
în cele politice.
Pentru întărirea suportului popular al noului regim politic care urma să
fie configurat şi pentru a-şi atrage simpatia şi bunăvoinţa cetăţenilor români,
Stalin a decis retrocedarea Transilvaniei integrale către România şi anularea
1

Vezi Jean-François Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele
noastre, Iaşi, Editura Polirom, 1998, p. 11.
2
Se ştie că sovieticii au tergiversat semnarea acestei Convenţii anume pentru a se putea ocupa
cu armata atât cât era necesar pentru ca statul român să fie nevoit a accepta condiţiile Moscovei.
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prevederilor Dictatului de la Viena de la 30 august 19401. Această acţiune
fusese anunţată de prevederile Convenţiei din septembrie 1944, unde statului
român i se solicitase în schimb concursul în războiul antihitlerist.
Pregătirea României pentru sovietizare a însemnat o cale minuţios
plănuită, sesizabilă şi în cazul celorlalţi sateliţi sovietici. În primul rând, prin
constituirea Blocului Naţional Democratic, care reunea pe comunişti,
social-democraţi şi naţional-ţărănişti s-a realizat lovitura de stat de la 23 august
1944, prin care era înlăturat regimul Antonescu în favoarea unor guverne de
uniune naţională, conduse ulterior de generalii Sănătescu şi Rădescu, în cadrul
cărora comuniştii deţin tot mai multe departamente cheie: Justiţie, Transporturi.
Mai mult, în prezenţa Armatei Roşii, printr-o serie de acuzaţii şi false mişcări
de protest, guvernul de coaliţie al generalului Rădescu a fost înlocuit, la 6
martie 1945, cu unul pro-comunist, condus de către dr. Petru Groza2.
Apoi, alegerile parlamentare desfăşurate pe 19 noiembrie 1946 în
Regatul României au fost câştigate de către Blocul Partidelor Democrate
(BPD), compus din Partidul Comunist Român, Partidul Social-Democrat,
Frontul Plugarilor, Partidul Naţional Liberal-Tătărescu, facţiunea ţărănistă a lui
Anton Alexandrescu, Uniunea Patrioţilor etc., în urma unei campanii electorale
plină de abuzuri şi intimidări asupra activităţii „partidelor istorice” PNŢ
respectiv PNL, după unele surse fiind chiar vorba de falsificarea rezultatelor
alegerilor în favoarea blocului comunist3.
Anihilarea pluralismului politic a continuat prin înscenarea de la
Tămădău, când un număr important de fruntaşi ai Partidului Naţional Ţărănesc
– Ion Mihalache, Nicolae Penescu, Nicolae Carandino şi Ilie Lazăr – hotărâţi să
se refugieze în străinătate pentru a continua de acolo lupta anticomunistă, au
fost arestaţi la 14 iulie 1947 pe Aerodromul de la Tămădău şi condamnaţi
pentru „încercare de fugă într-o ţară străină”. La sfârşitul aceluiaşi an, regele
Mihai I a fost obligat să demisioneze, fiind proclamată Republica Populară
1

La 12 septembrie 1944, cu prilejul semnării de către România a Armistiţiului cu Naţiunile
Unite, pe lângă unele probleme dezavantajoase pentru ţară se stipula la pct. 19: „Guvernele
Aliate socotesc hotărârile Arbitrajului de la Viena cu privire la Transilvania ca nule şi
inexistente şi sunt de acord ca Transilvania (sau cea mai mare parte a ei) să fie restituită
României sub condiţia confirmării prin tratatul de pace”, cf. I. Ardeleanu, V. Arimia, M. Muşat,
23 August 1944. Documente, II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, p. 709.
2
Comuniştii au căpătat poziţii influente în guvernul Groza. Dacă în cabinetele Sănătescu şi
Rădescu, comuniştii au deţinut ministerele Justiţiei (Lucreţiu Pătrăşcanu) şi Comunicaţiilor
(Gheorghe Gheorghiu-Dej), şi un subsecretariat de stat la Ministerul Afacerilor Interne (Teohari
Georgescu), în guvernul Groza ei deţineau Justiţia (Pătrăşcanu), Comunicaţiile (GheorghiuDej), Afacerile Interne (Teohari Georgescu) şi Propaganda (Petre Constantinescu-Iaşi), precum
şi subsecretariate de stat în ministerele Agriculturii (Constantin Agiu) şi Comunicaţiilor (Ion
Gheorghe Maurer); vezi Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX,
Bucureşti, Editura Paideia, 1999, p. 491-492.
3
Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 108.
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Română la 30 decembrie 1947, iar împotriva comunizării ţării nu mai rămăsese
nici un obstacol.
Studiul asupra istoriei regimurilor comuniste din ţările Europei
răsăritene comportă permanent problema consilierilor militaro-politici şi
economici. Este vorba despre un grup anume de specialişti sovietici1 care au
activat în anii ’40-’50 în ţările-satelit ale Moscovei din această regiune. Format,
de obicei, din vârfuri ale specialiştilor de la nivel de ramuri şi departamente, din
rândul corpului generalilor şi ofiţerilor superiori ai armatei, Ministerului
Securităţii Statului şi Ministerului Afacerilor Interne ale U.R.S.S., grupul
acţiona îndeosebi la nivelul eşalonului superior al puterii, al conducerii din ţara
de destinaţie2.
Conform unei note a Secretariatului Consiliului de Miniştri al U.R.S.S.,
din octombrie 1949, în Bulgaria, Ungaria, România şi Cehoslovacia lucrau la
acea data 61 consilieri militari şi 9 civili3. Dintre aceştia, 29 de consilieri
militari se aflau în Bulgaria şi toţi consilierii civili se aflau în România.
Un document datat 23 mai 1950, provenind din Arhivele Militare
Române, cuprinde tabelul nominal (cu nume, prenume, grad şi numărul
membrilor de familie) al ofiţerilor sovietici ce-şi desfăşurau activitatea, în
calitate de consilieri, în cadrul ministerului. Din cele 41 de persoane
nominalizate, 31 (circa trei sferturi) erau ofiţeri superiori (1 general-locotenent,
7 generali maiori, 13 colonei, 8 locotenenţi-colonei şi 2 maiori), iar 9 erau
ofiţeri inferiori (2 locotenenţi, 1 locotenent-major, 4 căpitani şi 2 căpitani din
Marina militară)4. Trebuie precizat că, în acel moment, în România se înregistra
un vârf al prezenţei consilierilor civili.
Aşadar, după cel de-al doilea război mondial, sovieticii şi-au răspândit
în toate ţările europene ocupate de ei nu doar trupele şi serviciile secrete, ci şi
numeroşi consilieri pe lângă diverse instituţii autohtone. Tacit, misiunea lor era
supravegherea implantării sistemului comunist după dispoziţiile şefului suprem
de la Kremlin. În fapt, guvernele sateliţilor sovietici doar solicitaseră formal
prezenţa lor, fiindcă decizia fusese luată în termeni reali de către Moscova5.
La 3 noiembrie 1949, Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a trimis o scrisoare lui
Andrei Gromîko, pe atunci locţiitor al ministrului de Externe al U.R.S.S., prin
care se solicita trimiterea unuia sau a doi „specialişti” care să acorde asistenţă
conducerii Partidului Muncitoresc Roman pentru „analizarea situaţiei unor
1

Detalii în Vladimir Tismaneanu, Stalinism pentru eternitate, Iaşi, Editura Polirom, 2005, p. 169.
Ibidem, p. 170.
3
Vezi articolul Florentinei Dolghin, Cine poarta vina?, în „Magazin Istoric”, nr. 4, aprilie,
1998; vezi şi Arhivele Militare Române, fond 3027, dosar nr. 2014, f. 75-76.
4
Ibidem.
5
Lavinia Betea, Maurer şi lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea României, Arad, Editura
Ioan Slavici, 1995, p. 148.
2
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membri ai partidului cu o activitate neclară şi suspectă”1, dat fiind că românii
nu aveau „experienţă suficientă în desfăşurarea cu succes a unor asemenea
anchete”2. În şedinţa din 9 noiembrie 1949 a Biroului Politic al P.C.U.S. a fost
discutata solicitarea lui Dej, adoptându-se decizia ca din partea Ministerul
Securităţii Statului al U.R.S.S. să plece în România A.M. Saharovski şi V.S.
Patrikeev. Cei doi aveau ca sarcina să ajute Securitatea în activitatea ei. Cel mai
apropiat consilier al lui Dej s-a dovedit a fi Mark Borisovici Mitin3, membru al
CC al PCUS, redactorul-şef al săptămânalului Cominformului (Biroul
informativ al partidelor comuniste şi muncitoreşti), „Pentru pace trainică,
pentru democraţie populară”, o bună vreme cu sediul la Bucureşti.4
În primii ani postbelici, Kremlinul a depus eforturi susţinute pentru
acapararea resurselor economice ale sateliţilor săi, ceea ce s-a realizat prin
societăţi mixte (aşa-numitele sovromuri în România), dar şi prin intermediul
consilierilor pe probleme economice5.
În România au fost trimişi foarte mulţi consilieri, semnalaţi „în toate
administraţiile esenţiale, de conducători şi specialişti în întreprinderile
industriale”, dar şi în agricultură, la construirea Canalului Dunăre-Marea
Neagră etc. Nu e lipsit de importanţă să menţionăm că primul plan cincinal
românesc a fost aşternut pe hârtie, în 1949, cu directa implicare a consilierilor
sovietici. Existau mai multe asemenea societăţi, cu domenii de activitate din
cele mai diverse: Sovrompetrol, Sovromlemn, Sovrommetal, Sovromgaz
Sovromchim, Sovromconstrucţia, Sovromnaval, Sovromcărbune. Într-un
memoriu adresat prim-ministrului Petru Groza, Onisifor Ghibu califica
înfiinţarea societăţilor mixte româno-sovietice drept „un capitol al tragediei
noastre de astăzi, camuflat sub firma prieteniei româno-sovietice”6. Cât despre
activitatea lor, acelaşi Onisifor Ghibu considera că „sub acest nume benign, se
duc în Rusia cele mai de seamă bogăţii de tot felul ale ţării noastre, cu preţuri
derizorii, în timp ce pe pieţele noastre lipsesc cele mai necesare articole sau
suntem nevoiţi să le plătim înzecit mai mult decât plătesc pe ele sovietele”7.
Potrivit acordului sovieto-român cu privire la furnizările de mărfuri
româneşti ca indemnizaţie pentru pagubele de război, semnat la Moscova pe 16
ianuarie 1945 şi potrivit articolului 11 din Convenţia de Armistiţiu, România
trebuia să plătească Uniunii Sovietice, între 12 septembrie 1944 şi 12
septembrie 1950, 300 milioane dolari; 50 milioane dolari anual timp de 6 ani,
1

Ibidem, p. 149.
Ibidem.
3
Vladimir Tismaneanu, op. cit, p. 169.
4
Ibidem.
5
Vezi Jean-François Soulet, op. cit., p. 11.
6
Onisifor Ghibu, Chemare la judecata istoriei, vol. I, Bucureşti, Editura Albatros, 1992, p. 102103.
7
Ibidem, p. 103.
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din care: 50 milioane dolari produse petroliere; 54 milioane dolari cherestea,
vite şi grâne; 96 milioane dolari vase maritime şi fluviale; material mecanic şi
feroviar.
Ceea ce s-a întâmplat efectiv în comerţul româno-sovietic în perioada
1944-1955 a constat în livrări româneşti în contul despăgubirilor pentru
întreţinerea trupelor de ocupaţie din România; livrările sovietice pentru
România şi pentru trupele sale din România; aportul (efectiv) sovietic la
constituirea şi funcţionarea sovrom-urilor; prestaţiile de servicii româneşti
pentru trupele sovietice din România şi din alte ţări de „democraţie populară”
sau ocupate (Germania, Austria); „capturi de război” şi valori confiscate de
trupele de ocupaţie, aparţinând aliaţilor sau neutrilor, pe care România a trebuit
să le plătească ulterior; evaluarea corectă a activelor sovietice ale sovrom-urilor
care au fost răscumpărate de România; livrările de mărfuri şi prestaţiile sovromurilor pentru străinătate – indiferent de destinaţie.
Însă nu doar în agricultură sau comerţ erau întâlniţi consilierii sovietici,
ci şi în industrie. Deţinând un loc aparte pe harta „gulagului” românesc, Canalul
Dunăre – Marea Neagră a cunoscut, la rândul său, prezenţa consilierilor
sovietici. De fapt, ideea acestui şantier faraonic a fost sovietică, mai precis ea
aparţinându-i lui Stalin, care i-ar fi comunicat-o şi, de fapt, impus-o lui
Gheorghiu-Dej, cu prilejul unei vizite a liderului comunist român la Moscova.
O brigadă de specialişti sovietici în canale, condusă de generalul
Şapoşnickov, a sosit la Bucureşti în primăvara lui 1949. După revederea unor
studii mai vechi ale unor ingineri români, topometrii şi geologii sovietici au
fixat traseul între Cernavodă şi Capul Midia. O delegaţie română în frunte cu
Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Gaston Marin a plecat la Moscova împreună cu
brigada de consilieri, unde au fost primiţi la Biroul Politic, de faţă fiind Stalin,
Molotov, Beria, Kaganovici etc.
După ce generalul Şapoşnikov a prezentat rezultatele studiului, membrii
Politbiroului sovietic au aprobat proiectul. Lucrările propriu-zise au demarat la
sfârşitul verii anului 1949, sub directa supraveghere a sovieticilor, însă faptul ca
nu a fost un proiect de stat ci unul impus s-a demonstrat cel mai bine după
moartea lui Stalin, survenită în 1953; la 18 iulie, în acelaşi an, lucrările la
executarea canalului au fost sistate, fiind reluate abia în 1975, din ordinul lui
Nicolae Ceauşescu.
De prezenţa consilierilor sovietici nu a scăpat nici cultura română, aflată
în plin proces de transformare pe linia realismului socialist. În linii mari, scopul
era să se renunţe la modelul cultural occidental în favoarea adoptării celui
sovietic1. De altfel, în toate regimurile comuniste se constată importanţa
1

Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc,19481965, Iaşi, Editura Polirom, 2001, p. 164-170.
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prioritară acordată şcolarizării, a cărei ţinta finală era „moartea” omului vechi,
înlocuită de „naşterea” omului nou1.
Deşi prezenţa lor este mai dificil de reconstituit, puteau fi întâlniţi în
literatură, artă, teatru, film etc. Spre exemplu, la începutul anilor 1950, un pictor
sovietic pe nume Grigorenko era consilier la Comitetul Artelor şi Culturii,
controlând şi hotărând în diverse probleme, de la iniţiativa ridicării, în 1950, a
unei gigantice statui a lui Stalin, în inima capitalei României, până la chestiuni
legate de traficul de influenţă, comenzile de lucrări monumentale sau vernisaje.
Celebru este Mihail Roller, numit în 1948 academician, odată cu
transformarea Academiei Române în Academia Republicii Populare Române, el
deţinând un număr impresionant de funcţii în structurile de partid: directoradjunct al Institutului de istorie a Partidului, şeful secţiei de ştiinţă a CC al
PMR etc. Mihail Roller a condus grupul de istorici care au publicat în 1947
manualul şcolar sovieto-român de „Istoria României”. Plin de falsificări şi scris
de-o manieră nepatriotică, în epocă acest manual, formulat conform noţiunilor
marxist-leniniste de periodizare şi evoluţie socială, a reprezentat o modalitate de
îndoctrinare şi de propagandă comunistă a PMR-ului.
Convingerile personale ale generalilor şi ofiţerilor superiori sovietici
aflaţi în structurile de forţă ale ţărilor din regiune s-au transformat deseori în
puncte obligatorii ale agendei de lucru ale acestor organe. Activitatea
consilierilor sovietici în România, cu caracter eminamente secret, este încă
dificilă de reconstituit datorită informaţiilor reduse oferite de arhivele
româneşti, lucru explicabil deoarece, potrivit lui Gheorghe Apostol, un apropiat
al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej „nu se lucra cu acte[…], de obicei, se lucra
deschis, fiindcă omul Biroului Informativ avea acces la şedinţele plenare ale
CC al PMR. (...) Ei asistau, vedeau ce se discuta, interveneau. Peste cuvântul
lor nu mai îndrăznea nimeni să treacă. Deci, dispoziţiile erau verbale, nu
scrise. Nu se consemna nimic despre aceasta în actele Biroului Politic”2.
Cele mai vizate sectoare ale statului român de către consilierii sovietici
erau cele de autoritate: Ministerul de Interne, Securitatea şi Armata. Situaţia
este explicabilă, dacă avem în vedere ca liderii de la Kremlin erau adepţii
manevrelor din umbră şi ai impunerii cu forţa a deciziilor pe care le luau. Tot
Gheorghe Apostol aminteşte că toate ministerele fuseseră „înfundate cu
consilieri sovietici, iar armata şi internele, mai ales securitatea, erau năpădite
de ei”3.
Pe plan politic, şeful consilierilor sovietici pe linia serviciilor secrete în
România anilor 1944-1947 a fost Dimitri Gheorghievici Fedicikin. Personaj
1

Vezi Jean-François Soulet, op. cit., p. 11.
Lavinia Betea, op. cit., p. 261.
3
Vezi Silviu Brucan, Generaţia irosită. Memorii, Bucureşti, Editurile Univers&Calistrat
Hogaş, 1992, p. 68.
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care acumulase o bogată experienţă în Balcani, în perioada imediat postbelică a
ajuns să aibă o influenţă enormă la Bucureşti, dându-i indicaţii şi instrucţiuni lui
Gheorghiu-Dej, dar şi importanţilor agenţi ai serviciilor secrete sovietice în
România, ca Emil Bodnăraş sau Gheorghe Pintilie. Din punct de vedere politic,
activitatea lui Fedicikin în domeniul securităţii şi informaţiilor era dublată de
către Andrei Ianuarevici Vîşinski, comisar adjunct al afacerilor externe ale
U.R.S.S.
Între anii 1947 şi 1949 a urmat Serghei Savcenko, iar între anii 19491953, funcţia de şef al consilierilor sovietici din România, pe linia Securităţii, a
fost deţinută de Aleksandr Mihailovici Saharovski, un agent de carieră al
structurilor sovietice de securitate şi cu ingerinţe recunoscute în treburile
interne ale Partidului Muncitoresc Român. Cu sprijinul acestuia (la începutul
anului 1952, Saharovski a trimis la Moscova rapoarte negative despre grupul
Pauker-Luca-Georgescu, în timp ce Dej era prezentat ca fiind împiedicat în
activitatea sa de către cei trei rivali) a reuşit Gheorghe Gheorghiu Dej să se
impună la conducerea partidului.
Relaţiile ruso-române din anii ’40-’50 au condus spre edificarea în
România a unui nou tip de regim politic totalitar, care, fără a fi fost popular, a
fost impus în egală măsura prin ambiţia de putere a unor revoluţionari ilegalişti
susţinuţi de forţa şi prestigiul Uniunii Sovietice, aflate la apogeu cât şi prin
politica expansionistă urmărită necruţător de liderii acesteia prin intermediul
consilierilor sovietici.
După 1958, în condiţiile deciziei luate de liderul sovietic Nikita
Hruşciov de a retrage armatele sovietice din România, prezenţa acestor
veritabili „cai troieni” ai Kremlinului s-a estompat discret, rămânând treptat
doar amintirea unor consilierii sovietici care, sub strictă subordonare faţă de
Moscova şi supraveghind la rândul lor partidele comuniste din ţările în care
activau, au avut o contribuţie deloc de neglijat la instalarea regimurilor
comuniste în ţările blocului sovietic.
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LA ROUMANIE VUE PAR LES FILTRES JOURNALISTIQUES
QUÉBÉCOIS ET CANADIENS DES ANNÉES 1970 À 1991¹
Serge Bernier*
ROMÂNIA VĂZUTĂ DE JURNALIŞTII
DIN QUEBEC ŞI CANADA DIN 1970 ÎN 1991
Rezumat
Presa din Canada a reflectat în modalităţi specifice evoluţia evenimentelor din
România, din decembrie 1989 şi prima parte a anului 1990. După olimpiada de la
Montreal, când presa canadiană a prezentat pe larg succesul Nadiei Comăneci, ştirile
despre România au fost sporadice. De Nicolae Ceauşescu s-a amintit doar când s-a
opus escaladării cursei înarmării. Multe referiri s-au făcut despre situaţia specialiştilor
de la centrala atomică (Cernavodă). Interesant, că evenimentele de la Bucureşti au fost
relatate de trimişi ai ziarelor canadiene de la Paris, care s-au deplasat ulterior în
România.
ROMANIA SEEN BY THE JOURNALISTIC FILTERS
FROM QUEBEC AND CANADA BETWEEN 1970-1991
Abstract
The Canadian press has reflected in its own ways the evolution of the
Romanian events, from December 1989 to the beginning of 1990. After the Olympics
in Montreal, when the Canadian press presented widely the success of Nadia
Comaneci, the news concerning Romania were occasionally. Nicolae Ceauşescu was
noted only when he opposed the escalating of arms race. Many references were made
about the situation of specialists from the nuclear power plant (Cernavoda).
Interestingly, the events in Bucharest were reported by Canadian newspaper’s envoys
in Paris, which were subsequently sent to Romania.
Cuvinte cheie: România, comunism, revoluţie, tranziţie, alegeri libere
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Introduction
La Roumanie n’est pas un pays inconnu au Canada, particulièrement
après les Jeux Olympiques de Montréal, en 1976, alors que Nadia Comaneci en
avait été la «reine». En 1989-90, Mme Comaneci vit au Québec, tout comme
*
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Dan Hanganu, un grand architecte à qui on doit, aujourd’hui, le complexe du
Cirque du Soleil, une abbaye cistercienne et le bâtiment logeant les Hautes
Études commerciales à Montréal. Cela dit, il n’y a qu’environ 5000 Roumains
d’origine, au Québec, au tournant des années 1990 et un peu plus de 50 000,
dans tout le Canada. A cette époque, cette population est surtout constituée
d’intellectuels et de professionnels. Au total, la Roumanie est peu présente dans
nos journaux et ce jusqu’en décembre 1989.
Avant d’aller plus loin, veuillez excuser le fait que je ne puisse être
présent parmi vous aujourd’hui. Je suis déjà venu deux fois en Roumanie et
j’espère bien avoir l’occasion de me rendre une troisième fois dans votre très
accueillant pays. J’ai également à demander à ce que vous soyez indulgents
quant à ma contribution que j’ai dû fournir à l’intérieur de délais beaucoup plus
serrés que ceux que j’avais envisagés au moment où je me suis engagé à la
fournir: mes devoirs d’administrateur ont empiété largement sur mon travail
d’historien au cours des derniers mois et cette tendance prend de l’ampleur cet
automne.
Pour cette courte étude, j’ai utilisé La Presse et le Globe and Mail, deux
quotidiens, ainsi que le Maclean’s, un hebdomadaire. Pour les années précédant
1990, c’est le Globe and Mail qui a été visité, alors que les deux autres titres
nous ont servi en ce qui concerne, la première année de vie de la nouvelle
Roumanie1. Quiconque travaille avec les journaux se rend compte que ceux-ci
présentent à leurs lecteurs une photo d’un moment précis, sans grande
perspective. Il est toutefois extrêmement intéressant de revenir sur de
telles «photos» presque 20 ans après leur parution. Le chemin parcouru entre
temps par votre pays est impressionnant au plus haut point.
Enfin, je me dois de souligner que, durant l’année 1990, celle sur
laquelle porte l’essentiel de mon texte, nos journaux ont suivi avec attention
toute la gamme des changements qui survenaient à une vitesse fulgurante dans
l’ex-bloc communiste. Et, de loin, le sort de la République démocratique
allemande et la réunification allemande y ont occupé beaucoup plus d’espace
que tout autre pays de l’Est, y inclus la Roumanie. Cela dit, ce pays comme
vous le verrez, sera bien servi.
La Roumanie vue du Canada, entre 1979 et 1982: un bref survol
En 1979, une lettre dans le Globe and Mail félicite le président roumain
Nicolas Ceausescu d’avoir résisté aux pressions des autres membres du pacte de
Varsovie, et surtout celles de l’U.R.S.S., qui veulent le voir les joindre dans une
1
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accélération de la coûteuse course aux armements1. A cela, un autre lecteur
répond, que cette politique de Ceausescu est remarquable et a été remarquée.
Cependant, le dossier des droits de la personne sous son leadership est
beaucoups moins éclatant et positif. Camps de travail, hôpitaux psychiatriques,
prisons, harcèlement de minorités ethniques et religieuses sont choses courantes
là-bas2. Cela dit, au Canada, on a pris bonne note que la Roumanie suit sa
propre voie depuis quelques années, puisqu’elle n’a pas participé à l’invasion
de la Tchécoslovaqui en 1968.
Quelques mois plus tard, John Gellner, un commentateur politico-militaire
d’origine tchèque, qui suit de près tout ce qui se passe en Europe de l’Est, parle de
rumeurs d’échecs de tentatives de coups d’état anti-Ceausescu téléguidés par
Moscou. Il lie la résistance roumaine aux pressions soviétiques à l’arrivée, en
Bulgarie, pour la première fois depuis les débuts du Pacte de Varsovie, de deux
divisions russes, soulignant que la Bulgarie a des frontières avec la Roumanie et la
Yougoslavie, deux pays qui répondent de moins en moins bien aux de désidératas
de Moscou3. En juillet suivant, le Globe souligne, le refus roumain de signer une
déclaration antichinoise, alors que la Chine a tenté d’envahir la Vietnam4.
En novembre, ce journal reprend in extenso une dépêche de Reuters qui
raconte l’éjection du parti communiste roumain du vieux militant communiste
Constantin Peroulescu, 84 ans, qui avait osé contester la réélection de
Ceausescu au poste de Secrétaire général du parti communiste roumain, disant
que ce dernier faisait passer ses intérêts personnels avant ceux du pays5.
Suite à ce qui se passe avec le mouvement Solidarité en Pologne, un
grand intérêt est soulevé au Canada concernant toute l’Europe de l’Est. Le
Globe publie, en janvier 1982, une série d’articles par Robert Kaplan,
journaliste à la pige, qui vient de voyager dans cette partie du monde. Ses
articles traitent de différents pays dont la Roumanie qui, écrit-il, pourrait se
couvrir de dettes avec ses réacteurs nucléaires importés, mais qui réussit à s’en
sortir par ses exportations qui couvrent ses dépenses. Il a entendu des
travailleurs roumains lui dire que leurs collègues polonais devraient avoir moins
de connaissances en politique et, plutôt, faire comme eux, c’est-à-dire, travailler
et accepter leur fardeau. Un de ses articles parle des problèmes nationalistes qui
existent en Europe de l’Est, entre autres, du sort de la population roumaine de

1

Charles R. Catto, dans „Globe and Mail”, 1 janvier 1979, p. 6; voir aussi le résumé d’un
article du „New York Times”, publié par la suite dans la „Globe and Mail”, du 10 janvier 1979,
p. 9.
2
Alan Bishop, dans„The Globe and Mail”, 20 janvier 1979, p. 7.
3
, John Gellner, loc.cit., 7 avril 1979, p. 9.
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„The Globe and Mail”, 7 juillet 1979, p. 11.
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Ibidem, 24 novembre 1979, p. 3.
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langue hongroise contre laquelle s’exerce, selon lui, une discrimination
évidente1.
Deux mois plus tard, la défection, au Canada, du danseur Vasile Petrutiu
fait l’objet d’une dépêche de la Presse canadienne, à Vancouver, reprise par le
Globe. Toujours en 1982, le Globe publie, le 3 septembre, une dépêche de
Reuters, venue de Paris, qui raconte une incompréhensible histoire d’un
Roumain qui aurait été envoyé en France afin d’y tuer un opposant au régime
de Ceausescu et qui, finalement, aurait travaillé à la défection du chef des
services secrets roumains. Le lendemain, c’est Robin Smyth, du London
Observer Service, qui explique l’histoire dont l’aboutissement serait un soufflet
à Ceausescu et à son immense orgueil. En bref, le tueur roumain se serait
entendu avec les services secrets français pour faire disparaître sa cible durant
quelque temps. Puis, il serait revenu en Roumanie en héros, comme s’il avait
effectivement tué la personne désignée. Plus tard, il aurait quitté son pays avec
son frère et fait réapparaître, plus tard, à la télé, celui qu’il aurait dû tuer. Suite à
cette affaire, une visite du président français en Roumanie a été annulé. Selon
Smyth, le capital de sympathie qu’avait rassemblé Ceausescu en s’opposant à
l’U.R.S.S., trois ans plus tôt, était désormais disparu. Les plans économiques de
Ceausescu, qui ruinent son pays, ont fait perdre toute confiance en lui. En
Roumanie, on l’adore de force, sa police, la Securitate, réduisant au silence tout
opposant. Mais, à l’étranger, et avec cette affaire française, Ceausescu est
l’objet de risées2.
A la fin de la même année, Robert Kaplan, encore, présente son portrait
de la Roumanie, telle qu’il l’a vue en la visitant. Au dire de diplomates
occidentaux qui se sont ouverts à lui, à Bucarest, le Roumanie a alors le régime
le plus répressif du bloc soviétique. La population est alors soumise à un
rationnement sévère, Ceausescu ayant décidé que son pays paierait toute sa
dette extérieure dans les plus brefs délais, coûte et que coûte: pour ce faire, on
importe le moins possible et on exporte au maximum, même si la population en
souffre3.
Les Roumains hésitent à parler à tout étranger par crainte de la
Securitate. Mais peu importe ce que le Globe pense, M. Ceausescu fait une
visite officielle au Canada en 1985, où des discours flatteurs à son égard seront
prononcés. Le Canada était alors «particulièrement honoré» par cette présence,
avait dit la Gouverneure générale Jeanne Sauvé. On le constate, ces journalistes
canadiens transmettent, en 1982, un message plutôt négatif de la Roumanie,
alors qu’en 1979, il était plutôt positif, sans être euphorisant.
1

Robert D. Kaplan, dans „The Globe and Mail”, 2 janvier, p. 9, 7 janvier, p. 7, 9.
„The Globe and Mail”, 3 septembre 1982, p. 9, et article de Robin Smyth, du 4 septembre, p. 9.
3
Robert D. Kaplan, loc.cit., 25 décembre 1982, p. 9.
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La Roumanie vue du Canada en 1990
En 1990, il y a consensus entre le Maclean’s et La Presse quant à ce
qu’était la Roumanie sous Ceausescu en 1989 et ce qu’elle est en train de
devenir en 1990. La Presse suit l’évolution de la situation largement à l’aide de
dépêches publiées d’abord dans Le Monde (France), celles-ci reposant le plus
souvent sur des communiqués fournis par diverses agences de presse. Je m’en
tiendrai ici presque exclusivement aux articles rédigés par des journalistes,
envoyés spéciaux, collaborateurs de La Presse ou encore, à certains spécialistes
consulter par ce journal. Chose certaine, La Presse démontre ainsi un intérêt
évident quant à ce qui se déroule au Roumanie. Comme exemple, entre les 2 et
5 janvier 1990, quatre dépêches venues d’ailleurs on été publiées. Alors que, les
1er et 6 janvier, ce sont des articles du correspondant de La Presse, à Paris,
détaché pour l’occasion en Roumanie, qui couvrent la situation roumaine. Pour
sa part, Maclean’s utilise ses propres journalistes et recherchistes pour ses
articles de fond.
En 1989, tout le bloc de l’Est est en ébulition. Un des cas qui est étudié
par le Maclean’s, en novembre, est celui de la Moldavie, qui a une frontière
avec la Roumanie dont elle a déjà fait partie d’ailleurs. En 1989, la minorité
russe de cette république se dit de plus en plus ostracisée. Le directeur du
bureau du Maclean’s à Moscou, Anthony Wilson-Smith, a visité la Moldavie,
fin octobre, et parle des problèmes interethniques qui y existent. La langue
roumaine doit devenir, le 1er janvier 1990, la seule langue officielle, et
l’alphabet latin remplacera le cyrillique. Mais Moscou ne s’énerve pas. On sait,
là-bas, que les Moldaves ne désirent pas se joindre au régime extrêmement
répressif de la Roumanie de Ceausescu1.
Moins de deux mois plus tard, les choses auront complètement changé
en Roumanie, dernier des pays de l’Est à faire sa révolution. Or, des Canadiens
auraient été impliqués indirectement dans le début des troubles qui ont conduit
à la disparition du Ceausescu. Un reportage, fait clandestinement pas des
journalistes francophones canadiens, en mars 1989, sur le sort de la minorité
hongroise de Roumanie, a été diffusé, en juillet, en Hongrie, et largement suivi
en Transylvanie. C’est un pasteur protestant, Lazlo Tokes, de Timisoara, qui a
accordé l’entrevue et a insisté auprès des journalistes pour qu’elle soit diffusée.
Il y parlait des abus aux droits humains vécus par les Roumains en général et de
la discrimination dont faisait l’objet la minorité hongroise en particulier. Dès
lors, Tokes avait été l’objet de menaces et d’attaques ce qui avait amené sa
communauté à serrer les rangs et à résister. La police avait appelé des renforts,
la situation avait dégénéré et s’était transformée, en décembre, en une
démonstration de masse anti-gouvernementale. Vous connaissez ces faits et
1

Anthony Wilson-Smith, Happy Moldavie, Authorities deny visit problems even exist, dans
„Maclean’s”, 13 novembre 1989, p. 32 à 35.
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leurs suites immédiates mieux que moi. Mais l’article de John Bierman et Peter
Lewis, en ce 1er janvier 1990, ajoutaient une autre élément liant le Canada à la
Roumanie, à ce moment-là, soit les 22 Canadiens qui servaient de conseillers à
l’implantation de deux réacteurs CANDU en Roumanie: après enquête, aucun
n’avait été en danger durant les événements ayant mené à la disparition des
Ceausescu mais, aussi, à une mini-guerre civile qui avait fait des centaines de
morts et de blessés1. Une semaine plus tard, le Maclean’s produit un autre
article qui raconte en détail la fin du régime Ceausescu et les premières
réformes du gouvernement provisoire: arrêt de certaines exportation pour
améliorer le sort des Roumains, ouverture à l’avortement mais l’article est aussi
clair quant au fait que l’avenir politique est loin d’être clair. Les communistes
d’hier, qui ont pris la direction du pays, inspirent peu de confiance à beaucoup
d’intellectuels et d’étudiants. La grogne commence déjà. Cela dit, le
gouvernement canadien a reconnu la nouvelle force politique roumain qui s’est
engagé à faire des réformes démocratiques, alors qu’on ensevelissait encore les
corps de ceux tués durant les derniers sursauts du régime Ceausescu2.
Si la résistance protestante roumaine a conduit à la disparition du régime
Ceausescu, qu’en a-t-il été de l’Église orthodoxe roumaine très largement
majoritaire? Selon Louis B. Robitaille, à quelques individus près, cette Eglise se
serait donnée au régime et n’aurait pas joué le rôle de résistance que l’Eglise
catholique a eu en Pologne ou les protestants en RDA et en Roumanie même.
Toujours selon Robitaille, la vie intellectuelle libre était inexistante en
Roumanie, ce qu’avait constaté Kaplan sept ans plus tôt. Qui plus est, l’avenir
s’annonçait difficile car les remplaçants de Ceausescu, au tout début de 1990,
étaient des communistes (3,5 millions de membres dans ce parti, en décembre
1989 dans un pays de 23 millions d’habitants).
Cinq jours plus tard, le même journaliste arrive à un constat qu’il
résume ainsi: il n’y a que des communistes à la direction des affaires
aujourd’hui (le Front du Salut national) en Roumanie alors qu’il ne reste plus
un seul communiste dans le pays. Le peuple a souffert durant la révolution de
décembre, mais ce sont des communistes qui n’ont jamais ouvertement coupé
avec le régime de Ceausescu qui tiennent les rennes du pouvoir intérimaire,
avant des élections libres, disent-ils, qui auront lieu en avril. Déjà, des
manifestations ont lieu contre le nouveau régime qui exerce un monopole sur la
vie démocratique. Il cite des noms, les nouvelles fonctions que ces personnes
occupent mais, aussi, celles qu’elles remplissaient dans le régime Ceausescu,
1

John Bierman, Peter Lewis, A Horrible Crackdown. The last hard-liner lashes out at revolt,
dans „Macleans’s”, 1er janvier 1990, p. 60. à 61.
2
Peter Kopvillem, Andrew Philips, Romania Unchained et aussi A Troubled Past. Old Faces
fill the administration et The chilling secrets. A visit to the securitates hideways, dans
„Macleans’s”, 8 janvier 1990, p. 20 à 27.
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deux semaine plus tôt. Robitaille comprend qu’une politique d’épuration
radicale de tous les communistes déclencherait une traumatisme social
supplémentaire. Un des dangers qu’il entrevoit est le marasme économique du
pays qui pourrait le rendre ingouvernable1.
Ce même jour, Guy Cormier y va d’un éditorial où il reprend des thèmes
lus dans une série de dépêches et d’analyses faites à chaud quant au simulacre
des procès faits aux Ceausescu, suivis de leur exécution immédiate2. Ce numéro
de La Presse inclut également un communiqué tiré du Monde et un article
d’humeur intitulé Y’a pas que la Roumanie dans la vie3 où, en fait, on ne parle
pas de ce pays. Dans les jours qui suivent, on reprend des articles issus du
journal français Le Monde, ou on en rédige sur place à partir de dépêches de
AFP, Reuter, UPI, AP etc… Les lecteurs intéressés, dont la communauté
roumaine du Québec, peuvent ainsi suivre le déroulement des événements dans
une ère où internet est pratiquement inexistant. Protestations des opposants au
nouveau régime, courte biographie de Nicolas Ceausescu, règlements de
comptes, mises en garde du FSN contre l’anarchie, renaissance de vieux partis
d’avant le communisme sont ainsi présentés aux lecteurs. Le 9, un article de La
Presse rapporte que plus de 300 000$ ont été recueillis par les Canadiens pour
aider la population roumaine. Le Québec a donné le plus à ce jour. Énergie
atomique Canada, qui a vendu des réacteurs à la Roumanie, a fourni 25 000$4.
Le 13 janvier, nouvel éditorial, qui parle d’une démocratie fragile,
partout en Europe de l’Est. Mais celle qui est en Roumanie est l’une des pires.
Les communistes détiennent tout le pouvoir, mais on interdit leur propre parti.
Ils profitent de l’appareil du parti tout en oubliant les crimes du passé5. Le
Conseil du Front du salut national (CFSN) le gouvernement temporaire, n’en
finit pas de signer des décrets puis de les annuler lorsque la pression de la foule
se fait trop forte. Les volte-faces sont nombreuses. Mais pour mieux
comprendre ce qui sous-tend ce chambardement à l’Est, La Presse fait appel à
un témoin qui a voyagé dans trois pays communistes menés par des dictateurs,
dont la Roumanie.
C’est surtout à une leçon de philosophie politique que nous convie
Roger Rondeau qui trouve que ces dictateurs nous frappent particulièrement en
raison du principe égalitariste qui les anime. Et de faire vivre au lecteur la
mégalomanie de Ceausescu et de ce qu’en tiraient ses proches6.
1

Louis B. Robitaille, Les Roumains n’ont pas en la force de fêter, dans „La Presse”, 3 janvier
1990, p. A1.
2
Ibidem, p. B4.
3
Pierre Foglia, loc.cit., p. A5.
4
Lily Tasso, $311 657 recueillis pour la Roumanie, dans „La Presse”, 9 janvier 1990, p. A 10.
5
Frédéric Wagnière, Démocratie fragile en Europe de l’Est, loc.cit., p. B 2.
6
Roger Rondeau, Quand les chefs tremblent sur leur socle, loc.cit., 20 janvier 1990, p. B 4.
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Le 12 février, un nouvel éditorial traite des enfants sidéens en
Roumanie. La maladie leur est généralement transmise dans les orphelinats par
des instruments médicaux mal stérilisés ou des transfusions de sang contaminé.
La plupart de ces enfants, venus au monde suite à une politique nataliste de
Ceausescu, on été abandonnés par des familles ne pouvant pas les nourrir1. En
mars, l’attention se porte sur les mouvements de protestation anti-CFSN qui
passent par la séquestration du vice premier ministre, pendant quelques heures,
et l’intervention brutale des mineurs pro-CFSN, venus du centre du pays, contre
les manifestants des partis politique de l’opposition. Une autre donnée
réapparaît toutefois, et ceci, au Canada, celle de la minorité hongroise de
Roumanie.
Le pasteur Laszlo Tokes est alors de passage à Montréal accompagné de
son frère, Istvan qui vit dans cette ville. Bien que membre du CFSN, il parle des
rivalités ethniques existant au centre de l’Europe depuis toujours. Avec
Ceausescu, elles n’étaient pas visibles en Roumanie mais, lui parti, le couvercle
de la marmite a sauté et maintenant les Hongrois font face à des débordements
chauvins, xénophobes et nationalistes. Des Hongrois viennent de Hongrie pour
se colleter avec des ultra-nationalistes roumains. La ville de Targu-Mures a été
mise à feu et à sang le 22 mars et seule l’intervention des chars a pu ramener
l’ordre. Toute concession faite aux Roumains de langue hongroise, comme le
droit d’étudier à l’université dans leur langue, conduit à des débordements qui
finissent en morts et blessés2. Curieusement, ce drame roumain arrive au
Canada alors que se joie un psycho-drame sans violence, celui de l’accord du
Lac Meech, qui devait amener le uitsec.. à accepter la constitution canadienne:
l’accord fut regeté par toutes les parties.
Suite à la longue saga des élections suivie au jour le jour grâce à des
articles tirés du Monde, un éditorial de La Presse parle de révolution inachevée:
on évoque même la possibilité que cette révolution n’ait été qu’un écran
masquant un coup d’état. Il n’était pas nécessaire d’être profondément
démocratique pour conclure qu’il fallait se débarasser du régime de Ceausescu.
Le Conseil voit, pour de bonne raisons, sa légitimité et son indépendance par
rapport à la vieille clique communiste sérieusement questionnées. Les misères
faites aux partis politiques qui essaient, vaille que vaille, de s’organiser pour les
élections toutes proches, démontrent que la démocratie est loin d’être bien
accrochée en Roumanie3.

1

Frédéric Wagnière, Les enfants sidéens en Roumanie: les petite martyrs de Roumanie, loc.cit.,
12 février 1990, p. B2.
2
Marie-Claude Lortie, Roumanie: la minorité hongroise appelle au secours, loc.cit., 25 mars
1990, p. A1.
3
Frédéric Wagnière, La révolution inachevée en Roumanie, loc.cit., 13 mai 1990, p. B2.
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Des articles paraissent presque chaque jour sur la Roumanie, mais ce qui
fascine encore plus les Canadiens, c’est la disparition du Pacte de Varsovie,
l’arrivée de leaders comme Vaclav Havel à la tête de nouvelles démocraties.
Quant à la Roumanie, ce qu’on en dit est déprimant: économie la plus sinistrée
d’Europe, le niveau de consommation le plus bas des pays de l’Est, un parc
automobile désuet, une agriculture très peu mécanisée, une infrastructure
industrielle extrêmement polluante et archaïque. Ion Iliescu ne convainc pas de
son sentiment démocratique et il navigue entre économie planifiée et
capitalisme ouvert.
Le jour précédent les premières élections libres depuis 44 ans, La Presse
publie une série d’articles. Elle reprend une dépêche de Jacques Boyer, de
L’AFP, qui dit que la Roumanie a été la dernière, à l’Est, à faire sa révolution et
la seule à verser le sang. Quant à ceux qu’elle s’apprête à élire, ce sont les
politiciens qui promettaient le moins de changements1. Les quelques articles
tirés d’ailleurs sont complétés par un autre, à saveur plus locale, qui traite de la
communauté roumaine de Montréal face aux élections du lendemain, 20 mai
1990. Composée surtout d’intellectuelle, de professeurs d’université et de
professionnels, ces Roumains d’origine ont accueilli comme un miracle la
révolution de décembre. Ils croient que les élections donneront facilement le
Front gagnant, un Front qui n’est pas prêt à faire de grands changements. Ses
adversaires viennent de l’étranger et ne sont donc pas respectés par la
population roumaine qui souffrait sous Ceausescu pendant que ces opposants
vivaient doucement, à l’abri des folies du «Soleil des Carpathes», à l’étranger.
Malgré ce pessimisme à court terme, la plupart voient approcher un avenir rose
pour leur ex-patrie et plusieurs ont déjà mis en place des plans pour aider leurs
collègues restés au pays2.
Pour sa part, Véronique Pasquier fait paraître une entrevue qu’elle a eue
avec Radu Campeanu, candidat libéral à la présidence dans cette élection, qui
s’est sorti d’un attentat, le 5 mai, et dont les meetings sont perturbés
sérieusement par des opposants. Or, Campeanu, professeur d’économie, qui a
vécu en exil à Paris durant 16 ans, vient juste de revenir au pays. Son titre de
vice-président du conseil provisoire d’unité nationale ne le protège pas, ainsi
que ses partisans, d’attaques violentes de membres du Front3. Le jour de
l’élection, Mme Pasquier publie un autre article intitulé: la Roumanie vote en
souhaitant une nouvelle révolution. Les intellectuels qu’elle rencontre sont
désabusés et toutes leurs demandes pour que les ex-communistes ne puissent se
1

Jacques Boyer, „La Presse” (AFP), 19 mai 1990, p. G4.
Lily Tasso, Un intérêt fébrile pour le vote chez les Roumains d’ici, dans «La Presse», 19 mai
1990, p. B5.
3
Véronique Pasquier, Le métier périlleux du candidat de l’opposition: une entrevue exclusive
avec le leader libéral Radu Campeanu, loc.cit., p. B4.
2
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présenter aux élections ou que celles-ci soient retardées afin de permettre aux
partis politiques de s’organiser ont été rejetées. Les résultats des élections sont
tellement prévisibles que c’en est déprimant1.
Le mardi 22 mai, un article s’intitule, comme prévu, Iliescu triomphe
mais les accusations d’irrégularités pleuvent. En fait, avec 87 p.c. des votants
qui l’appuient, Iliescu survole l’opposition. Par ailleurs, le Front, qu’il dirige,
obtient plus de 66 p.c. des sièges: on se croirait revenu à l’époque Ceausescu.
Pour leur part, des observateurs étrangers parlent d’entraves graves lors du vote
et disent même que ces élections n’ont pas été libres. Cependant, ils admettent
que, sans aucun doute, le Front l’a emporté. Le vainqueur n’ignore pas que:
face à la situation économique du pays, son véritable travail débute et que, dans
l’action à venir, il ne se fera pas que des amis. L’opposition pourra s’organiser.
La manipulation, l’intoxication de l’opinion publique et la désinformation qui
ont joué avant les élections seront difficiles à reproduire. Entre temps, le
deuxième parti, au Parlement, est celui de la minorité hongroise2.
L’élection est suivie de démonstrations d’étudiants et d’intellectuels
déçus qui occupent la place de l’Université durant des semaines. Frédéric
Wagnière se tape d’un autre éditorial, le 15 juin, où il fustige le gouvernement
en place qui a fait appel, encore une fois, à des mineurs pour venir, à Bucarest,
chasser de façon violente les protestataires. La répression est passée des mains
de l’armée, de la police et de la Securitate à celles de mineurs de fond. Appuyés
par Iliescu, qui les qualifie de «mes frères», ces hommes se lancent dans de
véritables obstructions et sèment la terreur à Bucarest tuant quelques rares
personnes mais en blessant des centaines d’autres: en Roumanie la violence a
une plus longue tradition que la démocratie. Le journal de l’opposition
Roumania Libera est empêché de paraître et les opposants, incluant leurs chefs,
sont pourchassés sans ménagement3. Leur mission remplie, les gueules noires
quitteront Bucarest avec les remerciements du président roumain.
Par hasard, c’est à ce moment que, le 15e congrès annuel de l’Académie
roumano-américaine se tient à Montréal, à l’École Polytechnique. Pour la
première fois, ces émigrés roumains accueillent des compatriotes qui habitent la
Roumanie. Étant donné ce qui se passe chez eux, quelques uns se demandent
s’ils vont repartir du Canada4. Mgr Virgil Giorghiu, qui célèbre une messe à

1

Ibidem, 20 mai 1990, p. A1.
Ibidem, 22 mai 1990, p. B5.
3
Frédéric Wagnière, Les mineurs protègent le régime de Ion Iliescu par la violence: pauvre
Roumanie, loc.cit., 15 juin 1990, p. B2.
4
Marie-Claude Lortie, La répression en Roumanie: Ça me rappelle le fascisme d’Hitler, dit une
enseignante roumaine [Doina Cornea] de passage à Montréal, loc.cit., 16 juin 1990, p. A2.
2
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Montréal, est déçu par ce qui se passe chez lui. Quand à Nadia Comaneci, elle
déclare peu heureuse de ce qui se passe en Roumanie1.
Juste avant la clôture du congrès de l’Académie, quatre ingénieurs
roumains demandent l’asile politique, craignant pour leur vie s’ils retournent
chez eux.
Certains se disent recherchés par les mineurs: leurs logements auraient
été saccagés. L’un d’eux a un frère qui vit à Montréal et enseigne à
Polytechnique, mais les autres sont sans resources. En 1990, au Canada, seule
une cinquantaine de Roumains on demandé le droit d’asile sur un total de 4000
revendicateurs de ce statut partout au pays2. A ce stade, les États-Unis estiment
que le processus démocratique en Roumanie s’est arrêté. Quant à Iliescu, lors
de son discours d’investiture à la présidence, le 20 juin, il s’engage à maintenir
la démocratie et semble avoir compris qu’il est allé trop loin.
En août, les protestations anti-Front reprennent en force et le
gouvernement, malgré sa victoire convaincante de mai, semble déjà à la dérive.
Mais ailleurs aussi, dans les pays de l’Est, les populations contestent leurs
gouvernants suite à la crise économique qui sévit partout mais, encore plus à
cause de la baisse générale de leur niveau de vie.
En octobre, on note aussi la recrudescence des tensions ethniques, en
Moldavie, qui a des répercussions chez les nationalistes roumains. La première
année d’une Roumanie «convertie», se termine sur une série de réformes –
levée du contrôle des prix, dévaluation de la monnaie, premiers pas vers une
économie de marché-qui ont amené la population dans les rues. Quant à La
Presse, elle juge qu’en Roumanie règne l’incertitude politique3.
A la mi-décembre, La Presse envoie un collaborateur en Roumanie qui
décrit un pays du tiers-monde avec ses pénuries incroyables pour un Québécois,
des augmentations de prix fantastiques et une aide européenne exsangue due au
manque de confiance dans ce pays qui a lâché des mineurs contre l’opposition
six mois plus tôt. Le président Iliescu, à peine élu, attient des sommets
d’impopularité4.
Sur la fin de l’année, l’ex-roi de Roumanie est expulsé du pays: la
contestation n’est toujours pas permise. Pendant ce temps, la commission
économique de l’ONU annonce l’hiver le plus rude, pour la Roumanie, depuis
la Deuxième Guerre Mondiale. C’est ainsi qu’a été parcourue l’année roumaine
1

„La Presse”, 18 juin 1990, p. A2.
Martha Gagnon, Quatre ingénieurs roumains demandent l’asile politique: mariés et pères de
famille, ils craignent de subir les contre coups des événements violents qui secouent leur pays,
loc.cit., 19 juin 1990, p. A11.
3
Agnès Gurda, A l’Est, bouillabaisse, loc.cit., 9 novembre 1990, p. B2.
4
Luc Dupont, La Roumanie, un an après Ceausescu: une liberté douteuse, une pauvreté
certaine, loc.cit., 15 décembre 1990, p. B4.
2
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1990, espoirs sont minces de voir ce pays se convertir véritablement à la
démocratie et au marché ouvert. La révolution sanglante de décembre 1989,
avec ses centaines de morts, n’a pas brillé très longtemps aux yeux de
l’extérieur. La lumière de la liberté s’est amenuisée très rapidement. Cela dit, le
régime de Iliescu est loin d’être aussi répressif que son prédecesseur. Des forces
sont en action qui offrent quelque espoir pour l’avenir, un espoir qui se
confirme dans les années suivantes, mais qui semble bien mince lorsque l’année
1991 débute.
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DEMOCRACY PROMOTION IN POST-COMMUNIST COUNTRIES:
CONGRUENCE BETWEEN HISTORICAL AND POLITICAL
PATTERNS IN EU
Anca Parmena Olimid∗
PROMOVAREA DEMOCRAŢIEI ÎN ŢĂRILE POST-COMUNISTE
LA CONGRUENŢA ÎNTRE MODELELE ISTORICE ŞI POLITICE
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Rezumat
Articolul analizează iniţiativele Uniunii Europene în domeniul promovării
democraţiei dintr-o perspectivă istorică şi politică. Analiza priveşte aspecte teoretice şi
dilemele legate de guvernanţa europeană, strategiile de promovare a democraţiei în
ţările foste comuniste, dezbaterile cu privire la reformele liberale şi interesul naţionale.
De asemenea, trebuie să notăm faptul că Uniunea Europeană a dezvoltat un sistem
ierarhic echitabil. În contextul alegerilor pentru Parlamentul European, o atenţie
specială a fost acordată discuţiilor cu privire la îmbunătăţirea cadrului democratic
european. Ca urmare a evoluţiei procesului democratic, Uniunea Europeană este un
proiect ce nu şi-a găsit încă finalitatea.
DEMOCRACY PROMOTION IN POST-COMMUNIST COUNTRIES:
CONGRUENCE BETWEEN HISTORICAL AND POLITICAL PATTERNS IN EU
Abstract
This article examines the initiatives of European Union in the field of the
democracy promotion from a historical and political perspective. The analysis covers:
the theoretical framework and the dilemmas of the European governance; the EU
democracy promotion strategies in post-communist countries; the debates over the
liberal reforms and the national interest. Moreover, we have to note that EU has
developed a “fairly hierarchical” political system. In the light of the 2009 European
Parliament, particular attention has been devoted to the discussions for improving the
European democracy. Due to the staging of the democratic process, the Union is a
project in evolution that clearly has not reached its final framework.
Cuvinte cheie: democraţie, Uniunea Europeană, deficit democratic,
condiţionare politică
Key words: democracy, European Union, democratic deficit, political
conditionality
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Theoretical perspectives and EU democratic dilemmas
For much of the past twenty years analysts and academics have debated
whether the European Union suffers from a “crisis of identity” combined with a
“democratic deficit”. Critics contend that the structure and functionality of the
European institutions, in particular the visible weakness of the European
Parliament and the lack of enthusiasm and support for the European project
among the European citizens1 have always been present at the European level.
In the light of the 2009 European Parliament, particular attention has also been
devoted to the discussions for improving the European democracy. Due to the
staging of the democratic process, “the Union is a project in evolution that
clearly has not reached its finalité or telos yet”2. Furthermore, in this paper I
explore the attractiveness of EU membership and institutional preconditions
attached to the political process of accession. After having examined the
implications of the reform of the institutional framework, the study explores the
EU democracy promotion using the recent theories and concepts regarding the
effectiveness of the European political accession process.
In recent years the comparative studies on the European democracy
promotion process approched a two-level game. Moreover, William Phelan
argues European politics is undertaken by national governments who strategize
at the national and international levels3. Consequently, the recent litterature on
EU democracy promotion concurs on a number of diffrent variables regarding
the impact of EU accession conditions.
Above all, in this perspective, the studies design the relevance of EU’s
initiatives focused on the domestic condition of democratization. Second, as a
consequence, in the democratization process, we have the studies take into
account the internal obstacles in the transition process. They demonstrate that
“with the accession of Bulgaria and Romania in January 2007, the Fifth
1

For more contributions on how citizens now view European institutions and whether the
various evaluations influence their enthusiasm with the way the quality democracy works in
European Union, see Jeffrey A. Karp, Susan A. Banducci, Shaun Bowler, To Know It Is To
Love It? Satisfaction with Democracy in the European Union, in “Comparative Political
Studies”, Vol. 36, No. 2, April 2003, p. 273.
2
For more details about the institutional preconditions for improving the European democracx
and the analysis of the major improvements at the national level, particularly in parliament’s
scrutiny and goverment’s engagements in the European affairs, see Ben Crum, Staging
European Union Democracy. Discussion Paper prepared for the “Round Table On A
Sustainable Project For Europe”, EPIN (European Policy Institute Network), Working Paper
No. 10/December 2003, p. 1. The full report is available for free download
(http://www.epin.org/pdf/EP_Crum.pdf).
3
For one of the most notable contributions, see William Phelan, Does the European Union
Strengthen the State? Democracy, Executive Power and International Cooperation, Working
Paper No. 95, Center for European Studies, Harvard University, p. 2. The full report is available for
free download (http://www.ces.fas.harvard.edu/publications/docs/pdfs/Phelan95.pdf).
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Enlargement of the EU has come to a close. Whereas the Western Balkans and
Turkey continue to have a membership perspective, the EU has devised the
European Neighborhood Policy (ENP) for the remaining countries of Eastern
Europe and the Mediterranean as an alternative to accession”1.
From liberal reforms to national interest
Most current debate about the European democratic deficit equates
democracy promotion with national political conditionality and liberal political
norms. Jan Zielonka addresses a different aspect of this problem: “Cynics often
describe the recent history of Central and Eastern Europe in terms of moving
from one union to another. The former is of course the Soviet Union and the
latter the European (EU). This seems quite unfair because the latter is a symbol
of liberty and democracy while the former was about one-party rule if not
oppression”2. In using historical conditionality, the author sets the adoption of
the European Union democratic rules and practices as conditions that the former
communist countries have to fulfill in order to receive the European integration.
Moreover, Zielonka’s study shows that the EU political system is “fairly
hierarchical” and it still proves to be a strong factor in the process of
democratization. Moreover, the system is “shared and dispersed among various
governmental centers”3.
Adrian Vatter and Julian Bernauer argue there are different ways of
looking at these aspects. In the light of Lijphart’s comparative study on the
patterns of democracy in 36 countries, the study applies a theoretically broader
version to the European countries4. On the other hand, however, this research
focus addresses the conditional question of how direct democracy is
incorporated into Lijphart’s model democracy5. By contrast, Vatter and
1

For major contributions, see Frank Schimmelfenning, Hanno Scoltz, EU Democracy
Promotion in the European Neighborhood: Political Conditionality, Economic Development,
and the Transnational Exchange (National Centre of Competence in Research, Sociological
Institute, University of Zurich, Working Paper No. 9). The full report is available for free download
(http://www.nccr-democracy.uzh.ch/nccr/publications/workingpaper/pdf/WP9.pdf)
2
Jan Zielonka, The Quality of Democracy after Joining the European Union, in “East European
Politics and Societies”, Vol. 21, No. 1/2007, p. 162.
3
Ibidem, p. 164.
4
Adrian Vatter, Julian Bernauer, The Missing Dimension of Democracy: Institutional Patterns
in 25 EU Member States between 1997 and 2006, in “European Union Politics”, Vol. 10, No.
3/2009, p. 336.
5
On theoretical aspects of democratization at EU multilevel governance, see Gerard Delanty,
Europeanization and democracy: the question of cultural identity, in Joan DeBardeleben and
Achim Hurrelmann (eds), Democratic Dilemmas of Multilevel Governance: Legitimacy,
Representation and Accountability in the European Union, Basingstoke, Palgrave Macmillan,
2007, p. 77-90; Mark Franklin, European elections and the European voter in Jeremy
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Bernauer discuss the results of the analysis including a series of alternative
definitions and model applications. On the basis of this reasoning, the study
develops an innovative contribution in comparative political research including
forms and models of direct democracy “as a full-fledged institutional variable in
the analysis of patterns of democracy in European countries”1.
Defining the democratic input in the European Union
What conclusions can be drawn if we sum up all Zielonka’s arguments?
In our view, one of the most important findings is that the multilevel democratic
representation is warranted for several reasons: one directly through the
European Parliament and other indirectly through the national parliaments2. On
the one hand, the authors argue that the two channels of parliamentary
representation are based on various principles of representation.
Table 1. National parliaments and the European Parliament compared3
Level
Total number

National parliament
National
27 (15 with two
chambers)

European Parliament
European
1

Focus on
legislative
behavior

Dedicated to national
(primary) and EU affairs

Exclusively dedicated to
EU affairs; increased
legislative role in recent
years

Influence over
EU legislation

Indirect

Direct

Executive
control

Limited control over
national governments

Electoral

Varying

EU has made limited
progress in terms of
“executive oversight”4
Proportional representation

Richardson (ed.), European Union: Power and Policy-Making, 3rd edn. London, Routledge,
2006, p. 227-246.
1
Adrian Vatter, Julian Bernauer, op. cit., p. 338.
2
Ben Crum, John E. Fossum, The Multilevel Parliamentary Filed: a framework for theorizing
representative democracy in the EU, in “European Political Science Review”, Vol. 1, No.
2/2009, p. 249-271.
3
See also Ibidem, p. 253; Richard Whitaker, National Parties in the European Parliament: An
influence in the Committee System?, in “European Union Politics”, Vol. 6, No. 1/2005, p. 5-28;
Philip Manow, Holger Döring, Electoral and Mechanical Causes of Divided Government in the
European Union, in “Comparative Political Studies”, Vol. 41, No. 10/2008, p. 1349-1370.
4
More executive functions notably in the foreign affairs field remained in the field of national
governments. For more contribution over the effects of Maastricht Treaty, see Michelle Cini,
European Union politics, New York, Oxford University Press, 2006, p. 178.
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system rules
Distribution of
seats

Distributed more or less
proportionally to
electoral districts

Distributed by member
state with an overweighing
of the smaller member
states

Term

Varying between 4 and
6 years

5 years

Party
organization

National

Supranational political
groups (federations of
national parties)

Citizens’
perception

First-influence

Second-influence

Hurrelmann and Debardeleben identify three channels of democratic
input in the European Union-the European Parliament, national democratic
processes surrounding the Council of Ministers, and the activity of the civil
society in the consultation procedures of the European Commission1. Moreover,
the authors argue there are also three intelinked dilemmas influencing the
democratic European process. Most fundamentally, the concept of “multilevel
governance” highlights a combination of three dilemmas: first “a incongruence
in territorial space” between the effects of democratic control and the regional
authorities2. In addition to the stage of initiation, we have to consider the
democracy promotion and EU integration as conflicting logics. Kristi Raik
stresses the difference between the indirect and unintended impact factors of
integration3. The effects of these interactions and exchanges of factors have
been more pervasive than the EU’s policies of the candidate countries4.
According to Raik’s theory “by penetrating the domestic politics of applicant
countries, integration into the EU becomes an inseparable part of
(re)producing” the democracy of candidate countries5. Second, as a general
hypothesis subsuming the different integration instruments, Raik proposes a
new theoretical and methodological framework of discourse analysis. Although
Raik maintains the need for reform emphasizing the link between European
1

Achim Hurrelmann, Joan Debardeleben, Democratic dilemmas in EU multilevel governace:
untangling the Gordian knot, in “European Political Science Review”, Vol. 1, No. 2/2009, p.
229-247.
2
J. Greenwood, Organized civil society and input legitimacy in the EU in Joan DeBardeleben
and Achim Hurrelmann (eds.), Democratic Dilemmas of Multilevel Governance, Basingstoke,
Palgrave Macmillan, 2007, p. 177-194.
3
Kristi Raik, EU Accession of Central and Eastern European Countries: Democracy and
Integration as Conflicting Logics, in “East European Politics and Societies”, Vol. 18, No.
4/2004, p. 567-572.
4
Ibidem, p. 569.
5
Ibidem.
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Union’s institutional instruments and the democracy promotion, others may
take the view of the lack of satisfaction and knowledge about the European
Union as one of the major obstacles to fostering greater appreciation and
enthusiasm.
Consistent with these recent researches, Cichowski’s analysis provides a
guide for understanding the citizen’s attitudes cross-nationally at two levels:
first, the study offers comparative research on the levels of aggregate support;
second, it develops a relevant hypothesis based on how EU enlargement “may
serve as a proxy for individual attitudes about European integration”1. The
relationship between political conditions and the citizen’s support for national
political institutions is derived from the fact that the determinants of public
support for European integration in member states countries has developed in
terms of three open models: utilitarian, value, and political economic
perception2. Similarly, others scholars have focused on the factors influencing
the attitudes in member state countries.
Gabel and Anderson argue “the institutional reforms have altered the
EU in the direction of representative democracy”3. In addition, past research has
dismissed the citizens’ preferences viewed as providing the understanding of
two fundamental aspects of the European integration. First, the question
regarding the calls for reforms cannot be filled simply by functioning
institutions. According to Hooghe Marks, the preferences over the European
institutional architecture are the product of two functional theories: a. the
politicization of the EU enlargement; b. furthermore, the citizens’ attitudes have
become decisive for jurisdictional outcomes4. Second, in contrast, Gabel and
Anderson show that the development of central institutional reforms “the
1

The recent literature touching on the range of issues pertinent to democracy promotion in postcommunist democracies is too vast to list it, but a number of works are worth noting. On the
issue of democracy assistance and Eastern realities two recent papers have to be synthesized:
Rachel A. Cichowski, Western Dreams, Eastern Realities. Support for the European Union in
Central and Eastern Europe, in “Comparative Political Studies”, Vol. 33, No. 10/2000,
December 2000, p. 1243-1247; Robert Rohrschneider, Stephen Whitefield, Understanding
Cleavages in Party Systems Issue Position and Issue Salience in 13 Post-Communist
Democracies, in “Comparative Political Studies”, Vol. 42, No. 2/2009, p. 280-313.
2
Rachel A. Cichowski, op. cit., p. 1243.
3
Matthew J. Gabel, Cristopher J. Anderson, The Structure Of Citizen Attitudes And The
European Political Space, in “Comparative Political Studies”, Vol. 35, No. 8/2002, p. 893-896.
See also Stephen Whitefield, Milada Anna Vachudova, Marco R. Steenbergen et al., Do expert
surveys produce consistent estimates of party stances on European integration? Comparing
expert surveys in the difficult case of Central and Eastern Europe, in “Electoral Studies”, Vol.
26, No. 1/2007, p. 50-61.
4
Liesbet Hooghe, Gary Markes, A Postfunctionalist Theory of European Integration: From
Permissive Consensus to Constraining Dissensus, in “British Journal of Political Science”, Vol.
39/2009, p. 1-23.
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European electorate may play an increasingly important role in structuring
political competition”1. Moreover, Mattila and Raunio analyze party-voter
congruence on European integration tested with data showing that parties are
closer to their electorate on the left/right orientation than on the EU dimension2.
Conclusions: Past strategies, future directions
The foregoing study demonstrates that the European Union is a
significant presence in the field of democracy promotion policies. Its
commitment to focus on the democracy promotion compares in quantity terms
the “Western perspective” with the US policy, while qualitatively the European
democracy promotion develops a distinct coordination. However, the EU
political approach enhances a closer combination of “formal democratic forms”
and “legal-building elements”3.

1

Matthew J. Gabel, Cristopher J. Anderson, op. cit., p. 893-896.
Mikko Mattila, Tapio Raunio, Cautious voters-Supportive parties-Opinion congruence
between voters and parties on the EU dimension, in “European Union Politics”, Vol. 7, No. 4,
p. 427-449.
3
See also Richard Youngs, The Case of European Strategy, CEPS (Center for European Policy
Studies), Working Documents, No. 167, October 2001. Full report available for free download
(http://www.ceps.be/book/democracy-promotion-case-european-union-strategy).
2

351

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009

352

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009

MISCELLANEA
ÎNCERCĂRI DE INSTAURARE A TIRANIEI LA ATENA
(SECOLELE VII-IV a.Chr.)
Florian Olteanu∗, Adi Horaţiu Schwarz∗∗
ATTEMPTS FOR SETTLING THE TYRANNY IN ATHENS
(VIITH – IVTH CENTURIES B.C.)
Abstract
We propose to present the main attempts to replace the democratic system with
the tyranny. These attempts were followed by democratic reforms. Before the
Mcedonian conquest, the tyranny was considered as an involvment of Sparta in the
internal political life in Athens. Even Peisistratos was considered a „good tyrant”, this
form of government could not replace the democracy.
Cuvinte cheie: tiranie, încercări, aristocraţie, ostracizare, democraţie
Key words: tyranny, attempts, democracy, aristocracy, ostracization

O primă încercare de a instaura tirania la Atena se produce conform
tradiţiei în anul 632 a.Chr. Aventurierul Kylon, descendent al unei familii
aristocratice ateniene, s-a remarcat în epocă prin câştigarea de premii la Jocurile
Olimpice din anul 640 a.Chr. Căsătorit cu fiica tiranului Theagenes din Megara,
cu sprijinul socrului său reprezentat de un grup de mercenari, el va ocupa în
anul 632 a.Chr. Acropola din Atena, cu intenţia de a se proclama tiran. El nu a
beneficiat de sprijin popular, fapt care îl determină să se predea arhontelui
Megakles, din familia Alcmeonizilor. Deşi li se garantase faptul că vor fi lăsaţi
liberi, ei vor fi ucişi – tiranul şi adepţii săi – în faţa templului Athenei. Ulterior,
Megakles va fi exilat de concetăţeni, acuzat de impietate1.
Acum a fost necesară aducerea unui purificator – un preot din Creta –
Eumenides, care a efectuat ritualul de purificare ale sanctuarului care fusese
mânjit cu sângele celui ucis. Colegiul Arhonţilor va fi completat cu 6
thesmoteţi, jurişti care să ţină o evidenţă a tuturor actelor de nesupunere ca,
sentinţelor date de Adunarea Poporului.
Lector univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova.
Asist. univ. drd., Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova.
1
M.I. Finley, Vechii greci, Bucureşti, Editura Eminescu, 1974, p. 62.
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După legile lui Drakon, din anul 624/621 a.Chr., probabil un personaj
legendar asemenea lui Lykurg din Sparta, în anul 594 a.Chr., Adunarea
Poporului acordă un mandat lui Solon ca magistrat cu puteri depline, care să
dea reforme pentru o mai bună organizare administrativă-instituţională a cetăţii.
Reformele sale nu au avut posibilitatea să schimbe în profunzime
societatea şi instituţiile care o guvernau. Însuşi Solon, după ce a dat reformele a
renunţat la putere, autoexilându-se timp de zece ani pentru a vedea rezultatele
reformelor sale1.
În anul 589/588 a.Chr., un arhonte Damasias a încercat să uzurpe
puterea în tiranie. Treptat, în perioada 583-582 a.Chr., se instituie trei grupări
politice care urmăreau scopuri diferite. Una dintre ele era aşa numita grupare a
paralienilor – cei din zona de coastă – numiţi astfel din cauza faptului că îi
cuprindea îndeosebi pe theţi, reprezentanţii celei de a patra clase cenzitare
soloniene, lipsiţi de drepturi politice şi care lucrau mai ales în şantierele de
construcţie. În fruntea lor se găsea Megakles, cel care fusese izgonit pentru că
instigase uciderea lui Kylon în sanctuarul unde acesta se refugiase, conform
vechii tradiţii grecesti, care asigura viaţa celor ce se puneau sub protecţia zeiţei
Athena Polias, divinitatea protectoare a Atenei2.
A doua grupare rivală îi cuprindea pe adversarii declaraţi ai reformelor
lui Solon, în fruntea lor aflându-se Lykourgos. Ei erau mari proprietary,
probabil că averea lor îi includea în primele două clase cenzitare ale lui Solon,
pentakosiomedimni şi hippeis – fapt ce îi determina să se autodenumească
pedieni – locuitori ai câmpiei, fiind nemulţumiţi de lărgirea drepturilor claselor
inferioare. Populaţia din zona colinar Atticii erau constituiţi din cei care
munceau pământul – puteau fi zeuciţii – a treia clasa cenzitară soloniană sau
hectemoroi – cei ce munceau pământul în arendă, fiind obligaţi să predea a
şasea parte din recoltă, grupaţi în jurul lui Peisistratos din Brauron, şi se
numeau diakrieni3.
Reformele soloniene deşi nu au stabilit un cadru solid, ele au contribuit
la creşterea puterii financiare a cetăţii care a trecut de la etalonul eginetic la cel
milesian stabilind o paritate de zece la şapte între moneda antică şi cea
eginetică. Acest aspect este deosebit de important, el reuşind să îndepărteze
Atena de sfera de influenţă a principalei sale rivale din epocă. Megara care
deţinea controlul asupra monedei eginetice. Megara era condusă de Theagenes,

1

A. Piatkowski, O istorie a Greciei Antice, Bucureşti, Editura Albatros, 1988, p. 81.
Florian Olteanu, Tirania şi dictatura între acceptare şi negare, în vol. Simpozionului
International Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene, Craiova, 23 noiembrie
2007, p. 382-345.
3
Zoe Petre, Despre uzurparea tiranică, în „Magazin Istoric”, nr. 4 (277), aprilie, XXIV, 1990,
p. 27.
2
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tiran care controla insula Salamina şi dorise chiar să aservească puterea Atenei,
intereselor sale, aducându-l pe ginerele său, Kilon ca tiran1.
În perioada 570-565 a.Chr., Peisistratos a fost ales arhonte polemarch, el
reuşind să readucă stăpânirea Atenei asupra Salaminei. Atunci este documentată
întoarcerea lui Solon, care a conceput împreună cu Peisistratos planul de
cucerire a Salaminei. Solon a compus şi un poem prin care îi determină pe
cetăţeni să ia parte la cucerirea insulei Salamina.
În anul 561 a.Chr., Peisistratos a fost ales arhonte cu puteri depline,
putere pe care el o păstra cu ajutorul unei gărzi de 50 de soldaţi, care este
expresia acaparării puterii, în final a tiraniei2.
Solon se pare că a mai trăit doi ani, până în 559 a.Chr., pentru a vedea
cum fostul său aliat a luat puterea, transformându-se în tiran.
Tradiţia l-a considerat pe Peisistratos, la fel ca pe ceilalţi tirani ca pe un
om provenit dintr-o familie obscură, în realitate ea nefiind o familie
conducătoare a cetăţii3.
Peisistratos, un abil strateg, aflându-se în situaţia de învingător, a dat
dovada extremei sale generozităţi. Constituţia lui Solon a rămas în vigoare,
contrar aşteptărilor, modificările făcute de el fiind puţine şi superficiale.
Îl numeau tiran, dar expresia aceasta nu avea pe atunci semnificaţia
ameninţătoare şi rea pe care o are azi. Venea de la cuvântul tirra, care înseamnă
fortăreaţă, şi era şi numele capitalei Lydiei, unde regele Gyges instaurase un
regim autoritar4.
Tiranul Peisistratos era un om cardinal „care făcea ce voia, dar numai
după ce îi convingea şi pe ceilalţi că tot ceea ce el voia, era şi ceea ce voiau
ei”5.
Probabil în anul 556 a.Chr., Peisistratos va trebui să părăsească Attica,
alungat de o coaliţie a pedienilor şi a paralienilor, stând în exil aproximativ 5
ani.
El va reuşi să se alieze cu Megakles, revenind din nou în Attica, şi
căsătorindu-se cu fiica acestuia.
Ulterior, el este nevoit din nou să plece în exil, de data aceasta pentru 10
ani, timp în care va călători în Grecia şi se va stabili apoi în nord, în apropierea
Golfului Thermaic. Aici el va exploata rezervele de aur din Muntele Pangaion,
în valea Strymonului. El reuşeşte să recruteze mercenari cu care va iniţia o
1

Indro Montanelli, Istoria Grecilor, Bucureşti, Editura Artemis, 1994, p. 88.
Zoe Petre, Tiranul bâlbâit, în „Magazin Istoric”, Serie Nouă, XXIV, 5(278) mai, 1990, p. 8.
3
Ibidem.
4
Florian Olteanu, Lucian Amon, La tyrannie grecque. Implications historiques, sociales et
politiques (La Grece Insulaire et l’Asie Mineure), în Istorie şi societate, coordonatori Marusia
Cîrstea, Sorin Liviu Damean, Doru Liciu, vol. I, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, p. 509-514.
5
A. Piatkowski, op. cit., p. 119.
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expediţie de prelucrare a puterii. A fost sprijinit şi de tiranul Lygdamis din
Naxos. În anul 546 a.Chr., se produce debarcarea neaşteptată la Marathon, unde
învinge rezistenţa atenienilor lâng Pallene. Apoi, într-o procesiune, Peisistratos
se va întoarce în Attica1.
Procesiunea era menită să-l identifice pe Peisistratos cu un conducător
ideal, acceptat de zeiţa Athena, personificată de o femeie care stătea în spatele
lui ca pe carul triumfal, ţinând deasupra capului său o coroană.
Nu era vorba de o epifanie veritabilă – procesiune sacră – ci de o imitare
a acesteia, din care reiese dorinţa de a se integra legal în ordinea specifică
perioadei legendare, nu aceea pe care tocmai o răsturnase2.
Aristotel scrie că „tirania care rezistă în timp este doar aceea care
mimează bine regalitatea”. Ceea ce se caută să arate celor pe care îi va conduce
că are harul primordial cu care fuseseră învestiţi regii legendari.
Astfel, actul politic se transforma în convenţie, în ordinea firească, deci,
în concluzie, uzurpând ceea ce fusese până atunci.
Acestea sunt argumentele prin care istoricul Zoe Petre vede tirania ca o
formă de uzurpare a puterii, ceea ce o situează în afara ordinii, din cetate3.
Aristotel, cunoscut pentru concepţia sa anti-tiranică, este de părere că
tirania lui Peisistratos, este un moment de înflorire pentru Atena prin faptul că
el a ştiut să conducă prin moderaţie, prudenţă, contribuind mai ales la
dezvoltarea culturală a cetăţii pe care a condus-o timp de peste două decenii de
la ultimul exil.
Peisistratos a menţinut reformele lui Solon şi deşi a fost împotriva
aristocraţilor, el a păstrat într-o formă, evident, golită de conţinut, vederile
magistraturii, între acestea rolul cel mai important revenind arhonţilor4.
Peisistratos i-a izgonit pe Alcmeonizi, distribuind terenurile acestora
ţăranilor săraci, care vor căpăta denumirea de cleruhi – cei care au tras sortul –
prezenţi chiar şi în Salamina, insula fiind astfel şi mai puternic ataşată de
Athena.
Peisistratos a reuşit să reocupe Sygeion, cetate acaparată de Megara,
având astfel drumurile deschise către Pontul Euxin.
Peisistratos a sprijinit si instalarea lui Miltiade ca oikistes – întemeietor
în Chersonesul Tracic, al unei colonii attice5.

1

Ibidem.
Henri Irenee Marrou, Istoria educaţiei in Antichitate, Bucureşti, Editura Meridiane, 1987, p. 119.
3
Florian Olteanu, Societatea ateniană oglindită în instituţiile şi magistraturile cetăţii de la
întemeiere până la anul 322 a.Chr.), în „Revista universitară de sociologie”, Anul I, nr. 1, 2005,
Craiova, p. 100-113.
4
A. Piatkowski, op. cit, p. 201.
5
Ibidem.
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Peisistratos s-a remarcat ca un sprijinitor al culturii, sprijinind
reprezentarea pe scenă a tragediilor lui Thepsis, şi ordonând consemnarea în
scris a poemelor homerice, baza educaţiei greceşti, care până atunci fuseseră pe
cale orală140.
Peisistratos a ordonat şi purificarea sanctuarului de la Delphi, prin
îndepărtarea tuturor mormintelor din regiune, reuşind astfel să se apropie de
Ionia, prin proclamarea faptului că Attica era patria tuturor ionienilor.
Deşi colaborarea era fructuoasă cu Ionia, tiranul Pittakos din Mytlene
reprezenta un duşman redutabil, pentru Peisistratos.
Moartea lui Peisistratos îi aduce la tron pe cei doi fii ai tiranului:
Hippias şi Hipparchos, al treilea fiu Thessalos, neimplicându-se în viaţa
politică.
Începută în anul 527 a.Chr., tirania celor doi fraţi s-a derulat în prima sa
parte sub forma unei colaborări între toate forţele – consemnaţi ca arhonţi atât
Cleisthenes – şi Miltiades – fruntaş al pedienilor.
Cei doi fraţi au sprijinit opera culturală a tatălui lor care, edificase şi
prima bibliotecă publică plănuind chiar construirea unui templu impresionant la
Delphi.
Hipparchos va muri însă, în urma unui complot pus la cale de doi rivali,
într-o poveste amoroasă cu un tânăr, relatată de Tucidide în „Războiul
Peloponesiac”2.
Actul a semnificat în epocă un puternic gest anti-tiranic, ucigaşii,
Harmodios şi Aristogeiton, primind numele de tiranochtoni – cei care omoară
tiranii – închinându-li-se chiar un grup statuar sculptat de Critias şi
Mnesiptolemos.
Hippias va inaugura un regim de o duritate excesivă, care va determina
Atena să apeleze la Sparta pentru a-l alunga. Regele Cleomenes intervine şi
Hippias este exilat cu familia lui, la instigarea Alcmeonizilor în 510 a.Chr., în
timpul arhontatului lui Harpactides.
Hippias se va refugia la Sygeion, apoi va cere ajutorul regelui persan
Darius, la curtea căruia se va instala, aşteptând un moment favorabil revenirii.
Acest act va contribui la completa defăimare numelui său, ulterior în timpul
războaielor medice, partizanii săi semnalizând prin focuri, pe timp de noapte,
locurile unde erau instalate punctele de rezistenţă ateniene.
Spartanii îl vor supune pe Isagoras, cu un program anti-reformator,
Atena fiind nevoită să intre în rândul aliaţilor Spartei.
Cleisthenes, reformatorul, de origine Alcmeonidă, avea mai mulţi
partizani decât Isagoras, care îi avea ca protectori pe spartani.
1
2

Horia C. Matei, O istorie a lumii antice, Bucureşti, Editura Albatros, 1984, p. 205.
A. Piatkowski, op. cit., p. 199.
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La cerea sa, Cleomenes revine, dar va fi asediat de atenieni, împreună cu
Isagoras pe Acropole, fiind forţat să capituleze. Astfel, Cleisthenes în 509
a.Chr. putea să-şi pună în aplicare reformele sale care vor institui isonomia –
egalitatea în faţa legii – etapa fundamentală în apariţia democraţiei la Atena.
Pentru a preveni apariţia tiraniei, el a instituit ostracizarea (înlăturarea pentru
zece ani a unui om politic suspectat că ar dori introducerea tiraniei), care a fost
folosită apoi ca armă poilitică pentru a înlătura un adversar incomod1.
Războaiele medice desfăşurate între 490 – 449 a.Chr. vor impune
supremaţia Atenei în lumea greacă. La iniţiativa sa, Liga de la Delos, fondată în
477 a.Chr., va deveni un important instrument de propagare a sistemului
democratic în cadrul cetăţilor membre. Oligarhii şi tiranii vor face loc
regimurilor democratice.
Cadrul de dezvoltare a Atenei în perioada numită Pentekontaetia –
epoca de 50 de ani – este unul democratic reformele strategului Perikles,
desăvârşind democraţia ateniană.
Confruntarea cu Sparta va atrage însă lumea greacă între anii 431 – 404
a.Chr. în ceea ce s-a numit Războiul Peloponesiac. Sparta domină autoritar Liga
Peloponesiacă şi cu excepţia Argosului toate cetăţile aveau regimuri autoritare
pro-spartane.
Argos, încă din timpul regelui Pheidon, cel care va transforma regimul
monarhic în tiranie a oprit expansiunea spartană înspre nord. Lui i se atribuie şi
baterea primelor monede greceşti de argint, şi introducerea unor unităţi de
măsură noi2.
Astfel, Sparta avea un sprijin puternic, cu care va reuşi să contracareze
puterea Atenei. În anul 411 a.Chr., după dezastrul din Sicilia, se va instaura
oligarhia la Atena. Adunarea poporului a fost limitată la 5000 de cetăţeni,
Consiliul celor 400 înlocuia vechiul Sfat. Cei trei conducători, Antiphon,
Peisandros şi Phrynitos au avut de înfruntat revolta marinarilor atenieni din
Samos, care s-au opus, sub conducerea lui Alkybiades, care reuşise să se certe
şi cu perşii şi cu spartanii. El vine cu flota şi, ajutat de Theramenes, liderul
grupării democratice, care dezvăluise planul oligarhilor de a preda Pireul,
reinstituie democraţia. Tot Alkybiades este reprimit după ce reuşise sa elibereze
Chalkedon şi Byzantion de sub control spartan, redeschizând drumul Atenei
spre Pontul Euxin3.
Democraţia desăvârşită de Perikles în Pentekontaetia, cel mai evoluat
sistem de conducere din Grecia, va mai suferi o lovitură, după înfrângerea de la
Aigos Potamos, a flotei ateniene. Spartanii au câştigat războiul, printre
consecinţe fiind şi instaurarea unui nou regim oligarhic – al celor 30 de tirani.
1

D.P. Kallistov, V.V. Struve, Istoria universală, vol. II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959, p. 47.
Horia C. Matei, op. cit., p. 274.
3
D.P. Kallistov, V.V. Struve, Grecia Antică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1958, p. 554.
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O prevedere a tratatului de pace arăta că Atena trebuia să revină la
„rânduielile strămoşeşti”, lucru ce a dus la interpretarea că un regim oligarhic
este cea mai bună soluţie.
Între cei treizeci de tirani, se afla Cristias, cel care participase şi la
lovitura de stat din 411 a.Chr. El se opunea lui Theramenes, moderat. Adunarea
a fost limitată la 3000 de oameni, iar Sfatul avea 500 de membri.
Flota ateniană condusă de Thrasyboulos, profitând de uciderea lui
Theramenes, cu ajutorul populaţiei din Pireu şi Atena, debarcă şi îi obligă pe
tirani să fugă la Eleusis. Democraţii au făcut din Pireu centrul lor de putere, în
Atena rămânând moderaţii, astfel că la Atena au existat trei guvernări, ulterior,
moderaţii şi democraţii unindu-se şi, obligându-i pe tiranii de la Elensis să
cedeze. Iniţial ei ceruseră ajutor la Sparta, dar spartanii, deşi hotărâseră să-l
trimită pe Lysandros, au revenit asupra deciziei, pentru a nu se oferi acestuia o
cotă de popularitate şi mai mare1.
Astfel, democraţia, în forma sa impusă de Perikles se va reinstitui la
Atena.
După procese între care celebru este cel al lui Sokrates, politica Atenei
va fi să se alieze cu Theba, împotriva Spartei. Luptele care par să instituie
hegemonia tebană sunt în primul rând pe planul perşilor. Pacea lui Antalcidas
din 387 a.Chr. este un ultimatum adresat de regele persan cetăţilor sa înceteze
luptele interne.
După eşecul suferit la Kunaxa, în 400 a.Chr., mercenarii greci conduşi
de Xenophon din Athena, revin în Grecia, după ce traversaseră nestingheriţi
imperiul Persan spre Marea Neagră, aducând cu ei ideea că grecii uniţi s-ar
putea opune perşilor.
Gânditorul Isocrates, redutabil orator şi om politic, credea că un
unificator potrivit putea fi Iason din Pherai2.
Iason din Pherai, reuşeşte să organizeze Thessalia într-un singur
organism politic. El a organizat o ligă a armatelor thesaliote şi a întreţinut o
armată de 2000 de hopliţi şi 8000 de cavaleri.
A întreţinut relaţii cu Macedonia, Atena, Teba, fără îndoială dorind să
instaureze hegemonia Thessalliei în Grecia, pregătindu-se şi de o confruntare cu
perşii. A murit asasinat în plină glorie (370 a.Chr.). Calităţile sale l-au
determinat pe Isocrates să-l considere un campion al libertăţii greceşti şi un
posibil unificator al întregii Ellade.
Nici Theba condusă de Epaminondas şi Pelopidas, întemeietoare a Ligii
Beoţiene, care a înfrânt Sparta la Leuktra (371 a.Chr.) şi Mantineea (362 a.Chr.)
nu a putut deveni hegemon al lumii elenice.
1
2

Zoe Petre, Moartea tiranului, în „Magazin Istoric”, V, 6, iunie, XXIV, 1990, p. 16.
Aristotel, Politica, Bucureşti, Editura Antet, 2005, p. 123-124.
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Dar Isocrates va conştientiza că un semi-barbar, Filip II, ridicând statul
său, Macedonia, va fi cel care va câştiga hegemonia în Grecia. Filip II va reuşi
să cucerească între 350 şi 338 a.Chr. Thracia şi cea mai mare parte a Greciei. În
bătălia de la Cheroneea, din 338 a.Chr., el va reuşi să îngenuncheze Grecia, un
an mai târziu la Congresul Panhellenic de la Corint, proclamându-se hegemon
al Greciei. Isokrates, înainte de a muri a trimis o scrisoare de felicitare, în care îi
cerea sa devină conducătorul luptei anti-persane al grecilor de pretutindeni.
Pe plan intern, atenienii au luat măsuri pentru a preveni instaurarea
tiraniei. Între acestea, un decret al Poporului Atenian, menţionează:
„dacă cineva se revoltă împotriva poporului pentru a stabili tirania,
dacă contribuie la stabilirea tiraniei, dacă distruge puterea poporului Atenei
sau Democraţia Atenei, cel care va ucide pe cel care a făcut aşa ceva, va fi
curat; ca dintre buleuţii Areopagului nimeni să n-aibă dreptul, dacă poporul
sau democraţia de la Atena ar fi răsturnate, să se ducă la Areopag şi nici să
stea în adunarea consiliului său sau să delibereze chiar asupra unei sigure
chestiuni; dacă unul din consilieri Areopagului, odată poporul sau democraţia
răsturnată la Atena, se duce la Areopag sau stă în adunarea consiliului sau
deliberează – asupra oricărei chestiuni, va fi decăzut din toate drepturile sale
civile, el şi urmaşii lui, averea îi va fi confiscată şi dijma dată zeiţei...”1.
Cuvântul grec pentru a desemna calitatea tiranochtonului este hosios,
tradus curat, sau aşa cum considera Zoe Petre, în acord cu legile divine2.
Sub Alexandru cel Mare se va încerca recâştigarea autonomiei, dar
cetăţile greceşti vor fi înfrânte, Theba fiind rasă de pe suprafaţa pământului, din
cauza nesupunerii sale faţă de regele macedonean.
Sub diadohi, Atena va încerca din nou să câştige autonomia, dar
Antipater înfrânge rezistenţa greacă la Crannon, în 332 a.Chr., la un an după
moartea lui Alexandru cel Mare, acest an semnificând sfârşitul democraţiei
ateniene şi al independenţei lumii greceşti.

1

Octavian Bounegru, Marius Alexianu, Introducere în epigrafia greacă, Iaşi, Editura
Universităţii Al.I. Cuza, 2002, p. 289-291.
2
Zoe Petre, op. cit., p. 16.
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IMPERIUL DE LA NICEEA ŞI STATELE SUD-SLAVE
ÎN SECOLELE XII-XIII
Constanţiu Dinulescu∗
THE EMPIRE OF NICAEA AND THE SOUTHERN SLAVIAN STATES
IN THE XIITH XIIIRD CENTURIES
Abstract
The XIIIrd century represents a moment of crisis for the Empire of Nicaea
which had lost without any chance of recovering the Balkan area where will be
founded the Bulgarian and Serbian medieval states. The article reveals the fact that the
Byzantine restoration from 1261 was made without the Balkan region which
represented a great lost for the Empire in South-Eastern Europe.
Cuvinte cheie: imperiul de la Niceea, bulgari, sârbi, stat, criză
Key words: Empire of Nicaea, Bulgarians, Serbians, state, crisis

Criza politică a Imperiului Bizantin a dus în 1204, ca urmare a
neînţelegerilor dintre Imperiu şi cruciaţi, în cadrul Cruciadei a IV-a, la
instaurarea Imperiului Latin de Răsărit, pentru următorii cincizeci şi şapte de
ani. Principalul artizan al rezistenţei bizantine a fost, la începutul acestei
jumătăți de veac, Theodor I Lascaris, care, în timpul domniei sale, avea să
transforme micul principat niceean în ceea ce istoriografia a denumit
convenţional „imperiul de la Niceea”. La moartea sa, survenită în 1222,
împăratul lăsa moştenire un puternic imperiu grec aflat în exil în jurul căruia se
vor coaliza toate forţele ortodoxiei greceşti pentru a înlătura dominaţia
occidentală din Orientul bizantin1. Următoarele trei decenii ale secolului al
XIII-lea, vor fi dominate de personalitatea lui Ioan al III-lea Ducas Vatatzes
(1222-1254), unul dintre cei mai mari suverani ai ultimelor secole bizantine. El
a urmat opera politică a predecesorului său, fiind un abil om politic, un general
capabil şi un administrator cu reale calităţi de conducător. Basileul a inaugurat o
politică internă protecţionistă, contribuind la prosperitatea economică a statului
şi la consolidarea frontierelor sale. În 1224, Vatatzes zdrobea forţele latine
coalizate cu cei doi fraţi ai lui Theodor (Alexios I şi Isaac Lascaris) în bătălia de
Lector univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Sociale, Universitatea din Craiova.
Stelian Brezeanu, Politica internă în Imperiul de Niceea, rezumatul tezei de doctorat,
Bucureşti, 1975.
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la Poimanenon. Prin tratatul de pace de la Pegai (1225), latinii au pierdut o
mare parte a presiunilor asiatice cu excepţia Nicomediei şi a teritoriului din faţa
Constantinopolului1. Dispunând de o flotă puternică, Imperiul de la Niceea a
ocupat mai multe insule: Lesbos, Chios, Samos şi altele. După aceasta, Vatatzes
se va îndrepta spre recuperarea teritoriilor balcanice. Solicitat de populaţia
oraşului Adrianopol, în 1226, suveranul niceean a trimis trupele în Tracia,
cucerind oraşul. Cele două puteri greceşti, Despotatul de Epir şi Imperiul de la
Niceea aveau acelaşi obiectiv: cucerirea Constantinopolului. Acelaşi scop era
urmărit şi de ţarul bulgar Ioan Asan al II-lea (1218-1241). S-a ajuns la un
conflict militar deschis între Teodor Ducas Angelos, împăratul Thessalonicului
şi ţarul bulgar Ioan Arsan II. Bătălia decisivă de la Clocotiţa (1230)2 i-a dat
câştig de cauză ţarului bulgar, împăratul grec fiind luat prizonier, iar cea mai
mare parte a teritoriilor sale, între care Tracia şi Macedonia au trecut sub
stăpânirea bulgară. De acum, mai rămâneau în competiţia dusă împotriva
latinilor doi suverani ortodocşi: Ioan III Vatatzes şi Ioan Asan II.
În condiţiile în care latinii l-au ales ca împărat pe Jean de Brienne,
regele Ierusalimului, Ioan Asan II a încheiat o alianţă greco-bulgară cu Ioan III
Vatatzes. Evenimentele se precipită, iar moartea lui Ioan Asan II (1241) şi
invazia mongolă duc la prăbuşirea ţaratului bulgar şi înlesnesc lui Vatatzes
drumul pentru cucerirea provinciilor bizantine din Balcani. Disputa cu
despotatul Epirului avea să-i dea câştig de cauză lui Ioan III Vatatzes, care în
urma campaniei militare din 1252, îl obligă pe Mihai II să cedeze Niceei
cetăţile cucerite3. Orientându-se pe plan extern, Ioan III Vatatzes a întreţinut
relaţii diplomatice cu Imperiul German şi Papalitatea. Bunele relaţii cu
împăratul Frederic II de Hohenstaufen (1212-1250) erau susţinute de ostilitatea
comună faţă de Imperiul Latin de Constantinopol şi de lupta suveranului
apusean cu Papalitatea. Alianţa încheiată în 1238 a fost concretizată mai târziu
prin căsătoria împăratului niceean cu fiica lui Frederic al II-lea.
Suveranul de la Niceea a dus tratative – aşa cum făcuseră anterior
împăraţii bizantini – cu Biserica romană în vederea unirii celor două biserici
sub supremaţie papală. În schimbul unirii şi al recunoaşterii supremaţiei papale
de către patriarhul grec, Vatatzes cerea papei Inocenţiu al IV-lea4 retrocedarea
Constantinopolului şi desfiinţarea Imperiului Latin. Moartea imprevizibilă a
celor doi suverani a dus la întreruperea tratativelor pe această temă.
1

Idem, O istorie a Bizanţului, Bucureşti, Editura Meronia, 2004, p. 265-266.
Idem, „Translatio imperii” şi imperiul latin de Constantinopol în Imperiu universal şi
monarhie naţională în Europa creştină, Studii de gândire politică medievală, Bucureşti, Editura
Meronia, 2005, p. 134.
3
Avram Andea, Sinteză de istorie bizantină, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000,
p. 171-175.
4
Claudio Rendina, Claudio Rendina, Papii. Istorie şi Secrete, traducere şi note de Radu Gâdei,
Bucureşti, Editura All, p. 471-475.
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Prin întreaga sa politică internă, dar mai ales externă, Ioan III Vatatzes a
contribuit la revigorarea Imperiului Grec de la Niceea şi a pregătit condiţiile
recuceririi Constantinopolului. Fiul lui Ioan al III Vatatzes şi al Irinei Lascaris,
Theodor al II-lea Lascaris a continuat, deşi domnia sa a fost de numai 4 ani, să
continue opera de consolidare a Imperiului Niceean. El a arătat un interes
deosebit pentru activitatea ştiinţifică şi culturală, fiind discipolul unuia dintre
cei mai cunoscuţi savanţi ai veacului al XIII-lea, Nikiphor Blemmydes1. În
timpul domniei sale, Niceea a devenit un puternic centru cultural, iar înflorirea
culturală a creat premisele renaşterii Paleologilor de mai târziu. Suveranul
niceean şi-a atras oameni noi în conducerea statului, cum au fost prietenul său
Georgios Muzalon, numit consilier şi călugărul ascet Arsenios Autoreianos,
devenit patriarh al Bisericii Ortodoxe. Politica sa a urmărit, pe plan intern, să
promoveze o atitudine antiaristocratică, bazată pe elementele recrutate din
populaţia Asiei Mici, în detrimentul elitelor constantinopolitane, din armată şi
administraţie lipsite de loialitate faţă de suveranul niceean. Între acesta şi unii
reprezentanţi ai aristocraţiei s-a declanşat un acut conflict care a erodat
autoritatea dinastiei Lascarizilor.
În politica externă, împăratul a încercat să consolideze frontierele
luptând împotriva bulgarilor şi a despotatului de Epir. Deoarece ţarul bulgar
Mihail Asan ocupase în Tracia şi Macedonia teritorii care aparţinuseră lui
Vatatzes, Theodor al II-lea a respins expediţiile acestuia (1255-1256) şi a
încheiat un tratat de pace prin care se restabilea graniţa bizantino-bulgară
anterioară. Raporturile imperiului niceean cu despotatul Epirului au cunoscut
evoluţii sinuoase. Mai întâi, în urma unei legături matrimoniale principele
epriot Mihail II Angelos a acceptat să cedeze portul Dyrrachion şi a ocupat
poziţii strategice în Macedonia occidentală şi pe coasta dalmată (1256). Un an
mai târziu, Mihai II a rupt pacea încheiată anterior şi a ocupat cea mai mare
parte a Macedoniei şi portul Dyrrachion.
Datorită conflictului ivit între împărat şi aristocraţie în timpul
campaniilor din Bulgaria împotriva Epirului, Theodor al II-lea Lascaris a
hotărât să încredinţeze conducerea statului unei regenţe aducându-l în frunte pe
Georgios Muzalon. Ioan al IV-lea Lascaris a fost ultimul împărat al dinastiei
Lascarizilor care va fi în cele din urmă alungat de Mihail Paleologul. Acesta a
uzurpat tronul imperiului niceean fiind încoronat în biserica Sfânta Sofia.
Mihail Paleologul provenea dintr-o familie aristocratică, fiind un bun
comandant militar, preţuit de ostaşii săi. La jumătatea secolului al XIII-lea,
acesta era considerat liderul opoziţiei aristocratice, care aspira la demnitatea
supremă în stat. Ascensiunea rapidă a lui Mihail al VIII-lea Paleologul s-a
datorat, în mare măsură, contextului extern care impunea o conducere
1

Ibidem, p. 476.
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puternică1. Abilităţile diplomatice ale noului suveran se vor face simţite în
momentul declanşării tratativelor cu reprezentanţii Genovei, concurenta
maritimă a Veneţiei. În urma semnării Tratatului de la Nympharion (13 martie
1261) Genova a obţinut hegemonia comercială în Orient2. La 25 iulie 1261,
soldaţii greci conduşi de generalul bizantin Alexios Strategopoulos şi ajutaţi de
populaţia capitalei au ocupat Constantinopolul, prin aceasta, punându-se capăt
dominaţiei latine3.
Răscoalele bulgarilor din 1185, şi mai ales, cea din 1188, ridicaseră deja
probleme grave împăratului Isac II Anghelos. Nereuşind să-i învingă pe
răsculaţi în cel de-al doilea conflict militar, împăratul a renunţat la luptele din
Bulgaria, încheind un tratat prin care Bizanţul abandona această provincie, unde
se constituise statul vlaho-bulgar al Asăneştilor.
Venirea lui Ioniţă Caloian pe tronul Asăneştilor, în anul 1197, a marcat
o nouă etapă în evoluţia politică a statului bulgar. Frate mai mic al lui Petru şi al
lui Asan, acesta s-a remarcat atât din punct de vedere militar, cât şi din punct de
vedere diplomatic4. Epoca în care el a trăit a fost una propice afirmării unei
mari personalităţi istorice; pe de o parte, în timpul domniei sale a avut loc cea
de-a patra cruciadă, moment de mare importanţă între Răsăritul şi Apusul
Europei, pe de altă parte, el a fost contemporan cu unul dintre cei mai mari papi
ai Evului Mediu, Inocenţiu al III-lea5.
Din punct de vedre militar, acţiunile lui Ioniţă s-au desfăşurat pe două
direcţii: o primă direcţie a fost extinderea teritorială a statului medieval al
bulgarilor, iar cea de-a doua, raporturile cu Imperiul latin de Constantinopol.
Dintr-o primă perspectivă, fratele mai mic al lui Petru şi Asan a cucerit noi
teritorii „de la Dunăre şi până la cursul mijlociu al Mariţei şi de la Marea
Neagră până la albia Vardarului în Macedonia”6. Această extindere teritorială
1

Şerban Papacostea, Bizanţul şi Strâmtorile sub primii Paleologi, în „Revista de Istorie”, 11,
2000, 1-2, p. 5-16.
2
Pentru Tratatul de la Nymphaion şi consecinţele sale imediate, vezi Ovidiu Cristea, Veneţia şi
Marea Neagră în secolele XIII-XIV. Contribuţii la studiul politicii orientale veneţiene, Brăila,
Editura Istros, 2004, p. 10-19.
3
Ion Alexandru Mizgan, Recucerirea Constantinopolului de către bizantini în timpul
împăratului Mihail VIII Paleologul (1261), în „Analele Universităţii din Oradea”, 2001, 11, p.
52-64.
4
Despre Ioniţă Caloian a se vedea, în principal: Francis Dvornik, Slavii în istoria şi civilizaţia
europeană, traducere de Diana Stanciu, Bucureşti, Editura All, 2001, p. 84-86; Plamen Pavlov,
Iordan Ianev, Daniel Cain, Istoria Bulgariei, prefaţă de Gheorghe Zbuchea, Bucureşti, Editura
Corint, 2002, p. 47-48; Augustin Deac, Pagini din istoria adevărată a Bulgariei, Bucureşti,
Editura Europa Nova, 1996, p. 199 şi urm.; Academia Română, Istoria Românilor, vol. III,
Genezele româneşti, coord. Ştefan Pascu şi Răzvan Theodorescu, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2001, p. 435-436.
5
Acesta a fost unul dintre cei mai importanţi papi ai Evului Mediu.
6
Academia Română, Istoria Românilor, vol. III, p. 435.
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făcea din Bulgaria unul dintre cele mai importante regate medievale ale Europei
de sud-est. Pe fondul dispariţiei Imperiului Bizantin după anul 1204, se afirmă
formaţiunile statale sud-slave, pentru începutul secolului al XIII-lea, bulgarii
fiind cei care preiau iniţiativa. Marea afirmare militară a bulgarilor în timpul lui
Ioniţă Caloian este, însă, legată de raporturile cu Imperiu Latin de
Constantinopol. Dezintegrarea statului bizantin a determinat apariţia în vechea
capitală a Bizanţului a unui imperiu catolic, condus de cruciaţi. Conducătorul
acestui stat, Balduin de Flandra, a avut o importantă ciocnire militară cu
bulgarii în primăvara lui 1205, lângă Adrianopol. Bulgarii aliaţi cu românii şi
cumanii au reuşit o strălucită victorie, Balduin a fost luat prizonier, dus la
Târnovo, acolo unde, mai târziu, a fost executat1.
Cea de-a doua mare direcţie a afirmării lui Ioniţă Caloian pe plan
european a constituit-o relaţiile cu papa Inocenţiu al III-lea. Într-o foarte
interesantă corespondenţă pe care suveranul bulgar a purtat-o cu pontiful
roman, primul a cerut celui de-al doilea recunoaşterea titlului imperial. Această
corespondenţă este cu atât mai interesantă cu cât reflectă raporturile dintre
puterea seculară şi cea religioasă în Evul Mediu. Din scrisorile schimbate între
cei doi rezultă că în epocă era stabilit un raport foarte clar între suveranii
politici şi cei ecleziastici; este binecunoscută expresia imperium sine patraircha
non staret, care se regăseşte în respectiva corespondenţă şi care exprimă o
legătură indisolubilă între existenţă unui împărat şi existenţa unui patriarh2.
Papa Inocenţiu al III-lea i-a recunoscut lui Ioniţă titlul de rege, iar pe
arhiepiscopul Vasile din Târnovo l-a ridicat la rang de primat3.
Opera politică a lui Ioniţă Caloian se încheia brusc în 1207, printr-un
asasinat, la fel ca şi în cazul fraţilor săi Petru şi Asan, el fiind ucis de un cuman
din oastea sa, în momentul asediului Tesalonicului4.
După domnia lui Borilă dintre 1207-1218, pe tronul Bulgariei a urcat
Ioan Asan al II-lea, care cu ajutorul elitei politice locale l-a prins şi l-a orbit pe
Borilă şi i-a luat tronul. În timpul lui Ioan Asan al II-lea (1218-1241) statul
vlaho-bulgar a cunoscut maxima întindere teritorială, reuşind să se întindă din
punct de vedere teritorial de la Marea Neagră la Marea Adriatică, de la Dunăre
la Adrianopol şi Ohrida. În istoria Bulgariei medievale, acesta a rămas ca unul
dintre marii conducători politici, al doilea ţarat bulgar cunoscând în timpul său
maxima extindere teritorială. La fel ca predecesorii săi din primul stat medieval
al bulgarilor, Asan al II-lea şi-a luat titlul de împărat. După 1228, şi-a schimbat
radical opţiunile politice, înclinând spre o alianţă cu împăratul de la Niceea. În
1

Plamen Pavlov, Iordan Ianev, Daniel Cain, op. cit., p. 48.
Vezi pentru aceasta Stelian Brezeanu, „Domn a toată Ţara Românească”. Originea şi
semnificaţia unei formule de cancelarie, în „Revista Istorică”, I, 1990, nr. 2, p. 151-164.
3
Academia Română, Istoria Românilor, vol. III, p. 435; Francis Dvornik, op. cit., p. 84-86.
4
Academia Română, Istoria Românilor, vol. III, p. 436.
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1230, la Klokotniţa, l-a învins pe Theodor Comnenul, împăratul de la
Thessalonik şi a reuşit să extindă foarte mult teritoriul statului său1.
Ioan Asan II a murit în 1241. Fiul său minor a fost ucis de o conjuraţie a
boierilor, iar apoi şi fratele său, Mihail Asan. Ultimul ţar din dinastia
Asăneştilor, Căliman II, a fost alungat în 1258, când pe tron au urcat bulgari
care se revendicau din vechea dinastie a primului ţarat bulgar. După 1241
ţaratul a pierdut o mare parte a teritoriilor dobândite de Ioan Asan al II-lea,
precum şi rolul primordial în politica balcanică.
Tot la sud de Dunăre, în aceeaşi perioadă cu pătrunderea bulgarilor, în
Balcani, sub presiunea avarilor s-a înregistrat şi venirea neamului slav al
sârbilor. Conform izvoarelor bizantine, împăratul Heraklios (610-641), le-a
acordat sârbilor permisiunea de a se stabili în jurul Salonicului. Treptat, de aici,
sârbii2 se vor retrage spre nord. Concomitent cu retragerea, ei au fost menţionaţi
ca fiind conduşi de dinaşti precum: Viseslav, Radoslav, Prosigoj şi Vlastimir. În
secolul IX sârbii au aderat la creştinism, ca urmare a activităţii misionare
dirijate a sfinţilor bizantini Chiril şi Metodiu, autorii alfabetului chirilic, baza
scrierii slavone. În perioada medievală au existat mai multe state sârbeşti cum
ar fi: Zeta (Muntenegrul de azi), Zahumlje (Herţegovina de azi în mare parte),
Travunija (părţi din Bosnia şi Croaţia de azi), Bosna (Bosnia), Raska (sudul
Serbiei de azi) şi Pagania (estul Dalmaţiei), exceptând statul croaţilor (unit
ulterior cu Ungaria). Multă vreme aceste formaţiuni statale slave au fost vasale
Imperiului Bizantin, apoi celui bulgar. Din rândul acestor principate medievale,
s-au impus Raska şi Zeta, constituind nucleul viitorului stat sârb3. Până în
secolul XII istoria sârbilor a fost marcată de lupte interne pentru putere duse de
principii lor, membri ai aceleiaşi familii, iar pe plan extern de luptele atât
împotriva Bulgariei, cât şi a Imperiului Bizantin. În anul 1077, Mihailo,
principele Zetei, a fost încoronat rege de către papă, cu timpul statul Raska s-a
dezvoltat şi s-a extins teritorial luând în final numele de Serbia.
Naşterea statului medieval al Serbiei a reprezentat unul din
evenimentele cele mai importante ale sfârşitului de secol XII şi începutului de
secol XIII, în Europa sud-estică4. Apariţia acestui stat a fost legată de numele
dinastiei Nemanja, care a condus Serbia medievală între 1167 şi 1371.
Fondatorul familiei regale, marele jupan Ştefan Nemanja (1167-1196), a extins
autoritatea principatului său spre est şi sud, îngloband Zeta, Pirot şi Kosovo. O
1

Ibidem.
Denis Căprăroiu, Eugen Denize, Naşterea Europei medievale, vol. II, Europa centralrăsăriteană şi de sud-est (secolele V-XV), Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2005, p. 63-64.
3
Ibidem, p. 64-65.
4
Despre această zonă, a se vedea lucrarea lui Dimitri Obolensky, Un commonwealth medieval:
Bizanţul. Europa de răsărit, 500-1453, traducere Claudia Dumitriu, postfaţă Nicolae Şerban
Tanaşoca, Bucureşti, Editura Corint, 2002.
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cucerire foarte importantă a fost oraşul Niš, acolo unde a avut loc vestita
întâlnire cu Frederic Barbarossa, în anul 11891. Fiul său Ştefan (1196-1228) a
fost încoronat rege de către un legat al papei în anul 1217. Fratele acestuia,
Rastka, devenit, sub numele de Sava, călugăr la Muntele Athos, întemeiază aici
mănăstirea Hilandar şi obţine în anul 1219 din partea Patriarhiei de
Constantinopol recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Sârbe, al cărei
prim arhiepiscop va fi. Sanctificat, Sava devine unul dintre primii sfinţi ai
Bisericii sârbe.
Viitorii regi ai Serbiei – Ştefan Radoslav (1228-1234), Ştefan Vladislav
I (1234-1243) şi Ştefan Uroş I (1243-1276) – au fost puşi într-un con de umbră
în lumea sud-est europeană a secolului al XIII-lea de afirmarea Bulgariei
medievale. Abia în timpul lui Ştefan Uroş II Milutin (1282-1321), Serbia şi-a
extins teritoriul şi s-a afirmat în zona balcanică. Uroş al II-lea a fost cel care
prin cuceririle sale a contribuit la consolidarea Serbiei, inaugurând, de facto,
hegemonia statului sârb în Balcani. S-a ajuns astfel ca Serbia să evolueze, în a
doua jumătate a secolului XIII, într-un mod contradictoriu de la dominaţia
bizantină la hegemonia balcanică2.
Apariţia şi evoluţia statelor bulgar şi sârb în Peninsula Balcanică au
reprezentat o pierdere ireparabilă pentru Imperiul Bizantin care, după
restauraţia din 1261 s-a văzut privat de valoarea strategică a Munţilor Balcani,
acestea continuând să existe încă mult timp în constelaţia politică europeană.

1

George Christos Soulis, The Serbs and the Byzantium during the Reign of Tsar Stephen Dušan
(1331-1355) and his Successors, Washington, D.C., Dumbarton Oaks Library and Collection,
1984, p. 1.
2
Ibidem, p. 65-66.
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«LE CODE DE GOVORA» – CORPUS DE LA LOI ECCLESIASTIQUE
ET DE LA CROYANCE POPULAIRE DANS UNE REALITE
HYSTORIQUE. CONVERGENCES ET DIVERGENCES
Gabriela Rusu-Păsărin*
PRAVILA DE LA GOVORA – CORPUS DE LEGI BISERICEŞTI
ŞI CREDINŢE POPULARE. CONVERGENŢE ŞI DIVERGENŢE
Rezumat
Prima carte legislativă în limba română (1640), Pravila de la Govora sau Mica
Pravilă este deopotrivă o culegere de tradiţii şi credinţe populare despre ceremonialuri
existentiale. Ne propunem sa realizăm o analiză comparativă a celor două niveluri de
referinţă, mentalitaţile româneşti tradiţionale şi disciplina bisericească, aceasta din
urmă fiind realizată ca urmare a adoptării vechilor norme bizantine şi a canoanelor
stabilite de Sinodurile Bisericii Ortodoxe. Credinţele populare şi codul de legi al
Bisericii prezintă atât convergenţe, cât şi divergenţe, în special cu privire la modul în
care sunt oficiate ritualurile de creştinare, căsătorie sau înmormântare, acest lucru
ducând la funcţionarea unor stereotipuri condiţionate de credinţa religioasă şi de
credinţele populare.
THE GOVORA CODE OF LAWS – CORPUS OF CHURCH LAWS
AND POPULAR BELIEFS. CONVERGENCES AND DIVERGENCES
Abstract
The first book of laws in Romanian language (1640), the Govora Code of Laws
or the Little Code of Laws is also a referential corpus of traditions and popular beliefs
on existential ceremonials. We aim to draw a comparative analysis of the two reference
levels, traditional Romanian mentalists and Church discipline, the latter being subject
to ancient Byzantine law provisions and to the canons established by the Synods of the
Eastern Church. Popular beliefs and the Church code of laws have convergences and
divergences in the way the rituals of baptism, marriage and funeral are carried out, and
this is what motivates the functioning of stereotypes due to the constraints of religious
faith and popular beliefs.
Cuvinte cheie: credinţă religioasă, credinţă populară, codul comunitar, codul
legislativ, reguli morale
Key words: religious faith, popular beliefs, community code, code of laws,
moral rules
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„De nu există rânduială, asta înseamnă că toate alea
au să moară. Unde nu e rânduială, nu e lege şi,
unde nu e lege, nimic nu poate să dureze” (E. Bernea)

La vie, en contexte intra et extra familial, s’est déroulé ab initio selon
des rigueurs automatiquement imposées. La conformité s’est produite après la
réception référentielle et critique. Le référentiel est librement assumé par la
connaissance ou il est imposé par la communauté (la famille ou, in extenso, la
société). Il s’agit de la connaissance et de conformité à la fois, ou même de
l’obéissance (c’est-à-dire d’accepter le référentiel comme loi écrite ou non
écrite du milieu social).
Dans une plaidoirie célèbre à son époque sur la morale et la religion, H.
Bergson (1992) a soutenu qu’il y avait des sociétés humaines qui n’aient pas eu
de la science, de l’art ou de la philosophie. Et pourtant, les sociétés ont pris
pour code permanent les mœurs et les coutumes qui ont fonctionnés et qui
fonctionnent de nos jours encore comme un premier niveau de l’éthique
hétéronome (imposés donc par le micro univers familial de l’état patriarcal).
L’univers rural roumain a transmis d’une manière conséquente en tant
que loi non écrite, loi du pays, tout un ensemble de normes comportementales
qui réglaient les relations intra et extra familiales. L’intégration dans la
communauté, en dehors du micro univers familial représenté par la maison
(comme localisation spatiale) et par la nation (comme axe temporel), se réalisait
seulement du point de vue du patrimoine familial, une dot atavique (sans aucun
commentaire), impossible à ignorer. On définissait ainsi des systèmes dont le
but était «să călăuzească viaţa oamenilor ca viaţă»1. Et la vie avait deux
paradigmes morales et, implicitement, comportementales d’où «les lois» du
pays dérivaient: la croyance populaire, la coutume (au sens de la formule: «aşa
au pomenit», «aşa se ştie») et la foi religieuse (au sens de la formule «crede şi
nu cerceta»).
Au début du XVII-ème siècle, le public était structuré, tout au plus, en
deux grand groupes (celui qui respectait la parole du prêtre qu’il associait à la
coutume populaire, les non-conformistes n’y étant pas acceptés et celui
représenté par ceux qui respectaient soit prioritairement les normes de l’église –
et implicitement, par association, celles de la croyance populaire – soit les
normes de conduite imposées par la coutume populaire).
La fonction persuasive revenait à la norme qui se retrouvait dans les
deux registres de référence (la foi religieuse et la croyance populaire). Comme
un argument supplémentaire, le calendrier religieux s’associait au calendrier
1

A. Flew, Dicţionar de filosofie şi logică, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996.
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populaire, des interdictions et des absolutions restant valables pour tous les
deux cadres référentiels.
Au début du XVII-ème siècle, c’était le droit «non écrit» qui
fonctionnait; celui-ci pourrait être dénommé comme une véritable coutume du
pays; d’ailleurs, même dans le langage courant, en Moldavie, on l’appelle par
un mot slave obicei1.
Le comportement traditionnel du paysan est axé sur trois rapports qui
fonctionnent en symbiose: par rapport à soi même, par rapport à l’autre et par
rapport au Dieu. Tant les degrés d’implication que les différences d’attitude
varient du respect à l’indifférence, de la crainte au dévotion.
Les contraintes fonctionnent mieux que l’assomption bénévole et c’est
pour cela que des interdictions, des sanctions, brièvement formulées, sont
stipulées aussi dans les lois que dans la coutume.
La quintessence implique donc l’idée d’ordre: un ordre du monde
matériel, un ordre de l’esprit (où la divinité et l’homme collaborent) et un ordre
social qui établit une relation de médiation entre les deux autres mentionnées
supra et les contraintes sociales. Il s’agit donc de la loi humaine et de la loi
divine: „cea dintîi trebuie să meargă după ce-a de a doua; altfel nu ştii când cazi
în păcat”2.
À l’assemblé des vieux du village patriarcal se succédera à la fin du
XVII-ème siècle une autre catégorie, «dregătorii de divan» qui avaient des
attributions juridiques.
À la fin du XVII-ème siècle, il y avait aussi une autre catégorie de
«dregători de divan» qui avaient des attributions juridiques: les «vornicii de
poartă» ou les «vornicii de gloată» en Moldavie et les «portarii» ou les
«vornicii» au Pays Roumain. Ils devaient juger „trebile mărunte la porţile
palatului domnesc” (à l’intérieur de la communauté), ils font punir les familles
débauchées «dacă vreo fată s-a greşit cu vreun stricat sau a fost necinstită cu
forţa poruncesc să fie cununaţi de preot după datina bisericească atunci când
amândoi sunt din popor, iar dacă vreuna din părţi este născută din oameni mai
de cinste, raportează domnului»3.
Dans le hrisove élaboré par Leon Tomşa (au Pays Roumain, 15/25
juillet 1631) on prévoit que le jugement ne soit pas fait tout en graissant la patte
ou selon la volonté des boyards, mais avec raison „după pravila creştinească”.
Le jugement du voïvode dans le grand divan représentait premièrement
au XVII-ème siècle l’institution suprême d’appel où les procès étaient rejugés
1

Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, ediţia C. Măciucă, Bucureşti, Editura Minerva,
1965, p. 246-247.
2
Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, Editura Humanitas,
2005, p. 182.
3
Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 206-209.
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et, dans certains cas, le prince cherchait lui-même „pricinile mai grave sau
criminale”1.
Les sanctions étaient établies selon la tradition, en fonction des
prévisions des codes, mais le voïvode avait la liberté d’en choisir.
À partir de la deuxième moitié du XV-ème siècle, aux Pays Roumains
extra- carpathiques on a fait appel aux normes écrites du droit canonique (les
codes ecclésiastiques, la loi du Dieu) et du droit impérial byzantin (les lois
impériales). C’est le moment du commencement de leur traduction en roumain.
Les nomocanons représentaient un mélange entre le droit canonique et
celui laïque, civile et, surtout, pénal.
Dans les monastères on faisait copier «des petits codes» ou même des
«sbornice» qui sanctionnaient les délits seulement du point de vue moral. Le
juge était un employé inférieur de l’église. Ces codes avaient seulement une
utilité juridique pratique .
Un nomocanon ou un petit code, c’est-à-dire une compilation sud
danubienne projetée aux Pays Roumains avant 1640 et imprimée sous l’ordre
de Matei Basarab, a été connu sous le nom de Pravila mică de la Govora.
Cartea românească de învăţătură (1646), réalisé par Eustratie (Dragoş
Istratie), présente tous les aspects des infractions de la société roumaine du
XVI-ème siècle. En 1652 apparaît à Târgoviste Îndreptarea legii, un ouvrage à
caractère encyclopédique du droit écrit laïque et religieux.
Les codes représentent les premiers types de lois. Le Code de Govora
contient les canons des Apôtres, des Conciles et des Papes de l’Église et aussi
certains chapitres sur les mirens. Il s’agit d’un «îndreptariu de lege» adressé au
personnel ecclésiastique. C’est un manuel d’éducation concernant la
réglémentation des rapports entre les gens et, de là, sa correlation avec la
coutume. «Le Code de Govora» ou «Le petit Code», réalisé sur les sources
anciennes du droit écrit roumain, contient des dispositions du droit
ecclésiastique et du droit laïque2. Mais celles-ci ne sont pas rédigées de manière
systématique, d’après certaines classifications ou en suivant le critère des
institutions. Aussi, les normes de droit civil se trouvent-elles en alternance avec
celles du droit pénal. „Normele de drept penal sunt elaborate într-o formă
corespunzătoare concepţiei religioase asupra infracţiunilor şi pedepselor. Astfel,
infracţiunea era socotită păcat, iar pedeapsa ispăşire („păcatul uciderii”)3.
Des faits tels le crime, l’insulte, la calomnie, le sortilège y sont
incriminés. Les sanctions sont classées en: punition physique (coups,
1

Ibidem, p. 250-275.
Traian Valdman, Principalele probleme de drept bisericesc cuprinse în vechile legiuiri ale
Ţării Româneşti, în „Glasul bisericii”, XXX, 1974, 3-4, p. 270.
3
Emil Cernea, Emil Molcuţ, Istoria statului şi dreptului românesc, Bucureşti, Editura Press
Mihaela S.R.L., 2001, p. 129.
2
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mutilations, la peine de mort) et la sanction spirituelle (chapelet, la prière,
jeûne).
Il existe peu de documents conservés de cette époque qui aient été
élaborés sur la base des décisions du texte juridique du code ecclésiastique. La
raison est simple: la plupart des dispositions sont liées aux relations familiales,
au code de comportement pendant les fêtes religieuses et moins sur la propriété.
Les décisions de droit pénal ou de droit familial ont été données
oralement, et si elles ont été données par écrit, on ne précise pas le texte du
code qui est à la base de la décision. Un exemple célèbre est resté dans
l'histoire: le Hrisove d’Alexandru Iliaş, du 23 décembre 1616, mentionne que
dans le procès d’héritage entre les deux filles de Mihai Viteazul – Florica (la
fille légitime) et Maria (la fille naturelle) – on a donné la décision finale en
tenant compte du Code et le procès a été gagné par la fille naturelle”1.
Même dans les coutumes populaires, la plupart des interdictions et, par
conséquent, des réglementations de comportement font référence au milieu
familial, tout le complexe cérémonial de la famille (naissance, mariage, décès)
étant structuré selon le binôme se face/nu se face.
Comme un élément commun dans les deux formes qui réglementait les
normes de conduite on observe l’épreuve orale: le simple témoignage, les
«jurători» et le serment avec le sillon, «jurământul cu brazda». Les «juratori»
déposaient dans l’église un serment où ils affirmaient qu’ils vont procéder «cu
dreptate»2. Ce fut probablement la preuve la plus répandue et elle a été appelée
«loi», de même que la Loi du pays. La décision était beaucoup plus importante
que la loi écrite: on disait pour celui qui avait gagné le procès qu’il «s-a apucat
de legi» et pour celui qui avait perdu le procès, qu’il «a rămas de lege». D’où
les propos populaires: «e în afara legii» = «a rămas de lege».
C’est le serment avec le sillon, un véritable rituel dans la conception
populaire, une conception animiste dans ce cas, de la terre divinisée qui a
fonctionné comme un symbole judiciaire.
L’Eglise a remplacé le sillon de terre, porté sur les épaules avec «le livre
de malédiction» («carte de blestem»), dont l'échantillon lui-même est resté
pendant des siècles. La coutume traditionnelle a représenté la source essentielle
et unique à la fois du droit roumain; voilà pourquoi on a utilisé les codes dans
l’activité juridique. Comme système de lois qui ordonne la vie de la
communauté, tout en établissant des interdictions et des sanctions, Le Code de
Govora contient aussi des convictions populaires, support du droit écrit
roumain. Voilà un exemple: „Părinţii şi moşii au cuvânt greu; cuvântul lor pică
aşa ca o lege că ei vin de la Dumnezeu; e rânduială de la început. Cuvântul lor
1
2

Ibidem, p. 130.
Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. 2, 1907, nr. 31-1606 zapis.
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trebuie ascultat”1. C’est d’une telle manière que la parole fonctionne comme loi
non écrite, jamais violée. C’est en fait une morale traditionnelle roumaine axée
sur le critère de la justice, de la honte et de la bienséance, du bon respect et de
la crainte du péché.
La famille récemment fondée sur de tels critères était protégée par le
droit écrit roumain, valable pour cette date 1640 dans Le Code de Govora, et
par la loi du pays. Voilà quelques aspects dans ce sens:
Cine se va însura într-altă credinţă, fetele şi feciorii, unii ca aceia să
aibă pocăinţă în 5 ani, aşişderea şi popii ceia ce-i vor cununa, şi aceia să aibă
pocăinţă 3 ani afară de biserică (Code: 51).
C’est le respect pour la foi, c’est l’impératif de la faire transmettre par
l’intermédiaire de la famille récemment créée. Mais, dans la même zone de la
répudiation se trouvent aussi ceux qui ne désirent pas se marier:
Cine se scârbeşte de nuntă a se însura, sau muiere a dormi cu bărbatul
ei, sau bărbatul a dormi cu nevasta lui…anatema să fie una ca aceia.
Des interdictions envisageant le déroulement des relations de famille
sont stipulées aussi, tout en établissant la position du chaque membre et tout en
respectant les cadres des fêtes:
... să nu greşească cu muierea până la paşti (p. 35) călugăriţele sunt
„schimnice” şi „neschimnice”,
... nici în postul mare nu se pot ţine de păcate.
De va fi făcut şi malachia, ce se zice păcat cu mâna, sau cu alt ce, întru
postul mare, nici acela să nu se împărtăşească până la Paşti. (p. 35)
Les déviations des normes de conduite les jours «cu ţineri» sont
repérées par la communauté. On sait ceux qui ne se confessent pas, ceux qui
s’amusent les jours du jeûne. La célébration des prêtres demande de la prière et
non pas de la distraction. Au milieu familial, lorsque les femmes s’amusent
entre eux, il y a une «fissure» de la normalité et cela est autorisé uniquement en
période de «Prag».
L'Épiphanie (Boboteaza) est également un temps qui renferme le cycle
des fêtes d'hiver (12 jours de Noël à Saint-Jean, la réduction symbolique de
l'année). Dans la région d'Olténie, cette jours les femmes passaient ensemble,
les hommes leurs donnaient de l’argent et de la nourriture, en considérant
qu’une fois pendant l’année la femme est «mai mare decât bărbatul». En
Moldavie, jusqu’au début du XX-ème siècle, le jour de l’ Épiphanie se déroulait
la fête appelée «tontoroiul femeilor». Les femmes étaient parties, elles
pourraient passer à la volonté.
Il s'agit d'une violation du code de comportement, mais elle est
généralement acceptée sous nom d'une coutume perpétuée.
1

Ernest Bernea, op. cit., p. 267.
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Il n’a pas été autorisé ni dans «Le Code de Govora», ni dans les
coutumes et les convictions populaires que les femmes «să ia chip drăcesc» ou
qu’elles pratiquent la sorcellerie.
Romulus Vulcănescu (1970) mentionne dans Etnologie juridică1
l’interdiction de la femme pour le déguisement, pour porter des masques ou des
vêtements d’homme, c’est-à-dire «de a lua chip drăcesc».
Dans le Code de Govora on dit:
... cine poartă farmece şi ierburi la grumazul lui, are parte de slujirea
bozilor (p. 96).
On n’oublie pas à sanctionner les chrétiens
... care ţin lucru ereticesc (p. 47),
celui «lepădat de creştinătate» porte l’anathème et
.... cine ia mana grâului sau altceva dintr-acelea, aceste iată ştiu lucrul
dracului ori din vin, ori din pâine, ori dintr-alte ce (p. 51)
Le code de conduite communautaire prévoit dans le code ecclésiastique
de respecter les normes de la morale chrétienne, de la pratique religieuse, son
origine étant la vie en communauté rurale. On connaissait bien les femmes qui
«făceau cu necuratul», mais on parlait d’elles à voix basse, tranquillement, et
elles n’étaient pas autorisées à entrer dans l’église, même si elles ont été
«iertate» (elles étaient vieilles du point de vue de leur âge biologique); elles
n’étaient pas autorisées de participer aux cérémonies existentielles (naissance,
noces, décès); elles ne pouvaient pas pétrir le pain du rite, elles restaient, en
d’autres termes, à l’extérieur de la communauté «în afara rânduielii».
Des cadres de comportement communautaire sont ainsi désignés, et on
spécifie les exceptions à être punies et la punition est formulé: le retrait de la vie
communautaire dans les moments cruciaux lorsque l'intégrité morale a été
considéré norme.
La famille est protégée par la loi écrite et dans la croyance populaire.
Les déviations de la normalité, du type «aşa a lăsat Dumnezeu» reçoivent une
amende et sont répudiées par la communauté.
La cérémonie de mariage est un cérémonial complexe pour ce qui est du
nombre d'actes rituels avec des branches multiples et pour ce qui est du nombre
des participants de la communauté. La ratification du mariage doit être
conforme à des règles strictes de la parenté.
Dans «Le Code de Govora», la parenté
se împarte în trei rânduri: cei ce au născut-părinţii, moşii şi strămoşii,
cei născuţi dintre noi, ce se zice feciorii, fetele, nepoţii, nepoatele şi cei ce se ţin
de rudă „ce se zice fraţii şi surorile.
L'âge doit être celle biologique, montrant la capacité de procréation
1

Romulus Vulcănescu, Etnologie juridică, Bucureşti, Editura Academiei, 1970.
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Omul să fie de 15 ani şi aşa să intre întru nuntă, iar muierea să fie de
12 ani (p. 81).
Les jeunes doivent recevoir la bénédiction des parents.
Le Code de Govora, comme tout autre code de lois, mentionne qui ne
devrait pas se marier: jusqu’à la troisième rangée des cousins, les cousins
germains (qui représentent la quatrième lignée), les cousins du deuxième type
(qui représentent la sixième lignée) et les cousins du troisième type (qui
représentent la huitième lignée). Ceux qui représentent la huitième lignée, dit le
Code, ne devraient pas se marier, mais si cela arrive pour eux «cu neştiinţă, nici
într-un chip a fi aceia să se despartă» (p. 83).
D'où probablement la «jusqu’à la septième lignée» (interdit), c’est-àdire les péchés peuvent être expiés jusqu’à la septième lignée.
Toujours dans le Code est écrit qu'un homme de 45-50 ans ne se marie
pas
Să nu-l primească sfânta şi cinstita biserică a lui Dumnezeu (p. 85).
Si une famille se démembre, à cause de l’homme, pour prendre la
femme
Să nu cuteze nimeni a-i cununa pe dânşii (p. 86).
Il y a aussi des interdictions qui visent le mariage:
Să aibă două paturi, în ele să se culce duminica şi în alte zile sfinte şi la
praznice domneşti, şi în săptămânile mari. (p. 68).
La famille est sacrée. L’espace ainsi sacralisé, il doit être préservé pur et
la femme doit maintenir «le feu de l'amour». Le Code sanctionne l’attitude de
distance émotionnelle entre tous.
Cine se scârbeşte de nuntă a se însura, sau muiere a adormi cu bărbatul
ei, sau bărbatul a dormi cu muierea lui, şi va grăi cineva că nu-s destoinici ca
aceia împărăţia cerului, anatema să fie unii ca aceia (p. 63).
Les parrains représentent les parents spirituels et ils doivent être
respectés. On doit leur faire «grande honneur».
Şi dragoste li se cade decât părinţi trupeşti (p. 26).
Le Code de Govora offre aussi l’explication pour cette position
privilégiée accordée aux parrains.
... părinţii cei trupeşti, blestemul dezrădăcinează din temelii, iar cei
sufleteşti, sufletul pierd (p. 26).
La malédiction des parents est la plus dure et elle attire la mort naturelle.
Le parrain et la marraine, étant investis après un rituel, peuvent perdre leur âme,
mais ils ne peuvent pas porter malheur, tout comme ce qui est saint protège
uniquement et il ne peut pas punir physiquement.
Dans le calendrier populaire, au moment d'une fête populaire, le
dimanche des Rameaux «de Florii», dans la zone de l’Olténie, à Izbiceni, le
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département d’Olt, est généralement enregistrée une coutume, significativement
dénommée «Iertarea de Flori».
La première célébration des «Florii», après le mariage, le couple marié
va aux parents et aux parrains afin de demander pardon pour ce qu'ils ont fait du
mal à l'acte ou de parler. Ils sont vêtus tout comme une mariée et un marié, tout
comme au moment de la noce. Ils revivent ainsi encore une fois la tension
émotionnelle de leur noce «nuntirii».
Ils vont à l’église. Le prêtre célèbre une messe et ils se confessent. C’est
un moment mystérieux où les difficultés du début de leur mariage sont
partagées au prêtre. Grâce à l’intimité de la confession, personne ne saura
jamais combien il était difficile au début en ce qui concerne l’intégration dans la
nouvelle collectivité ou dans la nouvelle famille, celle du beau-père et de la
belle-mère. L’image de l’église pleine des mariées est tout à fait inédite. Au
moment de la noce, les mariées ne doivent pas se rencontrer et s’il arrive
pourtant, les mariées ou les marraines changent entre elles une agrafe. Il s’agit
d’un geste qui annule la présence du mal en utilisant le fer, un objet à valeur
apotropaïques. Mais maintenant, les mariées de l’année se trouvent auprès de la
Maison du Dieu. C’est une image qui rappelle les cours royales avec les
mademoiselles d’honneur habillées avec des robes diaphanes.
Et pourtant, quelque chose manque. C’est la couronne, «paliura» –
symbole de la vierge, d’un mariage non accompli. Quelques unes portent un
foulard blanc qui désigne une sorte de rigueur pour la présence de la femme à
l’église. (afin que la tête ne soit pas découverte).
La robe de la mariée reste la seule qui rappelle le moment de la noce. Et
probablement la présence du marié toujours ému qu’au moment où il a pris sur
ses épaules la responsabilité du destin de sa famille.
«Miresele de la Izbiceni» représente un événement singulier, inédit, le
temps qui s’arrête et qui se marie avec l’instant passager. Les mariées
d’Izbiceni demandent pardon à leurs parents et aux parents spirituels au
moment de la pluie des fleurs du printemps. Par un transfère symbolique, le
printemps – le saison du temps circulaire du siècle linéaire, se veut le saison du
temps linéaire du siècle de l’homme. C’est le désir motivé de vivre pleinement
la jeunesse qui n’apaise jamais son regard sur la frontière blanche de la
vieillesse. Après la messe, les jeunes mariés se promènent dans le village sous
les regards pleins d’admirations de ceux qui voient dans les mariées du jour des
Rameaux «des Florii» la jeunesse sans vieillesse.
Ils s’arrêtent ensuite au parrain et à la marraine pour remémorer les
souvenirs de cette fête et pour demander des conseils pour le futur.
«Iertarea de Florii» reste une belle histoire à Izbiceni d’Olt, réitérée
chaque fois que l’explosion des fleurs à l’occasion de l’accueil du Dieu atteint
la bonne pensée de la jeunesse sous le signe de la bienséance et du dévouement.
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«Le Code de Govora» – le premier code des lois ecclésiastiques stipule
la hiérarchie des parents, fait qui, dans la mentalité traditionnelle, fonctionnait
comme une loi impossible à violer. La communauté villageoise ne reconnaît pas
les mariages entre les parents, elle les considère incestueux et elle damnait aussi
les enfants résultés de ces rapports.
«Le Code de Govora» offre une définition claire pour la parenté et ses
degrés:
Rudenia este anume şi se găseşte între oameni şi se împarte în 3
rânduri, spre cei de sus, şi spre cei de jos, şi despre cei de mijloc. Cei de sus
sunt ceia ce au născut şi ce nasc, ce se zice, părinţii, moşii şi strămoşii, iară cei
de jos sunt ceia ce se nasc dintre noi, ce se zice feciorii, fetele, nepoţii,
nepoatele, iară cei din mijloc sunt cei ce se zice la arătare, ca nişte străini
nouă, ce se ţin rude, ce se zice fraţii, surorile. Şi ce sunt din dânşii 3
despărţituri sunt şi opresc rândurile ce se nasc feţele nuntiţilor.
Afin de ne pas créer de confusion dans la hiérarchie et la dénomination
des parents, «Le petit Code» établit „rândurile şi hotarele”:
- „un rând şi hotarul dintîi ce e de la sfântul şi mântuitorul botez”;
- „al doilea rând şi hotar”, „ce e rudenie după sânge trupesc”;
- „al treilea rând şi hotar”, „ce se nasc din cei nuntiţi, ce se zice din
adăugarea cuscrilor” (Pravila: 81).
La mentalité traditionnelle a sanctionné les amours coupables, «avec du
péché», elle les a tournés en ridicule dans des vers satiriques et les a exposés à
l’opprobre public pendant la fête de «Lăsatul de Sec», c’est-à-dire «strigarea
peste sat»
Dans une chanson de Vâlcea, cette image est suggestive:
„Foaie verde ş-o sulfină,
Fină, fină şi iar fină,
Ia-mă şi pi la grădină
Să te iubesc ca pi-o strină.
Naşule, n-o fi păcat,
Trei copii mi-ai botezat,
Pe mine m-ai cununat?
Finişoară, nu-i păcat
C-are naşu la parale,
Face cruci şi sărindare,
Le pune la drumul mare,
Cine-o trece să se-nchine,
Să fie finii de bine,
Naşului de sănătate
C-a iubit finele toate!”
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Le Code de Govora rappelle aussi les interdictions «opriri», tout en
classifiant les relations interdites:
- naşul de fata lui cea botezată, şi de mama ei, şi de sora ei, sans
interdire les relations avec alte rude de pe mamă şi de pe tată;
- la filleule ne peut pas se marier avec le fils de son parrain, donc avec le
petit parrain, să se despartă unii ca aceia;
- les rubedeniile trupeşti ne peuvent pas se marier, les parents avec les
fils, aussi les frères avec les frères, ni même les cousins germains, ou les
cousins du deuxième ou du troisième degré. À peine „feciorii celor de ai treilea
veri primari, să se strângă şi să se împreune nunţii cu lege”.
Pour ce qui est des relations familiales interdites, des parents de sang
qui ne sont pas, les sanctions consiste dans expulsion de la communauté:
- dans le cas d’une relation beau-fils – belle-mère, celle-ci est punie:
…să se călugărească într-o mânăstire şi să slujească lui Dumnezeu
pentru sufletul ei, iar acel bărbat să petreacă ci muierea lui şi să robească
drept acele păcate, în 15 ani, că ia certare de la duhovnicul lui (p. 84-85).
La parenté est une relation particulière entre les personnes, ou d'origine
biologique, les liens du sang, ou basé sur des principes religieux, parents par
alliance.
L’alliance est entraînée par les relations entre les familles des jeunes
mariés (cuscria) ou par la parenté spirituelle (le résultat du baptême ou du
mariage).
Les relations de parenté par les liens directes du sang ou par la ligne
collatérale correspondent aux «spiţe» et aux «hotare» établies par le code
ecclésiastique, (chacune ayant certaines degrés selon le nombre de générations
qui est interposé entre les parents respectifs).
La matrice sociale de la communauté villageoise était scrupuleusement
respecté pour éviter d’attires la sanction divine. «Le sang» impur était une
malédiction pour la communauté en raison de la violation des rigueurs de la
parenté. L'église a eu un rôle décisif dans l'action nettoyante des relations
civiques, tout en établissant des normes morales de comportement entre les
parents par alliance.
Le mariage a conservé de nombreux éléments traditionnels daco-romans
et des interférences avec l'Eglise chrétienne. La tradition (la coutume) dans les
zones rurales a été le mariage dans «vederea în fiinţă» et «urmare de vorbă».
Les jeunes gens avaient ainsi la possibilité de faire connaissance.
La nouvelle réglementation légale remplacera à la fin du XVIIIe siècle
la coutume, la tradition, qui en représentaient des variantes. Il est évident le
fonds commun de la tradition et du code ecclésiastique, par des peines
similaires (exclusion, l'isolement, la repentance).
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La conception qui se trouve à la base de la procédure juridique est que le
procès ait lieu „după lege şi dreptate”, „după dreptate şi după obiceiul ţării
noastre”1.
„Legea sau obiceiul sunt Legea Ţării, iar dreptatea este morala epocii,
conştiinţa juridică, aceia care trebuie să vegheze la respectarea moravurilor, la
justa interpretare şi aplicare a legii”2.
Et peut-être l'élément déterminant pour le mode impératif de la
transmission et du respect pour le code de droit ecclésiastique et de la tradition
populaire, le code est l'héritage testamentaire à double forme: testament orale et
écrit. Le testament oral appelé «limba de moarte» se réalisait en présence des
témoins, dont le prêtre était, dans la plupart des cas, le principal témoin. Il
représentait à la fois l'autorité civile et celle religieuse, un double statut pour
deux types de registres référentiels: la loi de l'Église et le droit foncier.
En roumain, les proverbes se sont caractérisés par un grand mouvement
dans le temps et ils ont aidé à imposer le droit écrit. Leur transmission par la
communication orale dans le milieu laïque et clérical a abouti à leur
reconnaissance unanime en tant que «lois du pays», à finalité pratique, étant
appliquées dans l’activité de tous les tribunaux.
Ils doivent être respectés non seulement à cause de leur caractère de loi
écrite. Ils ont été acceptés aussi comme un corpus de coutumes populaires ayant
force de persuasion beaucoup plus grande. Des formules telles „aşa am
pomenit”, „aşa e legea pământului”, sont plus fortement ressenties que la loi
imposée par le voïvode.
Le code communautaire circonstanciel est assimilé par le code d'usage
ancien, dont les ressorts ne fonctionnent pas plus, mais «aşa s-a pomenit» et «e
lăsat cu limbă de moarte» de ne pas violer la loi de la terre.
L’activité juridique du XVII-ème et du XVIII-ème siècle a noté
l'application des premiers codes et leur importance pour le développement du
droit écrit roumain. Les codes ecclésiastiques ou canoniques sont pragmatiques
et leur réception en résulte principalement par rapport au code civique ou par
rapport à la loi du pays.
«Le Code de Govora» est une synthèse éloquente des lois religieuses et
des coutumes populaires, le cadre législatif nécessaire pour conduire les règles
morales de la vie „sans péché” à la communauté et de la divinité.

1
2

Documenta Romaniae Historica, B, vol. V, nr. 10 (1551 iunie 6).
Emil Cernea, Emil Molcuţ, op. cit., p. 124.
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DRUMURI ŞI TRASEE PRIN BANATUL SECOLELOR XVI-XVIII
Mirela Osiac*, Nicoleta Sarafolean**
ROADS AND ROUTES THROUGH BANAT OF XVI-XVIII CENTURIES
Abstract
In Banat of the XVI-XVIII centuries, the roads for change of place were the
same as in the rest of Europe: by sea with ships and boats, by land with the wagon or
horseback. The travel by sea could be done on the rivers Mures, Danube or on Bega
canal. On the land were numerous roads better or worse.
Cuvinte cheie: corăbii, drumuri, călători, călare, tâlhari
Key words: ships, roads, travelers, horseback, robbers

O călătorie prin Banat în secolele XVI-XVIII, nu se deosebea de una din
oricare regiune a Europei. Pe apă sau pe uscat, mai bune sau mai rele, mai
sigure sau mai puţin, drumurile sau simplele poteci străbăteau în lung şi în lat
întreaga zonă.
Prea multe nu ştim despre drumurile veacurilor XVI-XVII. Putem doar
bănui că erau proaste şi în anumite situaţii chiar impracticabile. De aceea,
durata de parcurgere a traseelor nu este direct proporţională cu lungimea lor
matematică ci depindea de mai mulţi factori neprevăzuţi. Distanţele erau
parcurse în mod diferit după norocul fiecăruia, deoarece, un război, o inundaţie,
o cădere de zăpadă mai abundentă, un atac al tâlharilor erau tot atâtea motive
pentru a face o călătorie mai scurtă sau mai lungă, ori s-o întrerupă1.
De exemplu, dacă cineva ar fi vrut să călătorească în martie 1726 de la
Szeged la Timişoara, străbătând Cenadul şi Sânnicolaul Mare, nu ar fi putut
datorită zăpezilor mari şi a revărsărilor de ape. Drept urmare, nimeni nu era
niciodată sigur dinainte în privinţa întreruperilor ce i se vor impune, totul
devenind o obişnuinţă, iar câteva zile în plus sau în minus ajunseră să nu mai
conteze2.
În Banatul veacurilor XVI-XVIII erau două modalităţi de a călători sau
de a transporta bunuri – pe apă sau pe uscat. Calea pe apă asigura rapiditate,
*

Prof., Liceul Teoretic Balş.
Prof., Şcoala „Episcop Dionisie Romano”, Buzău.
1
P. Chaunu, Civilizaţia Europei Clasice, Bucureşti, 1989, p. 316.
2
Ibidem, p. 320.
**
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siguranţă, un număr covârşitor de avantaje suplimentare în comparaţie cu cea
mai bună cale terestră. Mureşul şi Dunărea erau singurele modalităţi de
transport pe apă din Banat în secolele XVI-XVII. Ambele erau la periferie.
Mureşul îşi ducea apele prin nordul provinciei, fiind navigabil cu începere de pe
la Vinţu de Jos, în Ardeal. Cealaltă cale pe apă, Dunărea, cel mai important
fluviu european, curge prin partea sudică a Banatului. Face legătura între
Occidentul şi Răsăritul Europei. Deşi pe cea mai mare parte a cursului
deplasarea se face în condiţii optime, totuşi, între Drencova şi Porţile de Fier,
Dunărea era „destul de periculoasă” din cauza mai multor stânci mari1.
Pentru cei care călătoreau pe Dunăre era o adevărată aventură trecerea
prin zona Cazanelor şi a Porţilor de Fier. Majoritatea celor care mergeau în aval
cobora de pe corăbii şi mergeau pe uscat după ce acestea treceau de zona
periculoasă, după care urcau din nou. Aceasta era situaţia între Orşova şi Porţile
de Fier, unde „Dunărea curge cu o iuţeală de necrezut” iar, din cauza
numeroaselor stânci vasele se puteau distruge în orice moment2. Când erau trase
în susul Dunării corăbiile mai descărcau din mărfuri, care erau duse cu căruţele
de-a lungul malului cât ţinea cursul rapid al Dunării. Corăbiile astfel uşurate
erau trase una câte una prin această porţiune de câte 50-100 de oameni (edecari)
cu ajutorul unor funii groase (edec). Tot acest chin dura 5-6 zile, după care
corăbiile puteau naviga liniştite în amonte3.
Şi pe uscat erau destule necazuri. În general, drumurile din interiorul
provinciei se desfăşurau urmărind văile râurilor, trecând culmile mai accesibile
ale munţilor şi dealurilor, înaintând pe terenuri mai mult sau mai puţin cultivate,
ocolind întinsele mlaştini sau trecând printre ele prin locuri cunoscute de
localnici. Drumuri sau simple poteci, căile de comunicaţie terestră traversau
Banatul în toate direcţiile. Pe cele mai importante şi mai circulate le putem
observa urmărind traseele călătorilor. În anii 1660 – 1661 Evlyia Celebi
călătorea, urmând diferite unităţi militare pe următoarele trasee:
- Panciova – Timişoara – Fenlac – Arad – Lipova – Vărădia – Ineu –
Oradea
- Timişoara – Seresic – Lugoj – Caransebeş – Poarta de Fier a
Transilvaniei
- Cenad – Beşenova (Dudeştii Vechi) – Fenlac – Arad4.
În secolul XVIII, după instalarea administraţiei austriece, autorităţile au
luat măsuri de îmbunătăţire a drumurilor şi a condiţiilor de călătorie. Pe lângă

1

Călători străini despre Ţările Române, vol. VII, Bucureşti, 1980, p. 133.
M. Guboglu, Călătoria lui Evliya Celebi effendi în Banat, în „Studii de istorie a Banatului”,
2/1970, p. 58.
3
Călători străini despre Ţările Române, vol. VIII, p. 136.
4
M. Guboglu, op. cit., p. 30-54.
2
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drumurile de ţară au fost construite şi drumuri de poştă. Principalele drumuri
ale secolului erau:
- Szeged – Kanija – Comloşu Mare – Csatad (Lenauheim) – Timişoara
- Szeged – Sânnicolau Mare – Biled – Becicherecu Mic – Timişoara
- Timişoara – Jebel – Alibunar – Novoselo – Panciova
- Timişoara – Jebel – Denta – Moraviţa – Vârseţ – Biserica Albă
- Timişoara – Jebel – Denta – Gherman – Ciacova – Oraviţa
- Timişoara – Diniaş – Pardanj – Becicherecu Mare (Zrenjanin)
- Timişoara – Mănăştiur – Zabrani – Lipova
- Timişoara – Chevereşu mare – Sinersig – Lugoj
- Timişoara – Lugoj – Caransebeş – Teregova – Mehadia – Jupalnic
- Becicherecu Mare – Idvor – Sefkerin – Panciova
- Ciacova – Parţa – Săcălaz – Carani – Mănăştiur – Arad
- Biserica Albă – Petrilova – Dalboşeţ – Bozovici – Petnic – Mehadia
- Biserica Albă – Straza – Alibunar – Tomasevac – Becicherecu Mic
- Sânnicolau Mare – Periam – Alioş – Lipova
- Sânnicolau Mare – Nerău – Kikinda – Beodra – Becicherecu Mare
- Vârşeţ – Jamul mare – Fizeş – Vermeş – Sacoşu Mare – Lugoj
- Vârşeţ – Fizeş – Bocşa – Brebu – Caransebeş1.
Bineînţeles că numărul drumurilor era mult mai mare. Ignaz von Born
călătoreşte de la Timişoara la Oraviţa iar de acolo la Sasca şi Moldova Nouă2.
Iosif al II-lea aflat în inspecţie prin Banat vine de la Arad la Timişoara, trecând
prin Semthal, Sânandrei şi Monostor. De la Timişoara se îndreaptă spre Vârşeţ,
Panciova şi apoi de-a lungul Dunării trecând prin Palanca Nouă, Biserica Albă,
Bozovici, Mehadia, Orşova3.
Numeroase drumuri şi poteci legau provincia bănăţeană cu Ţara
Românească, cu Oltenia. Drumul de-a lungul Dunării, de la Turnu Severin la
Orşova, prin aşa-numita Poartă de Fier putea fi ocolit prin mai multe locuri. Un
drum de căruţe ocolea pe la Vodiţa spre Orşova. Erau şi o mulţime de poteci
care treceau munţii, coborând în diferite localităţi bănăţene (Topleţ, Bolvaşniţa,
Caransebeş) şi folosite de călători pentru a-şi duce la deal vitele şi oile4.
În timpul guvernării generalului Mercy a început amenajarea unei noi
căi de transport mai rapide şi mai sigure: canalul Bega, realizat de inginerul
Fremaut. „Lucrarea vrednică de vechii romani”, canalul Bega începe de la Făget

1

J.J. Ehrler, Banatul de la origini până acum – 1774, Timişoara, 1982, p. 158-163.
Călători străini despre Ţările Române, vol. X, p. 92-102.
3
Ibidem, p. 132-138.
4
Ibidem, p. 158.
2
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şi ajunge până la Becicherecu Mare, străbătând aproape întreg Banatul de la
răsărit la apus1.
Pe aceste drumuri se putea călători în diferite modalităţi. Cel mai rapid
şi mai comod mijloc de călătorie era poşta specială (extrapost) care lega
Timişoara de alte oraşe ale Imperiului, precum Pressburg (Bratislava) între care
existau curse bilunare. În interiorul Banatului existau atât de multe diligenţe
locale încât circulau aproape zilnic în diferite direcţii2. „Cambiatura” era un alt
mijloc de deplasare foarte ieftin. În secolul XVIII s-a menţinut şi un obicei mai
vechi, economic, folosit îndeosebi de călătorii singuri. Ei tocmeau căruţaşi
români care îi duceau chiar până la Pesta3.
Atât în epoca otomană cât şi în cea austriacă, călătorii puteau beneficia
de serviciile diferitelor hanuri aflate de-a lungul traseelor. Evliya Celebi ne
informează că în Timişoara existau 3 hanuri, la fel ca şi în Cenad4.
Austriecii au creat odată cu organizarea sistemului de poştă şi o întreagă
reţea de hanuri şi staţii de poştă. Unele erau mai bune altele mai proaste.
Venind din Ungaria la intrarea în Banat, la Sânnicolau Mare exista „un birt
frumos, bine îndestulat, unde se serveşte foarte bine”5. În schimb, pe drumul de
poştă abia creat, care lega Szeged-ul de Timişoara nu existau încă hanuri. Pe
drumul de poştă de la Timişoara la Lugoj, prin Chevereş şi Sinersig hanurile
erau „bine îndestulate pentru nevoile călătorilor”, ceea ce nu se poate spune
despre cele aflate de-a lungul drumului de căruţă care trecea prin Recaş. Hanul
din Făget era „cel mai frumos, cel mai curat şi mai încăpător pe drumul de la
Timişoara la Sibiu”. Aparţinea contesei von Soro, soţia comandatului cetăţii
Timişoara. În schimb la ieşirea din Banat, la Coşava, exista un han
„mizerabil”6.
Starea drumurilor putea cauza numeroase neplăceri călătorilor. Mai ales
în urma căderilor unor precipitaţii mai abundente. Dacă la munte călătoriile
erau îngreunate de bolovanii aduşi de ape de pe povârnişuri sau de lipsa
podurilor peste râuri sau pâraie, în schimb la şes, principala problemă o
reprezentau noroaiele şi mlaştinile.
Aşa era situaţia între Timişoara şi Gătaia, unde trebuia să treci „printr-o
mlaştină a cărei apă ajungea până la osia carului”. Circulaţia fiind foarte intensă
puteai rămâne oricând împotmolit7.
1

F. Griselini, Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei, Timişoara, 1984,
p. 146-148.
2
Călători străini despre Ţările Române, vol. X, p. 559.
3
Ibidem, p. 560-561.
4
M. Guboglu, op. cit., p. 36-53.
5
Călători străini despre Ţările Române, vol. X, p. 561.
6
Ibidem, p. 566.
7
J. Kaspar Steube, Nouă ani în Banat (1772-1781), Timişoara, 2001, p. 71.
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În general, drumurile erau „foarte netezi şi uşor de parcurs pe timp
frumos”, dar deveneau foarte „anevoioase” pe vreme rea. În afara drumurilor
naturale, era obiceiul, preluat din Ungaria, de a face drumuri despărţite de
ogoare prin şanţuri. Pământul scos din şanţuri era aruncat peste vechiul drum,
astfel încât, în cazul unei ploi, deplasarea devenea aproape imposibilă din cauza
stratului gros de noroi1.
De altfel, nici cei însărcinaţi cu întreţinerea drumurilor nu se deosebeau
prea mult de obiectul muncii lor. Pasajul lui Lehmann este foarte elocvent în
acest sens:
„Însăşi munca şi uneltele, de care se folosesc lucrătorii de la drumuri, te
fac să râzi când stai să te uiţi la ele. Unele parcă ar fi făcute să te joci cu ele.
Munca cu ele este o continuă trândăvie. Pe o căruţă cu doi sau mai mulţi cai, cu
care se cară pietriş, rareori se pune o încărcătură mai mare decât ar putea să
ducă un om, nu prea voinic, într-o găleată. La această căruţă caii au un mers
special. Admiri încetineala cu care se târâie”2.
La trecerea peste marile ape remarcăm încercările administraţiei de a
înregistra progrese. Peste Mureş şi Tisa au fost construite mai multe poduri,
însă călătorii trebuiau să aibă multă răbdare să le treacă, deoarece erau făcute
„din trunchiuri mai mari sau mai mici aşezate unul lângă altul” iar
zdruncinăturile nu erau deloc plăcute3. Tisa era trecută, la Canija, cu bacul. Ca
şi la Szeged bacurile erau puse să alunece pe odgoane fixe care se puteau rupe
când şi când, întârziind cursele diligenţelor.
Totuşi, cea mai mare teamă pentru călătorii din zona Banatului montan o
constituiau tâlharii, aşa numiţii lotrii. Deplasările de făceau sub escorta
militarilor iar staţiile de poştă avea pe lângă personalul civil şi câte 7-8 militari4.
Cei mai mulţi tâlhari sălăşluiau şi acţionau în zona Caransebeşului, Panciovei,
Oraviţei, Mehadiei. Unii găseau adăpost în teritoriile turceşti, contra unui tribut,
de unde făceau incursiuni în Banat5. La adăpostul pădurilor şi a munţilor,
aceştia atacau în general pe negustori şi în special pe cei evrei. Bineînţeles, că
erau atacate şi jefuite şi alte persoane. Johann K. Steuben relatează despre
câteva omoruri făcute de cetele de lotrii, aşa cum a fost cazul sârbilor ucişi între
Topleţ si Jupalnic. În timpul şederii lui Steube la Mehadia, „s-a întâmplat ca o
astfel de ceată de lotri, aflată sub conducerea unui ţigan, să pătrundă în oraş,
ziua în amiaza mare”. Pe drum ei l-au jefuit pe sârbul Koska după care i-au tăiat

1

Călători străini despre Ţările Române, vol. X, p. 562-563.
Ibidem, p. 564.
3
Ibidem, p. 561.
4
J. Kaspar Steube, op. cit., p. 101.
5
Călători străini despre Ţările Române, vol. X, p. 1182.
2
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capul aruncându-l în râul Belareca. Până să apară militarii lotrii fugiseră în
munţi, nu înainte de a omorî 3 militari şi un „biet hornar”1.
Ignaz von Born a fost pe punctul de a renunţa la călătoria sa prin munţii
Banatului datorită jafurilor zilnice făcute asupra călătorilor. Şi-a continuat totuşi
drumul numai după ce autorităţile l-au asigurat „că aceste bande nu jefuiesc pe
proprii lor compatrioţi şi niciodată sau numai rareori pe germani”. Pe de altă
parte, după părerea unora ei nu atacă cu gândul la ucidere, ci „îţi sar deodată
înainte cu grămada, îţi poruncesc să stai, jefuiesc totul şi apoi lasă pe fiecare să
îşi vadă de drum”2.
Acţiunile îndreptate împotriva tâlharilor nu au dat rezultatele scontate.
Execuţiile au fost inutile din moment ce fenomenul continua să existe. S-au
propus pedepse cu munca silnică pe viaţă sau trimiterea condamnaţilor în
regiuni îndepărtate din Imperiu. S-a apelat chiar şi la tăierea copacilor şi a
vegetaţiei înalte de pe ambele părţi ale drumurilor. În zadar. Abia în secolul
XIX tâlhăria la drumul mare a dispărut treptat3.

1

J. Kaspar Steube, op. cit., p. 103.
Călători străini despre Ţările Române, vol. X, p. 1182.
3
F. Griselini, op. cit., p. 176.
2
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RĂZEŞII DINTRE PRUT ŞI NISTRU ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
Maria Cigolea*
“RĂZEŞII” BETWEEN THE PRUT AND NISTRU
IN THE NINETEENTH CENTURY
Abstract
The experts of this specialized field raised many questions about the peasantry,
a social distinctive stratum of the 19th society, which included the following social
categories, if you may call it like that: yeomen “răzeşii”, peasants with free will and
their own land dived into private lots, who were very skillfull in managing their
households; the craftsmen; a category of peasants who were absolved from lordly
tribute in exchange for the overtime work for the king or for the landowner
(“scutelnici”); the servants – all this social subcategories were inhabitants of the
village, who worked the land of the boyards (“landowner”) and were released from
slavery by the state. The Russian and Romanian historic tried to approach this subject
but they didn’t succeed entirely in explaining if the yeoman were actually an important
social category or not.
Cuvinte cheie: răzeşi, boieri, clasă socială, Basarabia
Key words: răzeşi, boyars, social class, Bessarabia

Conform recensământului din 1803, ce a avut loc în Principatul
Moldovei, între Prut şi Nistru, găsim răzeşi în 112 sate, ceea ce înseamnă
aproximativ 6 mii familii răzeşeşti cu un total de circa 34 mii locuitori1.
Rapoartele guvernatorilor din Basarabia şi alte statistici oficiale, precum şi
literatura istorică arată că răzeşii erau consideraţi ca făcând parte din
principalele categorii de ţărani din Basarabia. De aceea este greu să facem
diferenţe cu privire la numărul de săteni şi să oferim numărul exact şi o
completă evoluţie a răzeşilor sau cota lor în viaţa economică globală a ţăranilor
din Basarabia.
Noi presupunem că aceste date sunt foarte mult subevaluate, începând
cu recensământul din 1817. În Basarabia s-a demonstrat deja, că au existat
răzeşi în 148 de sate, locuite de aproximativ 10 mii de familii, sau-presupunând
*

Drd., Facultatea de Litere-Istorie-Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara.
G. Crăciun, Moldova în vremea domniei lui Grigore Alexandru Ghica 1849-1856: structuri
economice-sociale, Iaşi, Editura „Noel”, 1996, p. 86-163.
1
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o medie de 5 suflete pe cap de familie – 50 mii suflete. De asemenea, s-a
estimat că răzeşii au stăpânit 152.000 desetini de pământ1.
Posesia pământurilor de către răzeşi a fost de aproximativ 15%2. Pe la
mijlocul secolului al XIX-lea avem mai multe date exacte cu privire la răzeşi şi
proprietatea funciară a acestora în Basarabia. Potrivit lui D. Semeonov3, în 155
de sate răzeşeşti, au existat 43 968 răzeşi, care au deţinut 132.449 desetine de
pământ4. În 67 sate răzeşeşti, terenul aflat în proprietate era stăpânit în
devălmăşie. Populaţia totală era de 20.930 capi de familie înregistraţi (sau
aproximativ 50% din numărul total de răzeşi), care au avut în posesia lor –
61.211 desetini de pământ5. Prin anul 1861, numărul total a fost 67.583 suflete,
iar proprietatea acestora se ridica la 283.925 desetine de pământ.
O evaluare pe verticală a răzeşilor devine şi mai interesantă. Astfel, dacă
facem o clasificare, avem: a) Răzeşii – odnodvorţi, b) Răzeşii – parmaki care
deţineau terenuri în comun, c) Răzeşii – ţărani şi cei mai numeroşi, fără
pământ, dar care făceau parte din categoria ţăranilor.
Numărul pe cap de locuitor, înregistraţi la fiecare grup social, precum şi
valoarea de teren la fiecare din aceste grupuri sunt date în tabelul următor6.
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Totalul
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cei care au
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Răzeşiiparmakari
Răzeşiiodnodvorţi
Răzeşiiţărani
Răzeşipomeshiki,
meşeane
Totalul

20.930

1

Подсчет сделан автором по росписи землевладения и сословного строя населения,
Бессарабии по данным переписи 1817 г.
2
Там же.Тр. Бесс. губ.уч.арх. комиссии, т.III, Кишинев, 1907.
3
Подсчет сделан автором по Экстрактам России землевладения и сословного строя,
населения Бессарабии по данным переписи 1817 г.
4
Д. П. Семенов, Статистический очерк крестьянского землевладения н
землепользования в Европейской России,1904, стр.12-13.
5
Ibidem.
6
Таблица составлена на основании следуют, данных; ЦГИАЛ, ф. 1181, оп. т. XV, д. 93. ч.
II, лл. 139-158; ЦГИА МССР, ф. 2, оп.1, д. 8009, лл. 56-58; Д. П. Семенов,
Статистический очерк крестьянского землевладения и землепользования в Европейской
России, СПВ, 1904, стр. 12-13, (в таблицах).
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Tabelul de mai sus ne arată, în primul rând, că până în 1861 cele mai
multe terenuri răzeşeşti, peste 53%, erau concentrate în mâinile răzeşilorproprietari; mai mult de o treime din întregul număr al ţăranilor-răzeşi au
pierdut complet drepturile lor pentru pământ; prin comparaţie negustorii şi
burghezii aveau aproximativ 340 de ari. Răzeşilor-odnodvorţi le-au revenit în
medie pe cap de locuitor 3,1 ari, iar răzeşilor-parmakov chiar mai puţin – 2,9
ari. De asemenea, răzeşii-odnodvorţi şi răzeşii-parmakov, în număr de 2198,
erau proprietari bogaţi, care aveau în posesia lor 43.960 ari de teren (o medie de
15-35 ari pe cap de locuitor)1. Cea mai mare parte a răzeşilor dispuneau – pe
cap de locuitor, mai puţin de trei ari. În 44 de ani (1817-1861), răzeşii au pierdut
20 de mii de ari din dreptul de proprietate exclusivă a terenurilor şi 86 de mii ari
din terenurile mandatate de la negustori şi alte categorii, de proprietari funciari.
Dacă până în secolul al XIX-lea, răzeşii stăpâneau în comun o
proprietate funciară, după aceea, odată cu schimbările economice, terenurile
arabile şi păşunile au fost supuse delimitărilor (ieşirii din indiviziune). Cu toate
acestea, comunitatea a continuat să existe. Ea încă mai păstrează ordinea sa
iniţială. Îndatoririle faţă de stat ale răzeşilor se ridicau la plata impozitelor şi
taxelor. Răzeşii cei mai bogaţi se dedicau în totalitate terenurilor lor agricole.
Multe loturi de teren au trecut prin vânzare de la răzeşii bogaţi şi reprezentanţii
lor la alte clase sociale = proprietari de pământ, negustori şi burghezi. Ca
urmare, până la mijlocul secolului al XIX-lea, în structura acestei categorii
sociale identificăm patru grupe diferite, etajate prin statutul lor economic.
1. Răzeşii-odnodvorţi – clasa de frunte, care deţineau controlul asupra
pământurilor lor şi aveau drepturile de proprietate după urmaşi. Pe la mijlocul
secolului al XIX-lea, aceşti răzeşi numărau 34,1% din numărul total şi deţineau
25,1% din terenurile fostei comunităţi răzeşeşti. Răzeşii-odnodvorţi au
continuat să trăiască în comunităţile rurale separate, având păşuni, livezi, vii şi
parcele în folosinţă gospodărească, ca proprietăţi private moştenite. Aceste
terenuri nu erau supuse împărţirii comune. În schimb, o parte din teren (păduri,
pajişti, păşuni) a fost folosit în comun. Această parte era singura care provenea
de la comunitate, „atunci când plata impozitelor şi taxelor de stat nu au fost
legate de responsabilitatea reciprocă”.
2. Răzeşii-parmakov (parmakary)2 – categoria de mijloc, au păstrat
dreptul faţă de terenul aflat în proprietate, comunitar. Cota lor în comunitatea
1

ЦГИА МССР, ф.2, оп.1, д.8009, л.58.
„Пармак” — мера длины, величину которой представляет первый сустав большого
пальца руки, т. е. меньше вершка. Пармакары владели участками земли, ширина которых
была мизерной (отсюда и название), а длина равнялась длине всего земельного участка
селения. („Parmak” – o măsură de lungime, a căror valoare reprezintă întâi, lungimea
degetului mare, adică, mai puţin de un inchi – unitate de măsură. Parmakary proprietatea de
terenuri a căror lăţime a fost nesemnificativă (de unde şi numele), iar lungimea egală cu
lungimea din suprafaţa totală a comunei).
2
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total răzeşească oferea multor sate, posibilităţi agricole foarte mici. Răzeşiiparmakov, aveau proprietatea asupra terenurilor şi responsabilitatea fiscală
colectivă către stat. Terenul era dat grupului, pentru prelucrare, în cazul în care
redistribuirea se realiza o dată la fiecare 2-3 ani1. Modelele de proprietate
funciară răzeşească în Moldova au influenţat pe unii „proprietari individuali de
au făcut unele sate răzeşeşti pentru a trece la terenuri comune”.
Şi istoricul A. Zasciuc susţine: „Se subînţelege faptul că această mică
parte din răzeşii-parmakari nu a putut folosi terenul numai pentru agricultură şi
de aceea şi-a păstrat parcele mai mici, chiar pentru a construi cabane. Şi aici
sunt descendenţii ai aceluiaşi gen de răzeşi-parmakari; ba mai mult, proprietarii
care exprimă cu claritate că a fost de acord pentru a gestionarea ţinuturilor
strămoşeşti, împreună, ei s-au alăturat satului răzeşesc, acolo unde terenul era în
general considerat ca fiind al comunităţii...”2.
În secolul al XIX-lea, partea terenurilor în proprietăţile private răzeşeşti
este moştenită. Proprietatea comună funciară a rămas, ca şi înainte, doar la un
număr mai mic de răzeşi. Aşa numiţii „răzeşii-parmaki” au continuat să fie
consideraţi proprietari de terenuri, pe baza dreptului comunitar în secolul al
XIX-lea. Proprietarul de bază al terenului a fost comunitatea. Aceasta este
diferenţa dintre comunităţile – răzeşeşti – parmakoy faţă de comunitatea
ţărănească rusească, care a păstrat doar utilizarea în comun a terenului, dar care
a aparţinut proprietarului.
3. Răzeşi-ţărani – categoria codaşă, erau consideraţi ca un grup special
de răzeşi ce au evoluat din comunităţile răzeşeşti în prima jumătate a secolului
al XIX-lea. În special în anii 30-50 aceştia au fost răzeşii, care şi-au pierdut
pământul fie prin trecerea în mâinile celor mai bogaţi răzeşi, fie prin vânzări
către negustori şi alte persoane care s-au infiltrat în comunitatea răzeşească.
Reuşind să rămână în ţinuturile şi pământurile comune, care mai târziu au
devenit proprietăţi personale, ca proprietăţi moştenite, ei au plătit dări împreună
cu ţăranii. Până la jumătatea secolului, această categorie a fost de peste 34% din
totalul răzeşilor, ulterior, însă ruinarea răzeşilor a devenit fenomen frecvent,
generalizat. Răzeşii-ţărani, precum şi răzeşii-parmakov utilizau terenul având
drepturi comune.
Spre deosebire de ţărani, răzeşii nu erau forţaţi să servească toate
obligaţiile la proprietari de terenuri, cu excepţia răzeşilor-ţărani, care, din
diverse motive, pierzându-şi urmau îndatoririle proprietarului împreună cu
ţăranii. În contrast cu ţăranii, răzeşii proprietari de teren nu aveau obligaţia de
chirie. Prima oară după anexarea Basarabiei, răzeşii, ca şi ceilalţi locuitori ai
1

А. Защук, Материалы для географии и статистики России, Бессарабская область,
1862, стр. 200.
2
А. Zasciuc, op. cit., p. 221.
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Basarabiei, au fost scutiţi de plata tuturor taxelor de stat, mai întâi pentru o
perioadă de 3 ani şi apoi pe 2 ani1.
La sfârşitul anului 1817, răzeşii plăteau în conformitate cu legile din
Basarabia, următoarele impozite şi taxe de stat: 1) datorie – „bir” – de 15 ruble
pe cap de familie, 2) „goshtinu” – număr de 4,5 prechi de ovine şi capre, pe cap
de locuitor, 3)o zecime producţia – din apicultură; 4) „vădrărit” – plata de vin
la 4 găleţi de pereche; 5) „pogonărit” – producţia de tutun – cu 1,5 ruble de
pogon; 6) cheltuielile rurale şi sociale – la 8 ruble şi 35 bani de la fiecare
gospodărie2. 16 tipuri de diferite impozite au fost comasate la 6 ruble, care, în
monedă din argint rusească însemnau aproximativ 4 ruble. Ca urmare a
publicării Regulamentului privind situaţia ţăranilor, în anii 1834, impozitele şi
taxele de stat în Basarabia au fost standardizate. În loc de fostele 6 tipuri de
impozite diferite, răzeşii au avut ca şi ţăranii de îndeplinit: a) plata la stat –
„bir” – 10 ruble pe cap de familie şi b) 4 ruble 65 bani; total 14 ruble 65 bani în
bancnote, sau 4 ruble 90 bani în argint3.
Prin 1861, taxa de stat era pentru răzeşii-odnodvorţi de 16 ruble şi 30 bani
în argint. Răzeşii-parmaki şi răzeşii-ţărani, în general comparativ cu ţăranii,
plăteau aproximativ 4 ruble în argint. Dimensiunile de impozitare şi taxele de
stat, ce aveau de îndeplinit răzeşii cât şi celelalte categorii, ţăranii, ţăranii de stat
le avem redate în tabelul de mai jos4.
Categorii de creştini
Răzeşii – odnodvorţi
Răzeşii – parmaki
Răzeşii – ţărani
Ţăranii
Ţăranii – de stat

Anul 1826
4 ruble 80 bani
4,10
4,10
4,10
10,90

Anul 1836
10 ruble 70 bani
4,80
4,80
4,80
10,90

Anul 1861
16 ruble 30 bani
4
4
4
16,50

Tabelul arată că răzeşii-odnodvorţi, pe la 1836, au ajuns să plătească taxe
către stat, egale cu cele ale agricultorilor de stat.
Răzeşii au luptat mult timp împotriva pătrunderii în interiorul
comunităţilor lor a boierimii. Alerta era permanentă. De aceea răzeşii opuneau
rezistenţă la înstrăinarea pământurilor către străinii din afara obştei. Prin
obiceiul lor stabilit, răzeşii de rând s-au bucurat de beneficiile dreptului de a
cumpăra terenuri de la apropiaţii lor.
Această ordine de vânzare de terenurilor răzeşeşti stabilită de actul,
„Carta” regulamentul bisericii din Basarabia, a fost menţinută şi după anexarea
1

ПСЗ, т. XXXIII. Нр. 25935.
А. Zasciuc, op. cit., p. 55-56.
3
ЦГИА МССР, ф.2, оп. I, лл. 27-28.
4
Таблица составлена на основании следующих источников:
ф.2.оп.1,д.1635; там же,д.2039; А.3aщук, Указ, труд, ч. II, р. 55-56, 58.
2
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ei la Rusia. În plus, această lege a fost valabilă şi pentru casele de vânzare
răzeşeşti. Răzeşii: au avut tot dreptul de a decide asupra terenurilor, care puteau
să le vândă sau să facă schimb. Actul bisericesc a fost eliberat în scopul de a
limita numărul de sechestre pe terenuri răzeşeşti. Totuşi, dreptul de proprietate a
lăsat o portiţă pentru a pătrunde din afară în comunitatea răzeşească, prin
achiziţionarea de terenuri a unor indivizi numai după expirarea unui termen de
şase luni după publicare. Prin urmare, procesul de sechestrare al terenurilorrăzeşeşti în Moldova a continuat şi după anul 1785. Deseori, boierii confiscau
în mod ilegal terenuri din satele ţăranilor liberi, motivând faptul că ţăranii nu au
avut nici un document privind dreptul de proprietate asupra acestor terenuri. În
perioada 1814-1817 proprietarul de pământ Sturdza stăpâneşte pe deplin
proprietatea răzeşească din satul Vitreanca, judeţul Hotin1. În satul Slobozia,
aceluiaşi judeţ, un proprietar Feşeliţă a luat ¾ din terenul răzeşilor, răzeşiiţărani rămânând cu 1/4, adică 205 fălci de pământ2.
În satul Costiceni, proprietarul Ceriuli a cucerit jumătate din teren,
cealaltă jumătate, de aproximativ 120 fălci, a rămas răzeşilor3. Într-un alt sat,
proprietarii Paşcauţi şi Bogdan au capturat, prin diverse moduri, de la răzeşi
1030 fălci de teren, cei din urmă (186 gospodării şi 35 marinari) rămânând cu
280 fălci de pământ4. Mănăstirea Golia a jefuit răzeşii satului Jabca (Soroca), cu
peste 400 de fălci de pământ5. În satul Dombroviţa, mai mult de jumătate din
terenul răzeşesc a fost luat de domnitorul Sturdza şi un sfert de ofiţerul
Ciuhoreanu. Răzeşilor-ţărani le mai rămăsese doar un sfert din pământurile6 lor
anterioare. În satul Vărzăreşti, (Soroca), proprietarii bogaţi au achiziţionat
terenul răzeşesc, iar răzeşii în cea mai mare parte au fost lipsiţi de terenuri
arabile şi păşuni7.
Diferite cazuri pe care le-am menţionat mai sus arată complexitatea
proceselor sociale din Moldova în secolul al XIX-lea, reflectate în mutaţiile
care au avut loc în structura proprietăţii şi a clasei răzeşeşti. Aşadar, spre
deosebire de perioada de dinainte de ocuparea Basarabiei de către Rusia, în
prima jumătate a secolului al XIX-lea (în special anii ’30-’40), noile fenomene
economice şi sociale, dezvoltarea procesului global de descompunere a
sistemului feudal şi dezvoltarea elementelor capitaliste au avut un impact
devastator asupra comunităţii răzeşeşti.
1

Таблица составлена на основании следующих источников:
ф.2.оп.1,д.1635; там же,д.2039; А.3aщук, Указ, труд, ч. II, р. 55-56, 58.
2
Ibidem, р. 109.
3
Ibidem, р. 38.
4
Ibidem, р. 57.
5
Труды Бессарабской арх.уч. комиссии.т.III, Кишинев, 1907, р. 14-15.
6
Ibidem, p.101.
7
Труды Бессарабской арх.уч. комиссии.т.III, Кишинев, 1907, р. 122.
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EVOLUŢIA RELAŢIILOR ROMÂNO-ITALIENE
DUPĂ SEMNAREA ACORDULUI DIN 1888
Ionuţ Şerban*
THE EVOLUTION OF THE ROMANIAN-ITALIAN RELATIONS
AFTER THE 1888 AGREEMENT
Abstract
The article presents the relations between Romania and Italy after the 1888
agreement, through which Italy joined the Austro-Romanian alliance from 1883. The
agreement signed by the Italian Minister Plenipotentiary in Bucharest, Francesco
Curtopassi, on 8th of May 1888, was considered by the Italian Prime Minister Di
Rudini as burden-some because it involved the Italian people and army in a possible
war against Russia in favor of Austro-Hungarians or Romanians. The conclusion draw
from the this agreement is that King Umberto I was content with it because it
represented the reinforcement of the Central Powers military block as an attestor of the
European order.
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La 19 februarie 1888, în urma unei întâlniri dintre De Launay şi Von
Bruck s-au iniţiat discuţiile privind proiectul de tratat dintre România şi Italia.
La 11 aprilie Nigra a negociat cu austriecii condiţiile aderării Italiei la Tratatul
cu România. Pe 23 aprilie 1888 fără nicio negociere reală Regele Carol I şi
Ministrul de Externe Petre P. Carp au luat act de aceste prevederi. La 24 aprilie
Kalnoky informându-l pe Nigra despre acordul românilor. România avea nevoie
de alianţă indiferent de forma ei, tratat direct sau aderare. Astfel, la 24 aprilie
Nigra a primit autorizaţia de a semna din partea Italiei. Astfel la 9 mai 1888,
Curtopassi a semnat tratatul de aderare a Italiei la Alianţa austro-română, iar la
15 mai au semnat Nigra şi Kalnoky. Pe 18 iunie 1888 fiind schimbate la Sinaia
instrumentele de ratificare. Astfel luau sfârşit negocierile iniţiate în decembrie
1887 de Francesco Crispi1.
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Ministrul de externe al Austro-Ungariei trimitea un raport, la 25 mai
1888, ministrului de externe român, Petre P. Carp, în care îl informa asupra
faptului că la 15 mai 1888 Austro-Ungaria şi Italia luau act reciproc printr-o
convenţie despre tratatul secret dintre România şi Austro-Ungaria. Raportul
privea condiţiile în care România, Austro-Ungaria şi Italia urmau să îşi acorde
asistenţă în caz de nevoie. De asemenea era prevăzut un termen de cinci ani al
înţelegerii cu rezerva că, în caz de expirare a tratatului de bază va expira şi
convenţia. În acelaşi timp, caracterul secret nu putea fi anulat decât prin acordul
ambelor părţi. În încheierea raportului, Golukowsky menţiona că informase
printr-o comunicare similară Cabinetului de la Berlin, care aderase chiar în ziua
semnării la Tratatul dintre Austro-Ungaria şi România. Astfel, în 1888, De
Launay considera România un avanpost împotriva Rusiei, dar din punct de
vedere al ierarhiei, un simplu satelit al Triplei Alianţe. Prin tratatul din 1883
Austro-Ungaria spera că România va evita să se implice în mişcările din
Transilvania, deşi I.C. Brătianu a respins această specificare. Totodată,
România spera să iasă din izolare având alianţă cu Germania (graţie dinastiei)
care aderase la înţelegerea austro-română în aceeaşi zi.
Dorinţa Rusiei de a recâştiga influenţa în Bulgaria explică menţinerea
raporturilor României cu Tripla Alianţă în ciuda a două evenimente care au
marcat perioada 1886-1894: războiul vamal şi mişcarea memorandistă.
La 20 februarie 1887 s-a reînnoit Tripla Alianţă. Italia primind noi
asigurări din partea aliaţilor fără a-şi mării obligaţiile. La 8 februarie 1887 în
urma înfrângerii de la Dogali din Etiopia, Depretis şi-a prezentat demisia,
formând tot el un alt guvern cu Francesco Crispi la interne, care după moartea
lui Depretis la 29 iulie 1887, a devenit şi ad interim şi la externe1.
Între 1883 şi 1891, putem considera că Tripla Alianţă a fost preocupată, nu atât
de eficacitatea înţelegerii cu România, cât de necesitatea păstrării ei. O primă
piedică o reprezenta însăşi calitatea de tratat secret convenită de Bismarck,
pentru a nu irita Rusia şi de Brătianu, pentru a nu atrage asupra sa oprobiul
public, pentru care o înţelegere cu Austro-Ungaria semnifica trădarea faţă de
exponenţii luptei naţionale a românilor din Dubla Monarhie2. O a doua piedică
era faptul că suveranul României nu putea încredinţa acest secret decât
premierului şi titularului afacerilor străine, care se puteau schimba la venirea
unui alt guvern. Nici reprezentanţii acreditaţi la Berlin, Roma şi Viena nu
cunoşteau existenţa tratatului.
Independenţa României era un veritabil „balon de oxigen” pentru
slujitorii cauzei românilor din Austro-Ungaria, care şi-au intensificat acţiunile.
Notabilă este unificarea în 1881 a partidelor naţionale ale românilor din
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Transilvania şi Banat. Expulzarea de către Bucureşti a unor transilvăneni
acuzaţi de iredentism a provocat proteste publice, iar pentru opoziţie a fost un
motiv în plus să atace guvernul în exerciţiu.
Nu mai puţin importantă în ecuaţia alianţei era cooperarea economică.
România încheiase o convenţie comercială în 1875, dar nici după câştigarea
independenţei lucrurile nu putuseră evolua, deoarece dezvoltarea firească a
comerţului exterior al României se lovea de barierele Austro-Ungariei,
incapabilă să sprijine exportul de vite româneşti din cauza opoziţiei
proprietarilor unguri. Necesitatea încheierii unui tratat comercial era subminată
de practica schimburilor inechitabile, de şicanele funcţionarilor vamali
imperiali. Tratativele din 1885 şi 1886 erau sortite eşecului deşi diplomaţia
română reprezentată de Ion C. Brătianu şi D.A. Sturdza încercase jucarea cărţii
schimbării orientării politice a României, în februarie-martie 1886. Regele
Carol declarase că deşi era deranjat de evoluţia relaţiilor economice, nu dorea să
pericliteze alianţa cu Puterile Centrale. Astfel, între 1886 şi 1893, România şi
Austro-Ungaria aliate în plan politic s-au aflat, fapt mai puţin întâlnit, într-un
aprig război vamal1.
În ciuda problemelor menţionate, evoluţiile politice din Balcani nu lăsau
României altă soluţie decât rămânerea în alianţă. În toamna anului 1885,
Alexandru Battenberg a reuşit în urma unei răscoale din Principatul Rumeliei,
aflat după tratatul din 1879 sub suzeranitate otomană, să realizeze unirea cu
principatul autonom al Bulgariei. Rusia îl privea cu ostilitate pe Alexandru
Battenberg, iar Serbia, bazându-se pe alianţa cu Austria din 1881 a declarat
război Bulgariei. Înfrântă rapid, în două bătălii, Serbia a cerut pace. Tratativele
au avut loc la Bucureşti, guvernul român fiind ales ca gazdă, la iniţiativa
Cancelarului german, Otto von Bismarck, datorită faptului că a adoptat o
atitudine de strictă neutralitate, contribuind la localizarea conflictului. Rusia
reuşise în planurile sale de a-şi păstra influenţa, dar nu putea tolera înlocuirea
lui Battenberg, în urma unui complot, cu prinţul Ferdinand de Saxa-Coburg,
agreat şi de diplomaţia de la Bucureşti. În plus, spionajul rusesc a reuşit să
obţină planurile unor fortificaţii pe direcţia Nămoloasa, fapt care a înrăutăţit
situaţia2.
Otto von Bismarck cunoştea că România şi Italia aveau în general
aceleaşi vederi (în ambele state exista un puternic curent antiaustriac), de aceea
a înţeles că o „soluţie de avarie” poate fi perfectarea unei înţelegeri românoitaliene, în cadrul Triplei Alianţe. Într-o discuţie cu Kalnoky, din ianuarie 1888,
Otto von Bismarck l-a făcut să înţeleagă că în eventualitatea unui atac rusesc
1
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asupra României, Austro-Ungaria nevoită să acţioneze în virtutea lui „casus
foederis”, putea să-i determine pe italieni, care se bucurau de un mare respect în
ochii opiniei publice, să vină spre România, degajând căile ferate, în timp ce
Austria s-ar concentra în Galiţia.
După martie 1888, când Ion C.Brătianu a plecat de la putere, Carol a
trebuit să accepte două guverne conservatoare, nedivulgând însă existenţa
tratatului din 1883, intrat acum în prelungire automată. Activitatea din opoziţie
a conservatorilor, în special critica în privinţa nepăsării guvernamentale faţă de
românii transilvăneni trecea la Viena şi Berlin drept imixtiune rusă, iar
promotorii acestor critici, drept rusofili. De aceea, aliaţii României nu agreau
această alegere a suveranului român. Situaţia era salvată doar de prezenţa ca
Ministru al Afacerilor Străine, în ambele cabinete a lui Petre P. Carp, fostul
trimis al României la Viena, un germanofil convins. În această situaţie, tratatul
cu Italia, conform liniei adoptate în 1883, semnat la 3/15 mai 1888 (la el
aderând Germania şi Austro-Ungaria) a fost, indiscutabil, un pas înainte.
Bucureştii deveniseră brusc un pol de atracţie a energiilor diplomatice,
moment în care putem să menţionăm un fapt, mai puţin analizat de istoriografie,
acela al „traseului diplomatic”. Prin această noţiune, ne propunem să
exemplificăm că numirile unor diplomaţi la Viena, Roma, Berlin sau Bucureşti
nu erau deloc întâmplătoare, nici pentru Puterile Centrale şi nici pentru Anglia,
Franţa sau Rusia, ele fiind un excelent teren de încercare1.
Astfel, Germania l-a desemnat pe Bernhard von Bülow, fost secretar al
Legaţiei imperiale din Sankt-Petersburg, desemnat iniţial pentru Washington
D.C. Cea mai însemnată victorie a diplomatului Bülow, consilierul
ambasadorului Schweinitz a fost, fără îndoială, prelungirea tratatului de
reasigurare cu Rusia, încheiat în 1881, convenită de Otto von Bismarck,
Şuvalov, la 18 iunie 1887. Se reuşea o nouă izolare a Franţei.
Austro-Ungaria l-a desemnat pe contele Agenor Goluchowski, de
origine poloneză, căsătorit cu o franţuzoaică. Dacă von Bülow va deveni un om
de încredere al lui Carol I, mai mult decât orice ministru de externe sau
diplomat român, Goluchowski va adopta o poziţie de superioritate care nu-l va
integra niciodată pe deplin în viaţa politică a capitalei României. Cei doi au
creat un grup forte de acţiune care şi-a propus anihilarea oricărei acţiuni de
infiltrare a diplomaţiei ruse.
Pe plan extern, în Germania trebuie notat decesul suveranului Wilhelm
I, urmat de fiul său, pentru circa 72 de zile. Acesta a fost succedat de nepotul lui
Wilhelm I, Wilhelm II. Carol spera, la 15/27 iunie 1888 că Otto von Bismarck
va continua să fie Cancelar.

1

Ibidem, p. 432.

396

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
La 29 martie/10 aprilie 1889, s-a format un guvern condus de Lascăr
Catargiu, cu Alexandru Lahovary titular la Afaceri Străine, ambii consideraţi
„rusofili”. La 30 martie/11 aprilie 1889, răspunzând unei interpelări, Lascăr
Catargiu s-a pronunţat pentru neutralitate, numai explicaţiile date guvernului de
la Viena, potrivit cărora Catargiu nu ştia de tratatul din 1883, calmând iritarea
Austro-Ungariei şi cu ocazia unei vizite la Viena şi Berlin a ministrului
Lahovary1.
Primul-ministru român, Catargi susţinea neutralitatea şi în acelaşi timp
aprobase efectuarea fortificaţiilor militare în jurul capitalei şi la frontiera de est
şi dorea să cumpere armament. Ambasadorul Italiei i-a reamintit că liga celor
trei ţine politica echilibrului. Ministrul Afacerilor Externe i-a spus lui
Curtopassi că a acceptat portofoliul pentru a-l „acoperi pe rege”, care era
descoperit şi compromis de politica domnului Carp.
Impresia lui Curtopassi era că noul ministru de externe era dispus să
satisfacă orgoliul italienilor, dar că nu trebuie să fie inocenţi, ci vigilenţi.
Kalnoky era convins că o acţiune concertată a aliaţilor faţă de România ar fi
fost dăunătoare, deoarece odată nu avea acoperire legală, iar în al doilea rând
era pretextul unei ingerinţe ruseşti2.
Din raportul trimis lui Crispi de către Nigra, se desprindea ideea unei
confederaţii balcanice. Un personaj importartant era domnul Pirotekanatz,
juristconsult şi membru al partidului progresist. Se dorea astfel o mişcare de
reacţie faţă de atitudinea Austro-Ungariei şi Rusiei3.
Crispi nota că discursul lui Catargi era un veritabil rechizitoriu la adresa
politicii externe a fostului guvern. Regele a fost acuzat că dorea un guvern
personal. Se impunea atenţie sporită deoarece situaţia era gravă. Se impunea
stabilirea unei linii comune de acţiune în vederea posibilelor răsturnări din
România4.
La 5/17 noiembrie 1889, s-a format guvernul condus de generalul
George Manu, cu Al. Lahovary la Afaceri Străine, favorabil Puterilor Centrale,
dar care a fost aspru criticat pentru imaginea publică a politicii externe
promovate. În ianuarie 1890, cabinetul era practic în situaţia de a părăsi puterea,
dar „grupul von Bülow-Goluchowski” a stăruit pe lângă Carol să susţină
guvernul cu riscul dizolvării Parlamentului, dorind ca Petre P. Carp să accepte
fotoliul ministerial.
Neînţelegerile dintre Bismarck şi noul împărat, Wilhelm II, au dus la
demisia Cancelarului de fier, înlocuit cu Leon von Caprivi. Deşi diplomaţia de
1
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la Wilhelmstrasse a declarat că linia politicii externe va fi menţinută, renunţarea
la reînnoirea Tratatului de Reasigurare din 1881 (la sugestia ambasadorului de
la Sankt-Petersburg, von Schweinitz), cu Rusia a făcut din Germania garantul
nedorit al naşterii prieteniei ruso-franceze. Astfel, putem explica de ce pe
agenda diplomaţiilor germană şi austriacă a fost accentuată necesitatea
reînnoirii alianţei Puterilor Centrale cu România.
Cum regele Carol continua să fie unicul negociator din partea României,
Goluchowski a luat primul iniţiativa purtării negocierilor de prelungire a
tratatului din 1883, încercând să obţină numirea fie a lui Petre P. Carp la
Afaceri Străine, fie informarea lui Manu şi Lahovary, în legătură cu tratatul.
Între timp, von Bülow a reuşit cu abilitate să afle de la Carol că suveranul
român dorea să amâne reînnoirea tratatului pentru momentul în care va avea un
nou guvern liberal. Carol era chiar de părere că o eventuală perioadă
neacoperită de tratat nu era periculoasă, motivând că „împrejurările nu l-au
făcut util”, iar pacea nu părea să fie periclitată. Deşi diplomatul german a vorbit
în nume personal, argumentele folosite cu abilitate (importanţa clauzelor pentru
dinastie, prestigiu personal şi ţară) nu au putut clinti opinia lui Carol care a
adoptat tactica reflectării şi a expectativei1.
În acest context, trimisul german la Viena, von Reuss a primit
însărcinarea din partea Cancelarului von Caprivi să discute cu ministrul de
externe austro-ungar Kalnocky pe baza informaţiilor trimise de von Bülow. La
discuţie a fost convocat şi Goluchowski, care a confirmat rezerva lui Carol faţă
de reînnoirea tratatului. Carol nu putea avea încredere în guvernul în exerciţiu,
aşadar nu putea să aibă semnătura unui ministru pe tratat, fapt ce îl făcea din
start nul, conform Constituţiei din 1866, cu modificările din 1883. Goluchowski
a încercat chiar să propună ca tratatul să fie prelungit cu trei ani printr-un
schimb de scrisori personale între împăratul Franz Joseph şi regele Carol, dar a
renunţat după ce s-a asigurat că suveranul României nu agrea ideea.
Un lucru era cert pentru Germania şi Austro-Ungaria şi anume,
problema românilor din Transilvania, care a cunoscut o nouă provocare, în
contextul adoptării legii austro-ungare „a educaţiei forţate a copiilor”. Leon von
Caprivi era convins că ministrul Kalnoky nu ar înţelege niciodată să acorde o
reală atenţie problemei româneşti, de vreme ce acesta opina că agitaţia din
România şi un guvern anti-austriac la Bucureşti erau singurele forţe care
perturbau decizia regelui Carol. Deşi Germania era conştientă că o discuţie a
problemei românilor ar dinamita echilibrul fragil al Dublei Monarhii (maghiarii
niciodată nu ar fi fost dispuşi să cedeze în chestiunea românească), nu putea să
omită faptul că, în egală măsură, pierderea ca aliat a României, fie prin
reorientarea politicii regelui Carol, fie prin răsturnarea acestuia de pe tron erau
1
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probabilităţi care aduceau la graniţele Triplei Alianţe spectrul războiului,
deoarece o Românie aliată cu Rusia, ca în 1877, deschidea acesteia porţile larg
spre Balcani, unde Austria nu putea conta la nesfârşit pe tratatul din 1881 cu
Serbia. În concluzie, Caprivi admitea că neutralitatea României era utilă Triplei
Alianţe, numai dacă nu ar fi fost vecină cu repulsia, cauzată de persecutarea
românilor de către autorităţile austro-ungare1.
Kalnoky a primit critici din partea lui von Reuss, legate de problema
românească. Deşi iniţial diplomatul austro-ungar a considerat că situaţia a fost
prezentată exagerat la Berlin, atunci când partea germană a făcut exemplificări,
Kalnoky a revenit afirmând că influenţa sa era redusă la Pesta, dar că va încerca
să-şi ofere bunele servicii.
Reprezentanţii Austro-Ungariei şi Germaniei la Bucureşti au continuat
să vegheze asupra atitudinii Rusiei, care prin vocea diplomatului Giers nu avea
de ce să iasă din expectativă, deşi afirmase că Franţa curta Rusia.
Opţiunea guvernului român de a se orienta spre Tripla Alianţă în 1883,
ţinută secretă, din cauza faptului că opinia publică ar fi dezavuat orice
înţelegere cu Austro-Ungaria, din cauza problemei naţionale a românilor
transilvăneni şi bucovineni, avea ca bază tocmai teama de pericolul rusesc.
Această teamă era pe deplin justificată, mai ales că Rusia nu se dădea
înapoi de la nimic în privinţa recuperării terenului pierdut în Balcani, folosinduse de panslavism. Acesta nu se putea impune decât prin infiltrarea de agenţi
care, sub masca „socialiştilor expulzaţi din Rusia” urmau să pregătească acţiuni
menite să destabilizeze ordinea socială existentă.
Încă din 1881, o parte din ruşii stabiliţi în România (în special doctorul
Russel şi Constantin Dobrogeanu Gherea) au pus bazele mişcării socialiste, prin
editarea ziarului Contemporanul, o copie fidelă în limba română a ziarului
rusesc cu acelaşi nume.
O altă direcţie a imixtiunilor Rusiei în viaţa internă a României, a fost
spionajul. Spionii erau recrutaţi fie dintre etnicii slavi rezidenţi în România, fie
din rândurile studenţilor români, atraşi la studii în Rusia şi constrânşi de către
contraspionajul ţarist să-şi trădeze patria2.
În 1887, Zamfir C. Arbore, un cunoscut luptător basarabean, a reuşit să
infiltreze agenţi în cadrul Legaţiei Ruse, publicând în „Telegraful”
corespondenţa criptată a ministrului Rusiei la Bucureşti, Mihail A. Hitrovo, în
care se găseau nume, sume de bani şi adrese ale unor spioni sau case
conspirative.
Rusia a fost somată de Marile Puteri să dea explicaţii, dar a oferit
dezminţiri. În plus, la 10/22 iunie 1887, Rusia ameninţa România cu ruperea
1
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relaţiilor diplomatice. În cursul aceluiaşi an, I.C. Brătianu, şeful guvernului, a
ordonat definitivarea planului liniei Focşani Nămoloasa şi ale fortului Jilava.
În ianuarie 1888, s-a luat decizia fortificării liniei Siretului, pentru a
contracara acţiunile Rusiei, care prin Tratatul de la Berlin obţinuse demolarea
fortificaţiilor de pe linia Dunării. Consecinţa imediată a acestor acţiuni a fost
izbucnirea la Urziceni, la 21 martie/2 aprilie 1888 a răscoalei care urma să se
îndrepte spre Bucureşti. Faptul că instigatorii au folosit numele lui Alexandru
Cuza, fiul cel mare al domnitorului Cuza, iar pe manifestele răspândite se
specifica faptul că acesta dăduse pământ ţăranilor cu ajutorul ruşilor, aşa cum
avea să se întâmple dacă ţăranii sprijineau acţiunea, trăda implicarea Rusiei1.
În plus, la Bucureşti, în cursul agitaţiilor premergătoare răscoalei,
membri ai Legaţiei Ruse nu se sfiau să-şi ascundă identitatea.
Pe 25 aprilie/7 mai 1888, chiar regele Carol a fost ţinta unui atentat,
care nu i-a pus însă viaţa în pericol. Aceasta este contextul în care, un an mai
târziu se va derula „afacerea” sudiţilor ruşi, expulzaţi de către statul român, în
martie 1889, care a avut un important ecou internaţional.
Petre P. Carp, ministru al afacerilor străine şi ministrul de interne
Alexandru Ştribei au fost cei care au fost acuzaţi de Rusia de abuz împotriva
cetăţenilor lor. Aliata României în cadrul Triplei Alianţe, Italia, prin
reprezentantul său la Bucureşti, urmărea cu deosebit interes cursul acestor
evenimente. Astfel, la 4 aprilie 1889 Ministrul Italiei la Bucureşti, Curtopassi,
trimitea la Roma, primului ministru Crispi în acelaşi timp ministru ad interim la
externe, în care îl informa despre numirea ca succesor la tronul României a
nepotului mezin al lui Carol I, Ferdinand, precum şi de atitudinea hotărâtă a
guvernului român de expulzare a unor agitatori ruşi. Diplomatul italian sublinia
clar că ministrul rus la Bucureşti era în spatele agitaţiei, fapt cunoscut încă din
1887 graţie informaţiilor lui Zamfir Arbore2. La 10 aprilie 1889 Crispi trimitea
la Viena şi Berlin o telegramă în care diplomaţii italieni de acolo erau informaţi
despre faptul că ţarul îi comunica ministrului român că „ţara sa (România) nu-şi
vede propriile interese şi se exprima în termenii cei mai accentuaţi împotriva
dinastiei străine”.
Totodată, din document se desprinde ideea că ruşii aveau interesul să
intre pe piaţa românească, făcând concurenţă produselor austriece şi germane.
La 17 aprilie 1889, ambasadorul Italiei la Petersburg, Marochetti îi scria
lui Crispi, între altele că ministrul rus la Bucureşti, Hitrovo avea ordin să ceară
guvernului român o anchetă severă, pedepsirea celor care efectuaseră
expulzarea sudiţilor ruşi, precum şi despăgubiri materiale pentru stingerea
conflictului.
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Tot la 17 aprilie 1889, ambasadorul Italiei la Berlin, De Launay, trimitea
la Roma o telegramă din care se desprinde ideea că Rusia nu agrea continuitatea
dinastică realizată în România, dar neputând interveni în treburile interne ale
unui stat independent şi suveran cum era România, prefera să folosească
expulzarea supuşilor săi pentru a căuta să discrediteze dinastia din România în
ochii marilor puteri, pentru a putea să mai spere să ajungă spre Mediterana.
La 18 şi respectiv 19 aprilie 1889 ambasadorii Italiei de la Viena, Berlin
şi Bucureşti primeau textul telegramei din 17 aprilie 1889 referitoare la cererile
Rusiei, solicitându-le să comunice modalitatea de răspuns a guvernului român1.
In concluzie, Guvernului României i se cerea să revină asupra deciziei
de expulzare a agitatorilor ruşi, decizie care era în fapt un act legitim al unui
guvern responsabil, stăpân pe situaţie, al unui stat suveran. Revizuirea deciziei
era atributul exclusiv al instanţei de judecată, însă nimeni nu putea să cedeze
deoarece poliţia avea toate dovezile acţiunii provocatoare a agitatorilor ruşi.
Astfel relaţiile italo-române s-au relansat în condiţiile în care şi Tripla Alianţă
îşi schimba înfăţişarea din cauza preeminenţei raporturilor austro-germane.
Tripla Alianţă a devenit „un sistem de alianţe într-o altă alianţă” cum a numit-o
Ion Bulei. Toate acestea au contribuit la conturarea simultană a tendinţelor
centrifuge în cadrul alianţei2.
După dezastrul italian de la Adua, 1 martie 1896, guvernul Crispi şi-a
dat demisia. Contactele bilaterale româno-italiene au rămas neschimbate.
Singura acţiune notabilă a Italiei o reprezintă acţiunea guvernului Rudini –
Caetani în sensul susţinerii României în timpul scandalului Zappa care pusese
România şi Grecia în situaţia de suspendarea relaţiilor diplomatice.
Cu ajutorul Italiei, care avea şi acordul Austro-Ungariei şi Rusiei,
relaţiile s-au reluat. Rapoartele diplomatice după 1897 arată o atitudine pasivă
între cele două state. Astfel că tratatul de alianţă bilaterală a fost prorogat fără
probleme la 5 iunie 1899. Începutul noului secol a adus României o serie de
probleme externe. Acţiunile comitagiilor bulgari în Macedonia au adus o iritare
considerabilă guvernului din Bucureşti, unde cauza vlahilor sud dunăreni era
resimţită, mai ale după asasinarea la 22 iulie 1900 a liderului aromânilor, Ştefan
Mihăileanu de către bulgarul Ştefan Dimitrov, fapt care a atras o tensionare fără
precedent a raporturilor româno-bulgare. Acest asasinat a dus inclusiv la
pregătiri militare de ambele părţi.
Problema a devenit dificilă deoarece Rusia s-a implicat şi ea în afacere.
Guvernul rus protestase împotriva creării fortificaţiilor de la Cernavodă
deoarece se considera că încalcă art. 52 din tratatul de la Berlin. Încheierea
afacerii a lăsat un gust amar politicienilor români. Deoarece România a înţeles
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că nu se putea baza în acţiuni internaţionale pe sprijinul Triplei Alianţe. În
octombrie 1900 D.A. Sturdza, primul ministru, îi declara trimisului italian
Beccaria Incisa (Beccaria i-a raportat acest lucru lui Visconti Venosta la 28
octombrie 1900): „Germania nu a făcut nimic şi Italia cu Austro-Ungaria
aproape nimic pentru România”1.
În perioada 1883-1888 orientarea politicii externe româneşti a fost
păstrată prin menţinerea guvernului prezidat de I.C. Brătianu, principalul
promotor al tratatului din 1883. Brătianu era văzut ca un element de garanţie de
către diplomaţia austriacă şi germană mai ales din cauza succesorilor la afaceri
străine care au venit după D.A. Sturdza, în special Ion Câmpineanu (2 februarie
– 28 octombrie 1885) şi Mihail Pherechide (16 decembrie 1885 – 20 martie
1888) care nu cunoşteau existenţa tratatului, astfel politica oficială aşa cum o
arată numeroasele declaraţii publice era neutralitatea strictă.
După 1887 s-au început lucrările de fortificaţie pe linia FocşaniNămoloasa-Galaţi precum şi cea de la Bucureşti-Valea Prahovei. Contruirea
acestei linii fusese interpretată ca o reorientare a liniei oficiale de politică
externă, dar a fost dezminţită într-un discurs de I.C. Brătianu la 10 martie 1888
din care reieşea că se urmărea doar protejarea intereselor şi nu o orientare
partizană concretizată într-o alianţă cum credea Nicolae Blarenberg, liderul
opoziţiei anti-Brătianu2.
Demisia lui Brătianu la 20 martie 1888 l-a adus în faţă pe Petre P. Carp,
care în calitate de Ministru al Afacerilor Externe în cabinetul junimist al lui
Theodor Rosetti declara în Camera Deputaţilor la 23 martie 1888 că nu era
vorba de o alianţă, dar că o apropiere de Germania era posibilă în condiţiile în
care acesta era garantul păcii, continuând linia Brătianu deşi acesta era în
opoziţie.
Odată cu venirea de Francesco Crispi în postura de ministru de externe
s-a inaugurat linia anti-franceză. La 7 ianuarie 1888 Gustav Kalnoky, Ministrul
de Externe al Austro-Ungariei, într-o discuţie cu Von Reuss, ambasadorul
Germaniei la Viena, menţiona că în caz de război cu Rusia trupele italiene
trebuiau să meargă spre est numai prin România. La 16 ianuarie informându-şi
ambasadorul din Roma, Von Bruck, referitor la această problemă. Propunerea
lui Kalnoky a fost comentată de Bismarck împreună cu feldmareşalul Moltke.
Acesta din urmă concluzionând că românii şi italieni trebuiau să lupte împreună
împotriva Rusiei. Astfel, atitudinea lui Von Moltke a spulberat orice ezitare din
partea lui Kalnoky care fără să vrea a devenit artizanul cooperării militare italoromâne. Italia informată de Moltke în urma unei discuţii cu De Launay a
1
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contribuit la aserţiunea că interesul de stabilitate în Balcani condiţiona influenţa
italiană în România pentru a contrabalansa exclusivitatea austriecilor1.
În mai 1891, marchizul Di Rudini, premier şi ministru de externe între
ianuarie 1891 şi mai 1892 îi va scrie lui Nigra că a fost surprins neplăcut de
tratatul din 1888 considerat a fi „oneros” deoarece implica poporul şi armata
italiană într-un război contra Rusiei în favoarea Austro-Ungariei sau României.
Succesorul său, Benedetto Brin, mai 1892 – decembrie 1893 a avut aceeaşi
atitudine. Concluzia încheierii acestui tratat este că Regele Umberto I era
mulţumit cu fiecare consolidare de alianţă în cadrul Blocului militar al Puterilor
Centrale ca garant al ordinii. Considerat ca autor al tratatelor italo-german şi
italo-austriac, Nigra a fost capabil să aprecieze linia politică trasată de Di
Robilant, dar e un mister de ce a abandonat-o în timpul negocierilor din 1888. O
posibilă explicaţie este aceea că el credea că Italia nu va trebui să lupte
împotriva Rusiei. Italia a urmărit cu maximă atenţie imixtiunile Rusiei în viaţa
politică internă a României. La 10 ani de la Congresul de Pace de la Berlin,
când Rusia fusese temperată serios de către Otto von Bismarck în elanul său de
a controla Balcanii, dar lăsată să dispună discreţionar de aliata sa din războiul
din 1877-1878, România, căreia îi smulsese judeţele Cahul, Ismail, Bolgrad, în
schimbul Dobrogei, şi sub ameninţarea ocupării armate, clasa politică
românească vedea în Imperiul Rus drept principala ameninţare la adresa statului
român independent2. La 24 aprilie/6 mai 1891, a fost anunţată public reînnoirea
Triplei Alianţe, care, conform înţelegerii din 1887, ar fi expirat la 30 mai 1892.
Totuşi, faptele au demonstrat că Rusia încă mai avea resentimente faţă
de România, deoarece, în mai 1891, la sărbătorirea a unui sfert de secol de la
urcarea pe tron a lui Carol, singurul şef de stat care nu a trimis scrisori de
felicitare la Bucureşti a fost ţarul Alexandru al II-lea, care şi-a reţinut în
concediu trimisul de la Bucureşti.
În vara anului 1891, Goluchowski a avut o atitudine dezavuată de Carol,
când, pe parcursul unei întrevederi i-ar fi spus acestuia că urma să-l întrebe în
toamnă dacă refuzul de reînnoire a tratatului echivala cu o schimbare totală de
poziţie faţă de Puterile Centrale. Carol i-a comunicat lui von Bülow că AustroUngaria nu înţelege situaţia şi că nu face altceva decât să forţeze intrarea lui
Carol în tabăra franco-rusă. La 20 iulie/1 august, von Bülow a primit ordin să se
întâlnească la Viena cu ministrul Kalnoky, şi el deranjat de prestaţia lui
Golukowski. Receptivitatea lui Kalnoky faţă de afirmaţiile lui von Bülow l-a
determinat pe diplomatul austro-ungar să admită că ungurii nu procedau
întotdeauna raţional în atitudinea faţă de românii transilvăneni. Totuşi, speranţa
1
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sa că lucrurile se vor îmbunătăţi avea să fie spulberată de intensificarea luptei
românilor ardeleni, care va culmina cu mişcarea memorandistă.
Von Bülow, cu multă abilitate, măgulind orgoliul lui Carol, deşi a
reiterat importanţa Tratatului pentru monarhia românească, lăsa luarea deciziei
„în seama tactului şi loialităţii” suveranului. Acesta a spus că dorea să
reînnoiască tratatul în timpul unui guvern conservator, pentru a da o legitimitate
unui act semnat de un guvern liberal, fapt care l-a determinat pe von Bülow să-i
ceară colegului austro-ungar să abandoneze insistenţele sale, iar mai apoi să
sfătuiască Berlinul să aleagă ca ultimă opţiune reînnoirea prin schimb de
scrisori între suverani1.
Diplomatul german a încercat să inducă la Bucureşti convingerea că
apropierea franco-rusă era posibilă numai dacă Rusia obţinea concesii în
Europa de Sud-Est, combătută de francezi, dar receptată ca atare de Esarcu şi
Lahovari, miniştri ai Afacerilor Străine, în urma mediatizării ei de către liderul
liberal D.A. Sturdza, succesorul lui I.C. Brătianu, decedat în 1891. Întrucât, în
luna octombrie 1891, Carol trebuia să meargă la Berlin, într-o vizită, diplomaţia
germană considera că regele României trebuia să ofere un răspuns tranşant,
deoarece era greu de presupus că un suveran, care pe timp de pace nu putea
dezvălui unor miniştri un tratat, putea să gestioneze o opţiune politică în caz de
forţă majoră. Puterile Centrale erau obligate să reevalueze statutul României, ca
forţă ostilă, fapt care conducea spre găsirea de aliaţi noi, ca de exemplu,
Bulgaria, argument care ar stimula cel mai bine raţiunea lui Carol. Era invocată,
în acest sens, şi o discuţie dintre diplomatul italian di Rudini şi diplomatul rus
Giers.
Cancelarul Caprivi a expus aceste elemente lui Carol la 18/28 octombrie
1891, încercând să argumenteze şi insistenţele Austro-Ungariei, care era cea
mai expusă putere din regiune.
În plus, era agitat şi spectrul posibilei ocupări de către Rusia a
Dardanelelor, caz în care România ar fi fost victimă sigură, iar dacă România
nu garanta opoziţia faţă de accesul Rusiei în Strâmtori, Austro-Ungaria era
nevoită să se orienteze spre Bulgaria.
Carol a sesizat pericolul şi a considerat că era dispus să constituie un
guvern condus de Lascăr Catargiu, cu Al. Lahovary la Afaceri Străine, dorinţă
concretizată în decembrie 1891. Aşadar, la 30 octombrie 1891, expira Tratatul
semnat în 1883 între România şi Puterile Centrale2. După ce în ianuarie 1892,
guvernul îşi asuma ca sarcină fundamentală în politica externă, menţinerea păcii
şi a bunei înţelegeri cu celelalte state atât timp cât integritatea şi independenţa
ţării nu cunoşteau atingeri, Germania şi Austro-Ungaria au reluat încercările de
1
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a determina România să reînnoiască tratatul din 1883. Anunţata vizită în Italia a
regelui Carol, însoţit de prinţul moştenitor Ferdinand a fost văzută ca un
moment prielnic. Aflând că ruta urmată de rege ocolea Viena, dar conţinea un
popas de două ore la Pesta, pentru a discuta cu primul ministru Szapary,
împăratul Franz Josef s-a deplasat acolo pentru a discuta reînnoirea tratatului.
Carol nu s-a angajat în a da un răspuns favorabil, fapt care l-a determinat pe
Franz Josef să-i ordone lui Goluchowski, foarte bun prieten cu Petre P. Carp,
care intrase în guvern, să ceară acestuia să nu pună imediat problema pe lângă
regele său.
Von Bülow a propus o semnare a unui nou tratat, convenabilă pentru
rege, care nu trebuia să mai dezvăluie secretul asupra unui tratat expirat.
Kalnoky era în schimb de părere că reînnoirea era preferabilă deoarece ea
asigura recunoaşterea tratatului şi de către conservatori, ceea pe viitor elimina
posibilitatea suveranului de a se prevala de culoarea politică a guvernului, în
tergiversarea reînnoirii.
Austro-Ungaria şi Germania au decis să forţeze lucrurile, Goluchowski
rugându-l pe Petre P. Carp să se folosească de influenţa sa. Acesta a încercat,
mai întâi, o tatonare pe lângă Lascăr Catargiu, aflând că acesta era, în principiu,
adeptul unui tratat cu Tripla Alianţă, dorind însă, ca la semnarea lui, să se
menţioneze faptul că, în cazul unui război, la sfârşitul acestuia România trebuia
să se afle la masa tratativelor, precizarea fiind acceptată de către Kalnoky.
Diplomaţia de la Viena a făcut pasul decisiv, aflând că regele intenţiona să pună
problema în faţa miniştrilor în luna martie, trimiţând acestuia textul tratatului la
Sinaia, unde regele păstra exemplarul românesc, deoarece se evitau
complicaţiile unei călătorii. Ca de obicei, Viena dorea să obţină reînnoirea
tratatului şi nu semnarea unui nou acord1.
La 18/30 martie 1892, Alexandru Lahovary, titularul Afacerilor Străine,
era informat despre existenţa şi conţinutul tratatului din 1883, acesta fiind de
acord cu reînnoirea acestuia. Von Bülow a raportat el însuşi la Berlin despre
atitudinea lui Lahovary. Intensificarea acţiunilor românilor ardeleni, care vor
culmina cu depunerea la Viena a Memorandumului a permis lui Carol să mai
amâne cu două luni, informarea primului ministru Lascăr Catargiu, dată fiind
atitudinea ziarelor de opoziţie, dar şi a unora guvernamentale, care criticau
persecutarea românilor din Transilvania şi Bucovina. La 15/27 mai 1892,
Lascăr Catargiu, aflând de existenţa tratatului din 1883, a fost de acord cu
reînnoirea sa.
Nu numai România tergiversa însă reînnoirea tratatului. În anul 1892,
reprezentantul Italiei la Bucureşti, Curtopassi, s-a aflat într-un puternic diferend
cu Golukowski, din cauza faptului că el nu a fost cointeresat la tratative de către
1
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405

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
aliaţi. Curtopassi dorea prelungirea negocierilor, motivând că situaţia internă a
Italiei era incertă şi, în consecinţă, nu putea dicta cursul politicii externe a ţării
sale.
Goluchowski a prezentat proiectul de tratat, identic cu cel din 1883, cu
excepţia duratei, care se reducea de la 5, la 4 ani. Deşi Kalnoky şi von Bülow
doreau să includă o clauză de prelungire nelimitată a tratatului (să evite
complicaţii precum cea de atunci), în cazul nedenunţării, câştigându-i pe regele
Carol şi pe Al. Lahovary, ei nu au putut trece peste opinia lui Lascăr Catargiu,
care şi-a convins suveranul şi pe ministrul afacerilor străine că nu poate să-şi
asume o obligaţie mai mare decât a lui Ion C. Brătianu din 1883. Astfel, s-a
păstrat prevederea ca tratatul să fie prelungit automat, cu încă trei ani, în cazul
în care semnatarii nu îl denunţau cu un an înainte de expirare1.
Intenţia de semnare a tratatului a fost comunicată de Al. Lahovary lui
Goluchowski, la 8/20 iunie 1892. Acesta s-a deplasat la Viena, pentru a redacta
instrumentele tratatului. Regele Carol a decis să semneze tratatul după
întoarcerea dintr-o vizită în străinătate, în ciuda eforturilor depuse de
Goluchowski, sfătuit din nou de Bülow să înceteze cu insistenţele sale.
Von Bülow considera că Germania trebuia să fie un martor al alianţei
româno-austro-ungare, primind replica dură a regelui Carol, care a afirmat că
dacă Germania nu ar fi în Tripla Alianţă, niciun român nu ar semna un tratat cu
Austria. Prezenţa Germaniei era, în concepţia suveranului român, singura care
dădea încredere guvernului român şi conferea un maximum de valoare
tratatului.
La 13/25 iulie 1892, s-a semnat astfel, un nou tratat între România şi
Austro-Ungaria, semnatari fiind Al. Lahovary şi Goluchowski. Asupra lui mai
erau informaţi Petre P. Carp şi I. Kalinderu. Lascăr Catargiu a contrasemnat
acordul, dându-şi astfel angajamentul său politic. La 11/23 noiembrie 1892,
Germania a semnat şi ea acordul, urmată de Italia, la 16/28 noiembrie 1892.
Deşi Italia a semnat tratatul la Bucureşti, este surprinzător că pe el nu s-a aflat
niciodată (sic) semnătura unui oficial român.
Tratatul din 1892 l-a propulsat pe von Bülow în postul diplomatic de la
Roma, pe care îl dorea, implicându-se în menţinerea interesului Italiei de a fi
parte activă a Triplei Alianţe. Având în vedere că la orizont se prefigura deja un
al doilea bloc militar, trebuie să notăm cu toată responsabilitatea că Puterile
Centrale doreau ca România să le fie aliat, mai mult decât ar fi vrut România să
fie aliata Puterilor Centrale2.
Devenise cert că regele Carol considera tratatul cu Austro-Ungaria drept
compromisul făcut ca să aibă o alianţă cu Germania. Chiar dacă România a
semnat cu Austro-Ungaria, la 9/21 decembrie 1893, o nouă convenţie
1
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comercială, obţinând clauza naţiunii celei mai favorizate, atitudinea celei din
urmă faţă de mişcarea memorandistă (condamnarea, după înscenarea judiciară
de la Cluj, în 1894, la ani grei de temniţă, a fruntaşilor memorandişti) a atras
mari critici în presă, în întrunirile publice, D.A. Sturdza trimiţând două memorii
lui Carol (expediate de acesta lui von Bülow), din care se desprindea ideea că
maghiarii distrugeau practic alianţa României cu Puterile Centrale.
Devenise evident că reprezentanţii Rusiei şi Franţei acreditaţi la
Bucureşti erau preocupaţi de studierea modului în care România coopera cu
statele membre ale Triplei Alianţe, mai ales, după semnarea alianţei franco-ruse
din 1894.
Ocazia de a deveni circumspecţi o oferise însuşi Kalnoky, la finele
anului 1894, când prezentând în Parlament un raport asupra politicii externe a
imperiului Austro-Ungar, elogia România pentru că înţelesese scopurile paşnice
ale Triplei Alianţe, şi încercase să se apropie de aceasta, prietenia cu România,
putând fi garantul depăşirii unor dificultăţi ulterioare1. Fonton, reprezentantul
Rusiei la Bucureşti îl cultiva pe D.A. Sturdza, pentru a întreţine o atmosferă
încărcată, atât în opoziţie, cât şi după preluarea puterii. D’Aubigny,
reprezentantul Franţei încerca chiar să obţină informaţii secrete despre
raporturile României cu Tripla Alianţă, deşi Al. Lahovary încercase să-l
lămurească asupra faptului că regele Carol, în calitatea şi comportamentul său
de monarh constituţional nu ar încheia un tratat în nume personal.
În urma vizitei efectuate de Carol la Ischl, în 1895, Loze, trimisul
Franţei la Viena, considera, bazându-se pe anumite indicii, că regele Carol
putea să-şi ia angajamente în nume propriu (la fel de bine ar fi putut să o facă
mai înainte), fără a solicita colaboratorilor să accepte o alianţă cu Puterile
Triplicei. Indiciile pe care se baza diplomatul francez puteau fi, pe de o parte,
tensiunile dintre România şi Rusia, apărute după 1877 şi insuficient ameliorate
de alianţa franco-rusă, iar pe de alta informaţiile secrete obţinute de
locotenent-colonelul Subotici, ataşatul militar rus la Bucureşti şi Belgrad,
referitoare la construirea de fortificaţii în jurul Bucureştilor, la Cernavodă (în
zona podului de peste Dunăre, care era finalizat), precum şi la înzestrarea
armatei române.
Deşi destul de fragilă, din cauza caracterului său secret, şi a
disensiunilor legate de românii din Transilvania, alianţa României cu Puterile
Centrale rămânea unica soluţie, deoarece în 1895, la expirarea alianţei
austro-sârbe din 1881, Serbia arătase fără echivoc faptul că se afla sub influenţa
Rusiei. Mai mult decât atât, Bulgaria, considerată fidelă Austro-Ungariei,
trecuse şi ea sub braţul protector al Rusiei, prinţul Ferdinand acceptând ca ţarul
să fie naşul de botez al prinţului moştenito Boris. Astfel, Rusia se întărea în
1

Ibidem.
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Balcani, „peste pământul României”, aşa cum se exprima d’Aubigny către
Henry Berthelot, la 8/20 februarie 1896.
În Italia, demisia guvernului Francesco Crispi, din martie 1896 urmată
de învestirea celui condus de marchizul di Rudini, adept al reconcilierii cu
Franţa, impunea Germaniei o reluare a eforturilor de menţine activă Italia în
cadrul Triplei Alianţe. Astfel se explică menţinerea la post a lui von Bülow,
ginere al cunoscutului om politic italian Minghetti, încă de pe vremea când
activa ca secretar al legaţiei germane din Paris. În faţa pierderii sprijinului
bulgar şi sârb, Austro-Ungaria a replicat imediat, încercând să arate bunăvoinţă
României, graţiindu-i pe fruntaşii memorandişti aflaţi în spatele gratiilor1.
Înlocuirea lui Goluchowski, numit apoi ministru de externe al Dublei
Monarhii, cu Welserheimb, concomitent cu accederea la putere a liberalilor lui
D.A. Sturdza (adversar declarat al lui Goluchowski), care deţinea şi portofoliul
afacerilor străine, în octombrie 1895, era un semn că Austro-Ungaria dorea să
menţină strânsă alianţa cu România. De aceea, Franz-Josef a vizitat România,
cu ocazia inaugurării Canalului navigabil de la Porţile de Fier, oprindu-se la
Bucureşti şi Sinaia. Mai mult decât atât, alături de Goluchowski, Franz-Josef a
venit însoţit şi de şeful Statului major, generalul Beck. Aceştia au vizitat şi
fortificaţiile din zona Bucureştilor, au participat la parade şi exerciţii de tragere.
La 18/30 septembrie 1896, Goluchowski şi D.A.Sturdza au semnat un
protocol, în care părţile declarau formal că angajamentele din 1892 erau în
întregime în vigoare până la expirarea tratatului, la 25 iulie 1899.
În acelaşi timp, d’Aubigny şi Fonton încercau, prin orice mijloace, să
descopere existenţa tratatului României cu Puterile Centrale, reuşind să obţină
printr-un „om de încredere” unele „informaţii” de la conservatorul Lascăr
Catargiu, deşi omul politic a negat existenţa unui acord formal.
La 3/15 februarie 1897, Hugh Wyndham, trimisul Marii Britanii la
Bucureşti, informa că Fonton trmisul Rusiei dorea să ştie care fusese scopul
vizitei împăratului Franz Josef la Bucureşti. Primind un răspuns evaziv, Fonton
propunea o vizită a lui Carol în Rusia oferind ca argument faptul că şi regele
Italiei urma să se deplaseze la Sankt Petersburg, fapt infirmat de trimisul Italiei
la Bucureşti, Beccaria Incisa2.
În anul 1897, o vizită a lui Carol I la Viena şi Pesta avea să aprindă din
nou imaginaţia francezilor şi a ruşilor. Fără a acorda atenţia cuvenită discuţiilor
dintre Hohenlohe, D.A. Sturdza şi von Schlieffen de la Berlin, în privinţa unui
plan de cooperare româno-austro-ungar în caz de război în Est, francezii şi ruşii
au remarcat asprele critici ale opoziţiei din România faţă de prezenţa lui Carol I
şi D.A. Sturdza la decorarea unuia din procurorii anchetatori ai
1

Ibidem, p. 265.
Sorin Liviu Damean, Diplomaţi englezi în România, 1881-1914, Craiova, Editura
Universitaria, 2009, p. 248-249.
2
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memorandiştilor, Jeszenski, fapt care semnifica recunoaşterea politicii naţionale
a guvernului maghiar1.
Atenţia Franţei şi a Rusiei a fost parţial abătută de răscoala antiotomană
din Creta, din 1896, în spatele căreia se afla Grecia.
Astfel, în 1897, Rusia şi Austro-Ungaria au încheiat un tratat prin care
se angajau să respecte statu-quo-ul din Balcani, ceea ce nu putea face posibil un
eventual tratat cu România, care, potrivit diplomaţiei franceze ar fi fost
„compromiţător” pentru Austria.
În iulie 1898, regele Carol I şi D.A. Sturdza au efectuat o vizită la Sankt
Petersburg, fiind primiţi de ţar şi de ministrul de externe Muraviov. Cu ocazia
discuţiilor, partea română a primit angajamente ferme că Rusia dorea păstrarea
statu-quo-ului, prin aceasta înţelegându-se că nu va fi tolerată o eventuală
dorinţă de expansiune a Bulgariei. Totuşi, Rusia a sprijinit Bulgaria, o dovadă
fiind atitudinea sa din anul 1900, când s-a situat în mod evident de partea
Bulgariei, în chestiunea legată de asasinarea la 3 august 1900, de către
naţionalistul bulgar Ştefan Dimitrov la Bucureşti a gazetarului Ştefan
Mihăileanu, redactorul ziarului „Peninsula Balcanică”.
Deşi a cerut Bulgariei să fie calmă şi prudentă, Rusia a trimis muniţii
guvernului de la Sofia, a protestat prin diplomatul Samov, secretar al legaţiei
ruse din Bucureşti, faţă de atitudinea legitimă a României de a fortifica zona
podului de la Cernavodă (considerată ca fiind neconformă cu articolul 52 al
Tratatului de la Berlin).
Mai mult decât atât, în august 1901, încălcând Tratatul de la Berlin,
Rusia a trimis torpiloare la Galaţi, care au defilat fără a saluta intrarea în
România. România s-a orientat şi spre Grecia, demnă de semnalat fiind
întâlnirea de la Abazzia din 1901 dintre suveranii grec şi român.
Pe lângă statu-quo, s-a discutat şi o posibilă soluţionare a problemei
românilor din Macedonia. România a reuşit să se apropie şi de Imperiul
Otoman, în plan politic şi economic.
În ciuda aroganţei Rusiei faţă de România, faptul că aceasta s-a mărginit
la ameninţări şi demonstraţii de forţă, în genul celei de la Galaţi, demonstrează
fără dubii că diplomaţia de la Sankt-Petersburg considera sigură existenţa unui
tratat româno-austro-ungar.
Franţa admitea şi ea legătura strânsă a României cu Puterile Centrale, nefiind de
acord ca bancherii săi să accepte contractarea de împrumuturi destinate
factorilor de decizie de la Bucureşti.
În ianuarie 1901, Petre P. Carp, cu ocazia unei vizite la Viena şi Berlin a
declarat că apropierea de Tripla Alianţă nu era o chestiune de noutate, nici
pentru statele europene, nici pentru liberali, adversarii săi politici. Astfel, D.A.
1

Ibidem.
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Sturdza, devenit în 1901 prim-ministru şi ministru al Afacerilor Străine va
încerca să propună negocierea, începând din aprilie, a unor tratate separate cu
fiecare membru al alianţei, ceea ce putea echivala cu o Cvadruplă Alianţă, aşa
cum dorise şi I.C. Brătianu în 1883. Totuşi, punctul de vedere românesc, deşi
susţinut de Austro-Ungaria a fost respins de Germania, care considera că un
cadru larg de negocieri punea în pericol secretul tratatului. După tratative
îndelungate, la 4/17 aprilie 1902, tratatul a fost reînnoit, Germania aderând la
câteva zile, iar Italia în decembrie 1902. S-a decis ca tratatul să fie încheiat pe o
perioadă de cinci ani, intrând în vigoare la 25 iulie 1903. Dacă nu survenea o
revizuire sau o denunţare cu un an mai devreme, tratatul se prelungea automat
din trei în trei ani.
Astfel, România era un punct de sprijin pentru statu-quo-ul balcanic.
Tratatele cu Puterile Centrale, încheiate în 1883 şi 1892, ultimul reînnoit în
1902 şi ulterior în 1907 şi 1910 confereau stabilitate României, care îşi dorea
pace şi garantarea integrităţii teritoriale şi linişte Austro-Ungariei, care avea
nevoie de un punct de sprijin în Balcani. Deşi diferendele economice şi politice
cu Austro-Ungaria erau cu greu domolite de Germania, România nu putea
adopta un alt curs politic din cauza tensiunilor cu Rusia, a inerţiei diplomaţiei
Franţei, interesată de o cooperare cu Rusia, fiind dornică să-şi ia revanşa în faţa
Germaniei.
În privinţa relaţiilor româno-italiene, scăzute în intensitate, ele au
devenit oficiale în cadrul Alianţei abia în 1888, când austriecii au considerat că
italienii puteau să-i ajute pe români în cazul unei agresiuni din partea Rusiei,
date fiind afinităţile etnice. Nici după aceea, vocea Italiei nu s-a făcut auzită, în
afară de nemulţumirea lui Curtopassi din 1892, legată de neglijarea Italiei în
cadrul discuţiilor. Singurul interes al Italiei în Tripla Alianţă era să aibă
sprijinul Austro-Ungariei, pentru a nu suferi eşecuri din partea Franţei, în
politica sa colonială. Totuşi, la fel ca în România, erau numeroase voci care
considerau că Italia nu trebuia să uite de drepturile istorice asupra provinciilor
Trieste şi Trentino.
Odată stabilită ordinea europeană, politica marilor puteri după
Congresul de Pace la Berlin a fost consacrată extinderii coloniale. Una din cele
mai râvnite destinaţii pentru constituirea unor astfel de imperii era reprezentată
de Africa iar Marea Britanie era vioara întâi a orchestrei europene care dirija
competiţia pentru continentul negru.
În acelaşi timp, Italia şi Franţa, erau în conflict în privinţa coloniilor
deoarece Franţa anexase Tunisia1 revendicată şi de Italia în virtutea
preeminenţei istorice a Imperiului Roman.
1

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare, se va cita: A.M.A.E.), fond Arhiva
Istorică, vol. 263, dosar nr. 21 Roma/1884, f. 127.
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Marea Britanie controla Egiptul încă din 1882 şi graţie expediţiilor lui
Livingstone şi Stanley intrase adânc pe continentul negru, până în Africa de
Sud, însă nu fără a se confrunta cu Franţa în chestiunea Fachodei în 18981.
În cea ce priveşte Germania, aceasta dorea să capete şi ea influenţă în
regiune, graţie lui Bismarck2, care vedea în colonialism un paşaport pentru
lumea bună a politicii mondiale.
Fiul lui Garibaldi dorea ca şi Italia să devină o putere colonială, însă
capacitatea acesteia în domeniul investiţiilor era redusă. Italia putea fi cel mult
un auxiliar al Angliei, o mănuşă de catifea pe un pumn de fier, cea ce, cu
siguranţă nu dorea.
O figură dominantă a politicii italiene, contele Tornielli, un ruso-fil
convins şi un antiaustriac declarat, considera că Austria, partener al Italiei în
Tripla Alianţă trebuia contracarată printr-o apropiere de Anglia, iniţiatoarea de
mai târziu a unui alt bloc politico-militar, Tripla Înţelegere.
Atitudinea filo-rusă a lui Tornielli a fost analizată şi într-un raport din
19 aprilie 1879 de către diplomatul român acreditat la Roma care a consemnat
de asemenea chiar intenţia lui Tornielli de a veni la Bucureşti în calitate de
ministru3.
Într-un alt raport4, datat 1885, trimisul român la Roma, Obedenaru va
trimite Ministrului Afacerilor Străine, D.A. Sturdza un lung raport referitor la
această apropiere italo-britanică care va culmina cu încheierea la 12 februarie
1887 la Londra a „Antantei Mediteraneene”5. Diplomatul român preciza:
„De câţiva ani deja se găsesc oameni politici care slăvesc o alianţă
între Italia şi Anglia. De vreme ce Marea Britanie are întotdeauna nevoie de un
aliat dotat cu o armată continentală, şi de vreme ce Austria nu mai poate
îndeplini acest rol – şi-au zis câţiva oameni politici – şi domnul Tornielli este
printre ei – ne oferim noi înşine Angliei această colaborare. Vom fi foarte
respectaţi şi foarte apreciaţi dacă ne-am şti în aşa frumoasă companie.
Cele două Puteri germanice şi-au propus menţinerea statu-quo-ului în
Europa continentală; ele nu au nici o grijă despre ce s-ar petrece în
Mediterana, în afară de trecerea Istmului de Suez. Dacă Franţa ar încerca să
anexeze, mai mult sau mai puţin direct, Marocul şi Tripolitania, Italia ar avea
cel mai mult de suferit de pe urma acestei turburări ale echilibrului în
Mediterana.
1

Duncan Townson, Dictionary of Modern History 1789-1945, Penguin Books, London, 1994,
p. 261-262.
2
Ibidem, p. 80-83.
3
A.M.A.E., fond Arhiva Istorică, vol. 262, dosar nr. 21 Roma/1979, f. 125-126.
4
Ibidem, vol. 264, dosar nr. 21 Roma/1885, f. 3.
5
Constantin Vlad, Relaţiile internaţionale în epoca modernă, Bucureşti, Editura Fundaţiei de
Mâine, 2001, p. 166.
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Această ultimă idee a fost exprimată de către Domnul Mancini în
Parlament, în aprilie trecut.
Este nevoie ca Italia – s-a spus – că poată să ajungă la un acord cu o
putere interesată de menţinerea statu-quo-ului în Mediterana. În mod fatal
trebuia să se lase atrasă de Anglia.
Sunt destui deputaţi care au reproşat guvernului că a refuzat, cu mai
mult de doi ani în urmă, să-şi dea concursul alături de Anglia la ocuparea
Egiptului.
De când febra colonizării s-a ivit peste tot, spiritele cele mai
întreprinzătoare au cerut o colonie, bineînţeles, africană”1.
În acelaşi timp, diplomatul român sublinia interesele contrare dintre
Franţa şi Italia în privinţa colonialismului din Africa şi jocul periculos pe care
Italia trebuia să îl facă în favoarea britanicilor şi în numele echilibrului
mediteraneean, fără a supăra membrii Triplei Alianţe.
De asemenea, Obedenaru preciza că Italia, prin vocile din Parlament ale
lui Mancini2 şi Tornielli, miza pe puterea Angliei, deoarece se considera ca
Germania şi Austro-Ungaria erau mai mult interesate de statu-quo-ul european
decât de colonialismul propagat de Anglia şi Franţa. Acesta aprecia: „Astfel,
acord cu Anglia [se face] fără să strice bunele raporturi deja existente cu
Puterile Centrale, şi toate acestea pentru a împiedica tulburarea echilibrului
actual din Mediterana.
Există un pasaj semnificativ în discursul Domnului Mancini. Excelenţa
Sa declară că Italia nu a refuzat, la drept vorbind, să intervină în Egipt în
1882, când Anglia i-a adresat această invitaţie; Cabinetul de la Roma a dat
atunci un răspuns care amâna intervenţia pentru că momentul nu părea
oportun”3.
Deşi Franţa, sublinia Obedenaru, nu era interesată în mod declarat să
ocupe un stat musulman ca Marocul, Italia credea că ocuparea Tunisiei nu era
decât dovada unei acţiuni contrare.
Diplomatul român sublinia că ocuparea Sudanului prin înfrângerea
trupelor mahdiste de către Anglia se putea face cu ajutorul Italiei, dar Italia nu
s-ar fi lăsat antrenată în acest joc, pe care l-am putea numi o acţiune britanică de
a scoate castanele din foc cu mâinile italienilor.
Italia, care dorea Tripolitania, nu o putea obţine în cazul în care Franţa
ar fi ocupat Marocul. La nivel declarativ, prin vocea lui Mancini, Italia se
considera o putere continentală demnă să atragă atenţia Angliei deoarece
„Austria nu mai putea pretinde acest fapt”, însă grave probleme financiare
1

A.M.A.E., fond Arhiva Istorică, vol. 264, dosar nr. 21 Roma/1885, f. 3.
Ibidem, f. 4.
3
Ibidem, f. 5.
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afectau pretenţiile de mare imperiu colonial al Italiei, fapt surprins de
Obedenaru.
Acesta observa că până şi construirea de căi ferate şi exploatarea lor
fuseseră iniţiate prin apelul la surse de împrumut externe (trimisese în acest
sens o serie de rapoarte bine documentate), ceea ce însemna o lipsă acută de
capital. Astfel, chiar dacă voia, Italia nu putea să se avânte prea mult în curentul
colonial.
Încă din 1876, în timpul guvernării Mingheti, aşa cum o relevă
rapoartele diplomatului român Esarcu din 1/12 martie1 şi respectiv 10/22 martie
18762 către centrala de la Bucureşti, Italia, pentru a avea resurse economice, în
intenţia sa de a controla noul sistem de căi ferate, a trebuit să-i înfrunte pe
investitorii care nu se lăsau sensibilizaţi de „latura strategică”, pe care statul o
invoca în tentativa de răscumpărare la un preţ modic a căilor ferate.
Obedenaru preciza că: „În aprilie trecut, Domnul Mancini spusese în
Parlament că Italia ar fi profund lezată dacă Franţa ar lua în stăpânire
Marocul. Franţa a dat asigurări ferme că ea n-ar atinge o ţară musulmană, dar
ne reamintim că la fel, a declarat că nu ar prelua niciodată Tunisia.
Se poate deci că s-ar fi dorit să se dea un simplu avertisment.
În sfârşit, se face încă o presupunere:
În faţa acestei febre generale de colonizare, spiritele fiind puternic
stăpânite de această idee, guvernul pentru a nu se prăbuşi, s-a sacrificat pentru
această admiraţie exagerată, făcând un pas care nu va fi urmat de nicio
întreprindere disproporţionată faţă de slabele mijloace ale Italiei.
Se ştie că atunci când se doreşte colonizarea trebuie înainte de toate să
dispui de capitaluri mari; iar pe de altă parte nu trebuie ignorat că Italia nu
are capitaluri. Chiar pentru a organiza companii care exploatează căi ferate
s-a recurs la împrumuturi externe, cum am avut onoarea să vă relatez în
raportul meu nr. 109 din 28 mai/10 iunie 1884”3.
Concluzia raportului era că Italia, chiar de la fondarea Triplei Alianţe a
încercat să câştige cât mai multă influenţă în Europa şi în politica colonială,
ceea ce nu implica fidelitate absolută faţă de Tripla Alianţă.
Tratativele purtate cu prilejul reînnoirii tratatului au evidenţiat interesul
Italiei de a obţine o susţinere a politicii sale mediteraneene din partea aliaţilor
săi, chiar cu preţul unei concesii privind problema drepturilor italienilor din
Austro-Ungaria.
După aderarea Italiei la Tripla Alianţă, mişcarea iredentistă a italienilor
din Austro-Ungaria a devenit din ce în ce mai puternică pe măsură ce
autorităţile şi-au intensificat politica de germanizare şi slavizare a zonei, chiar
1

Ibidem, vol. 262, dosar nr. 21 Roma/1876, f. 4-5.
Ibidem, f. 6-7.
3
Ibidem, vol. 264, dosar nr. 21 Roma/1885, f. 6.
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dacă politica guvernului de la Roma, aliat al Berlinului şi al Vienei, nu încuraja
direct acest lucru. Pentru a descuraja manifestările iredentiste, guvernul de la
Viena a luat unele măsuri, dizolvând societatea „Pro Patria” din Triest şi a
cerut Italiei să procedeze la fel. Guvernul italian, aflat între aceste presiuni ale
Vienei şi acuzaţiile cercurilor naţionaliste că trădează interesele italienilor de
peste hotare, a încercat să calmeze situaţia, pentru a înlesni desfăşurarea
negocierilor pentru reînnoirea Triplei Alianţe.
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PERCEPŢIA IDENTITĂŢII PROFESIONALE
A CADRULUI DIDACTIC ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
Irina Maciuc∗
BRIEF LOCAL HISTORY: TEACHERS’PERCEPTIONS
OF PROFESSIONAL STANDARDS DURING THE INTERWAR PERIOD
Abstract
This paper tries to surprise the guidelines of activity and the main works of a
school leader, Ilie Popescu Teiuşan, and of the professional identity of teachers during
the interwar period. Community training referred to as is the Normal School for Boys
of Craiova. We propose to (re)build the sense of concepts and local mentalities on the
professional identity of teacher during the interwar period. In that period, professional
training implied direct experience in rural schools. In the some time, Training College
of Craiova has a long and proud history in the area of promoting extra-curricular
programs. Our work takes a comprehensive and critical look at some aspects
concerning the dynamics of professional identity of primary teacher and of initial
teacher education in Oltenia. The conceptual framework is the qualitative research and
the construction of institutional identity for regional teacher training in the context of
changing role of teacher in Romanian society.
Cuvinte cheie: serviciul social, calitatea educaţiei, reforma educaţiei,
identitate profesională, instituţională şi regională
Key words: Services to society, teaching quality, educational reform,
educational regional identity, professional identity.

Activismul, democratizarea şi europenizarea reprezintă principalele
repere ale contextului socio-pedagogic interbelic. Ideea comunităţii care educa
principiile unei pedagogii active şi ale pedagogiei sociale caracterizau evoluţia
sistemului de educaţie în perioada interbelică. O nouă paradigmă, sociologică,
opusă celei individualiste, îşi făcea simţită prezenţa în lumea educaţiei, în
general, dar şi în formarea cadrelor didactice, în special.
Ipoteza, obiectivele şi metodologia
Ipoteza de la care pornim este că democratizarea şi europenizarea şcolii
româneşti actuale se pot baza pe idei şi personalităţi interbelice, pe acţiunile şi
contribuţiile lor culturale în zona Olteniei.
∗

Conf. univ. dr., Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova.

415

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
Sursele principale ale cercetării au constat în: publicaţii periodice:
Arhiva Şcolii Normale, revista Şcolii de aplicaţie a Şcolii Normale de Învăţători
din Craiova, „Culegeri pedagogice” (1928, 1929) ori mai vechea revistă a
aceleiaşi şcoli, „Chestiuni metodice”, Arhiva Liceului Pedagogic Craiova,
„Gazeta şcoalei”, revista elevilor Şcolii Normale de băieţi din Craiova: „Horia,
Cloşca şi Crişan” (1942), revista „Lamura” ori dezbaterile din presa vremii
provocate de cele două congrese din 1927 şi 1928 ale profesorilor de pedagogie,
dosare ale lecţiilor de probă din anii ’30 Învăţătorul, Arhiva Căminului
Cultural; acte juridice şi normative din perioada interbelică, în special cele
propuse de cabinetul ministrului Gusti, din 1933: Anteproiectul de lege pentru
reforma Învăţământului primar, Proiectul pentru reforma programei şcolii
primare; lucrările de pedagogie socială şi de psihologia vârstelor elaborate de
Ilie Popescu-Teiuşan; referiri critice la opera şi viaţa autorului, realizate de
Victoria Popovici şi N. Andrei, cercetători în ştiinţele educaţiei.
Metodologia cercetării vizează analiza şi sinteza; metoda comparaţiei;
observaţia, metoda cronologică, interpretarea textelor.
Inovaţia ştiinţifică şi valoarea teoretică a investigaţiei rezultă din
modalitatea de interpretare şi actualizare a principalelor idei, tendinţe şi opere
pedagogice sociale, în contextul confruntărilor postmoderne în ştiinţele
educaţiei referitoare la relaţia dintre metodologia explicativă şi metodologia
interpretativ-istorică; relaţia dintre educaţia globalistă şi educaţia naţională;
relaţia dintre reformele construite pe baza unor principii universale şi inovaţiile
care valorifică resursele locale. Apreciem că reperele şi constructele teoretice şi
metodologice realizate dintr-o perspectivă istorică, sincronică şi diacronică, pot
oferi sugestii interesante pentru rezolvarea unor probleme critice pentru
învăţământul actual, naţional. Specificarea valorii practice a gândirii
pedagogice a autorului menţionat prin evidenţierea măsurilor şi soluţiilor
propuse de el în cadrul activităţii manageriale şi la nivel practic, al procesului
de formare a învăţătorilor în Şcoala Normală din Craiova, ni s-a părut o
iniţiativă utilă.
Am întreprins documentarea de arhivă pentru studiul comprehensiv al
operei şi a practicilor formării iniţiale a cadrelor didactice, vizând, în principal,
construirea unei imagini de ansamblu asupra acestora în anii activităţii
manageriale a lui Ilie Popescu Teiuşan la Şcoala Normală din Craiova.
Interpretarea propriu-zisă a documentelor de arhivă şi a textelor, analiza
şi redactarea materialului au beneficiat de experienţa dobândită în activitatea
directă, timp de 12 ani în instituţia mai sus menţionată.
Aşa cum se ştie, auto-localizarea constituie o metodă calitativă de
descriere a contextului. Un exemplu este istoria personală, biografia curentă,
unde prezentarea descriptivă a evenimentelor şi a experienţelor personale
devine sursă de informaţie ştiinţifică. Noţiunea fundamentală a acestor abordări
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este aceea că realitatea este produsă ca un „construct social”. Fiind rezultatul
unui efort conştient şi coerent la nivelul grupurilor umane, normele sociale ale
acestor grupuri devin definitorii pentru că sunt tratate ca purtătoare ale sensului
social, în speţă cel educaţional.
Analizarea unor episoade reprezintă o altă alegere metodologică ce face
parte din ansamblul celor calitative. Episoadele descriu acele momente ale
situaţiei care nu sunt banale, ci au o puternică încărcătură emoţională, ceea ce le
face să fie ieşite din comun – tipologia episoadelor este complexă, cuprinzând,
între altele, evenimente publice ori decizii individuale. Specialiştii apreciază că
studierea calitativă a contextului urmăreşte, în principal, realizarea de tipologii.
Evident, există posibilitatea ca prin relatarea pe care o propunem să reconstruim
selectiv (şi, prin urmare, deformator) un context real, cu persoane, idei, norme
şi evenimente reale. Analiza de acest tip oferă, în acelaşi timp, o oportunitate.
Aceea pe care ne-o conferă distanţa, posibilitatea de a explora realitatea de
atunci din perspectiva consecinţelor ei şi pe baza încadrării într-un sistem de
realităţi/comunităţi complementare.
În ceea ce ne priveşte am avut în vedere, pentru o perioadă mai lungă de
ani: culegerea de informaţii utile prin documentare, istoria vieţii etc., pentru a
putea schiţa modelul de învăţător şi de normalist, construit pe coordonatele
spirituale ale unei regiuni, o importantă „zonă” de spirit şi creativitate; cea
olteană, într-un „timp” anume al ei, perioada interbelică; construirea unui model
explicativ, de evaluare a contribuţiei unei personalităţi şi a unei şcoli pe baza
datelor preliminare şi operaţionale; modalitatea de a valorifica idei cu privire la
formarea personalului didactic, idei asumate şi aplicate de profesorii şi elevii
Şcolii Normale craiovene de învăţători1.
Ca o primă concluzie, rezultată din investigaţia noastră anterioară,
putem menţiona adevărul că forţa tradiţiei locale, un nucleu suficient de bine
definit de reguli împărtăşite, un puternic sentiment de apartenenţă regăsim la
nivelul comunităţii identificate mai sus.
Personalitatea care a influenţat decisiv comunitatea normaliştilor în
perioada 1926-1945 a fost Ilie Popescu-Teiuşan, directorul Școlii de Aplicaţie
şi coordonatorul activităţilor extraşcolare la nivelul unor instituţii specifice:
Căminul Cultural „Ion Creangă”, societăţi şi cercuri ale elevilor (vezi „Amicii
Științei Petru Poni”) , comunităţi de muncă etc.
Datele de care dispunem în acest moment ne îndreptăţesc să ne gândim
la spaţiul/timpul specific instituţiei și comunităţii educative la care ne-am
referit, fără riscul de a exagera, asociindu-l conceptului de reţea, specific
postmodernităţii. Învăţătorii doljeni și, alături de ei, viitorii învăţători
1

Irina Maciuc, Pregătirea cadrelor didactice pentru ridicarea şcolii rurale în Oltenia
interbelică, în „Analele Universităţii din Craiova”, seria Psihologie-Pedagogie, Anul III, 2004,
nr. 5-6, p. 296.
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conştientizau, cu sprijinul necondiţionat al profesorilor lor, și puteau face
cunoscută (puteau comunica) o reprezentare proprie a realităţii, atât a celei
sociale, cât, mai ales, a celei profesionale, modalitatea prin care se identifică şi
se exprimă o microcultură specifică.
Schimbul de semnificaţii dintre diverse puncte/noduri ale reţelei era
înlesnit atât de profesorii şcolii normale, o adevărată elită a profesiei, cât şi de
personalităţile puternice ce se remarcau din rândul acestora, care se implicau şi
în afara şcolii, realizând ceea ce astăzi am putea numi adevărate acţiuni de
parteneriat social şi educaţional1.
Apariţia şi consolidarea unor identităţi locale şi regionale în
formarea iniţială a cadrelor didactice
Zeci de ani, comunitatea elevilor şi absolvenţilor şcolii normale a putut
fi caracterizată printr-o comunitate de spirit, printr-un sistem de valori, idealuri,
semnificaţii împărtăşite, printr-un etos, un sistem de distribuire a identităţii şi
puterii.
Considerând că o reţea (de formare, în cazul nostru) derivă din generaţii
de reţele care constituie istoria sa, ne propunem, în cele ce urmează, să schiţăm
cadrul în care s-a manifestat Ilie Popescu Teiuşan, ca personalitate-simbol şi
exemplu de reuşită profesională, importantă în constituirea unei anume
identităţi, identitate a şcolii, a profesiei, a comunităţii educative locale.
În perioada de timp menţionată există preocuparea de a construi
viitorului învăţător comportamente civice, sociale, de a construi o cetăţenie
democratică. Se poate spune că „normalistul” era efectiv învăţat să-şi aşeze
activitatea la catedră ca şi pe aceea extraşcolară într-o perspectivă socială. El
era pregătit să-şi transforme participarea la împlinirea unor nevoi şi aşteptări ale
comunităţii în criteriu de (auto)apreciere. El iniţia şi coordona programe cu
diverse instituţii culturale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu factorii
implicaţi în dezvoltarea economică locală.
Astfel, apreciem că perspectiva istorică, sincronică şi diacronică, pot
oferi sugestii interesante pentru rezolvarea unor probleme critice pentru
învăţământul actual: fundamentarea curriculumului local şi deschiderea spre
resursele nonformale şi informale, spre dezvoltarea operaţională regională;
flexibilizarea structurilor sistemului de învăţământ românesc, a programelor şi a
manualelor elaborate în spirit curricular.
Lectura operelor unor personalităţi ale învăţământului oltean,
parcurgerea unor „biografii” de normalişti, profesori şi elevi, „istoria vieţii” lor,
evidenţierea contribuţiei lor la nivel practic răspunde unor cerinţe actuale de
politică a educaţiei, care vizează valorificarea unor idei istorice fundamentale
1

Eadem, Valorizarea diferenţei în educaţie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică R.A.,
2004, p. 81-82.
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productive în proiectarea reformelor bazate pe unitatea dintre resursele
naţionale şi modelele universale proprii culturii societăţii bazate pe cunoaştere.
În perioada interbelică, asigurarea caracterului naţional al
învăţământului, realizarea unei şcoli diferenţiate pe specific regional a sprijinit
ideea de reformă în educaţie, mai ales în ceea ce priveşte învăţământul primar
rural şi formarea învăţătorilor. În acest scop, studiul teoretic referitor la
problematica pedagogiei sociale şi a metodologiei istorice şi documentarea de
arhivă (metoda tradiţională a studiilor calitative) pot oferi repere valoroase.
Concepută în ideea dobândirii unei identităţi profesionale şi umane,
Şcoala de aplicaţie a şcolii normale reprezenta un cadru optim de formare
pentru profesiunea didactică: „Calitatea ei cea mai de seamă trebuie să fie aceea
de a fi un organism viu, capabilă de transformări, de adaptare la necesităţile
vieţii sociale. Se cere să poseadă ştiinţa actualizării forţelor potenţiale, ce-i sunt
date în grijă. Prin asta, ţinta ei nu poate rămâne una și aceeaşi pentru toate
timpurile... Cred că, ţinând seama de necesităţile noastre naționale prezente,
putem alege drept criteriu utilitatea. Şcoala va primi să fie purtătoare de cuvânt
noii idei în măsura în care aceasta va satisface într-un fel altul o nevoie simțită
în mediul în care trăim, căci şcoala – instrument de adaptare – trebuie să stea în
slujba vieţii. De unde a doua datorie a oricărei şcoale de aplicaţie: să
selecţioneze ideile cele noi, să încetăţenească numai pe cele utile..., aprecia
profesorul Ilie Popescu Teiuşan în 19281.
Greutatea cea mare nu este cum să predai cunoștințele, ci să ştii în fiece
moment, în slujba cărui ideal le aşezi în mintea şcolarului. Or, aceasta cere cu
totul altă şcoală pregătitoare de aplicaţie decât cea veche, metodistă până la
ridicol”. În ianuarie 1928 apărea pentru prima dată revista lunară, publicată de
„Şcoala de aplicaţie a Şcoalei Normale de Învăţători din Craiova”).
Istorie locală – o personalitate reprezentativă în afirmarea
identităţii profesionale a cadrului didactic interbelic
ILIE POPESCU TEIUŞAN – s-a născut la 2 februarie 1895, la Teiuș,
judeţul Olt; şcoala primară în satul natal; seminarul din Rm. Vâlcea; examen de
diferenţă la liceu; Facultatea de Litere şi Filosofie din Iaşi, absolvită în 1921, cu
„Magna cum laude”; cariera didactică şi-a început-o ca învăţător în satul
Săltăneşti, jud. Olt; asistent al profesorului I. Găvănescul (1922-1924);
profesor de pedagogie şi director al Şcolii de Aplicaţie de la Şcoala Normală
din Şendricani, Dorohoi (1924-1926); 1 septembrie 1926 – 31 august 1949,
Şcoala Normală din Craiova; director al Şcolii Normale de băieţi din Craiova:
1926/1928(?)-1934, 1938-1945; după 1949, profesor de liceu, profesor la
Şcoala Pedagogică de educatoare; şeful sectorului de istorie-pedagogie de la
1

Ilie Popescu-Teiuşan, Însemnări despre arta educatorului, Craiova, Editura Aius, 1995, p. 6.
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Institutul de Ştiinţe Pedagogice din Bucureşti (1963-1969); „profesor emerit”,
1965; a murit în 1980, 5 aprilie. Scrieri importante în perioadă interbelică:
Istoria pedagogiei, pentru şcolile normale şi seminarii, 1935; Pedagogia
comunităţilor de muncă, 1940; Psihologia copilului şi a adolescentului, 1941.
Comunităţile de muncă, Căminul Cultural, Cooperaţia Şcolară,
Anchetele şi Propaganda Socială în mediul rural erau principalele activităţi cu
caracter social ale elevilor viitori învăţători, activităţi coordonate cu succes şi
susţinute cu argumente teoretice de Ilie Popescu Teiuşan.
Există în Şcoala Normală din Craiova un sens şi un climat favorabile
învăţării vieţii civice şi democratice, există un consens privind animarea
activităţilor educative proiectate în şcoală şi în afara acesteia. Şcoala Normală
era efectiv deschisă spre comunitate şi în anii '30 proiectele şcolii rezolvau ori
îşi propuneau să rezolve probleme comune, ale şcolii şi ale comunităţii,
deopotrivă. Instituţia se bucura de credibilitate, iar profesorii şi elevii
„normalişti” de respect1.
Apreciem că în ceea ce priveşte comunitatea „normaliştilor interbelici
craioveni”, echilibrul era o realitate şi, în felul acesta, comunitatea reuşea să-şi
păstreze specificul şi, în acelaşi timp, să asigure deschiderea în raport cu noul,
cu noile achiziţii ale pedagogiei mondiale. Era un echilibru între tradiţie şi
modernitate. Acest echilibru a fost ilustrat şi susţinut, dacă nu chiar creat,
generat, de erudiţia, formaţia şi personalitatea lui Ilie Popescu Teiuşan, un
educator „european”, călător prin Germania şi Elveţia în scopul familiarizării cu
experimentele europene, cunoscător de limbi străine, cu o formaţie academică
riguroasă, cu o experienţă de universitar (a fost asistentul lui Ion Găvănescul, la
Iaşi) şi cu lecturi „la zi”, pe plan naţional şi internaţional. Un specialist în care
se vor înfrunta două tendinţe de interpretare în ştiinţa educaţiei: tendinţa
psihologizantă şi cea sociologizantă, dintre care, ultima va ieşi biruitoare, prin
valoarea contribuţiei aduse.
Literatura de specialitate consultată şi, de ce nu, atmosfera timpului l-au
determinat să pledeze pentru ideea că pregătirea teoretică a normalistului ar
trebui să fie complementară practicii, între teorie şi practică instituindu-se un
raport de circularitate, la niveluri tot mai ridicate de complexitate și globalitate.
În perioada la care ne referim se inaugura o „nouă eră în activitatea pe tărâmul
didactic”.
Există o tendinţă de a considera atmosfera de cooperare şi răspundere
colectivă a comunităţilor de muncă drept o atmosferă prielnică ideii de bine ca
rezultat al colaborării între egali, ca şi ideii de sacrificiu pentru fericirea
colectivităţii, pentru solidaritatea naţională: „O şcoală a spiritului sănătos,

1

Irina Maciuc, Valorizarea, p.87.
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robust şi plin de cuminţenie”, aceasta era comunitatea de muncă în viziunea
profesorului Ilie Popescu Teiuşan1.
Îl îndreptăţea să creadă astfel întoarcerea către social a educaţiei în a
doua jumătate a celui de-al treilea deceniu în România. Metoda centrelor de
interes (experimentate la noi sub denumirea de centre de viaţă), programele
regionale de învăţământ şi tot ansamblul educaţiei regionaliste (măsuri, metode,
fundamente teoretice) se regăsesc într-o lucrare care apare în 19332.
Educaţia regionalistă (educaţia cu puternice particularităţi regionale,
adaptată realităţilor socio-economice ale unei regiuni) este o idee pe care o
regăsim şi în opera şi activitatea dinainte de război a lui Ilie Popescu Teiuşan.
Educaţia socializantă a tineretului prin comunităţi de muncă şi viaţă trebuia însă
să se bazeze pe tradiţiile naţionale, în spiritul lui S. Mehedinţi, autorul cărţii
Alta creştere – Şcoala muncii, credea într-o educaţie adecvată firii şi
moravurilor poporului, pe temeiul etnogeografiei.
Tehnica monografică va fi introdusă în şcolile normale din ultima clasă
de Dimitrie Gusti, prin legea din 1938, în vigoare până în 1940. Tineretul
studenţesc şi normaliştii din ultima clasă se vor implica în cercetări
monografice, adesea cu rezultate de excepţie.
Istoria educaţiei din România îşi asumă afirmaţia că Ilie Popescu
Teiuşan poate fi încadrat ca membru al mişcării monografice de la Bucureşti,
alături de Stanciu Stoian, Gh.T. Dumitrescu ş.a. A fost un animator în domeniul
educaţiei adulţilor şi un cercetător pasionat. Putem aprecia că programa
analitică a învăţământului normal-primar din 1938 şi, mai ales, modul ei de
aplicare în Şcoala Normală de Băieţi din Craiova, a beneficiat de coordonarea şi
creativitatea unor demersuri aplicative ale directorului Ilie Popescu Teiuşan.
Programa, inspirată de programul de lucru al Fundaţiilor culturale, se bizuia pe
principii de remarcabilă modernitate și forță reformatoare3.
În perioada dintre cele războaie mondiale, pedagogia se baza explicit pe
psihologie și sociologie, iar învăţătorul era considerat străjer și muncitor, pentru
cultura poporului. El trebuia pregătit pentru o şcoală îndrumată practic şi
regional. Învăţătorul trebuia să devină misionar pentru cultura poporului.
Ridicarea şcolii rurale şi a lumii satului reprezentau o datorie morală şi
profesională în acelaşi timp.
În Arhiva Şcolii Normale de Băieţi din Craiova pot fi găsite, așa cum
pot fi găsite în modul de aplicare și chiar de concepere a programei psihopedagogice pentru elevii şcolii normale, remarcabile elemente de educaţie
regionalistă și de „de curriculum diferenţiat”, cum l-am numi astăzi.
1

Ilie Popescu-Teiuşan, Pedagogia comunităţilor de muncă, p. 261.
I.C. Petrescu, Regionalismul educativ, Bucureşti, Editura Institutului Pedagogic Român, 1933.
3
Programa învăţământului normal-primar din 1938, în „Monitorul Oficial”, anul CVI, nr.
229/1938, p. 4628-4702.
2
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Putem face referiri în acest sens la Programa din 1938, care viza, printre
altele, și realizarea educaţiei literare și filosofice atât prin obiecte de studiu cum
ar fi: limba română, limba latină, limba franceză, ştiinţele pedagogice, istoria și
un obiect intitulat „Datoriile Învăţătorului”, cât şi prin organizarea de muzee
etnografice, biblioteci, la nivelul şcolii şi al clasei, prin editarea revistei şcolii.
Şcoala Normală de Băieţi din Craiova a reuşit mereu aplicarea creatoare a
programei, introducând elemente experimentale, pe o bază teoretică riguroasă,
coordonarea aparţinându-i fără nici o îndoială profesorului Ilie Popescu
Teiuşan.
Prospectul şcolii din 1940 îi îndemna pe elevi să colecţioneze „monede
din trecut, icoane vechi, patrahire, cărţi bisericeşti, documente, costume sau
ţesături din costume vechi, sigilii şi orice fel de podoabe din trecut (paftale,
cercei etc.); inscripţii, arme vechi, unelte casnice vechi, ceramică veche,
harnaşament vechi, unelte agricole din trecut şi orice acte şi cărţi din vechime”1.
Considerate adevărate succese ale colectivului de elevi şi profesori şi
chiar o reuşită personală a directorului şcolii, Ilie Popescu Teiuşan, bibliotecile
la nivelul clasei şi cea la nivelul şcolii ca şi apariţia revistei şcolii, intitulată
„Horia, Cloşca şi Crişan”, revistă literară, ştiinţifică şi pedagogică, condusă în
întregime de elevi au influenţat benefic formarea identităţii profesionale a
învăţătorilor.
În acea vreme biblioteca şcolii, numită „Dimitrie Cantemir”, cuprindea
în 1940 peste şase mii de volume, biblioteca şcolii de aplicaţie avea 1270 cărţi,
iar bibliotecile pe clase adunau peste o mie cinci sute de volume. În 1943,
incluzând donaţii de cărţi şi reviste, biblioteca şcolii cuprindea 12.000 de
volume2.
Sub directa coordonare a directorului şcolii de aplicaţie, educaţia
artistică prin obiectele de învăţământ: Desen, Caligrafie, Muzică, Violină era
completată de activităţi cum ar fi: expoziţii trimestriale, semestriale, anuale, de
cor, orchestră şi teatru, şezători. Fondurile necesare excursiilor de sfârşit de an
şcolar se obţineau în bună măsură prin organizarea de serbări, „în sala de
gimnastică”, mai ales, dar şi în satele din jur. Ziua de 24 Ianuarie era serbată cu
mult fast. Se organizau spectacole şi la Teatrul Naţional. Formaţiile de dansuri
populare, de teatru ori corale îşi dădeau concursul la organizarea unor serbări
câmpeneşti ori festivaluri artistice. Între anii 1926 și 1942, au fost organizate
programe artistice în diverse comune: Cioroiu Nou şi Sadova (aprilie 1926),
Lipov, în acelaşi an, apoi, în anul următor, 1927, la Breasta, în 1935 în
Maldăresti-Vâlcea, în 1936 în Mălnaș-Băi, în Albeşti şi Simnic (1939), iar în
1

Arhiva Liceului Pedagogic Craiova, dosar nr. 535/1940, f. 44.
Liubovia Buşe, Ion Popa, Elena Murăreţu, Monografia Liceului Pedagogic din Craiova, 1970,
passim.
2
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1942 în comuna Ișalnița. Piese de teatru, cor (la nivelul școlii a funcţionat
Societatea „Ion Vidu”), recitări, dansuri, totul organizat cu entuziasm tineresc.
Idei semnificative ale pedagogului oltean
Profesorul s-a exprimat mai ales cu privire la raportului individualsocial în educaţie, o importantă problemă de filosofie a educaţiei. Este uşor de
identificat o luare de poziţie din partea profesorului. Paradigma educaţională
propune echilibrul socializare-individualizare, în fapt, un echilibru între
demersuri complementare şi o posibilitate de a aborda însăşi problema definirii
educaţiei.
Socializarea are, în principal, două funcţii: o funcţie de integrare (prin
asimilare de modele, valori, atitudini etc.) și una de diferenţiere (de dobândire a
conştiinţei de sine, prin modul specific fiecăruia de a primi modele, valori etc.).
Se poate afirma că viaţa fiecărui individ se socializează extensiv şi intensiv.
Copilăria, mai ales, prezintă un ritm accelerat de socializare. Individualizarea
presupune construirea identităţii proprii, dobândirea eu-lui personal, a
caracteristicilor care conferă unicitate fiecărei persoane, dobândirea conştiinţei
de sine şi diferenţierea de alţi indivizi. Cu cât este mai adâncă socializarea sa,
cu atât este mai pronunţată diferenţierea persoanei, individualizarea sa, remarcă
specialiştii.
Raportul dintre învăţământul individualizat şi învăţământul colectiv este
prezentat explicit în paginile uneia dintre cărţile sale principale, poate cea mai
bună dintre ele: Pedagogia comunităţilor de muncă:
„Şcoala pe măsură” este o expresiune, scrie Ilie Popescu Teiuşan, care
cuprinde în ea preocuparea pentru o educaţie şi un învăţământ cât mai aproape
de structura sufletească a şcolarului. Învăţământul trebuie individualizat... [dar]
individualizarea învăţământului nu se poate înfăptui cu adevărat decât într-un
regim în care preţuindu-se individualitatea îi acordă şi o semnificaţie dincolo de
interesele individuale... O adevărată individualizare a învăţământului şi
educaţiei nu se poate înfăptui, aşadar, decât prin regimul comunităţilor de
muncă. O individualizare care să nu însemne exaltarea individualismului din
om, aservirea şcolarului unor scopuri limitate şi cantonate în egoism, ci
îndrumarea forţelor individuale spre ţelurile comune ale societăţii, canalizarea
şi concentrarea lor în acţiuni demne şi conforme cu idealul moral, naţional sau
patriotic”1.
Comunitatea educativă ori echipa reprezintă o unitate de activitate
colectivă şi un concept cheie în şcoala activă. Se consideră că astfel se dezvoltă
solidaritatea şi trăirile colective, elevii pot fi responsabilizaţi şi conştientizaţi cu
privire la binele comun, se pot forma comportamente pe care azi le-am numi
1

Ilie Popescu-Teiuşan, Pedagogia comunităţilor de muncă, 1943, p. 258-261.
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prosociale. Activitatea de grup realiza o comunitate de „simţire” şi acţiune
bazată pe valori spirituale comune. Grupul accelerează evoluţia personalităţii,
echilibrează, securizează, conferă stabilitate emoţională, te învaţă să fii. Pentru
pedagogul şi autorul Ilie Popescu Teiuşan, clasa rămânea o unitate instructivă,
iar comunitatea de muncă (echipă sau grupă) reprezenta o unitate educativă,
capabilă să realizeze legătura firească dintre educaţia organizată, formală şi cea
extraşcolară. În comunitatea de muncă se realiza un proces complex de iniţiere
şi afiliere, o descoperire progresivă de norme şi reguli implicite sau explicite, cu
dimensiuni simbolice şi interpretative.
Capitolul I din lucrarea Spre o nouă educaţie a tineretului. Pedagogia
comunităţilor de muncă este intitulat, în mod semnificativ, Spontaneitate şi
libertate, ceea ce implică, credem noi, complexitatea, incertul, creaţia în relaţia
formator-format/formabil (educator-educabil). Nevoia de activitate a copilului
stă la baza asocierii termenilor de spontaneitate și libertate, asociere care redă,
consideră Ilie Popescu Teiuşan, „adeziunea la un principiu de viaţă”1, citând
lucrări de prestigiu din literatura de specialitate românească2 şi străină3.
„Pofta de a trăi” vine din interior către exterior, dar nu se poate
manifesta decât dacă este împărtășită cu alţii. Astfel încât, dacă ne punem
întrebarea: întrecere sau cooperare, răspundem şi întrecere şi cooperare în
cadrul grupului, al comunităţii de muncă.
Egoismului, voinţei de a reuşi prin orice mijloace i se opun toleranţa,
acceptarea reciprocă, întrajutorarea și asumarea reciprocă de responsabilităţi.
„Ordinea spirituală” a vârstelor în creştere se construieşte pe nevoia de a se
aduna şi colabora, care respinse adesea în clasă, debordează „în culise”, „în
pâlcuri”, ca unităţi statornice, cu scopuri unice, formate din 5-6 copii, în echipă
(cum este cea de foot-ball sau cea de lucru), în societăţi ale elevilor ori în
cooperative.
R. Cousinet, citat ca unul dintre animatorii pedagogiei comunităţilor de
muncă, pleda pentru nevoia de a trăi social, pentru „grupurile libere în care
circulă o sevă vie de esenţa socială care lipseşte clasei: aplecarea spre
colaborarea cu altul”4.
Pentru Ilie Popescu Teiuşan, cel care publica în 1941 Psihologia
copilului şi a adolescentului la Editura Scrisul Românesc, oscilaţia între cele
două orientări în pedagogia interbelică, cea individualistă, psihologizantă, şi cea
sociologică (orientarea socială în educaţie) constituie, probabil, un „izvor
secret” de tărie sufletească şi o posibilă declaraţie de independenţă a
1

J.R. Schmid, Le maitre camarade et la pédagogie libertaire, 1936.
N. Moisescu, Şcoala veche şi şcoala nouă, 1938.
3
Ibidem, p. 10.
4
Ilie Popescu-Teiuşan, Pedagogia comunităţilor, p. 131.
2
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„pedagogului negrupat”, reprezentant puternic al unei comunităţi educaţionale
locale.
Era o lucrare influenţată, după cum el însuşi o recunoaşte, de teoria
psihologică funcţionalistă. Referirile se fac, evident la Edouard Claparède, a
cărui lucrare, Educaţia funcţională fusese tradusă în limba română de Marin
Nicolescu şi Fl. Nicolescu în 1933. Printre lucrările lui Claparède enumerăm:
Psihologia copilului şi pedagogia experimentală din 1905, lucrare tradusă în
limba română în 1924 de V.V. Duiculescu, Şcoala pe măsură, apărută în 1921,
Orientarea profesională, problemele, metodele (1922).
Institutul „J.J. Rousseau” de la Geneva a fost creat, după cum se ştie, de
E. Claparède, în scopul realizării unor cercetări în domeniul pedagogiei şi al
pregătirii institutorilor.
Ilie Popescu-Teiuşan avusese ocazia de a audia cursul lui Edouard
Claparède şi avea aprecieri elogioase cu privire la „arta” expunerii la marele
psiholog.
Ilie Popescu Teiuşan citează, de asemenea, autori cum sunt „Stanley
Hall, John Dewey, Adolphe Ferrière, Maria Montessori, Wilhelm Stern,
Charlotte Buhler, Ovide Decroly, Pierre Bovet,H.Wallon şi, în sfârşit, pe cel
mai de seamă cercetător de astăzi al psihologiei copilului, pe Jean Piaget”1.
Lucrarea era compusă din trei părţi. În partea întâi, care conţinea două
capitole, autorul face aprecieri cu privire la determinările biologice şi sociale
ale dezvoltării. Mai precis, în capitolul I sunt prezentate condiţiile interioare şi
exterioare ale dezvoltării copilului, în opinia autorului acestea fiind ereditatea,
sexul şi mediul. Mediul fizic, la fel de important ca şi mediul social, cel familial
mai ales, determină „psihologii” diferite: copilul de ţară, copilul de oraş,
copilul proletar.
Capitolul al II-lea prezintă consideraţii cu privire la dezvoltarea
corporală a copilului, creşterea viscerală, glandele cu secreţiune internă și
simţurile bucurându-se de o deosebită atenţie.
În partea a II-a a lucrării, intitulată Dezvoltarea a copilului a
adolescentului, partea cea mai consistentă a lucrării, sunt descrise, pe aproape
200 de pagini, perioadele dezvoltării psihice. Autorul defineşte ideea de vârstă
şi investighează consecinţele ei psihologice.
În primii trei ani de viaţă, consideră Ilie Popescu Teiuşan, contează viaţa
afectivă, dezvoltarea senzorio-motrice şi limbajul.
Evoluţia sufletească a copilului între 3 și 7 ani ar fi marcată, după cum
scrie Ilie Popescu Teiuşan, de manifestări ale instinctului de adaptare, de
imitaţie, joc şi curiozitatea, foarte puternică la aceste vârste. Începuturile vieţii
1

Idem, Prefaţă la Psihologia copilului şi a adolescentului, Craiova, Editura Scrisul Românesc,
1941.
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intelectuale sunt marcate, arată autorul, de egocentrismul copilului, de viaţa sa
afectivă, uşor de identificat în desenul spontan.
Între 7 și 12 ani, procesele intelectuale par să treacă pe primul loc şi se
constată evoluţia copilului în percepţia asemănărilor şi deosebirilor, în
asimilarea noţiunilor de spaţiu, timp, număr şi cauzalitate. Raţionamentul este
în progres vizibil, ca şi formarea noţiunilor şi a intereselor legate de diverse
obiecte de învăţământ.
Adolescenţa, instalată între 12 și 18/20 ani, cu o primă fază de pubertate,
va fi definită prin sentimentul ruperii de copilărie, prin preponderența vieţii
interioare asupra celei exterioare. Este etapa formării „marilor” sentimente:
sentimentul religios, sentimentul moral, sentimentul intelectual.
În partea a III-a, şi ultima, a lucrării, autorul prezintă elemente de
psihopatologia copilăriei şi a adolescenţei. Sunt inventariate cauzele
anormalităţii şi se fac clasificări.
Copiii „anormali mintali şi instabili” se bucură de o atenţie specială. De
asemenea, sunt prezentate psihonevrozele, cu accent pe „semnele psihasteniei şi
pe semnele histeriei”.
Trebuinţele şi interesele copilului sunt în centrul atenţiei, iar spiritul
Educaţiei Noi impregnează lucrarea, ca şi perspectiva genetică. Interdependenţa
factorilor interni şi externi este considerată condiţia progresului spiritual.
Dacă nevoia de a se asocia a copilului şi, mai ales, a tânărului nu este
satisfăcută pe căi normale şi îngăduite de legile morale din pricina unui mediu
neînţelegător, scrie Ilie Popescu Teiuşan în prefaţa lucrării mai sus amintite,
atunci această nevoie îşi caută împlinirea pe căi lăturalnice. Nevoia nu moare, ci
numai schimbă obiectivul.
Se află în această frază o trimitere directă la fundamentarea psihologică
a ideii de comunitate de muncă, de lucru în echipă, şi o asociere cu preocupările
autorului sintetizate în cealaltă lucrare importantă a sa: Pedagogia
comunităţilor de muncă.
Tabla materiei publicată în revista „Culegeri Pedagogice” anul I, 1928
(nr. 1-12 inclusiv), pe care o reproducem integral mai jos, redă aceeaşi
pendulare între orientarea sociologică și cea psihologică în educaţie și în
pregătirea cadrelor didactice:
ARTICOLE
*Cuvânt înainte
Naşterea inteligenței la copii, după Piaget
Copilul la intrarea în școală
Câteva păreri despre verb
Copilul la intrarea în școala primară (urmare)
Hermann Lietz
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Problema aptitudinilor
Perioada de pregătire din clasa întâia
Orientarea profesională
Psihologia satelor românești, din „Personalismul energetic” de C.R.
Motru
Cuvinte către absolvenţi
Doctrina ţărănistă
Educaţia este artă sau ştiinţă? după R. Duthil
Despre atenţie
În preajma unui nou an şcolar
Educaţie şi moralitate, după D. Parodi
Conferinţele generale
*Leon Tolstoi
Moralitate şi educaţie (urmare)
Pasiunea colecţionării la copii
Catalogul şi foaia individuală
Reacţiunile contra hiposfixiilor
Individualitatea şcolarilor
Moralitate şi educaţie (urmare)
Doctrina Suedeză în educaţia fizică
Scopurile învăţământului
Factorii învăţământului
Actualele tendinţe ale pedagogiei.
REALIZĂRI PRACTICE
Conducerea de sine a clasei
Adjectivul: Lecţie practică
Corespondenţa inter-şcolară
Valoarea banului la copii
Corespondenţa cu foştii elevi
Lecţie practică la cl. IV: Fraza (noţiunea)
Cauzele Renaşterii
Căminul Cultural „I. Creangă”
Lecţie practică la cl. III: Verbul
Viaţa la cercurile culturale
Câteva experienţe pentru determinarea aptitudinilor la şcolari
Aptitudinile practice ale şcolarilor
Lecţie practică la cl. III: Fierberea. Forţa vaporilor
Câteva experienţe asupra aptitudinilor practice ale şcolarilor
Portret psihologic
Dosarul unei lecţiuni de probă
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Cum am înfiinţat o bibliotecă
Lecţie practică la clasă IV: Scrierea şi cetirea fracțiilor ordinare
Mijloace de intensificare ale învăţământului
Lecţie practică la cl. I-a: litera „o”
MIŞCAREA PEDAGOGICĂ
Al IV-lea congres al educaţiunii noui
Învăţământul în Rusia
Centenarul şcoalei primare din Moldova
Reforma învăţământului secundar
Problema prelungirii învăţământului obligatoriu
Rezultatele educaţiei fizice în şcoala de la les Roches
Adaptarea programelor şi metodelor de învăţământ la inteligenţa
elevilor
Raportul limbagiului cu gândirea
Educaţia în China
Şcoala de azi, şcoala de mâine1.
Cu o operă care oscila între orientarea sociologică şi cea psihologică,
Ilie Popescu Teiuşan şi-a probat valoarea peste ani, cu o contribuţie care
implică prezenţa a două dimensiuni teoretice şi practic aplicative, cea socială şi
cea individuală: „Două curente fundamentale predomină astăzi pedagogia
modernă: activismul şi selectarea valorilor prin actualizarea puterilor înăscute
(aptitudini). Primul curent însemnează o metodă, prin urmare un mijloc, al
doilea un scop”2.
Astăzi, când analizele sociologice şi antropologice domină în
interpretările postmoderne ale educaţiei, problematica echipei pedagogice ori a
comunităţii de muncă capătă alte accente şi se deschide unui nou orizont.
Cultura cooperării şi complementul ei, cultura competiţiei, realizează un
echilibru în cadrul creat de paradigma existenţial-umanistă în spaţiul educaţiei.
În loc de concluzii
Cercetători importanţi, specializaţi în istoria pedagogiei şi în pedagogia
comparată au apreciat efortul investigativ şi aplicarea creatoare a programelor
în uz pentru şcolile normale de către Ilie Popescu Teiuşan, ca lider al
comunităţii normaliştilor, evidenţiind principalele contribuţii: Organizarea
Căminului Cultural „Ion Creangă” de către elevii normalişti din ultima clasă,
încă din anul 1926; crearea în 1933 a Consiliului de îndrumare şi disciplină la
nivelul fiecărei clase de normalişti; funcţionarea Laboratorului de fizică-chimie
1

Idem, în „Culegeri Pedagogice. Revista lunară publicată de Şcoală de Aplicaţie a Şcoalei
Normale de Învăţători din Craiova”, nr. 12/1928, p. 31-32.
2
Idem, Şcoală şi pedagogie, în „Culegeri pedagogice”, Anul II, No. 4, aprilie 1929, p. 3.

428

Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIV, Nr. 2(16)/2009
între 1939 şi 1940, devenit în scurt timp de la înfiinţare „un câmp de înfrigurată
activitate constructivă”, după cum consideră Ilie Popescu Teiuşan; constituirea
Societăţii ştiinţifice a elevilor: „Amicii ştiinţei Petre Poni” (1940-1941), proiect
pornit cu 26 elevi şi repede extins datorită interesului manifestat de normalişti;
„Istoria omului”, comunitate de muncă cu rezultate remarcabile în istoria
comunităţii formative craiovene.
Date cu privire la contribuţia originală a Şcolii normale craiovene în
aplicarea programelor de învăţământ şi aprecieri privind realizarea activităţilor
extraşcolare aparţin lui Stanciu Stoian şi V. Iliescu şi le putem găsi în lucrarea
Contribuţii la istoricul cercetării pedagogiei şi al şcolilor experimentale. Tot în
această lucrare se fac referiri elogioase la un experiment pe bază de chestionar
(14 întrebări) adresat celor 352 elevi din cele 9 clase ale şcolii, anchetă
organizată în anul şcolar 1942-19431.
În ceea ce ne priveşte, analiza noastră s-a bazat pe: ideile şi conceptele
reprezentanţilor pedagogiei sociale româneşti din perioada interbelică (C.
Narly, I.C. Petrescu, S. Stoian, D. Gusti); lucrările de pedagogie socială şi de
psihologia vârstelor elaborate de Ilie Popescu-Teiuşan; referiri critice la opera şi
viaţa autorului, realizate de Victoria Popovici şi N. Andrei, cercetători în
ştiinţele educaţiei. Am consultat publicaţii periodice: Culegeri Pedagogice,
Chestiuni metodice,Gazeta Scoalei, Lamura, documente arhivate la Şcoala
Normală din Craiova etc.
Am verificat astfel o idee pe care o formulasem încă din 2004:
„Interpretarea cadrului antinomic de desfăşurare a actului paideutic capătă
nuanţele conferite de pendularea între pedagogia socială sau direcţia
sociologizantă în educaţie şi psihologia copilului ori direcţia psihologizantă,
individualistă în educaţie. Balanţa pare să se fi înclinat în cele din urmă spre
pedagogia socială, dar niciodată în defavoarea dimensiunii personalizate,
diferenţiatoare şi umanizatoare a educaţiei. Soluţia antinomiei pare să se fi găsit
în respectul acordat elevului, fiinţă socială, care nu se poate împlini decât în
cadrul grupului social, dar şi fiinţă unică, persoana având un potenţial propriu
de împlinire şi dezvoltare”2.
„Sever, dar drept, bun şi înţelegător, posesor al unei culturi solide...
exemplar din toate punctele de vedere. Energic, cu o vioiciune în priviri, în
vorba şi în mişcări, era apreciat şi iubit de elevii săi. În raporturile cu ei, îl
caracteriza, cel mai adesea, duioşia. A fost un optimist şi un animator. Bărbatul
acesta puternic, inteligent, generos, caracter puternic, un adevărat luptător,
optimist, energic, entuziast. A fost un Om bun şi iertător. Un exemplu demn de
1

Stoian Stanciu, V. Iliescu, Contribuţii la istoricul cercetării pedagogice şi al şcolilor
experimentale, apud Irina Maciuc Valorizarea, p. 96.
2
Irina Maciuc Valorizarea, p. 97.
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urmat. Un profesor, un conducător de şcoală, un cercetător, un cărturar
exemplar”1.
Profesorul Teiuşan a dovedit permanent respectul pentru adevăr şi
rigoarea informării, a probat o cultură profesională bogată, diversificată, la zi.
În ceea ce priveşte activitatea la catedră, consideră că arta educatorului
este una practică, iar caracteristicile cele mai de seamă sunt elanul şi
sinceritatea acţiunii, sentimentul viu al deşteptării actului de cultură în mintea
şcolarilor, al înfrumuseţării vieţii lor şi al trăirii laolaltă cu ei: „Arta începe de
acolo de unde, făcându-se egalul elevilor lui, educatorul îi ajută să se ridice
până la el” (mesajul lucrării Însemnări despre arta educatorului, publicată
postum)2.
„Promotor al unei şcoli active”, cum îl considera Victoria Popovici, el a
crezut că „Şcoala activă nu este o doctrină utilitaristă (nu dă întâietate valorilor
practice în paguba valorilor ideale) și nu este o doctrină hedonistă (implică o
disciplină mintală şi morală serioasă, dar nu brutală)”3.
Ilie Popescu-Teiuşan s-a bucurat, ca profesor, de afecţiune și prietenie, îl
caracterizau liniştea și seninătatea, obiectivitatea și bunătatea, muncii fără
răgaz, cum îl considera colaboratoarea sa apropiată, Victoria Popovici: „A fost
un înţelept. Iubea oamenii și preţuia prietenia”, aprecia aceeaşi colaboratoare în
1995, cu prilejul centenarului naşterii profesorului, la Craiova.
Viabilitatea ideilor sale, peste timp, confirmă valoarea contribuţiei la împlinirea
unui ideal de formare a cadrelor didactice cu o puternică amprentă regională şi
locală.

1

Nicolae Andrei, Postfaţă, la Însemnări despre arta educatorului, Craiova, Editura Aius, 1995.
Ibidem.
3
Ilie Popescu Teiuşan, Istoria pedagogiei pentru şcolile normale, 1942, p. 294.
2
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RECENZII
Sorin Cristescu, Carol I şi politica României (1878-1912), Bucureşti,
Editura Paideia, 2007, 429p.
Apărută în anul 2007 la editura Paideia, lucrarea istoricului Sorin Cristescu,
Carol I şi politica României (1878-1912), analizează o perioadă destul de bogată în
evenimente pentru istoria tânărului stat independent. Bazată în mare măsură pe
corespondenţa pe care a purtat-o Carol I cu membrii familiei de Hohenzollern, în speţă
cu Karl Anton von Hohenzollern, Maria de Flandra, Friedrich von Hohenzollern, dar şi
cu regina Elisabeta1, lucrarea urmăreşte evoluţia României atât pe plan intern cât şi
extern de după Congresul de Pace de la Berlin şi până la izbucnirea războaielor
balcanice. Cartea este împărţită în 11 capitole, ce au ca delimitare cronologică
schimbările produse la nivelul alcătuirii guvernelor. Nu ne propunem să prezentăm
fiecare capitol în parte, ci să urmărim cele 2 planuri ale politicii lui Carol I şi implicit
ale României: intern şi extern, pentru perioada amintită.
Pe plan intern ar putea fi identificate, din punctul nostru de vedere, două
perioade în contextul celor analizate: 1878-1888, corespunzătoare guvernării liberale în
care un cuvânt important în politica României l-a avut şi I.C. Brătianu şi 1888-1912, în
care s-au produs diferite alternanţe la guvernare între liberali, conservatori şi junimişti.
În toată această perioadă a fost surprinsă preocuparea constantă a lui Carol I pentru
evenimentele care se petrec în ţară, atât la nivel politic, cât şi social, cultural şi
economic. Astfel, din perioada 1878-1888, au fost analizate câteva evenimente
importante, precum problema proclamării regatului care preocupa clasa politică
românească, dar şi momentul dezvelirii statuii lui Ştefan cel Mare la Iaşi în 1883 cu
ecouri puternice atât în ţară cât şi în străinătate. De asemenea, au fost urmărite
manifestările din anul 1884 privind revizuirea Constituţiei care îl plasau în prim plan
pe George Bibescu, văzut ca exponent al intrigilor franco-ruseşti, manifestările
antidinastice din presa anului 1887, precum şi momentul de cotitură din politica
românească pe care l-a reprezentat venirea junimiştilor şi conservatorilor la putere în
1889, după o perioadă în care actorul principal al clasei politice pare a fi fost liderul
liberal I.C. Brătianu.
Sunt prezentate detalii privind căsătoria prinţului Ferdinand cu Maria de
Edinburgh, văzută de altfel ca şi o îmbunătăţire a relaţiilor cu Rusia, date fiind
înrudirile dinastice ale familiei Edinburgh cu dinastia de Romanov sau momentul
participării în 1897 la inaugurarea noului edificiu al Universităţii din Iaşi. Interesantă
este observaţia făcută cu privire la acest moment, precizându-se că la festivităţi a
participat şi guvernatorul rus al Basarabiei trimis de împăratul Rusiei, pe când în urmă
cu 50 de ani Mihail Kogălniceanu ţinea un curs de istorie patriotică la Iaşi, oprit de
1

A se vedea în acest sens lucrarea aceluiaşi autor, Carol I. Corespondenţă personală (18781912), Bucureşti, Editura Tritonic, 2005, 495 p.
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Mihail Sturdza la cererea ţarului Nicolae I1. Frământările şi răscoalele ţărăneşti din
1898 şi 1907 au fost şi ele prezentate de autor, care apreciază că regele ar fi scos de la
Ministerul de Interne cele 32 de dosare câte unul pentru fiecare judeţ. Sunt amintite şi
acţiunile de caritate susţinute de regina Elisabeta, cum ar fi înfiinţarea fundaţiei „Vatra
Luminoasă” din octombrie 1908. Printre ultimele evenimente surprinse de autor în ceea
ce priveşte politica internă se numără înlăturarea guvernării lui P.P. Carp şi formarea
guvernului condus de Titu Maiorescu.
Preocupările de politică externă ale lui Carol I pentru perioada anilor 1878-1912
au fost îndreptate în mai multe direcţii: relaţiile cu Austro-Ungaria şi Germania,
raporturile cu Rusia şi crizele din Balcani. Negocierile privind încheierea tratatului din
1883 ce aveau ca puncte centrale nominalizarea Rusiei în tratat, precum şi condiţia de
casus foederis pentru intrarea în război a uneia dintre părţi, sunt prezentate detaliat de
către autor, în condiţiile în care regele României a purtat o bogată corespondenţă cu tatăl
său, Karl Anton, pe această temă. De apreciat, pare analiza lui Carol I din anii 1883-1884
care surprindea faptul că, mai devreme sau mai târziu, se va realiza o bază solidă de
alianţă între Franţa şi Rusia, practic între democraţie parlamentară şi o autocraţie, fapt
realizat după 1890. Criza bulgară din anii 1885-1886 a stat în atenţia lui Carol I care
aprecia că în urma desfăşurării evenimentelor din vara anului 1886, când Alexandru
Battenberg al Bulgariei a fost înlăturat de un complot orchestrat de Rusia, prestigiul
acesteia din urmă a fost considerat slăbit, iar împăratul Alexandru al III-lea a jucat un rol
trist în toate acestea. Relaţia cu Rusia a fost o preocupare constantă a lui Carol I în
perioada mai sus amintită, mai ales că Imperiul de la Răsărit încă mai folosea spre
sfârşitul anilor 1880 practica de a câştiga adepţi la Iaşi prin oferirea unor sume
considerabile.
Sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX a avut în prim plan problema
românilor din Transilvania, dar şi crizele din Macedonia, ţară considerată a fi mărul
discordiei în Peninsula Balcanică după Congresul de Pace de la Berlin. Schimbările
produse în Rusia după anul 1905 au stat şi în atenţia regelui român care observa că, în
ciuda adoptării Constituţiei sub numele de „Legi fundamentale”, documentul a fost
totuşi de orientare conservatoare. De asemenea, autorul surprinde şi atitudinea
relaxantă a lui Carol I faţă de valul de nemulţumire publică din anul 1909, provocat de
expansiunea Austro-Ungariei şi concretizat prin anexarea Bosniei şi Herţegovinei.
Privită, per ansamblu, politica României pentru perioada 1878-1912 se confundă cu
cea a lui Carol I, un monarh capabil să gestioneze şi să rezolve crizele tânărului stat
independent român.
Adrian-Bogdan Ceobanu
1

Informaţia preluată după Titu Maiorescu pare un pic exagerată dacă e să ţinem cont de
desfăşurarea propriu-zisă a manifestărilor din anii 1840. Într-adevăr, la 23 noiembrie 1843
deschizând cursul de istorie naţională la Academia Mihăileană a rostit un discurs, care a dus la
răcirea relaţiilor cu Mihail Sturdza. Însă, cursul n-a durat decât un semestru deoarece, la capătul
acestuia, Mihail Kogălniceanu a cerut permisiunea de a călători în străinătate cu o soră bolnavă,
dar şi ca să îşi extindă investigaţia istorică (Pentru mai multe detalii a se vedea Al. Zub, Mihail
Kogălniceanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984).
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Sorin Liviu Damean, Diplomaţi englezi în România, 1881-1914, Craiova,
Editura Universitaria, 2009, 350 p.
Profesorul universitar doctor Sorin Damean, şeful catedrei de Istorie a
Facultăţii de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, îmbogăţeşte
istoriografia română cu încă un volum de documente privind ultima parte a sec. XIX şi
începutul sec. XX. Autorul ne prezintă munca de cercetare a domniei sale ca urmare a
unui grant încheiat pe doi ani (2007-2008). Acest grant a avut ca finalitate publicarea a
două colecţii de documente, care-l prezintă pe autor cu nobilimea şi seriozitatea unui
istoric.
Acest volum – Editura Universitaria Craiova, 2009, 350 pagini – vine să
întregească munca începută în primul volum (aceaşi editură, 2008, 350 pagini) şi
cuprinde anii 1881-1914, prin selectarea a 210 documente diplomatice din colecţia de
Microfilme, Fond Anglia, de la Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti. Nu
putem vorbi însă de volumul de faţă fără a-l aminti pe cel precedent care se ocupă de
anii 1866-1880. Printr-o selecţie de 170 de documente din aceaşi sursă, autorul trece
prin toată istoria modernă a României de la lovitura de stat din 11/23 februarie 1866
prin care este înlăturat Al. I.Cuza, şi merge prin domnia lui Carol I împreună cu
diplomaţii englezi trimişi în România. De remarcat sunt notele diplomatice privind
independenţa de stat a României.
În perioada evocată, 1881-1914, autorul continuă prezentarea evenimentelor
din România de la proclamarea Regatului până la moartea Regelui Carol I după o
domnie de 48 ani. Alegerea anului 1914 nu simbolizează începutul primei conflagraţii
mondiale, aşa cum poate am gândi la prima vedere, ci decesul Regelui Carol I la 10
octombrie, în Sinaia. Întâlnim şi note diplomatice despre războaiele din Balcani, rolul
Bucureştiului şi-al României, care de acum se bucura de independenţă şi de titulatura
de Regat. Iar prefaţa stufoasă a volumului, 49 p. şi 179 note de subsol, este de fapt o
trecere în revistă a situaţiilor din România prezentate de diplomaţii englezi William
Arthur White, Frank Cavendish Lascelles, Henry Drummond Wolff, John Walsham,
George Hugh Wyndham, John Gordon Kennedy, William Conyngham Greene, Walter
Beaupré Townley şi George Head Barclay. Cum au fost văzute evenimentele din
România prin aceşti diplomaţi las pe cititor să descopere lecturând volumul.
Prin intermediul acestora reuşim să surprindem aspecte ale vieţii politice şi
sociale româneşti. Şi bine le-au mai surprins aceşti diplomaţi, dat fiind şi faptul că
aveau experienţă în domeniu şi „ochiul format”. Erau familiari cu ceea ce istoria a
numit „crestiunea orientală” şi atât de bine formaţi erau încât surprind foarte
profesionist şi detaliat România anilor 1881-1914.
Ţin să evidenţiez şi faptul că privind atent documentele învăţăm cum se
întocmeşte o notă diplomatică de la cei mai avizaţi în domeniu, diplomaţia engleză.
Realităţile din România surprinse de mai sus numiţii diplomaţi englezi arată şi faptul
că Marea Britanie era interesată de evenimentele de aici, şi în special de „problema
orientală” datorită intereselor sale economice şi comerciale.
Autorul volumului concluzionează la sfârşitul muncii sale de cercetare că
„informaţiile cuprinse în rapoartele diplomatice britanice, întregesc, cu siguranţă,
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imaginea unei societăţi româneşti aflată în plin proces de modernizare şi integrare
europeană, a unei elite politice în căutarea clarificărilor doctrinare, a unei opinii
publice din ce în ce mai conştientă de necesitatea democratizării, a unui monarh
preocupat în permanenţă de a menţine alternarea la putere, în condiţiile confruntării şi
consensului, a partidelor guvernante şi de a propulsa România ca factor de echilibru şi
stabilitate în Balcani” (p. 49).
Ca orice volum apărut la Editura Universitaria Craiova, şi acesta de faţă are doi
referenţi ştiinţifici, în speţă Prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu şi Conf. univ. dr.
Tudor Răţoi, ambii avizaţi şi specialişti în domeniul arhivisticii şi al cercetării de
documente.
Volumul mai cuprinde şi un indice de nume, pentru a facilita găsirea
informaţiilor necesare. Iar cele 210 rapoarte diplomatice sunt trecute integral în limba
engleză, în care au fost redactate original. Nobleţea unui istoric, precum şi munca
extrem de dificilă este dovedită cu prisosinţă aici.
Acest volum este indispensabil în a înţelege perioada domniei lui Carol I de
Hohenzollern-Sigmaringen. Şi profesorul Sorin Damean aduce încă odată în atenţie
personalitatea Majestăţii Sale, personalitate pe care a îndrăgit-o încă din anii studenţiei
de la Iaşi, despre care vorbeşte cu atâta pasiune şi patos şi despre care a scris suficient
de multe lucrări care să-i aducă notorietate în domeniu (fie că vorbim de studii, articole
sau cărţile domniei sale).
Eforturile demne de apreciat şi lăudabile ale autorului înlesnesc acum
cercetarea şi înţelegerea României moderne a anilor 1881-1914. Cu dorinţa de succese
şi de realizări profesionale aşteptăm şi alte lucrări în domeniu.
Cât despre impactul volumului în istoriografie rămâne ca posteritatea să-i
stabilească locul cuvenit, ca urmare a muncii intense depusă în domeniu şi a calităţii de
necontestat a lucrării.
Bogdan Emanuel Răduţ
Marusia Cîrstea, Ataşaţi militari români în Marea Britanie (1919-1939), Craiova,
Editura Universitaria, 2009, 400 p.
Lucrarea doamnei conf. univ. dr. Marusia Cîrstea, Ataşaţi militari români în
Marea Britanie (1919-1939), reprezintă o contribuţie importantă la cunoaşterea
relaţiilor internaţionale ale României din perioada interbelică.
Chiar dacă autoarea s-a concentrat asupra unui domeniu aparent restrâns al
acestor relaţii – cel militar – cititorul poate constata că, de fapt, rapoartele şi
informările diplomaţilor militari nu se limitează la problematica apărării, dimpotrivă,
ele conţin date, aprecieri, concluzii şi estimări din toate sferele vieţii internaţionale, cu
deosebire în zona politică sau a securităţii şi economiilor de război.
Ideea de a aborda, într-o modalitate modernă şi complexă, ansamblul relaţiilor
româno-britanice din perioada interbelică este de remarcat şi apreciat pentru că
autoarea a observat măsura în care activitatea ataşaţilor militari la Londra nu s-a
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desfăşurat izolat de a celorlalţi diplomaţi din Legaţie, chiar dacă acţiunea lor beneficia
de o anumită independenţă în privinţa redactării şi trimiterii corespondenţei. Capitolul
II (Evoluţia raporturilor anglo-române) – consistent şi analitic – este semnificativ în
această privinţă.
La fel, surprinde plăcut soluţia pentru care doamna Marusia Cîrstea a optat de
a prezenta încă de la începutul lucrării o sinteză amplă, interesantă şi bine
fundamentată despre conjunctura în care s-au articulat relaţiile internaţionale ale
României după Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920).
Parcurgând acest prim capitol (România în contextul internaţional), cititorul
poate să constate că guvernanţii de la Bucureşti s-au confruntat adeseori cu dificultăţi
dintre cele mai serioase în afirmarea şi apărarea intereselor României Mari, făcute
chiar de aliaţii care au simpatizat cu idealul românilor în anii grei ai războiului. În
această privinţă poziţia unei părţi a clasei politice londoneze ca şi a unor publicaţii
britanice „alimentate” de la Budapesta şi nu numai, este edificatoare. Sentimentul
public la Bucureşti în legătură, mai ales, cu aceste campanii de presă împotriva
României a fost că diplomaţii noştri acreditaţi la Londra nu s-au implicat suficient,
prompt şi argumentat în combaterea şi, mai ales, în prevenirea ei. În lucrare este, însă,
prezentat demersul lui Radu Rosetti (ataşat militar) care a intervenit (fapt neobişnuit)
cu o replică la afirmaţii nefondate despre beneficiile nemeritate pe care România le-a
obţinut la Conferinţa de Pace (documentele 19 şi 20). Distinsul diplomat militar –
viitor academician – informează şi despre contribuţia deosebită în acelaşi scop a lui N.
Ciotori.
Capitolul al III-lea (Ataşaţii militari şi rosturile lor diplomatice) este dedicat
problematicii locului şi rolului ataşatului militar într-o ambasadă şi specificului
activităţii într-o ataşatură militară, cu date şi informaţii foarte utile pentru înţelegerea şi
interpretarea documentelor publicate în lucrare. Tot în acest capitol este prezentată
succint activitatea fiecărui ataşat militar român la Londra, în ordinea cronologică a
îndeplinirii misiunilor. Rezultă, foarte clar, că autorităţile române au considerat de la
începutul perioadei ca foarte importantă ataşatura militară de la Londra. Ca dovadă,
personalităţile militare care au deservit-o (recunoscute în ţară pentru calităţile şi
competenţa lor), precum şi compunerea completă a acesteia (pentru forţe aeriene,
terestre şi marină).
Cuvântul înainte, aparţinând istoricului Gheorghe Buzatu, cuprinde, de
asemenea, o serie de aprecieri în sinteză despre specificul relaţiilor româno-britanice
foarte interesante. Reputatul istoric constată: „... Bucureştii au trimis la Londra numai pe
cei mai buni soli ai momentului, aceştia s-au remarcat prin cele mai bune rezultate, dar,
finalmente, în 1939-1940 Marea Britanie nu a fost în măsură să-şi respecte
angajamentele asumate faţă de România prin celebrele garanţii din aprilie 1939” (p. 11).
Pentru cititorul interesat, dar mai ales pentru specialişti, Marusia Cîrstea pune
la dispoziţie în paginile lucrării o bogată şi în mare parte inedită bibliografie.
Impresionează, în special, sursele din arhive, cu citarea celor militare, dar şi cu fonduri
din Arhivele diplomatice şi Colecţiile speciale de la Biblioteca Academiei Române.
Cartea cuprinde o substanţială colecţie de documente de arhivă, selectate cu
pricepere de către autoare, care redau caracterizări de serviciu din dosarele personale
ale ataşaţilor – interesante prin conţinut dar şi prin formă, inclusiv prin capacitatea
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şefilor de la Bucureşti de a aprecia calitatea celor vizaţi. Ceea ce impresionează la
personalităţile militare apreciate este tocmai capacitatea acestora de a îndeplini atribuţii
ale unor funcţii foarte speciale (de ataşaţi militari), deşi ei nu erau pregătiţi în domeniul
informaţiilor militare.
Responsabilităţile mari şi experienţa pe care Ion Antonescu sau Radu Rosetti
le-au avut până atunci în Armata Română i-au ajutat în redactarea unor documente de
certă valoare, nu numai militară, dar şi politică. Cele mai interesante documente sunt,
totuşi, rapoartele şi informările întocmite de Radu Rosetti şi Gheorghe Niculescu.
Raportul celui din urmă (din 24 august 1929) este un veritabil studiu de politică
internaţională de cea mai mare valoare, care trădează calităţi excepţionale de analist
militar şi politic (p. 232-235). Gheorghe Niculescu introduce în Raport un concept pe
care, personal, nu l-am întâlnit în studiile militare şi care este extrem de interesant:
„Deocamdată, partea care ne interesează cel mai mult, este că din haosul general al
tratativelor asupra problemei înarmărilor şi dezarmărilor navale, se desprinde
Principiul elasticităţii şi Coeficientului de Siguranţă Naţională, admis de Marile
Puteri...” (p. 233). Cu siguranţă, studiile viitoare vor putea să se refere la acest concept
care, din felul în care este explicat în document, rezultă că reprezintă o contribuţie a
diplomatului militar român. Ofiţer cu certe aptitudini în domeniul informaţiilor,
Gheorghe Niculescu excelează prin detaliile şi amănuntele despre tendinţele care se
manifestă în Anglia în domeniul recrutării, dotării şi instruirii unei armate al cărei
efectiv putea ajunge la 4000.000 de ostaşi.
Rapoartele semnate de Ion Antonescu – extrem de solide, logice în
demonstraţia lor – fac trimitere la neglijenţele şi lipsa de profesionalism din ţară,
pentru acele servicii care negociaseră contracte de achiziţii (în domeniul aviaţiei, de
exemplu) cu firme britanice de profil. Regăsim în aceste rapoarte stilul sobru şi
calităţile omului de atitudine interesat de soarta armatei române în care îndeplinise
funcţii foarte importante.
În concluzie, consider că prin publicarea acestei lucrări doamna Marusia
Cîrstea îşi consolidează statutul de specialist în istoria universală şi în relaţiile
internaţionale contemporane. Stilul ales, limbajul academic fac ca lectura acestei cărţi
să fie agreabilă şi antrenantă, introducând cititorul într-o lume fascinantă şi inedită.
Alexandru Oşca
Paul Nistor, Înfruntând Vestul. P.C.R., România lui Dej şi politica americană
de îngrădire a comunismului, Bucureşti, Editura Vremea, 2006, 374 p.
Istoriografia consacrată Războiului Rece se îmbogăţeşte cu o nouă lucrare de
referinţă, cea semnată de istoricul Paul Nistor, cu o privire specială asupra unui
segment destul de restrâns, anume perioada 1945-1952. Perioada avută în atenţie este
semnificativă atât din punctul de vedere al politicii externe americane de îngrădire a
comunismului, cât şi din perspectiva reacţiilor diplomaţiei de la Bucureşti, o
diplomaţie subordonată total deciziilor Uniunii Sovietice.
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Parcurgând o bibliografie variată şi impresionantă, la care se adaugă însemnate
colecţii de documente diplomatice americane, autorul lucrării introduce în circuitul
istoriografic românesc numeroase informaţii din surse de arhivă inedite (de la
Ministerul Afacerilor de Externe Român, Arhivele Naţionale Istorice Centrale şi
Arhivele Militare Române de la Piteşti), oferind cititorului o imagine cât mai completă
şi detaliată asupra subiectului ales.
După un necesar excurs introductiv, menit a ne lămuri asupra importanţei
subiectului, şi o scurtă trecere în revistă a celor mai importante lucrări în domeniu,
majoritatea străine, autorul abordează în primul capitol doctrinele şi orientările de
politică externă americană în perioada 1945-1952. Sunt supuse atenţiei, în acest
context, politica de fermitate a SUA faţă de tendinţele expansioniste sovietice
postbelice, doctrina Truman şi Planul Marshall de refacere a Europei distrusă de
război, precum şi celebra de acum politică de îngrădire a comunismului, al cărei
teoretician a fost diplomatul american George F. Kennan. Se desprinde de aici, cu
uşurinţă, concluzia că principiile şi strategiile globale ale administraţiei americane au
ţinut seamă de interesul naţional, pe de o parte, iar pe de alta, de sensibilităţile
societăţii americane.
Deosebit de interesant, la nivelul unui demers analitic critic, este capitolul al
doilea privind politica de „containment” în Europa în timpul administraţiei Truman.
Se distinge în acest sens analiza distinctă a respectivei politici în Europa occidentală şi
cea răsăriteană. Dacă în Occident măsurile politice, economice, militare şi de
propagandă ale Casei Albe s-au soldat cu un succes, în Europa Răsăriteană ele au avut
consecinţe neprevăzute, liderii comunişti din statele satelite Uniunii Sovietice fiind
decişi să se menţină la putere şi să privească spre Moscova ca spre un veritabil
protector.
Pentru a particulariza consecinţele politicii de îngrădire la nivelul conducerii
comuniste de la Bucureşti, autorul cărţii tratează secvenţial şi cronologic, în cel de-al
treilea capitol, relaţiile diplomatice româno-americane. Cronica acestor raporturi
evidenţiază tensiunile explozive între Bucureşti şi Washington, existente la nivelul
anului 1947, dublate de o atitudine de suspiciune, ostilitate făţişă şi „îngheţ” spre
sfârşitul perioadei (1952). Aşa cum subliniază autorul, subsumată politicii
antisovietice, politica americană de susţinere a opoziţiei contra PCR/PMR, alimentarea,
cel puţin la nivel propagandistic, a grupurilor rezistenţei armate şi contramăsurile
ferme luate faţă de politica brutală a Guvernului Petru Groza nu au reuşit decât „să
accelereze sovietizarea şi instaurarea regimului de partid unic” (p. 248).
O asemenea perspectivă asupra relaţiilor diplomatice româno-americane este
fericit completată în capitolul următor cu reacţiile la nivelul presei comuniste
româneşti faţă de politica de îngrădire. Se desprinde cu claritate faptul că fluxul de
informaţii externe era cu bună ştiinţă cenzurat şi distorsionat, comuniştii de la
Bucureşti recurgând la tactica zvonurilor, insinuărilor, jumătăţilor de adevăr,
minciunilor şi calomniilor la adresa politicienilor occidentali. Pe de altă parte,
propaganda comunistă a urmărit permanentizarea unei stări de angoasă, construind
imaginea unui Occident războinic şi plasând Statele Unite în fruntea conspiraţiei
mondiale capitaliste.
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Ultimul capitol al lucrării, consacrat imaginii Occidentului în România
democraţiei populare demonstrează odată în plus temerea cercurilor politice comuniste
faţă de politica de îngrădire, SUA fiind privite ca un „agent” provocator şi agresiv al
unei posibile noi conflagraţii mondiale, iar „imperialismul american” ca o serioasă
ameninţare la adresa independenţei statelor de „democraţie populară”.
Cu certitudine, cartea semnată de istoricul Paul Nistor se distinge nu numai
prin efortul de documentare şi rigurozitatea ştiinţifică, ci şi prin maniera de
interpretare, stilul clar, logic şi concis, reprezentând o contribuţie remarcabilă la
cunoaşterea unei perioade din istoria tumultuoasă a sovietizării României postbelice,
din perspectiva politicii externe, a combaterii politicii americane de îngrădire a
comunismului.
Sorin Liviu Damean
Ion Calafeteanu (coordonator), Gheorghe Neacşu, Daniela Osiac, Sebastian Rusu,
Revoluţia română din 1989. Documente, Bucureşti, Editura MEGA, 2009, 772 p.
Discuţiile despre Revoluţia din 1989 s-au dovedit pe cât de lungi şi de aprinse,
pe atât de controversate. Dorinţa sinceră şi puternică de cunoaştere a adevărului nu a
fost dublată de o determinare de a studia atent şi raţional evenimentele petrecute pe
parcursul celor câteva zile de decembrie. Demersurile pur istorice, atâtea câte au fost,
s-au văzut adesea puse în umbră, dacă nu de-a dreptul obturate, de discursurile
jurnalistice, de regulă senzaţionaliste, şi/sau de cele politice, interesate, vindicative,
autolaudative etc. E un loc comun faptul că trecutul, şi mai ales cel recent, a fost şi
rămâne un obiect şi un instrument predilect al manipulărilor de tot felul. Şi totuşi, în
cazul de faţă, lucrurile păreau să fi mers mult prea departe, riscând să ducă la un blocaj
definitiv, prin suprasaturarea opiniei publice, vulgarizarea şi spectacularizarea
dezbaterii şi descurajarea eventualelor tentative de cercetare riguroasă şi obiectivă.
În ultimii ani însă, lucrurile dau semne de îndreptare: în peisajul editorial şi în
cel al al publicisticii academice a crescut numărul studiilor care tratează „la rece”
Revoluţia. Distanţa temporală pare să aducă, pe lângă accesul la documente, şi o
liniştire a pasiunilor şi ranchiunelor. Momentul aniversar/comemorativ s-a dovedit fast
– lucru de mirare, ştiut fiind că astfel de momente sunt prilej de exprimări emfaticparalizante – dacă ne uităm numai la volumele apărute sub egida Institutului Revoluţiei
române din decembrie 1989 (IRRD).
Dintre acestea, merită o atenţie aparte volumul de documente întocmit sub
coordonarea profesorului universitar doctor Ion Calafeteanu de cercetătorii Gheorghe
Neacşu, Daniela Osiac şi Sebastian Rusu. După cum se precizează în Nota asupra
ediţiei (p. 13), volumul îşi propune să ilustreze „principalele momente şi starea de
spirit a românilor în decembrie 1989” şi reuneşte o serie de documente, datate 16-27
decembrie 1989, păstrate în Arhivele Senatului, Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe, CNSAS, ANIC şi IRRD. Este
vorba despre stenograme ale şedinţelor diverselor organisme de partid şi, ulterior, ale
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structurilor provizorii de conducere, telegrame de informare ale diplomaţilor români în
misiune, înregistrări ale unor convorbiri telefonice, note şi rapoarte ale Securităţii,
decizii şi declaraţii oficiale, manifeste şi proclamaţii revoluţionare, mărturii ale unor
oameni de rând ori ale unor personalităţi politice implicate în evenimente (acestea din
urmă fiind făcute în faţa Comisiei pentru Cercetarea evenimentelor din decembrie 1989
a Senatului). Multe dintre ele sunt inedite, altele au mai fost publicate în volume sau
publicaţii periodice.
Scoaterea la lumină a unor documente este, evident, o realizare. Mult mai
importantă ni se pare însă punerea lor laolaltă pentru a crea o imagine cât mai
cuprinzătoare a realităţii. Este greu de apreciat dacă intervenţia realizatorilor este
minimă, lăsând practic documentele să se deruleze cronologic, sau dacă, dimpotrivă, ea
este decisivă, constând în recompunerea reportericească a realităţii din piese disparate
ori într-un amplu şi reuşit exerciţiu intertextual. Cert este că textele par să se continue
şi completeze firesc, fără a fi „aranjate” de mâna unui istoric. Şi totuşi, ea este acolo,
ne ajută discret să ne descurcăm prin cantitatea impresionantă de informaţie (132 de
documente, aproape 800 de pagini). În absenţa inventarului rezumativ (disponibil în
română, engleză, germană şi franceză) şi a notelor explicative care însoţesc fiecare
document, lectura ar fi dificilă chiar şi pentru avizaţi.
Impresia generală este aceea a unui uriaş scenariu de film documentar, un film
cu ritm, mult mai coerent decât montajele de imagini pe care le livrează televiziunile în
fiecare în decembrie şi chiar decât transmisiunile în direct de acum 20 de ani.
Realizatorii volumului nu vor să demonstreze nimic în mod ostentativ şi, poate
tocmai de aceea, reuşesc să demonstreze multe. Parcurgând pagină după pagină, ne
dăm seama că retorica de tip „a fost sau n-a fost?”, „revoluţie sau lovitură de stat?”,
„cine a tras în noi…?” etc., care a dominat agenda publică vreme de două decenii, este
simplificatoare şi neproductivă pentru că încearcă să prindă în nişte scheme de gândire
strâmte şi rudimentare o realitate extrem de complexă.
Încă din primele documente ne putem da seama că, în decembrie 1989, regimul
comunist era oricum muribund şi că lovitura decisivă putea veni de oriunde. Nu ne
referim aici la contextul politic est-european, ci la boala generalizată care măcina
sistemul. Începea de la cap, de la un preşedinte/secretar general care nega evidenţele,
care refuza să accepte adevărata dimensiune şi semnificaţie a mişcărilor sociale. La
şedinţa CPEx din 17 decembrie, el acuza „amestecul cercurilor din afară, al cercurilor
străine de spionaj, începând cu Budapesta…”, precum şi „elemente declasate”
(devenite ulterior „derbedei” şi „huligani”) care „au provocat dezordine” (p. 125-126).
Îşi umilea subalternii, incapabili să reacţioneze altfel decât prin autocritică. Declara
starea de alarmă şi ordona închiderea frontierelor, pentru a evita situaţia din RDG,
Cehoslovacia şi Bulgaria unde „au fost lovituri de stat organizate şi cu sprijinul plevei
societăţii, cu pleava societăţii, cu sprijin străin”. Cu aceste convingeri (???), probabil, a
şi murit. Surprinzător, în finalul peroraţiei cu iz de delir paranoid, „Tovarăşul” are o
sclipire de luciditate, sau poate o premoniţie: „acum este mai rău decât în 1968 […]
pentru că se urmăreşte lichidarea socialismului” (p. 137), aceasta în condiţiile în care
mulţi lideri estici, cu Gorbaciov în frunte, crezuseră în posibilitatea simplei reformări a
sistemului; în plus, la momentul respectiv, deşi tendinţa era evidentă, nici un document
revoluţionar nu conţinea vreo „formulare expresă a sistemului socialist”, după cum
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observa profesorul Ion Calafeteanu în Cuvântul înainte al volumului (p. 11). Că
membrii CC se exprimau în aceiaşi termeni cu Ceauşescu nu e de mirare, lucrurile însă
stăteau la fel şi în eşaloanele inferioare: relevantă este Nota securităţii din 20
decembrie, care minimaliza incredibil importanţa evenimentelor de la Timişoara,
căzând chiar în derizoriu atunci când aprecia că „acţiunile acestor grupuri au fost
influenţate de emisiunile posturilor de radio şi TV din ţările vecine” şi de „contactele
directe cu persoane din Ungaria şi Iugoslavia în cadrul micului trafic de frontieră”
(p. 211-212). În aceste condiţii, este firesc să ne întrebăm cine influenţa pe cine: era
Ceauşescu manipulat prin informaţiile care i se livrau sau, dimpotrivă, vocile celorlalţi
nu erau decât ecouri ale vocii conducătorului.
O parte consistentă a cărţii e reprezentată de telegramele ambasadorilor către
Centrala MAE. Prima impresie pe care o lasă acestea este aceea de profesionalism,
impresie confirmată după 22 decembrie, când aceiaşi ambasadori vor transmite pentru
noua putere acelaşi gen de texte: rapoarte de presă, dări de seamă privind activitatea
ambasadelor, mesajele ale guvernelor ţărilor gazdă etc. În ultimele zile ale regimului
comunist, ambasadorii români erau puşi în situaţii absolut penibile de politica tot mai
autarhică a lui Ceauşescu. Rând pe rând, ambasadorii de la Paris, Viena, Moscova ori
Varşovia, asaltaţi cu întrebări de presa şi de oficialităţile străine, au cerut Centralei
„instrucţiuni urgente”, care nu au întârziat: „În cazul în care, în cadrul contactelor de
lucru, veţi fi întrebat (repetăm: numai în cazul în care veţi fi întrebat) în legătură cu
aşa-zisele evenimentele de la Timişoara, răspundeţi cu toată claritatea că nu aveţi
cunoştinţă despre aşa ceva” (p. 163). În aceste condiţii, ambasadorul de la Viena era
silit să invoce motive medicale pentru a evita întâlnirea cu Ministrul de Externe
austriac (p. 171), iar cel de la Paris, să nu accepte primirea în ambasadă pentru doi
miniştri şi câţiva deputaţi francezi care solicitau informaţii.
În zile de 21-22, evenimentele se precipită. În final, o serie de documente arată
disperarea şi confuzia autorităţilor şi încercarea lor de a opri, în al doisprezecelea ceas,
mişcările cotestatare: stenograme ale ultimelor şedinţe, ordine către miliţie, securitate
şi armată, instituirea stării de necesitate pe tot cuprinsul ţării. Apoi, masele par să
ocupe scena: programe, rezoluţii, declaraţii, apeluri, în zilele de 22-23. Toate
îndrăzneţe, dar naive, cu un aer de improvizaţie. Victoria Revoluţiei este marcată de
transcrierea înregistrării apariţiei la TVR, în 22, a primului grup de revoluţionari, când
devine clar că lucrurile nu vor mai fi cum au fost, dar şi când se relevă pentru prima
dată şi dificultăţile libertăţii: „O voce: Vreau să cânt ceva. Se poate? Alta: Nu… bă,
n-ai voie… linişte deplină!” (p. 271). Ceauşeştii fug şi rătăcesc prin ţară. La Bucureşti,
nimeni nu pare să ştie nimic. Situaţia acestora este descrisă în memoriul unui martor
ocular, Marius C. Popescu, din localitatea Titu (p. 278-280). Ordin de retragere a
trupelor militare în cazărmi (p. 282) În sediul CC, o mână de personalităţi încearcă să
constituie o „structură a noii puteri”, de fapt… „o stare provizorie… până ce constituim
noile structuri ale puterii”, „un organ de partid şi de stat”, „nu de partid şi de stat, în
nici un caz. Asta sună ca dracu” (Petre Roman). Rezultă Consiliul Frontului Salvării
Naţionale. Înregistrarea convorbirilor din 22 decembrie, de la CC (p. 297-305), este în
antiteză cu stenogramele ultimelor şedinţe CPEx şi pare plasată în volum, simetric faţă
de acestea. Dacă, în urmă cu doar o zi, unul vorbea pentru toţi, acum vorbesc toţi odată
şi nimeni nu reuşeşte să se impună ca şef unic (deşi, din înregistrări, putem înţelege că
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mai mulţi şi-ar fi dorit asta). Haos total! Dar lucrurile se calmează cu timpul. Se fac
apeluri către popor, CFSN se reorganizează şi consolidează, încep să curgă mesaje de
sprijin din străinătate, de la vecini (Ungaria, Bulgaria), dar şi de la marile puteri (SUA,
URSS). Se instituie un „Tribunal Militar Excepţional pentru judecarea faptelor comise
de Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu”, „în conformitate cu prevederile legale în
vigoare” (p. 638). Cei doi sunt judecaţi la Târgovişte… Cu trei zile în urmă, în sprijinul
lor fuseseră aruncate din elicopter manifeste cu textul: „Români! Peste trei zile
sărbătorim Crăciunul. N-ar fi mai bine să-l aşteptăm în linişte acasă?” (p. 259).
O problemă care merită o discuţie aparte este cea a implicării unor „elemente
străine”, în principal sovietice, în derularea evenimentelor din România. Ca orice lider
aflat în situaţii dificile, Ceauşescu a încercat să se folosească de un mit de tip „patria în
primejdie”, acreditând, într-o cuvântare televizată din 20 decembrie, ideea unui „plan
mai general împotriva independenţei şi suveranităţii popoarelor”, vorbind chiar de o
„situaţie asemănătoare, dacă nu chiar mai gravă” decât cea din 1968 (p. 196). Anterior,
în cercul închis al CPEx, fusese şi mai explicit: „toate ţările socialiste vecine nu ne
prezintă încredere. Cei din ţările socialiste vecine sunt trimişi ca agenţi” şi „sunt lucruri
organizate de Uniunea Sovietică cu sprijinul american şi al Occidentului” (p. 136-137).
Oficial, ambasadorul la Moscova primise însărcinarea de a protesta împotriva unui
„amestec inadmisibil în treburile noastre interne” şi de a ruga „partea sovietică să ia
măsuri pentru oprirea acestei campanii neprieteneşti la adresa ţării noastre” (p. 223).
Mitul implicării ruseşti dăinuie până astăzi.
În această chestiune, documentele din volum sunt grăitoare, chiar dacă nu
elimină în întregime semnele de întrebare. În primele zile ale Revoluţiei române,
autorităţile sovietice solicită informaţii, asemenea tuturor celorlalte. Relevantă este
scrisoarea ministrului de externe al URSS, Eduard Şevarnadze, către „tovarăşul
Gorbaciov Mihai Sergheevici”, datată 20 decembrie, care atrăgea atenţia că
informaţiile despre România, puţine şi contradictorii, veneau doar prin agenţiile de ştiri
şi că, pănă la obţinerea de „informaţii complete şi obiective” – scop în care urma să fie
invitate la MAE ambasadorul român –, nu se putea face o declaraţie oficială a
Congresului Deputaţilor Poporului (p. 187). Sub rezerva posibilităţii unei magistrale
manevre de intoxicare, putem aprecia, pe baza acestei scrisori, că partea sovietică nu a
avut nici o implicare. A doua zi, pe 21, adjunctul lui Şevarnadze, P. Aboimov, solicita,
„măcar cu caracter închis”, o „informare despre situaţia reală existentă” (p. 224) Pe 22
însă, într-o discuţie cu generalul Ilie Ceauşescu, ataşatul militar al URSS în România
declara (poate conspirativ, poate cu scopul de a intimida): „Suntem oarecum informaţi
despre situaţie. Ştim din informaţii oficiale ce s-a întâmplat la Timişoara…” (p. 261).
Neclar rămâne şi motivul întârzierii reacţiei oficiale a URSS, la acuzaţiile lui
Ceauşescu. Evident, „a surprins afirmaţia privind poziţia şi rolul URSS” şi au fost
respinse hotărât „declaraţiile privind campania antiromânească”. Numai că acestea i-au
fost transmise ambasadorului român pe 22 decembrie, ora 14.00, când Ceauşescu deja
nu mai controla ţara (p. 286). Fiind vorba de un apel televizat, deci uşor accesibil, din
seara zile de 20, e normal să ne întrebăm de ce diplomaţia sovietică a avut nevoie de
aproape două zile pentru a traduce şi a „examina cu atenţie” textul. E greu de crezut că,
în acele momente, existau alte probleme mai presante.
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În finalul prezentării, ne vom opri puţin asupra unui alt mit (probabil cel mai
puternic) şi anume „teroriştii”. Apariţia sa poate fi explicată în aceeaşi logică a „patriei
în primejdie”. Puterea de după 22 decembrie, a înţeles să câştige sprijinul popular în
acelaşi mod ca şi Ceauşescu, schimbând doar personajele scenariului şi amplificând
pericolul prin mutarea lui completă în interiorul ţării. În informarea CFSN din data de
23 decembrie, se vorbeşte despre „acţiunile criminale ale unor bande de terorişti
instruiţi special pentru luptă împotriva maselor populare şi apărarea dictatorului”,
aceştia fiind „ultima zvârcolire a acestei creaţii monstruoase a dictaturii antipopulare”
(p. 610). Pe 24, se adoptă o serie de „Măsuri de organizare a activităţii de contracarare
a acţiunilor grupurilor teroriste” (p. 620), iar pe 26, „având în vedere faptul că şi după
condamnarea şi executarea dictatorilor […] continuă acţiunile teroriste”, CFSN
hotărăşte instituirea unor „tribunale militare extraordinare” care să judece actele
teroriste după o „procedură de urgenţă” şi cu executarea imediată a sentinţelor. În plus,
„elementelor teroriste” li se dă termen până pe 28 decembrie, ora 17.00, pentru
predarea armelor şi muniţiilor. Şi atât.
În acest caz, adevărul rămâne în continuare necunoscut. Dar dacă el va fi aflat
vreodată, cu siguranţă aceasta se va întâmpla datorită unor astfel de demersuri de
recuperare, scoatere la lumină şi punere cap la cap a documentelor referitoare la
Revoluţia română din decembrie 1989.
Mihai Ghiţulescu
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Stimaţi colaboratori,
Revista „Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie” îşi propune să publice
studiile şi articolele care valorifică rezultatele cercetărilor din domeniul istoriei.
Textele pot fi trimise redacţiei în format electronic, în limba română, engleză, franceză,
germană, spaniolă, italiană şi să fie însoţite de un rezumat în limba engleză sau
franceză. Titlul articolului va fi tradus în limbile engleză şi franceză. Textul trebuie
prezentat în format B5, Microsoft Word, Times New Roman, Font Size 12, Space 1,
urmând a fi precedat de cinci cuvinte cheie în limbile română, franceză şi engleză.
Precizăm că articolele nu trebuie să depăşească 15 pagini. De asemenea, notele
bibliografice care însoţesc textul vor fi citate după următorul exemplu:
- pentru lucrări:
Dan Berindei, Modernitate şi trezire naţională. Cultura naţională română
modernă. Studii şi eseuri, Bucureşti, Editura Fundaţiei PRO, 2003, p. 5.
- pentru articole:
Bruce A. Little, Naşterea opiniilor postmoderniste şi sfârşitul lor, în „Analele
Universităţii din Craiova. Istorie”, an XII, nr. 12/2007, p. 293.
- pentru surse de arhivă:
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare, se va cita: A.N.I.C.), fond
Casa Regală, dosar nr. 4/1866, f. 3.
Fiecare articol prezentat spre publicare, urmează a fi recenzat de câte doi
specialişti în domeniu, în sistemul peer-review şi avizat de Colegiul de redacţie. În
cazul unui aviz negativ, Colegiul de redacţie nu este obligat să comenteze decizia sa.
Manuscrisele nu sunt înapoiate autorilor în caz de nepublicare. Totodată,
redacţia îşi rezervă dreptul de a selecta acele studii şi articole care se dovedesc a fi
contribuţii originale în domeniul cercetării istorice.
Articolele trimise redacţiei trebuie, în mod obligatoriu, să conţină următoarele
date despre autori: numele, prenumele, gradul ştiinţifico-didactic, instituţia, adresa,
telefon, fax, e-mail.
În eventualitatea în care, specialişti din străinătate doresc să-şi procure extrasul
unui articol în limba română, o pot face în schimbul unei taxe de 5 euro.
Deoarece, începând cu anul 2008 revista noastră va apărea de două ori pe an,
studiile şi articolele vor fi trimise redacţiei astfel:
- pentru primul semestru până la 28 februarie 2010;
- pentru semestrul al doilea până la 30 octombrie 2010.
Adresa redacţiei este următoarea: Universitatea din Craiova, Facultatea de
Ştiinţe Sociale, str. A.I. Cuza, Nr. 13, tel./fax: 0251410672; 0251418515.
Adrese de e-mail:
sorin.damean@yahoo.com
cirsteamara@yahoo.com
cc_dinulescu@yahoo.com
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