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CONTRIBUŢIA LUI ANTIOH CANTEMIR LA EDITAREA
ŞI RECEPTAREA OPEREI LUI DIMITRIE CANTEMIR
ÎN CULTURA EUROPEANĂ
Acad. Andrei EŞANU
Dr. Valentina EŞANU

Abstract: Soon after his establishment in Russia Demetrius Cantemir became known through his scientific
work and interests in the Russian political and intellectual environment, and thanks to the mediation of the
German intellectuals who were serving the tsar was elected member of the Academy in Berlin. Upon
reaching mature age, Demetrius Cantemir’s son - Antiochus, due to his wide cultural outlook, came to
realize the scientific value of his father's writings. During his stay in the West as Russia's ambassador,
Antiochus Cantemir got in touch with many booksellers, publishers and translators from the Netherlands,
England, France and Germany. Thanks to the collaboration with those persons, he managed to edit into
English (London, 1734-1735), French (Paris, 1743) and German (Hamburg, 1745) Demetrius Cantemir’s
History of growth and decay of the Ottoman Empire, and in Latin – the map of Moldova (Amsterdam,
1737). This series of editions, initiated by Antiochus Cantemir, started the process of early reception of
works by Demetrius Cantemir throughout Europe.

Keywords: Antiochus Cantemir, Demetrius Cantemir, edition, Europe, reception, writings.

Cuvinte-cheie: Antioh Cantemir, Dimitrie Cantemir, ediţie, Europa, receptare, scrieri.

Cunoscând şi apreciind valoarea ştiinţifică a operelor tatălui său Dimitrie Cantemir,
Antioh a făcut mult pentru popularizarea şi editarea scrierilor istorice în special a „Istoriei
Imperiului Otoman” la Londra (1734-1735), Paris (1743) şi la Hamburg (1745).
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Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. 31 August 1989, 82,

MD 2012, Chişinău, Republica Moldova.
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De asemenea, în timpul misiunilor diplomatice în Anglia şi Franţa Antioh a încercat
să-şi editeze mai multe din scrierile sale poetice dar nu a reuşit. Cu toate acestea, cei care lau cunoscut şi apreciat ca poet i-au publicat satirele la Londra 1749 şi 1750 la Berlin în
1752 şi Sankt Petersburg în 1762 (fig. 1).
În legăturile Academiei din Berlin cu diferiţi oameni de ştiinţă şi de cultură din
Europa stabiliţi la Petersburg s-a inclus cu începere din 1724 (data sosirii în Rusia), şi
Michael Schendo van der Beck. După cum au arătat cercetările, acesta din urmă, în afară
de alte funcţii în serviciul Imperiului, deveni în scurtă vreme şi medic de familie al prinţilor
Cantemir. În această calitate el a avut acces, prin intermediul prinţului Antioh Cantemir, şi
la unele din operele lui Dimitrie Cantemir.
În virtutea faptului că M. Schendo van der Beck dorea să apară într-o lumină cât
mai favorabilă în faţa celor de la Academia din Berlin, râvnind la unul din fotoliile acestei
instituţii, se obligase să obţină, să copieze şi să expedieze în Germania, prin intermediul
baronului H. Huyssen, lucrări cantemiriene. Din izvoarele timpului reiese că M. Schendo
van der Beck era gata să completeze lucrarea neterminată a lui D. Cantemir, făgăduită de
acesta Academiei, numită Dacia vetus et nova şi chiar să trimită manuscrisul original fără
permisiunea moştenitorilor împreună cu propriile sale adnotări, întrucât putea avea acces
la el, fiind medicul tinerilor principi.
H. Huyssen îl îndemna pe M. Schendo van der Beck să intre în posesia originalului,
ceea ce s-ar fi şi întâmplat. Ulterior, în decembrie 1726, H. Huyssen comunică Academiei
că M. Schendo van der Beck copiază în taină acel manuscris, păzit cu vigilenţă de
moştenitori1. Conform aceleiaşi surse, M. Schendo van der Beck nu a reuşit să trimită
nimic din cele făgăduite, cu excepţia unui discurs întitulat Obscura exilii Ovidiani sedes,
având la bază informaţii din manuscrisul Daciei…, pus la dispoziţie de Antioh Cantemir,
după cum reiese dintr-o scrisoare de la 25 septembrie 17262.
După stingerea din viaţă a lui D. Cantemir (1723), majoritatea manuscriselor şi
cărţilor din biblioteca savantului trec în posesia fiului său – Antioh3, adolescent pe atunci,
1

Călători străini despre Ţările Române, vol. IX, Bucureşti, 1997, p. 80.

2

Ibidem.

3

Prinţul Antioh Cantemir s-a născut în 1708 la Istanbul. D. Cantemir a căutat să dea copiilor săi o educaţie aleasă, fiind

instruiţi de învăţătorul de casă Atanasie Condoidi, un grec bine instruit şi cult, care l-a însoţit pe Dimitrie Cantemir în
Rusia. După ce Atanasie Condoidi este inclus de către Petru I în Comisia imperială a Sfântului Sinod (un colegiu special,
care se ocupa de treburile bisericeşti în locul Patriarhiei moscovite recent desfiinţate de ţar), institutor al copiilor săi şi, în
acelaşi timp, secretar personal al lui D. Cantemir devine Johann Gotthelf Vockerodt, între 1715-1718, iar mai târziu aceste
funcţii sunt preluate de absolventul Academiei slavo-greco-latine din Moscova Ivan Iliinski, un bun cunoscător al
limbilor rusă şi latină. În paralel s-a ocupat de instruirea copiilor săi, şi mai ales a lui Antioh, Dimitrie Cantemir personal
(Harea Vasile, Influenţa lui Dimitrie Cantemir asupra lui Antioh Cantemir, în Vasile Harea, Dimitrie Cantemir şi fiul
său Antioh, Iaşi, 1999, p. 81-144). Ivan Iliinski i-a insuflat tânărului A. Cantemir dragoste faţă de ştiinţă, faţă de limba şi
literatura rusă, faţă de versificaţie, adică de arta poetică. Ulterior, Antioh Cantemir îşi continuă studiile la Universitatea
de pe lângă Academia de Ştiinţă din Petersburg.
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care făcea dovada unor rare capacităţi intelectuale, interesându-se tot mai mult de vasta
creaţie a tatălui său.
Destinul de mai departe al manuscriselor latine şi al manuscrisului original autograf
definitivat al Descrierii… este strâns legat de eforturile întru publicarea şi popularizarea
operelor lui Dimitrie Cantemir, depusă de fiul său Antioh4. Primele încercări de a publica
lucrările tatălui său au fost întreprinse de A. Cantemir în Rusia, însă plecarea sa în
străinătate l-a împiedicat să-şi ducă misiunea la bun sfârşit5.
În 1732, la vârsta de 23 de ani, A. Cantemir este numit ambasador şi ministru
plenipotenţiar al Rusiei în Anglia. La această vârstă juvenilă, A. Cantemir îşi câştigase
autoritatea de om cu o vastă cultură şi mari capacităţi intelectuale. Plecând în misiunea sa
diplomatică la Londra, el a cerut prin intermediul surorii sale Maria Cantemir să i se
trimită din Rusia mai multe dintre manuscrisele tatălui lor, printre care Istoria Imperiului
Otoman, Viaţa lui Constantin Cantemir ş. a.6, cu scopul de a le edita.
A. Cantemir îşi dădea seama că ele vor prezenta un mare interes în ţările vesteuropene, unde studiile şi cercetările de orientalistică erau, la acea vreme, la un stadiu nu
prea avansat, iar interesul faţă de Orient, faţă de Imperiul Otoman şi provinciile sale
europene, inclusiv Moldova şi Ţara Românească, era foarte mare. Astfel, datorită
eforturilor lui A. Cantemir, în 1734 la Londra, iar în 1743 şi la Paris, apar primele ediţii ale
Istoriei Imperiului Otoman în limba engleză (The History of the Growth and Decay of the
Othman Empire. Part I-II. London, 1734-1735, 1 portret + 1 f. dublă plan, 460 p. + 21
portrete ale sultanilor) (fig. 2) şi, respectiv, în franceză (Histoire de l'Empire Othoman, où
se voyent les causes de son aggrandissement et de sa décadence. Avec des Notes trèsinstructives. Par S.A.S. Demetrius Cantemir. Traduite en François par M. de Joncquières.
Commandeur, Choanoine Régulier de l'Ordre Commandeur, Choanoine Régulier de
l'Ordre Hospitalier du Saint Esprit de Montppellier. A Paris, 1743. Ediţíi în 2 şi 4 volume).
(fig. 3). În baza ediţiei engleze a fost pregătită şi ediţia germană (Geschichte des
Osmanischen Reichs nach seinem Anwachse und Abnehmen, beschrieben von Demetrie
Kantemir, ehemaligem Fürsten in Moldau. Nebst den Bildern der türkischen Kaiser, die
ursprünglich von den Genalden in dem Serai durch des Sultans Hofmaler sind
abgenommen worden. Aus dem Englischen übersetzet, Hamburg, bey Christian Herold,
1745, 64+853 S. + 21 f. portr, +1 f. hartă. În 2 volumes, Hamburg, bey Christian Herold,
1745, S. 1-408 (vol. I); S. 411-853 (vol. II) (fig. 4).

4

В. В. Веселитский, Антиох Кантемир и развитие русского литературного языка, Москва, 1974; Бобынэ Г. Е.,

Философские воззрения Антиоха Кантемира, Кишинев, 1981.
5

Г. Н. Моисеева, Судьба рукописного наследия Дмитрия Кантемира, в кн: Наследие Дмитрия Кантемира и

современность, Кишинев, 1976, с. 127-143.
6

И.И. Шимко, Новые данныя к биографии кн. Антиоха Дмитриевича Кантемира и его блтжайших

родственников, Спб., 1891, с. 39.
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Să încercăm, însă, să urmărim ce se întâmplă cu manuscrisele Descrierii Moldovei
în aceşti ani, pe când prinţul Antioh era ambasador în Marea Britanie. După cum am
încercat să arătăm mai sus, până la plecarea lui A. Cantemir în străinătate, existau cel
puţin trei manuscrise latine ale Descrierii Moldovei: primul manuscris latin (mss. A),
manuscrisul original autograf definitivat, precum şi copia, după cum am presupus, făcută
de G. S. Bayer (mss. B). Care din aceste manuscrise au fost luate de A. Cantemir cu sine în
străinătate - toate trei sau poate numai manuscrisul original autograf, adică varianta
definitivă a Descrierii Moldovei, la care era anexată Harta Moldovei? Spre deosebire de
Galina N. Moiseeva, care susţinea că A. Cantemir a luat cu el în străinătate manuscrisul
făcut de G. S. Bayer, noi considerăm că au fost luate toate cele trei manuscrise. Afirmaţia
noastră se bazează pe faptul că după moartea lui A. Cantemir (în 1744 la Paris) două
manuscrise latine s-au întors, pe anumite căi, din nou în colecţiile din Rusia, în urma
vânzării cărţilor şi manuscriselor din biblioteca personală a lui A. Cantemir de la Paris 7, iar
cel de al treilea a rămas, probabil, în Occident.
La început, în timpul aflări sale în Europa, Antioh Cantemir a încercat să editeze
Descrierea… în Olanda. Cu toate eforturile şi străduinţele depuse, mult sperata ediţie
olandeză nu a fost realizată. În legătură cu pregătirea acestei ediţii, ţinem să ne oprim
asupra unui detaliu, credem noi, destul de interesant din punctul de vedere al cercetării
noastre, neobservat de istorici. În drum spre Marea Britanie, tânărul diplomat se opreşte,
pentru câteva zile, în Olanda, spre a soluţiona unele chestiuni de stat şi de ordin personal.
A. Cantemir stabileşte pe parcurs legături cu un grup de tipografi olandezi, care era
reprezentat de un oarecare negustor de cărţi Gaillée Chenguillon din Haga, care, în scurt
timp, probabil, pentru o anumită remunerare, se obliga să editeze Descrierea Moldovei. De
acest negustor de cărţi este legat acel detaliu interesant, menţionat mai sus, relevant în
ceea ce priveşte soarta de mai departe a Descrierii Moldovei, în varianta ei manuscrisă.
Astfel, vorbind despre încercarea lui A. Cantemir de a se înţelege cu librarul din Olanda, în
vederea editării în 1732 a Descrierii…, autorul articolului “Genealogia principilor
Cantemir” (probabil, de Nicolai N. Bantâch - Kamenski), inclus în volumul Viaţa lui
Constantin Cantemir (ediţie bilingvă: latină şi rusă, Moscova, 1783), (fig. 5) într-o notiţă
specială, arăta că această scriere în limba latină [Descrierea Moldovei. – n.n.] nu a fost
atunci tipărită şi a rămas, în manuscris, în mâinile librarului8, adică în Olanda. Întradevăr, pentru a edita lucrarea, A. Cantemir trebuia să le pună tipografilor la dispoziţie
originalul autograf definitivat al manuscrisului, împreună cu Harta Moldovei, autograful
lui D. Cantemir, ori, cel puţin, o copie. Mai curând din cauza dificultăţilor financiare,
7
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editarea era amânată din an în an. Drept urmare, e posibil ca manuscrisul original autograf
să nu fi fost înapoiat lui A. Cantemir, deoarece, chiar cu puţin timp înainte de moartea sa,
el mai spera că lucrarea va fi editată, prin urmare, manuscrisul original autograf definitivat
sau copia lui au continuat să rămână în mâinile negustorului din Olanda.
Ulterior, precum se ştie, după moartea lui A. Cantemir, manuscrisele tatălui său au
fost vândute la licitaţie. Câteva manuscrise, printre care şi cele ale Descrierii Moldovei, au
fost procurate la Paris de contele Friedrich von Thoms9 (cunoscut în Rusia cu numele
Thomson), dar că se afla printre ele şi manuscrisul original autograf definitivat al
Descrierii Moldovei, împreună cu Harta, nu se ştie. Prin urmare, un manuscris (fie o copie
făcută pe la 1732, fie manuscrisul original autograf) al Descrierii Moldovei trebuia să fi
rămas în Olanda. Treptat, pe parcursul secolelor, urma acestui manuscris “olandez” s-a
pierdut. Însă faptul că Harta Moldovei se publica pe la 1737 (fig. 6), după o copie, dar mai
ales, reieşind din faptul că, ajuns în 1732 la Londra, prinţul Antioh avea cu sine nu numai
manuscrisul Istoriei Imperiului Otoman, ci şi pe unul al Descrierii…, ne face să credem că
Antioh a lăsat în Olanda doar o copie a acestei din urmă opere cantemiriene, iar originalele
autografe le-a luat cu sine în capitala Marii Britanii. Cercetările, efectuate până în prezent
în bibliotecile din Olanda, nu au scos la iveală vreun manuscris al operei ce ne
interesează10.
În acelaşi an 1732, prinţul Antioh, ajuns la Londra, în paralel cu activitatea
diplomatică, a stabilit legături cu mulţi reprezentanţi ai cercurilor intelectuale şi literare
din capitala britanică. După cât se vede, chiar din primele luni ale misiunii sale diplomatice
la Londra, prinţul Antioh a ajuns la înţelegere cu Nicolas Tindal, care acceptă propunerea
tânărului diplomat de a traduce în limba engleză monumentala operă a tatălui său Istoria
Imperiului Otoman.
Traducătorul englez a trudit cu multă râvnă, deoarece, doar peste doi ani, în 1734,
Istoria… lui D. Cantemir nu numai că a fost tradusă, dar şi a văzut lumina tiparului. După
cât se pare, Antioh Cantemir convenise cu Tindal ca acesta din urmă să traducă în limba
engleză şi Descrierea Moldovei, punând, în acest scop, la dispoziţia tălmaciului englez şi
un manuscris al Descrierii…, se prea poate, chiar manuscrisul original definitivat,
împreună cu Harta Moldovei.
Afirmăm aceasta, deoarece, la scurtă vreme după ce Antioh convenise cu
traducătorul englez în privinţa traducerii Istoriei Imperiului Otoman, mai exact pe 13
august 1733, periodicul ştiinţific “Neue Zeitungen von gelehrten sachen” din Germania,
9
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ediţia engleză, posesorul unei bogate biblioteci de manuscrise şi cărţi rare, stabilit ulterior în oraşul Leiden (Mihăilă G., O
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informându-şi cititorul precum că se pregăteşte o ediţie a Istoriei Imperiului Otoman la
Londra, mai arăta că „Tindal avea de gând să adauge la traducerea englezească a Istoriei
Imperiului Otoman şi o traducere a Descrierii Moldovei (numită de sursa informativă
„Istoria Moldovei” – n.n.), după manuscrisul latin”11.
Cu mai mult de o sută de ani în urmă, Ovid Densusianu, comentând aceste
informaţii, îşi punea fireasca întrebare: „Făcutu-s-a această traducere, tipăritu-s-a vreo
parte din ea? Aceasta n-o ştim”12. Din păcate, până în prezent, ştiinţa istorică nu a dat
răspuns la această întrebare. Se ştie cu certitudine doar că Tindal a dus până la capăt
traducerea Istoriei Imperiului Otoman, pe care a publicat-o în 1734. Atât traducerea, cât şi
editarea s-au făcut cu cheltuiala lui Antioh Cantemir şi a unor abonaţi. Însă faptul că, din
torentul de informaţii al vremii se cunoştea că Tindal intenţionează să traducă şi
Descrierea…, ne duce la gândul că Antioh pusese la dispoziţia lui Tindal fie originalul
împreună cu Harta, fie o copie a Descrierii… . Nu este exclus ca, la comanda lui Antioh, să
fi fost întocmită, în acest scop, o copie specială pentru Tindal. Se prea poate că Tindal nu a
purces la traducerea celei de-a doua opere cantemiriene, deoarece, după apariţia Istoriei
Imperiului Otoman, prinţul Antioh, suportând mari cheltuieli, nu a fost în stare să
continue colaborarea cu Tindal. Din corespondenţa lui Antioh Cantemir, cu sora sa Maria
Cantemir şi cu cercurile imperiale din Petersburg din această perioadă, aflăm că el ducea în
străinătate o lipsă acută de mijloace băneşti.
Deoarece demersurile sale în această privinţă au rămas aproape fără răspuns,
putem presupune că lipsurile materiale nu i-au permis prinţului nostru să efectueze
traducerea şi editarea Descrierii Moldovei la Londra. Bineînţeles, în caz în care arhivele
engleze păstrează vreo mostră documentară privind activitatea lui Tindal din această
perioadă, în special cea legată de colaborarea sa cu Antioh Cantemir, cercetările viitoare ar
putea scoate în la lumină informaţii necunoscute în problema abordată.
Am arătat deja că Antioh Cantemir, plecând în străinătate, a luat cu sine şi
manuscrisul original autograf definitivat al Descrierii Moldovei, împreună cu autograful
cantemirian al Hărţii Moldovei, anexată la textul lucrării. Este greu de spus dacă, în timpul
misiunilor sale diplomatice în Anglia (1732-1738) şi Franţa (1738-1744), acest manuscris,
împreună cu Harta…., s-a aflat permanent la el. Se ştie, de exemplu, că anexa a fost
împrumutată pentru un timp, cu scopul de a fi copiată, de un cartograf francez.
Descoperirile şi publicaţiile ştiinţifice dintr-un trecut mai îndepărtat până la cele
mai recente ne încurajează să credem că manuscrisul original autograf al Descrierii
Moldovei împreună cu Harta nu se afla pe la 1744, când se stingea din viaţă Antioh
11
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Cantemir (31 martie /11 aprilie), în colecţia de cărţi a acestuia. Astfel, cercetările efectuate
încă la sfârşitul secolului al XIX-lea în Arhiva Ministerului de Externe al Imperiului Rusiei
au arătat că imediat după stingerea din viaţă a lui Antioh Cantemir secretarul Ambasadei
Ruse de la Paris Heinrich Gross a informat despre decesul prinţului atât autorităţile
franceze, cât şi pe cele ţariste.
În afară de aceasta, Gross împreună cu alte două persoane, care se aflau în serviciul
personal al lui Antioh, a preluat controlul şi a sigilat biblioteca, manuscrisele,
corespondenţa diplomatică şi personală a fostului ambasador. Totodată, Heinrich Gross a
invitat doi librari parizieni, care în timp de trei zile au întocmit registrul tuturor cărţilor şi
manuscriselor aflate în biblioteca lui Antioh Cantemir, fiindu-le apreciată valoarea, cu
excepţia unor ediţii ruseşti şi a unor scrieri în manuscris ale lui Antioh. În total, în listă au
fost incluse 847 de titluri, care au fost evaluate la 6.562 livre franceze.
Pe de o parte, prin dispoziţiile expediate de la Curtea imperială din Petersburg,
urma ca toate materialele privind activitatea diplomatică a lui Antioh Cantemir să fie
trimise în Rusia, la dispoziţia Ministerului Afacerilor Externe. Pe de altă parte, fraţii
prinţului Cantemir (aflaţi în Rusia) au exprimat dorinţa ca biblioteca personală a acestuia
să fie vândută, pentru a acoperi, măcar parţial, datoriile lui Antioh.
Deoarece Curtea imperială rusă îl trata cu răceală pe Antioh în timpul misiunii sale
la Paris şi neavând încredere în H. Gross secretarul ambasadei13, ea a luat decizia ca
materialele lui Antioh Cantemir, înainte de a fi expediate în Rusia, trebuiau văzute,
întocmite registre, semnate şi ştampilate nu numai de Gross, dar şi de Heigelman
(reprezentant al Coroanei ruse în Olanda), precum şi de traducătorul Zemin.
Se pare că biblioteca a fost vândută la licitaţie în capitala Franţei. Se cunoaşte că,
dintre cele 847 de titluri, doar 207 titluri de carte în limbile rusă, greacă şi latină (300
volume) au fost procurate de către guvernul Rusiei. Obiectele de preţ, materiale privind
activitatea diplomatică, manuscrisele, corespondenţa personală, precum şi cărţile
achiziţionate de guvernul ţarist au fost expediate în Rusia14.
La examinarea registrului de cărţi, întocmit de librarii francezi 15 şi publicat la
sfârşitul secolului al XIX-lea, constatăm că nici unul din manuscrisele lui Dimitrie
Cantemir, în primul rând cele ale Descrierii Moldovei şi a Istoriei Imperiului Otoman, la
13
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data întocmirii acestui document, nu se aflau în biblioteca lui Antioh Cantemir şi, prin
urmare, nu au fost vândute la licitaţie16. Totodată, aceasta ne face să credem că
manuscrisele menţionate se aflau pe atunci în posesia altor persoane.
Cercetările efectuate de Virgil Cândea au arătat că, după cum reiese din scrisoarea
trimisă din Londra (1 august 1737) de Antioh Cantemir marchizului de Monconseil la
Paris17, prinţul, neavând cu ce-l răsplăti pe Nicolas Tindal pentru traducerea Istoriei
Imperiului Otoman, i-a lăsat drept recompensă (sau poate zălog – n.n.) manuscrisul
original al acestei lucrări (şi, se pare, pe cel al Descrierii… – n.n.). În continuare,
peregrinările acestor două codice cantemiriene sunt cunoscute doar parţial.
Deoarece Antioh Cantemir nu a reuşit să-l remunereze pe traducătorul englez,
acesta a vândut cele două manuscrise unui colecţionar, care s-a dovedit a fi contele
Friederich von Thoms18. Într-adevăr, într-o publicaţie germană „Göttingenische Zeitungen
von gelehrten Sachen” din 4 iunie 1744 şi readusă în atenţia opiniei publice ştiinţifice
datorită efortului lui Grigore Ploeşteanu din Târgu Mureş, este inserată o relaţie, care
cuprinde informaţii preţioase privitoare la cele două manuscrise cantemiriene: „Originalul
acestei frumoase opere (Istoria Imperiului Otoman – n.n.) a fost alcătuit de principele
Cantemir într-o elegantă latină, cum se poate citi în manuscrisul autentic, ajuns la Leiden,
în preţioasa bibliotecă a domnului conte Thomss. Acest domn conte are şi manuscrisul
original al Istoriei Moldovei (Descrierea Moldovei – n.n.), alcătuită de principele
Cantemir, domnitor al Moldovei, obţinut prin cumpărare. Se află în el mari hărţi (anexele
cartografice la Istoria Imperiului Otoman şi a Descrierii Moldovei – n.n.) şi toate
rezultatele sârguinţei acelui principe, aşa că pe drept am vrea să vedem publicate
amândouă aceste excelente opere ...”19.
Cele două manuscrise trecuseră în posesia lui Thoms cu mult înainte de 1744,
deoarece corespondentul din Utrecht, care semnase informaţia citată mai sus, credea că

16
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Antioh i le dăduse încă pe la 1732. În realitate, prinţul Antioh le pusese în 1732 la dispoziţia
lui N. Tindal la Londra, iar acesta, după apariţia ediţiei engleze (1734), le cedează contra
cost contelui Fr. Thomss. În 1746 contele Thoms se stinge din viaţă, iar în 1749 soţia
acestuia vinde colecţia de stampe şi portrete, manuscrise şi cărţi la o licitaţie din Leiden.
Faptul că cele două manuscrise cantemiriene i-au aparţinut contelui este confirmat şi prin
includerea lor în catalogul colecţiei sale, întocmit până la moartea sa (Bibliothecca
Exquisitissima Thomsiana), catalog care va deveni prospectul licitaţiei din 1749. Codicele
Descrierii Moldovei figura în acest catalog la numărul 97, iar cel al Istoriei Imperiului
Otoman la numărul 51320. Până în prezent nu se cunoaşte cui au fost vândute cele două
manuscrise cantemiriene şi în general nu se ştie dacă au fost vândute. După 1749
manuscrisul Istoriei Imperiului Otoman rămâne în biblioteci particulare neidentificate din
Germania şi a reapărut doar în 1901, când anticarul Otto Harrassowitz din Leipzig îl vinde
Universităţii Harvard din Cambridge, Massachusetts (S.U.A.)21. Cât priveşte manuscrisul
Descrierii ..., după licitaţia din 1749, acestuia i se pierde urma, locul păstrării sale
rămânând necunoscut până în prezent22.
Mai multă vreme, datorită unei informaţii puse în circulaţie în 1744 de către G. F
Müler, şi care s-a dovedit a fi eronată, s-a crezut că manuscrisele cantemiriene, inclusiv
originalul Descrierii ..., au ajuns după 1749 în Rusia, fiind primite de la contesa Thoms de
către Abraham Kaau-Boerhaave23, care activa la Petersburg. După cum a demonstrat
academicianul Virgil Cândea, în realitate, Abraham Kaau-Boerhaave a dus în Rusia
biblioteca unchiului său Herman Boerhaave24, nu pe cea a lui Friederich Thomss.
Descoperirea senzaţională din 1985 a manuscrisului Istoriei Imperiului Otoman de
către Virgil Cândea25, precum şi cercetările sale efectuate ulterior, au arătat că după 1749
manuscrisul original al Istoriei Imperiului Otoman a rămas în Europa de Vest, iar în 1901
ajunge în colecţia americană menţionată. Împrejurarea ne face să admitem că şi
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manuscrisul original autograf al Descrierii Moldovei ar trebui, probabil, căutat în colecţiile
vest-europene.
Istoricii români au fost primii care au înţeles, încă prin anii 60-70 ai secolului al
XIX-lea că cele două manuscrise ale Descrierii ... de la Petersburg nu reprezintă varianta
finală, adică manuscrisul original definitivat al celebrei opere cantemiriene. De aceea, una
din sarcinile care au fost puse în faţa lui Grigore Tocilescu, când pleca în Rusia, cu scopul
de a cerceta moştenirea lui Dimitrie Cantemir în arhive, era şi depistarea manuscrisului
original al Descrierii .... Acest lucru se întrevede clar din corespondenţa acestuia cu
Alexandru Odobescu26.
Investigaţiile lui Gr. Tocilescu şi ale altor istorici, care au urmat după el, nu au dus
la rezultatele scontate, astfel încât ştiinţa istorică românească a continuat să opereze mai
mult de un secol cu aceleaşi două codice păstrate la Petersburg. Aceste manuscrise au dat
posibilitate istoricilor nu numai să-şi facă o anumită reprezentare despre manuscrisul
original autograf definitivat, despre Descrierea Moldovei în general, dar şi să realizeze
numeroase ediţii. Sperăm că cercetările viitoare vor duce, în sfârşit, la descoperirea întruna din colecţiile vest-europene a manuscrisul original autograf definitivat atât a textului
Descrierii Moldovei, cât şi a Hărţii.
După cum am arătat deja, s-a dovedit că harta lui Dimitrie Cantemir se poate
cunoaşte şi studia nu numai după ediţia ei de la Amsterdam din 1737, ci şi după copia
făcută de marele cartograf francez J.B.B. d’Anville, care a avut la dispoziţie chiar originalul
cantemirian, pe care l-a obţinut de la Antioh Cantemir. Сopia lui J.B.B. d’Anville este
datată aproximativ din anii 1738-1744 (fig. 6), pe când Antioh Cantemir îndeplinea
misiunea de ambasador al Imperiului Rusiei în Franţa. Nu cunoaştem din ce considerente
Vasile Băican afirmă că J.B.B. d’Anville consultase şi întocmise această copie până la
apariţia variantei gravate din 1737 de la Amsterdam27, în anii 1732-1737. Acelaşi cercetător
consideră că această copie executată de pe originalul hărţii lui Dimitrie Cantemir a fost
publicată în 176128.
În urma cercetării acestei cópii, P.P. Panaitescu ajunge la concluzia că absolut toate
localităţile de pe harta gravată sunt trecute în copia lui J.B.B. d’Anville. Deşi între ambele
hărţi sunt deosebiri, totuşi acestea sunt de ordin secundar. De exemplu, în copia lui
J.B.B.d’Anville se evidenţiază aspectul şi stilul mult mai elegant al desenului: râurile sunt
trase cu linii subţiri, hotarele ţinuturilor sunt punctate fin, pe când în harta gravată din
Olanda râurile sunt exagerat de largi, liniile - grase, trase peste limitele judeţelor, dându-i
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un aspect cam grosolan. Să luăm altă deosebire: pe harta din Olanda munţii sunt înfăţişaţi
prin muşuroaie şi movile, pe când în copia lui J.B.B.d’Anville ei sunt redaţi în formă de
şiruri. Pădurile Moldovei, foarte exact indicate pe harta gravată, sunt omise total în copia
lui J.B.B. d’Anville. Se întâlnesc, de asemenea, deosebiri în ortografierea denumirilor
geografice etc.
La fel ca şi ediţia de la Amsterdam, copia lui J.B.B. d’Anville, cu toate aceste
necorespunderi şi omiteri, este destul de importantă pentru a ne face o reprezentare cât
mai exactă despre originalul hărţii-manuscris a lui D. Cantemir29.
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Fig. 1. Antioh Cantemir (1709-1744).
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Fig. 2. Pagini de titlu a ediţiei engleze „Istoria Imperiului Otoman”, Londra 1734-1735.

Fig. 3. Pagina de titlu a ediţiei franceze „Istoria Imperiului Otoman”, Paris, 1743.
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Fig. 4. Pagina de titlu a ediţiei germane „Istoria Imperiului Otoman”,
Hamburg, 1745.

21

Fig. 5. Pagina de titlu a ediţiei bilingve „Viaţa lui Constantin Cantemir ”,
Moscova, 1783.
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Fig. 6. Harta Principatului Moldovei de Dimitrie Cantemir, Amsterdam, 1737.

Fig. 7. Harta Principatului Moldove de Dimitrie Cantemir,
copia lui J. B. B. d’Anville, 1738.
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„CIRCULAŢIA” MONEDELOR GRECEŞTI AUTONOME VESTPONTICE DOBROGENE ÎN SPAŢIUL INTRACARPATIC
Dr. Gabriel Mircea TALMAŢCHI

Abstract. The autonomous west-pontic greek dobrujan coins in the inner carpathians area. The settlement
of the three Greek colonies Histria, Callatis and Tomis in the 7-6th century B.C., in very very close periods
allowed the gradual settelement of civilisation advanced from many point of view. The colonists found
partners and collaborators in this autochtonous world, first on the coast and in the inner area of the territory
between the Danube and the Black Sea and late, on the North of the Danube Along the time, the political,
military, economical and trade relationships were in danger as the military forces changed or new military
forces appeared and altered the existent equilibrium for a certain time This subject of the complex
relationships between the autochtonous communities and the Greek Dobrujan polis represented a favourite
subject for those preoccupied to analyse the Carpathian-Danube-Pontic in ancient times. The mints of the
cities of Histria, Callatis and Tomis began to issue coins when they had the economical and trade conditions,
or the political and military conditions permitted to develop this activity of maximum importance for
gaining, by the authorities of this centre of the financial liberty. The coins issue activities in the Greek cities
in Dobruja was auspicious as well for the autochtonous population, first from chora and around, late for the
population on both sides of the Danube an on the North of the Danube. Generally, the local Gethian-Dacian
community from the Southern and Eastern part of the Carpathians, meaning Transylvania seemed not to
have known as matter of fact, its utilisation, prefering only to amass it gradually or „in block” even from the
moment it was brought (by a military or trade way) .
The author analyses by a repertory the totality of the monetary Greek autonomous isolated discoveries
or in deposits present in the inner Carpathians basin coming from the three centres situated on the West
coast of Pontus Euxinus of the Dobrujan territory. On this occasion, it is to be noticed the further existence
only of the Histrian emissions, mostly the bronze ones, as well as silver ones. Also, it is to be mentioned the
discovery of some coins issued by different mints from the North-West Pont area suggesting, oat least as a
hypothesis, the way and maybe the context they were brought here the identification of all these items can
offer information real important for studying the role of the Greek West Dobrujan coin in the autochtonous
Gethian-Dacian environment in the 4th-1st century B.C. (with a special mention for the 1st century) with
various research directions.
A very considerable aspect concerns the „monetary circulation”. This represents the finest and exact
indicator of the economical development. As it is known it can be noticed very far away from the source or in
the nearest region, on the market of the city and in the area controlled by the polis. If about the coins of the
West Pontic in Dobruja it is accepted the idea of a monetary circulation (as only as a concept, not having all
the definite arguments), for the area in the Northen Danube, with a direct consequence upon the discoveries
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in Transylvania, we are inclined to comment upon, as it was considered also for other regions, by a
penetration, and not a circulation, as these two terms are nor correspondent. It is certain that a part of these
discoveries could penetrate by trade, but the most part probaly penetrated by the military action of Burebista.
And we are taking into consideration the deposits discovered in fortifications or on the roads between them.
However, their presence it is to be ralated to the persons circulation which represents a real vehicle for the
coins. The Transylvanian area has a smaller number of discoveries, being recorded only in few areas (plate I),
almost all with with bronze Histrian coins and only a silver emission. Excepting the last discovery including
an Apollo type (with two checks: Hermes and Helios) found in an autochtonous settlement, the other ones
include Demeter type bronze coins and one Hermes type, with numerous checks, as usual being reproduced
the heads of Hermes and Helios gods. It is to be noticed the discovery from Costeşti city with 21 items, all
very dulled, probably brought here in the first part of the 1st century B.C.
The countermarking of a coin was effected by an emitting authority of a Greek city that disposed of a
monetary workshop and of the technical possibilities of its creation. Thus, through the agency of a political
authority, a coin that was, more often than not, out of use, acquired again a market value within the city at
issue or within the territory of influence, by applying one or more successive countermarks. Therefore, in the
simplest of ways, the countermark was a sign of control, made on an already imprinted coin.This procedure
could be applied to local coins, or to the ones coming from the external space, belonging to other Greek
centres that emitted coins. This was one of the convenient methods through which one could rapidly obtain a
substantial financial benefit, entailing minimal expenses.
The action was necessary when the state or the city at issue, for different reasons (there could have
been purely occasional and accidental causes, but mainly out of economic necessities had a great need of
cash. In other words, a demonetized coin could be accepted again if it received one or more countermarks.
Also, the procedure ensured, in certain conditions, an overvaluation of some local emissions, in relation with
coins of other centres, with which it competed. On the western coast of the Pontic basin, the countermarking
was preferred on the bronze coins although in the rest of the Greek world, it was done also on the ones made
of silver.The countermarking phenomenon appeared during the Hellenistic period when the economic
situation of many Greek cities was in decline, a situation that went also for the three west-Pontic colonies of
Dobrudja. It is interesting that this practice continued also during the early period Roman domination, in the
cities of Dobrudja and Thrace.
It would be possible to identify two periods of countermarking, for which the enunciation of the
different chronological sequences is difficult to make. We notice a first category of countermarks with a large
diameter, almost as large as the entire pill of the coin and a second one, with countermarks of average and
small size, one or more on one single face, sometimes overlapping. In general, the types of countermarks of
the three workshops are limited, as their applying. We must also point out the possibility of countermarking
some pieces (outside the local coinage), only to be accepted on the internal market. Nonetheless, the use of
this procedure, probably during the 2nd – 1st centuries BC, reveals the fact that the cities were not capable any
longer to procure, locally or from imports, metal resources for the striking of other coins, necessary in the
economic and commercial process, and this constituted a very important stake for the continuation in a
positive sense of the respective process. In this respect, it is difficult to say if we are talking of a general crisis
in the Greek world or only of a local-zonal one. Countermarks appear singularly, sometimes in groups of two,
three or even four, offering the possibility of formulating some hypotheses regarding the repetition of this
procedure several times in a row, in our case, on the same coins, or on the same side. Also, it has been
suggested, for a long time, at the hypothetical level, that some successive financial reforms might have
existed in the case of this workshop. But, may a time, the same countermark on the same type of coin has not
been placed on the same spot, and this varied rather often. Also, the same model of countermark can have
variable dimensions.
The differences in diameter of the same type of countermark could also indicate a chronological
distance of imprinting. We are certain of the fact that a type of countermark can be imprinted several times,
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from a chronological point of view, within the same city. It is likely these time differences are not very great,
but they can stretch even on a decade. We also do not believe in the concordance between a certain monetary
magistrate present on a coin and a certain countermark. The eventual situations can be unquestionably
considered exceptions and anomalies in the general process of countermarking on the three colonies’ own
coins. Perhaps we should talk, in general, even of a monotony of the types, depending on the characteristic
and the origin of each city, although there are details of rendering, especially iconographic ones, which have
variations and significant differentiations, probably also owing to slight occasional modifications. The
portraits on the countermarks have been made by engravers or skilled artists who, nevertheless, will remain
forever unknown.
Keywords: Greek coins, inter-Carpathian basin, monetary penetration, Pre Roman period.
Cuvinte-cheie: bazinul intracarpatic, monede greceşti, penetraţie monetară, perioada preromană.

Preliminarii

Moneda a reprezentat începând cu un anumit moment istoric fundamentul
evoluţiei societăţilor umane, fie ca element ce asigura coeziunea corpului civic, fie ca mijloc
de plată pentru necesităţi, pentru bunul mers al economiei şi comerţului corespunzător
emitentului său. Ea a depins prin toate funcţiile sale (mod de plată, măsură a valorii etc.)
de contextul existent, favorabil sau nu emiterii şi circulaţiei sale, fiind expresia unei
nenevoi şi nu în ultimul rând, a unui joc de interese. Lumea greacă a creat şi uzitat un
instrument extrem de fin din punct de vedere economic şi social 1. Rolul monedei a evoluat
şi s-a amplificat trecând prin arhaism, clasicism şi elenism, fiecare etapă istorică punânduşi amprenta iconografică, epigrafică şi ponderală. Din punct de vedere simbolic, moneda a
fost o caracteristică a unui polis independent sau autonom2.
Întemeierea celor trei colonii greceşti Histria, Callatis şi Tomis în secolele VII-VI a.
Chr., la intervale apropiate cronologic, a permis instalarea graduală a unei civilizaţii
avansate din multe puncte de vedere ce a găsit în cadrul lumii autohtone, din apropierea
litoralului şi din interiorul teritoriului dintre Dunăre şi Mare, parteneri şi colaboratori.
Selectarea unei poziţii avantajoase teritoriale, realizarea unui contact paşnic, ulterior
dezvoltat din punct de vedere comercial şi social, la început ocazional şi apoi transformat
în de durată reprezintă paşii necesari realizări de colonii, cu precădere milesiene.
Etapele în ceea ce priveşte relaţiile economice şi comerciale au fost succesive, cu
intermitenţe, pornind de la expansiunea mărfii (produsă în alte centre), apoi expansiunea
autorităţii şi a prestigiului pe fondul producerii în regie proprie a mărfurilor respective

1

Seaford 1994; Von Reden 1995; Grandjean 2001, 11.

2

Will 1987, 102.
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căutate (moneda jucând un rol foarte important din acest punct de vedere, ca simbol şi mai
puţin cu rol de economie monetară sau circulaţie monetară măcar în perioada arhaică),
abia apoi expansiunea teritorială politică. În acest sens, desemnarea unor responsabilităţi
economice clare, într-un cadru bine organizat şi adaptat tuturor posibilităţilor oferite de
realităţile curente sau doar ocazionale (în acest caz nesistematizate), au devenit jaloane
necesare în evoluţia economico-comercială a coloniilor greceşti. Şi aceste realităţi ilustrate
şi prin relaţiile existente cu lumea din chora au prelevat o bună bucată de vreme.
În timp, relaţiile politice, militare, economice şi comerciale au avut de suferit
datorită modificării raporturilor de forţe sau a apariţiei unor puteri ale momentului ce au
schimbat pentru o anumită perioadă de timp echilibrul existent. Această temă, a relaţiilor
complexe dintre comunităţile autohtone şi polisurile greceşti dobrogene, a reprezentat un
subiect predilect pentru cei preocupaţi cu analizarea spaţiului carpato-danubiano-pontic în
epocă antică.
Emiterea monedei capătă în lumea grecească, specifică secolului al V-lea a. Chr., un
caracter aproape generalizat, fiind o expresie a deciziei unui oraş de a emite (cu alte
cuvinte o suveranitate), prin imprimarea însemnelor locale şi a dispune de un instrument
într-o cantitate suficientă şi circulatorie, cu o valoare definită şi impusă la un curs intern
conform cu interesele autorităţii. Primele emisiuni apar la Histria din secolul al V-lea a.
Chr, la Callatis din secolul al IV-lea a. Chr. şi la Tomis de la jumătatea secolului al III-lea a.
Chr.3
Atelierele monetare ale cetăţilor Histria, Callatis şi Tomis încep să emită monedă
atunci când au fost îndeplinite, fie din punct de vedere economic şi comercial, fie din punct
de vedere politic şi militar, condiţii propice pentru desfăşurarea acestei activităţi de
maximă importanţă pentru câştigarea, de către autorităţile respectivului centru, a libertăţii
de exprimare şi manifestare din punct de vedere financiar. Apariţia monedei în oraşele
greceşti din Dobrogea a fost un lucru de bun augur şi pentru populaţia autohtonă, aceasta,
treptat, ajungând să cunoască probabil modul ei de folosire, valoarea sau nu, preferând
doar tezaurizarea. Emiterea monedei este o altă latură a civilizaţiei specifice lumii greceşti
elenistice, considerată, în ansamblul ei, pentru bazinul pontic, doar din punct de vedere
geografic, periferică4.
Monedele autonome ale celor trei cetăţi vest-pontice dobrogene cuprind totalitatea
tipurilor şi variantelor de emisiuni monetare produse în atelierul fiecărui centru, în regim
de independenţă politică şi economică5. Ele au fost o expresie a suveranităţii6, a capacităţii
fiecărei colonii de a-şi crea un instrument propriu de plată, de dorit a fi utilizat şi a obţine
3

Talmaţchi 2007, 34.

4

Pippidi 1984, 124.

5

Capelli 1961, 21.

6

Martin 1985, passim.
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profit7 pe piaţa locală mai întâi, şi apoi, dacă a fost validat şi acceptat, pe o arie mai largă
(inter-chora şi chiar mai departe). Propria legitimare prin intermediul monedei oferea şi
prestigiu, şi prosperitate.
Despre circulaţia monetară
Un aspect extrem de sensibil este cel ce priveşte circulaţia monetară. Aceasta
reprezintă cel mai fin şi exact indicator al dezvoltării economice. După cum se cunoaşte ea
poate fi surprinsă fie la distanţă de sursă, fie în regiunea apropiată, pe piaţa oraşului şi în
zona controlată de către polis. Dacă în ceea ce priveşte prezenţa monedelor oraşelor vestpontice în Dobrogea am tinde să acceptăm existenţa unei circulaţii monetare (dar doar ca
un concept, ea neîntrunind toate componentele definitorii), pentru zona din nordul
Dunării sau în alte direcţii am fi tentaţi să vorbim, aşa cum s-a considerat şi pentru alte
regiuni8, de o penetrare, şi nu neapărat de o circulaţie, nefiind vorba de o corespondenţă
absolută între cei doi termeni.
Numeroasele tezaure, identificate la sudul şi estul Carpaţilor, atrag atenţia asupra
fenomenului de tezaurizare constatat la populaţia locală sau a pătrunderii unor loturi ce au
fost păstrate ca atare, trădând uneori unul sau mai multe aspecte corespunzătoare acestui
proces. Tezaurele puteau aparţine unui sau unor comercianţi, cu care s-a plătit la faţa
locului sau de care a fost deposedat prin violenţă, puteau fi considerate ca tributuri
destinate unei autorităţi locale în scopul rezolvării unor probleme de interes pentru cetatea
respectivă etc. Localizarea descoperirilor ne-a oferit o privire de ansamblu asupra spaţiului
în care grecii, veniţi din cele trei cetăţi dobrogene, au exercitat controlul sau doar au
influenţat, în direcţia dorită de ei, schimburile locale. A existat, fără îndoială, o legătură
puternică între monedă şi ceea ce denumim mediul local, fie ca instrument de schimb, fie
sub imaginea de „bun deosebit”, cu o multitudine de aplicabilităţi şi interconectabilităţi,
„religiozitatea” ei nefiind de exclus.
Aşezările autohtone din spaţiul extracarpatic practicau schimbul prin produsele
locale ca contrapartidă la cele din lumea greacă (vin, ulei, ceramică de lux, bijuterii).
Moneda histriană şi-a găsit locul, până în secolul IV a. Chr., în Dobrogea şi în partea de
nord-vest a Pontului Euxin (este atestată şi o puternică activitate comercială cu acest
spaţiu nord-vestic9), pentru ca apoi să ajungă masiv şi în nordul Dunării, dar şi în
interiorul Thraciei, alăturându-se unor emisiuni folosite în mod tradiţional pentru
schimburi.

7

Kraay 1964, 91.

8

Gorini 1998, 71.

9

Mitrea 1971, 115.
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În afară de emisiunile de argint, pentru perioada de început a atelierului monetar,
de o reală apreciere pare a se fi bucurat şi moneda de bronz, cunoscută ca tipul „cu roata”,
cu precădere în nord-vestul bazinului pontic. După cum se cunoaşte, moneda divizionară
de bronz ar fi trebuit să aibă un curs limitat la piaţa internă şi în imediata apropiere, de
obicei în teritoriul de influenţă10. Iată că suntem puşi în faţa unui caz special, a unei
excepţii ce ar contrazice doctrina clasică. S-a afirmat deja că această monedă de bronz ar fi
avut o valoare circulatorie pe o rază maximă a relaţiilor comerciale ale cetăţii11.
Dar, tot atât de bine, s-ar putea ca eventualele monede identificate în spaţiul
respectiv să fi ajuns ca rest prin buzunarele celor ce s-au întors de la Histria, şi, cum nu au
mai putut fi folosite, spre exemplu la Olbia sau în alte puncte, au fost depozitate şi uitate în
timp. Aceeaşi situaţie cvasi-ciudată o putem constata şi în rarele descoperiri din interiorul
Arcului Carpatic, dar după părerea noastră, cauza existenţei lor aici pare să fie de altă
natură şi în special nu comercială. Despre lipsa descoperirilor monetare histriene şi a celor
greceşti în general în nordul spaţiului intracarpatic suntem avizaţi prin cercetări efectuate
încă de acum aproximativ 45 de ani12. Fapt atestat, în mare parte, şi în continuare13.
O parte din descoperirile repertoriate provin din ansamblul de fortificaţii getodacice create în zona Munţilor Orăştie. Rolul lor pare a fi fost acela de a fi blocat accesul
spre Sarmizegetuza14. Cel mai bogat centru în descoperiri monetare histriene pare a fi
cetatea de la Costeşti (com. Orăştioara de Sus, jud. Hunedoara), din punctul „Cetăţuia”15
(planşa I, 1). Aceasta, la sfârşitul expediţiei vest-pontice a lui Burebista, pare a fi cunoscut
deja două faze de construcţie din cele trei constatate16.
O primă fază de existenţă este delimitată de sfârşitul secolului al II-lea a. Chr. şi
debutul secolului I a. Chr. şi poate la începutul expediţiei pontice, iar o a doua ce ar fi
debutat în jurul anului 55 a. Chr., cu o dată de finalizare neprecizată. Cetatea ar fi putut fi
chiar reşedinţa regelui Burebista datorită lucrărilor de amploare aflate aici 17 (inclusiv
incipiente în raport cu restul centrelor dacă facem abstracţie de unele elemente prezente în
nivelul inferior de la Sarmizegetuza)18.
În urma săpăturilor arheologice practicate între anii 1925-1929 au fost descoperite
în cetate un număr de douăzeci de monede de bronz histriene din tipurile cu Demetra (16
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Caccamo Caltabiano 1982, 89.
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Mitrea 1982, 97.
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Glodariu 1971, 72.
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exemplare), Hermes (1 exemplar) şi neprecizate (3 exemplare)19. Conform locaţiilor oferite,
piesele au fost descoperite în apropierea incintei cetăţii între turnuri (în proporţie
covârşitoare) şi mai puţin în curtea sa. De asemenea, pe drumul ce lega cetatea de la
Costeşti de cea de la Blidaru, mai sus de punctul „Curmătura”, în zona unui turn, a fost
găsită încă o monedă histriană de bronz contramarcată20. Ar mai fi de aminit o drahmă
histriană descoperită la Costeşti, dar singur aprecizare vine de la o singură lucrare21.
Alte descoperiri sunt identificate la cetatea Piatra Roşie (Luncani, com. Boşorod,
jud. Hunedoara). Cetatea pare a fi mai târzie decât cea anterioară, cu o primă fază de
interes pentru tema analizată în timpul lui Burebista 22. În punctul „cetate ” (planşa I, 3), în
urma săpăturilor arheologice (1943-1944), au apărut două monede histriene, din care una
de argint23, iar ce de a doua de bronz, din tipul cu Demetra 24. Aceasta din urmă,
poziţionată într-o clădire aflată pe platoul cetăţii, dispusă la nord de incintă 25, fusese şi ea
supusă procesului contramarcării. Autorul considera posibilă pătrunderea sa în spaţiul
intracarpatic în timpul lui Burebista.
În partea de nord a teritoriului intracarpatic, la Oarţa de Sus (jud. Maramureş) a
fost descoperită în mod izolat, cu prilejul unor săpături arheologice, într-o aşezare
autohtonă (planşa I, 2) o emisiune de bronz histriană din tipul Apollo, ce prezintă două
contramărci26. Ea a apărut într-o groapă, alături de un numeros lot ceramic27. Un depozit
monetar compus din monede de bronz emise de Histria a fost descoperit în anul 2002 pe
drumul imperial ce unea Apulum de Sarmizegetuza imperială, în zona aşezării romane de
la Ad Aquas, la Călan (jud. Hunedoara), (planşa I, 4). El este compus din 11 exemplare din
tipurile Apollo şi Apollo pe omphalos28.
Dacă ne raportăm la zona de la sudul şi estul Carpaţilor, ca şi în zona Subcarpaţilor,
constatăm faptul că căile de pătrundere a monedelor şi produselor greceşti erau pe
cursurile naturale de ape, principale sau secundare, pe Dunăre sau pe râuri. Pieţele de
desfacere şi practicare a comerţului nu par a fi în general alese la întâmplare, ci se preferau
aşezările întărite, fortificaţiile, chiar mai târziu cetăţile, şi nu în ultimul rând zonele de
interes ale altor colonii, aşa cum era Olbia.
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În aceste cazuri credem că răspândirea monedelor nu reflecta doar o relaţie
comercială, ci poate chiar o circulaţie de persoane sau uneori, un probabil schimb de
daruri, sau un eventual rol ce ţine de aspectul simbolic, magico-religios (avem câteva
cazuri de depunere rituală în diferite gropi, cu posibilă tentă religioasă). Este un proces
complex, realizat între două părţi diferite din punct de vedere etnic, dar cointeresate din
punct de vedere economic şi politic.
Prezenţa monedelor poate fi pusă pe seama unei penetrări, nu pe ceea ce ar însemna
o circulaţie monetară. De altfel, pentru moneda de argint histriană s-a şi luat în
considerare posibilitatea folosirii ei ca materie primă pentru realizarea diferitelor obiecte
de podoabă specifice artei locale, acolo unde argintul era dificil de procurat. Probabil că, în
secolele III-II a. Chr., această situaţie începe să dispară şi pe fondul apariţiei procesului
monetar local, cât şi a altor monede prezente accidental sau nu, se reuşeşte modificarea
gradată a percepţiei autohtonilor asupra adevăratului şi autenticului rol al monedei, fiind
însă nevoie de timp, de evoluţie economică, de deprindere a unor capacităţi specifice unor
astfel de activităţi.
Privitor la modul lor de ajungere în spaţiul intracarpatic, de-a lungul timpului au
fost oferite diferite soluţii. Referitor la monedele descoperite la Costeşti, M. Macrea lega
prezenţa lor de perioada în care Burebista stăpânea şi coasta vestică a Pontului Euxin, fiind
considerate ca „plata în bani la care au fost constrânşi histrienii pe timpul lui Burebista”29.
De asemenea nu se făcea vreo legătură între moneda mesambriană şi cele histriene.
Bucur Mitrea, analizând prezenţa monedei histriene din tipul Apollo la Oarţa de Sus
nu o punea pe seama schimburilor economice ci pe cea a prezenţei şi trecerii prin zonă a
unor călători. Totodată, remarca că moneda era similară cu descoperirile cunoscute la
Costeşti, inclusiv contramărcile de pe avers30. Acelaşi autor, analizând situaţia monedelor
vest-pontice greceşti autonome de bronz în secolele III-I a. Chr. la nordul Dunării a oferit
posibilitatea identificării a două grupe de monede, şi anume cele care nu au contramărci şi
se prezintă în condiţii mult mai bune ca mod de păstrare, respectiv, cea în care monedele
au urme puternice de tocire alături de una sau două contramărci 31, ceea ce am putut şi noi
urmări în general în descoperiri, însă aceste situaţii sunt mult mai clare în interiorul
bazinului Carpaţilor32. El exclude pătrunderea monedelor pe căi comerciale ca şi prezenţa
lor ca pradă de război33. Dar oferă posibilitatea explicării prezenţei lor ca „mărunţiş” aflat
asupra negustorilor greci.
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I. H. Crişan exclude considerarea monedelor din Munţii Orăştiei ca tribut plătit de
greci autorităţii lui Burebista, folosindu-se şi de o datare mai timpurie a unui exemplar
bătut la Mesambria şi totodată considerând că pe piaţa locală histriană ar fi existat monede
de aur şi argint (!)34. De asemenea este exclusă aducerea lor de către probabilii meşteri
greci sosiţi pentru realizarea de lucrări de mare amploare la fortificaţii. Le consideră ca
părţi din tranzacţii comerciale încheiate între autohtoni, cu putere de cumpărare, folosind
chiar termenul de circulaţie monetară şi economie greacă35.
Constantin Preda punea monedele histriene descoperite în Munţii Orăştiei pe
seama campaniei militare desfăşurate de regele geto-dac şi al momentului supunerii cetăţii
milesiene36. Nu era exclusă nici o acceptare a lor în cadrul comunităţilor locale ca un semn
al schimbului, căpătând valoare, în ciuda caracterului lor fiduciar.
Gh. Poenaru-Bordea punea prezenţa monedelor pe seama unor contacte umane
datorate conflictului lui Burebista cu cetăţile greceşti din Pont, dincolo de o probabilă sau
improbabilă participare greacă la edificarea incintelor din zona Munţilor Orăştiei 37.
Steluţa Grămăticu şi E. Oberländer-Târnoveanu explicau prezenţa depozitului de la
Călan tot pe baza expediţiei lui Burebista, mai precis aparţinea „unui luptător dac,
participant la ocuparea şi distrugerea cetăţii”38.
Din punctul nostru de vedere monedele histriene de bronz descoperite în spaţiul
intracarpatic nu se pot constitui în părţi ale unor tributuri plătite de histrieni către
Burebista, doar dacă am lua în calcul natura metalului constitutiv. Avem de a face cu
monede care nici din punct de vedere iconografic sau ca mod de conservare nu puteau oferi
nimic având în vedere modul lor de prezentare. Nu ştim în ce măsură circulaţia lor în
Dobrogea ar fi afectat starea lor de ansamblu, dar sigur ea a fost agravată de practicarea
metodei contramarcării. Monedele de argint s-ar putea să fi pătruns în aceeaşi perioadă ca
şi cele de bronz. Sau nu şi atunci am putea lua în calcul o penetraţie monetară şi nu o
circulaţie monetară. Puţine monede din lumea coloniilor din bazinul Pontului Euxin au
fost atât de apreciate de populaţia locală ca didrahmele şi drahmele histriene, fiind
acceptate voluntar pe baza prestigiului pe care şi l-a creat cetatea39 şi pe baza unei aspiraţii
a localnicilor către un model cu valoare de status symbol.40 Acestera au fost destinate
utilizării în tranzacţiile cu populaţia autohtonă şi nu par a fi fost folosite pe piaţa oraşului
sau a imediatelor împrejurimi41.
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Un fapt foarte important pentru înţelegerea rolului şi al modului de pătrundere al
monedelor de bronz în interiorul arcului intracarpatic o constituie acţiunea lui Burebista şi
situaţia politico-economică a coloniilor vest-pontice dobrogene. Burebista, în urma unei
acţiuni militare de amploare, desfăşurată pe larg, între anii 55-48 a. Chr. (sau 48-44 a.
Chr.42), devine stăpânitorul litoralului vest-pontic43. Cu acest prilej se pare că regele getodacic îşi consolidează o poziţie geo-strategică ce presupunea o largă stăpânire la Dunărea
de Jos44, această situaţie menţinându-se, probabil, până în 44 a. Chr. când Burebista
dispare de pe scena istoriei45. Intervenţia sa a fost favorizată de apariţia în zonă a unui vid
de autoritate, după dispariţia lui Mithridates al VI-lea Eupator şi înfrângerae vremelnică a
Republicii romane46. Revenind la supunerea cetăţilor greceşti de către noua autoritate
(fapt petrecut după unele păreri pe parcursul a mai multor ani şi nu printr-un singur
eveniment47), ea s-a datorat şi lipsei unei alte forţe militare din Dobrogea care să i se
opună, coloniile fiind extrem de expuse în faţa unei intervenţii militare importante. Cu
acest prilej s-ar părea că Histria a suferit distrugeri majore48, „cetatea era fără ziduri”, aşa
cum găsim menţionat în decretul în cinstea lui Aristagoras, fiul lui Apaturios, datat în a
doua jumătate a secolului I a. Chr49. Tot acum se vorbeşte despre o a doua întemeiere a
cetăţii, conform unei liste cu 107 nume de persoane ce aparţineau unor familii care erau
considerate binefăcătoare, din tribul Boreis, documentul fiind datat în secolele I a. Chr. - I
p. Chr50. Totodată are loc părăsirea zonei sacre a cetăţii şi transformarea sa ulterior în
cartier de locuinţe51, respectiv decăderea aşezării din sectorul X52. Credem că, după
mijlocul secolului I a. Chr., cetatea a suferit o distrugere de mari proporţii care a întrerupt
evoluţia sa, iar această situaţie ar putea fi pusă, probabil, pe seama intervenţiei militare a
lui Burebista. Din acest punct de vedere există şi o opinie separată, conform căreia expresia
„după a doua fondare a cetăţii” ar face referire la un eveniment mult ulterior, petrecut în
epocă romană (secolul al II-lea p. Chr.) şi ar fi legat de gerusie, şi nu de refacerea centrului
după distrugerea suferită în urma campaniei lui Burebista 53. Despre Tomis, cu aceeaşi
ocazie, informaţiile sunt lacunare, dar se cunoaşte despre existenţa unui greu asediu şi
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plecarea multor cetăţeni în bejenie54. În acest sens pot fi amintite două decrete, privind
situaţia tragică a oraşului după momentul atacului, datarea documentelor oscilând între
secolele II a. Chr. - II p. Chr55. Sunt şi păreri conform cărora cele două decrete nu ar putea
să fie puse în legătură cu operaţiunea de cucerire a Tomisului de către Burebista56. De la
sfârşitul secolului al II-lea sau chiar începutul secolului I a. Chr. datează un regulament din
cetate în care se spune că noul preot al zeilor din Samothrake şi-a obţinut titlul plătind 7
stateri de aur şi 60 de monede de aramă57, unde staterii de aur ar fi de fapt de tip
Lysimach58. Perioada de refacere şi prosperitate, la Tomis, pare a reveni mult mai târziu,
după câteva decenii, odată cu perioada lui Augustus59.
În sfârşit, Callatisul, care era în acel moment un centru prosper, putea fi pentru
Burebista unul din obiectivele strategice urmărite60. Din descoperiri provine un decret dat
în cinstea unui personaj ce a echipat personal o navă militară pentru un pericol iminent 61,
ce ar putea fi pus în legătură cu cel creat de Burebista 62. De asemenea, ni se vorbeşte întrun decret, datat la mijlocul secolului I a. Chr., despre o reconstrucţie a cetăţii 63.
Mesembria şi Apollonia îşi deschid porţile în faţa lui Burebista dar acest lucru nu le
salvează probabil de la jaf64. Sigura colonie din Dobrogea ce pare a nu fi suferit de pe urma
lui Burebista este Dionysopolis, fapt datorat probabil lui Akornion, căruia suveranul getodac i-a acordat şi un titlul, specific marilor dregători elenistici, acela de „Πρῶτος καὶ
μέγιστος υίλος”65. Oricum, aşa cum ne-o dovedesc izvoarele, o parte din oraşele vestpontice „au fost invadate şi populate, în masă de barbari” 66, probabil în cea mai mare parte
a lor de către geţi, eventual şi sciţi. Totuşi, se pare că în continuare populaţia de origine
greacă rămâne pe mai departe o componentă importantă, chiar şi în epocă romană, numai
dacă luăm în seamă continuitatea limbii, a triburilor, a asociaţiilor etc. Trebuie subliniat
faptul că întreg litoralul vest-pontic a recunoscut autoritatea lui Burebista, de la Olbia la
Apollonia67. Planul lui Burebista de ocupare a întregului litoral vest-pontic răspundea
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poate mai puţin unor strategii economice şi mai mult unor raţiuni politice chibzuite,
conform contextului geo-politic al momentului.
Magistraţi monetari prezenţi pe reversul monedelor de bronz autonome
histriene
Procedeul imprimării în forme abreviate sau doar simple iniţiale a numelui
magistratului monetar începe să fie practicat odată cu secolul al IV-lea a. Chr.68. În acest
sens, prezenţa acestui nume, a reprezentantului statului sau a oraşului emitent, oferea, pe
de o parte, garanţie, iar pe de altă parte, i se acorda o onoare persoanei, ce-i revenea
responsabilitatea directă a emiterii monedelor, din punct de vedere calitativ şi cantitativ.
Uneori nu se mai prefera apariţia unei părţi din nume, ci se apela doar la un simbol sau la
o monogramă, ceea ce, dacă rangul magistratului era modest, părea a fi suficient. Moneda
de bronz din tipul Demetra descoperită la Piatra Roşie prezenta pe revers două iniţiale ale
magistratului monetar: ..AV69. În cadrul descoperirilor de la Costeşti, pe aversul
monedelor din tipul Demetra apar magistraţii monetari XAI70, XAIA71, XAIAX72 şi ΔΙΟ73.
De asemenea, la Oarţa de Sus (jud. Maramureş) identificăm magistratul monetar (XA)74 pe
o monedă din tipul Apollo. În depozitul monetar compus din piese de bronz emise de
Histria descoperit în anul 2002 la Călan (11 exemplare din tipurile Apollo şi Apollo pe
omphalos)75 erau prezenţi magistraţii monetari XAI, XAIPE, AVΣ şi TI(…)Y?.
Cronologia tipurilor monetare histriene şi mesambriene
Un aspect foarte important pentru analiza rolului şi modului de pătrundere a
monedelor greceşti vest-pontice dobrogene îl constituie elementul de datare. Constantin
Preda, beneficiind de un lot impresionant de monede, descoperite în săpăturile arheologice
de la Histria în perioada anilor 1914-1970, pornind de la criterii numismatice şi
arheologice, are meritul de a fi încercat să „aducă la zi” datarea tuturor emisiunilor de
bronz autonome ale cetăţii, cunoscute ca tipuri monetare în acel moment, chiar dacă unele
dintre ele sunt considerate provizorii76. Aceleaşi consideraţii au fost reluate, uşor
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modificate, în anul 199877. Din acestea ne interesează observaţiile privin dsituaţia
monedelor din tipurile Apollo (cu magistraţi) şi Demetra. În această ordine de idei, după
părerea sa, monedele tipului Apollo apar, într-o primă serie (cu capul lui Apollo probabil
preluat de pe monedele lui Filip al II-lea), nu mult după mijlocul secolului al IV-lea a. Chr.
şi continuă până către începutul secolului al III-lea a. Chr., restul seriilor ( cu magistraţi
monetari) fiind din secolul al III-lea şi din prima jumătate a secolului al II-lea a. Chr.78
Monedele cu chipul Demetrei sunt datate în a doua jumătate a secolului al II-lea a. Chr. şi
începutul secolului I a. Chr, fiind primul tip din faza finală a monetăriei autonome a
cetăţii.79
Gh. Poenaru Bordea consideră că în ultima etapă de funcţionare a monetăriei locale,
se pot enumera staterii şi tetradrahmele de tip Alexandru cel Mare (până către 220 a.
Chr.)80, precum şi staterii postumi de tip Lysimach, ultimii apăruţi mai târziu, odată cu
alianţa cu Mithridates al VI-lea Eupator. De asemenea, s-au emis şi următoarele tipuri
monetare în bronz: Apollo de modul mare, Hermes, Demetra, Helios, Dionysos şi Atena
(pe revers cu acvila pe delfin). După momentul anilor 72/71 a. Chr., cetatea a emis tipul
monetar cu Dionysos pe avers, iar pe revers cunună de iederă, ciorchine sau doi ciorchini şi
frunză de viţă, respectiv pe cel cu Apollo pe omphalos81.
După părerea noastră, ştim că tipul „Apollo pe omphalos” nu s-a bucurat de o
emitere abundentă, ci dimpotrivă. Primul tip, cel cu acvilă şi delfin pe revers, pare a fi
descoperit destul de timid în jurul cetăţii82, fiind cunoscute puţine exemplare şi în
interiorul ei. Faptul că în depozitul de la Călan (jud. Hunedoara) apare doar o singura
piesă de acest gen, poate oferi, după părerea celor care o publică, pe de o parte, ideea
posibilei emiteri proaspete a tipului, pe de altă parte raritatea lor la momentul expediţiei
lui Burebista83. Din punctul nostru de vedere am insista, în special, pe raritatea lor
propriu-zisă ca piese emise de atelierul local, şi poate nu în mod neapărat, „prospeţimea
sa” ca tip emitent în contextul repectiv.
Acelaşi studiu a prilejuit şi o altă constatare interesantă, conform căreia monedele
din tipul Demetra ar precede pe cele de modul mare cu nume de magistraţi din tipul
Apollo. În acest context, ultimele emisiuni ar fi fost plasate „cu uşurinţă spre începutul
secolului I a. Chr., poate chiar mai târziu”84. De asemenea, prezenţa unei monede din tipul
„Apollo pe omphalos” uzată ar indica, în accepţiunea aceloraşi autori, o datare mai
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timpurie a acestuia, din al doilea sfert şi până la jumătatea secolului I a. Chr. 85 Dar,
totodată, nu se exclude emiterea în paralel a tipurilor Demetra şi Apollo (de modul mare cu
nume de magistrat), dovadă fiind şi prezenţa aceloraşi magistraţi monetari 86.
Distrugerea cetăţii în urma impactului cu urmări grave al raidului lui Burebista ar fi
impus stoparea emiterii de către monetăria locală a activităţii de profil. Fapt absolut de
acceptat şi impus de realitatea momentului. Conform unor păreri avizate, monedele seria
din tipul Apollo pe omphalos, ce prezintă pe revers prescurtatea numelui APIΣTA, ar fi
emise după întoarcerea lui Aristagoras, fiul lui Apaturios87, probabil după 48 a. Chr. sau 45
a. Chr.
Faptul că unele piese (cum sunt cele din Mesambria) sunt emise în secolul II a. Chr.
nu reprezintă un impediment în adăugarea lor la lista pieselor pătrunse odată cu acţiunile
militare din Pont ale lui Burebista. Monedele de bronz, pe pieţele interrne ale coloniilor
greceşti, pot circula un timp îndelungat, mai ales în perioada secolelor II-I a. Chr. Polisul
mesambrian a fost întemeiat în anul 493 a. Chr.88 de către coloniştii megarieni, primele
materiale arheologice fiind datate odată cu începutul secolului al V-lea a. Chr.89. Deschis
din secolul al IV-lea a. Chr.90, atelierul monetar de la Mesambria a alimentat zonele din
nordul şi sudul Dunării într-o cantitate semnificativă, poate mai mare faţă de ceea ce se
cunoştea până nu de mult. Monetăria a emis în perioadă elenistică o mare cantitate de
monede ce au cunoscut şi o răspândire impresionantă91.
Printre acestea, legenda de pe revers apare

fie METΑΜΒΡΙΑΝΩΝ, fie

MEΑΜΒΡΙΑΝΩΝ. Din materiale publicate de către cercetătorii bulgari, putem face o
distincţie cronologică între acestea şi anume: cele care poartă prima legendă sunt mai
timpurii, corespunzând anilor 275-175 a. Chr., pe când cele cu legenda a doua corespund
intervalului 175-72 a. Chr.92 În nordul Dunării, monedele ce aparţin tipului Athena-Alkis ar
fi pătruns cândva spre mijlocul secolului I a. Chr., unele dintre acestea ca cele din Alba
Iulia93, Bereghin (jud. Alba)94, Costeşti (jud. Hunedoara)95, Cucerdea (jud. Mureş)96,
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Mediaş - împrejurimi ?- (jud. Sibiu)97, Piatra Roşie, Târnăvioara (jud. Sibiu)98 ar fi putut
ajunge datorită campaniei lui Burebista din anii 55-47 a. Chr99. Atragem atenţia asupra
folosirii, poate accidental, poate nu, ca obol al lui Charon, într-o descoperire de la Berghin,
într-un mormânt de incineraţie, într-o necropolă daco-romană.
Contramarcarea monedelor de bronz histriene
Contramarcarea unei monede era realizată de către o instituţie emitentă a unui oraş
grec, dispunând de un atelier monetar şi de posibilităţile tehnice de realizare100. Astfel,
prin intermediul unei autorităţi politice, o monedă, care de cele mai multe ori era scoasă
din uz, prin primirea uneia sau a mai multor contramărci oficiale succesive căpăta din nou
valoare de piaţă în interiorul oraşului respectiv sau a teritoriului de influenţă101. Aceasta
devine o marcă cu origine, identificabilă102. Contramarca era un semn de control pus pe o
monedă deja bătută, cu ajutorul unui poanson103.
Acest procedeu putea fi aplicat asupra monedelor locale sau a celor venite din afară,
aparţinând altor centre greceşti emitente de monedă. Prin astfel de măsuri se producea, în
mod clar, o dezavantajare a unor emisiuni monetare în raport cu altele104, acordându-li-se
preferenţial o valoare convenţională, favorabilă pieţei locale. Era unul din procedeele
comode prin care se obţinea rapid un beneficiu financiar substanţial, solicitând cheltuieli
minime105. Acţiunea era necesară atunci când statul sau oraşul respectiv, din cauze diverse
(puteau fi şi cauze pur ocazionale sau accidentale106), dar cu precădere din necesităţi
economice, avea o nevoie imediată de numerar107.
Cu alte cuvinte, o monedă demonetizată putea fi din nou acceptată dacă primea una
sau mai multe contramărci. De asemenea, procedeul, în anumite condiţii, asigura o
supraevaluare a unor emisiuni locale în raport cu monedele altor centre concurente 108. De
la bun început ţinem să subliniem faptul că procedeul contramarcării a apărut în perioada
elenistică, atunci când situaţia economică a multor oraşe greceşti era în declin, fiind
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stringentă nevoie în ceea ce priveşte supravegherea administrativ-financiară a
operaţiunilor monetare109, situaţie valabilă şi pentru cele trei colonii vest-pontice
dobrogene.
Pe coasta de vest a bazinului pontic, contramarcarea a fost preferată pe monedele de
bronz110, deşi în restul lumii greceşti s-a practicat şi pe cele din argint111. Însă,
contramarcarea monedelor de argint nu a fost făcută în acelaşi timp cu cea petrecută pe
monedele de bronz, fiind mai timpurie112. Interesant este că acest procedeu a continuat pe
monedele de bronz şi în perioada timpurie a dominaţiei romane, în oraşele din Dobrogea şi
din Thracia. Numărul mare al contramărcilor şi diversitatea modelelor alese de către
respectivele ateliere monetare a permis realizarea unor grupe tipologice, pentru perioada
romană, pentru o contramarcă (cu mai multe variante), pentru două contramărci, etc 113.
Din punct de vedere tehnic procedeul contramarcării era realizat la cald, prin
imprimare, de obicei (dar nu în mod absolut), în poziţiile marginale ale câmpului
monedei114.
Pe emisiunile de modul mare din tipul Apollo, întâlnim mai multe contramărci, ca
de exemplu: cea cu capul zeiţei Atena cu coif115, cu capul Gorgonei (văzută din faţă)116, o
liră (?)117, capul zeului Apollo118, cel al lui Hermes (acoperit cu petasos)119, cel al zeului
Helios, radiat, văzut din faţă120, apoi capul unui personaj în vârstă, cu barbă, cu o pălărie
alungită şi cu bor accentuat (credem că, totuşi, nu Hermes)121 şi nu în ultimul rând un alt
personaj masculin, foarte distrus ca reprezentare (aproape că au rămas doar detalii
minuscule globulate), greu de identificat şi corelat cu o anumită divinitate 122. Toate aceste
zeităţi sunt orientate spre dreapta. Contramărcile sunt aproximativ circulare, dispuse pe
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avers, cu diametre de 6/9/ sau 9 x 10 mm şi sunt aplicate în zona central-stângă a
câmpului monetar, în partea central superioară sau doar centrală a exemplarelor.
În cadrul acestui tip monetar nu avem doar piese contramarcate cu o singură
impresiune, ci şi cu două. În acest sens amintim prezenţa pe avers a contramărcilor cu
capul zeului Helios, radiat, văzut din faţă (circulară, 5 sau 5-6 mm, aşezată, în general, în
zona centrală a câmpului monetar, uşor deviată spre stânga sau spre dreapta, respectiv
spre partea superioară sau spre cea inferioară) şi apoi cu capul zeului Hermes, văzut din
profil, orientat spre dreapta (circulară, 6 sau 6,5 mm, dispusă, în general, în jumătatea
inferioară a câmpului monetar în stânga jos sau central jos, respectiv central-stângă a
monedei)123. Uneori, contramarca cu capul lui Hermes este bătută peste cea cu Helios
oferindu-ne o eventuală diferenţă cronologică de imprimare între cele două. Amintim şi o
altă situaţie, cu capul cu petasos al lui Hermes (circulară, 6 mm), respectiv parasemonul
acvilă pe delfin (ovală, 6 x 5 mm)124. Tot două contramărci, dar de data aceasta una pe
avers şi cea de a doua pe revers, prezintă două exemplare, prima cu capul zeului Helios,
radiat, văzut din faţă, iar pe revers capul Athenei, văzut din profil, orientat spre dreapta 125.
Dincolo de aceste contramărci prezente pe piesele de modul mare, pe o singură piesă din
tipul Apollo, de modul mai mic (14 mm), apare pe avers, spre stânga jos, în câmpul
monetar, o contramarcă circulară (5,8-6 mm), cu reprezentarea unei stele cu 8 raze126.
După cum s-a putut observa, în cadrul pieselor monetare descoperite la Costeşti, cea
mai mare parte a monedelor aparţineau tipului Demetra (16 exemplare), toate
contramarcate pe avers. Astfel au fost constatate asocieri de contramărci pe care le
eşalonăm după cum urmează:
- contramărci cu Helios (văzut din faţă şi încununat cu raze) şi Hermes cu petasos
(văzut din profil şi orientat spre dreapta)127.
- contramărci cu Helios (văzut din faţă şi încununat cu raze) şi cu un cap bărbătesc
(văzut din profil şi orientat spre dreapta)128.
- contramărci cu Helios (văzut din faţă şi încununat cu raze) şi o a doua ilizibilă129.
- contramarcă cu Helios (văzut din faţă şi încununat cu raze)130.
Moneda de bronz din tipul Demetra descoperită la Piatra Roşie prezenta la rândul ei
două contramărci (capul lui Helios văzut din faţă şi un cap masculin, văzut din profil şi
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orientat spre dreapta)131. Descoperirea monetară histriană de la Oarţa de Sus (jud.
Maramureş) prezintă aceleaşi două contramărci imprimate pe avers ce redau chipurile lui
Helios (văzut din faţă şi încununat cu raze) şi al lui Hermes (din profil, orientat spre
dreapta)132, doar că de data aceasta avem un alt tip monetar (Apollo).
În depozitul de la Călan, pe aversul pieselor din tipul Apollo apar două contramărci
(Helios - văzut din faţă şi încununat cu raze; Hermes cu petasos văzut din profil, orientat
spre dreapta)133. Pe singura piesă din tipul Apollo pe omphalos apare o contramarcă cu
Atena, văzută din profil şi orientată spre dreapta134.
În general, pe monedele din tipul Demetra bătute în monetăria histriană, apare fie
doar câte o contramarcă, fie avem două astfel de imprimări. În primul caz enumerăm
capetele lui Apollo135, Ares136, Helios137, Hermes (circulare, 5,5/5,6 mm)138, al Demetrei139,
al Atenei (acoperit cu coif şi panaş, fie circulară de 6,5 mm, fie ovale de 8,7 x 9,6)140 şi al
unui personaj masculin cu cască141, fiind poziţionate pe avers, de obicei, în jumătatea
inferioară a câmpului monetar, circulare, oscilând spre stânga, dreapta sau centru, cu
dimensiunile de 7-7,5 mm. Remarcăm şi o altă situaţie cu o contramarcă circulară ce redă
emblema cetăţii, acvilă pe delfin, orientaţi spre stânga (9 mm)142. Atragem atenţia asupra
prezenţei unor contramărci de modul mare, mai întâi o contramarcă cu capul lui Helios,
văzut din faţă, de formă circulară (12 mm)143, apoi, cea cu capul lui Hermes, tot circulară
(10 mm)144. De asemenea, mai amintim şi câteva contramărci cu capul zeiţei Atena
acoperit cu coif, fie de dimensiune mare (12 mm), circulară145, fie medie, tot circulară (de
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8,7 mm, dispusă în partea superioară a câmpului monetar)146, sau ovală (8,7 x 9,6 mm)147.
Toate aceste contramărci sunt imprimate în zona centrală a monedei, ocupând o mare
parte din suprafaţa ei.
În al doilea caz, apar, tot pe avers, pe de o parte, Demetra (cap orientat spre
dreapta, 11-12 mm) şi emblema cetăţii, acvila pe delfin (orientată spre stânga, 9 mm) 148, pe
de altă parte, Helios (cap văzut din faţă, 7 mm) şi Demetra (cap orientat spre dreapta, 7
mm)149, dar şi Atena (cap văzut din profil, acoperit cu un coif, 7 mm) şi emblema cetăţii
(acvilă pe delfin, 7 mm)150 sau Helios (cap văzut din faţă, circulară, 6 mm) şi Hermes
(capul orientat spre dreapta, în profil, circulară, 5,5 sau 6 mm) 151. În sfârşit, fie un cap
masculin radiat (orientat spre dreapta, 7 mm, aşezată în zona central stângă a câmpului)
alături de capul lui Hermes (orientat spre dreapta, 7 mm, dispus în stânga jos) 152, fie capul
lui Helios, văzut din faţă cu coroană de raze alături de un „cap bărbătesc (?)” orientat spre
dreapta153. De asemenea, putem aminti şi prezenţa capului Demetrei, cu văl, orientat spre
dreapta (dispusă în partea central superioară a aversului), plus capul Atenei cu cască,
circulare (8,7 mm)154.
În sfârşit, adăugăm prezenţa a două contramărci ilizibile, pe aversul unui exemplar
din tipul analizat, care ar putea sau nu să facă parte din perechile de contramărci
enumerate anterior155. Corelarea a două astfel de contramărci ne oferă şi sugestii despre
anterioritatea unei contramărci faţă de cealaltă, ca spre exemplu: contramarca cu emblema
cetăţii o suprapune pe cea cu Demetra, respectiv cea cu Demetra o suprapune parţial pe
cea cu Helios. Sau în alt caz, cea cu Atena o suprapune pe cea cu emblema cetăţii.
Toate cele trei oraşe au cunoscut, în cadrul atelierelor monetare, uzitarea procesului
contramarcării. Dacă Histria are o prezenţă mai timidă în acest sens, Callatisul şi Tomisul
deţin o adevărată varietate de contramărci. Ce se poate observa, în general, este tendinţa
de contramarcare a pieselor de modul mare, distrugerea reversului la unele piese - fapt
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datorat de regulă procedeului tehnic etc156. Ar fi posibil să identificăm două perioade de
contramarcare, la care enunţarea secvenţelor diferite cronologice sunt dificil de realizat.
Constatăm o primă categorie de contramărci de diametru mare, aproape cât toată pastila
monedei şi o a doua, cu contramărci de mărimi medii şi mici, una sau mai multe pe o
singură faţă, uneori suprapunându-se. Tot în general, tipurile contramărcilor celor trei
ateliere sunt limitate, ca şi aplicarea lor. Totuşi, folosirea acestui procedeu, probabil în
secolele II-I a. Chr., ne relevă şi faptul că cetăţile nu mai erau capabile de a-şi mai procura,
local sau din import, resurse de metal pentru baterea altor monede, necesare în procesul
economic şi comercial. Dacă era vorba, în acest sens, de o criză generală în lumea greacă
sau doar de una locală-zonală este dificil de precizat.
Concluzii
Referitor la interpretarea fenomenului monetar, la analizarea monedei sub
multitudinea semnificaţiei funcţiilor pe care le îndeplinea, mai rămân multe de aflat, însă,
cercetarea asiduă şi profundă, de cele mai multe ori conjugată cu cea a altor ştiinţe
auxiliare, ne poate oferi oricând noi surprize. Pătrunderea monedei greceşti autonome
dobrogene în mediul autohton din Dobrogea, în nordul Dunării sau în oricare alte direcţii a
răspuns probabil unei necesităţi, sau, de la caz la caz, fie unei presiuni venite din partea
negustorilor greci din colonii, fie unei situaţii extramonetare cu un profund caracter
militar. Oricum, pentru localnici, moneda a reprezentat un pas înainte în ceea ce priveşte
contactul cu un instrument de schimb reclamat, din punct de vedere economic şi
comercial, în cadrul societăţilor respective. Şi chiar dacă, în anumite zone, nu a jucat un rol
la adevărata sa valoare şi funcţie, moneda, prin tezaurizare, a însemnat acumularea unor
resurse reprezentative pentru societatea locală ce au permis dezvoltarea unor forme de
organizare în jurul unor nuclee stabile, conducând în timp la crearea de forţe politice şi
militare în fruntea cărora s-au aflat şefi de triburi sau uniuni de triburi. Treptat aceştia au
început, datorită forţei militare de care dispuneau să aibă pretenţii asupra resurselor
agricole şi financiare ale cetăţilor greceşti, ei cunoscând deja, credem noi, importanţa şi
impactul pe care îl avea moneda.
Fără a epuiza subiectul, în general, constatăm existenţa a puţine exemplare bătute
în cele trei ateliere vest-pontice (în fapt doar cele provenind de la Histria). Un rol
important în cunoaşterea materialelor l-au jucat săpăturile arheologice. Dar tot atât de
adevărat este faptul că, din nefericire, probabil că multe din descoperirile monetare ce s-ar
fi putut integra temei noastre de cercetare sunt pierdute pentru totdeauna datorită
existenţei pieţii „spontane” de antichităţi.
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Piesele de bronz provenind de pe pieţele interioare ale centrelor urbane pontice
(chiar şi cele emise în secolul al II-lea a. Chr.) au cunoscut o circulaţie monetară internă pe
parcursul unor decenii sau au fost retrase şi reintroduse la o dată ulterioară şi
contramarcate odată sau de mai multe ori. Cele din arcul intracarpatic par a fi fost
confiscate de membrii de frunte din armata geto-dacă, probabil chiar de căpetenii
nobiliare, fruntaşi ai unor triburi din marea uniune, care la întoarcere şi-au reluat poziţiile
în centrele din Munţii Orăştiei. De altfel, cetăţile care fac parte din ansamblul de fortificaţii
din Munţii Orăştiei au fost considerate „reşedinţe nobiliare în care îşi duc viaţa mari nobili
numiţi de fapt de către rege, făcând parte din curtea lui”157.
Conform definiţiei oferite de către reputatul cercetător I. Glodariu, termenul de
cetate ar desemna „acele fortificaţii care au fost ridicate în apropierea uneia sau mai multor
aşezări, fără a fi locuite permanent sau locuite doar de conducătorul militar şi politic şi de o
garnizoană variabilă ca mărime. Cetatea constituie, totodată, locul întărit unde se organiza,
în cazul unui atac, rezistenţa luptătorilor recrutaţi din aşezarea sau aşezările din
apropiere”158. S-ar putea ca aceste trupe din Transilvania să fii participat „mai mult decât
altele” în posibile acţiuni desfăşurate la Histria şi la Mesembria. Facem această afirmaţie
având în vedere lipsa aici a unor monede bătute la Tomis, Callatis şi Odessos, identificate
în davele aflate la sud şi est de Carpaţi159.
Faptul că cele din Histria şi Mesambria se regăsesc în cazul acestor ultime locaţii
dovedeşte poate amploarea armatei la anumite obiective şi date cronologice. Odată
„smulse” din contextul monetar vest-pontic monedele respectiv au fost „îngropate” pentru
aproape două milenii. Şi aceasta pentru că, aşa cum a consemnat Aristotel, moneda este
„principiul şi tema schimbului”160, or scoasă din context într-un mediu complet diferit şi
orientat spre depozitare şi tezaurizare (poate şi schimb dar mai ales în produse), îi erau
ciuntite caracteristicile pentru care fusese destinată.
După părerea noastră monedele histriene nu fac parte din categoria celor provenite
din schimburile obişnuite, neavând vreo legătură cu dinamica economiei băneşti, cu
circulaţia monetară propriu-zisă. De asemenea, nu credem că au fost aduse de probabilii
meşteri greci, prezenţa lor fiind poate trădată de modul de realizare al zidurilor (defensive)
din cadrul fortificaţiilor din Munţii Orăştiei (Costeşti), în opus quadratum161. Aducerea lor,
produsă după 48 a. Chr., pare a fi fost forţată odată cu ocuparea militară a centrelor
coloniale de pe coasta de vest a Mării Negre162.
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În mod normal, suntem reticenţi a oferi anumite valori pieselor de bronz emise de
către cetăţile vest-pontice dobrogene, aşa cum se întâmplă destul de des şi în cazul a
numeroase alte monede de bronz ale variilor cetăţi din lumea greacă163. Fie că sunt
submultipli, fie unităţi inferioare ale sistemului monetar, ele au fost realizate pentru a
uşura tranzacţiile interne şi numai rareori şi atunci accidental (pentru secolul al V-lea a.
Chr.), pe cele externe. Monede histriene de bronz descoperite corespund celei de a patra
etape privind relaţiile Histriei cu geto-dacii pe baza monedelor, integrată cronologic
sfârşitului secolului al II-lea a. Chr. şi începutul secolului I a. Chr.164 Oricum, indiferent de
provenienţa lor, termenul de circulaţie monetară nu se potriveşte cu realităţile monetare
din zona şi pentru intervalul cronologic analizat, nefiind întrunite numeroase caracteristici
ale fenomenului considerat ca atare165. Poate abia din cea de a doua jumătatea a secolului I
a. Chr. şi în special spre ultima sa parte şi începutul secolului I p. Chr.166 am fi de acord cu
probabilitatea existenţei unor indicii care să ne sugereze posibilitatea manifestării unei
economii monetare şi a unei circulaţii monetare, şi aceasta gradat, pe anumite zone şi nu
unitar167. Pe de altă parte se poate constata la o primă vedere că descoperirile sunt absolut
inegal „repartizate”, fiind concentrate în special în zona Munţilor Orăştiei. Şi acest lucru
este un indiciu având în vedere convingerea noastră conform căreia nu sunt rodul unor
strategii comerciale, puse în practică la jumătatea secolului I a. Chr.
Dar, convingerea noastră, chiar doar ca teorie, poate fi un adevăr parţial, întrucât el
nu trebuie extrapolat şi generalizat pentru fiecare descoperire vest-pontică monetară în
parte, indiferent de zona geografică specifică teritoriului stăpânit de fostul conducător
geto-dac. Este foarte posibil ca printre acestea să fi fost şi exemplare ce au pătruns pe linie
comercială, receptatate de mediul autohton. Poate chiar monedele de argint histrine,
extrem de reduse numeric în descoperiri, s-ar integra acestei căi comerciale (nu este
exclusă nici confiscarea lor şi aducerea cu acelaşi prilej ca şi în cazul celor de bronz, având
în vedere şi numărul lor mic ceeace ar corespunde unei circulaţii în Dobrogea extrem de
târzii). Şi s-ar putea accepta termenul de penetraţie monetară.
Spre perioada secolelor II-I a. Chr. se poate observa o concentrare a oraşelor
greceşti ca emitente doar a monedei de bronz care, din păcate prezintă o imagistică
mediocră, ca stil şi temă. O reducere progresivă a producţiei, aproape la un nivel modest,
este o caracteristică a respectivelor monetării. Un alt fapt extrem de relevant este prezenţa
contramărcilor pe monedele de bronz histriene. Folosirea acestui procedeu, probabil în
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secolele II-I a. Chr., relevă şi faptul că cetăţile nu mai erau capabile de a-şi mai procura,
local sau din import, resurse de metal pentru baterea altor monede, necesare în procesul
economic şi comercial, constituindu-se într-o miză foarte importantă pentru derularea în
continuare în sens pozitiv a respectivului proces. Iar cum resursele lor au fost în mod sever
reduse, pentru a continua sau măcar a mima pe plan intern aproximativ o economie
monetară era necesar să se apeleze la contramarcare.
Refolosirea unor piese emise cu 100-200 de ani mai devreme, cu mici excepţii, prin
metoda contramarcării a fost o măsură absolut necesară. La momentul atacului lui
Burebista nu cred că putem vorbi de o deosebită prosperitate şi bogăţie în oraşele de pe
coasta vestică a Pontului Euxin (măcar pentru Histria, Tomis şi Callatis). La Histria, în
secolul I a. Chr., emisiunile monetare suferă din punct de vedere al cantităţii ca şi a lipsei
de varietate în ceea ce priveşte tipurile monetare. Fapt valabil şi pentru celelalte colonii. Se
depăşise cu mult perioada emiterilor regulate şi de o relativă abundenţă în monetăriile
locale, iar contramarcarea monedelor este o dovadă în acest sens.
Aceste date sunt de interes pentru a ne putea crea, poate doar la stadiul de ipoteză, o
imagine despre valoarera prăzilor obţinute de armata lui Burebista, măcar din punct de
vedere monetar. Deci, încă odată, situaţia economică a oraşelor dobrogene nu pare a fi fost
una fericită. În acest sens, nu ştim în ce măsură ţelul acţiunilor militare îl constituia
cucerirea „bogatelor oraşe greceşti”, unde posibila pradă ar fi reprezentat unica
determinare. Situaţia polisurilor dobrogene corespundea fie unei crize generale în lumea
greacă sau doar de uneia locală-zonală.
Apariţia uneori a unei singure contramărci, sau a două-trei, respectiv chiar patru
poate fi explicată şi prin imprimarea monedelor în mod variat, adică nu este absolut nevoie
ca aproximativ aceeaşi masă monetară să fie supusă repetat acestui proces. Adică o
monedă nemarcată până la un moment dat putea fi imprimată abia într-o a doua sau a
treia etapă de contramarcare desfăşurată în respectivul oraş. Nu mai discutăm dacă totuşi
avem pe o monedă contramarcată de mai multe ori măcar una din contramărci
aparţinătoare altui centru monetar.
Informaţiile privitoare la tema tratată de către noi nu lipsesc cu desăvârşire iar
aceste date sunt oferite de cercetările noastre şi ale unor alţi numismaţi români, mai vechi
şi mai recente, dedicate cu migală, răbdare şi interes ştiinţific unui subiect generos.
Evident că toate observaţiile noastre sunt oricând perfectibile, în funcţie de ceea ce ne va
oferi pe mai departe cercetarea de profil.
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Abstract: The history of the legion XV Apollinaris represents one of the most disputed issues of
Principate’s military history. It’s beginnings, as is the case for many other roman units are wrapped in
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Cassius Dio citează numele legiuniii XV Apollinaris printre cele 23 de legiuni create
de către Augustus, dintre care 19 mai existau în timpul vieţii istoricului originar din Nicaea
în Bithynia1. Prima atestare a unei legiuni cu numărul de ordine XV o constituie
proiectilele de praştie cu acest număr înscris pe ele, folosite la asediul cetăţii Asculum
(90/89 a. Chr.) din perioada războiului social2. Pentru autorul monumentalului articol
Legio din RE, E. Ritterling, momentul creării legiunii nu este cunoscut3. Totuşi, premisele
apariţiei acestei legiuni pot fi identificate în timpul campaniilor lui Caesar de cucerire a
Galliei. Viitorul dictator a recrutat în anul 53 a.Chr. o legiune cu numărul XV4 pentru a
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înlocui o altă legiune distrusă în anul precedent în bătălia de la Atuatuca5. Legiunea a fost
trimisă în anul 52 a. Chr. Împotriva Iapodes care atacaseră oraşele din Gallia Cisalpină,
între care Aquilea şi Tergeste6. Tabăra de iarnă a legiunii a fost stabilită, cel mai probabil,
la Aquilea7. În anul 50 a. Chr., din ordinul Senatului, Caesar i-a cedat lui Pompeius două
legiuni, I, recrutată de către acesta din urmă în anul 55 a.Chr. şi transferată în subordinea
colegului său de triumvirat, şi XV8. Cele două legiuni au fost trimise la Capua, de unde
urmau să plece spre Syria, rămasă fără apărare în urma dezastrului lui Crassus la
Carrhae9. La Aquilea, a fost transferată în locul legiunii XV, legiunea XIII10. Cele două
legiuni i-au fost, însă, cedate lui Pompeius de către consulul C. Marcellus lui Pompeius11.
Doi ani mai târziu, legio XV se afla în rândurile armatei lui Pompeius, purtând numărul de
ordine III, în bătălia de la Pharsalus12. S-a presupus că militarii legiunii III s-au numărat
printre cei 24.000 de prizonieri de război proveniţi din armata lui Pompei redistribuiţi
ulterior în legiunile lui Caesar13. Potrivit acestei ipoteze, Caesar ar fi reconstituit legio XV,
însă atât mărturiile istoricilor antici cât şi studiile cercetătorilor actuali cu privire la acest
fapt sunt contradictorii14. Nu dispunem de nicio informaţie certă asupra aceastei legiuni
pentru perioada 49-41 a.Chr. sau a locului unde ar fi staţionat. L. J. F. Keppie datează
dispariţia noii legiuni în anul 49 î.Chr, în Africa, fără a oferi explicaţii asupra acestei
ipoteze15. Potrivit ipotezei susţinute de învăţatul sloven J. Šašel, legiunea XV nu ar fi fost
desfiinţată după bătălia de la Pharsalus, ci trimisă în Illyricum, unde ar fi rămas cel puţin
până în anul 44 a. Chr., urmând să plece în expediţia parthică planificată de Caesar. Acelaşi
autor susţinea că Illyricum devenise baza de concentrare a armatelor care urmau să
5
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participe la acest război16. Ca argument în sprijinul acestei ipoteze, Šašel evocă o inscripţie
care îl are ca dedicant pe un militar din legiunea XV, un descoperită în 1980 la Most na
Soci, pe cursul mijlociu al râului Isonzo, la nord-nord-est de Aquilea, datată, în funcţie de
tipul de gravare al literelor în ultimele decenii ale Republicii 17. Pentru Šašel, inscripţia
fragmentară în care apare acest ignotus din tribul Velina constituie principalul argument
pentru identificarea legiunii XV creată de Caesar în 53 a.Chr. cu legio XV Apollinaris din
perioada lui Augustus. În regiunea dintre Aquilea şi Emona se află numeroase se află
numeroase monumente funerare cu inscripţie, dedicate unor militari defuncţi ai legiunii
XV Apolliniaris, cele mai târzii datând din perioada lui Claudius, fapt care sugerează
prezenţa continuă a acestei unităţi în perioada cuprinsă între primele decenii ale secolului
I a.Chr. şi prima jumătate a secolului I p.Chr. În zonă mai sunt atestaţi trei soldaţi ai
legiunii care aparţin tribului Velina18. Recrutarea militarilor unei legiuni nu era, însă,
restrânsă la membrii unui singur trib. Spre exemplu, a fost descoperit în albia râului
Isonzo, în apropiere de Mainizza, lângă un pod situat pe drumul care lega Aquilea de
Emona un bloc cu o inscripţie funerară dedicată unui militar al legiunii XV Apollinaris,
aparţinând tribului Pupinia, datând din prima jumătate a secolului I p. Chr19. Aşa cum
conchide şi cercetătorul american Everett L. Wheeler, teza identificării legiunii XV create
de Caesar cu legiunea XV Apollinaris din perioada lui Augustus doar pe baza acestor
inscripţii nu se susţine20.
Se pune, apoi, problema, identificării legiunii XV create de Caesar după bătălia de la
Pharsalus cu legio XV Apollinaris. După bătălia de la Philippi, în 42 a. Chr., Octavianus şia reorganizat forţele aflate în subordine şi a creat o colonie de veterani la Cremona în anul
următor21, în care s-au stabilit foşti militari din legiunile II şi X22.
Există şi o inscripţie în care este evocat un anume Naevius, veteran al legiunii XV
Apollinaris. Inscripţia funerară de la Ricengo, localitate aflată la nord-vest de Cremona,
dedicată acestui fost soldat, ar putea constitui cea mai timpurie atestare a numelui
Apollinaris, având ca terminus post quem anul 41 a. Chr23. Cu toate acestea, epigrafa
respectivă nu poate fi considerată drept o dovadă în sprijinul ipotezei potrivit căreia cele
16
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două legiuni ar fi fost identice. Surprinzătoare este prezenţa acestui veteran al unei legiuni
subordonate lui Caesar Octavianus într-o colonie a lui Antonius. Sursele sugerează că,
ulterior bătăliei de la Philippi, a existat tendinţa ca legiunile aparţinând aceluiaşi triumvir
să fie aşezate în aceeaşi colonie24. Potrivit acestei reguli, în condiţiile în care veteranii legio
X, reconstituită de Lepidus în 44 a. Chr. şi transferată în subordinea lui Antonius în anul
următor au fost colonizaţi la Cremona împreună cu cei din legio II, aflată sub comanda
aceluiaşi triumvir, este greu de crezut că venirea veteranilor legiunii XV Apollinaris
datează din această perioadă25. Naevius şi foştii săi camarazi din această legiune s-au
stabilit la Cremona mai curând după bătălia de la Naulochos. Este atestată, de asemenea,
prezenţa în această colonie a unor veterani proveniţi din alte legiuni, datând din perioada
augustană timpurie26.
La Ateste, colonie de veterani fondată după victoria de la Actium în jurul anului 30
a. Chr, au fost găsite 27 de inscripţii în care apar numele a şapte legiuni (IIII, V, IX, XI,
XII, XIV, XV şi XIIX) şi a trei cohorte. În cinci (sau şase ?) dintre aceste epigrafe, veteranii
poartă cognomen ex-virtute Actiacus27. Aceştia aparţin, în exclusivitate, legiunii XI, dar
epitetul Actiacus nu este prezent pe toate inscripţiile veteranilor unităţii respective,
colonizaţi la Ateste28. Printre veteranii atestaţi la Ateste se află şi un fost soldat al legiunii
XV (fără supranumele Apollinaris), L. Valerius, care nu poartă cognomen-ul Actiacus29.
Aceste inscripţii nu dovedesc, totuşi, faptul că legiunea nu ar fi participat la bătălia de la
Actium sau că nu ar fi purtat, încă, în această perioadă, cognomen-ul Apollinaris30. În
inscripţiile care menţionează legiuni, cognomina nu apar regulat înainte de perioada lui
Claudius. Singura informaţie utilă pe care ne-o oferă inscripţiile de la Ateste în legătură cu
legiunea XV este că aceasta exista deja în anul 31 a. Chr. Prin urmare, nu poate fi exclusă
înfiinţarea acesteia încă din anul 41 a. Chr., când Octavianus şi-a reorganizat legiunile.
Informaţiile de care dispunem în prezent ne permit să afirmăm că, în perioada 41-31 a.
Chr., urmaşul lui Caesar nu a mai creat nicio legiune31. O concluzie plauzibilă care se
desprinde pe baza analizei inscripţiilor de la Cremona şi Ateste este cea potrivit căreia cea
de a doua legiune XV întemeiată de Caesar în 49 a. Chr. poate fi identificată cu legio XV
Apollinaris32.
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Atribuirea epitetului Apollinaris legiunii ca urmare a victoriei lui Augustus la
Actium la 2 septembrie 31 a. Chr este cel puţin discutabilă 33. Dacă L. Valerius ar fi
participat la bătălia de la Actium este puţin probabil că el ar fi omis să menţioneze acest
fapt.
Asocierea numelor legiunilor cu epitetele divine este rară. Pe lângă cazul legiunii XV
Apollinaris, în perioada postaugustană mai poate fi citat doar cel al legiunii I Minervia,
creată de Domitianus în 83 p. Chr34. Din această perspectivă este surprinzătoare apariţia la
Cremona a două inscripţii care menţionează asemenea epitete primii ani după crearea
acestei colonii: este cazul celei dedicate lui lui Naevius, din XV Apollinaris, şi a celei care îl
are ca subiect pe C. Lanius, din legio X Veneria35. Data înfiinţării coloniei Cremona poate
fi invocată ca terminus post quem pentru inscripţia lui Lanius. Ideea de a-i conferi legiunii
X acest epitet îi poate fi atribuită lui Caesar, ca semn al veneraţiei faţă de zeiţa din care
dictatorul pretindea că descinde. Acesta nu mai este, însă, atestat de nicio altă sursă. De
aceea, se poate presupune că legiunea a primit acest cognomen după anul 44 a. Chr.,
pentru a comemora numele celui care a creat-o, în pofida faptului că, începând cu anul 43
a. Chr., ea s-a aflat în subordinea lui Antonius36. Un asemenea epitet este cu atât mai
surprinzător în condiţiile în care triumvirul, după bătălia de la Philippi, numele acestuia a
fost tot mai frecvent asociat cu Dionysos37. Cassius Dio menţionează faptul că, anticipând
conflictul cu Antonius, Octavianus Caesar a făcut eforturi mari pentru a convinge coloniile
înfiinţate de Antonius în Italia să treacă de partea sa 38. Cu siguranţă, şi Cremona a trecut
de partea viitorului Augustus, fapt cu atât mai uşor de înţeles dacă acceptăm ipoteza
potrivit căreia în această colonie fuseseră aşezaţi veterani ai două legiuni care îi
aparţinuseră odată lui Caesar: X Veneria şi XV Apollinaris.
Apollo a fost adoptat de viitorul Augustus ca divinitate protectoare, fapt care a dus
la naşterea unor anecdote cu caracter supranatural potrivit cărora zeul ar fi fost tatăl
primului princeps39. De asemenea, meritul victoriei de la Actium i-a fost atribuit protecţiei
aceluiaşi zeu40. Acordarea epitetului Apollinaris poate fi plasată, mai curând, în contextul
33
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anilor 42-36 a. Chr., respectiv între bătălia de la Philippi şi cea de la Naulochos41. La
Philippi, ambele tabere angajate în confruntare au luptat sub auspiciile lui Apollo 42. Tot în
această perioadă, Octavianus a început să aplice pe documentele oficiale sau personale
sigiliul pe care era gravat un Sphinx43. Grifonul este un motiv mitologic de inspiraţie
orientală care apare în Grecia mai întâi pe ceramica protocorintică şi corintică timpurie 44 şi
este asociat pentru prima dată cultului Apollo pe monumentele din insula Delos datând
din secolul VI a. Chr, făcând referire la miturile legate cultul lui Apollo în ţinuturile
hyperboreenilor45. De asemenea, grifonul apare ca simbol pe monedele de bronz ale
cetăţilor din Asia Mică, precum Assos şi Teos. În secolul I a. Chr., pe aversul monedelor
emise de aceste cetăţi era figurat Augustus, iar pe revers erau reprezentaţi grifoni46. În
Italia, grifonii apar în iconografia funerară etruscă între secolele IV-I a. Chr.47, dar la Roma
lipsesc de pe monedele emise de Sulla pe care apar Apollo şi simbolurile asociate
acestuia48. Apollo venerat în Magna Graecia avea mai curând trăsăturile zeului venerat la
Delos, Apollo Hyperboreus, decât ale celui de la Delphi. Din acest punct de vedere este
elocvent episodul relatat de Herodot, referitor la Aristeas din Proconessos, care ar fi
călătorit până în ţinuturile hyperboreenilor, apărând trei sau patru secole mai târziu la
Metapontum, în sudul Italiei, ca ipostază a lui Apollo49. Pythagora era numit la Crotona
Hyperboreus Apollo50, iar legendele referitoate la naşterea sa susţin că acest zeu era tatăl
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filozofului originar din Samos51. Răspândirea cultului lui Apollo Hyperboreus în Italia de
Sud a fost pusă pe seama activităţilor şcolii pythagoreice 52. Apollo şi grifonii apar frecvent
în iconografia şi numismatica din Sicilia, Tarentum şi numeroase alte cetăţi din Magna
Graecia din perioada arhaică până în perioada elenistică53. La Alexandria, în Egipt, a
apărut o tetradrahmă pe al cărei revers este figurat un grifon cu un picior sprijinit pe o
roată, datând din cel de-al 14-lea an al domniei lui Nero (67/68)54, când legio XV
Apollinaris a iernat la Alexandria55. În secolul I a. Chr., grifonii sunt figuraţi pe denarii
emişi de regele Bogud al Mauretaniei, partizan al lui Antonius începând cu anul 40 a. Chr.,
şi înlăturat de la putere doi ani mai târziu56. De asemenea, pe cuirasa statuii de la Prima
Porta datând din anii 20-17 ac.Chr., care îl reprezintă pe Augustus, este reprezentat zeul
Apollo Hyperboreus călărind un grifon57. Prin urmare, atribuirea cognomen-ului
Apollinaris şi adoptarea grifonului ca simbol al acestei legiuni, în asocierea cu Apollo
Hyperboreus, adorat mai ales în sudul Italiei pot fi puse mai curând pe seama victoriei de
la Naulochos, din 36 a. Chr., decât a victoriei de la Actium58. Principalul colaborator al
triumvirului, M. Vipsanius Agrippa, a fost primul comandant roman decorat cu corona
classica, distincţie care i-a fost conferită pentru victoria de la Naulochos.
Caesar Octavianus a inaugurat în 28 a. Chr. un templu dedicat lui Apollo pe Palatin,
a cărui construcţie a început după victoria obţinută de Agrippa59. Printre piesele care au
decorat acest monument se numără şi plăcile de teracotă de Campania pe care erau figuraţi
doi grifoni flancând un crater şi cadrul unei porţi pe care erau reprezentaţi, de asemenea,
doi grifoni în poziţie heraldică, încadrând un trepied60. În lexiconul gramaticului
51
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alexandrin Hesychius, din secolul V p. Chr., grifonul semnifică, totodată, un simbol de
legiune. De asemenea, grifonul face trimitere, ca simbol, la o parte constitutivă din corpul
unei nave sub formă de animal înaripat, ca instrument al răzbunării 61. Este de presupus că
legiunea a participat la bătălia de la Naulochos alături de legio X Fretensis, al cărei
cognomen şi însemne se presupune a fi fost conferite în urma prezenţei acestei din urmă în
confruntarea dintre forţele lui Agrippa şi cele ale lui Pompeius62. Pe baza acestei voci din
lucrarea eruditului alexandrin, E. L. Wheeler a întrevăzut o posibilă legătură între grifon,
ca viitor simbol al legiunii XV Apollinaris şi proiectilul numit harpago, creat de M.
Vipsanius Agrippa înainte de bătălia de la Naulochos63.
Grifonul ca element iconografic reprezentativ pentru ideea de răzbunare a reapărut
în anul 2 a. Chr., când Augustus a consacrat templul dedicat lui Mars Ultor, ca urmare a
promisiunii făcute la Philippi în schimbul victoriei asupra asasinilor tatălui său adoptiv. Pe
cuirasa statuii de cult a zeului reprezentat în echipament militar, aflată în templu, erau
sculptaţi grifoni64.
Prin urmare, identificarea noii legiuni XV, create de Caesar în jurul anului 49 a. Chr.
pentru a înlocui cele două legiuni (I şi XV) cedate lui Pompei în anul anterior cu legio XV
Apollinaris este plauzibilă, cu toate că nu dispunem de informaţii referitoare la această
unitate datând din perioada 49-41 a. Chr. Legiunea a fost angajată în războiul dus de
Caesar Octavianus împotriva lui Sextus Pompeius; s-a distins la Naulochos, victorie în
urma căreia a primit cognomen-ul Apollinaris şi a adoptat ca emblemă grifonul. Unii
dintre veteranii acesteia, precum Naevius, au fost lăsaţi ulterior la vatră şi colonizaţi la
Cremona.
S-a presupus că legiunea a fost trimisă în Illyrcum, unde a participat la campaniile
lui Octavianus Caesar între anii 35-33 a. Chr., iar apoi a fost prezentă alături de acesta în
bătălia de la Actium împotriva lui Marcus Antonius şi a Cleopatrei, în anul 31 a.Chr65.
Ulterior, legiunea a fost trimisă în Illyricum, în regiunea de nord devenită ulterior
Pannonia. Informaţiile cu privire la operaţiunile în care a fost implicată legiunea şi la locul
în care a staţionat în timpul domniilor primilor doi principi sunt foarte puţine. Cu toate
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acestea, în apropiere de Cremona şi Aquilea au fost găsite numeroase inscripţii funerare şi
pe material tegular care dovedesc prezenţa legiunii în regiune, datând din timpul
împăratului Claudius I66.
Nu este cunoscut locul în care a staţionat în timpul lui Augustus şi al lui Tiberius,
ipoteza potrivit căreia legiunea a fost stabilită la Emona (Ljubljana) fiind infirmată67.
Poziţia geografică a Emonei, la intersecţia rutelor care deschideau accesul dinspre valea
Dunării spre valea Padului şi a celor care uneau Italia de Illyricum făceau din această
aşezare un nod strategic. Datorită acestui fapt, ipoteza staţionării unei legiuni la Emona în
primele decenii ale Principatului a fost susţinută de numeroşi cercetători68. Cea mai
disputată teză a fost aceea potrivit căreia legio XV Apollinaris ar fi staţionat la Emona
până în anul 14 p. Chr., dată în jurul căreia aşezarea respectivă ar fi primit statutul de
colonia, iar legiunea ar fi fost transferată la Carnuntum (Petronell)69. Principalul argument
adus în discuţie de susţinătorii acestei teze este o inscripţie datată în anul 15 p. Chr., despre
care s-a presupus în mod eronat că ar reprezenta documentul care consemna fundarea
coloniei70. Totodată, la Emona au fost descoperite doar două inscripţii ale unor soldaţi ai
legiunii XV Apollinaris activi la data gravării acestor dedicaţii71. Colonia Iulia Emona este
atestată în timpul lui Plinius cel Bătrân, însă data fondării acesteia nu este cunoscută72.
Explorările arheologice au adus la lumină vestigiile unui castru de pământ din perioada
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anterioară ridicării aşezării civile. Se poate presupune că legio XV Apollinaris sau altă
legiune illyrică ar fi staţionat în viitoarea colonie în perioada campaniei lui Octavianus
Caesar73.
În perioada 31-16 a. Chr., limes-ului illyric rămas liniştit. Este posibil ca legiunea să
fi fost transferată în Hispania pentru a participa la războiul împotriva Cantabrilor (26-19 a.
Chr.)74. Legio XV Apollinaris a revenit în Illyricum, unde avea misiunea de a proteja
nordul Italiei şi căile de comunicaţie cu Dunărea de un eventual atac dinspre Est al
populaţiilor din Pannonia care ar fi putut veni pe culoarul Carnuntum –Scarbantia –
Savaria – Poetovio – Emona - Aquilea sau prin defileele alpine din Noricum. După ce a
participat la campania lui Drusus Maior în Raetia din anul 15 a. Chr., a rămas în această
nouă provincie pentru a păzi pasul Brenner75. Anexarea „regatului” Noricum a determinat
o redesfăşurare a legiunilor din Illyricum. La Lauriacum (actualul Lorch) a fost stabilită o
garnizoană romană care avea misiunea de a supraveghea valea Dunării şi de a proteja calea
de acces reprezentată de râul Enns. Romanii erau preocupaţi, în egală măsură, de rutele
montane de acces spre Italia din zona centrală a noii provincii76. Detaşamente din legio
VIII Augusta sunt atestate la Magdalensburg, iar la Rotterman, în apropiere de valea
râului Enns, unde acesta traversează lanţul muntos Niedere Tauern prin defileul Pyhrn, a
fost găsită inscripţia funerară a unui miles din legiunea XV Apollinaris77.
Cu siguranţă, legiunea a participat la războiul pannonic desfăşurat între anii 14-9 a.
Chr., precum şi la operaţiunile de reprimare a revoltei din Pannonia, desfăşurată între anii
6-9 p.Chr, însă nu avem informaţii în acest sens.
În această perioadă, legiunile din Illyricum au fost transferate din zona Aquilea spre
nordul provinciei. Odată cu reprimarea revoltei desfăşurate între anii 6-9 p. Chr., a fost
creată noua provincie Pannonia care includea şi un segment din aşa-numitul „drum al
ambrei” dintre Aquilea şi Carnuntum, care până atunci aparţinuse provinciei Noricum78.
În anul 14 p. Chr., cele trei legiuni care formau garnizoana Pannoniei (VIII Augusta,
IX Hispana şi XV Apollinaris) s-au revoltat. Acestea erau reunite într-o singură tabără, pe
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perioada verii, dar, în mod obişnuit, staţionau separat79. Din păcate, nu cunoaştem unde
staţionau cele trei legiuni şi nici situarea castra aestiva. În legătură cu acest subiect între
cerceători au avut loc numeroase dezbateri, care nu au dus, însă, la o soluţie unanim
acceptată. Au fost vehiculate nume precum Poetovio, Siscia, Sirmium, Savaria, Emona şi
Carnuntum, fără a fi aduse, însă, dovezi solide de ordin arheologic sau epigrafic 80. Se pare,
însă, că Emona era situată în apropierea regiunii unde se aflau proprietăţile dăruite
veteranilor. Situarea acestor proprietăţi într-o regiune mlăştinoasă este motivul care a dus
la izbucnirea revoltei81.
O altă problemă care a generat numeroase dezbateri este cea a datei la care legiunea
XV Apollinaris a fost transferată la Carnuntum. Se ştie cu certitudine că unitatea se afla în
această aşezare în anul 63 p. Chr., când a fost trimisă de Nero în expediţia în Armenia sub
comanda lui Cn. Domitius Corbulo82. Data transferului la Carnuntum variază, potrivit
studiilor cercetătorilor care au abordat acest subiect, în intervalul 15-50 p. Chr83. Alţi
cercetători au datat transferul legiunii la Carnuntum în 14 p. Chr. pe baza ipotezei false
potrivit căreia, anterior acestui an, legio XV Apollinaris staţionase la Emona, şi a
inscripţiei din 14/15 p. Chr., care a fost invocată ca dovadă a conferirii statutului de colonie
acestei aşezări. Alţii au datat redislocarea legiunii la Carnuntum în perioada 17-19 p. Chr.,
pe care au pus-o atât pe seama alungării de la putere a regelui marcoman Marobodus şi
numirii lui Vannius în fruntea Quadilor, dar şi a opiniei eronate privind identificarea
nivelului arheologic al castrului din perioada lui Tiberius84. Cel mai probabil, legiunea a
fost transferată la Carnuntum în deceniul patru al secolului I p. Chr., perioadă în care pe
79
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Dunăre patrula deja o flotă, iar numeroase alte indicii demonstrează că sistemul militar
defensiv roman se stabilise pe linia fluviului85.
În anul 6 p. Chr., Tiberius, care urma să conducă ofensiva proiectată în Boemia
împotriva lui Marobodus, îşi stabilise cartierul general pe timpul iernii la Carnuntum86.
Această operaţiune de anvergură nu a mai avut loc, ca urmare a declanşării revoltei în
Pannonia87. Printre legiunile aflate în subordinea viitorului principe s-a aflat, cu siguranţă,
şi legio XV Apollinaris. S-a presupus că pe locul cartierului general al lui Tiberius a fost
ridicat castrul de pământ al legiunii. Explorările arheologice au dovedit că faza de piatră a
castrului nu este anterioară domniei lui Traian, iar cele mai timpurii indicii ale fazei de
pământ datează din timpul principatului lui Claudius88. Pentru identificarea acestei faze a
fost propus castrul de pământ de la Gerulata (Rusovce), situat sub castrul unei unităţi
auxiliare din perioada Flaviilor la 10 kilometri în aval, pe malul drept al Dunării, de
Carnuntum89. Prin urmare, cartierul general al lui Tiberius stabilit în anul 6 p. Chr. ar fi
fost la Gerulata, nu la Carnuntum. O situaţie similară constatăm şi în cazul castrelor de la
Vetera I şi Vetera II, în Germania Inferior, situate doar la câţiva kilometri unul de
celălalt90.
Venirea legiunii XV Apollinaris la Carnuntum trebuie pusă în legătură cu alungarea
de la putere a lui Vannius. Tacitus menţionează că împăratul Claudius i-a oferit acestuia
azil pe teritoriul Italiei şi i-a ordonat guvernatorului Pannoniei, Palpellius Hister să
transfere o legiune pe malul Dunării91. E. L. Wheeler a presupus că, anterior, tabăra
legiunii s-a aflat la o oarecare distanţă de linia Dunării, iar la Gerulata a staţionat doar o
vexillatio sau o unitate auxiliară. În timpul domniei lui Tiberius, Scarbantia (Sopron),
aflată la sud de Carnuntum a devenit colonie, iar Savaria (Szombathely), aflată la sud de
Scarbantia, a primit acelaşi statut. Ambele colonii au fost populate cu veterani ai legiunii
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XV Apollinaris92. Fiecare dintre aceste două aşezări ar fi putut găzdui legiunea înainte de a
deveni colonie93. Totuşi, este posibil ca doar unele detaşamente ale legiunii să fi fost
detaşate în cele două aşezări. În acest caz, putem afirma că veteranii s-au stabilit în
localităţile în care îndeplinit serviciul activ94. Unii dintre veterani au ales Savaria, alţii
Carnuntum, după cum o dovedesc stelele funerare ale acestora din urmă. Motivele care iau determinat pe foştii legionari să prefere coloniei Savaria aşezarea din apropierea
castrului coloniei continuă să constituie subiect de dezbatere între cercetători95.
Singurul document epigrafic legat de venirea legiunii la Carnuntum este o inscripţie
de fundaţie, pierdută acum, a unei clădiri ridicate sub Claudius în jurul anului 53/54 p.
Chr.96 Cele 39 de inscripţii funerare ale unor militari ai legiunii, dintre care unele au fost
datate la mijlocul secolului I p. Chr. sau în deceniile anterioare, găsite în apropiere de
castrul de la Petronell, nu oferă indicii privind momentul stabilirii unităţii la Carnuntum.
În opera lui Tacitus, Annales, sfârşitul domniei lui Vannius este situat între episodul
campaniei guvernatorului Germaniei Superior, P. Calvisius Sabinus Pomponius Secundus
împotriva Chattilor97 şi evenimentele din Britannia în perioada în care era guvernator P.
Ostorius Scapula98. Campania condusă de Pomponius a început în anul 49 p. Chr., iar
operaţiunile din Britannia datează din anii 48-51 p. Chr99.
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Trebuie avută, de asemenea, în vedere, menţionarea de către marele istoric roman a
faptului că Vannius a fost alungat de la putere după 30 de ani de domnie 100. Acesta a fost
numit de Drusus în anul 19 p. Chr.101, aşadar transferul legiunii XV Apollinaris la
Carnuntum de către Palpellius Hister trebuie datat în anul 49 p. Chr102.
Nu avem informaţii referitoare la istoria legiunii în cei 12 ani care au urmat stabilirii
la Carnuntum cu excepţia stelelor funerare ale unor militari care au servit în rândurile
acesteia. Descoperirea, la Vindobona, a unei inscripţii dedicate unui centurion, C. Atius, şi
a unei tegule care, aparent, purta ştampila legiunii, a fost interpretată de unii cercetători ca
fiind un indiciu cu privire la participarea unităţii la ridicarea castrului de pământ pe locul
unde se află acum Viena, speculaţie care nu a fost confirmată arheologic103.
Următorul episod important din istoria Legio XV Apollinaris a fost dislocarea
acesteia în Orient, între anii 63-71 p. Chr. Alături de vexillationes ale altor unităţi din zona
Dunării, legiunea a fost transferată la Melitene în Cappadocia, în anul 63 p. Chr., sub
comanda generalului Cn. Domitius Corbulo, pentru a participa la expediţia împotriva
parţilor. Comanda corpului expeditionar din Pannonia i-a fost încredinţată, fără îndoială,
legatului legiunii, A. Marius Celsus104. Armata romană a fost concentrată la Melitene,
unde, începând cu anul 70 p. Chr., a staţionat legio XII Fulminata, şi a invadat Armenia,
trecând prin Tomisa, traseu care a fost ales şi de Lucullus în 69 a. Chr105. Relatarea lui
Tacitus nu conţine informaţii detaliate cu privire la rolul jucat de legiune în campanie 106.
Trupele romane au rămas pe valea râului Arsanias, în Sophene cel puţin până în octombrie
65 p. Chr107. Retragerea tuturor trupelor romane din Armenia nu este menţionată în mod
explicit în mărturiile de care dispunem cu privire la acordul de la Rhandeia din 63 p. Chr,
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spre deosebire de înţelegerea din anul anterior108. Legiunea a staţionat, probabil, între anii
64-66 p. Chr. la Satala, unde avea să fie dislocată permanent începând cu domnia lui
Hadrianus. Cu siguranţă că această bază a început să joace un rol important în cursul
primei campanii în Armenia conduse de Corbulo între anii 55-58 p. Chr, ca punct de
legătură pe linia de aprovizionare care venea de la Trapezus, situat pe malul sudic al Mării
Negre109.
În vara anului 66 p. Chr., legio XV Apollinaris a fost transferată la Alexandria, în
Egipt, unde şi-a petrecut iarna110. Ipotezele referitoare la prezenţa legiunii în capitala
Egiptului au provocat controverse între cercetători. În 66 p. Chr., Nero plănuia o campanie
împotriva albanilor din Caucaz şi a ethiopienilor111, informaţie care nu a fost luată în serios
de unii istorici, în timp ce alţii au tras concluzia că împăratul intenţiona să atace Regatul
parthic112. În vederea campaniei din Caucaz, el a concentrat în Asia trupe din Britannia,
Illyricum şi Germania, pe care le-a rechemat ulterior pentru a reprima revolta lui
Vindex113. Încă din anul 62 p. Chr., detaşamente de pretorieni au fost trimişi în
recunoaştere spre sud, pe cursul Nilului, în vederea campaniei proiectate în Ethiopia 114.
Patru ani mai târziu, 2.000 de soldaţi din Africa au sosit la Alexandria ca întăriri pentru
cele două legiuni din Egipt115. Se poate presupune că aceste întăriri constituiau o vexillatio
a legiunii III Augusta116. De asemenea, la Alexandria a fost trimisă şi ala I Siliana, care a
fost rechemată ulterior de Nero, ca urmarea a izbucnirii revoltei lui Vindex 117. În primăvara
anului 67, când Nero l-a numit pe Vespasianus în fruntea forţelor trimise împotriva
rebelilor din Iudeea, viitorul principe l-a însărcinat pe fiul său Titus să meargă la
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Alexandria pentru a lua comanda legiunii XV Apollinaris şi a o aduce pe teatrul de
operaţii118. Unii autori au încercat să susţină ipoteza potrivit căreia legiunea nu s-ar fi aflat
în Alexandria din Egipt, ci la Alexandria ad Issum, în nordul Syriei119. Această ipoteză nu
poate fi acceptată, deoarece atât contextul cât şi informaţiile oferite de surse oferind dovezi
privind prezenţa legiunii în Egipt în anul 66 p. Chr120. În scurt timp, unitatea li s-a alăturat,
la Ptolemais, în Syria Phoenice, legiunilor V Macedonica şi X Fretensis. Vespasianus a
invadat Galileea, unde a capturat Gabara, operaţiune la care a participat, cu siguranţă, şi
legio XV Apollinaris121. Următorul obiectiv al armatei romane a fost cetatea Iotapata, a
căreri apărare i-a fost încredinţată lui Flavius Iosephus122. Asediul Iotapatei a durat 47 de
zile (8 iunie ?-20 iulie 67 p. Chr.), fortăreaţa fiind cucerită în urma unui asalt efectuat prin
surprindere de legiunea XV Apollinaris, condusă de Titus şi de tribunul Domitius
Sabinus123. Ulterior, legiunile V Macedonica şi X Fretensis au fost trimise să ierneze la
Caesarea Maritima, iar XV Apollinaris la Scythopolis124. După un răgaz de numai 20 de
zile, cel trei legiuni au fost concentrate la Scythopolis şi trimise împotriva oraşelor Tiberias
şi Tarichaeae125 . Oraşul Tarichaeae a fost cucerit după bătălia de la lacul Gennesareth126.
Ultima confruntare a anului 67 p. Chr. a avut loc la Gamala, care a fost supusă unui asediu
timp de şapte luni de către forţele regelui Agrippa II. Ulterior, oraşul a fost cucerit de
armata romană condusă de Vespasianus la 10 noiembrie, operaţiune în cursul căreia legio
XV Apollinaris a jucat un rol important127. În cursul iernii anului 67/68 p. Chr., legio X
Fretensis a staţionat la Skythopolis, iar legiunile V Macedonica şi XV Apollinaris la
Caesarea128.
Lucrarea istoricului roman de origine iudaică nu mai conţine informaţii referitoare
la participarea legiunii XV Apollinaris în campania din Iudaea în perioada 68-69 p. Chr.
La 3 iulie 69 p. Chr., unitatea, alături de celelalte două legiuni aflate în Iudaea, i-au jurat
credinţă lui Vespasianus, numit împărat la iniţiativa prefectului Egiptului, Tiberius

118

Flavius Iosephus, loc. cit.; Suetonius, Titus, IV, 3; T. Franke, Die Legionslegaten der römischen Armee in der Zeit von

Augustus bis Traian, Viena, 1991, nr. 107; A. Burnett, M. Amandry, Père P. Ripolllès, op.cit., nr. 44.
119

B. W. Jones, Which Alexandria ?, Athenaeum LXII, 1984, p. 281-285, unde reia o teză mai veche a lui Th. Mommsen,

susţinută şi de alţi istorici.
120

W. Schur, op. cit., p. 99 şi urm.; L. J. F. Keppie, loc. cit.

121

Flavius Iosephus, Bellum Iudaicum, III, 7, 1. Cu privire la participarea legiunii la operaţiunile din Iudeea, vezi: J.

Rodríguez González, Historia de las legiones romanas, I, Madrid, 2001, p. 193-207, 361-370.
122

Ibidem, III, 7, 3-31; 33-36;

123

Ibidem, III, 7, 34; Domitius Sabinus, PIR2 D 163; PME D 32.

124

Ibidem, III, 9, 1.

125

Ibidem, III, 9, 7-8.

126

Ibidem, III, 10

127

Ibidem, IV, I, 3-11

128

Ibidem, IV, 2, 1.

72

Alexander, cu două zile mai înainte129. Mucianus a fost trimis spre Italia în fruntea unei
armate puternice formate din legiunea VI Ferrata şi 13.000 de vexillarii din alte legiuni,
printre care se regăseau, cu siguranţă, şi quintadecimani, însoţiţi de efective importante
din cadrul trupelor auxiliare130.
După plecarea lui Vespasianus în Egipt, Titus a fost numit în fruntea forţelor
expediţionare romane din Iudaea şi i-a predat comanda legiunii XV Apollinaris lui M.
Tittius Frugi131. Unii cercetători au emis ipoteza potrivit căreia o vexillatio a legiunii a fost
inclusă în corpul expediţionar condus de Viridius Geminus, trimis de Vespasianus în Pont
pentru a reprima revolta condusă de Anicetus, dar, în absenţa unor dovezi concrete,
aceasta rămâne o simplă speculaţie132.
Asediul Ierusalimului de către forţele subordonate lui Titus, printre care se afla şi
legio XV Apollinaris, a durat din primăvara până la sfârşitul lui septembrie 70 p. Chr133.
Operele istoricilor ne oferă însă detalii minore privind participarea legiunii la această
campanie134. Legiunea şi-a ridicat tabăra la Scopus, împreună cu legio V Macedonica135.
Mai este menţionat un berbec de asalt al legiunii 136, iar într-un alt pasaj sunt evocate
faptele tribunului Domitius Sabinus, care s-a distins în cursul cuceririi celui de-al doilea
zid al Ierusalimului137. Numele legiunii este menţionat din nou în cursul operaţiunii de
cucerire a celui de-al treilea zid al oraşului, unde a ridicat o rampă de acces din pământ, în
apropierea mormântului Marelui Preot138.
După cucerirea şi distrugerea Ierusalimului, legiunile V Macedonica şi XV
Apollinaris l-au însoţit pe Titus pe drumul său prin Caesarea Maritima, Caesarea
Philippi, Berytus, Antiohia, Zeugma, înapoi spre Antiohia, Ierusalim, călătorie care s-a
încheiat la Alexandria139. Legiunea XV Apollinaris a fost trimisă înapoi în Pannonia, iar
legio V Macedonica în Moesia140. Revenirea legiunii la Carnuntum nu poate fi datată
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anterior anului 71 p. Chr141. Legatul legiunii în această perioadă a fost Sex. Sentius
Caecilianus142. În perioada cuprinsă între căderea Ierusalimului şi plecarea din Alexandria,
numeroşi soldaţi din legio V Macedonica au fost transferaţi în legio XV Apollinaris143. În
rândurile unităţii au servit şi soldaţi ai unor legiuni desfiinţat de Vespasianus. Cinci dintre
aceştia, ale căror stele funerare au fost descoperite la Carnuntum, sunt originari din
Colonia Claudia Ara Agrippinensis (Köln), din Germania Inferior144. Au fost găsite, de
asemenea, 13 inscripţii funerare dedicate unor militari de origine orientală 145. Zece dintre
aceştia proveneau din Syria, din oraşele vizitate sau despre care se presupune că au fost
vizitate de Titus în cursul călătorie sale din anii 70-71 p. Chr146.
Odată revenită la Carnuntum, legiunea a început lucrările de refacere a castrului,
finalizate în jurul anului 73 p. Chr147. Înlocuirea fazei de pământ cu faza de piatră a
castrului de la Carnuntum datează din aproximativ 100 p. Chr148.
În perioada 73-105 p. Chr., legio XV Apollinaris a participat la ridicarea a
numeroase construcţii la Carnuntum. Printre acestea pot fi citate termele din interiorul
castrului unităţii auxiliare149. La Vindobona au fost găsite 11 tegule datând din secolul I p.
Chr., care poartă cartuşul legiunii XV Apollinaris, ceea ce sugerează participarea unităţii la
construirea castrului de la Viena150.
Războaiele împotriva dacilor, germanilor şi sarmaţilor din perioada 85-106 p. Chr. a
determinat deplasarea centrului de greutate al dispozitivului militar roman dinspre zona
renană spre cele situate pe cursul mijlociu şi inferior al Dunării. În ceea ce priveşte
participarea legiunii XV Apollinaris la conflictele din anii 85-97 p. Chr., documentaţia este
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foarte săracă151. S-a presupus că un indiciu l-ar putea reconstitui inscripţia care atestă
rechemarea în serviciul activ a lui L. Pellartius Celer Montanus, veteran decorat de Titus în
timpul războiului iudaic şi lăsat la vatră după 43 de ani de serviciu militar, pentru a prelua
postul de armidoctor al legiunii XV Apollinaris. Această numire, în opinia unor autori, a
avut legătură cu o presupusă expediţie a trupelor din Pannonia - printre care şi o vexillatio
a legiunii XV Apollinaris - conduse de L. Funisulanus Vettonianus împotriva dacilor care
au invadat Moesia în iarna anului 84/85 sau în primăvara anului 85 p. Chr., şi l-au ucis pe
guvernatorul C. Oppius Sabinus152. Sursele existente trimit, însă, spre o interpretare
diferită a evenimentelor, prezentă în lucrările altor cercetători153. Împăratul Domitianus a
sosit pe frontiera moesică, însoţit de prefectul pretoriului, Cornelius Fuscus 154. Dacii au
fost respinşi peste Dunăre, iar principele a decis să divizeze Moesia, a cărei graniţă era
considerată prea întinsă pentru a răspunde necesităţilor defensive ale porţiunii de limes
cuprinse între Pannonia şi Marea Neagră. Cu acest prilej, au fost create două noi provincii
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imperiale de rang consular, Moesia Superior şi Moesia Inferior 155. Divizarea a fost operată
în anul 86 p. Chr., iar în fruntea Moesiei Superior a fost numit L. Funisulanus
Vettonianus, după ce guvernase Pannonia156. Numele primului guvernator al Moesiei
Inferior nu este cunoscut cu certitudine, deşi au fost emise unele ipoteze. Majoritatea
cercetătorilor înclină spre M. Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus, despre care s-a
presupus că a guvernat Moesia după moartea lui C. Oppius Sabinus, iar între 86-89 p. Chr.
a fost guvernator al Moesiei Inferior157. Cei doi guvernatori au obţinut victorii împotriva
dacilor şi au fost distinşi cu dona militaria, iar împăratul Domitianus a primit trei noi
salutaţii imperiale (XII-XIV) în ultima parte a anului 86 p158. Rezultă că L. Funisulanus
Vettonianus a condus expediţia de represalii împotriva dacilor în calitate de guvernator al
Moesiei Superior, nu al Pannoniei. Era logic ca baza de lansare a ofensivei să fie teritoriul
moesic, afectat de invazia dacilor. Pe de altă parte, pentru a invada Dacia, o armată venită
din Pannonia ar fi fost obligată să traverseze regiunile mlăştinoase de pe valea Tisei şi
teritoriile controlate de sarmaţii iazygi, fapt care, din punct de vedere strategic şi
operaţional, era dezavantajos în comparaţie cu o acţiune pornită din Moesia.
După dezastrul suferit de Cornelius Fuscus159 şi victoria obţinută de Tettius
Iulianus160, Domitianus a fost, totuşi, nevoit, să încheie pacea cu Decebal 161, ca urmare a
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revoltei lui L. Antonius Saturninus162 şi a conflictului cu Quadi şi Marcomanni pe cursul
mijlociu al Dunării163.
Participarea legiunii XV Apollinaris la războiul cu marcomanii dar şi la alte războaie
în ultimii ani ai domniei lui Domitianus este foarte probabilă. Mărturie în acest sens stau
epigrafele dedicate unor militari romani ai legiunii:
M. Iulius Avitus, care a servit ca centurion în legio XV Apollinaris, iar ulterior în V
Macedonica şi XVI Flavia Firma, a fost distins cu dona militaria pentru bravură bello
Dacico et bello Germanico164.
Un tubicen, M. Praeconius Iucundus, a primit, la rândul său, dona militaria din
partea unui împărat al cărui nume nu este menţionat. Îl putem identifica pe acest principe
cu Domitianus, al cărui nume a fost martelat sau nu a fost menţionat pe numeroase
epigrafe165.
Centurionul M. Herennius Valens a servit în mai multe legiuni care staţionau în
provinciile situate în zona dunăreană, inclusiv în legio XV Apollinaris şi s-a presupus că în
cursul carierei sale militare a participat atât la războaiele lui Domitianus cât şi la cele
dacice ale lui Traian166.
Orosius, VII, 10, 4: nam quanta fuerint Diurpanei Dacorum regis cum Fusco duce proelia quantaque Romanorum
clades, longo textu evolverem, nici Cornelius Tacitus, qui hanc historiam diligentissime contextuit...; Iordanes, Getica,
78: Tum Gothi haud segnes reperti arma capessunt primogene conflictu mox Romanos devincunt, Fuscoque duce
extinto divitias de castris militum spoliant magnaque potiti per loca victoria iam proceres suos, quorum quasi fortuna
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T. Cassius Secundus, centurion în legiunea XV Apollinaris a primit dona militaria,
însă este dificil de determinat dacă aceste distincţii i-au fost conferite de către Domitianus
sau de către Traian167.
Dificultăţi de datare similare prezintă şi inscripţia dedicată lui M. Pompeius Asper,
centurion în legio XV Apollinaris şi promovat centurion în a treia cohortă pretoriană,
probabil pentru bravura dovedită în războaiele lui Domitianus la Dunăre168.
S-a presupus, de asemenea, că M. Apicius Tiro, primus pilus al legiunii XXII
Primigenia, a obţinut această avansare ca recompensă pentru comportamentul dovedit în
luptele lui Domitianus la Dunăre, în calitate de centurion al legiunii XV Apollinaris169.
Unul dintre cei mai experimentaţi generali ai epocii lui Domitianus, Cn. Pinarius
Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus, atestat ca guvernator al Moesiei la 12 iulie 96170,
este numit în fruntea Pannoniei, fapt dovedit de o diplomă datând din 20 februarie 98 171.
S-a presupus că Pompeius Longinus a fost transferat în Pannonia pentru a conduce
operaţiunile împotriva iazigilor în războiul împotriva sarmaţilor şi al suebilor, izbucnit în
95/96172.
Se pare că legiunea a participat şi la războaiele dacice ale lui Traian cel puţin cu o
vexillatio. O dovadă privind posibila participare la prima expediţie, în anii 101-102, o
reprezintă dona militaria acordate guvernatorului provinciei, Q. Glitius Atilius Agricola173.
Mai bine documentată este participarea la cea de a doua expediţie dacică a lui Traian, între
105-106174. În forul lui Traian au fost descoperite mai multe fragmente de arhitravă pe care
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se crede că au fost gravate numele legiunilor care au participat la războiul dacic al acestui
împărat. Pe unul din aceste fragmente apar numele legiunilor XV Apollinaris şi XX Valeria
Victrix175. De fapt, singurele dovezi de ordin epigrafic invocate de istorici pentru prezenţa
legiunii în Dacia sunt două inscripţii, dintre care una i-a fost dedicată de centurionul C.
Iulius Macer unui signifer al acestei unităţi stabilit în Colonia Ulpia Sarmizegetusa176.
Acesta este motivul pentru care unii cercetători sunt de părere că nu există suficiente
dovezi privind participarea legiunii la războaiele dacice ale lui Traian177.
Una dintre cele mai controversate probleme ale istoriei militare romane şi care a
generat numeroase dezbateri între cercetători o constituie cea a plecării legiunii XV
Apollinaris de la Carnuntum la Satala, în Armenia Minor, în estul Cappadociei. O a doua
întrebare este cea legată de eventuala participare a legiunii la războiul parthic al lui Traian.
În acest caz, rămâne de determinat când a fost legiunea redislocată în Orient, dacă a
revenit în Pannonia şi anul în care aceasta a fost transferată la Satala.
Legio XV Apollinaris se afla, cu siguranţă, la Satala, în anul 135 p. Chr., când
guvernatorul de atunci al Cappadociei, Flavius Arrianus, şi-a mobilizat trupele împotriva
alanilor care invadaseră Armenia178. Informaţii suplimentare aduce inscripţia care redă
cariera lui Q. Lollius Urbicus, legat al legiunii X Gemina între 130-132 p. Chr., perioadă în
care această unitate staţiona la Vindobona, în Pannonia Superior, în timp ce la Carnuntum
se afla legio XIIII Gemina179. Prin urmare, data la care legio XV Apollinaris a fost
transferată de la Carnuntum la Satala este situată în intervalul 106-130 p. Chr.
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Principalele surse utilizate de cei mai mulţi istorici în încercarea de a stabili data
transferului legiunii XV Apollinaris din Pannonia în Cappadocia sunt cinci incripţii de la
Satala, dintre care patru sunt situate în apropierea locului unde s-a aflat castrul în care
staţiona unitatea.
Inscripţia dedicată lui L. Antonius Paternus, un evocatus care a servit în legiunea
XV Apollinaris în funcţia de custos armorum, precizează că acesta a murit la vârsta de 53
de ani, după îndeplinirea a 28 de stipendia180. Epigrafa poate fi datată în secolul II p. Chr.,
dar nu oferă nicio informaţie suplimentară de ordin cronologic.
Alte trei inscripţii oferă informaţii în legătură cu locul de naştere al militarilor
cărora le-au fost dedicate. Ti. Iulius Martialis, născut la Savaria, în Pannonia, a murit la
vârsta de 30 de ani după ce a servit 13 ani în legio XV Apollinaris181. T. Flavius Mansuetus,
având gradul de beneficiarius legati, născut la Virunum, în Noricum, a fost înmormântat
la 35 de ani, după ce a servit 18 stipendia182.
T. B. Mitford a încercat pe baza unei inscripţii funerare de la Satala, dedicată Flaviei
Valentia, soţia lui Flavius Silvanus, despre care se presupunea că a servit în legio XV
Apollinaris, să dovedească faptul că unitatea respectivă a fost transferată în Cappadocia în
ultimii ani ai domniei lui Traian183. Cercetătorul britanic consideră că această epigrafă este
contemporană cu cele dedicate lui Ti. Iulius Martialis, T. Flavius Mansuetus şi
centurionului P. Turranius Severus. Acesta din urmă a murit la Satala la vârsta de 41 de
ani, după ce a fost avansat de la poziţia de princeps posterior în cohorta V a legiunii IIII
Flavia la cea de hastatus prior în cohorta VI a legiunii XV Apollinaris184. S-a presupus că
transferul centurionului din legio IIII Flavia, care se afla în acea perioadă în Dacia şi nu a
participat la războiul parthic al lui Traian, în legio XV Apollinaris a avut loc înainte de
plecarea acesteia din urmă spre Orient185.
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Nici vârsta militarilor amintiţi în inscripţiile respective, nici numărul de stipendia
efectuate de aceştia nu oferă informaţii cu privire la data plecării legiunii XV Apollinaris de
la Carnuntum.
Ritterling data plecarea legiunii de la Carnuntum în anul 114, însă într-un alt pasaj
al articolului său publicat în Real-Encyclopädie, cercetătorul german a exprimat serioase
îndoieli în acest sens186. Atractivă în sine, ipoteza plecării legiunii spre Orient în anul 114 p.
Chr., dată la care la Carnuntum ar fi fost transferată legio XIIII Gemina, a fost susţinută
de mai mulţi cercetători187. Alţi cercetători au respins ipoteza participării legiunii la
războiul parthic desfăşurat între anii 114-117188. Potrivit unor istorici, legiunea a participat
la acest război cu efectiv complet, apoi s-a reîntors la Carnuntum, unde ar fi rămas până în
122189. Au fost, de asemenea, istorici care au susţinut teza participării legiunii cu o

idem, The Inscriptions from Satala (Armenia Minor), ZPE CXV, 1997, p. 145, apreciază în mod correct faptul că
transferul din poziţia de princeps posterior al celei de-a cincea cohorte a unei legiuni în cea de hastatus prior al celei de-a
şasea cohorte a altei legiuni reprezintă o avansare (cf. ILS 2446); autorul AE 1988 1044 afirmă în mod eronat faptul că P.
Turranius Severus a fost promovat din legiunea XV Apollinaris în legiunea IIII Flavia şi că un detaşament al acesteia din
urmă ar fi participat la războiul parthic al lui Traian. Detaşamentele legiunii IIII Flavia atestate la Aulutrene, în
apropiere de Apamea în Phrygia nu datează din această perioadă. În ceea ce priveşte această discuţie, vezi: M. Christol, T.
Drew-Bear, Inscriptions militaries d’Alutrene et d’Apamée de Phrygie, în La Hierarchie (Rangordnung) de l’armée
romaine, ed. Yann le Bohec, Paris, 1995, p. 75-76, 78; T. Drew-Bear, W. Eck, Kaiser-, Militär-, und Steinbruchinschriften
aus Phrygien, Chiron VI, 1976, p. 308-309. Prezenţa legiunii IIII Flavia în Orient (CIL III 387, 195; E. Ritterling, RE XII,
1925, col. 1545-1546) sunt ulterioare domniei lui Traian; E. L. Wheeler, Legio XV Apollinaris: From Carnuntum to
Satala – and beyond, în vol. Y. le Bohec, C. Wolff (éd.), Les Légions de Rome sous le Haut-Empire, Actes du Congrès de
Lyon (17-19 septembre 1998), Lyon, 2000, p. 283, nr. 142 pentru această dispută.
186

E. Ritterling, RE XII, 1925, col. 1284-1285, cu privire la participarea legiunii la războiul parthic al lui Traian. Referitor

la îndoielile sale în legătură cu această ipoteză şi datarea stabilirii legiunii în Orient în 117 sau în 123 p. Chr., vezi: ibidem,
col. 1754. Ezitările sale au fost împărtăşite şi de H. M. D. Parker, op.cit., p. 159, nr. 6.
187

R. Hanslik, RE Suppl. X, col. 1094-1095, s.v. Marcus Ulpius Traianus; Swoboda, op.cit., p. 47; H. Stiglitz, RE Suppl.

XII, 1970, col. 1576, s.v. Carnuntum; R. Syme, Hadrian în Moesia, ArhVest XIX, 1968, p.106-109 = Danubian Papers,
Bucureşti, 1971, p. 210-212; idem, The First Garrison of Trajan’s Dacia, Danubian Papers, Bucureşti, 1971, p. 97, 101; B.
Lörincz, Ziegelstempel römischer Gebäude im Barbaricum, AÉrt C, p. 64-65; A. Mócsy, op. cit., p. 98-99; T. B. Mitford,
Some Inscriptions from the Cappadocian Limes, JRS LXIV, 1974, p. 168; idem, Cappadocia and Armenia Minor:
Historical Settings of the Limes, ANRW II.7.2, 1980, p. 1197; J. C. Mann, op.cit., p. 44, nr. 514; G. Webster, op.cit., p. 64;
K. Genser, op.cit., p.639, nr. 403, unde apare o listă bibliografică extinsă. Cu privire la venirea legiunii XIV Gemina în
locul legiunii XV Apollinaris în 114, vezi: L. J. F. Keppie, The Legionary Garrison of Judaea under Hadrian, Latomus
XXXII, 1979, p. 861; D. L. Kennedy, Legio VI Ferrata: The Annexation and Early Garrison of Arabia , HSCPh LXXXIV,
1980, p. 302-303.
188

B. Rémy, L’évolution administrative de l’Anatolie aux trios premiers siècles de notre ère, Lyon, 1986, p. 75, unde se

susţine ideea transferului legiunii de la Carnuntum la Satala în anul 117 p. Chr; B. Lörincz, op.cit., p. 286, nu face nicio
afirmaţie în privinţa eventualei participări a legiunii la războiul parthic şi datează plecarea acesteia în Cappadocia în
118/119 p. Chr.
189

D. L. Kennedy, op. cit., p. 302-303. Cu privire la infirmarea acestei ipoteze, considerată ca fiind insufficient

argumentată, vezi J. Fitz, Legio XV Apollinaris in the East under Trajan, Alba Regia XIX, p. 292.

81

vexillatio la această campanie, care ar fi fost stabilită ulterior la Satala, fiind urmată în
jurul anului 119 de trupele rămase la Carnuntum190.
Retorul M. Cornelius Fronto afirma că trupele care au participat la războaiele dacice
ale lui Traian l-au însoţit pe împărat şi în campania împotriva parthilor191. Într-adevăr,
unele dintre trupele provinciei Pannonia au luptat în Orient192.
Ala I Flavia Augusta Britannica milliaria civium Romanorum, prezentă pe lista
unităţilor Pannoniei Inferior pe diplomele din 110, este atestată în Orient la 1 septembrie
114193 şi se pare că militarii unităţii au dedicat două inscripţii, la Nicopolis, în Armenia
Minor194, şi la Amaseia195. T. B. Mitford a invocat prezenţa acestei unităţi auxiliare pe
frontul parthic drept dovadă pentru participarea legiunii XV Apollinaris la campanie196.
Acelaşi istoric aduce ca mărturie în sprijinul ipotezei sale două monede pe care era
contramarcat numele legiunii, una descoperită la Nicopolis, pe Eufrat, datând din 105/106,
iar cealaltă la Vahsin, din ultimii ani ai domniei lui Traian 197. Însă data emiterii monedelor
şi cea la care au fost contramarcate pot fi diferite. Mai mult, având în vedere că, potrivit
tezelor susţinute de Mitford, legiunea a fost transferată în Cappadocia în epoca lui
Hadrianus, aceste monede nu oferă informaţii utile cu privire la data sosirii unităţii în zona
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Eufratului. Toate aceste documente nu pot fi datate cu certitudine, motiv pentru care nu
pot oferi informaţii cu privire la data sosirii legiunii XV Apollinaris la Satala198.
Atenţia lui E. Ritterling i-a fost atrasă de inscripţia dedicată lui M. Ulpius Dasius, de
la Sirmium, optio în legio XV Apollinaris, decedat la vârsta de 40 de ani după efectuarea a
20 de stipendia199. Această epigrafă a generat o vie dezbatere între cercetătorii de prestigiu.
Ronald Syme a văzut în acest monument funerar dovada participării legiunii la războiul
parthic al lui Traian200. Potrivit marelui istoric britanic, gentiliciul lui Dasius dovedeşte că
soldatul respectiv a fost recrutat în jurul anului 94 p. Chr., când viitorul împărat ar fi
guvernat Moesia Superior. În realitate, Traianus nu a guvernat această provincie, în
fruntea căreia s-a aflat, în perioada 93/94-95/96, Cn. Pinarius Aemilius Cicatricula
Pompeius Longinus201. Pe de altă parte, până în 106 p. Chr., Sirmium a aparţinut
Pannoniei, nu Moesiei Superior202.
B. Lörincz a datat recrutarea lui M. Ulpius Dasius în 98/99 p. Chr. şi anul morţii
acestuia în virtutea „principiului dominoului” care, în viziunea sa, caracterizează transferul
legiunilor din Pannonia în primii doi ani ai domniei lui Hadrianus203. Astfel, legiunile I şi
II Adiutrix, au revenite din războiul parthic şi s-au stabilit în castrele unde au staţionat
anterior: II Adiutrix la Aquincum, unde a înlocuit legiunea X Gemina, care a fost
transferată la Vindobona, iar I Adiutrix la Brigetio204. La rândul său, legio XIIII Gemina a
fost transferată de la Vindobona la Carnuntum, în locul legiunii XV Apollinaris, care ar fi
plecat în jur de 118/119 p. Chr. la Satala, în Cappadocia. Revenirea legiunii II Adiutrix în
Pannonia a fost datată, de asemenea, în 118/119 p.Chr., ca indiciu al „principiului
dominoului” fiind invocată inscripţia funerară dedicată lui P. Aelius Lucus, veteran al
acestei unităţi, care ar fi murit după 140 p. Chr205. Însă această epigrafă oferă încă şi mai
puţine informaţii decât cea dedicată lui M. Ulpius Dasius. Ea nu menţionează numărul de
stipendia efectuate de P. Aelius Lucus, iar Lörincz nu oferă argumente pentru datarea
monumentului sepulcral în deceniul cinci al secolului II p. Chr. Prin urmare, cele două
inscripţii nu oferă dovezile necesare susţinerii tezei cercetătorului maghiar 206.
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În replică, J. Fitz a avansat ipoteza potrivit căreia Traian ar fi guvernat Pannonia
între anii 92/93-96, în timp ce M. Ulpius Dasius ar fi servit într-o unitate auxiliară înainte
de a fi transferat în legio XV Apollinaris. Învăţatul maghiar nu este de acord cu datarea
plecării legiunii în 118/119 p. Chr. şi atrage atenţia asupra absenţei dovezilor privind
prezenţa unităţii la Carnuntum după primii ani ai secolului II p. Chr207.
K. Strobel a respins obiecţiile lui J. Fitz şi a preluat ipoteza lui B. Lörincz privind
transferul legiunii XV Apollinaris de la Carnuntum la Satala în 118/119208.
Datarea acestor inscripţii pe baza interpretării manierei de gravare a literelor în
situaţii care reclamă criterii mult mai riguroase este de natură să genereze interpretări
marcate de subiectivism. Din acest motiv, niciuna dintre construcţiile propuse mai sus nu
rezistă unei analize riguroase.
Absenţa materialului epigrafic nu doar la Carnuntum, ci în întreaga Pannonie, care
să ateste activitatea legiuniii XV Apollinaris în această provincie în epoca lui Traian dă
câştig de cauză ipotezei formulate de J. Fitz209.
De asemenea, cariera lui M. Ulpius Dasius nu poate fi reconstituită pe baza
inscripţiei funerare respective210 şi nu există dovezi că acest soldat al legiunii XV
Apollinaris ar fi fost primul din familia sa care a primit cetăţenia romană211. Teza privind
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primirea cetăţeniei de la împăratul Traian se bazează, la rândul său, pe o altă ipoteză,
foarte controversată, potrivit căreia viitorul principe ar fi fost guvernator al Pannoniei212.
Concluzia care se desprinde din analiza inscripţiei funerare dedicate lui M. Ulpius Dasius
este că aceasta nu oferă informaţii care să permită datarea plecării legiunii XV Apollinaris
de la Carnuntum în 118/119 p. Chr213.
O altă categorie de documente care trebuie avută în vedere în dezbaterea privind
plecarea legiunii de la Carnuntum este materialul tegular. Ştampile tegulare ale legiunii XV
Apollinaris au fost descoperite la nivelul primei faze de construcţie a castrului auxiliar de
la Quadrata (Lébény), unde au fost găsite, de asemenea, şi fragmente de terra sigillata
datând din primele decenii ale secolului II p. Chr214.
Materialul tegular respectiv a fost datat în perioda 115-118 p. Chr., fără a se aduce
argumente în acest sens. Potrivit lui B. Lörincz, ţiglele de la Quadrata care poartă ştampila
legiunii XV Apollinaris au fost produse la Carnuntum, fiind anterioare celor ale legiunii
XIIII Gemina găsite în acelaşi sit, teză care nu poate fi argumentată din punct de vedere
arheologic. Datarea acestor ţigle pe baza inscripţiei funerare a aparţinându-i lui M. Ulpius
Dasius, despre care s-a presupus că i-a fost dedicată în 118/119 p. Chr. nu poate fi
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argumentată215. Însă, aşa cum s-a arătat mai sus, epigrafa respectivă nu poate fi datată. Nu
poate fi exclus ca legio XIIII Gemina să fi folosit la construirea castrului de la Quadrata
ţigle, pe lângă cele purtând ştampila proprie, şi ale legiunii XV Apollinaris, care staţionase
anterior la Carnuntum. Acestea puteau fi depozitate perioade îndelungate de timp înainte
de a fi utilizate. Un exemplu edificator în acest sens îl oferă balnea castrului auxiliar de la
Carnuntum, construite din tegulae ale legiunii XV Apollinaris după ce această unitate a
plecat din Pannonia. Vechimea unei construcţii poate fi datată cu ajutorul obiectelor care
au fost descoperite în acelaşi context arheologic, dar vechimea tegulelor din componenţa
zidăriei nu poate fi determinată prin această metodă216.
Material tegular al legiunii XV Apollinaris a fost descoperit şi la Brigetio, unde
unitatea a participat la ridicarea castrului legionar din această aşezare. Castrul de la
Brigetio a fost ridicat între anii 97-114 ? P. Chr. Au fost identificate trei faze de construcţie:
între anii 97-101 p. Chr., după bellum Suebicum, au participat legio I Adiutrix şi vexilaţii
ale legiunilor XIII Gemina, XIIII Gemina şi XV Apollinaris; între 101-105 p. Chr, lucrările
au fost continuate de vexilaţiile legiunilor XI Claudia, XIIII Gemina şi XV Apollinaris,
legiunile XIII Gemina şi I Adiutrix fiind trimise pe teatrul de operaţii împotriva dacilor cu
întreg efectivul odată cu debutul primei expeditio Dacica217. Lörincz a identificat o a treia
perioadă (105-114 ? p. Chr.) a construcţiei castrului, la care au participat detaşamente
(„Bauvexillatio”) ale legiunilor XIIII Gemina, XV Apollinaris şi XXX Ulpia218. Ţiglele
ştampilate găsite în cuptorul local de ars material tegular atestă prezenţa unor vexilaţii ale
legiunilor XIIII Gemina şi XV Apollinaris în perioada 101-104 p. Chr.; au fost descoperite,
de asemenea, ştampile care evocă vexilaţiile a trei legiuni, fără ca numele acestora să fie
menţionat219. R. Saxer a presupus că ştampilele tegulare pe care apar numele legiunilor
XIIII Gemina şi XV Apollinaris datează din anii 101-104 p. Chr. şi că aceasta din urmă nu a
mai participat ulterior la ridicarea castrului de la Brigetio. Cercetătorul german a ridicat
obiecţii cu privire la punerea semnului egal între durata de staţionarea a unei legiuni într-o
aşezare şi cea de utilizare a materialului tegular purtând numele acesteia în situl
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respectiv220. La rândul său, K. Strobel susţine că ştampilele tegulare la care apare textul
tres vexillationes aparţin perioadei primei expediţii dacice a lui Traian 221. M. Kandler a
datat debutul lucărilor de construire a castrului legionar de la Brigetio în ultimii ani ai
secolului I p. Chr., lucrare care, potrivit opiniei sale, a fost dusă la bun sfârşit de legiunile
XIIII Gemina şi XV Apollinaris222. Prin urmare, materialul tegular de la Brigetio nu oferă
dovezi privind prezenţa legiunii XV Apollinaris în Pannonia după anul 106223.
Se poate afirma că legiunea a produs, în cea de a doua perioadă de staţionare la
Carnuntum, o mare cantitate de tegule. Ţigle pe care era imprimată ştampila acestei unităţi
au fost descoperite la Vindobona, Wallsee (în apropiere de Lauriacum), la Mauerbach,
situat pe frontiera dintre Pannonia şi Noricum şi chiar la nord de Dunăre, în barbaricum,
pe teritoriul actual al Slovaciei224.
Tegule ştampilate ale legiunii XV Apollinaris au fost descoperite şi la Zeiselmauer,
în Austria, dintre care una în castrul de pământ datând din perioada Flaviilor, în timp ce
altele au fost descoperite în acelaşi context cu material tegular aparţinând legiunii II
Italica, înfiinţată în anul 166 p. Chr225.
Din analiza materialului epigrafic şi tegular referitor la legio XV Apollinaris rezultă
că nu există indicii pentru prezenţa acestei unităţi în Pannonia după anul 106 p. Chr.226
Inscripţia dedicată lui L. Terentius Rufus, centurion al legiunii I Minervia, distins
cu dona militaria în războiul dacic al lui Traian şi promovat primus pilus în legio XV
Apollinaris prezintă o importanţă deosebită pentru istoria legiunii în perioada lui Traian.
Textul epigrafei respective a fost analizat de cercetătorul american E. L. Wheeler, care a
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încercat pe baza acestuia să demonstreze teza transferului legiunii din Pannonia în Egipt în
106 p. Chr227. Se poate presupune că Terentius Rufus i-a atras atenţia viitorului împărat
Hadrianus, care în 105-106 era legat al legiunii I Minervia fiind promovat şi transferat în
legiunea XV Apollinaris, primind, totodată sarcini speciale în vederea dislocării acesteia în
Egipt228.
Acest transfer trebuie privit din perspectiva evenimentelor din anul 106 p. Chr.:
crearea a două noi provincii, Dacia şi Arabia. Legio III Cyrenaica, aflată la Nikopolis, în
Egipt, alături de legio XXII Deiotariana, a fost transferată în noua provincie, Arabia229.
Această decizie nu este surprinzătoare dacă se are în vedere că legiunea a mai fost dislocată
în Orient în perioada 63-71 şi că a staţionat la Alexandria în iarna anului 66-67.
Absenţa informaţiilor în legătură cu prezenţa legio XV Apollinaris în Pannonia în
perioada posterioară anului 106 şi existenţa unor date cu privire la transferul acesteia în
Egipt au fost remarcate de mai mulţi cercetători230.
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O altă epigrafă care le-a atras atenţia cercetătorilor este dedicaţia de pe un altar
ridicat de un alt centurion al legiunii XV Apollinaris, Annius Rufus, în templul lui Sarapis
de la Mons Claudianus, în Egipt, după anul 103 p. Chr., mai curând posterior anului 106 p.
Chr. Ofiţerul respectiv poartă titlul de praepositus al carierei de la Mons Claudianus231. O
serie de cercetători, începând cu E. Ritterling, au presupus că Annius Rufus a fost trimis în
Egipt într-o misiune specială, în virtutea experienţei acestui centurion în coordonarea
activităţii de exploatare din carierele de piatră232. O situaţie asemănătoare a fost întâlnită
la Carystos, în Eubeea, unde centurionul T. Sergius Longus, însărcinat cu exploatarea
carierelor locale de piatră, i-a dedicat un altar lui Hercules233.
Aceste două situaţii i-au determinat pe unii autori să deducă faptul că legiunea a
plecat spre Orient cel mai timpuriu în anul 114 p. Chr. şi că Traian a detaşat câteva
detaşamente pentru anumite misiuni în Eubeea şi Egipt234. Această concluzie se sprijină pe
mai multe ipoteze dificil de demonstrat. În primul rând, ea presupune că Annius Rufus şi
T. Sergius Longus au primit aceste misiuni în aceeaşi perioadă de timp, respectiv cea a
războiului parthic al lui Traian. De asemenea, prezenţa cognomen-ului Optimus în
titulatura împăratului presupune că inscripţia datează din anul 114 p. Chr. sau dintr-o
perioadă ulterioară. Nu în ultimul rând, o asemenea situaţie presupune că legio XV
Apollinaris a staţionat la Carnuntum până în anul 114 p. Chr. Însă, aşa cum arătat mai sus,
această presupoziţie nu a putut fi demonstrată, iar inscripţia dedicată lui Annius Rufus nu
poate fi invocată ca argument pentru participarea acestei legiuni la campania parthică 235.
Chiar dacă T. Sergius Longus a primit o însărcinare specială în Eubeea, acest fapt nu oferă
nicio informaţie asupra carierei lui Annius Rufus şi a provinciei în care staţiona legio XV
Apollinaris236.
Folosirea titlului Optimo Imp. ca terminus post quem pentru datarea inscripţiei
dedicate lui Annius Rufus în anul 114 p. Chr. merită analizată cu mai multă atenţie. Titlul
Optimus este menţionat pentru prima dată cu rol encomiastic în Panegyricus, rostit de
Plinius cel Tânăr la 1 septembrie 100 şi publicat în 103/104237. El mai apare într-o
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inscripţie datând din anul 99 p. Chr., descoperită la Mopsuestia, în Cilicia238, dar şi în alte
epigrafe anterioare anului 114 p. Chr., răspândite pe teritoriul imperiului, precum şi pe
aversul uneor monede datând din 103 p. Chr239. Acest titlu i-a fost conferit oficial lui
Traian de către Senat la odată situată în intervalul 10 august-1 septembrie 114 p. Chr240. De
asemenea, poziţia epitetului Optimus în topica inscripţiei dedicate lui Annius Rufus este
atipică, iar asocierea lui cu titlul de imperator nu mai este documentată în sursele
epigrafice241. Această expresie a fost folosită, se pare, doar de Hadrianus în discursul
funerar rostit la Roma în memoria predecesorului său242. Prin urmare, inscripţia nu oferă
argumente suficiente pentru a fi datată într-o perioadă ulterioară anului 114 p. Chr243.
Cu toate acestea, rămâne de demonstrat că legiunea XV Apollinaris se afla în Egipt
şi că Annius Rufus nu a fost detaşat din unitatea sa pentru a servi în altă provincie. Un caz
asemănător îl reprezintă inscripţia de la Wadi Semna, datând din 150-152/153 p. Chr., r 4.
fiind restituit astfel: Ulpio Himero p[raef(ecto) Mon]ti244. E. L. Wheeler a reinterpretat
textul şi a oferit o lectură diferită, după părerea noastră, perfect plauzibilă: p[raep(osito)
Mon]ti245. K. Strobel a remarcat că adminstraţia cariererelor de piatră din Egipt era riguros
structurată în epoca Principatului. Aceasta era constituită dintr-un procurator
metallorum, un conductor metallorum – ambii fiind numiţi frecvent din rândul liberţilor
imperiali – şi un centurion care comanda un detaşament dintr-o legiune sau o cohortă
auxiliară de valoarea unei centurii sau o turma de cavalerie246.
Acest text este o dedicaţie privată, iar termenul care desemnează funcţia deţinută de
Annius Rufus – praepositus – reprezintă echivalentul în limba latină al expresiei
construite din prepoziţia e¹pi\ urmată de un substantiv în cazul genitiv sau dativ, din
limba grească, frecvent atestată în textele de la Mons Claudianus şi Mons Porphyrites în
care apar centurioni care au îndeplinit aceeaşi funcţie. Aceştia comandau detaşamente din
legiunile care staţionau în Egipt sau primeau cu titlu provizoriu comanda unor
detaşamente ale unei unităţi auxiliare247. Învăţatul german a omis, însă, faptul că
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exploatările de la Mons Claudianus sau Mons Porphyrites le erau încredinţate doar
unităţilor regulate care staţionau permanent în Egipt şi făceau parte din garnizoana acestei
provincii248.
Unii cercetători au propus identificarea lui Annius Rufus cu un centurion al legiunii
XIII Gemina care apare într-o inscripţie de la Vindobona, unde unitatea a staţionat între
anii 92-101 p. Chr., când a plecat pe teatrul de operaţii în prima expediţie dacică a lui
Traian249. Castrul legionar de la Vindobona a fost construit în perioada 98-107 p. Chr., iar
o vexillatio a legiunii XIII Gemina a contribuit între anii 97-101 p. Chr. la ridicarea
castrului de la Brigetio. Legio XV Apollinaris a participat în această perioadă la ridicarea
ambelor castre250. Se poate presupune, aşadar, cu un grad ridicat de probabilitate, că Rufus
a fost transferat din în legio XV Apollinaris în jurul anului 101, când legio XIII Gemina a
plecat în războiul dacic. Cu siguranţă că experienţa câştigată de Annius Rufus în Pannonia
la ridicarea castrelor de la Vindobona şi Brigetio au fost luate în considerare după ce legio
XV Apollinaris a fost transferată în Egipt în momentul în care a fost numit în funcţia de la
Mons Claudianus, pe care a îndeplint-o la o dată curprinsă în intervalul 106-112 p. Chr251.
Prezenţa detaşamentului roman de la Mons Claudianus, condus de Annius Rufus, trebuie
pusă în legătură cu vastul program de construcţii de la Roma iniţiat de împăratul Traian
după cucerirea Daciei, în cursul căruia au fost ridicate Basilica Ulpia şi alte edificii252.
Un ostracon descoperit la Apollinopolis Magna (Edfu), datat 18 mai 116 p. Chr., face
referire la un sclav iudeu, Thermauthos, proprietatea unui centurion numit Annius253.
Identificarea acestuia din urmă cu ofiţerul numit în fruntea detaşamentului de la Mons
Claudianus este speculativă, dar nu poate fi exclusă. Din inscripţia funerară dedicată
centurionului P. Turranius Severus, mort la scurt timp după sosirea legiunii la Satala,
aflăm că moştenitorul său era libertul Turranius Epaphroditus254. Numele greceşti apar
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foarte rar în inscripţiile de la Carnuntum datând înainte de 106 p. Chr255. Acestea sunt
întâlnite aproape la fel de rar şi la Satala, chiar şi după sosirea legiunii XV Apollinaris, fapt
explicabil având în vedere că estul Cappadociei şi Armenia Minor nu au fost puternic
elenizate256. Concluzia care se impune în mod logic ar fi aceea că Epaphroditus a fost
cumpărat de stăpânul său în Egipt257.
În timpul războiului parthic al lui Traian legiunea nu a acţionat în Armenia, aşa cum
ar fi fost de aşteptat având în vedere transferul ulterior al acesteia la Satala, ci în sud. O
monedă descoperită de oraşul Arados şi o alta emisă sub Domitianus, după toate
probabilităţile la Neapolis în Samaria, contramarcate cu simbolul LXV, constituie dovada
prezenţei acestei legiuni în Phoenicia sau în Palestina în 115-117 p. Chr258. În absenţa altor
dovezi privind prezenţa legiunii pe teatrul de operaţii din Orient, cea mai plauzibilă ipoteză
ar fi aceea a unei misiuni de susţinere logistică a trupelor care au acţionat împotriva
rebelilor din Iudaea sau în alte misiuni.
În anul 115 p. Chr., revolta evreilor s-a aprins şi în Cyrenaica, de unde s-a extins şi în
Egipt în primăvara anului următor259. O scrisoare redactată pe papyrus descoperită la
Hermoupolis anunţă înfrângerea unei legiuni şi a trupelor neregulate recrutate din rândul
localnicilor. Textul epistolei mai menţionează că prefectul Egiptului mai dispunea de o
legiune (aÓllh legew¯n) care se afla deja în drum spre Memphis260. Concluzia care se
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desprinde în mod logic din acest pasaj este aceaa potrivit căreia în Egipt staţionau în
timpul revoltei iudeilor două legiuni. Identitatea legiunilor evocate în scrisoare nu poate fi
determinată cu precizie, dar cu siguranţă, cele două unităţi evocate sunt XV Apollinaris şi
XXII Deiotariana. Documentul citat nu trimite, cu siguranţă, la legio III Cyrenaica,
deoarece aceasta se afla în Iudaea în momentul desfăşurării revoltei din Egipt 261. Este
posibil, însă, ca legiunea III Cyrenaica să fi revenit în Egipt în corpul expediţionar condus
de Q. Marcius Turbo, trimis de împăratul Traian împotriva rebelilor262.
Revolta a fost reprimată înainte de moartea împăratului Traian, în august 117 p.
Chr.: principele i-a încredinţa lui L. Gavius Fronto, praefectus castrorum al legiunii XV
Apollinaris, misiunea de a fonda o colonie cu 3.000 de veterani în Cyrenaica 263. Studiul
carierei acestui ofiţer poate constitui o dovadă suplimentară în sprijinul ipotezei privind
prezenţa legiunii XV Apollinaris în Egipt între anii 106-117 p. Chr. Cetăţean de vază al
oraşului Attaleia, Fronto menţionează cu mândrie faptul că este primul din familia sa care
a fost ajuns la rangul de praefectus castrorum. Unul dintre fiii săi, L. Gavius Aelianus, a
fost promovat în ordinul senatorial şi a devenit quaestor pro praetore în Lycia et
Pamphylia în jur de 134-138 p. Chr., iar un nepot, L. Gavius Clarus, a ajuns praetor şi s-a
numărat printre prietenii oratorului M. Cornelius Fronto264. Inscripţia poate fi datată, pe
baza referinţelor legate de cariera fiului şi a nepotului, în ultimii ani ai domniei lui
Hadrianus sau în primii ani ai domniei succesorului acestuia, când L. Gavius Fronto era,
cel mai probabil, foarte bătrân. Asemenea altor epigrafe care conţin date despre cariera
unui primipilaris, detaliile referitoare la funcţiile deţinute în perioada anterioară primirii
rangului de primus pilus lipsesc şi din inscripţia dedicată acestui ofiţer. Inscripţia
menţionează, totuşi, că L. Gavius Fronto a primit demnitatea ecvestră şi a fost distins cu
dona militaria de către un împărat al cărui nume nu este precizat, acesta fiind, cu
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siguranţă, Domitianus. Legio III Cyrenaica, în care ofiţerul a servit ca primus pilus, nu a
participat la războaiele duse de Domitianus în zona Dunării mijlocii şi de jos. Prin urmare,
se poate trage concluzia că L. Gavius Fronto aparţinea ordinului ecvestru şi a renunţat la
statutul său social, intrând în armată cu rangul de centurion. El a servit în una din legiunile
care au participat la războaiele de la Dunăre ale lui Domitianus, prilej cu care a fost
decorat. L. Gavius Fronto a fost promovat primus pilus şi transferat în legio III
Cyrenaica265.
Determinarea datei la care L. Gavius Fronto a îndeplinit misiunea din Cyrenaica
ridică anumite dificultăţi. Fără îndoială că experienţa militară obţinută în războaiele de la
Dunăre l-a recomandat pe acest ofiţer capabil pentru postul de primus pilus în legio III
Cyrenaica în 106 p. Chr., an în care regatul arabilor nabateeni a fost anexat şi transformat
în provincie romană266. B. Dobson consideră că acţiunea de colonizare a Cyrenaicăi a
început când L. Gavius Fronto mai era primus pilus în legiunea III Cyrenaica267. Însă
inscripţie dedicată acestui personaj nu sugerează faptul că Gavius Fronto şi-ar fi continuat
cariera după momentul fondării noii colonii şi că acesta ar fi însoţit legio XV Apollinaris la
Satala. Intrat în armată în timpul lui Domitianus, L. Gavius Fronto era în vârstă în anul
117 şi urma să fie lăsat la vatră. Cercetătorul german K. Strobel a presupus că acest ofiţer a
fost promovat la rangul de praefectus castrorum şi numit în fruntea unei vexilaţii a
legiunii XV Apollinaris care ar fi făcut parte din corpul expediţionar condus de Q. Marcius
Turbo268.
Conducerea unor vexillationes provenite din legiuni de ofiţeri de rang ecvestru nu
este atestată anterior războaielor marcomannice din timpul lui Marcus Aurelius, ci de
ofiţeri din cadrul ordinului senatorial269.
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Cea mai probabilă ipoteză ar fi cea a promovării şi transferului lui L. Gavius Fronto
în legio XV Apollinaris înainte de războiul parthic, unde el a ocupat această poziţie timp de
câţiva ani. El a deţinut, în calitate de praefectus castrorum, comanda legiunii XV
Apollinaris în perioada în care unitatea s-a aflat în Egipt. Deoarece senatorilor le era
interzis accesul pe teritoriul Egiptului, în ierarhia legiunilor care staţionau în această
provincie nu existau legaţi şi tribuni laticlavi, conducerea revenindu-le prefecţilor. L.
Gavius Fronto nu a deţinut postul ducenar de praefectus castrorum Aegypti/in Aegypto.
Structura de conducere a armatei romane din Egipt este puţin cunoscută, însă se poate
presupune că L. Gavius Fronto, având rangul de praefectus castrorum, a comandat legio
XV Apollinaris, fiind în subordinea unui praefectus castrorum Aegypti270.
Ipoteza staţionării legiunii XV Apollinaris în Egipt în perioada 106-117 p. Chr. poate
explica absenţa aproape totală a informaţiilor cu privire la legaţii acestei unităţi în
perioada cuprinsă între începutul dinastiei Flaviilor şi ultimii ani ai domniei lui Hadrianus.
Lista legaţilor care au comandat legiunea între anii 49-73 p. Chr. este completă. Singurul
legat al legiunii XV Apollinaris cunoscut din timpul lui Traian este C. Minicius Fundanus,
care a deţinut acest rang în primii ani ai domniei acestui împărat271. Următorul legat
atestat este M. Vettius Valens, care a comandat legiunea în campania lui Flavius Arrianus
împotriva Alanilor, după anul 130 p. Chr272.
Din păcate, locul unde a fost fondată noua colonie nu este cunoscut şi nici legiunile
din rândurile cărora au fost recrutaţi cei 3.000 de locuitori ai acesteia. Nu este exclus ca
unii dintre aceştia să fi aparţinut legiunii XV Apollinaris, întrucât legiunea fiind
transferată în Egipt în 106 p. Chr., în 117 p. Chr. mulţi militari ai acesteia se aflau la vârsta
lăsării la vatră. Cu siguranţă că în încercarea de a reconsolida dominaţia romană în
Cyrenaica în urma dezastrului produs de revolta evreilor, împăratul Traian a aşezat în
această provincie veterani experimentaţi, care cunoşteau bine regiunea. Operaţiunea de
colonizare i-a fost încredinţată unui ofiţer valoros, L. Gavius Fronto, de asemenea bun
cunoscător al regiunii drept urmare a serviciului îndelungat în Egipt ca praefectus
castrorum legionis XV Apollinaris. Prin urmare, studiul carierei acestui ofiţer constituie,
ca şi în cazul lui Annius Rufus, o dovadă privind staţionarea legiunii XV Apollinaris în
Egipt între anii 106-117 p. Chr273.
Următoarea întrebare care apare în mod firesc se referă la data transferului legiunii
XV Apollinaris la Satala. Plecarea a avut loc înainte de anul 119 p. Chr, când este atestată
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prezenţa legiunilor III Cyrenaica şi XXII Deiotariana în castrul de la Nikopolis, în
apropiere de Alexandria274. În Arabia, legio VI Ferrata a înlocuit legio III Cyrenaica275.
Potrivit unor cercetători, egio VI Ferrata nu a plecat direct de la Samosata la Bostra, ci a
fost trimisă mai întâi în războiul parthic, la Artaxata, în Armenia276.
Seducătoarea ipoteză a „principiului dominoului” care presupune transferul
simultan al acestor legiuni din Pannonia şi din provinciile orientale în anul 117 p. Chr.
prezintă anumite inconsecvenţe. O evacuare totală şi rapidă a teritoriilor cucerite aflate la
est de Eufrat era imposibilă şi riscantă: Oshroene şi-a păstrat poziţia de regat clientelar,
situaţie care reclama o prezenţă militară romană, iar statutul regiunilor Sophene şi
Gordyene în aceeaşi perioadă face încă obiectul dezbaterilor cercetătorilor. Se poate
presupune că legio IIII Scythica a revenit la Zeugma277, cu toate că trupele din provinciile
de la Dunăre au fost rapid rechemate pentru a face faţă crizei din 118-119 p. Chr. provocate
de atacurile dacilor şi ale sarmaţilor278. Pe de altă parte, informaţiile cu privire la legiunile
III Gallica şi XII Fulminata pentru această perioadă lipsesc.
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E. L. Wheeler a propus o altă abordare. La scurt timp după ce a îmbrăcat purpura
imperială, în august 117 p. Chr, Hadrianus înlocuit pe prefectul Egiptului, Rutilius Lupus,
cu Q. Rammius Martialis, fost praefectus vigilum279. Revenirea legiunii III Cyrenaica la
Nikopolis după reprimarea revoltei iudeilor a determinat plecarea legiunii XV Apollinaris
din Egipt. L. Gavius Fronto s-a retras la Attaleia şi în fruntea legiunii a fost numit un legat
de rang senatorial. Plecarea legiunii din Egipt poate fi datată în 117 p. Chr., iar sosirea la
Satala cel târziu în 119 p. Chr. Inscripţia funerară de la Satala, dedicată lui Ti. Iulius
Martialis, militar al legiunii XV Apollinaris, născut la Savaria, mort la vârsta de 30 de ani
după 13 ani de serviciu militar, datează, cel mai probabil, din 119 sau chiar 118 p. Chr 280.
Cercetătorul american consideră că este puţin probabil ca legio XV Apollinaris să fi părăsit
Egiptul în august 117 p. Chr., deoarece ar fi ajuns în Armenia în timpul iernii, anotimp care
este foarte aspru în această ţară. Prin urmare, este de presupus că legiunea a părăsit
Egiptul în primăvara anului 118 p. Chr. şi că a ajuns la Satala în vara aceluiaşi an281.
Ipoteza de mai sus a fost fundamentată pe presupoziţia implicită din analiza carierei
lui Ti. Iulius Martialis, potrivit căreia legio XV Apollinaris a încetat să mai opereze
recrutări din Pannonia după ce a părăsit această provincie, în 106 p. Chr. O inscripţie
funerară bilingvă, în limbile greacă şi latină, descoperită în colonia romană Sinope vine să
arunce o umbră de indoială asupra acestei ipoteze. Epigrafa îi este dedicată soţiei unui
centurion, P. Aelius Pompeius, a cărui origo este Carnun(t)um Pan(n)oniae superioris.
Omiterea numelui legiunii în inscripţiile unor veterani din Asia Mică este frecventă. Datele
pe care le oferă acest document permit să presupunem că este vorba de un ofiţer al legiunii
XV Apollinaris. Terminus post quem pentru datarea inscripţiei este anul 106 p. Chr, când
Pannonia a fost divizată, la care se adaugă menţionarea amenzii, în r. 4-7 la care ar urma
să fie supus eventualul profanator al acestui loc de veci, practică devenită comună în
Anatolia la mijlocul secolului II p. Chr282. În ipoteza în care P. Aelius Pompeius a servit în
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legio XV Apollinaris, această inscripţie demonstrează că unitatea a continuat să opereze
recrutări în Pannonia chiar şi după transferul definitiv la Satala. În acest caz, tentativa de
datare a inscripţiei dedicate lui Ti. Iulius Martialis în 118 sau 119 p. Chr. devine lipsită de
fundament283.
Cu toate acestea, raţiunile de ordin logistic şi contextul strategic din perioada de
sfârşit a principatului lui Traian şi a primilor ani ai domniei lui Hadrianus ne determină să
afirmăm că legio XV Apollinaris a fost transferată la Satala, cel mai probabil în 118 p.Chr.
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VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT ÎN EPOCA ROMANĂ
Drd. Melinda-Leila MOLNÁR

Abstract: Hunting and fishing in the Roman Period. Hunting. There are two different types of hunting:
bird hunting, named aucupium and quadruped hunting, venatio. Different weapons were used, and the
hunter was accompanied by horse and hunting dogs. Romans established hunting reservations (vivaria),
which could be wide territories, wooded, loaded with game, enclosed and guarded. Apicius gives 38 recipes
for game and only 30 for domestic meat. The meat of the boar was very appreciated, but other meats were
also consumed: deer, hare, dormouse, snails, wild birds. 1 Hunting depended on necessity and local
conditions. Mainly deer, hart, boar, beaver, hare, birds and turtle were hunted. Probably rural inhabitants
hunted on a larger scale than those from the cities. Some rich citizens from Rome hunted for sport. Hunting
was a necessity for the small farmer, a common activity for the rural inhabitants and a sport for the
aristocracy.2 Monuments showing hunting scenes offer us clues for hunting in Dacia. There are many
objects made from the bones of domestic or wild animals (tools, jewellery). Other clue is the presence of
dogs used for hunting. To these we can add the bone studies from fortresses and settlements, where wild
animal bones were also discovered, along with the domestic ones. The economical importance of the game
is smaller. The procentage of the game in the Roman sites is a lot smaller than in the Dacian sites. In the
Roman rural or military sites the proportion of game is a little higher than in the civile sites. In Dacia the
procentage of wild animals is usually under 5-6%. In the studies samples from the wild species were
identified: deer, hart, boar, fox, wolf, partridge, beaver, hare, bear, squirell. Wild birds bones are almost
absent, but this situation does not mean that they weren’t consumed, rather that these kind of bones are
perishable. The Dacian population practiced hunting on a larger scale. Aspecially large animals were
hunted: deer, boar, to which we can add hart, bear, hare. Hunting had a preponderant alimentary
character, provideing an important part of the meat necessary for the inhabitants. In the Roman period a
quantitative and qualitative increase of the domestic species can be seen. Hunting continues to be
practiced, especially in rural and military environments, supplementing the diet with wild meat. Hunting
as a sport was practiced mainly by richer people. The geographical realities of Dacia (mountains, forrests,
plains, hills) insured the presence of many wild species. The local population and later the settlers knew
and exploited in a certain measure this natural wealth of the province. Fishing. Mollusks and shells were
used in different ways, as: food, jewellery, vesel, symbol of rank, exchange coin, decoration. At Pompeii
numerous marine invertebrates, fresh water shells and snails were discovered. Some are represented on
mosaics, pantings and sculptures.3 Writings about fish and fishing appeared in Roman literature when fish
started to be raised in fishponds. Authors from the begining of the Empire were inspired by Aristotel’s The
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history of animals.

4

The Roman fisherman, alone or together with others, ensured the fish for the fish

markets. Even if there were slave fishermen the majority of the commercial fishing was carried out by free
people. If the fisherman was also a fish merchant, he sold the catch on the nearest markets and collected all
the profit. Sometimes fishermen sold the fish to merchants, who then sold it to the consumers. The main
fishmarket from Rome was Forum Piscarium. Most of the information about fishponds are provided to us
by Varro, Columella and Plinius the Elder. There are two main types of fishponds: fresh water and salted
water. These piscinae were used first to keep the fish alive until preparation, but then they constantly
developed, becaming hatcheries.5 Fishponds arround Rome were divided in private and commercial. The
commercial fishponds raised large quantities of fish to sell them on the markets. The private ones, usually
with fresh water, ensured fresh fish for the inhabitants of the domain and delicacies for the owner. In them
fish were also raised in decorative purposes or to offer the pleasure of fishing to the guests. Oppian spoke
about four different fishing techniques: with angle (useing hook and lead), only with line (held by the
fisherman, with one or more hooks, method used aspecially for larger fish), with a basket (with a narrower
neck), with trident (aspecially for tuna, but also cuttlefish). 6 For fishing different tools were used: net,
angle, bait, some substances to intoxicate fish, trident, harpoon, baskets, torch fishing. 7 We have no certain
evidence for fihing in Dacia. For the Dacian period fishbones are sporadic, mainly bones from larger fish
were preserved. However, fishing was practiced in settlemets from near water streams (in some fishing
tools were discovered: hooks, net weights). Sea shells and snails weren’t very important in diet. In some
Dacian settlements many shells were discovered: Brad, Popeşti, Sucidava, Stenca. 8 For the Roman period
fish bones were discovered in the fortress from Hinova, at Potaissa, Gornea, Gârla Mare. The small
amount of evidence is due to the fact that fish bones are perishable, but also to incomplete studying and
inadequate gathering of the archaeological material. Even if a clear image of fishing in Dacia can’t be
contoured (main fish varieties, techniques and fishing tools) it is sure that fishing was practiced by the
locals and probably by the settlers who came in the new province. The rivers of Dacia (Someş, Criş,
Târnave, Olt, Mureş, Timiş, Jiu, Argeş, Danube) ensured a variety of fresh water fish and sea fish could be
brought from the cities from the shores of the Black Sea. Probably fish was consumed fresh or preserved
(dried, in brine, maybe even fish sauce).
Keywords: Dacia, fishing, hunting, Roman period, wild animals.
Cuvinte-cheie: animale sălbatice, Dacia, epoca romană, pescuit, vânătoare.

Vânătoare

Sunt atestate două tipuri de vânătoare: cea silenţioasă, în care vânătorul pândeşte
prada şi o doboară şi cea zgomotoasă, în care cete întregi de vânători fac cât mai mult
zgomot pentru a scoate vânatul din ascunzătoare, îl urmăresc, îl înconjoară şi îl omoară.
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Romanii au întemeiat adevărate rezervaţii pentru vânătoare (vivaria), care puteau fi
teritorii întinse, împădurite, pline cu vânat, îngrădite şi păzite. Apicius oferă 38 de reţete
pentru carne de vânat şi doar 30 pentru carnea animalelor domestice. Vânătoarea şi
cursele de cai îi ţineau ocupaţi pe soldaţi pe timp de pace. Animalele sălbatice au
reprezentat un mod de a distra mulţimea prin luptele din arenă, unde adesea erau puse
faţă în faţă animale exotice sau animale şi oameni. Carnea animalelor căzute în arenă era
foarte apreciată şi căutată. Romanii credeau că un miel sau viţel muşcat sau ucis de un lup
avea carnea mult mai fragedă.
Carnea de mistreţ era foarte apreciată, dar adesea foarte tare, fapt pentru care se
săra pentru a înmuia carnea, iar înainte de preparare se fierbea pentru a îndepărta sarea.
Apicius menţionează cele două varietăţi de cerb italian: capreus şi cervus. Carnea era fiartă
sau friptă în întregime. În nordul Europei iepurii au fost introduşi de romani ca animale
domestice. Iepurele se înmulţea repede, spre satisfacţia vânătorilor. Apicius oferă câteva
reţete şi pentru carnea de iepure.
Chiar dacă o lege din 115 î.Chr. interzicea consumul şoarecelui de pădure, această
lege nu a fost respectată, iar şoarecele de pădure era crescut special pentru masă. Pe timp
de vară era adesea crescut în grădini împrejmuite, iar iarna, pentru a nu slăbi erau puşi în
vase speciale (glirarium) şi îngrăşaţi. Având în vedere mărimea acestor animale şi
cantitatea de carne pe care o ofereau, au rămas destul de scumpe şi mai mult o delicatesă.
Melcii erau consumaţi din timpuri preistorice. Romanii apreciau melcii de vie şi varietăţi
mai mici, cum ar fi melcii de casă. Melci de dimensiunea unui pumn au fost importaţi din
Africa. Se practica şi îngrăşarea melcilor cu făină, vin, lapte. Varro vorbeşte despre specii
mici, albe, importate din Raetia, unele mai mari din Illiria şi unele mijlocii din Africa.
Romanii consumau şi o multitudine de păsări sălbatice, doborâte cu săgeata sau capturate
cu plase sau suprafeţe lipicioase.9
Probabil păstorii vânau pentru aşi apăra turmele de atacurile animalelor sălbatice,
dar probabil şi pentru aşi suplimenta hrana. Tot din aceste cauze vânau probabil şi
fermierii (pentru aşi apăra animalele, recoltele şi pentru a suplimenta hrana pentru
familiile lor). Vânătoarea depindea de necesităţi şi condiţiile locale. Se vâna în special cerb
(cervus elaphus), căprior (capreolus), mistreţ (sus scrofa ferrus), castor (castor fiber),
iepure (lepus europaeus), diferite păsări şi broasca ţestoasă (testudo hermanni). Carnea de
mistreţ, fiartă sau friptă era considerată foarte hrănitoare. Varro afirmă că mistreţul
capturat viu putea fi îngrăşat cu uşurinţă. Iepurele putea fi crescut şi în captivitate
(leporaria), iar carnea lui era considerată foarte bună pentru cei care sufereau de
dizenterie. Probabil locuitorii din zonele rurale vânau pe o scară mult mai largă decât cei ai
oraşelor. Şi unii cetăţeni bogaţi din Roma vânau, dar cu scop sportiv. Vânătoarea era o
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necesitate pentru micul fermier, o activitate obişnuită pentru oamenii de la ţară şi un sport
pentru aristocraţi.10
Vânătoarea a fost o activitate des practicată la villae-le rurale. Adesea în lista de
instrumentum domesticum sunt incluşi şi sclavi pentru vânătoare (venatores). Din
punctul de vedere a lui Varro, creşterea animalelor sălbatice era o îndeletnicire profitabilă
în cadrul villae-lor, amintind de Q. Fulvius Lippinus, care pe domeniul său de 40 de iugera
de lângă Tarquinia creştea cerbi, iepuri, capre. Importanţa vânătorii se reflectă şi prin
apariţia frecventă pe sarcofagele de secol II-III a scenelor de vânătoare.11
Nobilii încep să practice vânătoarea prin secolul II î.Chr., influenţaţi de Grecia şi
Orient, unde vânătoarea era sport, plăcere şi privilegiu regal. Sunt două tipuri de vânătoare
distincte: vânătoarea de păsări se numea aucupium, iar cea de animale patrupede venatio,
prima reprezenta capcana (păsările fiind destul de dificil de prins), iar cea din urmă
violenţa. Venatio se practică atât pe jos cât şi călare şi presupune o bună pregătire fizică.
Adevăratul vânător era cel care vâna animalele terestre, având nevoie de forţă şi
perseverenţă. Erau utilizate diferite arme, iar vânătorul era acompaniat de cal şi câini de
vânătoare (dresaţi de mici de un sclav special desemnat, magister canum). Adesea sclavii
împreună cu câinii încercau să scoată animalul din ascunzătoare şi să o îndrepte spre nişte
plase mari (retia), care permiteau imobilizarea animalului înainte de a începe o luptă
periculoasă pentru a-l ucide. Aucupio necesită mai mult viclenia şi răbdarea decât forţa.
Vânătorul foloseşte diferite curse şi capcane (laţuri, păsări captive oarbe ca momeală),
plase ascunse care se strâng, trestie unsă cu un clei special care putea fi strecurat printre
ramuri până în locul unde se ascunde pasărea, fără a o speria.12
Indicii pentru practicarea vânătorii în Dacia ne oferă unele monumente, cum ar fi
aedicula funerară de la Cristeştii de Mureş (jud. Mureş) ce redă în registrul inferior un
călăreţ la vânătoare cu câinele alergând pe lângă cal,13 o aedicula funerară de la Veţel (jud.
Hunedoara) cu reprezentarea unui călăreţ la vânătoare, cu un câine ce aleargă pe lângă
cal,14 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (jud. Hunedoara) un relief funerar cu o scenă de
vânătoare (un câine atacând dintr-o parte un cerb sau căprior)15 şi un alt relief ce redă un
iepure în salt.16 Pe monumentele funerare din aşezările civile ale castrelor, cu trupe de
cavalerie, pe lângă cal, catâr, câine, mai apar şi animalele sălbatice.17 Există numeroase
obiecte (unelte, instrumente, podoabe) din oase de animale domestice sau sălbatice.
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Prezenţa diferitelor rase de câini, mai ales a celor care se foloseau la vânătoare sunt un
indiciu al practicării acestei ocupaţii.
La acestea se adaugă analizele materialelor osteologice din diferite castre şi aşezări
unde au fost descoperite şi resturi de animale sălbatice, pe lângă cele domestice.
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Tabel 1. Resturi osteologice ale speciilor sălbatice provenind din situri din Dacia
romană: distribuţia cantitativă, procentul şi numărul minim de indivizi estimaţi.
În afară de ce cele din tabelul de mai sus, la vama de la Porolissum s-au identificat
oase de mistreţ, la cârciuma de la Porolissum (clădirea LM1) de cerb, mistreţ, căprior,
bour, vulpe, în clădirea L7 de la Porolissum cerb şi căprior, în clădirea LM3 de la
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Porolissum cerb, mistreţ, bour, la Românaşi-Largiana căprior, cerb, vulpe, la Suceag
căprior, iar în amfiteatrul de la Ulpia cerb şi lup. La Potaissa cele 40% cât reprezintă oasele
de suine cuprind şi oasele de mistreţ, lipsa altor animale sălbatice ar putea fi o simplă
întâmplare nu o situaţie reală.
Putem observa că importanţa economică a vânatului este redusă. Proporţia
vânatului în siturile romane este mult mai mică decât în cele dacice. În siturile romane de
tip rural sau militar proporţia vânatului este puţin mai mare decât în cele civile.
În provinciile vecine Daciei (Pannonia, Moesia Superior şi Inferior) au fost
identificate speciile sălbatice obişnuit întâlnite şi în Dacia: cerb, căprior, mistreţ, bursuc,
dar proporţia lor este nesemnificativă (în general sub 3-5%).
În Dacia, în ce priveşte proporţia speciilor domestice faţă de cele sălbatice,
procentul celor din urmă este mic, nedepăşind în general 5-6%. O excepţie ar putea fi
castrul de la Hinova, unde oaselele mamiferelor sălbatice sunt abundente, speciile vânate
cu precădere fiind cerbul şi mistreţul. De la cerb provine un fragment de corn ce aparţinuse
unui exemplar matur cu conformaţie robustă. Aproape toate cele 11 animale au fost vânate
la vârstă matură, doar unul nu depăşeşte 2 ani. Căpriorului îi aparţin 9 fragmente de
coarne prelucrate. La suinele sălbatice talia oscilează între 94,8- 104,7 cm, cu o medie de
99,1 cm. Cea mai mare parte a oaselor provin de la femele mature, robuste, vânate între 48 ani (7 animale), în vreme ce celelalte 3 n-au depăşit vârsta de 3,5 ani. Ursul şi vulpea
sunt reprezentate prin câte un fragment.18 Procentul animalelor sălbatice este în jur de
47%. Un procentaj mai mare se observă şi la Timişoara-Freidorf (91%) şi Alba Iulia „Staţia
de salvare”.
Din punct de vedere al eşantioanelor studiate dintre speciile sălbatice au fost
identificate: bourul (Bos primigenius), cerbul (Cervus elaphus), căpriorul (Capreollus
capreollus), mistreţul (Sus scrofa ferrus), vulpea (Canis vulpes), lupul (Canis lupus),
potârnichea (Perdix perdix), castorul (Castor fiber), iepurele (Lepus europeus), ursul
(Ursus arctos), veveriţa (Sciurus vulgaris). Putem observa absenţa aproape în totalitate a
oaselor de păsări sălbatice, dar acest lucru nu înseamnă că păsările sălbatice nu erau
vânate sau consumate, ci situaţia se poate datora şi perisabilităţii acestor oase, condiţiilor
de sol sau de strângere a materialului arheologic.
La daci vânătoarea se practica pe scară mai largă. Se vânau mai ales animale mari:
cerb, mistreţ, la care se adaugă căprior, bour, urs, iepure. Vânătoarea avea un caracter
preponderent alimentar, furnizând o parte importantă din carnea necesară locuitorilor. În
unele descopriri procentul mamiferelor sălbatice este destul de mare (de exemplu Pecica:
27,39%). Şi oasele de vânat prezintă urme de spărturi, tăieturi, arsuri, dovedind caracterul
alimentar al cărnii de vânat.19 În epoca romană se modifică raportul dintre speciile
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sălbatice şi domestice, prin creşterea cantitativă şi calitativă a ponderii speciilor domestice.
Vânătoarea, practicată din vremuri străvechi, continuă să fie prezentă printre ocupaţiile
oamenilor, în special în mediu rural sau militar, suplimentând dieta cu carne de vânat.
Pe lângă acest tip de vânat (să spunem de necesitate, pentru aportul de carne) apare
şi cel sportiv, de plăcere, probabil mai ales în rândurile orăşenilor sau oamenilor înstăriţi.
Condiţiile geografice (munţi, păduri, câmpii, dealuri) din Dacia au asigurat cu siguranţă
prezenţa a numeroase specii sălbatice. Atât populaţia locală, cât mai apoi şi cea a
coloniştilor au cunoscut şi exploatat într-o anumită măsură această bogăţie naturală a
provinciei.
Pescuit
Peştii de mare erau destul de scumpi la Roma. În secolul I î.Chr. cei mai bogaţi
cheltuiau sume mari de bani pe stridii, arici de mare, crabi, caracatiţe, ton, delfin şi
macrou. Caracatiţa şi homarul sunt adesea reprezentaţi pe mozaicuri romane. Unii au
început să crească peşti. Piscina la romani era un heleşteu folosit la creşterea diferitelor
specii de peşti. Columella oferă informaţii despre moduri de construire al acestor heleştee,
precum şi despre soiurile de peşte care să fie crescute. Peştele se consuma proaspăt, fript,
prăjit sau fiert, adesea însoţit de sosuri, murat, sărat sau transformat în sos de peşte.
Apicius dedică două cărţi peştilor: cartea 9 (marea) şi cartea 10 (pescarul).20
Stridiile erau considerate delicatese de către romani. În 108 î.Chr. Gaius Sergius
Orata a întemeiat o crescătorie de stridii la Baiae, îmbogăţindu-se rapid. După cucerirea
Britanniei stridii de bună calitate erau exportate de pe malurile britanice. Stridii mai erau
importate din numeroase zone: Pontus, Bosfor, Efes, Illyria, Istria, coasta vestică a Galliei,
Spania. Romanii ştiau cum să păstreze stridiile vii pe durata drumurilor lungi. Stridiile
puteau fi consumate crude sau gătite şi nici un banchet nu era complet fără ele. Erau
utilizate chiar şi în scopuri medicinale.21
Numeroase oase de peşte au fost descoperite la Pompei, unele proveneau din vase
de lut sau sticlă şi erau probabil de la peşti gătiţi, altele din amfore. Se creşteau peşti la
Pompei şi în vecinătatea sa în heleştee. În multe case din Pompei, în villae din vecinătatea
Pompeiului, la Herculanum au fost identificate astfel de heleştee. Mai multe informaţii cu
privire la peştii din zona pompeiană ne oferă picturile şi mozaicurile, care reprezintă mai
ales specii de peşti care puteau fi crescute în heleştee (probabil din această cauză nu apare
tonul). Dovezi ale pescuitului o reprezintă cârligele de bronz, greutăţile de plumb
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descoperite în zona portului antic al Pompeiului, la Pompei şi plasele de pescuit de la
Pompei şi Herculanum.22
Moluştele şi cochiliile acestora au fost utilizate în variate forme de-a lungul istoriei:
alimente, bijuterii, vase, simbol al rangului, monete de schimb, decoraţii. La Pompei au
fost descoperite numeroase nevertebrate marine, scoici de apă dulce şi melci de uscat.
Unele apar reprezentate pe mozaicuri, picturi sau sculpturi.23
Scrierile despre peşti şi pescuit apar în literatura romană odată cu începerea
creşterii peştilor în heleştee, importarea peştilor vii din mările îndepărtate. Autorii de la
începuturile imperiului s-au inspirat foarte mult din Istoria Animalelor a lui Aristotel. Lui
Ovidiu îi este atribuită Halieutica, din care s-a păstrat doar un fragment şi care tratează
animalele marine din Marea Neagră. Cărţile 9 şi 32 din Naturalis Historia a lui Pliniu
discută despre animalele marine, principala lui sursă fiind Aristotel. Nu sunt dovezi care să
susţină că s-ar fi bazat pe experienţe proprii în descrierea diferitelor varietăţi marine.
Plutarh în De sollertia animalium compară animalele acvatice cu cele terestre. Halieutica
lui Oppian este un poem didactic despre peşti şi pescuit, împărţit în cinci cărţi, primele
două discută despre istoria naturală a peştilor, iar următoarele trei despre metode de
pescuit. Cărţile 7 şi 3 din Deipnosophistae a lui Athenaeus se ocupă de peşti. O altă lucrare
ce tratează peştii este De natura animalium a lui Aelian, în care se specifică faptul că
Dunărea îngheaţă iarna, dar peştii pot fi prinşi şi atunci dacă se taie o gaură în gheaţă
(pescuit la copcă).24
Viaţa reală a pescarului roman era probabil diferită de cea prezentată de sursele
literare. Autorii antici îi prezintă ca fiind extrem de săraci şi cu o poziţie socială inferioară.
Dovezile arată însă că grupuri de pescari erau prosperi şi exercitau şi o anumită influenţă
asupra comunităţii, iar pescarii individuali aveau posibilităţi de a se îmbogăţii. Pescarul
roman, singur sau în parteneriat cu alţii, asigura peştii pentru pieţele romane. Chiar dacă
erau numeroşi pescari sclavi, marea majoritate a pescuitului comercial era realizat de
oameni liberi. Inscripţii de la Roma din primul secol d.Chr. păstrează câteva nume de
astfel de pescari: Q. Calmaeus, piscator Leporus şi chiar şi o femeie, Aurelia. Adesea sate
întregi de pe coaste se îndeletniceau cu pescuitul. Pescarii adesea făceau parte din asociaţii.
Este cunoscută de la Roma asociaţia pescarilor şi scafandrilor care recuperau bunurile
căzute în Tibru, numită Corpus Piscatorum et Urinatorum Totius Alvei Tiberis (CIL VI,
1089, 1872). Probabil această asociaţie organiza la Roma anual „ jocurile pescarilor”. Trei
inscripţii amintesc o asociaţie similară a pescarilor şi scafandrilor de la Ostia, datată mai
devreme, pe la sfârşitul Republicii. Se mai cunosc şi uniuni ale pescarilor şi comercianţilor
de peşte (Ostia, Noua Carthago).
22
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Dacă pescarul era şi comerciant de peşte, atunci vindea prada pe pieţele cele mai
apropiate şi încasa tot profitul. Uneori pescarul vindea peştele comercianţilor, care apoi o
vindeau consumatorilor. Principala piaţă de peşte de la Roma era Forum Piscarium.
Literatura de la sfârşitul epocii republicane şi începutul celei imperiale aminteşte de sume
exorbitante plătite pentru peşte: 5-6-8 sau chiar 12.000 de sesterţi pentru un peşte.
În sursele literare pescarul apare ca un om foarte sărac, care trăieşte de pe o zi pe
alta, captura zilnică asigurându-i mâncarea. Dacă nu prindea nimic într-o zi, nu mânca
nimic în ziua aceea. Se credea că este mai bine să cumperi peşte decât să-l prinzi, pentru că
pescuitul implica şi înşelătorie. Ovidiu condamnă pescuitul ca formă de înşelăciune şi
spune că nu era practicat de romanii virtuoşi. Portretul conturat de sursele literare nu
trebuie acceptat în totalitate ca fiind adevărat, el oglindeşte anumite percepţii generale cu
privire la această meserie.25
Majoritatea informaţiilor despre heleştee provin de la Varro, Columella şi Pliniu cel
Bătrân. Heleşteele au fost împărţite în două categorii principale: cele cu apă dulce şi cele cu
apă sărată. În latină sunt trei termeni care se utilizau pentru a desemna locurile de creştere
a peştilor: piscina, vivarium, cetaria. Piscina se utiliza în general şi desemna heleştee cu
apă sărată, dulce, lacuri naturale sau bazine unde se ţineau peştii.
Vivarium era de obicei un loc cu apă naturală în care peştii erau păstraţi „pentru a
rămâne proaspeţi” sau chiar locuri de creştere a puilor. Adjectivul vivarius desemna navele
care aveau în interior bazine speciale pentru a putea transporta peşti vii. Cetaria, cetarium
de obicei însemna un loc pentru ton. Pliniu spune că cetaria era folosită şi pentru a ţine
peştii în viaţă până ce pot fi procesaţi.
Pliniu era de părere că Licinius Murena a inventat piscinele pentru creşterea
peştilor. Columella descrie diferitele tipuri de piscine, modul de construcţie, peştii potriviţi
pentru fiecare tip de piscină. Tot el spune că este importantă schimbarea periodică a apei
(deoarece scade nivelul oxigenului) şi realizarea de zone acoperite unde peştii să se poată
refugia de soarele arzător. Oferă informaţii şi despre hrănirea peştilor. Exemplul lui este
urmat şi de alţi romani bogaţi, numele unora păstrându-se până azi: L. Marcius Phillipus,
L. Segius Orata, Q. Hortensius, L. Licinius Lucullus, Marcus Lucullus, Gaius Hirrius. 26
Sergius Orata este considerat de autorii antici ca fiind primul care a construit un
vivarium pentru stridii. Veniturile lui au crescut şi s-a îmbogăţit. Din punctul lui de vedere
cele mai bune stridii erau cele din lacul Lucrinus. Lucullus, pentru a asigura pătrunderea
apei de mare în bazinele sale a perforat un munte pentru a face un canal de legătură între
bazinele sale şi mare, fapt pentru care a fost numit de Pompei „Xerxes în togă”. Oamenii
bogaţi nu se mulţumeau cu un singur bazin, ci aveau mai multe, fiecare găzduind alte
specii. Nu ţineau cont de sumele enorme care trebuiau învestite în aceste heleştee. Unii
25
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erau foarte ataşaţi de peştii lor şi aveau foarte mare grijă de ei, anumite surse vorbesc chiar
de jelirea peştilor morţi, de parcă ar fi fost membrii familiei.
Aceste piscinae au apărut ca simple bazine pentru a ţine peştii în viaţă până la
prepararea lor, dar apoi s-au dezvoltat continuu, devenind nu doar crescătorii de peşti
maturi ci şi locuri de depunere a icrelor. Piscicultorii au transformat râuri şi lacuri în
vivaria naturale, colonizând diferite specii. De obicei erau strânse icrele fertilizate deja pe
cale naturală şi mutate în heleştee. Se făcea comerţ şi cu peşti tineri vânduţi pentru a
popula bazinele.27
Varro vorbeşte despre două categorii de heleştee, cele cu apă dulce (exploatate de
oamenii de rând) şi cele cu apă sărată (de nobilime). Din punctul lui de vedere doar cele cu
apă dulce erau profitabile, cele marine erau de obicei construite de membrii elitei,
presupuneau investiţii financiare considerabile şi majoritatea erau neproductive. În zonele
din jurul Romei, creşterea peştilor la fermele rurale era probabil o practică destul de
obişnuită.28
Heleşteele din jurul Romei pot fi împărţite în două categorii: cele comerciale şi cele
private. Cele comerciale creşteau mari cantităţi de peşte pentru a fi vândute în pieţe.
Majoritatea erau cu apă sărată, deoarece peştii marini erau preferaţi de cumpărători.
Necesitau investiţii financiare considerabile: pentru construire, întreţinere, hrănirea
peştilor. Cele private, de obicei cu apă dulce, asigurau peşte proaspăt pentru locuitorii
domeniului şi delicatese pentru proprietar.
În ele se mai creşteau peşti în scopuri decorative sau pentru a oferi plăcerea de a
pescui musafirilor. Adesea specii de apă sărată erau crescute în apă dulce, practică utilizată
mai ales de heleşteele private. Tot în categoria heleşteelor private pot fi incluse şi piscinele
imperiale, care asigurau peşte proaspăt pentru împărat şi locuitorii marilor domenii
imperiale.29
Oppian vorbeşte despre patru tehnici diferite de pescuit: cu undiţă şi fir (utilizând
cârlig şi plumb), doar cu fir (ţinut de pescar, cu una sau mai multe cârlige, metodă folosită
mai ales pentru peşti mai mari), cu coş (având gâtul îngust), cu trident (mai ales pentru
ton, dar şi sepie sau alte specii). Enumeră şi zece tipuri diferite de plase, care sunt însă
greu de identificat. Se făceau mai ales din cânepă şi in. Partea superioară plutea datorită
utilizării plutelor, iar partea inferioară era trasă în jos de greutăţi de plumb. Se foloseau
mai ales pentru prinderea macroului şi tonului. 30
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Pentru pescuit se folosea:


plasa - din diferite materiale, de diferite forme şi mărimi - era singura metodă

care asigura o pradă consistentă şi posibilitatea de a prinde un număr mare de peşti
deodată. Majoritatea erau din in, nu erau de dimensiuni foarte mari pentru că inul era mai
greu decât nylon-ul de azi şi dacă ar fi fost de dimensiuni foarte mari nu putea fi utilizat.
Plasele de in trebuiau întreţinute permanent.31


undiţa - din lemn mai uşor şi flexibil sau mai puternic pentru peştii mari, iar

firul (linea) era din păr de animale (seta), mai ales de cal, cam de aceeaşi lungime ca şi
undiţa, de el se prindea cârligul (hamus), în general din fier sau bronz, uneori din os.
Cârlige de forme, mărimi diferite au fost descoperite la Herculanum, Pompei. Majoritatea
cârligelor de la Pompei au fost adaptate pentru pescuitul în mare, astfel încât sunt mari,
lungi şi aplatizate în partea superioară pentru a fi mai uşor de prins de fir. De cârlig se
prindea momeala, în general viermi, muşte şi alte insecte. Se mai folosea şi pluta şi plumb
prins de cârlig.


anumite substanţe pentru a intoxica peştii - cum ar fi amestecarea vinului cu

smirnă şi turnarea lichidului în apă.32


Trident - cu ajutorul căruia peştele era străpuns.



Harpon - din fier, prins pe o coadă de lemn de măslin. Se folosea mai ales pentru

peştii mari de mare, pentru balene.


Momeală - peşti mici, muşte, insecte, bucăţi de carne, de peşte, pâine, caş sau

pentru unele specii chiar şi ceapă. Se credea că prin gătire, momeala primea un miros mai
puternic şi atrăgea mai bine peştii. Aelian vorbeşte şi de muşte artificiale, realizate din lână
roşie şi pene.33


Scufundarea în apă a coşurilor de răchită (nassae) cu gura îngustă, care erau

adevărate capcane pentru peşti, care intrau cu uşurinţă, dar nu mai puteau ieşi.


Capcane - se foloseau mai ales peşti vii, din heleştee sau peşti morţi, cu greutate

de plumb în gură (să poată fi mişcaţi de parcă ar fi vii) pentru a atrage peştii.


Pescuit cu torţă - noaptea sau în amurg. Era interzisă în anumite zone, pentru a

nu atrage vasele din larg într-o direcţie greşită.34
Majoritatea tehnicilor se bazau pe pescuit costal, necesitau mult timp şi muncă, iar
productivitatea uneori era doar cât să asigure necesităţile alimentare ale pescarului şi
familiei sale.
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Pescuitul se mai practica şi din plăcere, ca mod de recreere. Unora dintre bogătaşi le plăcea
să pescuiască de la fereastra villa-ei. Cicero adora calmul unei partide de pescuit din barcă,
protejat de o pălărie cu boruri largi.35
Dovezi clare despre practicarea pescuitului în Dacia nu prea avem. Pentru epoca getodacică, oasele de peşte sunt destul de puţine, păstrându-se mai ales oasele de la peşti mai mari. La
Popeşti s-au descoperit oase de peşti mari, uneori depuse în grămezi. La Brad oase şi solzi de peşte
au fost descoperite în gropi, în strat, pe lângă vetre sau chiar în vase. Practicarea pescuitului la
dacii din aşezările aflate în apropierea cursurilor de apă este incontestabilă, în unele astfel de
aşezări s-au descoperit unelte de pescuit: cârlige de undiţă, greutăţi de la plasele de pescuit.
Culesul scoicilor şi melcilor a avut caracter sporadic şi fără importanţă foarte mare în alimentaţie.
În câteva aşezări geto-dacice s-au descoperit multe cochilii: Brad, Popeşti, Sucidava, Stenca.36
În castrul roman de la Hinova (jud. Mehedinţi) au fost descoperite 14 oase de peşte
(6,19%), iar grupei moluştelor îi aparţine o singură piesă (0,44%), posibil o fosilă. La Potaissa
oasele de peşte apar foarte rar, dar acest fapt poate fi pus şi pe seama fragilităţii lor, având în
vedere că în antichitate Arieşul oferea sigur carne de peşte. Pe monumentul pe care apare panis
quadratus este reprezentat şi o tavă cu peşte.37 La ferma de la Gornea (jud. Caraş-Severin) s-a
descoperit o ancoră şi un ac de prins plasa de pescuit.
La Gârla Mare, deşi aflată pe malul Dunării, dovezile arheologice privind pescuitul sunt
destul de puţine. S-au descoperit coaste şi vertebre de la peşti mici şi mari, trei ace de pescuit din
fier, câteva greutăţi din plumb şi o iglă întreagă.38
Pe viitor strângerea cu grijă a materialului din descoperirile arheologice ar putea să aducă
noi dovezi în sprijinul pescuitului, cum ar fi cârlige, greutăţi de plumb sau bucăţi de plută (utilizate
la plasa de pescuit), oase de peşte, ancore, fragmente de bărci sau ambarcaţiuni de pescuit, poate
chiar şi fragmente de plase de pescuit. Puţinele dovezi existente în momentul de faţă se datorează
perisabilităţii oaselor de peşte şi a instrumentelor utilizate la pescuit, cercetărilor lacunare şi
strângerii necorespunzătoare a materialului din descoperirile arheologice.
Chiar dacă nu avem suficiente dovezi pentru a putea contura o imagine clară a pescuitului
în Dacia (principalele soiuri de peşte, tehnicile şi instrumentele de pescuit) cu siguranţă această
îndeletnicire a fost practicată atât de populaţia locală, cât şi probabil de coloniştii veniţi după
cucerirea provinciei. Numeroasele râuri ale Daciei (Someş, Criş, Târnave, Olt, Mureş, Timiş, Jiu,
Argeş, Dunărea) au asigurat probabil specii destul de variate de peşti de apă dulce, iar peşti de apă
sărată puteau fi aduse din oraşele de pe malul Mării Negre. Putem presupune, de asemenea, pe
lângă consumul peştelui proaspăt şi conservarea (uscare, în sare, poate chiar sos de peşte).
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Fig. 1. Mozaic cu scenă de vânătoare (apud Aynard 1951, 94, Pl. VI).

Fig. 2. Mozaic cu scenă de vânătoare de iepuri şi vulpe, villa de la Oudna
(apud Liversidge 1976, 92, 33).
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Fig. 3. Frescă de la Pompei reprezentând un mistreţ (apud Sagredo 2004, 44).

Fig. 4. Scenă de vânătoare din nordul Africii, mozaic din Tunis
(apud Cary, Scullard 2008, 612, Fig. 43.2).
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1.

2.

3.

Fig. 5. Glirarium şi şoarece de pădure (1, 2)
(apud Faas 1994, 289-290, Fig. 6.8-6.9); glirarium mic de la Pompei (3)
(apud Sagredo 2004, 60).

Fig. 6. Broască ţestoasă (testudo hermanni) (apud Bodson 2002, 333, Fig. 278).

Fig. 7. Relief reprezentând momentul întoarcerii de la vânătoare
(apud Aynard 1951, 62, Pl. IVA).
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Fig. 8. Sculptură de grădină reprezentând o căprioară
atacată de câini de vânătoare, Herculanum (foto Molnár Melinda-Leila).

Fig. 9. Sculptură de grădină de la Pompei redând un mistreţ atacat de doi câini
(apud King 2002, 443, Fig. 360).

Fig. 10. Oscillum de marmură albă reprezentând o scenă de vânătoare, Pompei
(apud Conti 1993, 91).
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Fig. 11. Oscillum de marmură albă reprezentând o scenă de vânătoare, Pompei
(apud Ciarello, de Carolis 1999, 116, 64).

Fig. 12. Frescă reprezentând peşti de la Pompei, Muzeul Naţional Napoli
(apud Sagredo 2004, 14).

1.

2.

Fig. 13. Mari mozaicuri de la Pompei reprezentând peşti:
Casa Faunului (1) şi Casa VIII. ii. 16 (2) (apud Reese 2002, 276-277, Fig. 226-228).
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Fig. 14. Crab pe o sculptură a unei fântâni, Pompei (apud Reese 2002, 304, Fig. 247).

Fig. 15. Scoici, arici de mare şi coral de la Pompei
(apud Reese 2002, 294, 311, Fig. 237, 239, 254, 255).

Fig. 16. Scenă de pescuit, Piazza Armerina (apud Salza Prina Ricotti 2001, 117, Fig. 5).
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Fig. 17. Decor de marmură al unei fântâni reprezentând pescar şi peşti, Ostia Antică
(apud Sagredo 2004, 36).

Fig. 18. Scenă de pescuit, mozaic de la Leptis Magna (apud André 1961, 224, pl. VIII).
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Fig. 19. Piscina de la Sabaudia (apud Salza Prina Ricotti 2001, 124, Fig. 8).

Fig. 20. Tranşarea cărnii de ton (apud Gallant 1985, Fig. 15-16).

Fig. 21. Scenă de pescuit cu plasa, Cartagina, Muzeul Arheologic
(apud Sartori 1997, 106).
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Fig. 22. Cârlige miceniene din British Museum (apud Radcliffe 1921, 238).

Fig. 23. Cârlige de la Pompei (apud Ciarello, de Carolis 1999, 115, 54-57).

Fig. 24. Mozaic de la Melos ce redă pescuitul cu vin (apud Radcliffe 1921, 241).
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Fig. 25. Mozaic roman de secol IV d.Chr. cu scenă de pescuit cu barca
şi plase mari de la Sidi Abdallah, lângă Bizerta, Tunisia (apud Fagan 2005, 42).

Fig. 26. Ancoră şi ac de prins plasa de pescuit de la Gornea
(apud Glodariu 1973, fig. 18/19 şi 18/20).

Fig. 27. Unelte de pescuit descoperite la Gârla Mare
(apud Stîngă 2005, pl. XXXVI, 16-22).
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Abstract: The present paper focuses on the shifting priorities of the Ottoman Empire during the brief period
between 1798-1802. The alliance with France was broken following Napoleon‟s landing in Egypt. Yet, by
1802, the Porte renewed its alliance with France. Constantin Ypsilanti, who served as the grand dragoman of
the Porte and held tenure as the hospodar of Moldavia and Wallachia during this short, yet restless period,
displayed a pro-Russian stand. His deposition in 1806 under the influence of General Horace Sebastiani, the
French ambassador to the Porte was one of the reasons behind the Russo-Turkish war of 1806-1812. The
Ypsilanti mansion on the Bosphorus which was confiscated and assigned to the French embassy in 1807 is a
symbol of the Porte‟s shifting priorities.
Key words: Constantin Ypsilanti, Moldavia, Napoleon, Selim III, Wallachia.

Introduction

By the end of the eighteenth century, the French had grown highly suspicious of
the Phanariot dragomans of the Ottoman Empire:
“…Although they were indebted to France for their education, their protection and
their fortune, they hesitated not to go over into the service of our enemies and to transmit
to them the knowledge which they had acquired among us. Some even have been accused
of having carried off the depots, and having plundered the chanceries; all, in a word
proved, on this memorable occasion, that, in the sequel, the important functions of the
dragoman ought to be entrusted to none but real Frenchmen, to men born in the bosom of
France, and brought up and educated in her manner and customs”.1
This was the French official viewpoint of the Phanariot dragomans of the Porte at
the end of the 18th century, expressed by Guillaume-Antoine Olivier (1756-1814), a French
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naturalist and entomologist, in his Travels in the Ottoman Empire, Egypt, and Persia,
1801. France was increasingly disturbed by the pro-Russian tendencies of the dragomans
and hospodars within the context of a changing balance of relationships. France had
enjoyed special privileges (so called capitulations) within the boundaries of the Ottoman
Empire since the times of Suleiman the Magnificent (The first capitulation was given to the
French by the firman of Sultan Suleiman in 1535).
The present paper will focus on a relatively narrow cross section of time during
which the priorities of the Porte shifted and reshifted to its initial position between 1798
and 1802. A member of the Ypsilanti family, Constantin Ypsilanti played an influential role
within this short period.
The Ypsilanti Family and the Ypsilanti Mansion on the Bosphorus
The Ypsilanti family claimed descent from the Comneni, summoned to Istanbul by
Sultan Mehmed II following the conquest of the city. According to Constantin C. Giurescu,
the family was among the notables of Trebizond and had immigrated to Istanbul because
of a marital problem.2 The family had settled in Yeniköy, a village on the Bosphorus and
acquired a magnificent waterfront mansion in Tarabya.
Wealthy Phanariots were able to build waterfront mansions along the European
shore of the Bosphorus. These magnificent residences, most of which were in Tarabya and
Büyükdere had become increasingly fashionable among European ambassadors to the
Porte (called “Castles of Indolence” by Newton3), especially in summer.4
Among French ambassadors who rented the Ypsilanti and Moruzi residences were
Charles Gravier, Comte de Vergennes (1756-1768) and François-Emmanuel Guignard,
Comte de Saint Priest (1768-1784).5
We do not have precise information as to the history of the Ypsilanti property. The
Ypsilanti yalı (waterfront mansion) might have been built by one of the ancestors of the
family, Hadgi Ianache.6 It was and still remains the best known Phanariot residence in
Istanbul. Antoine Ignace Melling made a detailed engraving of the residence.
The artist described the building in his album Voyages pittoresque de
Constantinople et des rives du Bosphore:
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“La vanité, trait dominant du caractère des Grecs, même depuis leur
asservissement, suit ces Princes jusque dans leur exil. Ils s‟entourent de tout ce qui peut
leur retracer les honneurs dont ils ont joué, se font appeler Altesse Sérénissime, et
paraissent encore commander quand personne ne leur obéit. L‟un d‟eux, le prince
Ypsilanti, dont la destinée excita pendant quelque temps l‟intérêt de plusieurs cabinets de
l‟Europe, avait à Tarapia une maison de campagne assez célèbre par la belle position de
son jardin et de sa terrasse. Cette maison de campagne (qui est représentée dans la Vue
particulière de Tarapia) devint celle des ambassadeurs de France.”7
The mansion consisted of two wooden storeys rising on a masonry ground floor and
was known as “Çifte yalılar” (double waterfront mansions) after its adjacent “selamlık”
(building reserved for the residence of men) and “haremlik” (building reserved for the
residence of women) sections.8
The building in Melling‟s engraving (Fig. 1), however, clearly shows eighteenth
century architectural characteristics. This leads us to the assumption that the original
building was replaced or restored by either Alexander or Constantin Ypsilanti. There is
another possibility: Hadgi Ianache may have bought the property in Tarabya and the
residence was built his successors in the eighteenth century.
The gardens behind the residence displayed the distinguishing characteristics of the
Ottoman gardening tradition, with two large terraces separated from each other by a
cascaded fountain. The upper terrace was lined with pistachio trees, surrounding a chequer
board of trees. The gardens were known for the richness of flora.9
The Ypsilanti residence impressed European travellers to the Ottoman capital
throughout the 19th century. Emilia Bithynia Hornby, wife of Edmund Hornby, the first
judge of the British Supreme Consular Court at Istanbul was fascinated by the building:
“The French Ambassador‟s is a very fine old house, once belonging to Prince
Ypsilanti. Its vast white stone hall and fountain, with windows almost darkened with shady
plants and flowers look deliciously cool and pleasant to the passer-by.”10
Constantin Ypsilanti
Constantin Ypsilanti‟s father, Alexander Ypsilanti, (1725-1807), was a grand dragoman
of the Porte and hospodar of Wallachia (1774-82, 1796-97) and of Moldavia (1786-88).
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Constantin Ypsilanti was born in 1760 and served as the grand dragoman of the Porte
between the years 1796-1799 during the reign of Sultan Selim III (1789-1807). Constantin
Ypsilanti is known for his contributions to the “creation of the Seven Islands under Russian
protectorate” during his term of service as a dragoman.11 This was the so called “Septinsular
Republic” between 1800 -1807, granting the Greeks partial self-government on seven Ionian
islands, namely, Corfu, Paxos, Leucada, Cefalonia, Ithaca, Zante and Cythera.
According to Iorga, Ypsilanti‟s secret relationship with Russia must have started
during his term of service as the Grand Dragoman of the Porte.12 The position would
provide ample opportunity to establish contact with any ambassador as the Grand
Dragoman was closely connected to the office of the Reis-Efendi, which functioned as the
ministry of foreign affairs.
Ypsilanti, however, was apparently in favour during his term of service at the Porte.
Ypsilanti‟s services, in addition to the conventional duties of a dragoman, included the
translation of Sebastian le Prestre Vauban‟s treatises on siegecraft and mining.13 Vauban
(1633-1707) was one of the leading military engineers and strategists of his time and wrote
several treatises on military strategy, fortifications and siegecraft, which were studied for
over a hundred years by rulers and monarchs.
The translation work was undertaken upon a special order by Selim III, who was
engrossed in initiating military reform and modernizing the Ottoman army. The originals
were shipped from Marseilles and the translations by Ypsilanti were printed by the
Ibrahim Muteferrika printing press. Selim was proud of these translations and is known to
have advised his Grand Vizier to read the books translated by Ypsilanti.14
Selim had reformed the Imperial Naval Engineers school established by Mustafa III
in 1773 and founded the Imperial School of Military Engineering to train artillery officers
in 1795. French experts and officers were employed as instructors and students were
required to learn French. In 1796, General Aubert-Dubayet was appointed ambassador to
the Porte and brought with him military officers and a “mounted artillery brigade.”15
Consequently in 1797, Selim III sent the first resident ambassador of the Porte to Paris.
Coming back to Constantin Ypsilanti, the position of the Grand Dragoman was the
step from which the Phanariots bounced to the thrones of Wallachia and Moldavia.
Constantin Ypsilanti‟s career path was not different. He was appointed to the throne of
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Moldavia in 1799, where he remained until 1802. Following his tenure in Moldavia,
Ypsilanti secured the throne of Wallachia with Russian support in 1802.16
According to Taki, Constantin Ypsilanti “functioned as a double agent having his emissaries
in Vienna and making overtures to France.”17 His ultimate purpose seemed to be hereditary tenure
in both Wallachia and Moldavia, eventually leading him to alliance with Russia.18
Shifting Priorities
The honeymoon with the French ended with Napoleon‟s invasion of Egypt in 1798.
Selim‟s ambassador to Paris, Moralı Esseyid Ali Efendi had „slept‟ and failed to give
warning.19 Talleyrand had assured the ambassador that the French had no hostile
intentions towards the Porte. French chargé d’affaires to the Porte, Pierre-Jean Ruffin,
was, seemingly, also ignorant of Napoleon‟s project. On the other hand, Constantin
Ypsilanti was disturbed by Napoleon‟s interests in Greece and had expressed his concerns
to a French official. (Napoleon had sent messages to Greece, “announcing the liberation of
Malta as a preliminary to the liberation of the Greeks.”20)
Ypsilanti did not approve of Bonaparte‟s ambitions on Ottoman property and cursed
the attempt that would cost the lives of “ten thousands of Greeks whom the Turks were
about to massacre.”21
In September 1798, Ruffin was invited by Constantin Ypsilanti to visit Reis Efendi
and was informed of the Sultan‟s orders of his arrest together with all French merchants
and consuls resident in Istanbul. Thus, Ruffin became the first French representative to be
imprisoned in Yedikule (Seven Towers).22
French engineers and officers employed in the Imperial Schools were deported to France.
The Porte declared war on France immediately and in September a Russian fleet sailed through
the Bosphorus, amidst cheers by the Turks. Hasan Pasha of Rhodes was ordered to join the
British forces off Alexandria. In January 1799, the Ottomans allied with Russia and Great
Britain. A British flotilla helped the Ottoman defence during the Siege of Acre in the same year.
However, this brief alliance with the British and the Russians ended with the French withdrawal
from Egypt in 1800. The priorities of the Porte changed once more:
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“However much he (Selim III) wanted French friendship, he hesitated to be dragged
into war through an open alliance until continued British occupation of Egypt and the
strong agitation of French agents in Istanbul led to the signature of the Peace of Amiens
(June 25, 1802), which provided for peace and friendship between France and the
Ottomans as well as mutual assistance in case of war. All pre-war treaties and
Capitulations agreements were renewed, French properties restored and the French
predominance in the Levant re-established.”23
In 1806, Napoleon sent General Horace Sebastiani to Istanbul as his ambassador.
Sebastiani was one of Napoleon‟s trusted soldiers and had been sent to the Levant in 1801.
On his diplomatic assignment to the Porte, General Sebastiani was instructed to take an
anti-Russian stand.24 On his way to Turkey, Sebastiani journeyed through Bucharest, met
Constantin Ypsilanti, who was then the hospodar of Wallachia and tried to gain him to his
side to act as intermediary between the revolting Serbs and the Ottoman Empire.25
Constantin Ypsilanti had dreams of a large Balkan state and encouraged by the
Russian foreign minister, Adam Czartoryski, had sent support to Karageorge following the
early victories of the Serbian insurgents in 1804. Sebastiani had been on a special mission
to Turkey five years earlier and had gained the confidence of the Sultan. In 1806, upon his
second arrival, the ambassador was able to convince Selim III that Ypsilanti was a traitor.
Horace Sebastiani also aimed to prevent a Moldavian-Wallachian-Russian alliance.
Ion Ghica‟s remarks about Sebastiani‟s influence on the Sultan are worth noting:
“He felt that (Ypsilantis) sided with the Russians and had an understanding with Pasvantoglu
of Vidin and Czerny-George the Serbian, both of whom had rebelled against the Porte.”26
In fact, Constantin Ypsilanti had never hidden his pro-Russian stand and it is probable
that before the arrival of Sebastiani, the Sultan was already contemplating the deposition of
both Ypsilanti and Moruzi. Nor was Sebastiani ignorant of Ypsilanti‟s sympathies before he
travelled through Bucharest: Ypsilanti‟s pro-Russian stand was well known in Paris.27
It is interesting here to note that Ypsilanti‟s private secretary was Gaspar-Luce le
Comte de Belleval, a French royalist who claimed to have served Louis XVI. Ypsilanti was
also assisted by another French royalist, Marquis de Saint-Aulaire.28
On August 24 1806, the Porte sent a note to Alexander I, accusing Constantin
Ypsilanti of conspiracy and instigating the Serbian revolt.29 A document in the State
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Archives of Turkey refers to Constantin Ypsilanti who escaped, but who” probably shall not
be admitted beyond the Austrian border”. The document further refers to Alexander
Ypsilanti, Constantin‟s father, who would be advised as to prevent Constantin‟s flight to
Russia, to convince him to stay at his home. The document further on mentions that the
“boyars are satisfied with the new voevode Aleko bey.” (Aleko bey is Alexander Soutzo, who
was appointed to the throne of Wallachia by the Porte in 1806).30
Both Ypsilanti and Moruzi were deposed by the Porte in 1806, despite the Treaty of
Küçük Kaynarca (1774) and the Russo-Turkish convention of 1802 by which the Porte had
agreed to allow a term of seven years for Ypsilanti and Moruzi.
Ypsilanti took refuge in Russia following the Treaty of Tilsit (1807), which ended the
war between Russia and France. His father, Alexander Ypsilanti was arrested in Istanbul
and executed.31
General Sebastiani, on the other hand, gained immense prestige for organizing the
defence of Istanbul during the Anglo-Turkish war of 1807 with a team of French officers
and engineers. The British admiral Duckworth had been compelled to withdraw and the
British fleet suffered considerable damage.
The deposition of Ipsilanti and Moruzi provoked the Russo-Turkish war of 1806-1812.
The Fate of the Ypsilanti Mansion
Following the deposition of Ypsilanti, the Porte confiscated the waterfront mansion
in Tarabya and assigned it to the French embassy in 1807. The Ypsilanti residence together
with its vast gardens was among the many gifts by the Sultan to General Horace Sebastiani
for the latter‟s services during the British siege of Istanbul.
The waterfront mansion, which was thus transformed into the summer residence of
the French embassy, continued to fascinate writers and travellers. The haremlik building
was remodelled by the French embassy into the private residence of the ambassador, while
the selamlık section was converted into a reception building for guests. The building was
burnt in 1818. The second fire that caused considerable damage dates to 1913, when the
ambassador Bompard hardly had time to rescue his documents.32
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What stays behind from the building is the annex that housed the embassy secretaries
and dragomans. Today the building remains French property and is currently used by the
Political Sciences Department of Marmara University by concession from the French embassy.
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Fig. 1. Engraving of Ypsilanti Mansion, by Melling.
Courtesy: Galeri ALFA, Istanbul.
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190 DE ANI DE LA IZBUCNIREA ŞI DESFĂŞURAREA
REVOLUŢIEI CONDUSE DE TUDOR VLADIMIRESCU
Conf. univ. dr. Marin BADEA

Résumé: 190 ans depuis la révolution conduit par Tudor Vladimirescu. On reprend la discussion concernant
les implications politiques et diplomatiques de la révolution des Roumains de 1821 dans les conditions de la
transformation des Principautés Roumaines en repère essentiel sur la carte européenne reconfigurée suite
aux guerres napoléoniennes et de la domination de la Sainte-Alliance. On met en évidence, en tant que facteur
historique réel et relevant, l'intervention, épistolaire et diplomatique, préparée avec minutie par Tudor
Vladimirescu avant son départ de Bucarest vers l'Olténie, afin de déterminer la non-intervention militaire de
la Porte Ottomane en premier lieu, mais aussi de l'Autriche. Des garanties sur le fait que son initiative ne
produira pas des troubles quant à l'ordre international avaient été transmises aussi au Tzar Alexandre I er,
présent au Congrès de la Sainte-Alliance de Laibach (Ljubljana). Avec habilité politique, tant Tudor aussi que
des représentants de l'élite politique antiphanariote qui y sont rejoignes, ont essayé de masquer les buts
nationaux de la révolution; tout au long du déroulement des événements, surtout dans les conditions de
l'intervention militaire de l'Hétairie et des imprudences politiques commises par Alexandre Ypsilanti, les
démarches politiques et diplomatiques du dirigeant de la révolution ont continué d'être de plus en plus
soutenues. Le but était le même que celui du début de l'action: éviter une intervention militaire étrangère. La
Russie et l'Autriche ont stimulé l'intervention militaire de la Porte Ottomane et les moyens politiques et
diplomatiques auxquels on a eu recours, surtout de la part de Tudor Vladimirescu, s'étaient épuisés. Pour ce
dernier, l'ultime alternative était la lutte armée. Le complot de l'Hétairie va l'empêcher de la mener à bonne
fin.
Mots-clé: Alexandre Ypsilanti, Autriche, diplomatie, Empire Ottoman, l'Hétairie, Olténie, Principautés
Roumaines, révolution, Russie, Sainte-Alliance, Tudor Vladimirescu.
Cuvinte-cheie: Alexandru Ipsilanti, Austria, diplomaţie, Eteria, Imperiul Otoman, Oltenia, Principatele
Române, revoluţie, Rusia, Sfânta Alianţă, Tudor Vladimirescu.

Despre componenta diplomatică a revoluţiei române din 1821

Pentru evenimentele din 1821 ca şi pentru conţinutul, dinamica şi sensul însuşi al altor
evenimente deosebite ce au marcat profund procesul general istoric al devenirii românilor ca
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naţiune în epoca modernă: regulamentele organice, revoluţia din 1848-1849, Unirea
Principatelor în 1859, războiul pentru independenţă (1877-1879), participarea României ca şi a
românilor din teritoriile aflate încă sub dominaţie străină la desfăşurarea primului război
mondial sau Marea Unire din 1918, componenta diplomatică este de-a dreptul relevantă.
Şi se exprimă ca atare nu doar printr-o multitudine de fapte, de iniţiative şi demersuri ce,
prin însăşi natura lor, sunt realmente de factură politico-diplomatică, dar, ca semnificaţie istorică,
au forţa deosebită de a concura la obţinerea unor interpretări mai substanţiale, la formularea unor
explicaţii lămuritoare pentru descifrarea cât mai riguroasă posibil a conţinutului şi sensului
mişcării noastre istorice de-a lungul epocii amintite. Aceasta, pe de o parte.
Pe de altă parte, este de menţionat că aspectele diplomatice ale revoluţiei române
din 1821 ies în evidenţă chiar de la începutul evenimentului, o dată cu declanşarea
iniţiativei de ridicare la luptă cu armele în mâini a pandurilor din Oltenia de către Tudor
Vladimirescu întrucât acest fapt, prin însăşi natura lui, atingea interesele Porţii otomane,
urmare directă a programului său naţional, şi, în acelaşi timp, aşa cum a observat Andrei
Oţetea1, poate cel mai profund cunoscător al revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu,
aceasta afecta şi interesele Rusiei, ca şi pe cele ale Austriei, prin ridicarea din nou a
redutabilei „chestiuni orientale”, adică a moştenirii Imperiului otoman, şi avea să atragă în
joc toate puterile interesate cu privire la destinul acestui imperiu.
De altfel, ceea ce credem că nu s-a subliniat cu suficientă relevanţă de-a lungul
evoluţiei istoriografiei noastre, şi nu numai, consacrate acestui eveniment, este că Tudor
Vladimirescu însuşi a avut dintru început conştiinţa limpede a implicaţiilor externe pe care
le comporta acţiunea revoluţionară la care se angaja şi aceasta se formase de-a lungul
multor ani anteriori de prezenţă a sa pe scena social-politică a ţării, dacă avem în vedere,
aici doar menţionându-le, numai câteva fapte. Unul dintre ele este prezenţa sa la Viena în a
doua jumătate a anului 1814 şi, cu acest prilej, manifestarea interesului său deosebit în
legătură cu Congresul de pace care avea să se şi reunească.
Apoi, sunt, mai ales, pregătirile lui, din acest punct de vedere, pe care le-a realizat la
Bucureşti în perioada imediat premergătoare revenirii sale în Oltenia pentru a declanşa
începutul ridicării la luptă a celor oropsiţi, năpăstuiţi, lăsaţi de forţele stăpânitoare din
societatea românească „mai goi decât morţii din mormânturi”. Avem în vedere, cu prioritate,
redactarea, încă pe timpul prezenţei sale în Capitala Ţării Româneşti (indiferent de polemicile
legate de întinderea acestui interval de timp)2 a celor mai importante documente de politică
externă ale revoluţiei: arzul către Poarta otomană şi „adresele” către ţarul Rusiei şi împăratul
Austriei, aflaţi la lucrările Congresului Sfintei Alianţe de la Laybach (Ljubljana).
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Sunt documente nu doar elaborate diplomatic, atât ca spirit, cât şi ca termenii la care s-a
recurs în redactarea lor, dar care au un numitor comun semnificativ: asigurări ferme că
evenimentele ce urmau să aibă loc în Ţara Românească nu vor afecta relaţiile cu Poarta otomană
şi, implicit, nu vor aduce nici o turburare relaţiilor internaţionale ale „momentului”.
Ori, luată doar în sine, această acţiune epistolar-diplomatică a lui Tudor nu este un
simplu fapt şi cu atât mai mult nu avea nici cea mai mică doză de întâmplare, ci era fructul
matur al unui calcul politic major.
În sfârşit, pe firul logic al faptelor subsumate ideii de pregătire minuţioasă, pentru
epoca respectivă, şi a unei componente diplomatice a evenimentelor ce vor urma este de
luat în considerare, ca reper semnificativ, însăşi împuternicirea acordată lui Tudor de către
cei trei mari boieri Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica şi Barbu Văcărescu „să strângă
poporul înarmat în folosul de obşte al neamului creştinesc şi al patriei deoarece sosise, în
sfârşit, timpul de mult aşteptat pentru a scutura jugul străinilor”.
Boierii înşişi, de orientare antifanariotă şi antiotomană, atitudine politică prezentă
tot mai vizibil în societatea românească de aproape o jumătate de secol, ajunseseră la
concluzia că recursul la insurecţie era o modalitate mai sigură de afirmare a dreptului ţării
la o existenţă autonomă, angajându-se ei înşişi a folosi toate mijloacele spre a susţine
„această acţiune întreprinsă”3.
De menţionat că, aşa cum s-a mai observat4, Barbu Văcărescu exclamase, încă în
iunie 1820, că răul nu putea fi „dezrădăcinat altfel decât numai prin înarmarea poporului
împotriva nedreptăţii”5 şi că acelaşi mare boier se gândea la posibilitatea alcătuirii din nou
a unei armate puternice cu care să poată fi susţinută lupta contra Porţii otomane pentru a
fi obligată să accepte revenirea la domnia naţională şi restabilirea integrală a autonomiei, a
drepturilor tradiţionale ale Ţării Româneşti.
În legătură cu arzul către Poarta otomană prin care Tudor a abordat prima dată
chestiunea raporturilor dintre aceasta şi Ţara Românească, comentariile au fost numeroase
de-a lungul timpului, toate având ca numitor comun scoaterea în evidenţă a preocupării lui
Tudor de a sublinia şi a-i încredinţa pe conducătorii de la Constantinopol că obiectivul acţiunii
sale era înlăturarea necontenitelor „năcazuri şi cumplitele patimi ce suferi din pricina unirii
pământenilor boieri cu cei după vremi trimişi domni şi ocârmuitori acestui norod de
Dumnezeu păzit căci boierii, învoindu-se cu cel de-acum domn, ... ne-au prădat ca niciodată
mai nainte... încât am rămas mai goli decât morţii cei din mormânturi”6.

3

Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Documente interne, vol. I, Editura Academiei, Bucureşti,

1959, p. 196 (citat în continuare DIR… 1821).
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(1980), nr. 5, p. 848.
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Toate acestea s-au petrecut pentru că plângerile oamenilor acestei ţări n-au putut
ajunge la urechile bunului şi blândului împărat de la care „milă de multe ori au câştigat-o,
dar cu nimic nu s-au folosit, căci au rămas scrisă numai pe hârtie”7. De aceea populaţia
„silită au fost din multă deznădăjduire: mai întâi de a se răscula împotriva acestei răutăţi şi
apoi a năzui şi a cere împărăteasca milă” (subl.n.– M.B.)8. Dar şi în această împrejurare,
răsculaţi fiind, „ca nişte credincioşi dar şi supuşi robi ai prea puternicei împărăţii”, Tudor
şi oamenii care-l urmau, „cu lăcrămi” se rugau să fie trimis în ţară „om împărătesc – nu de
legea noastră – ca să cerceteze şi să vază jalneca stare a ţării” după care „să se facă
îndreptare şi orânduială, ca să lipsească jafurile”9.
O situaţie în care raporturile cu Poarta vor putea continua, cu bunăcredinţă: „precum şi
până acum am răspuns, şi de acum înainte a răspunde nu tăgăduim ca nişte credincioşi ce am
fost şi suntem şi în veci a fi voim”10. Se afirma astfel răspicat fidelitatea faţă de Poartă, Ţara
Românească, în aceeaşi măsură şi Moldova, aflându-se sub ocrotirea ei „cu nume de amanet”,
dar îndreptăţite să-şi găsească apărarea. Iar ridicarea la luptă s-a putut produce pentru că
poporul n-a găsit alt mijloc de acţiune spre „a-şi arăta necazurile şi a cere milă de la prea
puternica împărăţie”. Arzul este semnat „tot norodul românesc din Valahia” şi a fost înmânat
muhafizului de Vidin Derviş-paşa cu rugămintea de a fi trimis la Poartă „fiindcă nouă toate
drumurile, cum şi uşile Prea Înaltei Porţi, ni le-au închis de la o vreme încoace domnul ţării şi
boierii” plus formula „ai prea puternicii împărăţii prea plecaţi şi credincioşi robi”11.
De subliniat că Tudor dădea asigurări şi lui Derviş-Paşa cum că „ridicarea noastră
nu este pentru altceva, nici într-un chip, decât numai asupra boierilor, care ne-au mâncat
dreptăţile noastre”12.
Arzul către Poartă a fost ataşat în copie la adresele către ţar şi împăratul Austriei ce
au fost trimise la Laybach prin negustorul Ghiţă Opran din Orşova13. Documentele au şi
ajuns la destinaţie, aşa cum reiese dintr-o afirmaţie a lui Alexandru I de confirmare a
primirii lor, documente „pe care răzvrătiţii din Valahia au îndrăznit să i le adreseze în
numele poporului român”14.
Scopul intervenţiilor epistolare ale lui Tudor pe lângă sultan dar şi pe lângă cei doi
împăraţi aflaţi la Laybach în congres al Sfintei Alianţe, expresia cu siguranţă a gândirii sale
politico-diplomatice, poate şi a celor cu care s-a sfătuit la Bucureşti înainte de a pleca spre
7
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Oltenia şi, de ce nu, a celor care au ajuns să fie pe lângă el în cadrul unei veritabile
cancelarii15, era de a evita o intervenţie din partea Imperiului otoman. Iar această „ţintă”
Tudor a urmărit-o cu perseverenţă, căutând să aibă chiar un contact direct cu guvernul
otoman, un dialog continuu, în cursul căruia să-şi afirme dorinţa de cooperare cu Puterea
suzerană, să se asigure chiar de neutralitatea turcilor din serhaturi pe ai căror conducători
militari i-a şi contactat (cei de la Vidin îndeosebi).
Este atitudinea politico-diplomatică pe care au putut-o observa şi diverşii
reprezentanţi ai Marilor Puteri aşa cum atestă, spre exemplu, un raport al locţiitorului
ambasadorului Prusiei la Viena care primea ştiri pe canale diplomatice din Bucureşti sau
Constantinopol, un raport datat 28 februarie/12 martie 1821, în care relata că Tudor s-a oprit
la Gura Motrului declarând că „vrea să aştepte acolo hotărârile sultanului, căruia i-ar fi
trimis o deputăţie, însărcinată a-i remite o cerere semnată de principalii săi aderenţi, în care
îl roagă să binevoiască a restabili în Ţara Românească vechea stare de lucruri, în timpul
căreia ţara era înfloritoare, fără ca, totuşi, Poarta să-şi fi pierdut din drepturi şi venituri”16.
Că dialogul cu Poarta otomană era o constantă a diplomaţiei Vladimirescului o
atestă şi unul dintre cele mai importante documente programatice ale revoluţiei române
din 1821, respectiv Cererile norodului românesc, formulate înainte de 16 februarie 1821 17.
În acest document prin excelenţă o chintesenţă a programului social al revoluţiei sunt şi
revendicări abile în plan naţional, acum făcându-şi apariţia unele elemente noi de
„negociere” cu Poarta otomană.
Aşa era, de pildă, solicitarea ca domnul ce urma să fie trimis de la Constantinopol să nu
aducă cu el mai mult de 4 boieri greci; pentru eficientizarea administraţiei să se facă apel cu
precădere la pământeni până ce va fi devenit naţională în totalitatea ei; se urmărea de asemenea,
aşa cum s-a mai observat18, îndepărtarea treptată a slujitorilor clerului grec şi înlocuirea acestora
cu români, temeiul juridic invocat fiind, cu deplin temei, hatişeriful din 1802.
Când s-a produs dezavuarea de către ţar a acţiunii pe care o conducea şi despre care a ajuns
să afle şi Tudor, el şi-a precizat o dată mai mult ţelurile sale de politică externă, fundamental fiind
acela de „a elibera pe compatrioţii mei de jugul prinţilor greci şi al unora dintre marii boieri”19.
O dată ajuns la Bucureşti, Tudor a reluat demersurile sale pe lângă Poarta otomană,
de această dată prin intermediul Înaltei oblăduiri, ţelul imediat fiind acela de a obţine
recunoaşterea regimului revoluţionar cu ajutorul unor factori politico-instituţionali agreaţi
oficial la Constantinopol.

15 Vezi la Emil Vârtosu, Tudor Vladimirescu. Glose, fapte şi documente (1821), Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1927, p. 29-38.
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Aşa s-ar putea explica faptul că la 27 martie 1821 marii boieri aflaţi în Bucureşti,
mitropolitul, episcopii etc. şi „toată obştea locuitorilor pământului ţării Valahiei” ţineau să
justifice revoluţia întrucât fusese provocată de jafuri, împilări ale fanarioţilor, ca şi în
argumentările iniţiale ale lui Tudor; exprimau fidelitate faţă de Poartă, cu o revendicare
totuşi formulată, aceea de a se redobândi „dreptăţile şi privileghiurile ce din vechime a
avut ţara aceasta”20. O revendicare supusă nuanţării când, în acelaşi document, se adăuga
că revendicarea poporului „nu priveşte spre nesupunere, ci spre cererea dreptăţilor sale”21.
Pe de altă parte, o dată ce a ajuns la Bucureşti, Tudor a căutat să reia firul
demersurilor sale pe lângă Rusia şi Austria însă consulii acestora părăseau Bucureştii. Ba,
mai mult, consulul general al Rusiei, Alexandru Pini, părăsind Capitala Ţării Româneşti,
acuza public, din ordinul ambasadorului rus la Constantinopol, baronul Grigori Stroganov,
revoluţia şi pe conducătorii ei (Tudor şi, respectiv, Alexandru Ipsilanti, conducătorul
Eteriei) pe care-i considera răspunzători atât faţă de Curtea imperială a Rusiei, cât şi faţă
de Înalta Poartă, fiindcă „aceştia calcă, prin faptele lor, tratatele în fiinţă şi convenţiile pe
care aceste curţi le-au consfinţit”22.
De ce această atitudine a consulului general al Rusiei, Alexandru Pini, în condiţiile
în care, contrar opiniilor unor confraţi23 conform cărora între Tudor şi Eteria, între Tudor
şi membri ai acestei organizaţii secrete, iar unul dintre ei era şi Alexandru Pini, n-ar fi
existat nici o legătură, contestat vehement fiind şi „legământul” dintre Tudor, pe de o
parte, şi, pe de altă parte, eteriştii Iordache Olimpiotul şi Ioan Farmache, asemenea
legături nu numai că au existat, dar pregătirile Eteriei pentru declanşarea luptei naţionale
a grecilor într-un context mai general, acela al luptei antiotomane care să angreneze
popoarele din Balcani, ceea ce ar fi condus şi la o nouă implicare militară a Rusiei, chiar
erau cunoscute unei bune părţi a elitei politice româneşti?
Elita politică antifanariotă, în parte, mai credea în posibilitatea de a valorifica, în
interes naţional, contradicţiile de interese ruso-otomane sau austro-otomane, în timp ce o
altă parte a acesteia nu numai că era deja dezamăgită de politica Rusiei, pe temeiul faptelor
acesteia de la Tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi la clauzele Tratatului ruso-turc de la
Bucureşti din 1812, între acestea şi răpirea de către Rusia a spaţiului istoric românesc
dintre Prut şi Nistru, dar se temea efectiv de politica ei expansionistă, altfel extrem de
vizibilă în anii 1806-1812.

20

Ibidem.

21

Ibidem, p. 375.

22

Ibidem, p. 375.

23

G. D. Iscru, Revoluţia română... 1821, p. 48 şi urm.; idem, Introducere în studiul istoriei moderne a României, Editura

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 231 şi urm.; Mircea T. Radu, 1821 Tudor Vladimirescu şi revoluţia din
Ţara Românească, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1978, p. 209 şi urm..

141

În plus, în rândurile elitei politice antifanariote, temătoare sau nu de Rusia cu
planurile ei expansioniste, cu o poziţie dominantă în Europa după încheierea războaielor
napoleoniene ca şi prin Sfânta Alianţă, exista un proeminent curent de opinie că în spatele
Eteriei nu putea să nu fie Rusia.
În acest sens este, poate, extrem de grăitoare mărturia unui Nicolae RosettiRoznovanu, ajuns vistiernic la vârsta de doar 24 de ani, care putea să scrie că: „Ruşii ne
făcuseră pe toţi să intrăm în Eterie”. Ei ne spuneau: „Noi suntem romanii de azi. Toate
popoarele supuse din Orient îşi vor redobândi libertatea şi vor înflori sub umbra măririi
noastre... În 1821, elementele de răzvrătire depuse în ţară de ruşi şi de Eteria au atins
punctul de maturitate; un singur sentiment, acela de a sfărâma un jug nesuferit însufleţea
toate popoarele creştine supuse sultanului”24.
Apoi, Tudor însuşi, conform unei mărturii de epocă, înainte de a trece Oltul în drum
spre Bucureşti, a declarat că „pornirea aceasta este din porunca şi voia împăratului
Alexandru al Rusiei; că Ipsilanti... a intrat pe pământul Ţării Româneşti cu un însemnat
număr de oştire” şi că „după dânsul soseşte şi marea putere rusească”.
Mai departe el făcea o precizare deosebit de semnificativă: „Noi vom înlesni trecerea
prinţului Ipsilanti peste Dunăre ca să meargă pentru libertatea patriei sale, iar nouă ne vor ajuta
ruşii ca să luăm cetăţile de pe pământul ţării noastre şi apoi ne vor lăsa liberi şi cu legile noastre”25.
Ar fi, în context, de menţionat că primele ştiri ajunse la Constantinopol despre
evenimentele din Oltenia n-au avut darul de a tulbura apele, fiind considerate de guvernul
otoman o simplă revoltă locală, de-a dreptul obişnuită mai ales pentru zonele de margine
ale Imperiului. Constituirea însăşi a conducerii provizorii a Ţării Româneşti în ajunul
morţii lui Alexandru Suţu, formată din membri afiliaţi Eteriei, dar nu numai, n-a fost
adusă la cunoştinţa Porţii decât pe 30 ianuarie/11 februarie 1821.
La rândul său şi consulul general al Rusiei la Bucureşti, Al. Pini, a acoperit, un timp,
evenimentele din Oltenia, după care l-a somat pe Tudor să vină la Bucureşti. Iar când
Divanul şi-a făcut cunoscută intenţia de a apela la intervenţia militară otomană pentru
restabilirea ordinei, Pini a făcut tot posibilul să întârzie răspunsul său către aceasta şi,
implicit, chemarea intervenţiei otomane de către el în conformitate cu hatişeriful din 1802.
Într-un raport către baronul Stroganov, ambasadorul Rusiei la Constantinopol, din
4/16 februarie 1821, Al. Pini îl şi informa că: „Voi încerca, totuşi, să amân, pe cât posibil, de
a da răspunsul la cererea boierilor”26.
Când le-a dat răspunsul boierilor din Divan, Al. Pini a ameninţat că vor purta
responsabilitatea pentru consecinţele unei ocupaţii otomane şi, în consecinţă, boierii au
bătut în retragere cu solicitarea lor către Poartă. La rândul său, Tudor l-a refuzat pe Pini să
24
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vină la Bucureşti, justificându-şi acţiunea cu necesitatea obţinerii restaurării privilegiilor
ţării şi ca să se pună capăt abuzurilor ce nu mai puteau fi suportate de către popor. Iar la
ameninţarea lui Pini cu reprimarea la care ar putea recurge Poarta, Tudor răspundea de
următoarea manieră: „Trebuie să vă informez, Domnule, că dacă un singur foc de armă
este tras asupra naţiunii, nu va mai supravieţui nici măcar un suflet din rasa boierilor în
Ţara Românească”27.
Era, poate, la mijloc şi un joc diplomatic în care consulul austriac la Bucureşti,
Fleischhakl von Hakenau, chiar credea atunci când scria într-un raport al său că: „Toate
întârzierile în luarea măsurilor represive tind doar să facă să câştige timp pentru ca revolta
din Oltenia să ajungă la un punct ireparabil”28.
O anumită perioadă de timp la aceeaşi tactică a recurs şi baronul Stroganov după ce
a fost informat de Al. Pini cu privire la evenimentele din Oltenia (30 ianuarie/11 februarie)
întrucât n-a informat imediat guvernul turc. Poarta, prin Ministerul de Externe, a deschis
discuţia în legătură cu cele ce se petreceau la nord de Dunăre aducându-i la cunoştinţă lui
Stroganov raportul guvernului de la Bucureşti şi o declaraţie oficială proprie prin care era
semnalată participarea la evenimente a unor ofiţeri ruşi: Tudor Vladimirescu şi Dimitrie
Macedonschi, cerându-i doar cooperare cu caimacamii ce urmau să ajungă la Bucureşti,
pentru revenirea la starea de linişte.
Stroganov a răspuns conciliant dând asigurări legate „de bunele sentimente ale
Augustului său stăpân” şi acuzându-i pe Tudor şi partizanii săi că erau „le fel de vinovaţi
faţă de Curtea Imperială ca şi faţă de Înalta Poartă” întrucât „au îndrăznit să tulbure
liniştea unei provincii puse sub garanţia celor două Curţi”, după cum îşi amintea mai târziu
A.von Prokesh-Osten, ambasadorul Austriei la Constantinopol.
A intervenit pătrunderea lui Alexandru Ipsilanti în Moldova, îmbrăcat în uniformă de
general rus; el a preluat comanda trupelor şi a ordonat asasinarea turcilor de la Galaţi şi Iaşi; a
lansat proclamaţii: una către grecii din Principate chemându-i la arme, alta către moldoveni
dându-le asigurări că „dacă, din întâmplare, turcii mizerabili ar îndrăzni, în disperarea lor, să
facă incursiuni pe teritoriul vostru, să nu vă speriaţi, căci o forţă atotputernică este pregătită să
pedepsească cutezanţa lor”29, referindu-se cu siguranţă la Rusia.
În plus, autorităţile otomane au mai interceptat şi o corespondenţă Al. Ipsilanti/
Miloş Obrenovici, incriminantă ca implicare a Rusiei, ceea ce a fost de natură să i se creeze
o situaţie extrem de dificilă baronului Stroganov. A urmat dezavuarea de către ţar atât a lui
Ipsilanti, cât şi a lui Tudor Vladimirescu şi s-a ajuns la mandatarea de către Rusia a Porţii
otomane să intervină militar în Principate pentru reprimarea atât a revoluţiei române, cât
şi a Eteriei. De unde şi gestul lui Al. Pini din 17 martie 1821 menţionat deja mai sus.
27
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În această situaţie, diplomatic, Tudor a acţionat pe două fronturi: pe de o parte, i-a
determinat pe boieri (27 martie 1821) să semneze memorii explicative către Rusia şi
Austria, puteri ostile Porţii, dar şi rivale în lupta pentru influenţă în Ţara Românească şi
Moldova, în care era condamnat regimul fanariot, dar se şi solicita să determine Poarta
pentru a răspunde cererilor noii puteri (către Rusia) iar Austriei chiar să pledeze pentru
recunoaşterea revoluţiei30. Două zile mai târziu Divanul Ţării Româneşti adresa o notă
baronului Stroganov să sprijine regimul de la Bucureşti, ba chiar să caute a-i împiedica pe
turci să trimită trupe la nord de Dunăre31.
Şi toate acestea în condiţiile în care Stroganov continua şi negocierile cu Poarta
pentru a se ajunge la un nou acord ruso-otoman pe diverse chestiuni ale relaţiilor reciproce
între care şi Principatele Române.
Cu privire la acestea, Rusia, prin ambasadorul ei la Constantinopol, Grigori
Stroganov, şi consulul general Alexandru Pini, invocase adesea, în anii anteriori, dreptul ei
de protecţie asupra populaţiei şi a ajuns, între altele, să acuze pretenţiile fiscale ale lui
Alexandru Suţu. Iar, pentru a nu-l fi îndepărtat prea mult pe domnul fanariot, s-au adresat
boierilor din Divan. Pe aceştia au căutat să-i mobilizeze în a-l contracara pe domn prin
asumarea unui rol sporit în administrarea ţării şi mai concret în politica fiscală. Aşa s-a
făcut că în 1819, când Alexandru Suţu încercase să obţină sporirea listei sale civile, Grigori
Stroganov l-a atenţionat pe Pini să facă în aşa fel încât solicitarea să nu ajungă la Divan
dacă nu se bucura de sprijinul atât al boierilor cât şi al clerului.
A fost şi această chestiune obiect al negocierilor dintre Stroganov şi guvernul otoman
reluate în iunie 1820 pentru aplicarea Tratatului de la Bucureşti din 1812 şi care au fost
finalizate pe 3 aprilie 1821 printr-un acord general privitor la întreaga gamă de probleme
nerezolvate. Au fost reafirmate cu privire la Principatele Române principiile înscrise iniţial în
Tratatul de la Kuciuk-Kainargi şi reafirmate în Tratatul de la Bucureşti din 1812.
S-a adăugat în acest acord necesitatea unui rol mai mare al Divanurilor în
reglementarea chestiunilor financiare, obligaţiile Moldovei şi Ţării Româneşti către Poartă
să poată fi onorate dar şi plata livrărilor de bunuri să fie făcută cu respectarea preţurilor de
achiziţie şi să fie garantată libertatea comerţului cu alte ţări32.
Din cauza evenimentelor aplicarea acestui nou acord ruso-turc n-a putut deveni
realitate. În schimb ideea reorganizării administrative a Principatelor avea să fie reluată în
Convenţia de la Akkerman din 1826 şi pusă în practică prin Regulamentele organice.
Reluând firul preocupărilor lui Tudor în plan diplomatic să facem menţiunea că i-a
determinat pe boieri să revină cu intervenţia lor pe lângă Metternich33 pentru a-l convinge
30
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că el urmărea combaterea regimului fanariot, că se solicita doar obţinerea din partea Porţii
a „călcatelor noastre dreptăţi”; că ei, autorii memoriului, se considerau uniţi cu „tot
norodul cel pornit de afară şi adunat aicea în Bucureşti” sub conducerea lui Tudor şi că
doleanţa de mai sus a fost prezentată „pe la toate părţile unde se cuvine”34.
Înainte de 9 mai 1821 era trimisă către Metternich o nouă solicitare pentru ca
Austria, împreună cu Rusia, să determine Poarta ca să înceteze „pătimirile şi atingerile
noastre, cari ni s-au pricinuit din multele năpăstuiri şi nedreptăţi a[le] celor după vremi
trimişi de la Poartă atotcârmuitori şi să ni se dea strămoşeştile noastre privileghiuri şi cele
din vechime obiceiuri care le-au avut pământul”35.
Se cerea, chiar mai mult, ca Austria să devină, alături de Rusia, o a doua putere
protectoare, sperându-se, astfel, aşa cum s-a mai observat36, ca prin jocul de interese
contradictorii ale celor trei imperii să se poată asigura însăşi supravieţuirea Principatelor.
Odată cu solicitările referitoare la sprijinul ce se dorea să fie dat prin intervenţii
politico-diplomatice pe lângă guvernul de la Constantinopol de a se recunoaşte
Principatelor „privileghiuri şi cele din vechime obiceiuri”, erau aproape de fiecare dată
prezentate şi asigurările ce se impuneau că, dacă acestea vor fi obţinute, urmau a fi
respectate „nestrămutat toate câte strămoşii noştri s-au făgăduit la prea Înalta Poartă când
au cerut-o ocrotire ţării”37. O ocrotire ce n-ar fi trebuit să fie exercitată ca-n ultima vreme şi
pentru aceasta regimul fanariot ar fi trebuit să fie înlăturat.
În timp ce Tudor şi boierii care-i rămăseseră aproape erau preocupaţi de ideea
consolidării Ţării Româneşti, privind însă şi către Moldova, ca entitate distinctă în raporturile
cu Poarta otomană, ca şi de exercitarea actului guvernării ţării în concordanţă cu interesele ei,
o îngrijorare din ce în ce mai accentuată a conducătorului revoluţiei era alimentată de eterişti
care în acţiunile lor făceau abstracţie de autorităţile politico-administrative atât ale Moldovei
cât şi ale Ţării Româneşti. Era acuza esenţială ce i-o aducea Divanul Ţării Româneşti lui
Alexandru Ipsilanti printr-o scrisoare din 14/26 aprilie conform căreia erau astfel încălcate
„sfintele datorii ale găzduirii”, continuând a jefui fără milă un popor sărăcit38.
Aceleaşi fapte nelegiuite ale eteriştilor erau denunţate şi printr-un memoriu adresat
la 9 mai 1821 lui Metternich, din cauza cărora numeroase „sate s-au împrăştiat, iar
locuitorii ţărani prin crânguri şi prin văi, goli şi cu trenţe ticăloşate înfăşuraţi, ca nişte
dobitoace ce rătăcesc, flămânde şi însetoşate, în toate părţile”39.
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Iar faptul că eteriştii au continuat să se dedea la violenţe, că întâlnirea dintre Tudor
şi Ipsilanti s-a soldat nu cu o înţelegere, ci doar cu un modus vivendi (la acea întâlnire
Tudor, conform mărturiei lui Mihai Cioranu, i-ar fi spus lui Ipsilanti, între altele: „Prinţe,
fără sprijinul Rusiei noi nu putem îndrăzni să ridicăm steagul împotriva turcilor;
cunoaşteţi bine cruzimea lor... Scopul dumneavoastră este cu totul contrar celui urmărit de
mine... locul dumneavoastră nu este aici. Plecaţi, treceţi Dunărea şi înfruntaţi-i pe turci;
sunteţi prea slab pentru a vă putea măsura cu ei şi dacă nu sunteţi sprijiniţi de o putere
oarecare vă paşte nenorocirea”40), Tudor şi-a intensificat preocupările pentru a apăra
revoluţia pe calea dialogului cu Poarta. A căutat să ajungă, pe cât posibil, la negocieri mai
directe cu aceasta şi, în plus, la formularea unor propuneri mai concrete în cristalizarea
unor noi raporturi aşa cum atestă propunerea, de la începutul lunii aprilie, a unui proiect
original de lichidare a regimului fanariot, respectiv ca „tronul Moldovei să fie ocupat de un
muntean şi al Ţării Româneşti de un moldovean”41.
Subsumate acestor intenţii au fost iniţiate şi unele iniţiative concrete precum
trimiterea unei solii la guvernatorul de la Silistra care să-l fi cuprins pe un armean
Martinacu Bohor, cunoscător de limbă turcă; urmărea, de asemenea, să-l contacteze pe
paşa din Giurgiu căruia pe 12 aprilie îi trimitea un arz în numele locuitorilor Ţării
Româneşti prin care solicita un reprezentant oficial cu care să trateze direct chestiuni
legate de relaţiile dintre Ţara Românească şi Poarta otomană.
Se consideră că între Tudor şi paşa de Giurgiu „s-au deschis chiar negocieri prin
intermediul unui om al acestuia, Nuri Aga”42, care a fost primit la Cotroceni de către
Tudor; că Tudor a avut în vedere realizarea de contacte şi cu paşa de Rusciuk. Oricum, I. P.
Lipandi a reţinut în ale sale memorii că Tudor a avut tratative cu turcii, scopul urmărit cu
insistenţă fiind dobândirea unor avantaje sigure pentru ţara sa. Tudor are şi meritul istoric
de a fi refuzat, în cursul negocierilor cu Poarta, propunerea acesteia de a acţiona pentru
lichidarea eteriştilor din Principate, pronunţându-se pentru neutralitate.
Negocierile cu Poarta au eşuat întrucât sultanul era hotărât să-şi menţină
suzeranitatea asupra Principatelor. Propunerile lui Vladimirescu fie şi cu susţinerea de
către boieri prin petiţiile ce le-au trimis către Constantinopol au fost considerate la Poartă
simple stratageme „în conformitate cu practica ruşilor” menite a submina reafirmarea
plenară a suzeranităţii sultanului43.
Iar dacă turcii nu-şi trimiseseră mai repede trupele în Principate pentru a înăbuşi
atât revolta condusă de Tudor cât şi mişcările Eteriei, faptul ca atare s-a datorat temerii
legate de posibilitatea izbucnirii unui nou război cu Rusia. O temere anulată de autorizaţia
40
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ţarului pentru intervenţie primită la Constantinopol în mai 1821. Lui Tudor i-a eşuat şi
relaţia cu Eteria pentru al cărei conducător, Alexandru Ipsilanti, Principatele Române ar fi
trebuit să fie nu doar un loc de popas în drumul său spre patria natală, ci o monedă de
schimb cu Rusia, acestea urmând a fi încorporate de către Imperiul rus ca recompensă
pentru eforturile şi cheltuielile făcute în lupta cu Poarta otomană.
Apropierea invaziei militare otomane, pe care Tudor, cu prioritate, a căutat s-o evite
recurgând la mijloacele politico-diplomatice, marca deja epuizarea acestor demersuri şi a
hotărât retragerea „armatei norodului” spre Oltenia. A căzut victimă complotului eterist.
Calea acţiunii militare, dusă mai departe de căpitanii săi, avea să eşueze şi ea. Nu şi idealul
nutrit atât de ardent de către Tudor: emanciparea atât socială, cât şi naţională a poporului
al cărui fiu era şi pentru ale cărui năzuinţe s-a jertfit.
O jertfă ce-şi are, în prezent, o imensă actualitate.
S-o privim din perspectiva tot mai largă a istoriei, dar s-o şi urmăm exact în virtutea
idealurilor cărora li s-a consacrat rapid mitologizatul Tudor, tocmai prin această efigie a lui
de erou imaginea personalităţii sale ajungând a fi gravată adânc şi trainic pe retina
conştiinţei istorice româneşti.
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PROIECTUL „SERBIEI MARI”.
CONSIDERAŢII PRIVIND SPECIFICUL NAŢIONALISMULUI
SÂRB ÎN TIMPUL CELOR TREI IUGOSLAVII (1918-2005)
Conf. univ. dr. Cristian SANDACHE

Abstract: The article highlights themes of the Serbian Nationalism in 1918-2005. The first ones to escape
the Ottoman guardianship, the Serbians were basically after two geopolitical ambitious simultaneously:
the reunification of all Serbian territories either under Ottoman trusteeship or under Austrian domination
and the reunification of all Slavic peoples in the Balkans under their leadership. This geopolitical project
will serve ar basis for all Serbian geopolitical devices instituted in the last 150 years. Blocked in the North
by the presence of the Austro-Hungarian Empire, Serbia had to do with an extension towards the South
and the same time towards the West, in order to have access to the Adriatic Sea. The Serbian have built a
compensatory image of themselves and on their history, a representation able to enlighten to the extent
possible the dark past epidodes, asserting an unbreakable faith in the future of their collective destiny.
Keywords: Serbia, Yugoslavia, Nationalism, War, Tito, Balcani.
Cuvinte-cheie: Serbia, Iugoslavia, Naţionalism, Război, Tito, Balkans.

Ne-am propus câteva observaţii pe marginea unui subiect complex şi totodată
contradictoriu, aparţinând marii teme a naţionalismelor, fenomen despre care există o
istoriografie extrem de bogată. Naţionalismele au modelat în chip fundamental destinul
popoarelor şi (fără îndoială), nu şi-au epuizat nici astăzi influenţa specifică1.
Istoria Serbiei - circumscrisă succesiunii celor trei state Iugoslave în intervalul 19182005, poate fi analizată şi prin paradigma ideologiei naţionaliste, a manierei în care
aceasta s-a manifestat, s-a adaptat contextelor politico-sociale, ori, dimpotrivă, a încercat
să le modifice, în conformitate cu propriile-i reprezentări.
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În cadrul discuţiilor care au prefaţat apariţia Regatului Sârbo-Croato-Sloven (în
1918), elita politico-militară sârbă nu putea concepe decât un stat care să echivaleze cu o
Serbie extinsă, în cadrul căreia elementul sârb să joace rolul predominant. Argumentele
aduse în sprijinul acestei viziuni aparţineau excepţionalismului istoric, psihologiei
colective, imagologiei eroice, dar şi statisticilor. Armatele sârbe suferise pierderi
considerabile în Primul Război Mondial, prin proporţii, acestea fiind de trei ori mai mari
decât cele ale englezilor şi de două ori şi jumătate decât ale francezilor2.
Serbia reuşise să respingă iniţial armatele mult mai numeroase şi mai bine dotate
ale Imperiului Austro-Ungar, eveniment care a produs o surpriză la nivelul cancelariilor
europene. Anterior, triumful armatelor sârbe în războaiele balcanice din anii 1912-1913, au
conturat convingerea că statul sârb ar fi putut deveni un adevărat Piemont al slavilor
sudici3. De altfel, istoricul englez G.M. Trevelyan făcea o plastică paralelă între Serbia
perioadei Primului Război Mondial, cu Piemontul epocii Risorgimento, Rusia jucând rolul
Franţei lui Napoleon al III-lea, din secolul al XIX-lea.
La 5 aprilie 1916, viitorul rege Alexandru, vorbea la Londra despre crearea
Iugoslaviei, un ideal al unificării tuturor sârbilor, croaţilor şi slovenilor, care ar fi fost în
fapt, aceeaşi naţiune, cu aceleaşi tradiţii, aceeaşi limbă şi aceleaşi aspiraţii 4.
Ceea ce a fost cunoscut sub denumirea de „iugoslavism”, a reprezentat conceptul
teritorial pe care viitorul stat Iugoslavia avea să-l concretizeze. Ideea iugoslavă nu era însă,
o creaţie a secolului XX, având precedente teoretice în aşa-numita „mişcare iliră”, un
curent romantico-literar care considera că aria lingvistică a slavilor de sud ar fi avut pe
hartă forma unei lire, ale cărei trei capete erau fixate în localităţile Villach (Carintia),
Raguza (Dalmaţia) şi Varna (Bulgaria)5.
Pe de altă parte, faptul că înainte de 1918 nu a existat un stat iugoslav, l-a făcut pe
istoricul Walter Kolarz să observe că Iugoslavia nu-şi poate justifica drepturile întemeinduse pe argumentul istoric6.
Pentru sârbi , regatul creat în 1918 ar fi reprezentat ceea ce în 1844 omul politic Ilia
Garasanin contura, prin formula de „Marea Serbie”, proiecţia unui stat al tuturor sârbilor,
extins până la Marea Adriatică, cuprinzând între graniţele sale Serbia, Bosnia-Herţegovina,
Croaţia, Muntenegru, Macedonia, Kosovo şi Nordul Albaniei7. Alt proiect care a circulat o
vreme viza unirea cu Bulgaria, în sensul unei unificări a tuturor slavilor sudici.
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Proiecţii teritoriale similare existaseră însă în cursul secolului al XIX-lea şi în cazul
Bulgariei, Greciei sau Albaniei8.
Serbia şi-a menţinut poziţia centrală în cadrul mişcării de creare a Iugoslaviei, în
primul rând datorită forţei sale militare, dar şi al determinării cu totul speciale a oficialilor
săi. Istoricul Stevan K.Pavlowitch a vorbit în acest sens despre „redutabila forţă
psihologică a Serbiei”9.
Din punct de vedere ideologic, esenţa programului iugoslav conceput de către elita
politico-militară a Serbiei, consta în admiterea existenţei unei unice naţiuni, cu trei
denumiri . În documentele oficiale se folosea mai frecvent expresia „Sârbo-Croato-Sloven”,
decât „Iugoslavia”, iar unii decriptau în spatele termenului de „Iugoslavia”, însăşi imaginea
Serbiei Mari10.
Nikola Pasic (de cinci ori premier al Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor în
intervalul 1918-1926) ar fi dorit ca şi după 1918, denumirea Regatului să fie aceea de
Serbia, considerând că „Serbia” ar fi echivalat în fapt cu „numele celei mai puternice părţi a
naţiunii iugoslave”. Pe de altă parte, unele exemple europene îl contraziceau: Piemontul
(pentru Italia), Prusia (pentru Germania), Anglia (pentru Marea Britanie), Flandra şi
Valonia (pentru Belgia)11.
E evident faptul că, în cadrul Regatului Sârbo-Croato-Sloven (sau prima Iugoslavie,
după unii istorici), sârbii au fost dominaţi de o tendinţă ambivalentă, aceea de a apărea în
calitate de element distinct –dominant şi totodată conex celorlalte etnii componente ale
noului stat. Argumentele necesităţii poziţiei lor dominante s-au diversificat în timp,
recursul la statalitatea Serbiei fiind tot mai frecvent invocat şi devenind ulterior obsesiv.
Un stat sârb independent exista deja în Europa, iar programul iugoslav ar fi trebuit să se
axeze pe doctrina rolului istoric al Serbiei12.
Statul sârb ar fi avut un destin aparte, prin însăşi amplasarea sa geografică, de
barieră atât în calea expansionismului otoman, cât şi a extinderii lumii germanice înspre
estul continentului european13.
Imaginile eroice se succedau în cadrul temelor propagandei oficiale sârbe: ţara ar fi
echivalat cu un simbol al luptei pentru libertate şi al dreptului naţiunilor pentru
autodeterminare, iar episoadele remarcabile şi totodată tragice din cursul Primului Război
Mondial ajunseseră să reprezinte un reper, în cadrul unora dintre detalii, graniţa dintre
evocarea istorică şi mit fiind extrem de fragilă14.
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În zorii existenţei sale, Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor nu putea miza decât
pe o singură instituţie care era suficient de puternică, pentru a contracara pericolele
reprezentate în egală măsură de către tendinţele expansioniste ale Italiei, radicalismului
maghiar, sau dezintegrării interne. Aceasta era armata sârbă, privită iniţial chiar şi de către
majoritatea nesârbilor, ca un element esenţial de protecţie15.
Dar ulterior, imaginea ei s-a deteriorat continuu în percepţia celorlalte etnii. Unele
explicaţii aparţin sferei mentalităţilor. De pildă, pedepsele corporale fuseseră abolite în
Croaţia încă din anul 1869, în vreme ce în cadrul armatei sârbe, violenţa fizică era ceva
obişnuit. Sistemul de promovări în armata sârbă era unul mult mai flexibil, permiţând
accederea în poziţii importante şi a unor elemente slab pregătite profesional, ceea ce a
constituit un şoc pentru militarii de carieră de etnie croată, care aveau experienţa
anterioară a armatei austro-ungare, unde exigenţele erau mult mai mari. De altfel, mulţi
dintre ofiţerii croaţi vor renunţa după 1918 la cariera militară, în condiţiile în care,
integrarea lor în armata noului stat iugoslav devenise din ce în ce mai problematică, fiind
adesea discriminaţi de către corpul ofiţeresc sârb majoritar 16. În anul 1939, în cadrul
armatei Iugoslaviei, corpul generalilor se prezenta astfel, sub aspectul originii etnice: 164
de sârbi, 2 croaţi şi 1 sloven17. Sârbii nu uitau nici faptul că în evenimentele Primului
Război Mondial, croaţii se dovediseră (în majoritatea cazurilor) fideli Monarhiei AustroUngare, prestaţia lor militară fiind onorabilă în acest sens.
Nu în ultimul rând, împroprietărirea multor foşti soldaţi sârbi cu proprietăţi care
aparţinuseră musulmanilor din Bosnia, a contribuit după 1918, la o creştere a antipatiei
acestora din urmă faţă de Serbia şi de armata sârbă, în general.
Influentul om politic Nikola Pasic (liderul Partidului Naţional Radical Sârb), punea
semnul egalităţii între iugoslavism şi serbianism, înclinând mai curând către cel de-al
doilea. Pasic punea accentul pe forţa statului, considerând că spre deosebire de croaţi sau
sloveni, sârbii beneficiau de o experienţă adminstrativă suficientă, care să le confere rolul
de element hegemon în cadrul Regatului configurat în 1918. Însă, aparenţele erau totuşi
înşelătoare, în condiţiile în care, atât autorităţile civile, cât şi cele militare sârbe erau
minate de corupţie, fenomen care se manifestase mult mai puţin în fostele provincii
deţinute de Imperiul Austro-Ungar până în 1918. Existau numeroşi etnici sârbi care nu
înţelegeau necesitatea unui statut egal al Serbiei cu Croaţia (de pildă), care nu fusese
niciodată decât o provincie istorică18.
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În cadrul negocierilor dintre sârbi şi croaţi (care au prefaţat momentul 1 decembrie
1918- reprezentat de proclamarea Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor), s-a pus iniţial
problema construcţiei unui stat al slavilor de sud de tip federal, însă derularea rapidă a
evenimentelor de ordin militar (acţiunile armatelor italiene în zona Adriaticii) au conturat
ideea constituirii unui stat unitar sub sceptrul dinastiei sârbe Karagheorghevic19.
Se poate aşadar afirma, că apariţia acestui nou stat slav pe harta Europei, nu a fost
rezultatul unor demersuri diplomatice intense (ca în cazul apariţiei Cehoslovaciei), ci al
unui fapt împlinit, cu largul concurs al voinţei Serbiei, cu şase săptămâni înainte de
debutul Conferinţei de Pace de la Paris20.
Dar diferenţele de experienţă istorică, mentalitate şi nu în ultimul rând –aşteptările
popoarelor componente ale Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor s-au dovedit ulterior
mult prea mari21.
Elita sârbă vedea în centralismul statal, o concretizare logică a hegemoniei sale
politice, economice şi culturale. Nikola Pasic nu fusese iniţial un suporter înflăcărat al
anexării Croaţiei şi Sloveniei, dar în cele din urmă a admis ideea unificării, cu condiţia
predominanţei sârbilor, în sensul că toate deciziile esenţiale trebuiau să emane de la
Belgrad. Prin contrast, croaţii erau adepţii unui stat federal, în care înţelegerea cu
elementul etnic sârb să fie o condiţie, dar se opuneau oricăror proiecte de dominare a
Croaţiei de către Serbia, proeminentul lor lider Stepan Radic, exprimând această axiomă
cu maximă claritate22.
Practic, soluţiile politice realiste ale anului 1918, păreau a fi ori întemeierea unui
stat al slavilor sudici, ori o posibilă împărţire a ţinuturilor croate şi slovene între Italia,
Serbia şi poate chiar între Austria şi Ungaria23.
După expresia istoricului Joseph Rotschild, Iugoslavia interbelică era cel mai
complicat dintre noile state apărute în Europa est-centrală24.
Pe de altă parte, istoricul Dejan Djokic observa că, dacă utilizăm grila mai largă a
slavismului, în sensul noţiunii de identitate naţională, Iugoslavia interbelică putea fi
numită un stat naţional omogen, în care procentul slavilor de sud depăşea 80% din
întreaga populaţie a ţării25.
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Dinastia Karagheorghevic a fost una tipic sârbă , fiind percepută de către mulţi
non-sârbi ca o dinastie străină. O dinastie străină poate aspira la legitimitate, doar dacă e
percepută ca imparţială de către ceilalţi26.
Alegerile pentru Adunarea Constituantă din 28 decembrie 1920, s-au bazat însă pe
recensământul din anul 1910, scopul nedeclarat de către oficialităţile dela Belgrad, fiind o
supra-reprezentare a elementului etnic sârb, cel mai grav afectat în urma Primului Război
Mondial27.
Nikola Pasic schiţase proiectul unei viitoare constituţii de tip centralist, propunând
dispariţia provinciilor care se bucuraseră de autonomie istorică. Regatul slavilor de sud ar
fi fost împărţit în 33 de unităţi administrative („oblastii”), fiecare dintre ele nedepăşind
800.000 de locuitori. Croaţii au văzut în această soluţie o tactică de balcanizare, concepută
cu scopul de a maximiza în perspectiva viitoarelor alegeri, puterea electorală a votului sârb.
Pasic şi-ar fi dorit în noul context creat, cristalizarea unei naţiuni iugoslave omogene în
timp (însă tot în sensul favorizării elementului sârb), prin anihilarea treptată a
minorităţilor. Iniţial însă, primul stat iugoslav a ilustrat formula unei monarhii
constituţionale, clădită pe principii democratice. Parlamentul de tip unicameral era bazat
pe o reprezentare proporţională. Toate religiile şi confesiunile au fost recunoscute,
egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii a fost consfinţită, iar cele două alfabete - chirilic şi
latin au beneficiat de un statut oficial egal. Nu în ultimul rând, autonomia locală părea să
fie încurajată28.
Însă tensiunile interne nu vor întârzia să se manifeste, încă din momentele
premergătoare Constituţiei din 28 iunie 1921 („Vidovdan”). Practic, croaţii i-au acuzat pe
oamenii politici sârbi, că nu urmăresc altceva decât dominaţia politică totală a statului, sub
pretextul articulării unei Iugoslavii unitare. În cadrul lucrărilor Adunării Constituante,
liderul Partidului Ţărănesc Croat Stepan Radic, urmat de 161 de deputaţi croaţi, au
boicotat dezbaterile, nedorind a vota noua Constituţie, pe care au considerat-o o simplă
copie a celei sârbe din 1903, categoric îndreptată împotriva intereselor Croaţiei29.
65% dintre membrii primului cabinet al Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor
erau de etnie sârbă, alt detaliu incriminat cu vehemenţă de către Radic 30. Procentual,
etnicii sârbi constituiau 40% din populaţia noului stat, dar trebuie precizat că în
documentele oficiale ale Belgradului, muntenegrenii erau consideraţi a fi tot etnici sârbi 31.
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Regele Alexandru a dorit să fie artizanul unei politici derulate în spiritul Serbiei
Mari, dar cu mijloacele unui regim autoritar, identificat de mulţi istorici cu o dictatură..
Dintre cei 656 de miniştri numiţi în funcţie în intervalul 1919-1938, 452 erau de etnie
sârbă32.
Schimbarea numelui statului în Iugoslavia (la 3 octombrie 1929), a ilustrat aparent
voinţa regelui Alexandru de a pune capăt fricţiunilor interetnice, dar el declarase în
repetate rânduri, în cadrul unor convorbiri private, că sub această denumire va continua să
promoveze şi să conserve predominanţa politico-birocratică a burgheziei sârbe33.
Nici Constituţia din 1931 nu a fost privită cu mai mare încredere de către nesârbi, în
special de către croaţi. Practic, croaţii începeau să caute soluţii de rezolvare a obiectivelor
proprii în afara cadrelor statului iugoslav, mişcarea Ustasa (condusă de către Ante Pavelic),
fiind exemplul cel mai întunecat din acest punct de vedere34.
În Kosovo, intenţia Belgradului de a spori colonizările cu elemente sârbomuntenegrene, a amplificat antipatia albanezilor din provincie35.
Biserica sârbă l-a susţinut pe regele Alexandru, iar acesta a considerat-o la rândul
său, ca un promotor tacit al intereselor etnicilor sârbi36.
E interesant de observat că şi politica externă a Iugoslaviei interbelice a fost la
originea sa, determinată de raţiuni sârbe. La fel ca şi înainte de 1918, ţinta urmărită de
către Belgrad era Marea Egee, Albania şi Salonicul. S-a adăugat acestei scheme şi
Macedonia (mai corect spus- a fost reevaluată presupusa ei importanţă), argumentul
suprem invocat fiind unul istoric, real, dar fragil sub aspect juridic: acela că Macedonia ar
fi aparţinut Serbiei între anii 1282-139437.
Croaţii au privit cu antipatie maximă noua organizare administrativă impusă de
către regele Alexandru în toamna anului 1929, istoricul Ivo Goldstein, susţinând (într-un
volum relativ recent) că această măsură ar fi urmărit în realitate diminuarea ponderii
zonelor unde etnicii croaţi ar fi fost până atunci majoritari38.
După asasinarea liderului croat Stepan Radic de către un muntenegrean (în anul
1928), regele Alexandru nu a exclus ideea unei despărţiri între Croaţia şi restul Iugoslaviei,
într-o manieră paşnică, însă consideraţiile de ordin internaţional au prevalat în cele din
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urmă39. Parlamentul rezultat în urma noii Constituţii din 1931 era unul bicameral, dar şi în
cadrul lui, sârbii deţineau 219 din cele 306 mandate parlamentare40.
Nici faptul că în perioada regimului autoritar al lui Alexandru (1929-1934), un etnic
sloven a fost numit premier al Iugoslaviei, nu a modificat percepţia majorităţii nesârbilor,
conform căreia, sârbii continuau să deţină controlul în stat41.
După expresia istoricului Robert Crampton, Iugoslavia regelui Alexandru era la fel
de dominată de sârbi, ca şi precedenta42.
Iugoslavia epocii Iosip Broz Tito a fost percepută iniţial de către unii observatori , ca
fiind o prelungire ( într-un cu totul alt context) a dominaţiei politice sârbe. În mişcarea de
partizani a lui Tito, etnicii sârbi originari din Bosnia şi Croaţia, constituiseră coloana
vertebrală şi fuseseră protagoniştii unor episoade de o remarcabilă temeritate. După 1945,
Serbia îşi păstrase imaginea principală în cadrul federaţiei, fie şi prin faptul că Belgradul
continua să fie capitala Iugoslaviei, sediul băncii centrale şi a altor instituţii ale
administraţiei centrale, în vreme ce în cadrul celorlalte republici , sârbii deţineau o serie de
poziţii influente, în special în rândurile partidului comunist şi a armatei43.
La cel de-al şaptelea congres al comuniştilor din Iugoslavia (care a avut loc în anul
1958), aşa-numiţii radicali sârbi au propus chiar desfiinţarea republicilor componente ale
Iugoslaviei, ţara urmând a fi redesenată administrativ, în sensul unui iugoslavism
omogenizator. Era firesc , în aceste condiţii, ca ideea de iugoslavism ca atare (îmbrăţişată
de Tito) să fie considerată de către o parte a nesârbilor, drept o formă mascată a
naţionalismului sârb resurgent44.
Croaţia şi Slovenia erau republicile considerate bogate ale federaţiei iugoslave şi o
parte a elitei lor politico-economice, se simţea frustrată pentru că trebuiau să contribuie
(fie şi indirect) la subvenţionarea celorlalte, cu un standard economic inferior. Forţele de
securitate ale Iugoslaviei titoiste erau aveau în posturile-cheie etnici sârbi, iar faptul că din
1945 ministrul de interne al Iugoslaviei era sârbul Alexander Rankovic - era percepută ca o
personificare a dominaţiei sârbilor asupra celorlalte etnii. Iritările s-au amplificat în 1964,
când lui Rankovic i s-a creat postul de vicepreşedinte al Iugoslaviei, considerându-se că
Tito îl desemnase deja succesor neoficial. Însă doi ani mai târziu, el şi-a pierdut poziţia
politică, o parte a elitei politico-militare sârbe, fiind de această dată cea care s-a simţit
abandonată/trădată de către Tito45.
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Tito (el însuşi un nesârb) îşi propunea să modeleze mentalitatea popoarelor
Iugoslaviei, în sensul realizării unei echivalenţe între federalism şi iugoslavism. După 1966
(anul căderii în dizgraţie a lui Rankovic), unele măsuri ale guvernului de la Belgrad au fost
receptate negativ de către naţionaliştii sârbi. Amendamentul constituţional care-i conferea
provinciei Kosovo un statut juridic egal cu acela al Voivodinei (ca element component al
federaţiei iugoslave) a constituit un adevărat şoc, la fel ca şi renunţarea la cea de-a doua
denumire a provinciei Kosovo („Metohia”), termen sârbesc, pe care Tito a decis să-l
elimine din denumirea oficială, pentru a menaja sensibilităţile identitare ale etnicilor
albanezi din zonă46.
Belgradul a investit (mai ales începând din anul 1971) fonduri importante în
provincia Kosovo, în ideea de a reduce înapoierea acestei provincii faţă de restul
Iugoslaviei şi de a le da etnicilor albanezi senzaţia că nu sunt trataţi în mod
discriminatoriu47.
Unii observatori au remarcat faptul că graniţele republicilor componente ale
Iugoslaviei postbelice au fost trasate în aşa fel, încât să avantajeze elementele non-sârbe ,
prevenind astfel expansiunea factorului sârb. Zone unde etnicii sârbi erau majoritari, au
fost incluse în Croaţia şi Bosnia, nebeneficiind de autonomii similare celor de care se
bucurau Kosovo sau Voivodina. 40% dintre etnicii sârbi, s-au aflat în afara graniţelor
Serbiei propriu-zise, în perioada Iugoslaviei titoiste. Se va contura astfel, treptat, (în
mentalitatea multor sârbi), impresia frustrantă a abandonării de către autorităţi, sau,
faptul că fuseseră realmente trădaţi48.
Aşa cum observa istoricul Noel Malcolm, deşi iniţial sârbii şi muntenegrenii erau
majoritari în cadrul structurilor de partid din Kosovo, iar atitudinea lor faţă de albanezii
din zonă era una de superioritate, comportamentul ulterior al lui Tito faţă de Kosovo, a
modificat percepţia albanezilor faţă de el, în sensul că, amintirea lui e receptată azi cu o
anumită afecţiune de către mulţi albanezi din fosta Iugoslavie. Aceştia văd în el pe omul
care a oprit sau respins politicile regimurilor anterioare: programul de colonizare şi
interzicerea folosirii limbii albaneze şi nu în ultimul rând, pe omul politic care a oferit
provinciei Kosovo o autonomie, care, din anul 1970, a atins aproape standardele de
egalitate cu ale celorlalte unităţi componente ale statului federal iugoslav49.
În acest context, naţionalismul (o vreme latent) al sârbilor va cunoaşte un nou start,
imediat după moartea lui Tito, perioada 1980-1990, fiind denumită de către unii analişti ai
fenomenului iugoslav drept una a „redeşteptării naţionalismului sârb postbelic”50.
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Îndeosebi în plan cultural, acest aspect a fost vizibil, fie şi dacă ne gândim la
maniera în care istoria Iugoslaviei începea să fie prezentată în literatura de specialitate
(dar nu numai), renunţându-se la unele stereotipuri reducţioniste privind unele figuri
controversate, însă exagerându-se în celălalt sens, al luminării până aproape de mitizare a
imaginii acestora. Exemple semnificative: unele dintre scrierile cu subiecte istorice ale
influentului prozator sârb Dobrica Cosic, sau, prezentarea liderului cetnicilor Draza
Mihailovic (într-o lucrare ştiinţifică apărută în anul 1983), drept un erou al istoriei
contemporane sârbe şi nu ca un colaboraţionist al Puterilor Axei, precum era catalogat în
perioada titoistă51.
Slobodan Milosevic (preşedinte al Serbiei între 1989-1997 şi al federaţiei Iugoslave
între 1997-2000) s-a folosit la maximum de simbolistica naţionalistă, încercând să
redeştepte în etnicii sârbi sentimentul grandorii colective şi în acelaşi timp urmărindu-şi
propriile-i obiective de concretizare a himerei Serbiei mari52.
Personalitate aparent ştearsă , fost activist comunist care nu ieşise în relief multă
vreme, Milosevic a descoperit în mod contextual (şi tocmai în Kosovo!) , faptul că, pe
fondul unor frustrări colective îndelungate, apariţia unui politician care recurge la temele
dragi imaginarului colectiv , dând senzaţia unui apărător ferm al identităţii naţionale
ultragiate- are şansa de a deveni brusc- o figură ascultată şi populară53.
Nu a mirat pe aproape nimeni faptul că , în cadrul primelor alegeri prezidenţiale
din Serbia anilor 1990 şi 1992, el a câştigat din primul tur de scrutin, cu 63,3% şi respectiv53,2%54.
La 27 aprilie 1992, Serbia şi Muntenegru au proclamat Republica Federativă
Iugoslavia sau cea de-a treia Iugoslavie55.
Nu vom stărui sub aspect factologic asupra evenimentelor tragice din spaţiul
iugoslav, derulate în perioada regimului Milosevic. E evident că în acest segment de timp,
naţionalismul sârb a cunoscut manifestări ce îl pot încadra în sfera extremelor colective, cu
nuanţările de rigoare, desigur56.
Dacă am aminti doar de episodul Srebrenica (iulie 1995), soldat cu uciderea a 7000
de bărbaţi, bătrâni şi adolescenţi musulmani din Bosnia, de către unităţile militare ale
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generalului Mladic, ar fi suficient pentru a ne face o imagine despre efectele devastatoare
ale exacerbării naţionalismului57.
La rândul său, poporul sârb a fost supus unor presiuni şi suferinţe greu de
cuantificat, bombardamentele NATO (care nu au ocolit ţara nici măcar cu ocazia
sărbătorilor pascale), reprezentând una din paginile ruşinoase ale istoriei postbelice
europene58.
În aprilie 2004, liderii muntenegreni de la Podgorica au anunţat (pe fondul
presiunilor anterioare ale Uniunii Europene), intenţia acestei republici de a organiza un
referendum pentru independenţa Muntenegrului în 2005. El a avut loc însă în ziua de 21
mai 2006, participarea fiind de 86,5%. Dintre cei prezenţi la urne, 55,5% au optat pentru
independenţa Muntenegrului şi deci, secesiunea paşnică de Serbia. Cea de-a treia
Iugoslavie încetase să mai existe59
Naţionalismul sârb a construit o imagine compensatoare privind istoria Serbiei, o
reprezentare care să lumineze pe cât posibil episoadele întunecate , proiectând totodată o
nestrămutată încredere în viitorul destinului colectiv al naţiunii sârbe. Treptat, mitul
poporului eroic, izolat de către o conspiraţie mondială satanică, s-a amplificat. Fiecare
curent literar, artistic, ideologic, a avut partea lui de contribuţie la conturarea acestei
imagini. Sârbii se consideră urmaşii unor înaintaşi glorioşi, numai că o analiză atentă a
istoriei lor ne arată multe episoade romantice, dar şi eşecuri catastrofale. Vitejia nu s-a
corelat întotdeauna cu înţelepciunea, iar prevederea a fost identificată adesea cu
slăbiciunea. S-a constatat mai apoi că efectele pot fi distrugătoare, s-a admis că s-a greşit,
dar pe termen lung, detaliile s-au diluat şi nu a mai rămas decât amintirea clipelor de
temeritate. Anchete sociologice şi interviuri luate în anii 90’ atât unor reprezentanţi ai
elitelor politico-intelectuale din Serbia, dar şi unor oameni obişnuiţi, probează persistenţa
acestei stări de spirit periculoase, amestec de visare sterilă, frustrare, dor de revanşă,
resemnare. Un observator occidental scria, referindu-se la această percepţie colectivă:
„Este conturul unei naţiuni imperiale sfârtecate, care a ajuns prea departe şi apoi
a pierdut, poate chiar mai mult decât a meritat, în jocul crud al politicii mondiale. Se
poate face o comparaţie sugestivă cu Rusia: cealaltă naţiune ortodoxă postimperială,
care acum priveşte şi ea înapoi la vremurile dinaintea Primului Război Mondial, în
căutarea unei identităţi noi-vechi. Dar şi o mai potrivită comparaţie se poate face cu o
ţară mai apropiată şi de aceeaşi mărime: Ungaria modernă, împărţită prin Tratatul de
la Trianon din 1920, care a cedat teritorii anterior ungare, statelor învecinate, inclusiv
Iugoslaviei. Ca şi Ungaria, această Serbie va fi metafizic deprimată, în mare parte
57

Ibidem.

58

O lucrare indispensabilă în această privinţă - Misha Glenny, The Fall of Yugoslavia. The Third Balkan War, London,

Penguin Books, 1996.
59

Sabrina P. Ramet, op. cit., p. 532; Elizabeth Roberts, op. cit., p. 473..

158

datorită autocompătimirii naţionale, dar, cândva, va reveni încet, cu dureri, înapoi în
Europa, ca un stat-naţiune mai mult sau mai puţin demicratic şi liberal”60.
Occidentul rămâne în multe privinţe, o lume admirată şi detestată, sursă a multor
pericole care se presupune că ar ameninţa la modul efectiv identitatea naţională a Serbiei.
Foştii parteneri ai sârbilor în construcţia politică numită Iugoslavia, s-ar fi dovedit în cele
din urmă, nedemni de încredere. În ceea ce priveşte SUA, imaginea acesteia a suferit
mutaţii semnificative, colorându-se în nuanţe cernite, după ce ani la rând reprezentase un
sprijin considerabil pentru Iugoslavia lui Tito. Din America anilor 90’ au venit cumplitele
bombardamente, embargoul, transformarea ţării cneazului Lazăr într-un fel de paria
mondial.
Moştenirea naţionalismului se dovedeşte aşadar a fi, una extrem de dificil de
gestionat, mai ales sub aspect psihologic. Poate pentru că, sentimentul pe care-l generează
este atât de copleşitor, încât istoria actuală nu-l poate nicidecum asimila.
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Abstract: Romania under the rule of Royal Camarilla (1930-1940) (III). A camarilla is a group of
favorites which surround a king or a chief of state, who influence the decisions of the sovereign and the
state affairs, for their self interests. In Romania, the camarilla surrounding King Carol II played a major
and profoundly negative role on the country’s evolution. It was led by Elena Lupescu, the king’s mistress.
The origins of the Royal Camarilla can be traced back to 1925-1930, when Prince Carol, having renounced
his attributes of heir to the Throne, was living in Paris. He gathered around him a number of adventurers
who were expecting the prince to claim the Throne of Romania, so that they may become rich, under his
protection. In 1930 King Michael was dethroned and his father, Carol II, was crowned with the interested
complicity of a part of the Romanian political and economical class. In this way, the royal camarilla
established their domination on the country, thus multiplying their wealth. Judging from the point of view
of Romanian history, the reign on Romania of the Royal Camarilla led by Elena Lupescu is shameful; it has
to be known, so that it may never happen again. This study deals with the complex relations between
Camarilla and Romanian businessmen (Max Auschnitt, Nicolae Malaxa etc.), as well as the parties as
National Liberal Party, National Peasant Party, National Agrarian Party, People Party, Legionary
Movement, and the Romanian Freemasonry.
Keywords: Elena Lupescu, Freemasonry, King Carol II, Legionary Movement, National Agrarian Party,
National Liberal Party, National Peasant Party, People Party, Romania, Royal Camarilla.
Cuvinte-cheie: Camarila regală, Elena Lupescu, Francmasonerie, Mişcarea Legionară, Partidul Naţional
Agrar, Partidul Naţional Liberat, Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Poporului, regele Carol II,
România.

La capitolul adversari ai Camarilei se înscriu foarte multe personalităţi ale epocii,
nu numai oameni politici. Printre ei se aflau personalităţi deosebite într-un domeniu sau
altul: medici, profesori, oameni de cultură etc. Mulţi erau foarte simpatizaţi de opinia
publică şi, de aceea, împotriva lor se putea monta cu greu o acţiune represivă; iar atunci
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când aceasta avea loc, uneori se ajungea la proteste publice cu ecou şi în presa străină.
Astfel de represalii au generat chiar greve studenţeşti.
Un ecou destul de important în rândurile opiniei publice româneşti l-au avut
acţiunile anticamarilă ale lui Grigore Forţu, profesor de limba română la Liceul
„Gheorghe Lazăr” din Bucureşti şi preşedinte al Blocului Cetăţenesc pentru Salvarea
Patriei, creat în mai 1930 şi având ca mijloace de presă ziarele „Drumul Drept” şi
„Cetăţeanul”. Blocul reprezenta diverse categorii de intelectuali, mai ales funcţionari şi
profesori – foarte afectaţi de criza economică; aceştia plasau cele mai multe dintre
greutăţile cărora trebuiau să le facă faţă pe seama proastei conduceri a ţării şi a afacerilor
oneroase ale Camarilei regale. Asanarea morală a societăţii trebuia – în concepţia Blocului
– începută cu eliminarea Camarilei condusă de Elena Lupescu. Concomitent, s-a pronunţat
constant în favoarea principesei Elena.1
Blocul Cetăţenesc avea – în Statute şi în Program – prevederi radicale, foarte
populare: se cerea confiscarea averilor ilicite; o răspundere ministerială reală; înfiinţarea
unui tribunal extraordinar; pedeapsa cu moartea pentru cei ce fură de la Stat.2
În toamna lui 1932, Blocul s-a făcut remarcat mai ales prin susţinerea publică a principesei
Elena şi combaterea Elenei Lupescu. În contextul agitaţiei produse în ţară şi străinătate în jurul
disputei Carol – principesa Elena – Elena Lupescu – Guvern, Grigore Forţu alcătuieşte un
manifest, pe care-l tipăreşte fără avizul Cenzurii şi-l răspândeşte în Bucureşti. Ecoul a fost foarte
puternic, pentru că exprima însăşi ostilitatea opiniei publice faţă de Camarilă.
Corespondenţii străini de presă din România au făcut ca ecoul manifestului să fie
foarte larg în Europa şi chiar în SUA. Legaţiile româneşti atenţionau, alarmate, asupra
acestuia, la sfârşitul lui octombrie 1932.3 În principal, manifestul cerea românilor să o
ajute pe principesa Elena pentru a-şi redobândi copilul şi drepturile.
Din Europa, cele mai interesate s-au arătat ziarele greceşti (evident), cele austriece
şi ungureşti: ecouri au fost şi în Franţa şi Marea Britanie. „Estia”, Atena, din 25 octombrie
1932, anunţa acţiunea profesorului Forţu, dar şi faptul că, pentru aceasta, a fost arestat,
Poliţia confiscând multe exemplare ale manifestului; dramatic, „Estia” chema Naţiunea
română să sară în ajutorul principesei Elena.4
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Pe larg, problema era tratată în „Magyarország” din Budapesta5, sub titlul Poliţia
română confiscă manifestul apărut în favoarea reginei Elena; în ziua sosirii la Bucureşti
a principesei, „străzile Capitalei au fost inundate de manifeste” ale unui „profesor foarte
activ în ultimul timp în viaţa politică a Ţării, Forţu”. Acesta cerea poporului să sară în
ajutorul „reginei persecutate pe nedrept şi să nu mai sufere ca ea să fie îndepărtată de
lângă fiul ei”. Poliţia nu numai că a confiscat manifestul, dar l-a şi arestat pe autor. „În
cercurile politice, dar mai ales în sânul Camarilei – scria ziarul unguresc –, acest manifest
a provocat o mare îngrijorare, prin faptul că era imposibil să fie pregătit şi aruncat în
stradă, dacă Forţu şi partidul său nu ar fi avut cunoştinţă în prealabil de întoarcerea
reginei. Nu se ştie cine e la spatele lui Forţu, dar toţi îl bănuiesc pe Titulescu. Căci Titulescu
e acela care a asmuţit, mai luna trecută, presa britanică împotriva regelui Carol – şi abia a
sosit în Ţară, când, la câteva zile dupa el a venit şi regina divorţată, iar acum un partid
politic se încumetă să redacteze un manifest în favoarea reginei.” Se trăgea concluzia că
Titulescu „are planuri republicane”, fiind un „diplomat balcanic plin de viclenie.”6
Deşi Blocul Cetăţenesc avea o pondere electorală mică – la alegerile parlamentare din
1932 şi 1933 a obţinut sub 1% din voturi –, preşedintele său era foarte vocal, ştia să facă valuri
prin discursurile sale şi, de aceea toate formaţiunile politice l-au avut în vedere în momentele
când abordau tema luptei împotriva Camarilei; iar dinspre partea aceasta, reacţia împotriva
lui Forţu a fost constantă, Siguranţa fiind pusă să-l urmărească permanent.
La începutul lui 1933, Siguranţa credea că PNL s-a inspirat din campania dusă de
Grigore Forţu, amplificându-şi acţiunea împotriva regelui şi a Elenei Lupescu. Cel mai
recent, răspândiseră zvonul că amanta regală ar fi dat naştere unui băiat şi „pe această
chestie, pregăteau un scandal à la Forţu. Aşa, Forţu era cel mai bun prieten al lui Duca [...].
Toată mascarada contra Palatului se aranjează de fruntaşii liberali. Trebuie urmăriţi şi
paralizaţi în această criminală agitaţie. Agitaţia profesorilor, sub pretext de a protesta
contra arestării lui Forţu, e pregătită tot la Clubul liberal. [...] Pentru această agitaţie,
liberalii nu cruţă nici un sacrificiu material. E un complot.”
În nota din 20 ianuarie 1933, Siguranţa îl eticheta pe profesorul Forţu drept „un
zăpăcit ambiţios, o unealtă în mâna liberalilor”. I. G. Duca şi Tancred Constantinescu
interveniseră la „Universul”, ca să se dea o mare extindere publicităţii în problema Forţu,
cu reproducerea întregului mandat de arestare, cu motivele, articolele şi discursul lui
Forţu; „Toate acestea, pentru a-l ponegri pe Suveran şi a agita pe proşti şi naivi.”7
În aceeaşi lună, ianuarie 1933, profesorul a fost arestat pentru ofense la adresa
regelui şi elogii la adresa principesei Elena. Faptul a avut ecou în presă şi a provocat o
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manifestaţie de stradă a Blocului Cetăţenesc.8 „Era – scrie istoricul Ioan Scurtu – pentru
prima dată când Camarila îşi permitea să priveze de libertate un adversar politic; după
câteva săptămâni, Grigore Forţu a fost eliberat, dar faptul rămâne ca atare.”9
În toamna lui 1933, Blocul Cetăţenesc şi-a publicat un program politic, în vederea
alegerilor parlamentare de la sfârşitul anului respectiv şi a depus candidaturi în 29 judeţe.
Ca noutate, faţă de cererile de până atunci, apare ideea statului corporatist.10
Forţu intenţionase crearea unui organism politic mai cuprinzător, un Bloc Naţional,
împreună cu Partidul Poporului al lui Alexandru Averescu şi Partidul Naţional Agrar al lui
Octavian Goga.11 Rivalitatea dintre cei doi proaspăt despărţiţi în primăvara lui 1932 şi
manevrele Camarilei – care se vedea ca principală ţintă a propusei formaţiuni –, prin
intermediul lui Goga, vechi mason, au făcut ca tentativa să eşueze.
Are loc şi un atentat împotriva lui Forţu, pe 8 octombrie 1933, pe care acesta îl pune
pe seama Camarilei; cercetările făcute de Poliţie, cum era de aşteptat, nu au dat rezultate.
Aflăm amănunte, în acest sens, dintr-o adresă a lui Forţu, datată 18 septembrie 1936, către
Ministerul Justiţiei: casa sa fusese înconjurată de 40 poliţişti, care încercaseră să-l
asasineze. Sesizat, Parchetul a început cercetarea, dar după trei zile şi-a dat hotărârea de
neurmărire. Forţu acuza ca principal autor, un membru de frunte al Camarilei, colonelul
Gabriel Marinescu, prefectul Poliţiei Capitalei, pe care, procurorul a refuzat să-l
interogheze. Profesorul intentase proces lui Gabriel Marinescu pe 24 martie 1934; în timp
de doi ani, se va amâna de şapte ori, nefiind început efectiv nici în 1936.12
Era exclusă posibilitatea ratării unui atentat la care participa şi Poliţia; concluzia
este că s-a vrut doar intimidarea lui Grigore Forţu pentru a înceta campania împotriva
Camarilei, întrucât asasinarea acestuia ar fi provocat reacţii prea mari în opinia publică.
În toamna lui 1933 se va duce o intensă campanie de presă împotriva lui Forţu, în
ziarele de stânga, cu redacţii predominant evreieşti. Mai multe articolele semna M.
Rottman în „Cuvântul Liber”. Cel atacat răspunde cu articolul intitulat Atacuri ciudate
răspândit prin foi volante. „Aşadar, d-na Lupescu, care a încercat asasinatul de la 8
octombrie şi n-a izbutit, cere acum concursul coreligionarilor ei.” Aceştia „se declaraseră
solidari cu crima proiectată, dar neizbutită. Strigătul împotriva asasinei din Camarilă şi
pentru demnitatea Coroanei României, să fi solidarizat pe toţi evreii în jurul evreicei
asasine?” Autorul adăuga: „N.B. Acest articol n-a putut să apară în «Drumul Drept», fiind
8
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oprit de Cenzură! Înţeleg, dar, a cui e Cenzura... înţeleg şi pentru ce ziarele asasinilor din
umbră: «Presa sanitară», «Adevărul», «Dimineaţa», «Lupta», «Cuvântul Liber», nu sunt
niciodată cenzurate. Şi de ce acestea zilnic ne insultă şi noi nu avem voie să le răspundem
niciodată, descoperind pe matroana lor.”13
În 1935, Blocul Cetăţenesc va acţiona pe aceeaşi linie cu Partidul Poporului şi
Partidul Liberal Georgist împotriva Camarilei. Cele două partide anunţau un Front
Constituţional pentru „descătuşarea Ţării”; în principal, se opuneau schimbării prin decret
a Constituţiei şi se pronunţau împotriva Camarilei. Într-o întrunire a liberalilor georgişti la
Cluj se ceruse „desfiinţarea categoriei care s-a interpus între Ţară şi Coroană”, adică a
Camarilei. În septembrie sunt atraşi Grigore Forţu (Blocul Cetăţenesc) şi Mihail Stelescu
(Cruciada Românismului)14.
În aceeaşi zonă gravita şi Asociaţia „Cultul Patriei”, condusă de profesorul
universitar Marin Ştefănescu (filosof), din care făceau parte mulţi ofiţeri superiori în
rezervă, unii veterani de război. Pentru spiritul în care acţiona aceasta sunt edificatoare
rapoartele Siguranţei de la întrunirile Comitetului Executiv Central ale asociaţiei. În
raportul privind întrunirea din 3 ianuarie 1935 se menţionează că Marin Ştefănescu şi
generalul Dragu au făcut „aprecieri defavorabile Regelui” şi anturajului său; au comentat
pasagii din memoriile lui Maniu, care fuseseră cenzurate, dar circulau clandestin; „...au
făcut apologia atitudinii d-lui Iuliu Maniu, exprimându-se în termeni detestabili faţă de
Rege şi doamna cunoscută, pe care ei nu o numesc decât jidanca”. „Cultul Patriei” se
solidariza cu poziţia lui Gheorghe Brătianu.
Agentul Siguranţei făcea o relatare stenografică: „Mare impresie a produs – scria –
relatarea generalului Dragu, cu privire la cumpărarea cadourilor pe care doamna
cunoscută le-ar fi făcut cu prilejul sărbătorilor de la un magazin din Calea Victoriei, a căror
valoare s-a urcat la 170.000 lei”. De la magazin, Elena Lupescu a dat telefon la Palatul
Regal: „Ilasievici, tu eşti? Vino, te rog, cu Urdăreanu până aici, unde mă aflu eu.” În 15
minute au venit. Elena Lupescu trimite cumpărăturile la Palat, unde ordona să fie achitate.
Marin Ştefănescu comenta: „Auziţi, domnilor, unde se duc şi cine dispune de banii Ţării!”15
Desele intervenţii publice ale lui Grigore Forţu împotriva Camarilei erau
interpretate ca acţiuni antidinastice şi, ca urmare, i s-au intentat mai multe procese de
lezmajestate. În ianuarie 1935, un astfel de proces se judeca la Braşov, prilej pentru
membrii Blocului Cetăţenesc de a lansa un manifest şapirografiat (pentru a ocoli
Cenzura).16 Iar „Universul” edita o broşură, semnată I. Glogoveanu, cu titlul
Consideraţiuni asupra art. 77 al. 1 din Codul Penal, care, în practică, era o pledoarie
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pentru Forţu; Cenzura o va interzice. Procesul va fi amânat pentru octombrie 1935 şi mutat
la Tribunalul Ilfov. Acuzatul cerea ca martori ai apărării pe mareşalul Alexandru Averescu,
Octavian Goga, Gheorghe Brătianu, colonel Gabriel Marinescu, care „să arate că n-a avut
intenţia de a-l jigni pe rege”. O nouă amânare va fi pentru ianuarie 1936.17
Forţu era foarte dârz. Procesele nu l-au făcut să înceteze acţiunea împotriva Camarilei.
Siguranţa aprecia, în februarie 1936, că era foarte activ, încercând chiar să formeze o mişcare
cu caracter militar şi civil; colabora cu alt oponent cunoscut al Camarilei, doctorul Dimitrie
Gerota; voia să înfiinţeze o nouă revistă, „Calea Nouă”. Alcătuise un manifest intitulat Crezul
nostru, ce urma a fi tipărit de ziarul „Universul” al lui Stelian Popescu, alt adversar cunoscut al
Camarilei; în manifest se anunţa dorinţa de înscăunare a voevodului Mihai ca rege şi numirea
„unui Guvern de mână tare, condus de generalul Ion Antonescu, şi acesta cu vederi ostile
Elenei Lupescu”. Totodată, agenţii Siguranţei, care îl urmăreau pas cu pas, anunţau că Forţu
lansa ştiri „tendenţioase” la adresa lui Carol şi a Elenei Lupescu; cea din urmă era acuzată „în
aşa fel, ca să provoace o reacţie a maselor” împotriva ei. Agentul nota chiar că „se vrea
asasinarea Elenei Lupescu”.18
Public, Forţu învinovăţea guvernul Tătărescu că luptă împotriva celor ce nu plac Elenei
Lupescu şi Camarilei. Astfel de acuzaţii veneau şi din partea unor apropiaţi ai preşedintelui
Blocului Cetăţenesc. Printre ei, un nume foarte cunoscut, profesorul Simion Mehedinţi; el se
declara defavorabil lui Carol, „care e cauza dezbinărilor dintre partide”; îndreptarea
Suveranului se putea face doar „prin înlăturarea d-nei Lupescu din anturajul lui”.19
Având ca ţel lupta împotriva Camarilei, începând din februarie 1935, Grigore Forţu
acţionase pentru crearea altei organizaţii, Frăţia Românească, sperând să adune mai multe
forţe de dreapta.20 În 1936, în acest scop va aborda şi Mişcarea Legionară, dar fără rezultat.
Anunţase deja ţinta principală a noii organizaţii: distrugerea Camarilei, pentru că „Ţara se
găseşte în mâna unei femei care administrează şi dă directive în toată politica noastră de
Stat; această femeie a înfiinţat starea de asediu şi Cenzura, nu pentru a ascunde secrete de
Stat sau pentru a împiedica partidele de la manifestaţii oportuniste, ci pentru a stăvili
curentul de dreptate pe care îl pun în mişcare organizaţii ca Garda de Fier, Blocul
Cetăţenesc şi Cultul Patriei.” De aceea, cele trei trebuiau să lucreze în comun contra
Camarilei. Alarmat, agentul Siguranţei anunţa: „Vrea să treacă la fapte.21
Cu toate presiunile autorităţilor, campania dusă de Grigore Forţu nu a încetat. În 1937,
acţiunea cel mai larg cunoscută de opinia publică bucureşteană a fost conferinţa ţinută de
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profesor la Liceul Lazăr, pe 8 aprilie, în faţa a 300 de elevi din clasele mari. Deşi tema era de
istorie literară clasică – despre Timotei Cipariu şi George Coşbuc –, în final conferenţiarul a
adus în discuţie formula lansată de Alexandru Vlahuţă: „Minciuna stă cu regele la masă” –, în
care era vorba despre regele Carol I –, lăudând curajul literaţilor de altădată. Forţu adăuga:
„Nu se găseşte nici un poet care să ridice şi azi o frunte senină şi îndrăzneaţă şi care să scrie, în
1937, începând cu versul: «Lupeasca stă cu regele la masă», stârnind o mişcare de nobilă
indignare şi de restabilire a demintăţii în jurul Tronului? Nimeni? Nici un poet în pustiul
laşităţii care ne înconjoară şi ne omoară? Ce tristeţe! Ce dureros! Şi nici o şcoală...? Dar, iată
una din acesta şcoli, Liceul«Gheorghe Lazăr», a spus-o: Aici şi acum. Aşa ne-am pus pe linia
sărbătoriţilor de azi.”22 Elevii au răspândit discursul în tot oraşul.
Şi, ca de obicei, după asemenea intervenţii publice ale lui Forţu, a urmat un proces,
în timpul căruia cel acuzat declara în faţa comisarului regal, lt.-col. Enescu (29 septembrie
1937), la Sanatoriul Gerota unde profesorul era internat: „Am ţinut să arăt regelui că,
dintre mincinoşii care-l înconjoară, cel mai primejdios este Elena Lupescu, pe care nu
numai eu, ci o întreagă parte a opiniei publice din Ţară o crede cauza celor mai mari
ticăloşii. Femeia aceasta, fiind de alt neam decât noi, reprezintă acolo, lângă regele Ţării,
interesele neamului ei, călcând în picioare interesele neamului nostru. Numele acestei
femei primejdioase e pe toate buzele şi ura împotriva ei în toate inimile româneşti.”
Comisarul Enescu a încercat să-l liniştească pe Forţu, care era grav bolnav: „Vă
comunic în chip cu totul cert, spre marea dv. bucurie şi satisfacţie, că d-na Lupescu a fost
definitiv înlăturată de la Palat. De altfel, dl. col. Urdăreanu, aţi auzit şi aţi citit şi dv., că a
fost, de asemenea, înlăturat. Şi ea şi el şi toţi ticăloşii aceştia.23
Evident alungarea celor doi stâlpi ai Camarilei nu era adevărată. S-ar putea să fi fost
un zvon – din multele care circulau în Bucureşti pe seama Camarilei – exprimând o
dorinţă a opiniei publice, nu o realitate; interesant este entuziasmul cu care anunţa ca
sigur acest zvon un comisar regal, dovadă a ostilităţii cu care era privită Camarila chiar în
rândul celor care erau chemaţi să o apere.
Intens s-a manifestat împotriva Camarilei şi Partidul Poporului având, însă,
anumite oscilaţii.
După Restauraţie – a cărei realizare era plănuită sub patronajul său –, poziţia lui
Alexandru Averescu faţă de Carol al II-lea şi de Camarilă a fost predominant critică. De
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aceea, era ţinut de Siguranţă sub o permanentă observaţie; notele informative ajungeau şi
la rege, care, cel mai probabil, le ceruse.24
De asemenea, a fost montată atragerea celui de-al doilea om în Partidul Poporului,
prezidat de Averescu, Octavian Goga; din 1931, opiniile acestuia se diferenţiau tot mai des
de cele ale mareşalului, mai ales pe tema poziţiei faţă de Camarilă. Goga a început să nu
mai participe la şedinţele Comitetului Director al partidului, din toamna lui 1931, fapt
interpretat de agenţii Siguranţei ca expresie a dezacordului cu Averescu. Aparenţele au fost
salvate, un timp, printr-o dezminţire publicată în „Cuvântul”25.
Însă, în interiorul partidului, disputa pe tema raporturilor cu regele şi Camarila se
adâncea. Într-o notă a Siguranţei din 8 octombrie 1931, se constata că, deşi Averescu era
respectat de toţi, „un număr destul de apreciabil ar dori să-l vadă mai puţin intransigent în
anumite probleme politice şi să judece situaţiunile ţinând seamă şi de dorinţa lor de a
facilita venirea la Putere a partidului.”26
În primăvara lui 1932, impulsionată dinspre Palatul Regal, a venit ruptura între
Averescu şi Goga. La 3 martie, acesta din urmă transmitea o circulară către preşedinţii
organizaţiilor judeţene şi membrii Comitetului Executiv al Partidului Poporului, anunţând
că prezintă „o chestiune ce trebuie judecată onest şi imparţial”: „De un an aproape,
preşedintele Partidului Poporului, dl. mareşal Averescu, prin atitudinile sale politice,
tulbură consecvent şi metodic tradiţionalul respect care a înconjurat Coroana la noi, ca o
fundamentală chezăşie morală a aşezării noastre constituţionale. Lucrurile se ştiu! De luni
de zile, ziarul «Îndreptarea» s-a transformat într-un monitor subversiv, în care articole
stridente, semnate cu anonime, printr-un ton ireverenţios şi sugestiuni vinovate, răscolesc
opinia publică, ştirbind prestigiul conducerii noastre de Stat. Un echivoc penibil s-a furişat
în Ţară şi străinătate pe urma acestor ciudate exchibiţiuni în vremuri când cea mai
elementară conştiinţă patriotică îşi dă seama de necesitatea unei păci sufleteşti într-o Ţară
zdruncinată de nenumărate mizerii. Lumea a privit cu mirare neobişnuitele manifestaţii.
Unii cred că sunt o armă de intimidare a regelui, pentru smulgerea Puterii”.
Urmau, de obicei, „retractări isteţe”, care „deschideau necontenit o portiţă de
înţelegere după un atac la adresa Coroanei”, atitudini etichetate de unii drept
politicianism. „Alţii se întrebau: dl. mareşal Averescu prepară opinia publică pentru
schimbarea formei noastre de Stat? Această impresie o lăsa tendinţa propagandistică de a
jigni simbolul viu al regalităţii noastre la orice ocazie.” O axiomă firească a conştiinţei
publice româneşti este: „Regele Carol al II-lea este încoronarea unui principiu. Orice
umbrire adusă lui este o încălcare a ideii! [...] Eclipsări trecătoare, reticenţe cu tâlc sau
condiţii pe jumătate mărturisite n-au ce căuta împrejurul unui patrimoniu sacru, pe care l24
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am moştenit în simţirea noastră şi pe care-l păstrăm printr-o supremă raţiune politică.
Pentru Partidul Poporului, aceste încercări înseamnă o adevărată zguduire de credinţă.”
Partidul Poporului, ca şi în trecut, „va asculta oricând chemarea regelui, conştient de
datoria ce-i revine. Partidul Poporului e dator să stea în serviciul Tronului, chiar în cazul
când ar trebui să treacă peste un justificat egoism în căutarea unei formule de realizare a
binelui Ţării, apelând, în aceeaşi vreme, la forţe noi, cari se vor strânge în jurul steagului
său pentru o împrospătare normală a vechilor energii şi printr-o primenire necesară
oricărui organism viu”.
Goga menţiona că, la 1 martie 1932, Averescu lansase o circulară către şefii
organizaţiilor Partidului Poporului, „în tonul cel mai absolutist”: „Se aşează din nou în
calea evoluţiei fireşti a Partidului Poporului, călcând o tradiţie scumpă nouă”. Circulara lui
Averescu ar duce la izolarea Partidului Poporului în lumea politică românească: „Mareşalul
Averescu declară cu mândrie că, atâta vreme cât este d-sa în fruntea acestui partid, el nu va
putea fi chemat la Guvern.” Atunci, se întreba Goga, „ce rost mai are Partidul Poporului?
Ce urmărim noi şi unde mergem?” Cerea „reîntronarea logicei în rândurile noastre” şi
convoca Comitetul Executiv al partidului, „care să decidă, ca for autorizat, de atitudinea pe
care a luat-o preşedintele lui”, anunţa întrunirea respectivă pe 12 martie 1932, la
restaurantul „Enescu” din Bucureşti.27
Regelui i s-a transmis textul circularei. Deşi susţinut pe faţă de Carol, Octavian Goga
va fi înfrânt de Alexandru Averescu, majoritatea membrilor de partid rămânând lângă
acesta. Ca urmare, la 10 aprilie 1932, Goga şi-a format un partid propriu – Partidul
Naţional Agrar.28
Alexandru Averescu şi-a continuat drumul cu un partid slăbit, totuşi deranjant pentru
Camarilă. Ca erou al războiului mondial, vocea mareşalului avea rezonanţă în societatea
românească, mult mai mare decât aceea a profesorului Forţu; în plus, nimeni nu-şi putea
permite să-l aresteze ca pe acesta. În 1933, Averescu a propus lui Gheorghe Brătianu un acord
politic între Partidul Poporului şi Partidul Liberal Georgist, având în vedere chiar contopirea
celor două formaţiuni politice.29 La bază trebuia să stea adversitatea faţă de Camarilă.
Numirea Guvernului I. G. Duca a considerat-o opera Camarilei: „Astăzi ea e puternică şi creată
nu în jurul regelui, ci în jurul unei femei nefaste care conduce Ţara”. PNL „şi-a atins ţinta, prin
acea femeie a pus genunchiul pe gâtul aceluia pe care a căutat să-l reizgonească în 8 iunie
1930. [...] A pus mâna pe Putere prin viclenia unei femei, îngenunchind Ţara şi pe regele ei.”
Credea că Partidul Poporului trebuia să se pregătească nu doar de lupta politică, ci şi de una
militară, pentru care urma să se organizeze.30
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În oficiosul partidului, „Îndreptarea”31, apărea articolul Ceasornicul hodorogit,
semnat Romulus şi Remus. Ceasul cu pricina vestea „punctual umplerea buzunarelor
privilegiaţilor unui regim intolerabil”, în timp ce funcţionarii nu sunt plătiţi; ceasul putea fi
reparat, dar Duca, „fiindcă şi-a procurat instrumentele de la firma Wolf [aluzie la familia
Lupescu], cu acest soi de unelte, ceea ce a stricat nu va putea drege niciodată, cum zice
neamţul: Nie, und nie wieder.” (Niciodată şi niciodată din nou. Aluzie la dr. Wieder,
membru de bază al Camarilei).
La 30 noiembrie 1933, doi fruntaşi ai Partidului Poporului – Anibal Theodorescu şi
generalul Dragu – îl informaseră pe Averescu că Elena Lupescu şi dr. Wieder „au depus
stăruinţi pe lângă Suveran, ca să deschidă acţiune publică, după legea ofiţerilor pensionari,
pentru atacuri împotriva Coroanei, contra tuturor ofiţerilor superiori din Organizaţia
«Cultul Patriei» şi din alte asociaţii, care se manifestă contra lui Carol şi a Camarilei”.
Mareşalul, conform relatării unui agent al Siguranţei, se arăta mulţumit: „Un proces ca
acesta are darul să scoată la iveală tot putregaiul nostru monarhic.”32 La câteva zile,
Siguranţa afla că unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Averescu, Grigore
Trancu-Iaşi – profesor universitar de Drept, unul din fondatorii Partidului Muncii, fost
ministru, şeful Organizaţiei de Bucureşti a Partidului Poporului – strângea, împreună cu
doctorul Gerota, materiale despre Camarilă şi afacerile ei ilegale; împreună, voiau să
organizeze un serviciu de informaţii, cu oameni infiltraţi în diverse organisme ale Statului
– Siguranţă, Poştă, Ministerul Apărării, Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Ministerul de
Interne. Trancu-Iaşi avea gata manifeste – către studenţi şi alegători, pentru campania
electorală – „extrem de violente la adresa Suveranului şi anturajului său, în care se
vorbeşte despre dezertarea regelui de pe front şi rolul d-nei Lupescu şi Wieder la Palat, în
politica Ţării.” Se termina cu „Trăiască republica!”33
Cu toate încercările disperate ale autorităţilor de a opri difuzarea manifestelor,
acestea au circulat larg. Erau, aşa cum le descrisese agentul Siguranţei: violente.
Studenţilor creştini li se spunea: „A sosit ceasul din urmă! Răzbunarea Neamului românesc
trebuie să se înfăptuiască. Am răbdat destul atotputernicia unui Wieder şi a nefastei
amante Wolfiste. Regele care şi-a izgonit blânda şi iubita tovarăşe de viaţă, în schimbul
unei ticăloase de evreice, astăzi e îngenuncheat de vipera jidovească şi căzut în puterea
vampirilor ducişti, conduşi de ea. Guvernul vă ucide fără milă, pentru a face gustul
Camarilei jidoveşti, pe voi, cei care aţi avut şi aveţi curajul să strigaţi din piepturile voastre
de români neaoşi, că v-aţi săturat de atâtea nelegiuiri şi nedreptate, a sunat ceasul
răzbunării! Nu întrebaţi cine suntem, ci alăturaţi-vă de noi cu încredere. Avem cu toţii o
datorie sfântă. Moarte spurcatei de jidance, ce ne-a adus nenorocirea pe cap, de la 1930
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încoace. Şi dacă nu putem să o înlăturăm numai pe ea, moarte chiar aceluia care s-a
cocoţat în fruntea Neamului printr-o aventură hidoasă. Moarte tuturor celor care s-au
raliat hienelor jidoveşti. Trăiască naţionalismul integral. Trăiască republica Dacia
Română!” Purta semnătura „Uniunea Sacră a Studenţilor din România”.34
Limbajul manifestului era identic aceluia al materialelor împotriva Camarilei ale
Mişcării Legionare. Accentul pus pe origina etnică a Elenei Lupescu era ilogic; opinia publică
era interesată de efectele acţiunilor Camarilei, nu de origina etnică a conducătoarei acesteia.
În manifestul electoral, formulele folosite erau ceva mai reţinute, deşi foarte ferme.
Carol era acuzat că a părăsit frontul pentru a se căsători cu Zizi Lambrino; apoi şi-a părăsit
tatăl bolnav, pentru a fugi la Paris cu Elena Lupescu-Wolf. Iar după ce a revenit în ţară a făcut
două lucruri: „Dezmăţ în ordinea publică şi haos în ordinea morală. În ordinea publică asistăm
la guverne de expedient şi experienţă, care au un singur rost: să realizeze cât mai multe afaceri,
toate tâlhăreşti, ca să poată agonisi cât mai mult şleahta imundă de la Palat.
În ordinea morală este un faliment fraudulos. Şi este firesc să fie aşa [...] când pilda
imoralităţii vine de sus de tot, de la Vlădica. Cine nu ştie că regele nostru aleargă noaptea
în Bucureşti după femeile de stradă pe care le aduce în Palat. [...] La Palatul Regal s-au
cuibărit toţi escrocii şi toate lichelele, toţi oamenii fără căpătâi de ieri şi toată pleava
societăţii româneşti de azi sunt acolo, cu rosturi de conducători şi atribute de sfătuitori. Şi
banii munciţi de voi, astăzi au luat drumul străinătăţii, făurind acolo, peste graniţe,
depozite pentru anturajul de la Palat şi regele însuşi. Anturajul acesta nefast şi odios îl ştiţi
cu toţii: de la Lupeasca la Puiu Dumitrescu, de la Wieder la generalul Dumitrescu, de la
Malaxa la Titulescu – şi nu mai enumerăm pe ceilalţi trepăduşi – o ţară întreagă încăpută
pe mâna acestor briganzi, o ţară întreagă suferind pentru ei. Că n-avem un rege care să ne
conducă este un lucru pe care nimeni nu-l contestă, după cum iarăşi nimeni nu contestă că
funcţiunile Monarhului sunt împlinite astăzi de Camarilă; de Camarila care nu se ocupă de
gospodăritul Ţării, ci de încheierea contractelor în care se iau comisioane de sute de
milioane, de concesionarea întregii Ţări în mâinile tuturor veneticilor, cari s-au oferit să
numere şperţuri îmbelşugate. În felul acesta, suntem singura ţară din lume care nu avem
armament, singura armată nemulţumită de toată vrajba pe care a introdus-o în rândurile
ei, printr-un şir interminabil de nedreptăţi, regele şi oamenii lui. Şi se cuvine aici să
aducem un cuvânt de omagiu pentru Armata care ştie, cu toate multele ei nemulţumiri, să
fie disciplinată. Dar revolta care agită sufletele şi minţile militarilor noştri în curând nu va
mai putea fi zăgăzuită de proverbiala ei disciplină şi gestul salvator va irupe într-o zi de
acolo, din rândurile bravei noastre oştiri. Astăzi lupta, sub aparenţa unei dispute
electorale, a început. Plecând să depuneţi votul vostru în urnă, nu-l daţi Guvernului de azi,
nici celui care a plecat, pentru că nu interesele voastre au fost puse ele să le apere, ci ale
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abjectei clice de la Palat. Votând Guvernul, nu faceţi altceva decât să perpetuaţi în capul
Statului existenţa unui Suveran duşman al intereselor acestei Ţări şi o Camarilă care
beneficiază în mod criminal de mult-puţinul pe care-l dă sărăcia şi mizeria în care ne
zbatem. Votaţi de aceea, cetăţeni conştienţi, pe acei cari v-au adus, în timp de război,
glorie, şi în timp de pace prestigiu, fiindcă numai ei vor putea să asvârle peste bord tot
putregaiul unei monarhii care se sprijină pe umerii unui Suveran nechibzuit şi incapabil şi
a unei Camarile banditeşti. Să trăiască republica română!”35
În 1930, Gheorghe Brătianu încălcase ordinul conducerii PNL şi susţinuse
Restauraţia; în mod normal, spera ca în timp să vină şi răsplata. Cu indignare a constatat,
la sfârşitul lui 1933, că Guvernul a fost încredinţat liberalilor care-l combătuseră pe Carol
în 1930, şi nu lui, care-l susţinuse. Vina a considerat că este a Camarilei, ceea ce era, în
mare parte, adevărat. De aceea, în campania electorală din decembrie 1933, Partidul
Liberal Georgist s-a arătat adversar ferm al Camarilei, limbajul manifestelor sale, ca şi al
discursurilor fruntaşilor săi, fiind la fel de violent ca acela al Partidului Poporului şi al
Mişcării Legionare.
Asupra luptei electorale a georgiştilor, cu atacuri ferme împotriva Camarilei,
Siguranţa întocmea un material edificator, datat 5 decembrie 1933; se anunţa că Gheorghe
Brătianu, împreună cu Constantin Banu şi Constantin C. Giurescu, lucrau la un manifest
îndreptat împotriva Camarilei şi chiar a regelui. Începuse deja, prin ziarul „Mişcarea”,
oficios al partidului, o campanie extrem de violentă în contra Guvernului, cu ţinte speciale
I. G. Duca şi Victor Iamandi. O circulară a lui Gheorghe Brătianu către organizaţiile
partidului preciza poziţia faţă de Guvern; ea se termina cu îndemnul ca, dacă membrii
partidului vor fi violentaţi de către autorităţi, „să facă uz de armă”. La şedinţa Delegaţiei
Permanente, ţinută la Iaşi, preşedintele partidului a spus: „În curând ne aşteaptă
evenimente excepţionale, fiind o luptă disperată între conştiinţa publică şi rege. În aceste
împrejurări, când atmosfera devine din ce în ce mai tulbure şi evenimentele se desemnează
din ce în ce mai grave şi mai senzaţionale în deznodământul lor, nu Guvernul acesta de
zdrenţe şi slăbănogi va fi capabil să menţină ordinea în Stat. El, cel mult, poate să
înlesnească o lovitură de Stat fiindcă în firea oamenilor care alcătuiesc echipa de epigoni ce
ne guvernează, stăruie preocuparea loviturii de Stat şi veleităţile republicane. De aceea, ei
vor încerca să dea această lovitură de Stat sau să o înlesnească altora, cu cari să pună mâna
pe conducerea Ţării”.
În timpul campaniei electorale, toţi georgiştii atacau Camarila. În manifestul către
alegători se arăta că „forţele oculte au lucrat pentru aducerea lui Duca la Putere”. Siguranţa
cunoştea şi discuţiile avute de o parte a conducătorilor partidului, întruniţi la prinţul Mihai
Sturdza: Gheorghe Brătianu, generalul Văitoianu, arhitectul Cantacuzino, Constantin
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Banu, Simion Mehedinţi, Constantin C. Giurescu, Constantin Toma, Valeriu Bulgaru. S-a
hotărât ca, dacă Guvernul va continua să confişte tirajele ziarului „Mişcarea” şi să nu
îngăduie propaganda, să se treacă la ameninţarea cu moartea împotriva câtorva membri ai
Guvernului, pe care „să-i anunţe chiar public”. „Dacă totuşi, Guvernul persistă în aceste
măsuri, s-a decis să se tragă cu revolverul împotriva acelora cari duc astăzi acţiunea pentru
desfiinţarea partidului georgist.” Primii ameninţaţi au fost tot I. G. Duca şi Iamandi.
Totodată, Gheorghe Brătianu anunţa că va avea o întrevedere cu Alexandru Averescu, cu
scopul de a stabili o înţelegere antiguvernamentală; înţelegerea privea şi „izgonirea acelora
cari duc astăzi în jurul regelui o acţiune care a compromis şi prerogativele regale şi
mecanismul constituţional.”36
Aşadar, ameninţarea cu moartea – pentru că s-a transformat în instrument al
Camarilei – nu venea la adresa lui I. G. Duca numai dinspre Mişcarea Legionară, ci şi de la
Partidul Poporului şi Partidul Liberal Georgist. Transpunerea în practică a ameninţării o
vor face legionarii pentru că Duca a desfiinţat Garda de Fier şi a arestat, fără motiv, câteva
mii de legionari. A. C. Cuza acuza Guvernul că reprezintă voinţa iudeo-masoneriei.
Sub presiunea Camarilei, Guvernul a amplificat acţiunea represivă împotriva opoziţiei,
aşteptând reacţii violente ale acesteia, care să justifice măsuri radicale. În practică, Elena
Lupescu îşi rezolva problemele cu cei care o contestau, folosindu-se de Guvernul Duca; acesta
devenea el ţinta principală, iar în cazul reuşitei vreunui complot împotriva lui, Camarila scăpa
de un lider politic prea mare pentru a fi şi deplin ascultător, fără a putea fi învinuită, iar regele
îi putea plăti liderului liberal, tacit, afrontul din 1930, când anunţase că mai degrabă îşi taie
mâna decât să i-o întindă. Punându-se în slujba Camarilei, I. G. Duca ştia ce-l poate aştepta;
pentru apropiaţii săi, nu a făcut din aceasta un secret. Constantin Argetoianu consemna, în
memoriile sale: „Mi-am permis să observ că comite [sic!] o mare greşeală. Ce sau cine s-ar
prăpădi dacă câţiva gardişti – fie 10 sau 20 – ar intra în Cameră?” Duca i-a răspuns: „Ştiu,
Argetoianu, că-mi risc viaţa, dar nu pot să fac altfel. Mi s-a pus această condiţie sine qua non –
şi e singura care mi s-a pus. Am primit-o.”37
Carol al II-lea ceruse Guvernului să dizolve Garda de Fier pentru că aceasta atacase
Camarila.38 În context, legionarii apar ca victime ale Camarilei şi regelui. Vor răspunde cu
o acţiune la fel de condamnabilă, asasinarea primului ministru. Va urma îndreptarea
oprobriului opiniei publice doar împotriva Gărzii de Fier; istoriografia, în majoritatea ei, a
mers pe această linie.
În timpul întrunirilor organizate de Partidul Poporului, în cadrul campaniei
electorale din decembrie 1933, atacurile au fost orientate, în principal, contra lui Carol al
II-lea şi a Camarilei. Punctul cel mai fierbinte s-a atins la întrunirea Organizaţiei de
36
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Bucureşti a partidului, condusă de Gr. Trancu-Iaşi, de faţă fiind şi doctorul Gerota. „Nu ne
mai desparte decât un timp foarte scurt – spunea Trancu-Iaşi – de ziua când vom avea să
ne instalăm la conducerea Statului, înlocuind Guvernul reprezentând Camarila, alungând
pe rege cu toţi Wieder-ii şi Wolfs-onii.” Iar dr. Gerota incrimina jefuirea banilor Statului:
„Toate sumele acestea au fost luate de rege şi Camarilă”; profitorilor trebuia să li se „pună
trupurile pe rug, să vadă întreaga lume cum se sancţionează în România tâlharii din capul
Statului”.39
În cadrul întrunirii Comitetului de conducere al Partidului Poporului, din 11 decembrie
1933, au fost iar ieşiri violente împotriva Camarilei şi a lui Duca. Se lectura scrisoarea lui
Gheorghe Brătianu către şefii de partide. Desfiinţarea Gărzii de Fier era criticată. Din nou,
vehement se arăta Gr. Trancu-Iaşi: „În ceea ce-l priveşte pe Duca şi întreaga lui şleahtă, ce ne
puteam aştepta de la salariaţii lui Wieder […] Avem în fruntea Ţării un manechin, manevrat de
Wolfişti şi Wiederişti, care urmăresc desfiinţarea acestui Neam. [...] Nu mai putem răbda,
domnule mareşal [Averescu]. Spuneţi doar un singur cuvânt şi Poporul vă va înţelege. După
cum în marele război aţi descătuşat Ţara de duşmani, dându-i victoria finală, descătuşaţi-o şi
acum de toţi Wolfiştii şi Wiederiştii cari ne sugrumă.”
Era, evident, o imagine eronată asupra influenţei pe care Averescu o avea în acel
moment. În plus, mareşalul nu avea nici intenţii atât de războinice pe cât se aştepta de la
el. S-a arătat mai ponderat decât Trancu-Iaşi – conform unuia din rapoartele Siguranţei:
condamna desfiinţarea Gărzii de Fier, considerând-o „o mostră de ilegalitate”; vor fi
reacţii: „Vom fi consideraţi de străini drept un popor terorist fiindcă orice organizaţie
clandestină duce la teroare. [... ] O măsură samavolnică a Guvernului, dictată de forţe
oculte. [... ] Avem datoria sfântă de a-l trezi pe rege din vraja acestei forţe. Să-i deschidem
ochii. Să-l scăpăm de puterile nefaste, redându-l Ţării.”
Întrunirea accepta propunerea lui Gheorghe Brătianu de colaborare împotriva
Camarilei în cadrul campaniei electorale.40 În sala unde avea loc întrunirea conducerii
Partidului Poporului erau doi agenţi ai Siguranţei. Primul a redat, în raportul său, din
discursurile ţinute, doar părţile mai puţin dure deja menţionate; celălalt, însă, nu a făcut
nici o selecţie. Aflăm, astfel, că Averescu ar mai fi spus: ţara aşteaptă „ziua capabilă s-o
scoată de sub jugul unui rege şi al unei Camarile care o spoliesc”; izbânda contra lui Carol
şi a Camarilei „ne va înscrie pe toţi în cartea de aur a Ţării cu cuvintele «Aceştia au fost cei
cari au răsturnat netrebnicul rege Carol al II-lea fiindcă şi-au iubit Patria». La rândul său,
Trancu-Iaşi mai spusese – în plus faţă de relatarea din primul raport – că nu va dezarma
până când toate Lupeştile, toţi Wiederii, toţi Tituleştii şi toţi Dumitreştii nu vor fi obligaţi
să restituie Ţării tot ce au agonisit prin tâlhăriile lor fără precedent.”
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La rândul său, doctorul Dimitrie Gerota menţiona şi el hoţiile regelui şi ale
anturajului său; aceştia voiau „să vândă toată Ţara străinilor de neam şi de lege”; regele era
considerat „cap de bandă”, nu cap de Stat, „fiindcă nimeni n-o fi având pretenţia că
Lupeasca – sub presiunea căreia regele lucrează şi ia toate hotărârile – să aibă grijă de
destinele acestei Ţări sau de nevoile Poporului”.
Foarte critici la adresa Guvernului şi Camarilei se arătau şi Alexandru Oteteleşanu şi
Constantin Bucşan, cu concluzia: „Mai trebuie să răsturnăm Camarila, fiindcă odată cu ea se
prăbuşeşte şi regele, pentru că el nu există decât în funcţie de inspiraţiile anturajului de la Palat.”41
Erau expresiile cele mai tari venite din interiorul unui partid parlamentar la adresa
Camarilei şi a regelui. De menţionat şi faptul că, spre deosebire de perioada anterioară, tot mai
mulţi identificau pe deplin Camarila cu regele şi Guvernul, rolul conducător avându-l Camarila.
Antrenat în campania electorală din 1933, Iuliu Maniu a abordat pe larg problema
acţiunii Camarilei asupra societăţii româneşti. Era la fel de ferm precum reprezentanţii
Partidului Poporului sau ai Partidului Liberal Georgist; dar limbajul era altul, fără
îndemnuri la violenţă. Într-unul dintre discursuri critica pe aceia care primiseră Puterea de
la Naţiune şi se lăsau conduşi de o forţă ocultă. „Nu e posibil – spunea – ca să fie două
guverne într-o Ţară. Nu e admisibilă o politică a Ţării, şi alta a ocultei, care să facă ce vrea
atât în materie internă, cât şi externă. […] În problema internă, Guvernul Coroanei nu
poate să facă nimic, pentru că Guvernul ocultei dictează după cum vrea el. În problema
externă, se lucrează conform voinţei acestei forţe oculte.” Arunca săgeţi, pe tema
Camarilei, chiar şi asupra conducerii PNŢ din acel moment: Partidul a avut un program
adecvat vremurilor, dar care a căzut „fiindcă se ţinu cont mai mult de cele spuse de
prefectul Poliţiei şi de comandantul Jandarmeriei”. Guvernul Maniu căzuse pentru că
prefectul Poliţiei ajunsese mai tare decât primul ministru; „Guvernul ocultei şi Camarila
era împotriva mea” – de aceea a fost constrâns să-şi dea demisia. Cu toate acestea,
considera că „o revoluţie ar fi cea mai mare nenorocire pentru Ţară. Cine se gândeşte la
revoluţie e un criminal. Avem armă mai frumoasă: este conştiinţa cetăţenească şi
naţională, care se exprimă prin vot şi manifestaţiuni naţionale. Vreţi să dispară această
Camarilă, votaţi pe ziua de 20 decembrie partidul nostru şi vă garantăm că vom scăpa de
ea. Chiar dacă votaţi alt partizan [preferat], înainte de a pune ştampila de vot, întrebaţi-l
dacă e contra sau pentru Camarilă şi dacă vă răspunde că e contra Camarilei, altfel nu. [...]
Ţara are nevoie de reforme în concertul extern, şi persoanele şi partidul ocultei nu pot să
facă aceste reforme. [...] Nimeni nu va putea înfăptui nimic, atâta timp cât aceşti oameni
vor sta unde sunt.” Indica trei imperative: înlăturarea a „ceea ce s-a pus între M. S. Regele
şi fiii acestei Ţări”; respectarea Constituţiei; integritatea hotarelor.42
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Dacă Maniu va fi consecvent pe această linie anticamarilă, în schimb Averescu s-a
arătat ca mai toţi politicienii vremii, oportunist. Astfel a fost posibil episodul din mai 1934,
când s-a antrenat în jocul Masoneriei lui Jean Pangal, acceptând ideea de a fi numit primministru chiar de către cel pe care-l criticase atât de dur în decembrie 1933, ştiind că mulţi
dintre oamenii care i se impuneau ca miniştri erau în Camarilă sau apropiaţi acesteia. A
fost, cu toate aceste cedări, înşelat de rege, care nu şi-a onorat promisiunea. Indignat,
mareşalul va scrie un text despre evenimentele din mai 1934; avea formulări defavorabile
lui Carol, „al cărui cuvânt regal nu este niciodată respectat, nici chiar de el”. Şi anunţa că
sub Carol al II-lea nu va mai prezida niciodată un Guvern; înţelege să salveze Ţara şi
Tronul, dar pentru aceasta va trebui mai întâi să abdice actualul rege. Textul avea intenţia
să-l publice în oficiosul partidului, „Îndreptarea”, sub formă de manifest; „Iar dacă
Cenzura îi va opri apariţia – declarase – atunci d-sa, în uniforma sa militară, şi însoţit de
d-nii George Brătianu, Argetoianu, Iunian, Corneliu Codreanu, vor împărţi acest manifest
pe Calea Victoriei”; credea că va urma – după acest gest eroic – ori abdicarea regelui, ori
arestarea protestatarilor.43
Era evident faptul că mareşalul îşi supraestima importanţa în viaţa politică
românească; ajuns la o vârstă înaintată (75 de ani), avea o viziune teatral-eroică despre luptele
politice. Cu siguranţă nici nu întrebase pe cei anunţaţi ca participanţi la proiectata sa acţiune
eroică, dacă sunt de acord; Iunian, şi mai ales Argetoianu, nu ar fi acceptat o acţiune publică
împotriva regelui. După o judecată calmă, ideea manifestaţiei publice a fost părăsită.
În locul protestului teatral-eroic a fost montată, la 19 iunie 1934, o adunare a
studenţilor de dreapta, la sala Dalles din Bucureşti pentru a-l sărbători pe Averescu;
indirect, reprezenta şi un protest la adresa regelui pentru că nu-l adusese pe mareşal la
Guvern; printre vorbitori, studentul Mihail Stelescu, viitor dizident din Mişcarea
Legionară. Se trimitea lui Carol o telegramă, cerându-se un Guvern condus de Averescu.
Cenzura a intervenit ca telegrama studenţilor să nu apară în ziare; în semn de protest, o
delegaţie studenţească se va duce la Palatul Regal; împăciuitor, mareşalul Palatului,
generalul Ilasievici, a ordonat ca telegrama să apară.44
Dar, la sala Dalles fuseseră numai câteva sute de participanţi, ceea ce nu putea
speria autorităţile. O manifestaţie cu adevărat impunătoare pentru Averescu, va avea loc la
Braşov, la 11 iulie 1934, cu peste 12.000 participanţi; unul dintre organizatori, Stoian, a
vorbit despre puterea Ocultei, asistenţa scandând „Jos Lupeasca, jos jidanii!” De faţă erau
şi delegaţi ai Gărzii de Fier şi ai Partidului Liberal Georgist.45
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O posibilă colaborare a celor trei formaţiuni, în lupta împotriva Camarilei,
reprezenta, într-adevăr, un pericol pentru autorităţi. Un succes în acţiunea de înlăturare a
Camarilei putea veni numai în urma formării unei largi coaliţii pe această temă. Îşi arătau
disponibilitatea două partide mici – Partidul Poporului şi Partidul Liberal Georgist;
adevăratul conducător al PNŢ, deşi în acel moment nu-i era preşedinte, Iuliu Maniu;
diverse organizaţii cu caracter patriotic – precum „Cultul Patriei”, condusă de Marin
Ştefănescu. Se puteau alătura diverse personalităţi neînregimentate în partide sau
cunoscute prin activitatea lor, nu datorită faptului că erau membri într-un partid sau altul
– precum Grigore Forţu sau Dimitrie Gerota.
Rămânea întrebarea asupra posibilei asocieri a Mişcării Legionare la un organism care
să-şi propună lupta deschisă împotriva Camarilei. În public, Mişcarea se plasa pe acest plan; dar
opinia publică nu ştia că, la începutul lui 1934, chiar liderul legionarilor, Corneliu Zelea
Codreanu, fusese salvat de la arestare, fiind ascuns – cu evidenta ştire a regelui – în casa unuia
dintre membrii Camarilei, rudă cu Elena Lupescu.
O parte majoră a presei susţinea un demers hotărât împotriva Camarilei; se distingea
ziarul „Universul”, prin vocea directorului său, Stelian Popescu, prieten cu Nicolae Titulescu.
Tuturor li se adaugă opinia publică, tot mai ostilă Elenei Lupescu şi oamenilor săi.
Între toţi posibilii participanţi la coaliţia anticamarilă s-au dus tratative o îndelungată
perioadă, fără a se crea ceva viabil. Cauze au fost multe: orgoliul unor lideri, care doreau să fie
consideraţi ei vioara întâi; disensiuni în ceea ce priveşte metodele de acţiune; lipsa unui plan
general şi adoptarea unor poziţii comune doar în anumite momente, în legătură cu anumite
evenimente. Cauza cea mai importantă a fost exterioară protagoniştilor posibilei coaliţii:
acţiunile Camarilei pentru anihilarea preventivă a adversarilor ei. Regele, care controla serviciile
secrete, a făcut ca acestea să-şi infiltreze agenţi de urmărire şi influenţare pe lângă fiecare
opozant important al Camarilei, pe lângă partide sau organizaţii.
Acestor agenţi ai Statului, profesionişti, li s-au adăugat o serie de informatori
benevoli, care urmăreau să-şi construiască o carieră cu ajutorul regelui, în schimbul
serviciilor ce le aduceau lui şi Camarilei. Se poate considera că ei formau un adevărat
serviciu secret personal al regelui. Cel mai „productiv” dintre informatorii regali a fost Ion
Sân Giorgiu – doctor în drept, ziarist, fost partizan al lui Nicolae Iorga; despre
aşezămintele culturale ale acestuia scrisese o broşură în 1928. 46 Trecuse în PNL şi apoi în
Partidul Liberal Georgist. Prin tot acest sistem, Carol ştia tot ce se punea la cale; cunoştea
toate proiectele opozanţilor Camarilei şi putea, astfel, să ia din timp măsuri pentru
blocarea lor sau pentru diminuarea efectelor.
Între Partidul Poporului şi Partidul Liberal Georgist se va duce o îndelungată şi
infructuoasă discuţie şi în 1935, în jurul ideii punerii pe picioare a unui Front
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Constituţional, având ca ţel principal stoparea ascensiunii Camarilei.47 1935 va fi anul
lămuritor pentru neputinţa adversarilor Camarilei de a-şi atinge scopurile.
La începutul lui 1935, aşadar, Gheorghe Brătianu şi Alexandru Averescu, printr-un
manifest semnat de amândoi, cereau tuturor românilor să li se alăture în lupta împotriva
Camarilei.48 Este anul în care şi Iuliu Maniu s-a manifestat constant împotriva Elenei
Lupescu, a celor din jurul său, profitând de ecoul major al rapoartelor Pitulescu.
Maniu care, pe drept, se considera principalul luptător împotriva anturajului
malefic al regelui, a elaborat un document menit să lămurească pe deplin poziţia sa,
corectând interpretările pe care le considera eronate sau tendenţioase. Ca şi cele mai multe
documente elaborate de liderul naţional-ţărănist, acesta nu era destinat atât
contemporanilor – fiind de presupus că Cenzura îi va împiedica răspândirea –, cât Istoriei,
Maniu având întotdeauna grijă de felul cum acţiunile sale urmau să fie interpretate în
viitor; meticulos, îşi construia propriul monument.
Documentul era datat 13 decembrie 1934, exemplare ale lui, care scăpaseră de Cenzură,
ajungând la cunoştinţa publică la începutul lui 1935. Mai întâi îşi prezenta propria viziune
asupra Restauraţiei, incluzând şi acţiunile sale procarliste din perioada 1926-1930; cu
încercarea de a stopa venirea în Ţară a anturajului lui Carol în frunte cu Elena Lupescu. Apoi
era prezentată şi demisia sa din fruntea Guvernului, în 1933, ca urmare a imposibilităţii
înlăturării unor membri ai Camarilei. (Ceruse plecarea din posturile lor a generalului
Constantin Dumitrescu şi a colonelului Gabriel Marinescu.) „D-na Lupescu şi anturajul M. S.
Regelui – scria Maniu în 1934 – au văzut că iau în serios hotărârea mea de a guverna însumi şi
a curăţi Curtea Regală şi serviciile publice de elementele cari au făcut atâta rău M. S. Regelui
[...] şi au pus în joc toată influenţa pentru ca aceşti oameni să fie menţinuţi în serviciile lor,
ştiind prea bine că nu voi guverna dacă nu voi avea mână liberă în alegerea oamenilor cu care
am să port răspunderea. Ei au reuşit. M. S. Regele mi-a declarat şi mie şi d-lui Mihalache, că
nu admite schimbarea acestor oameni, evident în directă contrazicere cu înţelegerea
categorică pe care am avut-o cu ocazia primirii preşedinţiei Guvernului. Desigur că imediat
mi-am dat demisia, deodată cu dl. Mihalache.”
Documentul avea o concluzie îndreptată atât împotriva lui Carol, cât şi împotriva
Camarilei: „Astfel s-au petrecut lucrurile în legătură cu Restauraţia din 1930. Ele arată
mobilul patriotic în care şi-a îndeplinit Partidul Naţional Ţărănesc [datoria] faţă de Tron şi
Ţară şi corectitudinea şi consecvenţa de nimic alterată a demersurilor mele în chestia
dinastica. Prin Restauraţie, ordinea constituţională şi dinastică a intrat în albie normală.
Ea ar fi trebuit să dea roade binecuvântate şi linişte în viaţa de Stat. Situaţia ce s-a creat,
însă, prin o serie întreagă de atitudini şi măsuri luate din partea Coroanei, pe urma
greşelilor sfetnicilor săi, este departe de a fi normală. Ea inspiră serioase îngrijorări
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fiecărui cetăţean devotat Ţării şi regelui. Lucrurile trebuiesc îndrumate fără întârziere
înspre o normală funcţionare a factorilor constituţionali, respectându-li-se pe deplin
drepturile şi spre o liniştire a sufletelor adânc tulburate.”49
Deşi interpretarea unora din evenimente era partizană, amendabilă, majoritatea
prezentării corespundea faptelor istorice. Maniu se arăta a fi fost nu un opozant de
conjunctură al Camarilei, urmărindu-şi oportunist interesul, aşa cum cei mai mulţi oameni
politici o făceau, ci unul constant şi ferm, gata să renunţe la Putere, decât să faciliteze
puterea Camarilei.
Se impune şi o comparaţie cu documentele emise de celelalte forţe ostile Elenei
Lupescu şi apropiaţilor ei: şi la Maniu limbajul este ferm, dar nu se ajunge la ameninţări cu
moartea, ori la îndemnuri la răscoală; nu se invocă originea etnică a amantei regelui, pe
care alţii o considerau a fi un motiv de ostilitate faţă de ea; şi nu se evocă niciodată
posibilitatea schimbării formei de guvernământ.
La una din adunările electorale din noiembrie 1933, Maniu insista pe ideea că
atacurile asupra unor persoane, motivate de etnia lor, sunt de neadmis: „Trebuie să fim
drepţi, toleranţi faţă de acei care sunt cetăţeni credincioşi ai Ţării noastre, dar care s-a
întâmplat să nu fie de sânge românesc. [...] Să nu fim nedrepţi şi să nu persecutăm pe alţii,
ci cu dragoste să-i îmbrăţişăm, să le dăm posibilitatea să-şi dezvolte şi să-şi afirme cultura
şi obiceiurile lor străbune. […] În această măreaţă Patrie care este România, să se afirme
cultura şi spiritul românesc, dar să nu fie oprimat nimeni, ci cu vorbă bună să fie atraşi
fiecare la opera comună de civilizaţie şi cultură multilaterală.”50
Răspândirea manifestului semnat de Alexandru Averescu şi Gheorghe Brătianu, la
începutul lui 1935, a produs mari frământări în cadrul partidului georgist; mulţi şefi de
organizaţii judeţene au refuzat să-l răspândească – conform relatării către rege a lui Ion Sân
Giorgiu; „Brătianu se găseşte în faţa unei insurecţii tacite, dar hotărâte, a celor mai distinşi
fruntaşi ai săi”. Dintre aceştia, era evidenţiat Constantin C. Giurescu, care, aflând statutul
informatorului regal, l-a autorizat să-i transmită lui Carol că el s-a opus şi se va opune
campaniei lui Gheorghe Brătianu; „Dacă Brătianu va persevera în acţiunea sa, Giurescu este
gata să părăsească partidul. Între rege şi Gheorghe Brătianu – spune Giurescu – eu aleg pe
rege.” Considera că 90% dintre membrii partidului au aceeaşi poziţie.
Chiar şi Corneliu Zelea Codreanu se opunea campaniei, sub motiv că „orice atac
împotriva lui Carol este un atac împotriva Ţării şi al Neamului nostru” şi nu voia să adere
la blocul propus de cei doi iniţiatori. „Păcat, însă – scrie Ion Sân Giorgiu pe 18 februarie
1935 – că şi la Gardă încearcă să manevreze Nae Ionescu, dându-se drept un om vechi, de
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încredere al M. V. Ar fi bine ca gardiştii să cunoască realitatea şi proporţia exactă a situaţiei
fiecărui om politic în parte faţă de M. V.51
Alexandru Averescu şi Gheorghe Brătianu au încercat atragerea PNŢ-ului,
frământat tocmai atunci de disidenţa lui Alexandru Vaida Voevod.
Singurul gata să accepte o coalizare largă împotriva tendinţelor dictatoriale ale lui
Carol al II-lea şi împotriva Camarilei era Iuliu Maniu. Dar acesta, pe lângă reţinerile
proprii de a se alătura unor forţe care ameninţau deschis cu asasinarea adversarilor, era
ameninţat cu îndepărtarea din partid pentru că ar fi putut diminua şansele de guvernare
ale acestuia. În plus, pericolul scindării PNŢ, datorită lui Al. Vaida Voevod, dusese la
scoaterea

din

atenţia

naţional-ţărăniştilor

a

„problemei

constituţionale”:

„Constituţionaliştii – scria Ion Sân Giorgiu la 19 martie 1935 – s-au văzut puşi în
imposibilitate de a mai agita chestiunea Duduiei.” Mihalache l-a ameninţat chiar pe Maniu
că, dacă vorbeşte, în Adunarea Deputaţilor, despre „chestia constituţională”, îl va dezavua
public; astfel, aşteptatul scandal în Parlament nu a mai avut loc. Doar „Grigore Iunian,
care de multă vreme anunţă că va ieşi în public în chestiunea raportului Pitulescu, a vorbit
despre acest raport, fără, însă, să precizeze.” Gheorghe Brătianu n-a mai ridicat problema
raportului, pentru că Maniu nu i-a putut procura o copie cu corecturile de mână ale lui
Pitulescu, demonstrându-se, astfel, autenticitatea documentului. În al doilea rând, lui
Brătianu îi era teamă de desolidarizarea publică a lui Constantin C. Giurescu. Ca urmare,
„s-a agitat numai Atta Constantinescu, care a urlat câteva insulte la adresa Duduiei”. În
Partidul Liberal, „mulţi fruntaşi au dat a înţelege lui Brătianu că, înainte de a se ocupa de
anturajul M. V., să se ocupe de propria lui Camarilă.”52
Deşi Iuliu Maniu promisese să nu atingă problema Camarilei în Camera
Deputaţilor, intervenţia inabilă a lui Gheorghe Tătărescu la proiectul de lege privind
Cenzura a produs o vie dispută pe această temă, în şedinţa din 13 martie 1935. Maniu
amintea interzicerea, de către Cenzură, a memoriului său din 13 decembrie 1934 cu privire
la Restauraţie şi-l acuza pe Carol că-şi depăşeşte atribuţiile constituţionale, iar pe primul
ministru că urmăreşte lărgirea drepturilor Coroanei şi restrângerea drepturilor Naţiunii.
Stenograma Adunării cuprinde disputa Maniu – Tătărescu:
„Gh. Tătărescu: Ce ştiţi dv. şi nu ştie opinia publică, şi nu ştie Ţara? [...] În ceasul
de faţă şi mai ales în acest ceas de chin, nu slujiţi cauza românească a Ţării. (Aplauze
prelungite, repetate, pe băncile Majorităţii).
I. Maniu: Gândul meu este următorul: În patru guverne ale PNŢ şi în special în
două guverne ale mele, am experimentat că în Ţara noastră sunt anumite forţe oculte care
împiedică guvernarea normală a României. (Aplauze prelungite pe băncile PNŢ şi PNL
Gheorghe Brătianu). [... ]
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Gh. Tătărescu: Forţe oculte au de a face în afacerea Škoda? Da sau nu? (Aplauze
prelungite pe băncile Majorităţii: Voci de pe băncile Majorităţii: Boilă! Boilă şi nepoţii!).
I. Maniu: Vă răspund foarte clar: În înscenarea afacerii Škoda, Oculta, Camarila, are
mare rol. (Aplauze). Dar contracte cu Škoda eu am încheiat unul, pe când dv. şapte. [...]
Prin acest proiect de lege nu voiţi să apăraţi Ţara în mijlocul unui pericol de Stat, pentru că
nu este nevoie, ci dv. voiţi să acoperiţi aceste forţe oculte. […] În Ţara asta se poate critica
orice, poţi să înjuri chiar şi pe Dumnezeu, dar anumite persoane sau anumite nume nu pot fi
amintite, nici criticate. [...] Cenzura consecvent şterge cuvintele Camarilă, Wieder? Cine este
Wieder în Ţara aceasta? Cine este în Ţara aceasta dl. Lupescu şi familia lui? Cine este? Ce
prerogative au în Ţara aceasta, de nu pot fi numiţi în ziare? [...] Aceste forţe oculte există, dar
voiţi să le acoperiţi, ceea ce rău faceţi. (Aplauze pe băncile PNŢ şi PNL Georgist). Pentru că,
oricât dv. vă veţi sili să le acoperiţi prin Cenzură, adânca revoltă care este în sânul acestui
Neam din cauza existenţei acestei Oculte, cu toată cenzura dv., nu o veţi putea suprima. Sunt
adânc convins că exprimarea opiniei mele în ceea ce priveşte aceste forţe în vederea
tratamentului de care se bucură în Ţara noastră, nu este contra intereselor Ţării, ci este în
interesul ei. Ţintesc prin expunerile mele ca, printr-o acţiune bărbătească, clară şi curată, să
facem ca, în definitiv, să se termine cu aceste forţe oculte şi dv., acest Guvern sau altul, oricare
va veni, fiind încredinţat de M. S. să poată conduce cu deplină răspundere şi deplină libertate,
treburile acestei Ţări. (Aplauze pe băncile PNŢ şi PNL Georgist)”.
Aflat de mult în barca regelui şi a Camarilei, Octavian Goga a găsit prilejul pentru a
o arăta şi public:
„Octavian Goga: [...] Mai bine de un ceas să vorbiţi în acest ton ireverenţios despre
regele României, cum nu aţi vorbit în Parlamentul unguresc două minute despre împărat?”
Aprobă cenzurarea, în decembrie 1934, a manifestului lui Iuliu Maniu. „Acesta nu este
mâncare pentru sufletul Poporului nostru. (Aplauze prelungite, strigăte de bravo pe
băncile Majorităţii). [...] La fiecare ocazie nu aveţi altceva de făcut decât să insinuaţi că
marele salvator al democraţiei sunteţi dv. şi că aţi fi putut salva Ţara, dar n-aţi salvat-o
pentru că nu v-a lăsat Camarila?
I. Maniu: Aşa este.
Octavian Goga: Dar, din pricina Camarilei n-aţi putut să pregătiţi o altă viaţă
economică pentru noi?
I. Maniu: Sigur că da.”53
În martie 1935, în PNŢ se părea că lupta împotriva Camarilei e abandonată, deşi –
conform celor consemnate şi în rapoartele Pitulescu din toamna lui 1934 – majoritatea
membrilor erau pe linia lui Maniu în această problemă. Acesta ştia să-şi aştepte, tenace,
momentul; de aceea a anunţat că este „soldat disciplinat”, plasându-se de partea lui
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Mihalache şi provocând, la şedinţa Consiliului Director, o înfrângere zdrobitoare lui Al.
Vaida Voevod, doritor să preia conducerea partidului. Cum Vaida era susţinut de rege –
chiar dacă nu atât cât ar fi vrut el –, înfrângerea pe care a suferit-o se plasa pe linia manistă
de limitare a puterilor lui Carol şi ale Camarilei. Maniu părea mulţumit; „Este, deci, sigur –
comenta informatorul regal – că, cel puţin un timp oarecare – şi dacă nu va mai fi provocat
–, el nu va mai readuce în discuţie chestiunea constituţională. Maniu are o răbdare
fioroasă. Fără să renunţe la lupta începută, el o va duce în chip surd în cadrele partidului,
iar în public va lucra prin Gheorghe Brătianu, care ascultă de sugestiile lui. Iuliu Maniu a
schimbat tactica. [... ] Deci, proiectata manifestaţie de la Bucureşti nu va mai avea loc; iar
aşa-zisul Front Constituţional este inexistent. A mai rămas numai alianţa lui Gheorghe
Brătianu cu Averescu, o alianţă şubredă şi foarte rău văzută de majoritatea georgiştilor.”
Un apropiat al regelui şi al Camarilei, Octavian Goga, care spărsese Partidul Poporului
în 1932, urmare a unei sugestii venite, evident, de la Palatul Regal, era împins acum să-i atragă
pe georgiştii nemulţumiţi de campania anticamarilă a partidului lor. Pe aceiaşi nemulţumiţi,
Gheorghe Tătărescu încerca să-i atragă în PNL.54 Siguranţa înregistra desolidarizarea de
Gheorghe Brătianu, pe tema Camarilei, a multora dintre membrii partidului său.55
Pentru a diminua acţiunea pe tema Camarilei, Ion Sân Giorgiu propunea regelui, în
februarie 193556, aducerea cât mai repede în discuţia Parlamentului a raportului Škoda;
faptul ar fi provocat spargerea Frontului Constituţional, „fiindcă Giurescu va ataca pe
Maniu, chiar şi fără voia lui Brătianu. Va fi scandal. Primul ministru trebuie să înăbuşe,
într-un imens scandal parlamentar, glasurile lui Maniu şi Gheorghe Brătianu.”
Carol întrevăzuse şi el această metodă de a lovi în adversarii Camarilei şi, din timp,
a strâns materialele anchetei parlamentare, prin grija fostului secretar, Puiu Dumitrescu57;
totodată, a grăbit finalizarea raportului. Prezentarea acestuia s-a făcut pe 15 martie 1935,
de către Aurelian Bentoiu; dezbaterile au fost încrâncenate şi îndelungate – 16, 18, 21, 23,
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25, 27 martie.58 La sfârşit, 29 deputaţi au depus o Moţiune, cerând trimiterea în judecată a
ministrului Mihai Popovici, a generalului Enric Cihoski, a lui Romulus Boilă şi a
colonelului Georgescu; trebuiau, însă, conform Regulamentului Adunării Deputaţilor, 40
de semnături, care nu s-au putut strânge. Astfel, Moţiunea nu a putut fi pusă la vot.59
Până la sfârşitul lui 1935, evoluţia raporturilor dintre rege, Camarilă şi forţele
politice adverse acestora erau oglindite cel mai bine de multele scrisori-rapoarte ale lui Ion
Sân Giorgiu către Carol; deşi informatorul ajunsese a fi cunoscut ca „omul regelui”, avea
acces în majoritatea partidelor politice, la vârf, astfel încât putea transmite la Palat date
reale. Este de presupus că unii oameni politici, cunoscându-i postura, îl foloseau pentru a-l
influenţa pe Carol în favoarea lor.
La 9 aprilie 1935, Ion Sân Giorgiu comenta pe marginea insuccesului lui Al. Vaida
Voevod de a prelua, sau măcar de a rupe PNŢ-ul. Un partizan al lui Vaida credea că
insuccesul se datora lui Carol, care nu dăduse un semn public de încurajare. „Dacă
Suveranul ar fi dat cea mai mică indicaţie, PNŢ s-ar fi rupt în două.”
Indicaţia ar fi trebuit să constea în promisiunea de a fi adus la Guvern. Astfel, s-a
întărit poziţia lui Maniu în partid şi în campania sa „constituţională”, deşi, formal,
anunţase că a renunţat la ea, la cererea lui Mihalache. Maniu acceptase propunerea lui
Mihalache de a se reîntoarce în Delegaţia Permanentă a PNŢ, dar pusese condiţia adoptării
„unei politici mai hotărâte faţă de Capul Statului”; mai mult, promitea „să modifice
atitudinea lui în chestiunea constituţională, în sensul că atacurile să nu mai fie îndreptate
împotriva Duduiei, ci, direct împotriva Suveranului”. Mihalache n-a acceptat şi între cei
doi a intervenit o nouă răceală. Concluzia unor fruntaşi PNŢ era că, dacă Maniu nu va reuşi
să aducă partidul pe linia sa, îşi va relua acţiunea personală şi se va alătura pe faţă lui
Gheorghe Brătianu în Frontul Constituţional.
Puţini, însă, mai aveau încredere în acest organism, contestat puternic chiar din
interiorul partidelor care-l formaseră. Cel mai important susţinător al său, Gheorghe
Brătianu, sub presiunea şefilor de organizaţii, începuse să dea înapoi. „Profesorul
Constantin C. Giurescu s-a prezentat la Brătianu şi, într-o convorbire de trei ore, i-a
demonstrat zădărnicia acţiunii sale, cerându-i să nu mai atace «chestia constituţională» şi
să caute a relua relaţiile cu Suveranul.”
Acelaşi proces se întâmpla şi în Partidul Poporului, mulţi dintre partizanii lui
Alexandru Averescu doreau să-l împace cu Carol, în perspectiva unei veniri la putere. Dacă
regele le-ar fi dat un semn de bunăvoinţă, Frontul Constituţional ar fi dispărut.
Dinspre Partidul Naţional Creştin, în curs de formare, veneau doar semnale
favorabile regelui şi, indirect, Camarilei. Octavian Goga afişa un „devotament foarte cald”
pentru Coroană, dar şi „dezinteresat”, deşi nici o atitudine a unui partid politic, în raport
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cu cel care-i putea asigura (sau nu), guvernarea, nu putea fi „dezinteresată”. Cu atât mai
importantă aprecierea privind atitudinea PNC, cu cât celălalt lider al partidului, A. C. Cuza,
era un cunoscut antisemit, din acest motiv neputând să o agreeze pe Elena Lupescu.
Informatorul regal făcuse investigaţii şi în rândul fruntaşilor partidului de
guvernământ, PNL. Miniştrii aveau „o adâncă recunoştinţă şi multă dragoste şi preţuire”
pentru Carol. „M. V. – se raporta – se poate bizui pe întregul sprijin al Partidului Liberal,
ca odinioară regele Ferdinand. M. V. are, însă, un avantaj în plus, acela de a avea Partidul
Liberal, eliberat însă de teroarea Brătienilor. Dacă mi-aş putea permite o butadă aşi zice că,
azi, şeful Partidului Liberal e M. V. Dinu Brătianu este un personaj decorativ şi umoristic,
care se află din când în când în treabă, fără însă a putea păgubi.” Concluzia momentului:
„Guvernul îşi continuă netulburat opera, iar M. V. va putea avea nu numai un Paşte liniştit,
dar şi o vacanţă calmă.”60
Alegerile parţiale din aprilie 1935 pentru un loc de deputat în judeţul Ilfov – în urma
morţii lui Constantin Bacalbaşa – spre surprinderea multora, i-au adus succes Partidului
Liberal Georgist; „Beţia succesului – raporta Ion Sân Giorgiu – le-a potolit răzvrătirea”,
nemaiabordând tema Camarilei. Majoritatea fruntaşilor partidului – Văitoianu, Constantin
Banu, Constantin C. Giurescu, C. Ionescu-Olt, Dumitru Cioc, C. Maltezeanu, Victor
Papacostea, Constantinescu-Bordeni, inginerul Deleanu – vor ca opoziţia faţă de Guvern să
nu fie şi o opoziţie faţă de rege. Doar Atta Constantinescu rămânea ferm pe linia
anticamarilă, dezavuat, însă, pentru ieşirile prea violente, de însuşi Gheorghe Brătianu.
În mod evident cu gândul că vorbele sale vor fi raportate regelui, Brătianu
declarase: „Niciodată nu m-am gândit să părăsesc pe Carol al II-lea. Prin dinasticism eu
înţeleg devotament şi lealitate faţă de regele Carol. Lealitatea mea e întreagă. Lupta pe care
o duc e, după conştiinţa mea, în interesul regelui. Va veni poate un ceas greu, când voi fi
singura lui rezervă. [...] Poate că-mi este hărăzit pentru a doua oară – ca în iunie 1930 – să
fiu eu acela care apără Tronul împotriva uzurpatorilor. Mă păstrez pentru ceasul cel greu.”
A promis că nu se va mai produce, în Partidul Liberal, nici un atac împotriva regelui.
Ion Sân Giorgiu sugera, în urma declaraţiei lui Gheorghe Brătianu, o atitudine nouă
faţă de el: „Gheorghe Brătianu, în jocul politic actual, reprezintă un important pion, care
nu trebuie lăsat la dispoziţia adversarilor Coroanei. Gheorghe Brătianu, de fapt, este o
creaţiune a M. V. [...] M. V. este azi stăpânul Partidului Liberal. Nu văd atunci de ce
Gheorghe Brătianu ar fi abandonat şi lăsat în jocul politic al lui Iuliu Maniu, Averescu şi
Grigore Filipescu pentru a întări acel «bloc constituţional», care până acum, a fost o
poveste, dar care mâine poate deveni o realitate.”
Cu atât mai necesară părea a fi atragerea lui Gheorghe Brătianu, cu cât de Frontul
Constituţional se puteau apropia şi vaidiştii, împinşi de opinia publică; etichetaţi drept
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„slugi ale Camarilei”, vaidiştii doreau să dezmintă acuzaţia, aşa explicându-se declaraţia lui
Aurel Vlad, făcută la Alba Iulia, la jumătatea lui aprilie 1935, că: „Şi Vaida e de acord să nu
primească Puterea, înainte ca Duduia să părăsească Ţara.”
„E de văzut – concluziona raportul – dacă isteria lui Grigore Filipescu, ura lui
Maniu şi ranchiuna lui Averescu, vor avea mai mult noroc în cursul verii, decât au avut în
timpul iernii, în care strategia politică a M. V. a ieşit învingătoare.”61
O mare întrunire publică a Frontului Constituţional fusese proiectată pentru
februarie 1935, apoi amânată pentru mai. Până la urmă s-a ajuns doar la organizarea unui
banchet, pe 26 mai 1930, la Bucureşti, cu 1.000 participanţi (500 din Partidul Poporului şi
500 din Partidul Liberal Georgist).
În raportul său din 18 mai 1935 Ion Sân Giorgiu considera că Frontul Constituţional
se redusese la „inofensiva şi pitorească asociere Averescu-Gheorghe Brătianu, asociere care
s-ar nărui şi ea, dacă mareşalul ar trece din Opoziţie la Guvern. [...] Graţie abilităţii M. V.,
care a cunoscut, în cele mai mici detalii, intenţiile aşa-zisului Front Constituţional, s-a
putut ajunge la lichidarea lui, înainte ca ei să fi devenit o realitate ameninţătoare”.
În cazul unor alegeri generale, cele două partide nici măcar nu s-au angajat să aibă
liste comune. Brătianu îi propusese şi lui Mihalache să intre (cu PNŢ) în Frontul
Constituţional, dar acesta refuzase; motivele invocate: 1. nimeni nu trebuie să se amestece
în viaţa privată a Suveranului, datoria tuturor fiind „să sprijine domnia unui rege, care este
al nostru prin creştere şi formaţie”; 2. PNŢ respinge orice agitaţie care ar slăbi puterea şi
prestigiul regelui; 3. acţiunea lui Gheorghe Brătianu nu va duce la nici un rezultat, „mai
ales că tovărăşia cu mareşalul Averescu este negaţia însăşi a vieţii constituţionale pentru
care luptă Gheorghe Brătianu”.
Dr. N. Lupu se pronunţa şi el pentru încetarea acţiunii împotriva regelui, promovată
în PNŢ de Iuliu Maniu; dar se arăta foarte indignat de activitatea unuia dintre membrii de
frunte ai Camarilei, al doilea ca putere, după Elena Lupescu în acel moment, în urma
înlăturării lui Puiu Dumitrescu – prefectul Poliţiei Capitalei, Gabriel Marinescu, care
manevrase pentru ruperea PNŢ.62
Lui Ion Sân Giorgiu i s-a părut atât de interesant şi important pentru rege felul cum
a decurs banchetul din 26 mai 1935 al Frontului Constituţional, încât şi-a scris raportul
imediat după încheierea lui, la ora 2 noaptea. „Banchetul de aseară – scria – nu a fost
numai cea mai caragialescă manifestare politică la care am asistat vreodată, dar şi
lichidarea aşa-zisului Front Constituţional.” […] „Se anunţase că Averescu va face declaraţii
senzaţionale, de aceea veniseră şi peste 20 de ziarişti. Fuseseră 1.300 participanţi, în sala
«Gib», între care şi „multe fosile averescane”. Gheorghe Brătianu îl „lucrase”, însă pe
Averescu, ca să nu spună nimic neplăcut. Ca urmare, „discursul lui Averescu a produs
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stupoare. În locul atacurilor neponderate, mareşalul a vorbit despre atentatul de la
Sarajevo, despre o mulţime de alte chestiuni, dar nici un cuvânt din ceea ce se prevestise.
Acei dintre fruntaşii georgişti cari aşteptau, cu mâinile pregătite să aplaude, un aşa-zis
«şah la rege», au fost siliţi să asculte, livizi, o cuvântare anostă şi veche, abia şoptită de un
bătrân care părea scos dintr-un muzeu de antichităţi.” S-a adăugat vacarmul sălii, astfel
încât „un banchet solemn s-a transformat într-o aiureală. Încă de la începutul mesei lumea
se îmbătase crunt, încât încercările lui Averescu şi Brătianu de a linişti pe veselii comeseni
au fost zadarnice. Într-o gălăgie de bâlci şi într-o căldură sufocantă s-a desfăşurat această
consacrare a Frontului Constituţional, care de fapt a fost mai mult o lichidare.”
Brătianu a încercat să îndrepte impresia, vorbind şi despre Coroană; dar, fără efect.
La sfârşitul discursului, spre dezamăgirea averescanilor, a anunţat şi că şi de aici înainte
cele două partide rămân independente şi de sine stătătoare; ideea fuziunii căzuse, „astfel sa încheiat aceasta manifestare de frăţie averescano-georgistă: cu trădarea lui Averescu faţă
de punctul de vedere georgist şi cu refuzul georgiştilor de a se contopi cu averescanii63;
Concluzia era greşită: Frontul Constituţional nu a dispărut în mai 1935; va activa în
continuare, dar, fără nici o eficienţă.
La 29 septembrie 1935, Frontal Constituţional organiza o întrunire publică la
Bucureşti, în sala „Marna”. Expresiile radicale ale vorbitorilor la adresa Elenei Lupescu,
Camarilei şi chiar a regelui, au fost numeroase. În timpul manifestaţiei şi-au prezentat
adeziunea la ideile Frontului mai multe organizaţii, între care şi Cruciada Românismului.
Fusese înfiinţată în noiembrie 1934, prin desprinderea din Mişcarea Legionară a grupului
condus de Mihail Stelescu; purta o înverşunată luptă împotriva lui Corneliu Zelea
Codreanu. De aceea, „Căpitanul” s-a arătat furios la vestea primirii în Frontul
Constituţional a Cruciadei Românismului şi a emis la 30 septembrie 1935 o circulară, nr. 6,
către toate organizaţiile legionare: „Am avut cu toţii, până astăzi, bune sentimente, chiar de
amiciţie, faţă de acţiunile d-lor Gheorghe Brătianu şi Mareşal Averescu. Sentimente pe care
ni le-am manifestat şi la alegerile din 1933 şi în alte ocazii, fără să fi cerut nimic în schimb,
în afară de o elementară doză de bună cuviinţă.” Dar, printre membrii Frontului
Constituţional circulau calomnii scrise la adresa legionarilor, „în care noi, cu trecutul
nostru de luptă, cu mândria noastră, suntem terfeliţi necontenit şi transformaţi pur şi
simplu în slugile Lupeştii sau ale Ocultei, cu care se înţelege că orice om, venind numai în
simplu contact, s-ar dezonora.” Iar pe 29 septembrie, la întrunirea de la sala „Marna” a
Frontului, „a fost admis să se citească o declaraţie de adeziune a unei murdării morale”. Ca
urmare, hotăra Corneliu Zelea Codreanu, orice punţi cu Frontul Constituţional erau tăiate;
legionarilor li se ordona să rupă orice legături cu membrii Frontului. 64 Circulara era
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trimisă şi lui Grigore Forţu65, al cărui Bloc Cetăţenesc pentru Mântuirea Ţării aderase şi el,
în aceeaşi zi, la Frontul Constituţional.
Ion Sân Giorgiu strângea, în continuare, în toamna lui 1935, reacţii la adresa
Frontului Constituţional din partea lumii politice. Grigore Iunian se exprimase plastic:
activitatea lui Gheorghe Brătianu era considerată „dementă”, iar aceea a lui Alexandru
Averescu „o infamie”. Întrunirea de la „Marna” a fost ultima mare ieşire publică a
Frontului Constituţional, cu toate că opinia publică păstra aceeaşi ostilitate faţă de
Camarilă şi, în mod normal, o organizaţie care dorea să exploateze aceste sentimente
populare avea susţinerea continuării existenţei sale. Treptat, spre sfârşitul anului, acţiunea
lui Gheorghe Brătianu se va stinge sub presiunea fruntaşilor partidului său. Cu un ton mult
mai blând decât până atunci, ultimul manifest al Frontului menţiona necesitatea luptei
împotriva acelora care „compromit regalitatea”.66 Ion Sân Giorgiu anunţa că se merge
„spre lichidarea georgismului”, în partid fiind mulţi nemulţumiţi. Dar, rămâneau Maniu şi
Averescu, care desfăşurau o acţiune „extrem de gravă”, întrucât presupunea „o deviere a
unei părţi din Opoziţie de la lupta politică legală la una cu caracter subversiv”. „Astăzi,
pentru mine – scria semnatarul raportului – nu mai e nici o taină că Maniu şi Averescu se
gândesc la o soluţie radicală în aşa-zisa chestiune constituţională; astfel, Iuliu Maniu, întro convorbire avută cu Alice Sturdza, cumnata lui Gheorghe Brătianu, i-a spus acesteia că,
în ce-l priveşte pe dânsul, drumul său e definitiv trasat şi că el nu mai concepe să lucreze
vreodată cu regele Carol al II-lea. Fiind întrebat dacă această hotărâre este egală cu o
acţiune de detronare, Maniu ar fi declarat foarte străveziu: «Aceasta va veni de la sine. E
consecinţa logică a lucrurilor»”. El încerca să-l solidarizeze pe Gheorghe Brătianu cu acest
punct de vedere.
O tentativă similară, paralelă, avea şi Alexandru Averescu. La acest front anticarlist
în formare, se adăuga înţelegerea, pe aceeaşi direcţie, dintre Stelian Popescu, directorul
„Universului” şi Nae Ionescu, ultimul intenţionând să scoată un ziar nou, „Tribuna”, cu un
scop unic: pentru a duce o campanie „contra Duduiei” . Cei doi aveau strânse legături cu
Iuliu Maniu, Gheorghe Brătianu, Alexandru Averescu.67
Mari frământări au avut loc, în toamna lui 1935, în rândurile conducerii naţionalţărăniste, pe tema luptei împotriva guvernului Tătărescu şi a aducerii la Putere a PNŢ; context
în care Iuliu Maniu încerca să reia ofensiva împotriva Elenei Lupescu şi a Camarilei, mulţi
membri de partid, mai ales dintre cei de rând, arătându-se dornici de a-l urma. Nu aceeaşi
tendinţă era la vârful partidului, din teama de a nu mai fi chemaţi la guvernare.
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Cele două poziţii s-au confruntat direct în cadrul şedinţei Delegaţiei Permanente a
PNŢ din 24 septembrie 1935. Armand Călinescu scria că „toţi sunt nemulţumiţi de
discursul ţinut la Uioara de Iuliu Maniu, prin care a atacat din nou Camarila şi pe Elena
Lupescu.” Tensiunea s-a aplanat cu greu.68
Pregătirea unei mari manifestaţii naţional-ţărăniste, ce urma să aibă loc pe 14
noiembrie, în ziua deschiderii sesiunii Parlamentului, a avut ecou şi în străinătate. Mai ales
posibila transformare a manifestaţiei într-o acţiune împotriva Camarilei a atras atenţia
presei occidentale. „The New York Times” considera manifestaţia PNŢ ca pe un marş
asupra Bucureştiului (precum marşul asupra Romei al lui Mussolini), cu participarea
estimată a 200.000 de oameni, având ca ţintă şi Camarila. Ziaristul o considera pe Elena
Lupescu drept „metresa lui Carol şi regina neîncoronată a României”, care „a fost mereu
un centru de furtună în viaţa Ţării. Acum doi ani un Guvern a demisionat din cauza ei”; în
1934, 13 ofiţeri superiori au fost trimişi la închisoare, fiindcă „au complotat ca să o
omoare”. Ziarul credea că ţinta imediată a marşului naţional-ţărănesc era dizolvarea
Guvernului Tătărescu; pe urmă „vor izgoni pe d-na Lupescu.”69
Opinia publică românească era pregătită ca acţiunea antiguvernamentală să ia şi
forma unei acţiuni împotriva Camarilei. De ziua regelui, 15 octombrie, au fost răspândite
mii de manifeste, prin care i se reproşa lui Carol al II-lea că „nu el, ci Familia Lupescu
guvernează Ţara”. Iuliu Maniu lansa un manifest cu afirmaţia: „Eu sunt un monarhist
convins. Fiecare român, însă, ar trebui să primească o pildă bună din partea Curţii
[Regale]. Coroana singură trebuie să se respecte.”70
În Occident, plecarea la Viena a Elenei Lupescu, în septembrie 1935, a fost
interpretată ca o consecinţă a ostilităţii tot mai mari a opiniei publice faţă de ea. Ziarele
austriece anunţau chiar că amanta regelui îşi caută o locuinţă la Viena, după anunţarea
demonstraţiei PNŢ; „Atacurile PNŢ împotriva d-nei Lupescu şi a «Camarilei» sale ar
pricinui Guvernului [român] serioase îngrijorări, iar Carol ar fi preocupat de ideea de a-şi
trimite prietena, cel puţin vremelnic, în străinătate.”71
Ştirea plecării din Ţară a Elenei Lupescu era interpretată în SUA ca fiind urmarea
acţiunii „duşmanilor ei români” şi se anunţa credinţa conducerii PNŢ că cererile naţionalţărăniştilor au gonit-o.72
Când mulţi credeau că au scăpat definitiv de Elena Lupescu, aceasta a surprins din
nou, întorcându-se pe neaşteptate în Ţară, cu ocazia zilei de naştere a regelui, 15
octombrie. Faptul, anunţa „The New York Times”, a produs confuzie printre naţional-
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ţărănişti, care „proiectaseră o demonstraţie anti-Lupeasca”. Apărea şi refrenul obişnuit:
„Lupta PNŢ contra Elenei Lupescu a luat o puternică întorsătură antisemită”. Ziarul afirma
că „Magda Lupescu este acuzată că ar deţine mai multă putere decât primul ministru” şi că
şi-a trecut rudele în Bugetul Statului; că, datorită ei, un număr mare de evrei capătă slujbe
uşoare. Articolul se încheia cu o declaraţie a lui Iuliu Maniu: „Elena Lupescu este
responsabilă pentru aproape fiecare rău ce se abate asupra României.”73
Subiectul era abordat în ţările occidental-europene, în cele baltice74 şi chiar în Egipt,
unde ziarele o considerau pe Elena Lupescu ca o „putere ocultă asupra lui Carol, care este
iniţiatoarea în toate faptele şi dispoziţiile lui”. De aceea, la adresa ei au fost multe
ameninţări cu moartea.75
Cu toate frământările din interiorul PNŢ, manifestaţia proiectată pentru 14
noiembrie 1935 reprezenta un pericol real pentru rege şi Guvern şi, în subsidiar, pentru
Camarilă. De aceea, Carol a făcut tot posibilul pentru a o anula, folosindu-se de dorinţa
naţional-ţărăniştilor de a ajunge la Guvern.
Într-o audienţă acordată lui Ion Mihalache, i-a promis că va avea în vedere PNŢ-ul
la schimbarea Cabinetului şi, în mod special, pe el. Armand Călinescu menţiona şi
existenţa unei intervenţii a Elenei Lupescu pe lângă naţional-ţărănişti: „Aflu că d-na
Lupescu i-ar fi spus [lui Ion Sân Giorgiu] să comunice naţional-ţărăniştilor că, dacă exclud
pe Maniu, vor avea Puterea cu mâini libere”.
Lui Călinescu, regele i-a declarat: „La urma urmei, eu pot merge şi cu Constituţia
aceasta, dar Duduia, nu!”76 Era o recunoaştere a faptului că lupta din interesul Camarilei
împotriva celor care doreau păstrarea Constituţiei.
La 2 noiembrie 1935, guvernul va interzice cele două manifestaţii anunţate pentru 14
noiembrie a PNŢ-ului şi a Partidului Naţional Creştin nou înfiinţat. Cel din urmă s-a supus
imediat, preşedintele său, Octavian Goga având o poziţie procarlistă cunoscută. Carol
transmite naţional-ţărăniştilor: „Renunţarea la adunare constituie un atu în plus pentru voi.”
Delegaţia Permanentă a PNL s-a lăsat şi ea înşelată: niciodată Carol nu va mai
chema la Guvern PNŢ-ul. Se adoptă un comunicat anunţând suspendarea manifestaţiei, pe
motivul schimbării situaţiei politice. Mihalache s-a dovedit un politician slab. Maniu
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rămăsese singurul opozant constant, din conducerea PNŢ, al tendinţelor dictatoriale ale lui
Carol şi ale Camarilei.77
Datorită retragerii PNŢ-ului, a rămas, la jumătatea lui noiembrie 1935, ca singura
acţiune de protest împotriva Camarilei să fie aceea a profesorului Gerota. Acesta scrisese
un articol sub titlul Monarhie cu Camarilă sau republică? Avea concluzia: „Cel mai just
răspuns pe care Poporul român trebuie să-l dea ar fi proclamarea republicii. [...] Republica
într-un Stat democrat este starea superioară a dezvoltării politice, este negaţiunea
monarhismului şi a absolutismului.”78 Articolul urma să apară în „Universul” din 16
noiembrie 1935, dar a fost interzis de Cenzură. Ca urmare, profesorul l-a tipărit în
publicaţia clandestină „Crezul nostru”, distribuită prin poştă.
La 12 noiembrie, Justiţia Militară a hotărât o descindere la locuinţa doctorului
Gerota; acesta a fost arestat şi „depus” la Consiliul de Război – conform unui Comunicat al
Guvernului din 14 noiembrie.79 Ca urmare, studenţii medicinişti – în rândul cărora
profesorul avea un prestigiu deosebit şi pentru profesionalismul său, dar şi pentru
fermitatea manifestărilor sale împotriva Camarilei –, au declarat grevă de solidaritate şi
Facultatea s-a închis, deşi studenţii evrei nu au urmat exemplul celor români.
Evenimentul a avut şi ecou internaţional. Mergând pe linia presei evreieşti, care
considera orice acţiune împotriva Elenei Lupescu drept antisemitism, principalul ziar
evreiesc din Palestina – „Haaretz” din Tel Aviv80 – îi acuza pe „studenţii antisemiţi” că au
declarat grevă în urma arestării profesorului Gerota, „în casa căruia s-au găsit scrieri
subversive în contra regelui şi a d-nei Lupescu”.
Dacă în Capitală ultima mare întrunire publică a Frontului Constituţional din 1935 a
avut loc în septembrie, în provincie, ultima a fost înregistrată în noiembrie, la Iaşi. Faptul
demonstra că Ion Sân Giorgiu se grăbise anunţând lui Carol, la începutul toamnei, decesul
Frontului. Un raport al Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi menţiona o mare şi animată
întrunire a acestuia pe 17 noiembrie, cu participarea lui Gheorghe Brătianu, Alexandru
Averescu, generalul Arthur Văitoianu, P. P. Negulescu, Constantin Banu, Gr. Trancu-Iaşi,
Nicolae Zigre, Enric Oteteleşanu etc.; aşadar, foarte mulţi dintre fruntaşii Partidului
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Liberal Georgist şi ai Partidului Poporului. În Piaţa Unirii din Iaşi, cei veniţi din Bucureşti
au fost primiţi festiv de 3.000 localnici; alţi 3.000 îi întâmpinau la sala „Sidoli”, unde a
avut loc întrunirea. Cum era de aşteptat, Brătianu s-a exprimat cel mai explicit – supărat şi
de faptul că autorităţile nu răspunseseră la nici una din cererile din timpul întâlnirii de la
„Marna” din 29 septembrie. Condamna oprirea manifestaţiei proiectată de PNŢ pentru 14
noiembrie. Anunţa hotărârea Frontului Constituţional de a se opune în continuare
măsurilor „luate peste voinţa Ţării” şi interpreta cazul Gerota ca pe o dovadă a revoltei ce
mocneşte în ţară împotriva Camarilei. Totuşi, la sfârşit, sublinia faptul că lupta contra
acesteia şi a regimului de dictatură ce se pregătea, nu însemna şi lupta împotriva regelui;
frontul înţelegea să fie „dinastic şi monarhic”.81
Din toate acţiunile împotriva sa, din 1935, Camarila a ieşit victorioasă. Un ziar
francez constata corect că „Steaua d-nei Elena Lupescu, a cărei influenţă asupra politicii
româneşti a fost aşa de profundă, ar fi din nou pe cale ascendentă.” Fixa patru cauze:
magnetismul ei personal; justeţea judecăţii ei, care „a uimit pe toţi şefii politici”; faptul că
Iuliu Maniu, principalul ei adversar, „îşi interzice orice acţiune drastică pentru a o
îndepărta pe femeia fatală a destinului”; „dezbinarea care domneşte în tabăra duşmanilor
ei”. Se arunca o supoziţie: „Tronul de regină, vacant de atâţia ani, ar putea foarte bine să nu
mai fie astfel în curând.”82
O formaţiune politică având un rol important în lupta împotriva Camarilei a fost
Mişcarea Legionară, cu partidele pe care le-a înfiinţat: Garda de Fier şi Partidul Totul
pentru Ţară. S-a înscris pe linia curentului dominant în opinia publică, punând pe seama
anturajului regelui toate relele din societatea românească. Mai mult decât alţii, îşi îndrepta
atacurile împotriva Elenei Lupescu. Şi, tot depăşindu-i pe alţii, accentua asupra originii
evreieşti a celor mai mulţi membri ai Camarilei. Plasându-se în postura de justiţiari, dar şi
de victime ale celor pe care-i combăteau, legionarii au ajuns să aibă o largă simpatie
populară, în primul rând între tineri, mai ales studenţi.
Un eşec major al lui Carol al II-lea, în tentativa sa de atragere a tineretului în lupta
pentru instaurarea unei dictaturi regale, l-a constituit Congresul studenţesc de la TârguMureş din aprilie 1936; mai mult, acesta s-a transformat într-o manifestare violentă
împotriva Camarilei în frunte cu Elena Lupescu.
Primul congres studenţesc avusese loc în România în 1909, la Iaşi, organizat de
studenţii naţionalişti din jurul lui Nicolae Iorga (de altfel, organizatorii au plecat direct la
Congres de la Vălenii de Munte, unde avusese loc sesiunea din acel an a cursurilor de vară
inaugurate de istoric în 1908); avusese ca principală problemă de discutat unitatea
naţională, problemele materiale ale studenţimii fiind trecute pe plan secund. 83 Importantă
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a fost şi întâlnirea din 1914, de la Constanţa, unde s-a hotărât ca următorul Congres să aibă
loc la Cluj, ceea ce a fost posibil în 1920, după Marea Unire. Alte congrese au avut loc în
1922, 1926, 1931, 1932, 1933 (la Jilava), 1934 (la Herculane), 1935 (la Craiova). Autorităţile
Statului au sprijinit material majoritatea acestor congrese. Până în 1936, cel mai important
fusese cel de la Braşov (1932), cu 5.000 participanţi.84
Mişcarea Legionară a considerat că majoritatea congreselor de după Marea Unire au
fost „momente de decadenţă morală” din partea tineretului, pentru că s-a încercat ca
mesajele date să nu supere autorităţile. Ca urmare, legionarii au atras treptat tot mai mulţi
studenţi spre ideile lor şi au reuşit să preia conducerea organizaţiilor studenţeşti din toate
centrele universitare; conducerea centrală o avea Uniunea Naţională a Studenţilor Creştini
Români, aceea care a organizat Congresul din 1936.
În dorinţa sa de a-i atrage pe studenţi, Carol se bazase pe monarhismul unei bune
părţi a tineretului universitar şi pe poziţia foarte critică a ansamblului acestuia faţă de
partidele politice, poziţie pe care regele se străduia tenace să o imprime întregii societăţi.
Cu atât mai importantă era atragerea studenţilor, cu cât foarte mulţi dintre ei erau
înregimentaţi în Mişcarea Legionară; astfel, eventualul succes al tentativei regale ar fi avut
ca efect şi diminuarea forţei unui alt pretendent la dictatură – Corneliu Zelea Codreanu.
Eşecul încercării de atragere s-a datorat Camarilei, susţinută de rege, studenţii
manifestându-se pentru Carol, dar împotriva Elenei Lupescu.
Deşi se cunoştea compoziţia organizaţiilor studenţeşti şi posibilitatea unor
manifestaţii violente, regele a făcut ca Guvernul să aprobe desfăşurarea Congresului
proiectat la Târgu-Mureş. Gheorghe Furdui, preşedintele Uniunii Naţionale a Studenţilor
Creştini Români (UNSCR) a fost primit în audienţă la Palatul Regal, Carol dăruindu-i
100.000 lei. Totodată, Ministerul de Interne, prin ministrul Ion Inculeţ şi secretarul de
Stat Eugen Titeanu, au dat banii necesari transportului pe CFR85 a celor aproximativ 2.000
participanţi la Congres. Gheorghe Furdui declara că Guvernul i-ar fi oferit 1.000.000 lei,
pe care i-a refuzat categoric, întrucât „conştiinţa naţională nu este de vânzare”.86 Acelaşi
lider al studenţilor va prezenta pe larg, în timpul Congresului, audienţa sa la rege. În
cadrul acesteia, spunea, „am fost întrebat cum înţelegem noi, conducătorii de azi ai
studenţilor, să promovăm interesele academice ale studenţimii. Eu am răspuns:
«Majestate, noi conducătorii actuali, ne plasăm pe o linie a Istoriei şi a credinţei. Ne
străduim să ne ţinem cât mai mult planul academic al luptei naţionale.»”
Drept urmare a acestui răspuns, Carol i-a dat 100.000 lei pentru cumpărarea de
cărţi pentru biblioteci şi i-a dat chiar mai multe cărţi din propria-i bibliotecă. Furdui a
mulţumit respectuos. Preşedintele UNSCR prezenta şi felul cum obţinuse de la Guvern
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aprobarea desfăşurării Congresului: i se ceruse să promită că nu se va face apologia
asasinatelor politice.87 Faţă de Carol, Furdui se angajase că se va păstra „o notă monarhică”
a Congresului, „căutând să sublinieze donaţia Suveranului şi recunoştinţa la care sunt
obligaţi studenţii pentru gestul regal”.88 Autorităţile au aşteptat, încrezătoare, rezultatele
bunăvoinţei pe care o arătaseră. Dar, au fost dezamăgite. Atât pe parcursul călătoriei spre
Târgu-Mureş, cât şi, mai ales, în timpul Congresului, studenţii s-au manifestat pe vechile
lor linii, în special împotriva Camarilei şi a Elenei Lupescu.
Prevăzând încercarea lui Carol de a-şi subordona studenţimea, luând-o de sub
influenţa Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu a hotărât pregătirea serioasă a
Congresului, pentru a-l menţine sub controlul său. La Iaşi – în căminul studenţesc de la
Râpa Galbenă, ridicat prin munca legionarilor –, pe 16 februarie 1936, a organizat o
întrunire, numită „pre-congres”, cu delegaţi din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Cernăuţi, Chişinău.
De la Bucureşti au fost trimişi doi fruntaşi ai Mişcării, inginerul Gheorghe Clime şi Andrei
Ionescu - amândoi comandanţi legionari şi membri ai Statului Major al Partidului Totul
pentru Ţară. Preşedintele UNSCR, Gheorghe Furdui, şi el legionar, a solicitat la Mitropolie
oficierea unui Te-Deum. Slujba a avut loc, însă mitropolitul Nicodim s-a eschivat de la
întâlnirea solicitată de studenţi.89 S-au hotărât temele ce urmau a fi discutate la Congres.
De asemenea, având în vedere ruperea din Mişcarea Legionară a unei grupări conduse de
Mihail Stelescu, formată majoritar din studenţi – fapt interpretat ca o manevră a
guvernului liberal şi ca o lovitură îndreptată împotriva lui Corneliu Zelea Codreanu –,
delegaţii întruniţi la Iaşi au depus un legământ: „Dacă se va mai încerca un complot contra
Căpitanului, să spunem şi să jurăm că suntem hotărâţi de a suprima până la unul toată
garnitura aceasta putredă care conduce Ţara şi care se pretează la asemenea procedee.”
Printre temele ce urmau a fi discutate la Congres erau: situaţia materială a
studenţilor; problema evreiască; situaţia generală a României. (Asupra pre-congresului s-a
făcut, de către agenţi ai Siguranţei, un raport foarte amănunţit.90) În schimb, Carol voise ca
la Congres să se discute temele lui favorite: nocivitatea partidelor politice, a
parlamentarismului, a sistemului democratic.
La sfârşitul lui martie 1936, Gheorghe Furdui îl va vizita la Carmen Sylva, pe
Corneliu Zelea Codreanu, pentru a primi ultimele instrucţiuni privind Congresul. 91 UNSCR
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hotărâse să invite la Târgu-Mureş şi 50 „fruntaşi naţionalişti”, între care Al. Vaida Voevod,
Mihail Manoilescu, Constantin C. Giurescu, Nae Ionescu, Radu Gyr, Traian Brăileanu. De
asemenea, erau invitaţi delegaţi ai Uniunii Studenţilor Germani, ai Uniunii Studenţilor
Polonezi şi Uniunii Studenţilor Români din Iugoslavia.92
În lunile premergătoare Congresului – februarie şi martie 1936 – au avut loc în
toată ţara manifestaţii foarte diverse, revendicative, ale studenţilor: proteste în cadrul unor
adunări publice; trimiterea de memorii către diverse autorităţi; greve; ciocniri cu evreii.93
Se crease o situaţie foarte încordată în toate centrele universitare.
Trei delegaţi ai UNSCR, toţi legionari – Ion Caratănase, Iordache Spânu, Gheorghe
Tănăsescu – vor obţine de la autorităţile din Târgu-Mureş (prefectul şi primarul Emil
Dandea), înlesnirile necesare congresiştilor, în primul rând locuri de cazare pentru cei
2.000 participanţi. Raportul pe această temă al agentului Siguranţei menţiona şi faptul că
populaţia minoritară din Târgu-Mureş era „foarte puţin binevoitoare faţă de Congres .94
Studenţii şi-au manifestat ostilitatea la adresa guvernului şi simpatiile legionare
chiar din timpul călătoriei cu trenurile speciale spre Târgu-Mureş. Larg mediatizat a fost
incidentul din gara Sinaia – exagerat în unele rapoarte ale Poliţiei sau în relatările unor
ziare cu vederi de stânga. Astfel, s-a scris că din trenul special oprit în gara Sinaia, au
coborât mai mulţi studenţi legionari, care au profanat placa pusă în memoria lui I. G.
Duca, asasinat în decembrie 1933.95 Însă, profanarea era negată de cele două comunicate
ale Ministerului de Interne; în primul se menţiona: „Un grup de studenţi, mergând cu
trenul de la Bucureşti la Târgu-Mureş [...] s-au dedat în gara Sinaia la acte care contravin
Legii Mârzescu-Mironescu”; fără alte precizări; în al doilea comunicat erau infirmate
„zvonurile neîntemeiate privind profanarea, la Sinaia, a plăcii şi crucii lui I. G. Duca;
studenţii au oprit trenul, prin semnalul de alarmă şi, în faţa restaurantului gării, au
manifestat în favoarea celor trei asasini ai lui I. G. Duca şi împotriva guvernului liberal. În
acelaşi timp, alt grup de studenţi, din trenul ce-i transporta pe studenţii de la Cernăuţi spre
Târgu-Mureş, s-a dedat, în gara Petru Rareş şi în altele, la „unele acte de dezordine”.96
Autorităţile aveau atitudini împărţite. Unele au luat aceste incidente drept motiv
pentru blocarea drumului studenţilor spre Târgu-Mureş, deci, pentru împiedicarea
Congresului. Într-un manifest, tipărit şi răspândit în foi volante după încheierea
Congresului, care avea semnătura lui Gheorghe Furdui şi data de 9 aprilie, era reluată
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declaraţia lui Eugen Titeanu, subsecretarul de Stat la Interne: În noaptea de 2 aprilie 1936,
trenul special cu studenţi, plecat din Bucureşti, a fost oprit în gara Valea Bradului de către
o unitate de 400 jandarmi, condusă de colonelul Chihaia. Motivul – cercetarea
incidentului de la Sinaia. Anunţat, Titeanu a refuzat să ordone să se tragă în studenţii care
s-au opus arestării colegilor lor, afirmând că „şapte arestări se pot face şi ulterior, fără 200
de cadavre. Am refuzat să dau aceşti morţi.” Nu spunea cine-i ceruse represiunea. Dar,
Gheorghe Furdui concluziona: „Guvernul voia să plătească încrederea străinătăţii cu 200
de trupuri ciuruite de gloanţe.”97
Informaţia din manifest era reală: o notă din 17 aprilie 1936 a Ministerului de
Interne o confirmă: „S-a răspândit manifestul UNSCR, ce reproduce declaraţia lui Eugen
Titeanu”.98
Congresul a început în condiţiile unor „întinse măsuri de siguranţă” – după cum
aprecia corespondentul ziarului „Dimineaţa”99. Cei 2.000 studenţi au participat mai întâi
la o slujbă religioasă, apoi la o defilare prin centrul oraşului – cei mai mulţi purtând cămăşi
verzi sau costume populare. Congresul a avut loc în sala mare a Palatului Culturii.
Gheorghe Furdui, conform propriei declaraţii, a încercat să facă „un congres cu pronunţat
caracter monarhist”; dar a fost împiedicat de legionarii radicali, conduşi de Traian
Cotigă.100 Totuşi, la început s-a reuşit impunerea intonării Imnului Regal; apoi, Carol a
fost aplaudat şi i s-a trimis o telegramă omagială. În numele autorităţilor locale vorbeşte
primarul Emil Dandea, iar dintre invitaţii „naţionalişti”: Constantin C. Giurescu, profesor
la Universitatea Bucureşti; Dan Rădulescu, profesor la Universitatea Cluj; căpitanul
Şiancu, considerat apărător al moţilor împotriva proprietarilor evrei exploatatori; Radu
Budişteanu, avocat legionar; I. Florescu, ziarist la „România Creştină”. Toţi au făcut
apologia naţionalismului; însă unii nu l-au confundat cu legionarismul. În ton, se trimit
telegrame omagiale lui A. C. Cuza, Octavian Goga, Al. Vaida Voevod.101 Alţi invitaţi
„naţionalişti”, precum Radu Gyr, Grigore Forţu, Dimitrie Gerota neputând participa, au
trimis telegrame de solidaritate.
Cea mai tensionată a fost a treia zi, ultima, când s-a abordat pe larg şi furtunos
problema Camarilei. Discuţia din plenul Congresului pe tema Camarilei fusese precedată
de o discuţie vie în culise, între Gheorghe Furdui şi Viorel Trifa, fostul preşedinte al
Centrului Studenţesc Chişinău. Acesta din urmă anunţase conducerea Congresului că vrea
să vorbească despre „Ocultă”, „despre d-na Lupescu şi despre cei ce o înconjoară”. Furdui
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i-a replicat: „Despre această chestiune, Congresul studenţesc nu are a se ocupa, nefiind de
competenţa lui”. Trifa accepta să nu pronunţe numele Elenei Lupescu şi să vorbească numai
despre Ocultă „şi acei ce încearcă să întunece strălucirea Coroanei”. Iar Alexandru
Constantinescu a venit cu un „raport asupra trădării şi insultelor ce se aduc fruntaşilor
naţionalişti”, cerând ca „pentru d-na Lupescu să se creeze o echipă «a morţii»”, dar în urmă sau oprit numai la diferite persoane, în special la deputatul Pleşca, colonelul Gabriel Marinescu,
chestorul Parizianu, Armand Călinescu, Stelescu şi alţii. Furdui a cerut ca el să conducă echipa
pentru pedepsirea lui Stelescu. Se stabilea că împotriva celor indicaţi „se va reacţiona imediat
ce aceştia vor lovi în studenţii creştini sau în vreun fruntaş naţionalist.” Acţiunea urma să fie
graduală: mai întâi „o agresiune cu bătaie”, care, „la nevoie, se poate transforma într-un
atentat”.102 (În timpul Congresului, Furdui afirma că nu este vorba de „echipe ale morţii”,
denumire dată de agenţii Siguranţei, ci „echipe de apărare a onoarei”.103
Încercarea lui Gheorghe Furdui de a tempera acuzele la adresa guvernului şi a
Camarilei nu au reuşit. În a treia zi au fost omagiaţi eroii „căzuţi sub steagul naţionalist”;
erau şase, între ei şi Sterie Ciumetti – „ucişi din ordinul Guvernului liberal”. Se cerea
arestarea asasinilor, în primul rând a prefectului Poliţiei Capitalei şi a ministrului de
Interne.104 Congresiştii au proclamat: „Cei şase vor rămâne o lumină şi un simbol în viaţa
noastră.” S-a intonat, în memoria lor, Imnul legionarilor căzuţi. A urmat proslăvirea
Nicadorilor (asasinii lui I. G. Duca – Constantinescu, Caranica, Belimace), în cinstea cărora
s-a cântat un imn legionar şi a fost depus un jurământ: „Jurăm că, cu preţul sângelui
nostru vom face ca Nicadorii să nu mai aibă mult de suferit.” Celor închişi li s-a trimis o
telegramă omagială.105
Se încălca, astfel, promisiunea dată guvernului de a nu se face apologia crimelor
politice. Furdui, care a condus şedinţa, afirma că nu-şi încălcase cuvântul; nu se făcuse
apologia asasinatelor, „ci au fost omagiaţi trei eroi”. A fost amintită şi „poliţia d-nei
Lupescu”, care răspândea neadevăruri pe seama UNSCR; i se răspundea printr-un
manifest semnat de Gheorghe Furdui, Traian Cotigă, Alexandru Constantinescu, Ion
Antoniu, Iordache Spiru, Tănase Rădulescu şi Gheorghe Istrate.106
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Actele de violenţă anunţate la Congresul de la Târgu-Mureş, deşi erau îndreptate
prioritar împotriva guvernului şi a Camarilei, au trezit riposta PNŢ-ului; acesta înţelegea
să-şi combată adversarii, dar nu cu astfel de arme. Preşedintele partidului, Ion Mihalache,
îi trimitea o scrisoare lui Carol al II-lea. Considera că radicalizarea studenţilor a fost
încurajată prin audienţa liderilor lor la rege şi prin atitudinea Ministerului de Interne.
După ce sintetiza toate acţiunile ilegale ce avuseseră loc la Congres, Mihalache prezenta
concluzii alarmante pentru sistemul democratic: studenţimea a fost transformată în suport
al Gărzii de Fier: „Faptele petrecute se chiamă anarhie”, servind interesele revizioniste
antiromâneşti; „Cele petrecute fac dovada că Guvernul a pierdut complet frâiele”; s-a ajuns
la „sincope de autoritate”; „Ordinea legală a devenit, în fapt, inexistentă”; „legea dispare”.
Şi, la sfârşit întreba: „Unde mergem, Majestate?”107
Congresiştii au avut o atitudine respectuoasă faţă de Carol, dar una foarte critică faţă de
guvern şi faţă de Camarilă. Atacând, însă, guvernul şi Camarila, loveau în rege. Ca urmare,
aparatul represiv a fost pus în funcţie. Imediat după terminarea Congresului, au fost făcute
arestări la Târgu-Mureş şi Braşov, urmate de procese. La Braşov au fost arestaţi studenţii
Tănase Rădulescu, Victor Dragomir, Şerban Milcoveanu, I. T. Dobre, Radu Vlad, Alexandru
Zdrulea, Gheorghe Zima, Ion Antoniu (preşedintele Centrului Studenţesc Bucureşti) şi Vasile
Butoi.108 Aici, procesul s-a desfăşurat foarte repede, pe 12 mai fiind încheiat; condamnările
erau doar de câteva zile de închisoare. Eliberaţi pe 24 mai, cei închişi la Braşov vor ajunge la
Bucureşti pe 25 mai, în Gara de Nord organizându-li-se o primire triumfală cu peste 1.000
participanţi. În aceeaşi zi, vor fi primiţi la Corneliu Zelea Codreanu. 109
Cele mai importante arestări au fost făcute la Târgu-Mureş; erau conducătorii
Congresului: Gheorghe Furdui, Alexandru Cantacuzino, Paul Craja, Ştefan Georgescu,
Ionaş Toader, Nicolae Crudu, Paul Mărculescu, Iosif Bozântan, Viorel Trifa, Emil Bulbuc.
Procesul urma să se judece pe 9 iunie.110
Mişcarea Legionară a început o campanie zgomotoasă pentru eliberarea celor
arestaţi, folosind prilejul pentru a ataca violent Camarila. Printre avocaţii legionari trimişi
la Târgu-Mureş erau Radu Budişteanu, Vasile Marin şi Ion Moţa. S-a cerut ca un număr
cât mai mare de studenţi să solicite şi ei să fie arestaţi, în semn de solidaritate. Iar apărarea
anunţa că va face să reiasă că „procesul se datoreşte numai faptului recunoaşterii de către
Alexandru Cantacuzino că a jurat să pedepsească Oculta, înţelegând prin acest cuvânt pe dna Lupescu.”111
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Într-o foaie volantă tipărită se anunţa că studenţimea „a declarat lupta deschisă
împotriva Ocultei în frunte cu Elena Lupescu, a canaliilor şi trădătorilor de Neam, fiecare
pe numele lui amintit şi scris în cartea neagră a trădării, vinovaţi de crimă de leseromânism. Această hotărâre a îngrozit pe toţi cei scoşi la lumina judecăţii Neamului.
Gestul de onoare al studenţimii române a înspăimântat pe toţi cei ce trăiesc în
dezonoare.”112
În vederea procesului, a fost alcătuită o listă cu martorii ceruţi de cei judecaţi. Între
martori erau: Iuliu Maniu, Elena Lupescu, doctorul Dimitrie Gerota, doctorul Victor
Gomoiu, Grigore Forţu, Victor Precup, maiorul Nicoară, căpitanul Fleşariu, Zaharia Boilă,
Ilie Lazăr, Ionel Pop, Leucuţia, generalul Dragu, colonelul Zăvoianu, Nae Ionescu,
profesorul Găvănescu, Marin Ştefănescu, Simion Mehedinţi, generalul Gheorghe
Cantacuzino-Grănicerul, Gheorghe Brătianu, Constantin C. Giurescu, prefectul de Mureş,
primarul din Târgu-Mureş – Dandea, căpitanul Emil Şiancu, Corneliu Zelea Codreanu,
Traian Brăileanu, Gheorghe A. Cuza, Nichifor Crainic.113
Erau unii dintre cei mai cunoscuţi critici ai Camarilei, care ar fi putut folosi
Tribunalul ca loc de prezentare publică a poziţiei lor, cu ecou puternic în presa românească
şi, mai ales, în cea străină. Cel mai alarmant era faptul că avocaţii ar fi putut pune întrebări
stânjenitoare pentru autorităţi, în primul rând Elenei Lupescu. Ca urmare, Tribunalul a
respins lista martorilor apărării. S-a cerut justificarea chemării fiecărui martor în parte,
conform unui articol din Codul maghiar de procedură penală, folosit de Tribunalul din
Târgu-Mureş înainte de 1918. Acuzaţii şi avocaţii arestaţilor s-au conformat.
Bineînţeles, cea mai aşteptată, de către autorităţi, a fost motivaţia chemării ca
martor a Elenei Lupescu; era semnată de acuzatul Alexandru Cantacuzino: „Domnule
preşedinte. Referindu-mă la rezoluţia dvs. din 23 mai şi drept urmare la cererea mea din
22 mai, am onoare a vă aduce la cunoştinţă că propun ca singurul meu martor pe d-na
Elena Lupescu din Bucureşti, Palatul Regal sau Aleea Vulpache, spre a fi audiată în ziua de
9 iunie şi că prin interogatoriul Domniei Sale înţeleg a dovedi cele ce urmează: ● existenţa
doamnei Lupescu, pe care după deducţiile şi concluziile d-lui judecător de instrucţie eu aş
fi intenţionat s-o omor. Dacă d-na Lupescu nu există, ci este numai o gogoriţă, cum afirmă
unii, delictele sau crima împotriva unei închipuiri nu au nici un temei după legile penale; ●
în caz că s-ar demonstra existenţa d-nei Elena Lupescu, eu înţeleg a dovedi, prin
interogatoriul Domniei Sale, provocarea, anume că Domnia Sa a ameninţat cu moartea pe
subsemnatul şi pe alţii şi a urzit suprimarea noastră, cum voi arăta în instanţă. Această
dovadă este cu desăvârşire utilă cauzei, deoarece în această situaţie eu m-aşi afla în
legitimă apărare şi, în ipoteza cea mai rea, aş beneficia de circumstanţe atenuante, chiar
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dacă s-ar dovedi pe de-a-ntregul acuzarea aşa cum este formulată; ● înţeleg a dovedi prin
interogatoriul doamnei Elena Lupescu atentatele neîncetate de şase ani încoace, ale acestei
persoane contra fiinţei fizice şi patrimoniul de credinţă, de simţire şi de moralitate al
Corpului Studenţesc, al generaţiei mele şi al Naţiei româneşti. Această dovadă este de prim
folos cauzei, deoarece astfel se explică şi se justifică echipele de apărare ale onoarei pentru
constituirea cărora apărem ca acuzaţi în faţa Tribunalului eu şi camarazii mei.
Vă rog, domnule preşedinte, să binevoiţi a avea în considerare că am propus un
singur martor, care este legat de cauză prin învinuirea care mi se aduce în ordonanţa
definitivă. Că acuzarea, de asemenea, a propus ca martori pe d-nii Gavrilă Marinescu,
Mihail Stelescu, Gheorghe Beza, Gheorghe Tăzlăuanu etc., cari sunt indicaţi în ordonanţa
definitivă alături de d-na Lupescu ca presupuse victime ale camarazilor mei. Că nu pot fi
admise două măsuri, două dreptăţi şi două categorii de cetăţeni în faţa înaltei imparţialităţi
a Justiţiei. Că un justiţiabil ori un inculpat au dreptul de apărare chiar când sunt certaţi cu
d-na Lupescu. Şi, pentru toate aceste motive, vă rugăm să bine voiţi a dispune citarea d-nei
Elena Lupescu pentru ziua de 9 iunie în procesul intentat mie şi camarazilor mei.”114
Cum Tribunalul a refuzat întreaga listă de martori ai apărării, vicepreşedintele
UNSCR, Ion Caratănase, transmitea tuturor martorilor propuşi solicitarea de a se
prezenta, totuşi, la proces. „Este un caz de gravitate fără seamăn – scria el –, deoarece
colegii noştri sunt lăsaţi fără nici o apărare, stând la discreţia martorilor acuzării, colonel
Gabriel Marinescu, Stelescu, Beza, Tăzlăoanu etc.”115
La Bucureşti, UNSCR a convocat pe toţi preşedinţii centrelor studenţeşti, pentru a
adopta o poziţie unică privind procesul de la Târgu-Mureş.116 A fost votată o proclamaţie
către toţi studenţii din România: „Comitetul Uniunii Naţionale a Studenţilor Creştini
Români nearestat, aduce la cunoştinţa celor care mai au conştiinţă românească, că
studenţimea română porneşte lupta definitivă pentru salvarea onoarei Corpului Studenţesc
şi a Naţiei, grav atinsă de către presa din Sărindar şi o parte dintre politicienii Ţării.
Deocamdată, lăsăm să vorbească numai pe acei din închisoare. [...] În faţa Tribunalului
Târgu-Mureş şi a marelui pretoriu al conştiinţei naţionale urmează să se judece un proces
istoric. Este procesul prin care un neam, prin fiii lui cei mai buni – studenţii – îşi afirmă şi
vrea să i se recunoască dreptul la o viaţă în onoare. [...] Studenţimea română declară
solemn şi răspicat, pentru prima oară în Istorie, că este gata să moară pentru apărarea
onoarei ei şi a Neamului. [...] Ne-am săturat să lăsăm, neputincioşi şi laşi, onoarea şi
sufletul nostru spânzurat cu ştreangul preacurviei. Dincolo de sentinţă [...], noi vrem să
supunem judecăţii generaţiei noastre şi a Istoriei, tentativele şi opera de destrămare a
sufletului şi societăţii româneşti, săvârşite de Elena Lupescu, Victor Iamandi, Gabriel
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Marinescu, Virgil Madgearu, Armand Călinescu, Ion Mihalache, cu toţii unelte ale
jidovimii şi Masoneriei.”117
La sfârşitul lui mai şi începutul lui iunie 1936, în toate centrele universitare au avut
loc întruniri de protest împotriva procesului de la Târgu-Mureş. În cadrul celei de la
Bucureşti, preşedintele Centrului, Ion Antoniu, a accentuat: „Procesul acesta de la TârguMureş este procesul care se judecă între studenţimea română creştină naţionalistă şi d-na
Lupescu. În sensul acesta, trebuie să se ştie de toată lumea că există o luptă puternică între
aceste două tabere, adică între studenţimea creştină naţionalistă şi aceia care reprezintă
«oculta». Care din aceste tabere va învinge, va avea menirea de a da României coloratura
specifică; adică, dacă vom învinge noi, naţionaliştii, România va avea o coloratură pur
românească; dacă însă, Doamne fereşte, vom fi slabi şi, ca atare, naţionalismul va fi învins,
atunci coloratura României va fi dureroasă pentru orice român care va supravieţui.” Se
anunţa şi o întrunire a Consiliului UNSCR, pe 8 iunie chiar la Târgu-Mureş, în preziua
procesului.118 (Conform raportului unui agent al Siguranţei, la întrunirea Centrului
Studenţesc Bucureşti, din 71 preşedinţi de asociaţii din Capitală, au participat numai 12,
ceea ce reprezenta o înfrângere pentru organizatorii rezistenţei împotriva Camarilei).
De teama escaladării campaniei împotriva Camarilei, acţiunea judiciară a fost rapid
lichidată. În context, printre liberalii tătărescieni, care-şi ştiau menţinerea la Guvern
dependentă de bunăvoinţa Elenei Lupescu, a apărut ideea desfiinţării Partidului Totul
pentru Ţară (înfiinţat la 20 martie 1935, ca expresie politică a Mişcării Legionare), care se
considera că stă în spatele acţiunii studenţeşti.
Într-o analiză făcută la Siguranţă asupra situaţiei generate de Congresul Studenţesc,
ideea liberalilor era combătută. Se credea că, dacă Guvernul ar desfiinţa Partidul Totul
pentru Ţară şi l-ar aresta pe Corneliu Zelea Codreanu, s-ar declanşa o revoltă a celor
250.000 de legionari din Ţară, organizaţi în 8.000 cuiburi; şi, în primul rând, s-ar
declanşa o revoltă a studenţilor, care în proporţie de 90% „sunt contaminaţi de mistica
codrenistă”. În plus, s-ar readuce în discuţie dedesubturile asasinării lui I. G. Duca, cu
vizarea regelui şi a Elenei Lupescu.
Ca soluţie, Siguranţa, recomanda „o altă îndrumare a tineretului”, scoaterea lui de
sub influenţa lui Corneliu Zelea Codreanu, pentru că „persoana Suveranului trebuie ferită,
sub toate formele, de a fi amestecată în orice fel de chestiuni şi mai ales ca acelea de mai
sus”. PNL trebuia să găsească alte metode de contracarare a Mişcării Legionare. „Să se ia
toate măsurile pentru ca persoana Suveranului, până la un punct şi a d-nei Lupescu, să nu
fie trase în discuţia politică, şi încă pe teme atât de grave.”119
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Avertizarea Siguranţei avea o bază reală. Legionarii pregăteau o reacţie violentă în cazul
continuării proceselor intentate studenţilor, a derulării procesului de la Galaţi împotriva lui
Corneliu Zelea Codreanu sau în cazul dizolvării Partidului Totul pentru Ţară.
În acest scop, la începutul lui mai 1936, la locuinţa lui Nae Ionescu avea loc o întrunire a
unor lideri legionari: Ion Moţa, Radu Budişteanu, Mihail Polihroniade, Vasile Marin, Virgil
Ionescu, Traian Cotigă, inginer Gheorghe Clime, Ion Caratanase. S-a hotărât apărarea fermă a
lui Codreanu, în cadrul procesului ce i se intentase, inclusiv prin manifestaţii de stradă. La fel
trebuiau apăraţi şi studenţii arestaţi.
Agentul infiltrat al Siguranţei raporta întreaga discuţie care avusese loc. Se sublinia
afirmaţia lui Ion Moţa: prigonirea Gărzii de Fier nu va înceta „atâta timp cât Elena Lupescu va
continua să-şi exercite influenţa la Palat”. Traian Cotigă anunţa că „zilele d-nei Lupescu sunt
numărate, deoarece, oricare ar fi riscurile sau sacrificiile, va trebui să fie distrusă, căci altfel va
distruge ea Ţara, un Tron şi un rege.”120
Că legionarii erau hotărâţi să pună în aplicare ameninţările de la Târgu-Mureş, o va dovedi
asasinarea, la 16 iulie 1936, a unuia dintre cei aflaţi pe lista echipelor morţii, Mihail Stelescu.121
Fără un succes notabil, Carol a încercat să scoată tineretul de sub influenţa Mişcării
Legionare, înfiinţând, în aprilie 1936, Oficiul de Educaţie a Tineretului Român; acesta îşi propunea
să coordoneze toate instituţiile şi organizaţiile care aveau drept scop educaţia tineretului, inclusiv
cele particulare. Iar în 1937 se va înfiinţa Straja Ţării, principalul scop fiind imprimarea
monarhismului în conştiinţa tuturor tinerilor; Carol însuşi a fost botezat „Mare Străjer”.122
Majoritatea opiniei publice a receptat procesele de la Braşov şi Târgu-Mureş ca o
răzbunare pentru atacurile împotriva Elenei Lupescu; ideea era susţinută de cercurile de dreapta
de toate nuanţele, dar şi de manişti. Pe fondul ostilităţii majore faţa de Camarilă, s-a produs o
creştere a simpatiei faţă de studenţimea legionară. Unii îşi exprimau chiar speranţa într-o
finalizare a misiunii echipei morţii formată pentru Elena Lupescu.
Un caz aparte este acela al generalului Cihosky, apropiat al lui Iuliu Maniu. La 24
octombrie 1936, avea loc o întâlnire între general şi Gheorghe Furdui. Conform unui raport al
Siguranţei (un agent participase la întâlnire), a fost abordată şi problema Camarilei; Cihosky
considera că amestecul Elenei Lupescu în conducerea Statului era nefast; „A ţinut să sublinieze
– se raporta –, suferinţele sale datorate acestei doamne, care a vrut să compromită oameni de
talia lui Maniu.” Şi continua: „Nu înţeleg, cum puteţi ucide pe un Stelescu, fie chiar un trădător,
şi nu împuşcaţi pe d-na Lupescu, care nu face rău numai unei persoane, ci întregii Ţări.” Furdui
a răspuns: „Sunt pentru ea o sută de pistoale şi foarte buni trăgători, dar n-a venit momentul
oportun ca această doamnă să fie împuşcată; ceasul nu este departe”.123
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În toamna lui 1936 este răspândit în Bucureşti un manifest intitulat Duduia. Foarte
documentat, este considerat de inspiraţie legionară. 0 analiză a lui neagă această idee, dar şi
difuzarea lui de către legionari.124 În text se menţionează faptul că, după asasinarea lui I. G.
Duca, Corneliu Zelea Codreanu – care era urmărit pentru a fi arestat, ca autor moral –, s-a
adăpostit la o vară primară a Elenei Lupescu, Cernăianu, cu evidenta ştiinţă a „Duduiei”. Un text
legionar nu ar fi inclus ideea salvării lui Codreanu tocmai de către aceea împotriva căreia afirma
că lupta. Cercetarea de arhivă indică şi autorul: textul căruia i s-a pus titlul Duduia face parte
dintr-un material larg – deja menţionat –, cu titlul Raport asupra spionajului sovietic în
România în legătură cu Serviciul de spionaj masonic Jean Pangal şi Serviciul de spionaj al dnei Lupescu. Are menţiunea: „Alcătuit pentru dl. general Ion Antonescu, conducătorul Statului
român”, şi e datat 12 septembrie 1940.125 Textul a fost alcătuit treptat, în anii anteriori venirii la
putere a generalului Antonescu – astfel explicându-se circulaţia fragmentului care o priveşte pe
Elena Lupescu în 1936. (Alcătuirea anterioară era prezentată chiar de către autori126). Se
menţiona că s-a lucrat la material timp de 12 ani, aşadar din 1929, întemeietorul grupului care sa antrenat în acest demers fiind medicul Nicolae C. Paulescu. Era o adevărată organizaţie secretă
antifrancmasonică, cu reprezentanţi acoperiţi chiar în cadrul lojilor masonice; majoritatea
membrilor erau militari, predominant din aviaţie: coloneii Gh. Băgulescu şi Gh. Jienescu, lt.-col.
Ion Petrescu-John (fost la Secţia a II-a a Statului Major al Armatei) ş.a. Purtătorul de cuvânt în
1940, şi cel care a transmis materialul lui Antonescu, era ofiţer aviator, Ion Ţânţăreanu.
În manifestul intitulat Duduia, Elena Lupescu era considerată personaj profund negativ
pentru România; ea era „prietena intimă a Suveranului încă de când era prinţ moştenitor, astăzi
consilieră tehnică în chestiunile financiare şi politice, pe care dânsa le regizează cu diavolească
speculă pe spinarea Ţării, regele executând ad litteram sugestiile pe care aceasta Esteră
modernă i le transmite din partea Internaţionalei a III-a şi a marei alianţe israelite universale a
căror unealtă oarbă este.” Erau indicate compoziţia şi acţiunile Camarilei, rudele Elenei
Lupescu, existenţa Serviciului de spionaj propriu etc. În cadrul Camarilei se considera că un rol
important avea publicistul Codin Cernăianu, ruda prin alianţă cu amanta regelui. În casa lui „se
pun la cale toate loviturile şi combinaţiile. De acolo pornesc rapoartele «la înalta doamnă», prin
mijlocirea dactilografei Angela Drască, secretara şi amica lui Pitulescu. În aceeaşi casă s-a pus la
cale asasinarea lui Nae Ionescu şi tot de acolo pornesc diferitele ordine şi sugestii către fruntaşii
Gărzii de Fier, prin mijlocirea Angelei Drască, legionară a lui Corneliu Codreanu.” Dintre cei
care lucrau pentru Elena Lupescu, mai importanţi erau Gabriel Marinescu, chestorul Vasile
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Parizianu; N. L. Petrescu; Jean Pangal; M. Negru; Traian Ionescu. Un bancher, Jean StoianBăncuţă (care, având o bancă la Paris, îi dăduse bani Elenei Lupescu atunci când era în „exil”),
era folosit ca agent de disoluţie în Partidul Poporului; Stoian a încercat să-l convingă pe
Alexandru Averescu să renunţe la lupta împotriva Camarilei, dar nu a reuşit. Într-un foarte larg
cerc al susţinătorilor şi informatorilor Elenei Lupescu mai erau trecute soţiile diferiţilor
demnitari sau ofiţeri superiori, ale lui Octavian Goga, D. R. Ioaniţescu (care „se duce la d-na
Lupescu şi cu daruri”), ale generalilor Amza şi Şeptilici. Erau şi actori ca Leny Coler şi Nora
Piacentini. Elena Mavrodi, soacra generalului Manu, informa pe Elena Lupescu despre regina
Maria. În listă apăreau lt.-col. Mavrodi, Aristide Blank, inginer Gigurtu, Eduard Mirto, Richard
Franasovici, colonel Pomponiu, maior Doru Pascu de la Marele Stat Major, generalii Grigorescu
şi Ilasievici (în schimb, autorii manifestului ştiau că Elena Lupescu nu mai avea vechea
încredere în generalul E. Baliff, pe care-l socoteşte „devotat reginei Maria”). Apar şi doi
magistraţi militari, generalul Turbatu şi colonelul Oroveanu. Se adăugau cei care o ajutau pe
Elena Lupescu în probleme financiare şi economice: Max Auşnitt, „care a luat de la Credit
Anstallt, din Viena, în numele său, dar în contul d-nei Lupescu, prin intermediul lui O.
Kauffmann, întregul pachet de acţiuni al fabricii de zahăr «Zapporojani» din Bucovina. De aceea
a venit sporirea preţului la zahăr, spre a satisface pofta de îmbogăţire a d-nei Lupescu.” Tot prin
Kauffmann, Elena Lupescu a încercat să pună mâna pe 750.000.00 lei de la Banca Naţională, în
contul fabricii Buhuşi, intenţionând să ridice o nouă fabrică de textile, condusă de apropiatul
său, Lazăr Margulius. Era amestecată şi în întreprinderile „Ford”, ce urmau a fi înfiinţate, în
cinematograful „Aro” din Bucureşti, în „Galeriile Lafayette” etc. Tot în plan economic beneficia
de susţinerea inginerului Nicolae Malaxa, fiind amestecată în afacerile Armatei. Apare şi
informaţia că Elena Lupescu „trăieşte în concubina cu Ernest Urdăreanu, prefectul Palatului”.127
Camarila a manevrat foarte abil lumea politică românească în 1936. A incitat un limbaj
foarte violent al legionarilor împotriva ei, ceea ce i-a obligat pe mulţi politicieni să-i condamne,
iar această condamnare apărea, în ochii opiniei publice drept o situare a lor de partea Elenei
Lupescu. Mai ales oameni ai Opoziţiei au căzut în aceeaşi capcană, din dorinţa de a se delimita
de extrema dreaptă, dar şi din dorinţa de a nu-l supăra pe rege şi de a-i arăta că sunt guvernabili.
S-a ilustrat pe această linie preşedintele PNŢ, Ion Mihalache, cu protestul împotriva
Congresului studenţesc de la Târgu-Mureş, deja menţionat. Acţiunea liderului ţărănist era
aşteptată, dorită, de autorităţi; dovadă este acceptarea publicării scrisorii către Carol, de către
Cenzură.128 Alţi lideri naţional-ţărănişti s-au arătat chiar mai grăbiţi să se plaseze public
împotriva legionarilor, când aceştia îşi anunţau ca principală ţintă Camarila; între ei Virgil
Madgearu şi Armand Călinescu.
Ca urmare, pe 17 martie 1936, generalul Cantacuzino-Grănicerul, preşedinte al Partidului
Totul pentru Ţară, le trimitea celor doi o scrisoare furioasă: „Cu toate ieşirile voastre, vă luam
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apărarea printre ai mei, dar acum de când cu infamiile, minciunile, exagerările, intrigile şi
invenţiile voastre, cu ocazia farsei sinistre a discuţiei cenzurei şi stărei de asediu în Cameră,
puteţi fi siguri că voi fi cel dintâi să aprob, dacă vreodată la aşa conduită veţi lua, corecţiunea
meritată. În aşa hal de înfeudare la jidani şi Camarilă aţi ajuns? Plătiţi de duşmanii Neamului ca
să vă puneţi bine cu stăpânii voştri. [...] Nu vă este ruşine să înotaţi şi voi în aquariul politic ca
nişte peşti şi cu toţi să vă prefaceţi că discutaţi cenzura şi starea de asediu, când ajunşi la Putere,
din lipsa voastră totală de caracter, aţi menţinut şi cenzura şi starea de asediu pentru singurul şi
acelaşi motiv de azi, adică pentru d-na Lupescu, căreia vă închinaţi cu toţii, pentru că de la ea şi
de la Camarilă, care sugrumă pe iubitul nostru rege, se capătă, azi dreptul de a fura, de a minţi,
de a persecuta şi de a vinde străinilor ceea ce apără de secole un Neam oropsit, ceea ce căutăm să
apărăm şi noi şi ceea ce se chiamă, în fine, patrimoniul sfânt naţional. Ce vreţi? V-a spus-o în
plină şedinţă şi inchizitorul nostru Inculeţ. Nu mai are ce să ne facă, decât să ne omoare pe toţi.
Dacă vreţi aceasta, eu zic că este bine, pentru Neam, pentru Cruce şi pentru rege, să vă omorâm
noi pe voi, cu toţi Auşniţii şi Blancii, la care vă închinaţi. [...] Voi, nu noi, duceţi Ţara la
dezbinare, revoluţie şi război civil. Voi, nu noi, [...] sfidaţi sub protecţia Camarilei întregul Neam
românesc creştin, care nu face decât să-şi ceară sfintele sale drepturi de unde l-aţi gonit voi! [...]
Feriţi-vă mizerabililor, de redeşteptarea inevitabilă a mâniei legitime!!!”129
Din interiorul Guvernului, cel care i-a combătut cel mai mult pe legionari a fost ministrul
de Externe, Nicolae Titulescu; de aceea, se afla pe lista lor neagră. Dar, în acelaşi timp, Titulescu
era considerat şi un mare adversar al Camarilei, el fiind autorul loviturii contra acesteia din
ianuarie 1934. Ministrul de Externe a cumulat şi alte adversităţi, în momentul când, fără a
consulta guvernul de la Bucureşti, a îndreptat spre Spania republicană armele comandate de
România în Franţa. Şi, mai ales când a luat iniţiativa unei apropieri de URSS, depăşind limitele
pe care le-ar fi acceptat guvernul.
Ca urmare, s-a încercat, fiind cunoscută iritabilitatea ministrului, provocarea demisiei
acestuia. La sfârşitul lui iunie 1936, guvernul, prin ministrul de Interne, Ion Inculeţ, a lăsat să
transpire către presă ideea că Titulescu ar fi cerut înăsprirea cenzurii, mai ales împotriva ziarului
„Universul”, condus de Stelian Popescu, care găzduia deseori atacuri împotriva evreilor.
Aşa cum se aştepta, Titulescu s-a arătat foarte supărat. O arată convorbirile sale
telefonice, din 1 şi 2 iulie 1936, cu Stelian Popescu şi Savel Rădulescu, subsecretar de Stat
la Ministerul de Externe – convorbiri interceptate de Siguranţă.130
129
130

ANIC, fond DGP, dosar 11/1936, f. 43-44.
Idem, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 31/1936, f. 1-10. Stelian Popescu, directorul ziarului „Universul”, îi

telegrafia lui Nicolae Titulescu, la Geneva: „Te rog, în interesul României, să încetezi presiunile pe care le faci pentru
apărarea calomniatorilor, cari provoacă şi promovează comunismul în Ţara noastră. Caută şi te informează de ceea ce se
petrece în Ţară, în loc să dai crezare mincinoşilor cari te duc în eroare. Te-am sfătuit şi altă dată şi nu m-ai ascultat. Este
timpul să trăieşti în realitate. Politica externă este una, iar cea internă, pe care nu o cunoşti, este alta. Presa onestă care
vrea să salveze Ţara dintr-o catastrofă ce i se pregăteşte, trebuie lăsată liberă să spuie adevărul, altfel vei fi şi tu confundat
cu detractorii ei.” Imediat ce a primit telegrama, Titulescu, supărat, i-a telefonat lui Stelian Popescu, la ora 23,06, pe 1
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Titulescu nu şi-a dat demisia, deşi ameninţa cu ea. Camarila nu a putut scăpa de
adversarul ei din guvern. Ca urmare, s-a lansat ideea necesităţii omogenizării politice a
guvernului; Tătărescu a demisionat şi, pe 29 august s-a format un nou Guvern în care, faţă
de cel anterior, nu era aproape nici o modificare; dintre numele mari lipsea numai al lui
Nicolae Titulescu, înlocuit cu Victor Antonescu. S-au menţinut, în schimb, susţinătorii
declaraţi ai Camarilei, în frunte cu Gheorghe Tătărescu; iar pe 23 februarie 1937, în guvern
va intra chiar un membru de bază al Camarilei, generalul Gabriel Marinescu, pe postul de
subsecretar de Stat la Ministerul de Interne. Astfel, Camarila a obţinut cea mai mare
victorie a ei din 1936 – înlăturarea marelui inamic Nicolae Titulescu.
În sfârşit, s-a reuşit atenuarea criticilor sau chiar anularea lor, din partea liberalilor
„bătrâni”, din jurul lui Dinu Brătianu, aduşi a constata neadmisibilitatea limbajului violent
şi ameninţărilor legionarilor, care făceau rău relaţiilor economice ale liberalilor cu
Occidentul. În ochii opiniei publice, Camarila îşi găsise un nou aliat în lupta contra
Mişcării Legionare, deşi „bătrânii” liberali nu aveau intenţia de a trece în barca Elenei
Lupescu, acolo rămânând ferm, din PNL, doar tătărescienii. Pe această temă, PNL a fost
dezbinat şi după Congresul partidului din 9 iulie 1936.131
Cu ochii spre perspectivele guvernării, pe care i le fluturau regele şi Camarila, PNŢ a
rămas, de asemenea, dezbinat, chiar dacă a reuşit, pe 31 mai 1936 să adune, într-o mare
manifestaţie antiguvernamentală, susţinută şi de comunişti, câteva zeci de mii de participanţi.132
Iuliu Maniu nu a participat şi-şi va păstra fermitatea în lupta împotriva Camarilei.
Astfel, 1936 aducea o diminuare a adversităţilor la adresa Camarilei, tabăra care i se
opunea slăbind vizibil.

iulie 1936: „Bucureşti: Aici Stelian Popescu. Geneva: (Foarte revoltat, cu un ton ridicat.) Dragă Steliane, am primit
telegrama ta, am vorbit cu Fermo [ziarist la „Universul”]. E cea mai cruntă minciună că am intervenit pentru cenzura
presei. Am să telefonez ministrului de Interne. Bucureşti: Zice că e din cauza ta, aşa au spus Inculeţ şi Sergiu Dimitriu.
Geneva: Eu am telegrafiat Guvernului, e datoria mea, situaţia penibilă externă în care mă găsesc. Bucureşti: Din cauza
mea? Geneva: Eu. Unii se fac hitlerişti, unii comunişti; am apărat Ţara. Bucureşti: Eu nu pot să fac naţionalism pur, că
zic că sunt hitlerist. Aşa zice «Adevărul». Şi Guvernul spune că tu ai cerut asta. [...] Mi-a spus că dacă nu fac cenzură, îţi
dai demisia. Geneva: Demisia mea e în legătură cu fapte. În loc să vadă cât de bine apăr prestigiul Ţării... Eu ştiu să-mi
apăr Ţara mea. [...] Eu sunt jignit de felul cum am fost tratat [...] pentru că toată lumea mă înjură.” În aceeaşi noapte,
într-o convorbire cu Savel Rădulescu, subsecretar de Stat la Externe, lui Titulescu i se confirmă că mistificarea o făcuse
Inculeţ. Pe 2 iulie, Titulescu are o altă convorbire cu Stelian Popescu, la ora 15,33. Acesta insista pe rolul evreilor în
cenzurarea „Universului”, şi ameninţa cu „o baie de sânge”. Iar Titulescu prevestea: „Ţara mea mă va aminti. [...] N-o să
mai fie numele meu pe care să arunce toate.”
131
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CRIZE ȘI CONFLICTE ÎN CAUCAZUL DE SUD.
RĂZBOIUL DIN GEORGIA
Georgiana MARIN

Rezumat: Decizia Rusiei de a duce un război de agresiune împotriva unui stat vecin demonstrează că
Moscova nu a reușit să-și impună obiectivele politice prin instrumente politice în Caucazul de Sud și nu a
avut altă opțiune decât de a recurge la război ca ultim instrument și foarte costisitor pentru reputația sa la
nivel internațional. Rusia nu a reușit să convingă comunitatea internațională de legitimitatea acțiunilor
sale și riscă o marginalizare pe scena internațională. Conflictul din Georgia a pus statele europene în
situația dificilă de a se împărți între susținători necondiționați ai SUA și o tabără mai moderată. Acest
război a demonstrat că Vestul nu este capabil să asigure securitatea partenerilor strategici, susținerea
oferită Georgiei fiind doar la nivel retoric. Războiul din Georgia a relevat că au apărut noi realități
strategice în zona Caucazului de Sud, realități determinate de politica ambițioasă a Rusiei de redeveni o
mare putere. Intervenția Rusiei în Georgia este punctul culminant al revenirii Rusiei în afacerile esteuropene și central-eurasiatice pe fondul prețului mare al energiei. Conflictul ruso-georgian a arătat că
forța militară a devenit încă o dată un factor major în politica externă a Rusiei. Federația Rusă a pus la
încercare normele și principiile securității europene. Această provocare constituie cel mai serios pericol la
adresa arhitecturii de securitate europeană de la sfârșitul războiului rece pentru că subminează chiar
asumpțiile pe care este construită securitatea Europei.

Keyywords:

Cuvinte-cheie: Abhazia, Georgia, Osetia, război, Rusia.

Situat la intersecția a două continente și la granița dintre trei mari puteri regionale,
Rusia, Iran și Turcia, Caucazul a devenit o zonă geopolitică de mare interes în era postsovietică. La aceste caracteristici se adaugă resursele energetice ale Azerbaidjanului și
potențialul de coridor energetic pentru energia provenită din Asia Central precum și faptul
că Georgia este singura țară din regiunea Caucaz-Asia Centrală care are porturi la o mare
deschisă.
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Caucazul de Sud este scena a trei dintre conflictele etno-teritoriale denumite în
literatura de specialitate „conflicte înghețate” printre care cel dintre Armenia și
Azerbaidjan pentru regiunea Nagorno-Karabah sau conflictele dintre regiunile separatiste
Abhazia și Osetia de Sud și guvernul central de la Tbilisi. Aceste conflicte au rămas
nerezolvate pentru că mecanismele de negociere au amânat la nesfârșit o soluție definitivă
și pentru că Vestul le-a ignorat o lungă perioadă de timp.
Cele trei state sud-caucaziene, Armenia, Azerbaidjan și Georgia, au făcut progrese
remarcabile în ultima decadă în contrast cu primul deceniu de existență statală marcat de
instabilitate politică, colaps economic și conflicte etno-teritoriale.
În ultimii 20 de ani, principala caracteristică a zonei Caucazului a fost succesiunea
de conflicte armate. Aceste conflicte au împiedicat dezvoltarea regiunii și au determinat o
lipsă acută de securitate în zonă. Deficitul de securitate a împiedicat construirea de state
suverane, democratice și stabile. Conflictele au contribuit la instabilitatea regiunii din
punct de vedere intern și la divizare ceea ce a crescut vulnerabilitatea în fața factorilor
externi, inclusiv puteri regionale sau actori non-statali1.
După războaiele din anii `90, conflictele din Caucazul de Sud au rămas nerezolvate,
dar nu erau conflicte active din punct de vedere militar, în pofida incidentelor mai mult
sau mai puțin violente2. Această situație caracterizată prin „nici pace, nici război” se va
modifica după intervenția Federației Ruse în Georgia pentru că războiul din august 2008 a
marcat o schimbare a politicii Moscovei în Caucaz.
Războiul din Georgia august 2008
La 8 august 2008 vechiul conflict dintre Georgia și Osetia de Sud a escaladat într-un
adevărat război, fiind al treilea conflict dintre republica separatistă și guvernul central de
la Tbilisi de la obținerea independenței Georgiei în 1991. Acest conflict diferă de celelalte
două prin implicarea directă a armatei ruse și spre deosebire de confruntările trecute, SUA
și Uniunea Europeană au jucat un rol activ.3
Intervenția Rusiei în Georgia a luat comunitatea internațională prin surprindere, iar
unda de șoc a reverberat în spațiul ex-sovietic, iar apoi în întreaga lume4. Era prima dată
din 1979 când Moscova ducea un război împotriva unui stat vecin. Un război care a avut loc
1

Svante E. Cornell, „ The Caucasus.A challenge for Europe”,în Policy Papers Series-Central Asia-Caucasus Institute &

Silk Road Studies Program Joint Center, June, 2006 , p. 25
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Brenda Shaffer, „The Geopolitics of the Caucasus”, in Brown Journal of World Affairs, Vol. XV, No. II, Sping/Summer,

2009, p. 133
3

Sergei Markedonov, „ The Five Day War Through the Prism of Post-Soviet Politics”, in Russia in Global Affairs, Vol.6,

No.4, October/December, 2008, p. 161
4
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între două state membre ONU și OSCE5. În 10 zile Rusia a preluat controlul Osetiei de Sud,
a deschis al doilea front în Abhazia, a bombardat infrastructura civilă, iar armata rusă a
înaintat până aproape de capitala Tbilisi6.
Prima confruntare etnică din Georgia post-sovietică care a escaladdat într-un
conflict pe scară largă își are rădăcina la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990.
Conflictele separatiste din Georgia au avut mai multe etape, de la confruntări locale
mai puțin cunoscute comunității internaționale la criza recentă de însemnătate
internațională.
Pe teritoriul Georgiei există cinci grupuri de minorități: abhazii, osetini de sud,
adjarii, armeni și azeri, dar numai Abhazia, Osetia de Sud și Adjaria au statut de regiune
autonomă în cadrul statului georgian.
Dintre acestea, Adjaria este singura regiune autonomă din Caucazul de Sud care nu
a fost implicată într-un conflict armat cu guvernul central. Adjarii sunt etnici georgieni
care au adoptat Islamul și cultura islamică în timpul dominației otomane. Reginea a fost
condusă până în 2004 de Aslan Abașidze.
Abhazia
Abhazii reprezintă 2% din populația Georgiei și numai 17% din populația propriei
regiuni autonome7. Cu toate acestea liderii separatiști abhazi au reușit să preia controlul
întregii regiuni. Tensiunile interetnice au izbucnit pentru scurt timp și fără a degenera în
1978 și apoi în 1988, pentru ca în iunie 1989 ciocnirile etnice din capitala Sukumi să facă
primele victime8. În ciuda acestor incidente, cât timp Zviad Gamsakhurdia a fost la
conducerea Georgiei în Abhazia nu au mai avut loc evenimente sângeroase. După
înlocuirea lui Gamsakhurdia cu Eduard Șevardnadze la începutul anului 1992 tensiunile
dintre Sukumi și Tbilisi au reizbucnit. Noul președinte a întrerupt negocierile cu liderii
abhazi ceea ce a dus la război cu guvernul central9.
În decembrie 1990 Vladislav Ardzinba a fost ales președinte al Sovietului Suprem
abhaz și la scurt timp după aceasta o nouă lege electorală a fost adoptată. Prin această lege
Parlamentul abhaz avea 65 de locuri între care 28 reveneau abhazilor, 26 georgienilor, iar
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restul erau împărțite între etnicii ruși, armeni și greci 10. Deși reprezentau doar 17% din
populația regiunii, abhazii controlau 43% din Parlament, iar alegerile din 1991 au respectat
această configurație ceea ce a provocat o nouă rundă de tensiuni la care s-au adăugat
tensiunile create în jurul unui referendum inițiat de Moscova în privința unui nou tratat de
reformare a Uniunii Sovietice, referendum pe care Georgia l-a boicotat, dar la care Abhazia
și Osetia de Sud au participat. Pe parcursul anului 1991 Abhazia s-a îndepărtat tot mai
mult de Tbilisi prin construirea unui sistem politic care întărea dominația abhazilor.
Aceste tendințe au atras atenția conducerii de la Tbilisi și în 1992 o delegație
georgiană se duce la Sukumi pentru a discuta împărțirea puterii între Tbilisi și Sukumi, dar
discuțiile nu au avut niciun rezultat11. La scurt timp Ardinzba declara că „Abhazia este
suficient de puternică pentru a lupta cu Georgia” 12. Afirmația este surprinzătoare pentru că
abhazii erau în inferioritate numerică și nu aveau resursele militare necesare unei
confruntări armate cu Georgia13, iar o secesiune pașnică era improbabilă ținând cont de
răspunsul violent dat de guvernul central de la Tbilisi încercării de secesiune a Osetiei de
Sud din aprilie același an. Cu toate acestea, în vara anului 1992, Abhazia restabilește
Constituția din 1925 în care statutul Abhaziei era de stat independent. Într-adevăr această
Constituție stipula că Abhazia era legată de Georgia printr-un tratat unional, dar la Tbilisi
restabilirea actului fundamental din 1925 a fost percepută drept secesiune de facto 14. În
acest context, la mijlocul lunii august 1992 forțele georgiene au atacat Abhazia pentru a
încerca să recupereze controlul asupra acestei regiuni separatiste. Armata georgiană a
ocupat capitala Sukumi și i-a împins pe abhazi până la granița cu Rusia. Abhazii au inițiat
un contraatac în octombrie 1992 echipați cu armament greu, ajutați de voluntari nordcaucazieni și sprijiniți aerian de Rusia15. Capitala Sukumi a fost recâștigată în septembrie
1993, iar armata georgiană, slab pregătită, a fost împinsă dincolo de râul Inguri care
desparte Abhazia de restul teritoriului georgian16.
În mai 1994 s-a încheiat un acord de încetare a focului mediat de Rusia prin care o
misiune de menținere a păcii a Comunității Statelor Independente a fost desfășurată în
zona râului Inguri17, însă acordul a fost încălcat în mod repetat. După cinci ani de negocieri
pentru pace în mai 1998 a izbucnit un nou război. O serie de grupări paramilitare
georgiene au atacat armata abhază care a pierdut inițial controlul asupra districtului Gali,
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însă, în urma unei contraofensive, Abhazia a recâștigat controlul districtului în numai șase
zile18 și un nou armistițiu a fost încheiat.
În 2005 Serghei Bagapsh devine președintele Abhaziei și președintele Saakașvili
propune un plan de pace respins atât de Abhazia cât și de Osetia de Sud.
Osetia de Sud
Osetia de Sud este o regiune care avea statut autonom în cadrul republicii unionale
georgiene în era sovietică, regiune în care locuiesc 70.000 de persoane.
Intr-o primă fază, 1988-1989, tensiunile etnice au izbucnit ca urmare a unor legi cu privire
la caracterul limbii georgiene ca singura limbă oficială utilizată în viața publică ceea ce
afecta foarte mult Osetia de Sud, având în vedere că doar 14% dintre oseti vorbeau limba
georgiană. Această lege a alimentat acțiunile mișcării de unificare cu Osetia de Nord,
Ademon Nykhas, care trimite o petiție la Moscova în acest sens. 19 Drept urmare tensiunile
etnice au crescut atât de mult încât au trebuit aduse trupe sovietice pentru a restabili
ordinea. În noiembrie 1989 Sovietul Suprem al Osetiei de Sud proclamă Osetia de Sud
republică autonomă în cadrul RSS Georgiană. Georgia anulează decizia Sovietului Suprem
al Osetiei de Sud și sute de georgieni pornesc într-un marș către Ținvali, având ca rezultat
primele victime20. La 11 decembrie 1990 Sovietul Suprem al Georgiei declară nulă și
neavenită autonomia Osetiei de Sud și doar prezența trupelor sovietice mai împiedica un
conflict armat21. Schimbarea lui Gamsakhurdia și ascensiunea lui Șevardnadze la putere a
calmat spiritele temporar, dar colapsul Uniunii Sovietice a permis declanșarea unei
confruntări militare.
A doua etapă a conflictului dintre Osetia de Sud și Georgia, ianuarie 1991-iulie 1992
este caracterizată de lupta armată. În ianuarie 1991 trupele sovietice au părăsit Ținvali, iar
militarii georgieni au intrat în oraș provocând distrugeri și victime. 22 În februarie, martie
1991 și iunie 1992 armata georgiană a efectuat trei asalturi asupra Ținvali, dar a fost
înfrântă de trupe mixte caucaziene, rezultatul fiind 43.000 de refugiați sud-osetini în
Osetia de Nord23.
Această etapă a conflictului s-a încheiat cu acordul de încetare a focului de la Soci
(Dagomyss) mediat de Rusia și semnat la 24 iunie 1992 între Elțîn și Șevardnadze care
prevedea o operațiune de menținere a păcii formată din ruși, georgieni și sud-osetini
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precum și o Comisie Comună de Control. Acest acord a servit la înghețarea conflictului și
menținerea de facto a separatismului.24
Din iulie 1992 până în mai 2004 conflictul a rămas „înghețat”. Situația s-a deteriorat
odată cu alegerea ca președinte a lui Mikhail Saakașvili care și-a luat angajamentul că va
recăpăta controlul asupra regiunilor separatiste. Impulsionat de succesul avut în
impunerea autorității centrale în Adjaria și îndepărtarea liderului acestei regiuni, Aslan
Abașidze, Saakașvili denunță public Acordul de Soci.25
Astfel, în iunie 2004 Tbilisi a încercat să recapete controlul asupra Osetiei de Sud
ceea ce a dus la noi ciocniri violente. Un acord de încetare a focului a fost încheiat la 13
august 2004, însă această dată a marcat începutul unui nou val de bombardamente,
atacuri, provocări și blocade26. Din nou, încercarea Georgiei de a reinstaura controlul
complet asupra teritoriului său a eșuat.
Acest scurt război a reprezentat punctul de cotitură în politica externă a Federației
Ruse în Caucaz pentru că până în 2004 Moscova a adoptat o poziție echilibrată în regiune 27
chiar dacă Tbilisi a acuzat Moscova în repetate rânduri că susține regimurile separatiste de
pe teritoriul său28. După evenimentele din 2004, Moscova a realizat că securitatea
Caucazului de Nord depinde de situația din Osetia de Sud, conflictul nerezolvat dintre
Ingușeția și Osetia de Nord putând fi amplificat de conflictul de peste graniță 29 și astfel,
Rusia întreprinde o serie de acțiuni prin care susține de facto regimul separatist30, fapt
consemnat și de Georgia.
În perioada 2004-2006, Parlamentul georgian adoptă o serie de acte prin care
cataloga acțiunile Rusiei în Osetia de Sud drept „anexare nedeghizată” 31, iar guvernul de la
Tbilisi considera că Rusia încerca o absobție de facto a Osetiei de Sud și a Abhaziei, un
prim pas în această direcție fiind decretul prezidențial rus din 16 aprilie 2008 prin care se
stabilesc relații oficiale cu autoritățile celor două regiuni separatiste la care se adaugă
numărul mare de pașapoarte rusești acordate sud-osetinilor și abhazilor.32 Rusia a dus o
politică agresivă și intervenționistă în regiunile separatiste georgiene în ultimii ani 33,
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utilizând o serie de instrumente precum cele menționate mai sus, dar și instrumentul
militar.
Ciocnirile violente din regiune s-au transformat la 8 august 2008 într-un război complet
între Osetia de Sud și Georgia ca mai apoi să degenereze într-un război între armata
georgiană și cea rusă.
După câteva zile de confruntări violente când sate georgiene din Osetia de Sud au
fost atacate de miliția sud-osetină, la 7 august 2008 Mikhail Saakașvili a decis că este
timpul să taie nodul gordian și a lansat un atac asupra capitalei Osetiei de Sud, Ținvali 34.
După ce armata georgiană preia controlul capitalei și a câtorva sate din zonă ,
bombardează drumul care face legătura între tunelul Roki și Ținvali pentru a împiedica
avansarea trupelor rusești35. In urma bombardamentelor sute de civili au fost uciși printre
care și soldați ruși din trupele de menținere a păcii.
La 8 august trupele rusești lansează un atac terestru și aerian împotriva trupelor
georgiene care după trei zile de luptă se retrag complet din Osetia de Sud și Abhazia, iar la
12 august se semnează un acord de încetare a focului mediat de Uniunea Europeană între
Dmitri Medvedev, Nicolas Sarkozy și Mikhail Saakașvili.
Acest scurt război de 5 zile a lăsat în urmă mii de refugiați, sute de victime și a adus
relațiile Rusia-SUA la cel mai scăzut nivel de la sfârșitul războiului rece până în prezent.36
Relatările georgiene și cele ruse ale evenimentului sunt foarte diferite și foarte politizate. 37
Una dintre disputele asupra desfășurării evenimentelor este legată de momentul
asaltului trupelor georgiene asupra capitalei Ținvali. Autoritățile georgiene susțin că atacul
a fost efectuat numai după ce Rusia a început mișcarea de trupe prin tunelul Roki spre
teritoriul georgian.38
Varianta Moscovei este că trupele rusești n-au trecut granița decât atunci când
trupele de menținere a păcii erau în pericol iminent și insistă că a fost o acțiune defensivă,
un răspuns la atacul Georgiei care s-a transformat într-un conflict care „ nu a fost dorit,
nici provocat de Rusia” conform unei declarații a ministrului de externe Serghei Lavrov.
Rusia a oferit diverse justificări pentru intervenția militară din Osetia de Sud, inclusiv
argumente bazate pe dreptul internațional utilizate de statele vestice pentru intervenția în
Balcani39. Rusia a prezentat ca fiind un atac împotriva Federației Ruse uzul ilegal de forță
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2008,

militară împotriva trupelor de menținerea a păcii, invocând autoapărarea sub capitolul 51
al Cartei ONU așa cum reiese din scrisoarea Rusiei către ONU din 11 august 200840.
Tbilisi a fost luat prin surprindere de tensiunile care au escaladat în lunile iulie și
august pentru că acțiunile de provocare ale Moscovei se concentrau în Abhazia 41 ceea ce
explică calculul greșit făcut de autoritățile georgiene, însă se pune întrebarea cum a putut
crede Saakașvili că Rusia va asista pasiv la atacul asupra trupelor de menținere a păcii ruse
și la valul de refugiați?42 O explicație posibilă este că Saakașvili se baza pe sprijinul
Vestului și pe o declarație de susținere necondiționată a SUA care să împiedice Rusia să
riposteze și pe faptul că o victorie ar pune Rusia în fața faptului împlinit43 sau poate a
crezut că noul tandem Medvedev-Putin nu-și va putea coordona răspunsul, mai ales că
premierul Putin era prezent la Olimpiada de la Beijing44.
Indiferent de cum a început acest război, răspunsul Rusiei a fost disproporționat
ceea ce sugerează că Osetia de Sud a fost doar un pretext.
Rusia a avut două opțiuni în ceea ce privește atitudinea față de acest conflict. Prima
opțiune era să alunge forțele georgiene din Osetia de Sud și să se asigure că nu vor mai
reveni sau a doua opțiune, pe care a și ales-o, cea de a invada Georgia, bombarda
infrastructura civilă și puncte strategice și de a crea puncte de control care au fragmentat
Georgia45. Dacă prima opțiune s-ar fi bucurat de înțelegere la nivel internațional, alegând a
doua variantă liderii ruși s-au plasat într-o altă Europă unde nici măcar aliatul tradițional
CSI nu i-a acordat sprijin46.
Utilizarea forței de către ambele părți demonstrează ca acțiunile militare din august nu au
fost întâmplătoare sau acte independente care s-au petrecut accidental ci mai degrabă o
extensie a situației politice din zonă47.
Războiul este legat de politică, iar acțiunile militare sunt legate de scopuri politice și
puțini sunt cei care se îndoiesc de importanța strategică a campaniei miltare din august
200848.
Incursiunea Rusiei în Georgia a fost determinată de un set complex de motivații și scopuri
compuse din rațiuni locale, regionale și geopolitice49.
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Pe de o parte, încă din anii `90 liderii ruși au realizat că poziția strategică la Marea Neagră
depinde de poziția trupelor ruse pe coasta Mării Negre din Caucaz 50. Această îngrijorare
militară tradițională era întărită în 2008 de conflictul cu Ucraina în privința facilităților
navale ruse de la Sevastopol51 pe care Rusia ar fi trebuit să le părăsească în 2017.
Intervenția Rusiei în Georgia a fost expresia angajamentelor de a menține influența
Moscovei în Caucazul de Sud pe care și-a asigurat-o în anii 90.52 Trupele ruse n-au acționat
din motive ideologice ( ca armata sovietică în Ungaria în 1956 sau în Cehoslovacia în 1968)
sau din motive expansioniste așa cum susține Tbilisi, ci pentru a asigura securitatea
Caucazului-dacă nu ar fi intervenit, forțele din Caucazul de Nord ar fi putut să încerce să
reaprindă conflictul pentru districtul Prigorodny53, de exemplu. Mai mult, statutul Rusiei
de putere regională ar fi fost pus la îndoială dacă ar fi permis ca trupele sale să fie
îndepărtate din Osetia de Sud printr-un atac surpriză.
Războiul din Georgia a adus în atenția comunității internaționale rezultatele
despărțirii amiabile dintre republicile sovietice în momentul destrămării Uniunii Sovietice
care a lăsat o serie de probleme nerezolvate54. Diplomația rusă este parțial responsabilă
pentru această situație din cauza inerției politicii externe din primii ani de după colapsul
URSS-ului55. La acea vreme liderii politici de la Kremlin nu au crezut că noile state, „frații
mai mici”, pot avea pretenția de a fi considerați parteneri egali

56.

Cea mai mare eroare de

calcul a anilor `90 a fost că liderii politici de la Moscova nu au înțeles un fapt evident-zona
geostrategică dintre litoralul Mării Caspice și Caucazul de Sud devenea un punct de central
al sferei intereselor politice și economice ale Rusiei, fiind piesa centrală în jocul energetic 57.
Acțiunile inconsistente ale diplomației ruse în conflictele caucaziene au făcut ca Rusia să
devină doar unul dintre jucătorii care încearcă să joace rolul de mediator în aceste conflicte
și să piardă rolul de „arbitru suprem” pe care și l-ar fi dorit58 pentru că aceste regiuni în
conflict erau văzute ca o povară59 ca mai apoi Rusia să-și regândească poziția când
Kremlinul a constatat că securitatea Caucazului de Nord depinde de cea din Caucazul de
Sud
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soluții până când situația ar fi putut fi rezolvată în mod favorabil Rusiei. „Instigarea la
tulburări și, ulterior managementul conflictelor, oferă Rusiei un rol dual, de participant și
arbitru al conflictelor. Implicarea Rusiei împiedică soluționarea conflictelor, în condițiile
în care Rusia nu primește o ofertă convenabilă, respectiv un rol dominant asupra
întregului stat afectat” după cum afirmă Vladimir Socor, editor al publicației Eurasia Daily
Monitor61 și expert în spațiiul ex-sovietic.
Aceste conflicte au rămas nerezolvate pentru că eforturile comunității internaționale
nu au avut succes, un exemplu în acest sens fiind proiectul de reglementare politică propus
de diplomatul Dieter Boden sprijinit de SUA și Europa pe care Rusia l-a refuzat. Există
totuși o diferență semnificativă rezultată din implicarea comunității internaționale și
anume faptul că părțile implicate în conflict au încetat să mai considere Moscova ca fiind
singura capabilă să administreze Caucazul62. De aceea, Rusia încearcă acum să recapete
terenul pierdut în urma colapsului Uniunii Sovietice și menținerea influenței în așa numita
„vecinătate apropiată” unde Rusia are interese speciale precum și asigurarea rolului de
arbitru în Caucaz. În acest sens, Putin a declarat la Vesti TV la 9 august 2008 că „Rusia
joacă de secole un rol pozitiv stabilizator în întregul Caucaz. A fost un garant al securității,
cooperării și progresului în regiune. Așa a fost în trecut și așa va fi în viitor. Nimeni să nu
se îndoiască de asta”63.
Pe de altă parte, după încheierea acestui război a apărut convingerea că acțiunea
Rusiei a fost motivată de o schimbare radicală a balanței de putere în Europa 64 și că
Moscova vrea întoarcerea la o Europă divizată în sfere de influență, cerând drept de
influență exclusivă asupra fostelor state sovietice65 și de asemenea, că prima intervenție
militară de la colapsul Uniunii Sovietice în afara propriului teritoriu nu a fost doar o
demonstrație de putere pe plan intern, dar și punctul maxim al eforturilor Kremlinului din
ultimii zece ani de a se reîntoarce la un sistem multipolar66. Aceste convingeri au fost
alimentate de o serie de acțiuni ale Moscovei anterioare războiului de cinci zile. În 2001
Rusia a adoptat o lege care prevede procedurile pentru acceptarea de noi subiecți ai
federației, inclusiv teritorii care nu au granițe comune cu Federația Rusă; în martie 2008
Duma a adoptat o declarație care sublinia două condiții pentru o posibilă recunoaștere a
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independenței Abhaziei și Osetiei de Sud : integrarea Georgiei în NATO și utilizarea forței
împotriva celor două regiuni67
Pentru unii dintre vecinii Rusiei ca Polonia sau statele baltice, războiul a semnificat
reîntoarcera la vechiul NATO, o alianță tradițională care să dea garanții de securitate
împotriva agresiunii externe și nu un club care promovează democrația68.
O parte dintre analiștii de politică externă din Vest consideră că scopul intervenției
nu a fost legat de Osetia de Sud și Abhazia ci a fost acela de a pedepsi Georgia pentru
orientarea sa pro-vestică și de a demonstra inabilitatea Vestului de împiedica Rusia să-și
reinstaureze primatul asupra teritoriului fostei Uniuni Sovietice, făcând abstracție de
dorințele guvernelor și populației țărilor suverane din această regiune69.
Din punctul de vedere al Georgiei, obiectivul Moscovei a fost de a înlătura regimul
Saakașvili care a refuzat să cedeze presiunilor Moscovei în privința atitudinii pro-vestice și
mai ales a dorinței de a integra Georgia în NATO70. Acest scop nu a fost îndeplinit, dar
Rusia a lovit armata georgiană, economia și infrastructura, iar prin ocuparea zonelor
strategice din punct de vedere economic a sugerat că intenționează să reducă Georgia la
stadiul de satelit al Rusiei și să împiedice integrarea în structurile euro-atlantice pentru că
o țară care este ocupată parțial nu mai poate aspira la integrare 71. De asemenea, Georgia
consideră că decizia NATO de la București de a nu i se acorda MAP a permis Moscovei să
acționeze72.
Caracterul premeditat al războiului dus de Rusia sugerează că Moscova vrea să
rescrie harta politică a Eurasiei, având în vedere că la 26 august 2008 a recunoscut
independența celor două regiuni separatiste, Abhazia și Osetia de Sud73.
Președintele rus Dmitri Medvedev a descris ziua de 8 august 2008 ca fiind 11 septembrie al
Rusiei în cadrul întâlnirii Clubului Valdai din 12 septembrie 2008: „SUA și omenirea au
învățat multe lecții folositoare din evenimentele din 11 septembrie. Sper că lumea va
învăța, de asemenea, din evenimentele care au început la 8 august anul acesta.” 74.
Ceea ce s-a întâmplat în Osetia de Sud și Abhazia este doar una dintre fazele complicatei
transformări a teritoriilor fostelor republici unionale. Conflictul nu numai că a reconfigurat
legal și politic două regini „fierbinți” din Comuniatea Statelor Independente, dar a și
afectat întreaga securitate eurasiatică. În urma acestui conflict, teritoriul fostei Uniuni
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Sovietice a resimțit o acută lipsă de securitate75. Regiunea Caucazului de Sud și chiar zona
lărgită a Mării Negre a asistat la schimbarea vechilor reguli ale jocului. Acordurile
încheiate în anii `90 între statele ex-sovietice nu mai au legitimitate pentru actorii din CSI.
Un precedent important s-a creat atunci când acordurile legale și politice care mențineau
un status-quo au fost încălcate prin recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de
Sud76.
Fundamentul lumii post-sovietice, recunoașterea granițelor, a dispărut prin apariția
a două noi state pe harta politică a fostei Uniuni Sovietice. Rusia a pus la îndoială o normă
internațională de bază care a rezultat în urma colapsului Uniunii Sovietice și anume,
teritoriile care au calitatea de a fi recunoscute la nivel internațional sunt fostele republici
unionale care au devenit noile state post-sovietice pe când Abhazia și Osetia de Sud erau
doar diviziuni administrative77.
Argumentele că numai Rusia a recunoscut aceste regiuni ca state independente nu
schimbă situația în mod esențial. Republica Turcă a Ciprului de Nord a fost recunoscută
doar de către Turcia în 1983, dar de 25 de ani este un factor important în politica de
securitate a regiunii Mării Negre și Mării Mediterane78.
Recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud implică mari riscuri, dar
Kremlinul probabil consideră că beneficiile rezultate merită riscul, având în vedere că nu
este vorba doar despre viitorul acestor regiuni și al Georgiei ci este pusă sub semnul
întrebării chiar relația dintre Rusia și statele vestice. Prin revizuirea granițelor în Caucazul
de Sud, Rusia riscă să pună în pericol autoritatea centrală în Caucazul de Nord unde
Moscova se luptă să suprime separatismul din Cecenia și să înfrâneze revoltele din
Ingușeția79. Pe termen lung recunoașterea independenței celor două regiuni separatiste de
către Moscova poate avea efecte neașteptate și nedorite pe plan intern pentru că a stabilit
un precedent pentru regiunile din Caucazul de Nord 80. Prin războiul din Cecenia Rusia a
demonstrat că are toleranță zero pentru mișcările secesioniste din Caucazul de Nord, dar a
alimentat în loc să împiedice modificările teritoriale din Sud81.
Dacă Rusia susține că Osetia de Sud și Abhazia sunt state independente și prin
urmare subiecte de drept internațional atunci poate renunța la rolul de mediator între
Georgia și acestea și poate cere Tbilisiului să discute direct cu Abhazia și Osetia. Cum
Georgia nu va accepta niciun aranjament care să implice recunoașterea independenței
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celor două regiuni, Moscova va rămâne prezența cheie în regiune82. Odată cu
recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud statutul trupelor ruse de
menținere a păcii se modifică pentru că acum nu mai este nevoie ca acestea să fie
amplasate în zonele de securitate ci pot fi amplasate pe teritoriul Abhaziei și Osetiei de Sud
prin tratate încheiate între Ținvali, Sukumi și Moscova. Astfel, trupele ruse vor fi prezente
în continuare pe teritoriul georgian asigurându-se că presiunea psihologică creată la
nivelul națiunii georgiene e palpabilă, devenind o metodă indirectă prin care Rusia își
poate atinge scopurile politice83.
Deși a pierdut la capitolul imagine, Rusia și-a atins scopul imediat: și-a întărit dreptul de a
asigura securitatea Abhaziei și Osetiei de Sud84. Aceste două teritorii, indiferent de statutul
lor la nivelul comunității internaționale, se vor dezvolta ca parte a zonei caucaziene a
Federației Ruse, iar Georgia nu poate face nimic să împiedice acest fapt 85. Abhazia și
Osetia de Sud au obținut ceea ce au vrut- independența- și nu vor renunța la ea, mai ales că
locuitorii acestor teritorii nu vor să se alăture unei țări de care s-au rupt acum mai bine de
10 ani și pe care o percep ca pe un agresor pe care numai garanțiile de securitate ruse îl mai
pot opri86.
Recunoașterea de către Moscova a independenței celor două regiuni separatiste este
poate cea mai importantă consecință a războiului pentru Georgia. Una dintre implicațiile
strategice cheie ale acestui conflict este că acum Georgia se află într-o situație de tipul „nici
război, nici pace„ în raport cu Rusia87. Georgia nu se mai află în situația de a împiedica o
anexare tacită a Abhaziei și Osetiei de Sud de către Rusia, ci de a supraviețui ca stat
suveran și democratic88.
Acum cele două regiuni s-au alăturat grupului de state parțial recunoscute ca
Taiwan, Republica Turcă a Ciprului de Nord sau Kosovo. Deși nu au obținut recunoașterea
din partea ONU, Abhazia și Osetia de Sud au relații diplomatice cu Federația Rusă, țară
membră a clubului nuclear cu drept de veto în Consiliul de Securitate al ONU 89. Cu toate
acestea Kosovo ,de exemplu, a fost recunoscut de 50 de state în primele luni de la
proclamarea independenței pe când Abhazia și Osetia de Sud au fost recunoscute numai de
Moscova, Minsk și Managua.
Dinamica regională și globală post-conflict a demonstrat poziția Rusiei la nivel
internațional. Proiectarea puterii militare în afara teritoriului său și apoi recunoașterea
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independenței a două regiuni separatiste a avut consecințe nedorite pentru Rusia. In acest
război a fost sprijinită numai de țări precum Belarus, Cuba sau Venezuela, iar susținerea
primită din partea unor grupări precum Hamas sau Hezbollah demonstrează izolarea pe
plan internațional90.
După încheierea acestui război niciunul dintre partenerii importanți ai Rusiei nu șiau exprimat sprijinul. Mai mult, Kazahstan și Kârgâstan, aliații fideli ai Moscovei, au dat
declarații standard cu privire la acest conflict91. Partenerii Kremlinului și-au lăsat așteptate
reacțiile invocând lipsa de informații pentru că au realizat, după ce au analizat aspectele
pur politice, că nu vor avea nimic de câștigat dacă se vor grăbi să-și exprime susținerea fără
echivoc pentru Moscova92. Chiar și China și-a exprimat îngrijorarea la aflarea informațiilor
despre recunoașterea de către Kremlin a regiunilor separatiste93 .
Organizațiile regionale care se presupune că ar fi trebuit să acorde sprijin puternic
Rusiei au avut o reacție vagă. Atât Organizația de Cooperare de la Shanghai cât și
Organizația Tratatului de Securitate Colectivă au cerut respectarea principiilor Planului în
șase puncte
mediat de Uniunea Europeană, iar documentele lor finale nu conțin termenul de „genocid”
utilizat de Rusia cu privire la motivația pentru care a declanșat invazia în Georgia 94.
Intr-adevăr, în declarația finală a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) se
exprimă îngrijorarea față de încercarea Georgiei de a rezolva militar situația din Osetia de
Sud și față de consecințele umanitare ale conflictului, dar nu condamnă ferm Georgia.
OTSC nu a dat o declarație unitară cu privire la situația din Georgia pentru că membrii săi
au propriile probleme teritoriale și văd întărirea rolului Rusiei în regiune ca pe o posibilă
amenințare pentru unitatea lor teritorială95.
Organizația de Cooperare de la Shanghai(OCS) s-a dovedit a fi capul de pod pentru
influența Chinei în spațiul CSI și un instrument prin care Beijingul să contrabalanseze
influența Rusiei. După summitul OCS, liderii țărilor membre au adoptat o serie de politici
care acționează în detrimentul CSI; Baku și-a reafirmat sprijinul pentru Nabucco, Armenia
și-a revitalizat principiul de „complementaritate” în politica externă, Ucraina a încercat să
implementeze o lege prin decret prezidențial prin care Rusia trebuia să ceară acordul
Kievului pentru mișcarea flotei ruse de la Marea Neagră, Uzbekistan a înregistrat o nouă
schimbare de politică externă prin inițierea procedurilor de ieșire din Comunitatea
Economică Eurasiatică și reapropiere de UE și SUA96.
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Armenia s-a grăbit să declare printr-un reprezentant al ministrului apărării că
raidurile aeriene asupra Georgiei nu au fost făcute de la baza aeriană rusă din Armenia, iar
Kazahstanul, cel mai important partener eurasiatic al Moscovei s-a abținut de la o opinie
clară asupra conflictului97. Nici Uzbekistan și nici Tadjikistan nu au sprijinit acțiunile
Moscovei deși Rusia le-a acordat sprijin în evenimentele din Andijan, respectiv în războiul
civil.
O atenție deosebită s-a îndreptat către reacția Azerbaidjanului care, ținând cont de
situația din Nagorno- Karabah și de faptul că se bazează pe Georgia pentru exportul de
energie, ar fi putut să aibă o poziție mai articulată. După zece zile de tăcere, la 20 august
2008 președintele Aliev declară că Rusia și Georgia sunt prietenii țării sale și ar vrea să
vadă relații prietenești între cele două state98. Răspunsul fară consistență al Vestului la
această criză pune Azerbaidjanul într-o situație dificilă- deși acțiunile Moscovei
subminează toate eforturile făcute de Baku în ultimii ani, nu poate riposta de teamă să nu
ajungă în aceeași situație ca Georgia99.
Reticența țărilor din CSI de a recunoaște independența Abhaziei și Osetiei de Sud
vine din faptul că liderii CSI asociază recunoașterea independenței cu redesenarea
granițelor post-sovietice. Comunitatea Statelor Independente, structura care simbolizează
moștenirea comună a statelor ex-sovietice cu excepția statelor baltice, e bazată pe
recunoașterea granițelor fostelor republici unionale drept granițe ale noilor state100 și în
acest sens acțiunea Rusiei a subminat CSI. Statele din acest spațiu, cu excepția Armeniei,
consideră curentele separatiste amenințări și condamnă constant separatismul la nivelul
politicii lor externe101.
Acest conflict are o importanță deosebită pentru jocul energetic. După colapsul
Uniunii Sovietice resursele energetice ale Caucazului de Sud precum și cele ale Asiei
Centrale au devenit disponibile piețelor internaționale. Liderii locali și cei vestici au înțeles
că exploatarea acestor resurse și dezvoltarea rutelor de export sunt importante pentru
dezvoltarea acestor mici state înconjurate de mari puteri regionale.
Energia este principalul vehicul pentru întărirea suveranității statelor din Caucazul
de Sud și de aceea este o parte complexă a jocului geopolitic, iar acest coridoru energetic și
expansiunea sa este incompatibil cu ambițiile geopolitice ale Moscovei102. Teritoriul
georgian este un important punct de tranzit energetic către Europa atât prin oleoductul
Baku - Tbilisi – Ceyhan (BTC) cât și prin gazoductul Baku - Tbilisi - Erzurum (BTE) .
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Războiul nu a avut efecte majore asupra infrastructurii energetice caucaziene, dar o
serie de incidente precum aruncarea în aer de către trupele ruse a podului de cale ferată
Kaspi care face legătura cu coasta Mării Negre și a unui tren cisternă care transporta petrol
azer, AZERPETROL, sugerează că invazia rusă a avut legătură și cu acest coridor energetic
pentru a demonstra vulnerabilitatea rețelei de transport georgiene 103. Trupele ruse nu au
distrus nicio conductă care tranzitează teritoriul georgian, dar nici nu ar fi fost în avantajul
Rusiei să acționeze astfel pentru că și-ar fi stricat imaginea ca exportator de energie de
încredere și s-ar fi plasat în atenția NATO dacă ar fi atentat direct la securitatea
infrastructurii energetice104.
Implicațiile războiului pe termen scurt pentru coridorul energetic caucazian sunt
complexe. Georgia a fost mereu considerată veriga slabă a coridorului energetic Est-Vest
din cauza instabilității politicii interne și conflictelor nerezolvate. Guvernarea Saakașvili a
vrut să schimbe acestă realitate construind un stat funcțional democratic, dar prin
acțiunile recente Tbilisi a subminat toate progresele realizate de la Revoluția Trandafirilor
până în 2008. Prin acest conflict, Rusia a reușit să creeze instabilitate în Georgia și fără
îndepărtarea lui Saakașvili de la putere ceea ce este suficient pentru a ridica suspiciuni
asupra stabilității Georgiei și pentru a determina investitorii să se gândească de două ori
înainte de a demara un proiect în zonă. Vulnerabilitatea strategică a Georgiei influențează
climatul psihologic al dezvoltării coridorului energetic de la Marea Caspică prin Caucaz
către Vest, coridor văzut de statele vestice drept o alternativă de a-și diminua dependența
energetică de Rusia105.
Imaginea acelor „grupuri de recunoaștere” care au paralizat funcționarea unui port
vital pentru Georgia, Poti, aflat la nord de terminalul Baku-Supsa ar putea fi de ajuns
pentru a ridica serioase semne de întrebări pentru investitori106, semne de întrebare
alimentate și de evenimente anterioare conflictului precum cel din 5 august 2008 când a
avut loc o explozie a unei porțiuni din BTC în estul Turciei, acțiune revendicată de PKK.
Acest atac asupra oleoductului BTC cu numai câteva zile înainte de începerea războiului în
Georgia este probabil o coincidență, dar subliniază riscul utilizării Caucazului drept coridor
energetic către Europa, unul dintre motivele principale ale susținerii pe care Georgia o are
din partea SUA107.
În acest context, Kazahstan și Turkmenistan ar putea decide să excludă Vestul
pentru exportul de energie, bazându-se mai degrabă pe China decât pe Europa pentru
diversificarea rutelor de export și, de asemenea, să ajungă la un acord cu Rusia.
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O asemenea dezvoltare a evenimentelor ar accelera influența energetică a Rusiei asupra
Europei108.
Acțiunile Georgiei au scăzut vertiginos șansele ca un proiect energetic de anvergură
să fie dezvoltat în zonă și vor scădea încontinuare dacă acest conflict nu-și va găsi o
rezolvare unanim acceptată la nivel internațional109.
Implicațiile războiului
La nivel regional, războiul a restabilit controlul Moscovei asupra Caucazului de Sudo zonă geopolitică crucială cu o poziție unică între Rusia și Iran care leagă Marea Caspică
de Marea Neagră110. Caucazul este poarta de acces a Vestului la resursele Asiei Centrale și
de asemenea, asigură legătura logistică a NATO din Europa cu Afganistanul pentru că
aproape toate zborurile NATO cu destinația Afganistan traversează Georgia și
Azerbaidjan111.
Întărirea prezenței militare a Rusiei în Caucazul de Sud asigură îndeplinirea unui
scop strategic important al Moscovei și anume controlul asupra exportului de gaz provenit
din Asia Centrală prin care Rusia se asigură că statele central-asiatice nu duc o politică
ostilă Moscovei în chestiunile majore precum construcția de noi rute de export112
La nivelul Comunității Statelor Independente acest război evidențiază criza din
interiorul acestei structuri, dar și a tuturor structurilor integraționiste din spațiul exsovietic. Problemele nu se limitează la regtragerea Georgiei din CSI ci la faptul că aliații
Rusiei nu s-au arătat dispuși să sprijine Moscova113. Liderii statelor din CSI nu s-au grăbit
să încerce o reconciliere între părți și s-au distanțat de orice evaluare a situației114, iar în
ciuda lobby-ului făcut de Rusia nicio țară membră CSI nu a recunoscut Abhazia și Osetia
de Sud. Retragerea Georgiei din CSI a redus ,însă, numărul țărilor care se opun intereselor
Moscovei promovate prin această organizație și prin urmare e posibil ca șansele
eficientizării CSI-ului să crească115.
Al șaselea război din regiunea caucaziană din intervalul 1990- 2008 pare să fi luat
prin suprindere guvernele vestice, deși pe tot parcursul anului 2008 au avut loc o serie de
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evenimente care au subliniat creșterea tensiunilor dintre Georgia și cele două regiuni
separatiste116.
Adevărata semnificație a crizei din Caucaz este că Rusia a adoptat o nouă politică de
forță în relațiile sale externe, arătând puțină încredere în organizații internaționale ca ONU
sau OSCE în care exercită o influență considerabilă117. Rusia a încercercat și a reușit să
scurtcircuiteze modalitățile tradiționale de rezolvare a conflictelor și a modificat unilateral
granițele unui stat membru ONU118. Acestă neîncredere dezvăluie viziunea liderilor ruși
asupra politicii mondiale: organizațiile internaționale sunt un paravan pentru promovarea
intereselor SUA și aliaților europeni119. Astăzi sunt multe țări care împărtășesc viziunea
Rusiei în privința unei noi ordinii mondiale, de la China și Venezuela până la Iran și Siria și
altele care o înțeleg ca Turcia sau India.
Succesul campaniei militare și slaba reacție a Vestului poate crea la Moscova iluzia
că problemele pot fi rezolvate fără negocieri120. Inacțiunea Vestului va încuraja Moscova
să-și continue politica și poate să utilizeze aceeași tactică în Moldova sau Ucraina, însă, pe
de altă parte, se poate presupune că războiul cu Georgia a dat o lecție și altor state și astfel,
Rusia își poate atinge obiectivele fără a mai utiliza forța121.
O privire de ansamblu asupra conflictului sugerează că Moscova utilizează toate
resursele politice, economice și militare pentru a modifica harta politică a Eurasiei,
bazându-se pe faptul că NATO nu dispus să intervină militar pentru state ca Georgia sau
Ucraina numai dacă sunt membre ale organizației euro-atlantice și pe faptul că resursele
energetice o fac imună la sancțiunile economice pe care Vestul le-ar putea impune122.
În lipsa unei reacții tangibile a Vestului care să sancționeze politica Rusiei, Moscova
este posibil să concluzioneze că uzul de forță pentru atingerea obiectivelor de politică
externă în Eurasia este o soluție123.
Argumentația utilizată de Moscova pentru a motiva primul război după încheierea
Războiului Rece are importanță deosebită pentru că statele vecine sunt îngrijorate că așa
va legitima Moscova viitoare intervenții în afara granițelor124. Moscova a pretins atât la
nivel intern cât și la nivel internațional că a acționat pentru apărarea „cetățenilor ruși” din
Osetia de Sud, dar această pretenție a dreptului Rusiei de a-și apăra cetățenii din afara
granițelor prin forță invocând conceptul „Responsabilitatea de a Proteja”(R2P) adoptat de
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Adunarea Generală a ONU la Summitul Mondial din 2005 este controversată 125. Normele
R2P se referă la responsabilitatea unui stat de a-și proteja cetățenii în interiorul
granițelor126, iar afirmațiile Rusiei cu privire la genocid și purificare etnică contrastează cu
dovezile oferite de organizațiile internaționale127.
Refuzul Vestului de a internaționaliza medierea și mecanismele de menținerea a
păcii din Abhazia și Osetia de Sud precum și presiunile făcute asupra Georgiei de a permite
trupelor ruse de menținere a păcii să rămână pe teritoriul său în contextul intensificării
tensiunilor a permis Rusiei să pretindă că intervenția sa a făcut parte din misiunea de
menținere a păcii128.
Decizia Rusiei de a duce un război de agresiune împotriva unui stat vecin
demonstrează că Moscova nu a reușit să-și impună obiectivele politice prin instrumente
politice în Caucazul de Sud și nu a avut altă opțiune decât de a recurge la război ca ultim
instrument și foarte costisitor pentru reputația sa la nivel internațional 129. Rusia nu a
reușit să convingă comunitatea internațională de legitimitatea acțiunilor sale și riscă o
marginalizare pe scena internațională130.
Conflictul din Georgia a pus statele europene în situația dificilă de a se împărți între
susținători necondiționați ai SUA și o tabără mai moderată131. Acest război a demonstrat că
Vestul nu este capabil să asigure securitatea partenerilor strategici, susținerea oferită
Georgiei fiind doar la nivel retoric.
Războiul din Georgia a relevat că au apărut noi realități strategice în zona
Caucazului de Sud, realități determinate de politica ambițioasă a Rusiei de redeveni o mare
putere. Intervenția Rusiei în Georgia este punctul culminant al revenirii Rusiei în afacerile
est-europene și central-eurasiatice pe fondul prețului mare al energiei132. Conflictul rusogeorgian a arătat că forța militară a devenit încă o dată un factor major în politica externă a
Rusiei133.
Federația Rusă a pus la încercare normele și principiile securității europene. Această
provocare constituie cel mai serios pericol la adresa arhitecturii de securitate europeană de
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la sfârșitul războiului rece pentru că subminează chiar asumpțiile pe care este construită
securitatea Europei134.
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DE LA GEOPOLITICĂ LA GUVERNANŢĂ UMANISTĂ
Lector univ. dr. Salomeea ROMANESCU

Abstract: This article introduces the integrator concepts like humaine security and sustainable
development and decision making concepts like global humaine governance, as possible theoretical
solutions for the democratisation of the process of global geo-governance. Geo-governance is defined as a
new type of relation between Western Great Powers and transnational capitalists actors, according to the
author of this article. In this case the axes of geopolitics will shift from the balance of power field, stability,
auto-defence, sphere of influence to alliances of global market concerning competitiveness, capital flow,
trade expansion, coordination of working market mechanism.
Keywords: auto-defence, balance of power, capital flow, competitiveness, geo-governance, global market,
humaine governance, sphere of influence. stability, sustainable development, trade expansion.
Cuvinte-cheie:

Introducere

Aceast studiu cuprinde trei capitole: primul introductiv prezintă tipurile ignorate de
ameninţări care demonstrează influenţele economice asupra revoltelor populare şi legătura
dintre globalizare şi integrare europeană, al doilea introduce oportunităţile comune
extinderii Uniunii Europene către Ţările Europei Centrale şi de Est şi al treilea face
propuneri pentru o paradigmă a cooperării, punct de pornire pentru un nou model al
guvernanţei umaniste globale. Toate aceste trei capitole prezintă problemele dintr-o
perspectivă feminină: noua paradigmă a Securităţii Umane luând în considerare tipurile de
ameninţări ignorate, oportunitatea unei relaţii de cooperare pentru a face faţă provocărilor
comune importante pentru toţi actorii implicaţi pe plan european, guvernanţa umanistă
pentru dezvoltare durabilă. Această primă secţiune a primului capitol evaluează modul în
care schimbarea structurală la nivelul sistemului internaţional, precum globalizarea şi
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sfârşitul Războiului Rece are impact asupra Agendei Securităţii, prin căutarea tuturor
tipurilor de ameninţări ignorate legate de securitate în Europa de după Războiul Rece, din
punct de vedere feminist: foamete, boli, analfabetism, abuz de persoane şi exploatare,
poluare a aerului şi a apei, schimbări climatice şi, în special, şomaj. Astfel conceptul
comprehensiv al securităţii reprezintă o mare provocare pentru state şi alte instituţii
existente. Acest tip de provocare constă într-o nouă legătură între ameninţările politice, de
securitate şi economice care au schimbat capacitatea statului de a percepe şi a răspunde
noilor tipuri de provocări şi nevoile pentru acţiune de pe o parte şi în provocarea
instituţională legată de competenţa instituţiilor existente pentru acţiune internaţională pe
de altă parte şi, în sfârşit, pentru potenţialul de coordonare între state şi alte forţe nonstatale (transnaţionale şi subnaţionale).
Prima secţiune explică, de asemenea, legătura dintre Integrare şi Globalizare, prin
avertizarea privind impactul prezent şi viitor al integrării asupra sărăcimii majorităţii
Ţărilor din Europa Centrală şi de Est. O analiză a schimbărilor şi provocărilor pentru
extinderea europeană nu este un scop în sine, este o cale utilă de înţelegere a lumii sociale
şi politice într-o gramsciană percepţie feministă, care produce o societate mai “feminină” şi
un nou model de guvernanţă prin adaptarea emergentei geoguvernanţe pentru realizarea
(respectarea) drepturilor omului.
Geoguvernanţa este un termen nou introdus de acest studiu, concept ce încearcă
să facă legătura între conceptul de guvernanţă promovat de Uniunea Europeană şi
conceptul de geopolitică, în cadrul relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Ţările din
Europa Centrală şi de Răsărit, după prăbuşirea ordinii internaţionale din 89/90, atunci
când s-au ridicat mai multe probleme complexe, importante şi în acelaşi timp
controversate privind relaţiile externe ale UE, şi anume extenderea Uniunea Europeană
prin includerea ţărilor Central şi Est Europene. Această primă extindere înspre Europa de
Est a Uniunii Europene a devenit cunoscută drept ˝Reunificarea Continentului European˝.
Perspectiva guvernanţei se bazează atât pe Relaţii Internaţionale cât şi pe politica
comparată, şi consideră că Uniunea Europeană nu este nici organizaţie internaţională, nici
un sistem politic intern, ci un sistem nou apărut de guvernanţă fără guvern.
Cei mai radicali teoreticieni consideră că guvernele nu au cunoştinţele şi
informaţiile necesare pentru a rezolva problemele economice şi sociale complexe,
guvernanţa fiind definită ca interacţiune dintre actorii publici şi privaţi.
Guvernanţa multistratificată se concentrează pe aspectele teritoriale ale guvernanţei
în Europa, asemenea federalismului. Spre deosebire de literatura federalistă, cercetătorii
din domeniul guvernanţei stratificate sunt preocupaţi nu numai de distribuţia autorităţii
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între statul naţional şi Uniunea Europeană, ci în general de transferul de autoritate de la
guvernele naţionale către actorii supranaţionali şi subnaţionali1.
Geoguvernanţa în spaţiul european reprezentă actorii multinaţionali agregaţi la
nivel european, în cadrul European Round Table of Industrialists, în coaliţie cu marile
puteri maritime şi continentale - constituind puterea hard, sau societatea politică.
Democratizarea geoguvernanţei implică o largă participare la procesul decizional a
altor categorii de actori: puterea în stat, ca un balansor între cele două coaliţii în formare,
cea a puterii hard şi cea a puterii soft, cea din urmă reprezentată de puterea socială, aşa
numita societate civilă.
Este necesar a se face trecerea de la geopolitică la guvernanţă umanistă, la nivel de
discurs teoretic.
Mai întâi aş dori să prezint în continuare felul cum este descrisă geopolitica.
Geopolitica este descrisă ca fiind o concepţie generală care ia în calcul şi
analizează acţiunile tuturor actorilor prezenţi pe scena internaţională.2 Sfârşitul războiului
rece a avut printre consecinţe, deloc paradoxal, o creştere a succesului termenului de
geopolitică şi a preocupărilor de geopolitică.
De-a lungul istoriei marile puteri terestre au personificat regimurile tiranice, iar cele
maritime, mai mobile şi cu orizonturi mai largi, pe cele democratice. De aceea specialiştii
în geopolitică au intuit că realizarea unui proiect de făurire a Europei Unite, fie şi pe etape
sau pe anumite spaţii la început – era o operă pe cât de grandioasă, pe atât de dificilă, care
nu era de conceput decât într-un context internaţional determinat şi controlat de marile
puteri democratice ale lumii.
Vom continua încercând să răspundem la întrebarea care este relaţia dintre aceste
trei procese simultane în majoritatea Ţărilor din Europa Centrală şi de Est: procesul de
transformare multinivel şi multidimensional, procesul integrării în Uniunea Europeană iar
ambele procese se întâmplă în contextul larg al procesului Globalizării. Toate aceste
macro-procese sunt strâns legate şi este dificil sau chiar imposibil de distins în mod clar
transformarea, europenizarea şi procesele globale şi impactul lor asupra economiilor şi
societăţilor ţărilor în tranziţie, deoarece nu avem o abordare teoretică care să fie capabilă
să explice această simultaneitate. Această impotenţă este determinată mai ales de faptul că
teoriile existente ale integrării sunt limitate.
Presupunem faptul că dacă am dori să găsim soluţii în viaţa reală ar trebui să găsim,
de asemenea, la nivel teoretic, luând în considerare puterea ideii pentru schimbare. Avem
nevoie de o nouă teorie a integrării, ca un instrument util pentru generarea de modele
1
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alternative de guvernanţă adecvate realităţii integrării europene. Avem nevoie de o nouă
teorie deoarece cele vechi sunt limitate şi nu sunt capabile să explice realitatea.
În ciuda dominării continue a statelor naţionale, corporaţiile multinaţionale,
organizaţiile internaţionale şi instituţiile supranaţionale, suis-generis, precum Uniunea
Europeană, îşi împart scena politicii globale afectată de dezvoltarea economică şi politică
combinată cu schimbările tehnologice. Nepriceperea guvernelor în a administra
problemele survenite din tranzacţiile transnaţionale necesită cooperare chiar cu preţul
pierderii autonomiei. Ţările Europei Centrale şi de Răsărit nu au reuşit să garanteze
securitate comprehensivă şi în special securitate umană şi dezvoltarea durabilă. Şi din
această cauză priorităţile lor pe termen lung privind politica externă, au fost să completeze
acest vid de securitate, prin regimul Politicii Externe şi de Securitate Comună al Uniunii
Europene şi prin integrare în structurile Uniunii Europene, potenţialitate pentru un joc
câştig-câştig, în schimbul scenariului jocului cu suma nulă.
Vom demonstra, de asemenea, faptul că suveranitatea statului şi suveranitatea
personală sunt doar mituri deoarece, în realitate, corporaţiile multinaţionale nu sunt
subordonate statelor şi organizaţiilor internaţionale sau supranaţionale suis-generis
precum Uniunea Europeană. Legile supranaţionale au autoritate superioară celor
naţionale în cadrul procesului de europenizare, tocmai din această cauză aceste state nu
pot determina propriile lor politici în domenii ce ţin de competenţa exclusivă a Comisiei
Europene sau partajată. Aceşti actori non-statali au interese diferite, politicile publice au
mai puţină importanţă deoarece ei operează în cadrul domeniului societal şi dincolo de
controlul direct al statului. Vom recapitula, în această secţiune, teoriile existente ale
integrării punctând limitele acestora.
Neofuncţionalismul3 explică Integrarea europeană printr-un accent pe dinamicile
interne ale politicilor europene, spill-over, din diferite sectoare ale economiei către sectorul
politic. Structura mai largă situată în cadrul integrării europene este complet ignorată. Este
imposibil de luat în considerare schimbarea structurală precum globalizarea şi sfârşitul
Războiului Rece.
În contrast cu neo-funcţionalismul, în care se accentuează importanţa grupurilor
non-guvernamentale

de

interese

în

procesul

integrării

europene,

inter-

guvernamentalismul consideră structura internaţională un sistem anarhic în care doar
statele sunt actori importanţi. Această abordare argumentează faptul că statele continuă
politicile raţionaliste ale maximizării puterii şi securităţii cu scopul de a asigura
supravieţuirea acestora în absenţa unei puteri centrale la nivel internaţional.
Inter-guvernamentalismul liberal pune accentul predominant pe state ca principali
actori în relaţiile internaţionale, neglijând puterea ideilor şi a actorilor internaţionali ca
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forţe independente în spatele integrării. Comportamentul companiilor transnaţionale după
1980 în Uniunea Europeană este interpretat ca o adaptare raţională a angajamentului
interguvernamental, în timp ce implicarea politică şi ideile companiilor transnaţionale
sunt considerate rezultat al revendicărilor interguvernamentale, dar nu ca forţă
independentă.
Alternativa Neo-Gramsciană4 dă un alt răspuns acestui comportament, arătând
rolul şi puterea influenţei şi controlului acestui capital transnaţional şi a actorilor
financiari la nivel european, fiind o teorie critică care încearcă să explice schimbarea şi care
tratează natura umană şi toate structurile, incluzând sistemul internaţional ca produs al
istoriei şi implicit subiect consecvent al schimbării.
Revigorarea integrării europene din mijlocul deceniului 80 a reconciliat integrarea
cu globalizarea. Cum a fost posibil? Răspunsul este, evident, simplu, aceleaşi facţiuni
transnaţionale ale capitalului care sunt în spatele integrării europene sunt componente ale
unui larg bloc istoric transnaţional, care lucrează în cadrul unui profil înalt, care includ, de
asemenea, organizaţii private precum Bilderberg, Comisia Trilaterală şi Masa Europeană
Rotundă a Industriaşilor (ERT)5 care reprezintă grupul de lobby pentru primele. Acest bloc
a generat idei, instituţii şi capabilităţi materiale pentru o schimbare globală, noi forme ale
neoliberalismului statelor. Acest bloc a fost cel care a influenţat dezvoltarea integrării
europene făcând-o compatibilă cu globalizarea, nu opusă acesteia. Este corect să fim de
acord cu Robert Cox atunci când afirmă că sarcinile pentru schimbarea Ordinii Mondiale
încep cu eforturi laborioase de construire a unui nou bloc istoric, iar studiul va încerca să
analizeze potenţialitatea unei astfel de posibilităţi în Europa, de după Războiul Rece.
Schimbarea polarităţii sistemului internaţional după Războiul Rece reflectă
dezvoltarea unor variabile structurale noi ca rezultate ale tendinţelor care ajută la
revizuirea entităţilor instituţionale, precum Uniunea Europeană si politicile statelor. Nu
toate elementele schimbării sunt cauze ale conflictelor deoarece nu polaritatea ci
polarizarea poate conduce la situaţii de conflict. Nu există încă indiciu că un asemenea
proces se va întâmpla în subsistemul european, dar situaţiile viitoare nu sunt predictibile.
Astfel aceast studiu va încerca să analizeze potenţiala polarizare în Europa, ca un produs al
dorinţei de schimbare a perdanţilor care reprezintă puterea socială a procesului de
integrare europeană, cu cele trei aspecte: finalitate, integrare pe verticală şi extindere,
proces care este condus de forţele transnaţionale ale globalizării, care sunt de fapt
câştigătorii reali.
Ce este important de observat este faptul că statele devin o “curea de transmisie“ de
la nivel global la nivel economic naţional “subminând suveranitatea şi autonomia în toate
aspectele securităţii”. Acest fenomen „poate fi numit internaţionalizarea statului”, conform
4
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lui Robert Cox. Acest fenomen a creat aşa-numita fractură socială, motor al conflictelor
globalizării.
Legat de această fractură socială a Globalizării şi extinderii europene către Tările
din Europa Centrală şi de Răsărit, ar trebui să începem analiza proiectului hegemonic care
se derulează, a sintezei neoliberalismului încetăţenit, destinat unificării actorilor capitalişti
transnaţionali (TNC-s) Aceasta include scopul social care sprijină Ordinea Europeană
emergentă. Compromisul de la Maastricht reflectă creşterea graduală a ceea ce poate fi
numit un neoliberalism încetăţenit. Aceasta este opinia neoliberală cu accentul deosebit pe
forţele pieţei globale şi libertatea mişcării capitalului transnaţional. Deci, ca rezultat al
acestui proces, pieţele devin din ce în ce mai deconectate de instituţiile sociale naţionale de
după război şi riscăm o schimbare a dictaturii naţionale cu o dictatură internaţională, în
aşa-numitele ţări de tranziţie.
Pe de o parte, putem citi “embedded neo-liberalism” neoliberalismul încetăţenit ca
rezultat al luptei dintre trei proiecte ale neoliberalismului, neomercantilismului şi social
democraţiei supranaţionale. Proiectul neoliberal a încorporat aceste direcţii rivale în aşa
manieră încât ele au fost subordonate intereselor capitalului global (neglijând problemele
social democratice în acest compromis). Pe de altă parte, neo-liberalismul încetăţenit poate
fi interpretat, de asemenea, ca un proiect hegemonic al unei clase capitaliste transnaţionale
a Europei. Această clasă a fost dominată de către conducerea unei facţiuni globaliste atât în
termeni financiari, cât şi industrial globali, multinaţionalele.
Acest proces al asimilării este un puternic proiect extrem de atractiv care devine
baza pentru expansiunea către Europa Centrală şi de Est. Studiul ar dori să argumenteze
faptul că integrarea europeană nu este doar un scenariu „win-win” câştig-câştig, aşa cum
este considerată teoria integrării; chiar dacă înlăturarea barierelor comerţului liber şi
strânsa integrare a economiilor naţionale, au potenţialitatea de a îmbogăţi pe fiecare, în
special săracii. Care este motivul acestui eşec? Neglijarea protecţiei sociale şi negarea
existenţei şomajului structural de către modelele standard pe care economiştii le-au
utilizat de generaţii, ar putea fi o explicaţie; singurul motiv al existenţei şomajului a fost
retribuţia prea mare care sugerează un simplu remediu: salarizare mai mică. Ei
argumentează faptul că pieţele au lucrat perfect şi atrage atenţia că pieţele prin ele însele
au început să dea rezultate eficiente şi acestea au eşuat să lase să intervină guvernul în
domeniul pieţei pentru orientarea creşterii economice şi pentru bunăstarea fiecăruia.
Pe scurt, neoliberalismului încetăţenit a fost interpretat aici ca un potenţial proiect
hegemonic al clasei capitaliste transnaţionale a Europei şi expresia intereselor şi
identităţilor colective. Discursul şi strategia au continuat să joace un rol important în
implicarea regimului guvernanţei socio-economice europene în anii 90. Întrebarea este
cine va clarifica şi proteja interesele publice împotriva extinderii globale a intereselor
financiare şi comerciale private, când acestea vor ajunge prea departe?
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Studiul va introduce în final conceptul de dezvoltare durabilă şi securitate umană în
contrast cu actualul concept de securitate la nivel European. Conceptul de securitate
umană are potenţialitatea de a pleda pentru perdanţii integrării, intelectualii organici
având misiunea nobilă a imaginării unui contraproiect hegemonic bazat pe construirea
unui nou bloc istoric. În concluzii aş dori să analizez posibilitatea reînvierii proiectului
integrării europene, vom discuta şi despre un viitor posibil scenariu de guvernanţă
umanistă care ar include oportunitatea pentru rezistenţă împotriva proiectelor hegemonice
dominante. Metoda de înţelegere istorică merge mai departe cu ajutorul perspectivei neoGramsciene şi deschide uşa alternativelor pentru integrarea europeană.
Între problemele care stârnesc neliniştea şi influenţează dezvoltarea contemporană,
un loc aparte pentru spaţiul european îl ocupă procesul de integrare, preocupare ce nu este
deloc nouă6 şi, cu toate acestea, poate mai actuală ca oricând.
Conceptul de integrare este polisemantic. Astfel, în plan social, ţinând cont de
sensul etimologic al termenului şi de cel convenţional dobândit din multiplele teoretizări,
se impune realizarea distincţiei între integrarea din interiorul unui stat şi integrarea
internaţională.
Aşa cum rezultă din titlu, preocuparea mea vizează aspectul internaţional al
integrării şi aceasta pentru că, în cazul integrării naţionale ne aflăm, de fapt, în faţa
formării unei naţiuni şi a unui stat naţional, pe când integrarea internaţională, care are la
bază deja naţiuni bine şi îndelung formate, implică cu totul alte aspecte.
De pildă, în opinia profesorului olandez Jan Tinbergen, laureat al premiului Nobel
în ştiintele economice, integrarea internaţională poate fi definită ca fiind crearea celei mai
de dorit structuri economice mondiale, prin suprimarea obstacolelor artificiale din calea
funcţionarii optime şi prin introducerea deliberată a tuturor elementelor necesare
coordonării şi unificării.
Se desprinde de aici concluzia că autorul nu are în vedere grupări de state închise şi
bine organizate, care nu vizează aspectele instituţionale, ci modificările de ordin structural
în cadrul economiei mondiale.Cu alte cuvinte, în această viziune, integrarea presupune o
cooperare economică la nivel mondial, care să nu ţină cont de graniţe şi de state, de
autorităţi şi de alte criterii decât cele ale eficienţei maxime.
În plan lingvistic, în limba română verbul ,,a integra" înseamnă a se introduce întrun tot, devenind parte componentă, a se îngloba, a se armoniza într-un tot şi provine din
latinescul ,integro-integrare", care înseamnă a reduce la starea iniţială, a restabili, a relua,
a înnoi, a întregi, a completa, a îndrepta, a repara, a împrospăta.
6
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Substantivul integrare provine din verbul a Integra care desemnează acţiunea de a
integra şi rezultatul ei. In limba franceză integrer"7 si în limba engleză “to integrate" provin
tot din latinescul ,,integro - integrare'' şi au cam acelaşi sens ca şi în limba română.
Din punct de vedere etimologic, prin integrare înţelegem acţiunea de formare a unui
întreg, prin unirea părţilor componente.Unii autori englezi acceptă sensul oferit de Concise
Oxford English Dictionary, după care: integrarea este combinarea părţilor într-un întreg şi
uniunea este un întreg rezultat din combinarea unor părţi şi a unor membri. Astfel,
integrarea este procesul de atingere a stadiului de uniune8.
In sens sociologic, termenul este utilizat adesea pentru a desemna fie stabilirea unei
strânse interdependenţe între părţile unei fiinţe vii sau între membrii unei societăţi, fie
uniunea formată din entităţi multiple sau, în planul socialului, din mai multe grupări de
oameni.
In acest context, Tinbergen conturează şi înţelesul sintagmei de ordine socială
mondială care va fi o ordine mondială, constituită din totalitatea relaţiilor şi instituţiilor formale şi informale - care leagă între ele persoanele şi indivizii ce trăiesc în naţiuni
diferite. Ea se întinde de la familia agenţiilor O.N.U. până la toate formele de contacte bi şi
multilaterale, incluzând organizaţii precum: Uniunea Europeană(UE), Organizaţia pentru
cooperare economică şi dezvoltare (O.E.C.D.), un mare număr de organizaţii
internaţionale nonguvemamentale, întreprinderi transnaţionale - în sinteză deci toată
partea icebergului mondial, aflată deasupra nivelului naţional.
La rândul său Francois Perroux9 dă integrării un sens ce nu contravine celui mai
înainte prezentat, afirmând că “integrarea economică a Europei este un proces, un
ansamblu de realizări dinamice, unde forţele de expansiune sunt singurele decisive, adică
acele forţe care scapă, prin definiţie, schemelor statice ale concurenţei complete".
În schimb, Ernest B. Haas, unul dintre cei mai autorizaţi autori occidentali în
materie, defineşte integrarea ca fiind: “un proces în cursul căruia actorii politici din diferite
structuri naţionale, sunt convinşi să-şi modifice realitatea, speranţele şi activităţile politice
spre un nou centru, ale cărui instituţii posedă ori pretind jurisdicţie asupra statelor
naţionale preexistente” 10.
Majoritatea teoreticienilor care abordează integrarea economică utilizează
conceptele de integrare negativă şi integrare pozitivă.
Prin integrare negativă înţeleg eliminarea tuturor discriminărilor din calea
circulaţiei marfurilor şi a mijioacelor de producţie, iar prin integrare pozitivă formarea şi
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aplicarea unor politici coordonate şi comune în vederea realizării unor obiective economice
şi de bunăstare, altele decât eliminarea discriminărilor.
Ambele concepte se referă la integrarea economică, al cărei ţel final este puterea
economică.
Rezultatul unei integrări negative poate fi o piaţă comună deşi Tratatul de la Roma,
de exemplu, nu elimina toate discriminările, permiţând ţărilor membre, ca pe baza
acordului Comisiei, să menţină unele din ele, cum ar fi cele pentru dezvoltarea unor
regiuni rămase în urmă.
Nici în ceea ce priveşte integrarea pozitivă, Comunitatea Economică Europeană nu
include toate consecinţele ei favorabile.Oricum cele două forme de integrare pot fi
considerate treptele spre integrare economică totală, care ar presupune ,,unificarea
monetară, fiscală, socială, politici anticiclice şi ar impune înfiinţarea unei autorităţi
supranaţionale, ale cărei decizii să fie obligatorii pentru toate statele membre.
Americanul William A. Welsh, concepe integrarea ca implicând trei direcţii de
dezvoltare:
- o anumită delegare de autoritate de la entităţile naţionale către entităţile
internaţionale de decizie;
- creşterea nivelurilor de interacţiune între unităţile naţionale nu numai în termeni
absoluţi, dar şi relativ la nivelurile de interacţiune între unităţile naţionale constitutive şi
unităţile naţionale care nu fac parte din mecanismul integrării;
- înlăturarea unor atitudini negative din partea liderilor politici în activitatea
organismelor naţionale implicate, faţă de instituţiile internaţionale de decizie şi faţă de
integrare în general.
Fredrich Kahnert, şeful diviziei de cercetări a Centrului de Dezvoltare al
Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (O. C. D. E.) lărgeşte sfera conceptului,
precizând şi câteva diferenţe, între dimensiunile fundamentale şi cele secundare ale
naţiunii.
In concepţia sa, prin integrare se înţelege, suprimarea progresivă a discriminărilor
datorate existenţei frontierelor naţionale care afectează activitatea ţărilor membre. Aceste
discriminări pot restrânge fluxul de bunuri şi servicii dintre ţări, circulaţia factorilor de
producţie, precum şi contextul general al politicii economice, care domină jocul factorilor
de producţie.
După un raport al Consiliului Europei, termenul de integrare nu desemnează numai
un ideal static, ci şi un proces dinamic, sumă a tuturor eforturilor vizând realizarea unei
uniuni, ca aceea a Europei, de exemplu, ea fiind în acelaşi timp şi obiectivul ultim - crearea
unităţii totale - şi procesul tensionat al unui mare număr de activităţi diverse, depuse
pentru atingerea acestui scop final.

235

Printre conceptele legate de integrare, cel de comunitate politică are un rol aparte,
desemnând elementele ce completează înţelesul noţiunii de integrare.
Dintre acestea amintim:
a) schimbul de valori între membrii respectivei comunităţi prin intermediul unei
decizii obligatorii, care creează procedura;
b) comunitatea care creează trei feluri de integrare:
- cea de control efectiv asupra folosirii mijioacelor de violenţă;
-centrul de luare a deciziilor, capabil să afecteze în mod semnificativ alocarea
resurselor şi recompenselor în întreaga comunitate;
-nucleul identificării politice pentru o largă majoritate de cetăţeni cu conştiinţa
politică.
c) existenţa între membrii comunităţii a anumitor legături de solidaritate, care îi
disting pe ei şi Comunitatea în ansamblu, de alţi membri al mediului social înconjurător.
Din cele prezentate ne putem lesne da seama că termenul integrare îşi dezvăluie
miraculoasa proprietate de a dobândi, în fiecare caz în parte, un înţeles diferit sau cel puţin
o semnificaţie cu nuanţă particulară.
Cu toate acestea, consider că integrarea poate fi definită ca un proces
instituţionalizat, care implică un transfer treptat de competenţe decizionale naţional spre
un centru politic supranaţional, cu intenţia de a se forma, în final, o nouă entitate politică.
Acest punct de vedere este susţinut şi de acţiunile practice ale vieţii social - politice.
De pildă, Consiliul European din decembrie 1974 a încredinţat primului ministru belgian
de atunci, Leo Tindemans, sarcina ca, într-un an de zile, să prezinte un raport în care să
definească conceptul de Uniune Europeană.
După ce a primit rapoarte de la toate instituţiile comunitare şi a avut numeroase
întâlniri şi discuţii cu membrii guvernelor celorlalte ţări membre şi cu alte forţe şi grupuri
de presiune, în decembne 1975, Leo Tindemans a prezentat raportul ce însumează 74
pagini şi care propune să se definească în felul următor, diferitele componente ale Uniunii
Europene:
a) Uniunea Europeană presupune ca cei nouă21 să se prezinte uniţi faţă de lumea
exterioară. Acţiunea trebuie să devină comună în toate domeniile esenţiale ale relaţiilor
externe, când este vorba despre politica extenă, securitate, relaţii economice, cooperarea;
b) Uniunea Europeană presupune dependenţă reciprocă a prosperităţii economice a
statelor membre cu consecinţele acesteia; o politică comună în domeniul economic şi
monetar pentru a asigura această prosperitate, politici comune în sectoarele industrial şi
agrar, în domeniul energiei şi al cercetării, pentru a garanta viitorul;
c) Uniunea Europeană cere ca solidaritatea popoarelor celor nouă state să fie
eficientă şi eficace;
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d) Uniunea Europeana se exprimă efectiv în viaţa cotidiană a indivizilor. Ea concură
la protejarea drepturilor şi la ameliorarea cadrului vieţii;
e) Pentru a realiza aceste sarcini, Uniunea Europeană dispune de instituţii având
autoritatea necesară, pentru a defini o viziune politică comună, globală şi coerentă, de
eficacitate, indispensabilă, de acţiune şi cu legitimitatea conferită de controlul democratic.
Egalitatea de principiu a tuturor statelor membre va continua sa fie respectată în
cadrul Uniunii, prin dreptul fiecarui stat de a participa la formularea deciziilor politice.
f) Ca şi Comunitatea ale cărei obiective le continuă şi ale cărei cuceriri le menţine,
Uniunea Europeană se construieşte treptat. In acest grandios proiect totul se păstrează, iar
suma progreselor realizate paralel constituie saltul calitativ corespunzator: Uniunea
Europeană.
In concluzie, la această viziune a Uniunii Europene, Leo Tindemans afirmă:
,,Urmările politice ale acestor opţiuni trebuie să fie bine cântărite. Ele nu se vor
realiza fără un transfer de competenţă către organele comune. Ele nu se vor realiza fără un
transfer de resurse din regiunile prospere în zonele mai puţin favorizate. Ele nu se vor
realiza fără constrângeri, desigur, liber consimţite, dar exercitate apoi fără rezerve. Acesta
este preţul Uniunii"11.
Teza paşilor mici sau a integrării treptate, (susţinută într-o formă sau alta încă de la
înfiinţarea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului în 1951), a fost reluată în anii
1970 sub forma integrării în două trepte. Astfel, în 1974, la Paris, fostul cancelar Willy
Brandt arată că: ţinând seama de decalajele considerabile dintre situaţia economică a
diverselor ţări din comunitate, un tratament egalitar şi automat ar compromite în
momentul de faţă coeziunea celor nouă.Cei nouă erau: Belgia, Franţa, Germania, Italia,
Luxemburg, Olanda, Danemarca, Irlanda şi RegatuI Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord. Începând cu luna ianuarie 1995 Uniunea Europeană număra 15 membri; alături de
cei nouă mai sunt şi Grecia, Spania, Portugalia, Austria, Finlanda şi Suedia.
Noua paradigmă a securităţii umane pentru dezvoltare durabilă ca
numitor comun al tuturor actorilor europeni în confruntarea cu
provocările curente
Acest capitol al studiului se ocupă de conceptul de securitate umană şi dezvoltare
durabilă şi de impactul potenţial pozitiv al acestuia asupra calităţii vieţii.
În prima secţiune, necesitatea redefinirii securităţii umane este plasată în context
internaţional; a doua incearcă să definească securitatea umană şi a treia, arată importanţa
securităţii umane privită prin prisma transformării pierdanţilor prin integrarea europeană

11
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în câştigători, ca o potenţială modalitate pentru un scenariu pozitiv al integrării, ca un joc
între câştigători.
„Politicile mondiale nu trebuie privite ca un process ingheţat din punct de vedere
istoric, al statelor insetate de putere, ci ca un proces dinamic de interacţiune între indivizi,
grupuri, state şi instituţii internaţionale, toate fiind capabile sâ îşi adapteze simţul
propriului interes.”12
După Războiul Rece, conceptul militarizat de securitate, a fost contestat de concepte
multi-faţetate şi holistice13 ca securitate umană, concept căruia ii lipseşte o definiţie clară şi
orice măsuri stabilite de comun acord. Trebuie să semnalăm faptul că prin securitatea
militară nu s-a asigurat securitatea teritorială a unui stat-naţiune. Prăbuşirea aşanumitului comunism şi hegemoniei sovietice în Europa Centrală şi de Est a îndepărtat
pericolul militar imediat. Înlocuirea ameninţărilor militare majore din est cu ameninţările
multidimensionale la nivele multiple a generat o mare instabilitate a sistemului European
de securitate, care nu a fost pregătit să se ocupe de aceste aspecte, din punct de vedere al
competenţelor, strategiilor şi instituţiilor.
Deoarece europenii se confruntă cu atâtea provocări privind securitatea şi
oportunităţile promiţătoare, toate concurând şi solicitând mai multă atenţie şi resurse mai
mari, va fi dificil să ne ocupăm de ameninţările netradiţionale. Totuşi, unele dintre acestea
nu vor fi ignorate pentru mult timp. Securitatea individuală nu mai poate fi satisfacută
numai prin măsuri militare; este necesară o înţelegere multidimensională.
Securitatea umană este dificil de realizat în sistemul internaţional existent, dominat
în special de state suverane. Un sistem axat pe state nu poate asigura securitatea şi
bunăstarea. Statele-naţiuni riscă să-şi piardă suveranitatea externă şi internă. Conform
logicii noastre privind securitatea umană, statele-naţiuni trebuie sâ-şi reordoneze
priorităţile; problema este: după ce criterii? Acestea ar putea fi: suveranitatea persoanei
umane, participarea la luarea deciziilor şi răspunsul la necesităţile umane neîndeplinite.
Următoarele probleme trebuie să constituie prioritatea guvernelor şi organizaţiilor
internaţionale: foamea, locuinţele, îngrijirea sănătăţii, educaţia, locurile de muncă, mediul,
prevenirea războaielor, prevenirea crimei, grija pentru bătrâni, justiţia rasială, drepturile
femeilor, libertatea religioasă, reformele dreptului penal, planificarea urbană, populaţia,
participarea democratică, prevenirea alienării şi dependenţei de droguri.
Majoritatea liderilor ar insista asupra faptului că ei personal îmbrăţişează ordinea
de zi de mai sus. Totuşi, în practică, aceste probleme sunt subordonate priorităţilor de
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securitate naţională. În actualul sistem mondial, strategiile naţionale dezvoltate în primul
rând în jurul criteriilor de mai sus ameninţă capacitatea de supravieţuire a naţiunilor.
Luminile dezvoltării umane vor rămâne stinse pentru majoritatea omenirii până la
apariţia unei noi ordini mondiale. Este important să subliniem că nu pledăm pentru o
mobilizare constantă în scopul securităţii naţionale. Este mai degrabă o problemă de
recunoaştere a realităţii că actualele priorităţi şi reguli elitiste nu se datorează în primul
rând demonilor personali sau ideologici. Lumea nu mai are nevoie de demonologie. Ceea
ce este necesar este obiectivitatea – nu raţionalizarea acceptării fataliste a unui status
quo, ci identificarea tuturor surselor lipsei de putere: a liderilor, dar şi a cetăţenilor. Modul
de a determina apusul acestui status quo constă în focalizarea exclusivă pe lipsa de putere
a oamenilor şi a faptului că ne bazăm pe demonologie în detrimentul unei analize holistice.
Definiţia problemelor de securitate, modul în care acestea sunt analizate şi politicile
ce decurg de aici au fost roadele atmosferei ideologice şi geopolitice dominante în perioada
Războiului Rece. Conceptul de securitate are o puternică bază politică şi se schimbă în
funcţie de aceasta.
Securitatea continuă să fie calculată prin gradul de “capacitate distructivă deţinuă
în raport cu un presupus inamic. Realizarea securităţii pe plan global se reduce în mare
măsură la controlul graniţelor statului territorial – capacitatea de a menţine persoanele,
ideile şi lucrurile nedorite în afară şi ceea ce se doreşte în interior˝.
În măsura în care securitatea este globalizată, aceasta este asociată cu “stabilirea
condiţiilor care permit extinderea produsului planetar brut şi stimulează dezvoltarea
comerţului mondial într-un cadru stabilit de politicile care generează tripla încriminare.”
Ceea ce este remarcabil în legătură cu această imagine geopolitică a securităţii este
durabilitatea, care traversează distincţia anterioară dintre geopolitica modernă, axată pe
state şi geopolitica post-modernă, axată pe pieţe. Absenţa unei auto-reflecţii critice este
îngrozitoare. Ceea ce trebuie să recunoaştem aici, printre alte perspective incitante, este
relevanţa vocilor feministe din întreaga lume în elaborarea altor răspunsuri la problemele
prezente. Revizuirea conceptului de securitate este crucială pentru toate iniţiativele
societăţii civile globale şi elaborarea unei politici globale, conform criteriilor de
guvernanţă umanistă.
Subrahmanyam identifica clar acest element de necesitate în următorul pasaj:
“Sau umanitatea se uneşte pentru a supravieţui, sau trebuie să se confrunte cu un
viitor sumbru. Nu există alternativă la strategia privind o lume non-violentă, dacă vrem
ca generaţiile viitoare să supravieţuiască. Noi, cei din această generaţie trebuie să
optăm. Ori devenim salvatorii posterităţii, ori devenim călăii acesteia. Ori optăm pentru
viaţă, ori distrugem viitorul omenirii. ”14
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Acesta este sensul urgenţei pe care îl afirmăm aici. De asemenea, să surclasăm ideea
că democratizarea continuă depinde de stabilirea unei securităţi, care constituie o ruptură
radicală cu percepţiile şi practicile care au fundamentat geopolitica în istoria modernă.
Este evident că a iniţia o discuţie despre securitate, în această notă radicală,
înseamnă a pune în lumină distanţa ce separă această poziţie de gândirea predominantă
din nord şi de concepţia majorităţii elitelor ce guvernează în Sud. Şi este la fel de
predictibil faptul că acest punct de vedere va fi ignorat, ca “utopic”. Pentru a răspunde în
mod util la provocarea cu care ne confruntăm, este necesar să mobilizăm curajul
intelectual şi politic pentru a face faţă profunzimii şi proporţiilor problemei ce stă în faţa
umanităţii.
Ce înseamnă exact termenul de securitate umană şi de ce este aşa importantă
securitatea umană într-un scenariu optimist de integrare. Ce este securitatea umană?
«Există două aspecte ale securităţii umane – eliberarea de frică şi eliberarea de lipsuri.
Eliberarea de lipsuri nu este cu nimic mai puţin importantă decât eliberarea de frică,
deoarece obiectivele acesteia constau în asigurarea supravieţuirii şi demnităţii indivizilor
ca fiinţe umane. În raportul asupra dezvoltării UNDP 1994 s-a discutat conceptul de
securitate umană şi s-au identificat şapte principale categorii de securitate umană –
securitate economică (sau eliberarea de sărăcie); securitatea alimentară (eliberarea de
foame);

securitatea

sănătăţii

(eliberarea

de

boală);

securitatea

mediului

(disponibilitatea apei curate şi a aerului curat, de exemplu); securitatea personală
(eliberarea de violenţă, crimă, droguri); securitatea comunităţii (libertatea de a
participa la viaţa de familie şi a unui grup etnic) şi securitatea politică (libertatea de
exercitare a drepturilor fundamentale ale omului)».15
Conceptul de securitate umană
Este în strânsă legătură cu noul model social european şi conceptul de dezvoltare
durabilă. El reprezintă o paradigmă care se referă la vulnerabilităţile globale ale omenirii,
al cărui principiu central este desemnarea individului ca subiect central al eforturilor de
securitate. Acest concept este plasat de către teoreticieni într-o poziţie antagonică
conceptului tradiţional de securitate naţională. Se încearcă să se demonstreze faptul că o
viziune a securităţii centrată pe individ este imperativă pentru a obţine stabilitatea
naţională, regională şi globală.
Acest concept a apărut după încheierea războiului rece, ca rezultat al unei
perspective multidisciplinare a conceptului de securitate şi care opera cu instrumente ale
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diferitelor domenii precum: relaţiile internaţionale, studiile strategice şi drepturile
omului.16
Securitatea umană reprezintă un obiect de studiu în multe universităţi din lume, ca
parte integrantă a studiilor asupra drepturilor omului, a relaţiilor internaţionale şi a
globalizării.
Definiţia cuprinsă în Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite, atrage printre
altele atenţia asupra necesităţii de a extinde aria conceptuală a securităţii globale:
securitate economică, alimentară, medicală, politică, personală, comunitară şi de mediu.
Securitatea economică presupune asigurarea unui venit de bază pentru fiecare
individ, în urma prestării unuei activităţi productive şi remunerate sau prin recurgerea la
un fond public al asigurărilor sociale. În acest sens se poate constata că numai o treime din
populaţia globului se bucură de securitate economică. Probleme legate de insecuritatea
economică se pot întâlni atât în ţările în curs de dezvoltare cât şi în cele dezvoltate.
Şomajul este considerat unul dintre factorii principali care stau la baza tensiunilor politice
şi a violenţelor interetnice.
Securitatea alimentară, cere ca toţi oamenii să aibă deopotrivă posibilitatea fizică şi
economică de a avea asigurată hrana necesară. Existenţa hranei la nivel mondial nu
constituie o problemă ci distribuţia alimentelor. Acest lucru este legat şi de puterea de
cumpărare.
Securitatea medicală are drept ţintă garantarea unei protecţii elementare a
oamenilor faţă de boli şi de un stil de viaţă nesănătos. Acest lucru se datorează
malnutriţiei, lipsei de apă potabilă şi insuficienţei serviciilor medicale.
Securitatea mediului înconjurător are în vedere protecţia populaţiei faţă de
dezastrele naturale, dar şi de deteriorarea continuă a mediului înconjurător. Dacă în ţările
dezvoltate ameninţarea de mediu este reprezentată de poluarea atmosferică, în ţările în
curs de dezvoltare lipsa accesului la apă curată reprezintă principala ameninţare.
Securitatea personală are ca scop protejarea indivizilor în cazul agresiunilor fizice,
fie că acestea provin din alt stat, a propriului stat sau a unor indivizi violenţi.
Securitatea comunitară are drept ţel împiedicarea degradării şi pierderii relaţiilor
interumane tradiţionale şi a valorilor comunităţii. Comunităţile tradiţionale, cum sunt
grupurile etnice sau religioase, sunt frecvent ameninţate.17
Securitatea politică are în vedere măsura în care indivizii trăiesc într-o societate în
care drepturile omului sunt respectate. Violările aduse drepturilor omului sunt mai
numeroase în timpul perioadelor de instabilitate politică.
16
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Securitatea umană priveşte individul. De data aceasta nu se mai poate vorbi de un
singur actor statal, realizarea securităţii umane ar implica o largă participare şi a altor
categorii de actori, cum ar fi: organizaţiile regionale şi internaţionale,organizaţii nonguvernamentale şi comunităţi locale.
Securitatea umană ar trebui să asigure pe lângă protecţie şi o capacitare a indivizilor
să identifice şi să implementeze soluţii în întâmpinarea ameninţărilor la adresa propriei
securităţi.18
Susţinătorii conceptului încearcă să-l menţină vag şi extensiv, pentru ca acesta să
poată servi cât mai bine marilor puteri, agenţiilor de dezvoltare şi ONG-urilor.
Detractorii paradigmei de securitate umană par să fi găsit acestui concept o
aplicabilitate practică. Multe din conceptele pe care le pune pe tapet securitatea umană,
aşa cum este şi intervenţia umanitară, încalcă principiul tradiţional al suveranităţii statelor
şi implicit dreptul acestora la autoapărare. Grupul celor 77 şi-a exprimat scepticismul faţă
de paradigma securităţii umane şi temerea că aceasta ar putea duce la încălcarea
suveranităţii statale.
Atâta vreme cât statele joacă încă un rol major în sistemul global, refuzul acestora
de a ceda o parte din suveranitate ar putea duce la ineficacitatea conceptului de securitate
umană.19
Suveranitatea se caracterizează sub două aspecte – cel intern, ce prezumă
supremaţia puterii de stat şi cel extern, ce prevede independenţa în relaţiile internaţionale.
Suveranitatea este simbolul independenţei de jure, a supremaţiei şi puterii statului,
iar puterea este exercitată nemijlocit de către stat. Statul este un „mecanism”, dotat cu o
putere de comandament şi nu este identic cu noţiunea popor, mai exact societatea „dă
naştere acestui aparat”, întreţinând legături strânse cu el. Este clar că în lipsa poporului nu
există stat cu putere de comandament, dar considerăm că propriu-zis termenul
suveranitate de stat apare drept probă în susţinerea teoriei care pledează că suveranitatea
aparţine statului.
De ce este importantă securitatea umană pentru un scenariu optimist de integrare?
Care este tendinţa în Europa privind fractura socială generată de globalizare? Orice
concepţie echilibrată admite că succesul Europei a fost susţinut de soluţiile sociale care au
permis echitatea si eficienţa. Relaţiile cu angajatorii în cadrul instituţiilor şi procesele
asociate cu acest model de dezvoltare sunt tensionate. Acestea suferă din cauza crizei de
funcţionalitate economică şi pentru că nu sunt aliniate cu noile structuri economice şi
modele de viaţă socială, în curs de apariţie. În pofida forţelor sociale care se identifică cu
valorile modelului social European, există o tendinţă de a apăra instituţiile moştenite şi de
18
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a nu construi noi forme de solidaritate socială compatibile cu complexitatea vieţii
economice moderne. In cartea sa, Paul Teague subliniază că “orice inovaţii trebuie să
abordeze trei teme importante: democratizarea EU, viitoarea asociere dintre statelenaţiuni şi cetăţenia europeană şi reforma instituţională a guvernării pe piaţa forţei de
muncă”.
Conform unei predicţii generale, guvernele europene vor avea în curând de ales
între o piaţă liberă şi o societate liberă, prioritatea fiind dreptatea socială; plasarea
organizării societăţii după activitatea de afaceri nu poate constitui un model eficient de
competiţie economică. Jocul politic dintre Europa neo-liberală şi Europa socială este încă
în curs de desfăşurare. Principalele repere, conform cărora s-ar putea verifica dacă
securitatea umană a fost revizuită, ar fi: reducerea şomajului, un mai larg acces la piaţa
forţei de muncă şi locuri de muncă mai democratice, cu un grad mai ridicat de participare.
Unele preocupări orientate spre securitatea umană nu pot fi ascunse unui scrutin critic.
Performanţele guvernelor şi organizaţiilor internaţionale vor fi judecate din ce în ce mai
mult prin măsura în care se ocupă serios şi eficient de problemele de securitate umană.
Sper că Europa va putea îmbina din nou eficienţa economică cu dreptatea socială, într-o
perspectivă feminină, diferită de perspectiva masculină anglo-saxonă.20
Alături de conceptul de securitate umană trebuie să prezentăm şi conceptul de
dezvoltare durabilă.
Dezvoltarea durabilă ca numitor comun pentru toţi actorii europeni
În prima secţiune a acestui capitol al studiului se va face o antologie a actualelor
tendinţe de definire a dezvoltării durabile în contrast cu conceptul de dezvoltare utilizat în
teoria economică standard, a poziţiei actuale a Uniunii Europene privind dezvoltarea
durabilă şi a implicaţiilor acesteia pentru angajarea forţei de muncă şi, în sfârşit, a
participării ca aspect important al dezvoltării durabile.
Conform teoriei economice standard, dezvoltarea implică atât schimbarea
cantitativă (creşterea produsului intern brut), cât şi o schimbare calitativa (transformarea
dintr-o economie pre-capitalistă bazată pe agricultură într-o economie capitalistă
industrială), etc. Teoria dezvoltării durabile implică atât o critică a măsurării cantitative a
Produsului Intern Brut, cât şi o concepţie diferită asupra transformării calitative.
Scopurile dezvoltării economice sustenabile includ o armonizare a obiectivelor
economice, sociale şi ecologice:
Economice – un sistem sustenabil din punct de vedere economic trebuie să fie
capabil să producă bunuri şi servicii continuu, pentru a menţine la nivele controlabile
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guvernarea şi datoriile externe şi să evite dezechilibrele extreme care ar putea afecta
agricultura şi producţia industrială.
Ecologice – un sistem ambiental sustenabil trebuie să menţină o bază stabilă de
resurse, evitând exploatarea excesivă a sistemelor de resurse regenerabile şi epuizarea
resurselor nereînoibile, exceptând măsura în care se fac investiţii în substituente
corespunzătoare: acestea includ menţinerea biodiversităţii, stabilitatea atmosferică şi alte
sisteme ale ecosistemelor care nu sunt clasificate în mod obişnuit ca resurse economice.
Sociale – un sistem sustenabil din punct de vedere social trebuie să asigure
corectitudinea distribuţiei şi oportunităţilor, asigurarea corespunzătoare a serviciilor
sociale, incluzând sănătatea, învăţământul, egalitatea între sexe, egalitatea politică şi
participarea.
Scopurile dezvoltării durabile sunt armonizarea ţintelor economice, sociale şi de
mediu:
Social – un sistem sustenabil sub aspect social trebuie să asigure principiile şi
criteriile pentru politici menite să :
(A) satisfacă “nevoile esenţiale” ale “săracilor lumii” – Sud şi Nord; generaţiilor
actuale şi viitoare.
Economic – un sistem sustenabil (durabil) sub aspect economic trebuie să asigure
principiile şi criteriile pentru politici menite să:
(B) realizeze performanţă economică stabilă corespunzătoare pentru a realiza (A).
Mediu – un sistem durabil (sustenabil) sub aspectul mediului trebuie să asigure
principiile şi criteriile pentru realizarea:
(A) şi (B) fără a afecta funcţionalitatea pe termen lung (durabilitatea) a sistemelor
naturale de suport al vieţii – la nivel local, naţional, regional şi global (să menţină o bază
stabilă de resurse, evitând supraexploatarea sistemelor de resurse reciclabile sau funcţiile
de forare de mediu şi golind resursele neregenerabile numai în măsura în care se fac
investii în substituenţi adecvaţi: aici se include întreţinerea biodiversităţii, stabilitatea
atmosferică şi alte funcţii ale ecosistemului care nu intră în clasificarea obişnuită, ca
resurse economice.)
Aceste trei elemente de sustenabilitate generează numeroase complicaţii potenţiale
ale definiţiei iniţiale, simple a dezvoltării economice.
Aceste noi aspecte ce privesc dezvoltarea vor crea noi oportunităţi pentru crearea
locurilor de muncă în domeniul social şi de mediu. Ar putea fi o bună ocazie pentru ca
ţările din Europa Centrală şi de Răsărit să obţină locuri de muncă în aceste noi domenii.
Impreună cu împărţirea oportunităţilor de obţinere a locurilor de muncă şi o strategie de
obţinere a celor mai mari salarii, această strategie va contribui la anularea prăpastiei dintre
Vest şi Est, urmând logica echilibrului.
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Uniunea Europeană a avut o strategie pentru dezvoltarea durabilă ulterior reînnoită
în iunie 2006, dar în special pentru comerţul sustenabil şi ceea ce este relevant pentru
articolul nostru este faptul că Uniunea Europeană recunoaşte necesitatea de a colabora
pentru realizarea acestui scop, conform declaraţiei de la Summit-ul Mondial de la
Johannesburg, din septembrie 2002.21
“Dezvoltarea economică, împreună cu aspectele sociale şi de mediu se referă la
următoarele: Dezvoltarea sustenabilă impune o schimbare fundamentală a modului în
care ne trăim viaţa. Printr-o ruptură completă cu trecutul, aceasta impune o reorientare
majoră a gândirii şi comportamentului public şi privat. Provocarea constă în asocierea
dezvoltării economice cu aspectele sociale de interes şi in decuplarea dezvoltării
economice de degradarea mediului. Aceasta implică o politică creativă, pe termen lung
,utilizarea eficientă şi responsabilă a resurselor,o politică a mediului eficientă din punct
de vedere al costurilor şi o tehnologie mai curată. Guvernele, afacerile şi cetăţenii trebuie
să colaboreze pentru a crea condiţii pentru dezvoltarea durabilă”
Este obligatoriu să se dea prioritate cerinţelor esenţiale ale sărăciei mondiale, luând
în considerare ecologia şi restricţiile stabilite de capacitatea de anduranţă a Pământului.
Pentru a exemplifica: combinarea tehnologiei ecologice, conservării energiei şi
producerii energiei reciclabile poate promova creşterea economică fără a periclita
eforturile de a promova dezvoltarea durabilă. Acesta este, de asemenea, un obiectiv major
atunci când UE combate schimbarea climei prin promovarea energiei curate. Inovarea
ecologică este o problemă de importanţă crucială în promovarea dezvoltării durabile şi
pentru transformarea guvernanţei economice în guvernanţă ecologică.
„Dezbaterea privind dezvoltarea durabilă, de viitor are ca scop atingerea unui
consens social privind noile scopuri de dezvoltare, altele decât creşterea industrială,
neglijarea principiilor naturale şi fanteziile de fezabilitate tehnologică pe care se sprijină
modelul de civilizaţie occidentală. Această perspectivă vizează elaborarea unui concept
inovator, capabil să facă faţă viitorului, de dezvoltare socială în sensul unei idei
regulatoare, la fel ca de exemplu democraţia, libertatea, dreptatea ş.a.m.d."22
Pentru a depăşi diferenţa dintre agenda populară şi agenda elitistă a guvernanţei
locale, naţionale, regionale şi globale pentru dezvoltare durabilă, trebuie să găsim valori
comune pe care se poate construi un viitor viabil.
Începem cu cele cinci aspecte ale dezvoltării durabile analizate de United Nation
Development Programme: capacitarea, cooperarea, echitatea, durabilitatea şi securitatea.
Principiile care pot ajuta instituţiile politice să realizeze dezvoltarea durabilă,
sugerate de United Nation Development Programme sunt: participarea, transparenţa,
21
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reorientarea consensului, echitatea, eficacitatea şi eficienţa, responsabilitatea, viziunea
strategică.
Democraţia adevărată se caracterizează prin procese orizontale peste un spectru
larg de relaţii, în contrast cu democraţiile parlamentare bazate pe ierarhii verticale.
Euforia faţă de evenimentele din Europa de Est, după căderea sistemului politic cu
un singur partid, a mascat inadvertenţele ireparabile din noul sistem democratic capitalist.
Propunerea fundamentală a democraţiei trebuie să se concentreze asupra procesului
continuu, nu asupra structurii reprezentării. Interacţiunea egalitară trebuie să fie un nou
principiu democratic în percepţia faptului că dezvoltarea sistemelor democratice vestice
din secolul 19 a coincis cu expansiunea Colonialismului European.
Descentralizarea economică este o formă mult mai adecvată de integrare a naturii şi
societăţii. Sensibilitatea faţă de subiectul uman în planificarea economică va depăşi bazele
puse de economiile moderne. Ar reduce violenţa structurală globală răspândită, menţinută
de elitele politice şi economice ale puterilor dominante din Vest coalizate cu
multinaţionalele.
In concluzie Europa ar putea fi un model de guvernanţă umană globală pentru
securitate umană şi dezvoltare durabilă, iar Carta Albă privind Guvernanţa şi Strategia
pentru dezvoltare durabilă arată clar semnale ale acestei voinţe politice. Europa are valori
umaniste, capacităţi materiale şi instituţii pentru a găsi soluţii la nivel mondial, ca un
răspuns soft, feminin la paradoxul democraţiei (răspândirea democraţiei într-un mod
foarte nedemocratic) şi dilema securităţii. Întrebarea este cum să faci aceşti actori să
lucreze împreună, ţinând cont de interesele lor divergente. Soluţia este să găseşti valorile,
care sunt comune tuturor actorilor, cum sunt dezvoltarea umană durabilă, inclusiv pieţe
umane şi securitate umană.
Un salt de la logica orizontală a Stângii şi Dreptei la logica comună verticală a
ecologiei, feminismului şi dezvoltării durabile, echitabile şi democratice se desfăşoară deja
în discursul teoretic. Dezvoltarea nu se referă la sprijinirea câtorva oameni să se
îmbogăţească sau la crearea câtorva industrii protejate fără ţel, de care să beneficieze
numai elita ţării, numai bogaţii din mediul urban şi lăsarea sărăcimii din mediul rural în
mizeria ei. Dezvoltarea durabilă umană se referă la transformarea societăţilor,
îmbunătăţirea vieţii săracilor, dând fiecăruia o şansă la succes şi acces la sistemul de
sănătate şi la educaţie. Acest gen de dezvoltare nu va avea loc dacă numai câţiva oameni
dictează politicile pe care trebuie să le urmeze o ţară. Asigurarea că se iau decizii
democratice înseamnă asigurarea că o gamă largă de economişti, oficiali şi experţi din
Ţările Europei Centrale şi de Răsărit sunt implicaţi activ în dezbatere pentru un nou model
de guvernanţă umană globală. Mai înseamnă că trebuie să existe o largă participare a
societăţii civile dincolo de experţi şi politicieni, astfel încât să se ajungă la democratizarea
actualei geo-guvernanţe.
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Aşadar este nevoie de un salt calitativ la nivel de discurs teoretic pentru a se putea
trece de la paradigma geopoliticii la paradigma guvernanţei umaniste în procesul de
integrare europeană şi mondială bazat pe concepte cum sunt cele prezentate anterior:
dezvoltare durabilă, guvernanţă umanistă şi securitate umană.
Următorul capitol va încerca să pună în lumină conceptul de guvernanţă globală şi
relevanţa acestuia pentru atenuarea actualei “fracturi sociale” a globalizării, o mare
ameninţare pentru securitatea internaţională. Logicile contradictorii ale actorilor actuali
sunt periculoase şi problema este cum să le facem să coexiste, care ar fi mecanismul
corespunzător şi strategia corespunzătoare pentru a le face să coopereze având o agendă
comună, ţinând seama că au interese conflictuale. Nu ar fi suficient ca fiecare stat sau
popor sa aibă o viziune proprie asupra unui viitor mai bun, în cazul nostru numai ţările din
spaţiul Europei Centrale şi de Răsărit trebuie să aibă o strategie pentru supravieţuire, sau
ERT- Masa Rotundă a Industriaşilor, o strategie pentru o piaţă liberă, ci Uniunea
Europeană, per ansamblu, ca nouă entitate politică ce poate face faţă acestor provocări.
Uniunea Europeană, ca actor internaţional care are puterea economică şi logistică să facă
acest lucru, ar trebui să se transforme într-o entitate care să se ocupe de dezvoltarea
durabilă utilizând mecanismul de guvernanţă umanistă, creând cadrul de cooperare pentru
toţi actorii.
Guvernanţa globală umanistă ca un contra - proiect hegemonic, din
perspectiva societăţii civile europene
Guvernanţa globală umană va fi discutată în acest subcapitol. Dezvoltarea
sustenabilă şi securitatea umană transformă conceptual de guvernanţă globală în cel de
guvernanţă umanistă

Studiul va prezenta numai ideile generale, deoarece discuţia

necesită mai mult spaţiu. Noi am acordat mai mult spaţiu perspectivei securităţii umane,
care ar trebui să facă parte din noua identitate de securitate a Europei, abordarea civilă
(vezi forţele de pace non-violente ce formează o reţea, aruncând o punte între Statele Unite
ale Americii şi Europa).
Pentru a găsi un sistem de guvernare globală umanistă, avem nevoie întâi de o
constituţie elaborată în jurul următoarelor funcţii: dezarmarea, apărarea drepturilor
omului, dreptate socială, protecţia mediului, dezvoltare economică şi socială şi
reglementarea proceselor internaţionale, cum ar fi: comerţul, transportul şi comunicaţiile.
Ceea ce este esenţial pentru noul model de ordine mondială este angajamentul în direcţia
valorilor umane de bază, ca şi criterii fundamentale ale ordinii mondiale. Acestea încep cu
problemele comune şi apoi formează instituţiile funcţionale pentru a face faţă problemelor.
In competiţia de astăzi dintre statele-naţiuni, acele valori care vin în conflict cu obiectivele
de securitate naţională au puţine şanse să devină operative pe o scară semnificativă.
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Punctul de pornire pentru fiecare model de guvernanţă este necesitatea de a avea un
numitor comun, dar problema este, care? Dezvoltarea durabilă şi securitatea umană
pentru toţi actorii sistemului internaţional şi dreptul la dezvoltare pot constitui cuvintele
cheie, concepte integrante pentru toate necesităţile umane. In dezbaterile politice publice,
puţini îşi susţin deschis interesele. Totul este mascat în termenii interesului general.
Guvernanţa umanistă, concept opus geoguvernării, este varianta preferata celei de
geoguvernare. Geoguvernanţa umană nu este o structură care să fie copiată, ci un proces
de angajare bazat pe principiul non-violenţei. Guvernanţa umanistă este o formă preferată
de guvernare, fiind un proces şi un obiectiv, care accentuează realizarea unor drepturi
complexe pentru toate popoarele planetei. Trebuie să vă avertizăm că pasivitatea noastră
va asigura triumful concepţiei G-7 (8) asupra viitorului omenirii. Perspectiva guvernanţei
umaniste este urgentă.
In ansamblu, guvernanţa umanistă accentuează criteriile axate pe oameni,
cuantificate ca declin al sărăciei, violenţei şi poluării şi prin aderarea crescândă la
drepturile omului şi la practicile constituţionale, în special în raport cu segmentele
vulnerabile

ale

societăţii,

ca

şi

prin

abateri

axiologice

de

la

conceptele

materialiste/consumeriste şi patriarhale la implinire umană. Perspectivele de guvernanţă
umanistă pun accentual pe responsabilitatea elitelor şi participarea popoarelor lumii şi
reprezentanţilor aleşi direcţi ai acestora. Este necesar să se exploreze sensul guvernanţei
umaniste într-o serie de contexte conceptuale şi politice, ca şi unele implicaţii ale contraproiectelor pentru a elabora geoguvernanţa în moduri mai benefice decât cele ce rezultă
din forţele pieţei globale.
Imaginaţia politică a celor bogaţi şi puternici este încă sobordonată avidităţii şi
eforturilor de a păstra avantajele pe termen scurt. In consecinţă, deschiderea istorică de la
sfârşitul Războiului Rece a fost irosită, fiind tratată ca o nouă ocazie de consolidare a
puterii şi averii. Dacă globalizarea a adus aspecte negative, aspectul pozitiv al globalizării
constă în crearea unei societăţi civile, lupta pentru mai multă democraţie şi o mai mare
dreptate socială.
Concluzii şi perspective asupra viitorului proiect al societăţii civile
europene
Am putea conchide că noţiunea de concurenţă hiperintensivă (excesivă) când
ajunge la superlativ, ea generează fenomene negative, la început la nivel micro şi macro
(naţional), şi mai nou, la nivel mondoeconomic.
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În virtutea tendinţelor actuale ale societăţii, „homo economicus” s-a transformat în
„homo competitor”23, care prin esenţa sa, nu întotdeauna ia decizii raţionale. Prin
orientarea sa determinată exclusiv de principiile concurenţei, acesta impune întregii
societăţi un atare comportament, ceea ce poate duce, spre exemplu, la marginalizarea şi
chiar excluderea oamenilor, întreprinderilor şi zonelor, care nu sunt competitive în raport
cu ceilalţi membri ai societăţii24. Se instaurează un fel de „reguli ale junglei”, în care, dacă
nu câştigi totul, pierzi totul. Considerăm că un astfel de sistem, mai devreme sau mai
târziu, poate să se auto-distrugă, deoarece sistemul bazat pe concurenţă are nevoie de
multiplicitate şi de o diversitate a subiecţilor.Or, logica concurenţei presupune eliminarea
concurenţilor. Însă prin eliminarea concurenţilor, sistemul devine decadent şi îşi pierde
capacitatea de regenerare. Învingătorii îşi pierd abilităţile, pentru că nu mai au cu cine
concura.
Un sistem bazat exclusiv pe principiile concurenţei dă prioritate mecanismelor şi
sistemelor tehnice, în detrimentul indivizilor şi organizaţiilor publice. Oamenii devin
importanţi doar în calitatea lor de consumatori sau producători.
O altă consecinţă a „ideologiei” competitivităţii este unilateralitatea acesteia. Ea
scoate în evidenţă exclusiv un aspect al istoriei umane şi sociale - spiritul de concurenţă,
care este un puternic motor al activităţii economice, al motivării şi al inovării. Însă cealaltă
latură rămasă în umbră este spiritul de colaborare şi de solidaritate, care reprezintă, la fel,
o trăsătură fundamentală a istoriei omeneşti.
La nivel macroeconomic, efecte negative ale concurenţei excesive sunt şi mai
vizibile. De exemplu, situaţia care s-a creat în ultimul deceniu în Statele Unite ale Americii
şi în ţările Uniunii Europene, care situându-se în topul rating-urilor ţărilor celor mai
competitive, s-au ciocnit cu o problemă majoră cum este diminuarea numărului de locuri
de muncă, consecinţă a înlocuirii oamenilor cu tehnologii performante, şi plecării
capitalului în alte zone (fostele ţări socialiste, China) predestinate să diminueze costurile
(bazate pe exploatarea forţei de muncă ieftine) şi să crească competitivitatea. Or, creşterea
nivelului şomajului nu este nici pe departe un indicator al ameliorării bunăstării unei ţări.
J. M. Keynes, unul din cei mai influenţi economişti ai secolului XX, fondatorul
doctrinei dirijiste, a criticat tezele ortodoxe privind autoreglarea pieţei şi a contestat, în
acest sens, virtuţile liberei concurenţe şi a liberului schimb. Dar el nu a negat în totalitate
importanţa mecanismului liberei concurenţe, insistând asupra necesităţii intervenţiei
statului în corectarea abaterilor (concentrarea întreprinderilor, monopolizarea industriilor,
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de acţiuni dictate strict de acest raţionament.
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abuzul de poziţie dominantă, dictarea preţurilor, etc.) prin diverse pârghii economice
(masă monetară, rata dobânzii, cheltuieli publice etc.) 25.
Urmaşii săi doctrinari, postkeynesiştii englezi J. Robinson26 şi E. H. Chamberlin27
au studiat una din formele concurenţei imperfecte, concurenţa monopolistă. Studiile lor
concluzionau că prezenţa unui număr sporit de ofertanţi nu este însoţită automat de un
echilibru al pieţei concurenţiale. Ei susţin că, prin diferenţierea produselor (cauzate de
prezenţa publicităţii şi a economiilor de scară), întreprinderile care îşi creează acest
avantaj, exercită o putere pe piaţă, prin determinarea preţurilor, iar coordonarea
oligopolistă le permite evitarea concurenţei excesive şi le asigură profituri maximale
societăţii.
O ţară nu se poate spune că are de câştigat atunci când competitivitatea conduce la
sărăcirea celor care îşi păstrează locul de muncă, dar sunt plătiţi mai puţin, numai pentru a
spori productivitatea.
Stimulând căutarea unor noi procedee şi noi produse, bazate pe singurul criteriu de
rentabilitate imediată, concurenţa intensivă generează externalităţi negative. Astfel, în
urma unor activităţi economice care, din punct de vedere economic, sunt purtătoare de
beneficii, rezultă externalităţi negative pentru întreaga societate. De exemplu, poluarea
mediului înconjurător sau, aşa cum am menţionat anterior, pierderea de locuri de muncă.
Din aceeaşi perspectivă se poate afirma că, concurenţa între întreprinderi, fiind un
mecanism al pieţei, în principiu, îşi realizează scopul doar pe termen scurt. Problemele
care survin prin crearea anumitor situaţii de piaţă se manifestă pe termeni mai
îndelungaţi, piaţa şi implicit concurenţa nefiind în stare să le rezolve de sine stătător.
Efectele la nivel internaţional (mondoeconomic). O nouă „eră a concurenţei” s-a
anunţat cu 20-30 ani în urmă când a început globalizarea. Aceasta a modificat
fundamental activităţile economice, transformând economiile axate pe teritoriul naţional,
în economii deschise pe plan global. Ca urmare, concurenţa la scară planetară amplifică
consecinţele luptei pentru cucerirea pieţelor internaţionale de desfacere, iar economiile
naţionale devin, în acelaşi timp, mai interdependente şi mai sensibile în raport cu puterile
inegale care le leagă.
De fapt, logica „dură” a concurenţei globale va duce la lichidarea producţiei mai
puţin eficiente şi la victoria celor ce deţin avantaje unicat şi au o eficienţă sporită în raport
cu restul lumii. Dezvoltarea unui aşa scenariu al concurenţei globale poate duce la
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înlăturarea fizică a mai mult de o jumătate din populaţia globului, care este antrenată în
sectoare şi ramuri a priori ineficiente, din punct de vedere al producţiei28.
La nivel mondoeconomic, atunci când lupta de concurenţă se transferă de la nivelul
întreprinderilor, la nivelul naţiunilor, ţărilor şi blocurilor regionale, efectele indezirabile
ale concurenţei intensive se accentuează. Unul din cele mai grave este polarizarea ţărilor.
Ţările competitive sunt, de regulă, cele mai bogate ţări, iar cele mai puţin competitive, sunt
ţările sărace. Ca rezultat, primele îşi permit să stabilească ordinea economică mondială,
favorabilă, în primul rând, intereselor lor, ceilalţi fiind nevoiţi să se conformeze 29.
O situaţie similară este şi pe continentul european, unde, actualmente, există două
blocuri: blocul ţărilor Uniunii Europene, care sunt competitive, respectiv bogate şi ţările
Europei Centrale şi de Est, ne-competitive şi sărace.
Această detaşare tranşantă generează o serie de probleme grave, începând cu
migrarea ilegală a forţei de muncă (populaţia fostelor ţări socialiste emigrează ilegal în
ţările UE), politici industriale agresive etc. şi terminând cu dezbinarea societăţii, generată
de diferenţierea tot mai profundă a nivelului de trai.
Şi în final, „ideologia” competitivităţii poate duce la o „decadenţă” culturală la scară
largă. Puţin câte puţin, dezbaterile din ştiinţă, sănătate, etică, mediu înconjurător, relaţii
Nord-Sud, pace, vor fi lipsite de conţinut. Totul se reduce la elementele mecanismului
economiei de piaţă cum sunt: întreprinderea, piaţa, gestiunea, eficienţa, productivitatea.
În concluzie, obsesia competitivităţii atât la nivel micro (individ, întreprindere) cât
şi la nivel macro şi mondo (naţiune, bloc regional, bloc continental), nu numai că este
eronată, dar şi periculoasă, deoarece denaturează politicile naţionale şi ameninţă sistemul
economic internaţional. Această abordare se poate solda direct sau indirect cu politici
neadecvate, aplicate în economie, comerţ dar şi în sănătate, cercetare-dezvoltare sau alte
domenii. Într-adevăr, unul din marile dezavantaje ale concurenţei şi competitivităţii este
că ele sunt incapabile de a instaura justiţia socială, rezolva problemele mediului
înconjurător şi a diversităţii culturale, etc. Este deci necesară găsirea unei alte soluţii mai
fiabile, mai eficiente şi mai acceptabile30. O piaţă competitivă va fi cu adevărat eficientă
pentru întreprinderi, doar dacă există un cadru clar de cooperare între ţările lumii, care
stabileşte dispozitive şi reguli de conduită la scară regională şi chiar planetară.
Am putea concluziona că o civilizaţie, cu cât avansează pe calea sacrificării
idealurilor şi valorilor în favoarea intereselor sale, cu atât este mai perversă şi degenerată.
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O “civilizaţie” care îşi subordonează valorile intereselor, comod şi fără scrupule, nu merită
să fie numită civilizaţie. Indiferent cum poate evolua sub aspect material, va rămâne o
civilizaţie goală, fără o bază moral - spirituală. In acest sens, politica mondială se
deplasează de pe axa orizontală dreapta - stânga, pe o axa verticală, de la valorile
economice materialiste la valorile ecologice, feministe, spirituale; şi “lupta” centrală pentru
a asigura bunăstarea şi resursele generaţiei următoare.
Aşadar trebuie elaborat un proiect hegemonic în jurul problemelor unui sistem de
securitate umană, via Uniunii Europene, şi o strategie economică, ce ia în consideraţie
standarde corespunzătoare sociale şi de mediu şi faptul că implicarea totală este mai
importantă decât eficienţa, competiţia şi un înalt nivel de dezvoltare economică. In acest
sens, este important să se conteste inteligenţa neo-liberală, care a dobândit un statut de
adevăr natural în procesele de globalizare. Acest lucru nu va fi uşor şi necesită un război de
poziţie. Trebuie fondate instituţii care să asigure platforma pentru intelectuali şi pentru
dezvoltarea şi promovarea unei alternative la neo-liberalismul încetăţenit. Miniştrii şi
reprezentanţii au accentuat rolul crucial al ONG-urilor ca actori principali şi parteneri în
dezvoltarea, susţinerea şi implementarea securităţii umane31. Problema este dacă aceste
forţe sociale sunt pregătite să facă faţă procesului hegemonic actual al neoliberalismului
încetăţenit. Să rezumăm care ar fi aceste forţe potenţiale din Europa şi contribuţia lor la
această coaliţie deja în formare, înainte de a răspunde la această întrebare:
 Grupurile de presiune – Redistribuţia beneficiilor şi pierderilor rezultând din
activităţile de lobby şi grupurile de presiune influente din Tările din Europa Centrală şi
Uniunea Europeană pot afecta poziţiile câştigătorilor şi perdanţilor.
 Sindicatele – Cooperarea intensivă dintre sindicate în interiorul Europei, inclusiv
la nivel de sector: în coordonarea în privinţa salariilor, condiţiilor de muncă şi
reglementărilor sociale, completată cu coordonarea mult mai strânsă a politicilor
economice naţionale şi sociale, depăşind soluţiile neo-liberale.
 Statele-naţiuni – în special elitele care iau deciziile pot fi gata să participe la
această coaliţie cu idei noi care le pot relegitima autoritatea, deoarece nici chiar cele mai
puternice state-naţiuni nu mai pot indeplini scopul pentru care au fost create, deci nu mai
sunt legitime în actualul context.
Exploatarea sferei de reproducere poate avea ca rezultat o reacţie naţionalistă,
reacţionară, conduse de partide de extremă dreaptă, ca Partidul Libertăţii din Austria, sau
o reacţie naţionalistă progresivă, aşa cum arată programele partidelor Verzi şi o gamă largă
de mişcări sociale. Demonstraţiile care au avut loc la Carnavalul împotriva capitalismului
(Londra, iunie 1999), ca şi mobilizarea împotriva Organizaţiei Mondiale a Comerţului
(Seattle, noiembrie 1999), Băncii Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional
31
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(Washington, aprilie 2000; Praga, septembrie 2000) sunt exemple de reacţii internaţionale
progresiste. Un pas important în construirea unui viitor mai viabil al omenirii constă în
identificarea tuturor surselor şi cauzelor prezentei noastre lipse de putere. In acest scop
trebuie să examinăm raportul dintre: justiţia legală/justiţia socială: justiţia legală este
conformitatea cu legile votate de un organ legislativ. De fapt, în numeroase cazuri, justiţia
legală este în conflict direct cu justiţia socială. Un obiectiv major în zilele noastre constă în
dezvoltarea unui proces şi unui sistem în care criteriul de justiţie legală să fie justiţia socială.
Aceasta este o mare provocare şi ocazie, atât pentru avocaţi, cât şi pentru sociologi şi
practicieni să contribuie la acest proiect al societăţii civile, ca misiune nobilă.
Ceea ce este comun pentru toţi actorii este criteriul de dezvoltare umană, care este lăsat
la o parte, ca fiind “de durată”. Aici durata este realitatea pe termen scurt. Mai degrabă,
această durată este prezentă până când se va dezvolta un sistem global de securitate, cu
instituţii funcţionale care să se poată ocupa de forţele globale. Unii dintre prietenii noştri neau spus că a vorbi despre mobilizarea logicii securităţii naţionale şi despre rolul conducător al
elitelor corporatiste înseamnă a le oferi argumentele pentru a-şi păstra puterea, chiar când
sunt atacate din toate părţile. Ceea ce este necesar, susţin ei, este o presiune chiar mai mare
din partea oamenilor. Aceste sfaturi nu avansează suficient în direcţia căutării unei soluţii.
Atâta timp cât un sistem mondial depăşit continuă să funcţioneze, neschimbat, logica
mobilizării securităţii naţionale va rămâne operantă ca obstacol major în atingerea
obiectivelor de dezvoltare umană deplină.
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