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DESPRE EDIŢIA ÎN PREGĂTIRE A „MANUSCRISULUI 

STURDZAN” AL DESCRIPTIO MOLDAVIAE  

DE DIMITRIE CANTEMIR 

 

Dr. Nicolae L. SUHACIOV 

 

 

 

Abstract: This paper presents the result of research and study of the vast work of Dimitrie Cantemir, the 

scholar prince of Moldavia in the age of Enlightment. It’s about elaborating critial edions and annotated 

translations of the different manuscripts of the „Description of Moldavia”. The original manuscript of the 

„Description of Moldavia” has never been found. The oldest copy carries revision marks made by Cantemir 

himself, named ‘A manuscript’, has some gaps. Another copy dating from 1727, named ‘B manuscript’ is 

also far from being perfect. The third copy, dating from the 18th century, discovered in 1946 in the „Maxim 

Gorki” State Library from Odessa, is the the so-called ‘C manuscript’ or ‘Sturdza manuscript’. The 

moldavian scholars Valentina and Andrei Eşanu have published this manuscript for the first time in the 

Republic of Moldova in a facsimile edition. This was followed by a critical edition based of manuscripts A, B 

and C, published by the romanian classical scholar Dan Sluşanschi at Bucharest in 2006. The second 

edition of the „Description of Moldavia” edited by Sluşanschi with annotations made by Valentina and 

Andrei Eşanu has been publish in 2006. A critical edition and annotated translation in russian of this book 

is about to be published in Sank Petersburg by the Russian linguist Nikolai L. Suchaciov in collaboration 

with Valentina and Andrei Eşanu. 

 

Keywords: Andrei Eşanu, copy, Dimitrie Cantemir, edition , Description of Moldavia, manuscript, Sankt 

Petersburg, Sturdza.  

 

Cuvinte-cheie:  

 

 

 

George Călinescu a dat următoarea definiţie a personalităţii lui Dimitrie Cantemir1: 

„...E un erudit de faimă europeană, voievod moldovean, academician berlinez, prinţ 

moscovit, un Lorenzo Medici al nostru”2. În continuare, având în vedere principiile 

                                                 
 Institutul de Studii Lingvistice al Academiei Ruse de Ştiinţe, St. Petersburg, Federaţia Rusă; e-mail: . 

1 Historiae Moldavicae. Partes tres – Biblioteca Ştiintifica de Stat „A. M. Gorki” din Odessa, Secţia de Cărţi Anticvare şi 

Manuscrise, Cota: РКП 12/1). Pregătirea ediţiei beneficiază de ajutorul financiar al Fundaţiei Ruse pentru Ştiinţele 

Umaniste (РГНФ, Грант № 09–04–00258а). 

2 Călinescu 1968, 28. 
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iluministe ale „voievodului moldovean”, care nicidecum nu intrau în conflict cu concepţia 

unei puteri nemărginite şi ereditare a monarhului asupra supuşilor săi, savantul istoric al 

literaturii române şi recunoscutul scriitor precizează conţinutul şi stilul Divanului sau 

gâlceavei înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul (Iaşi, 1698): „ 

„...Cantemir dizertează cu mult umor dialectic (adică dialogic, – N.S.) despre intolerabila 

condiţie a omului («tragicul existenţei» am zice azi), pus să dibuiască în noaptea neagră a 

ştiinţei umane. Filozoful propune «trăsnetul fulgerător intelectual»”3. Oare „tragicul 

existenţei” relevat de Călinescu nu s-ar putea atribui şi operelor istorice ale lui D. 

Cantemir? Printre ele şi Descrierea Moldovei, scrisă în limba latină între 1714–17164, când 

„voievodul moldovean” nici nu spera să-şi mai revadă patria. Descrierea Moldovei ar putea 

fi şi ea o încercare de a pune la lumina „fulgerătoare” tragicul existenţei al Ţării Moldovei 

sub presiunea Imperiului Otoman. 

La Istanbul, D.Cantemir devenise celebru ca bun cunoscător al muzicii orientale şi 

al folclorului muzical, pentru fixarea căruia a inventat şi un sistem de semne speciale 

(Cartea ştiinţei muzicii după felul literelor, 1695–1700 – în limba turcă)5. În creaţia sa 

literară din acest timp predomină scrieri alegorice şi eseuri în metafizică6. Perioada 

următoare – după bătălia de la Stănileşti (iulie 1711) şi plecarea in Rusia – este marcată de 

un interes vizibil al lui D. Cantemir pentru domeniul istoriei7. Se poate aminti aici Studiul 

asupra naturii monarhiilor (1714 – în limba latină), Istoria creşterii şi descreşterii curţii 

otomane (1716 – în latină), Curanus. Despre etimologia numelui Curanus (cc. 1719–1722 

– în latină) (1722). Cu timpul devin cunoscute şi operele consacrate istoriei Ţărilor 

Româneşti: Despre numele antice şi de astăzi ale Moldaviei (ante 1714 – în latină)8 Istoria 

Moldo-Vlahică (cc. 1714–1715 – în latină)9, Viaţa lui Constantin Cantemir zis cel Bătrân, 

domnul Moldovei (cc. 1714–1716 – în latină), Scurta povestire despre stârpirea familiilor 

                                                 
3 Călinescu 1968, 29. 

4 Nu pare verosimilă hipoteza propusă de G. F. Müller (Hamburg, 1769) că lucrarea în discuţie ar fi fost scrisă de D. 

Cantemir în limba română, ci tradusă în latina de I. Ilinskii, vezi: Eşanu, Eşanu 2007, 20–23. – În paranteze fără 

precizări suplimentare aici şi în continuare (în note, ca şi în text) se fac trimiteri la lista „Publicaţiile Descrierii Moldovei” 

anexată la această notiţă. 

5 Despre viaţa şi opera lui D. Cantemir vezi, de ex.: Ţarălungă 1989. Literatura completă vezi în: Neamul Cantemiriştilor. 

Bibliografie 2010. 

6 Divanul sau Gâlceava Înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul (Iaşi, 1698 – text român şi traducerea 

greacă), Imaginea ştiinţei sacre care nu se poate zugrăvi cunoscută şi ca Metafizica (1700 – în limba latină), Mic 

compendiu asupra întregii învăţături a logicii (cc. 1700–1701 – în limba latină), Istoria ieroglifică. (cc. 1705 – în limba 

română ), etc., vezi: NeamulCantemiriştilor. Bibliografie 2010, 71– 91. 

7 O lucrare istorica a fost realizată de D. Cantemir în 1704: Primile războaie ale Ţării Otomane cu Domnul român Mihai, 

vezi: NeamulCantemiriştilor. Bibliografie 2010, 86. 

8 Varianta premergătoare a Cap. I a Părţii I din Descrierea Moldaviei, vezi: Neamul Cantemiriştilor. Bibliografie 2010, 

97. 

9 Varianta premergătoare a lucrării Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor. Vezi: NeamulCantemiriştilor. 

Bibliografie 2010, 96. 
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lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinelor (cc. 1717–1718 după V. Cândea, sau 1719 – păstrat în 

traducerea rusă din 1720)10, Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor (1717–1723 – în 

limba română), etc.11 

Manuscrisul original al Descrierii Moldovei nu s-a pastrat sau încă nu este 

descoperit. Se cunoaşte doar o copie a lucrării din 1716 cu corectări făcute de mâna lui D. 

Cantemir: în tradiţia editorială de azi este numită manuscrisul A12, care insă are lacune. Nu 

este perfectă nici copia facută în 1727 (numită manuscrisul B)13, în care lipsesc, de 

exemplu, formele scrise cu caractere greceşti, descrierea alfabetului chirilic etc. 

A treia copie din secolul al XVIII-lea (făcută cam la începutul anilor 60) este aşa 

numitul manuscrisul Sturdzan (sau manuscrisul C), descoperit în 1946 la inventarierea 

colecţiei Bibliotecii ştiinţifice de stat „A. M. Gorki”14 din Odesa. Practic această copie a fost 

introdusă în tradiţia cantemireană ştiinţifică şi editorială numai în ultimele decenii al 

secolului trecut15. Deşi A. Sturdza, cum ne anunţă P. Balmuş şi A. Eşanu, a pus la dispoziţia 

membrilor Societăţii de Istorie şi Antichitate din Odesa copia sa a Descrierii Moldovei, 

                                                 
10 Vezi: Neamul Cantemiriştilor. Bibliografie 2010, 103–105. 

11 Vezi: Neamul Cantemiriştilor. Bibliografie 2010, 95–125. 

12 Se află la Institutul de Manuscrise orientale al Academiei Ruse de Ştiinţe, Secţia de manuscrise orientale, cota: Ф. 25. 

Оп. 1. Ед. хр. 7. ― 124 p. în limba latină (textul începe cu cap. II), 210  330 mm, margine largi. Scris de copist, note 

marginale şi adăugări de D. Cantemir, datează după 1716. Pe copertă o notiţă „№ 27, 54” şi inscripţia: „ex Museo Asiatico 

Academiae imp. scient. Petropol.”; pe p. 1 (Cap. II) sus pe margina dreaptă inscripţia: „Demetrii Cantemiri Principis 

Moldavio [şters: „Historia”; cuvântul următor scris între linii] Descriptio Moldaviae. Conţinutul corespunde textului 

Descrierii Moldaviei. din Partea I, Cap. II–VII, şi Partea 2, Cap. I–XVIII. Prin 1842 după manuscrisul A s-a scos o copie 

pentru Societatea de istorie şi antichitate din Odesa (cu timpul pierdută). În 1869–1870 a mai fost copiat pentru Arhiva 

Academiei Române cu ocazia ediţiei concepute de I. C. Massim şi continuate de A. Papiu-Ilarian (Bucureşti, 1872–1875). 

13 Se află la Institutul de Manuscrise orientale al Academiei Ruse de Ştiinţe, Secţia de manuscrise orientale, cota: Ф. 25. 

Оп. 1. Ед. хр. 8. ― 293 p. în limba latină, 3 p. de sumar. Scris de copist fără desparţire în trei părţi. Pe copertă o notiţă 

„№ 28, 55” şi inscripţia: „ex Museo Asiatico Academiae imp. scient. Petropol. Demetrii Cantemirii principis Moldaviae 

[şters: „historia Moldavicae”; urmează două rânduri de text scrise cu altă mână, incluziv parantezele], Descriptio antique 

et hodierni status Moldaviae (v[idere] Historia Othmana, tom 1, pag. 55) descripta ex Apographo, quod eius filius mecum 

communicavit, Petropol[i], 1727 [ultima cifra corectată din 6]. Prin 1842 după manuscrisul B s-a scos o copie pentru 

Societatea de istorie şi antichitate din Odesa (cu timpul pierdută). În 1869–1870 a mai fost copiat pentru Arhiva 

Academiei Române cu ocazia ediţiei pregatite de A. Papiu-Ilarian (Bucureşti, 1872–1875). 

14 Fosta Bibiliotecă Regională „A. M. Gorki”. 

15 Manuscrisul Sturdzan a fost anunţat de: Borsci A. Cantemir şi opera sa „Descrierea Moldovei”, Cantemir D. 

„Descrierea Moldovei”. Chişinău, 1957. p. 13; Ермуратский В. Н. Научное издание работы Д. Кантемира „Описание 

Молдавии”, Юбилейная научная сессия совета филиала посвященная 40-летию Великой Октябрьской 

Социалистической революции. Тезисы докладов. Кишинев, 1957 (Секция истории и археологии Молд. филиала 

АН СССР). C. 11. Mai multe detalii se găsesc în: Ермуратский В. Н. Дмитрий Кантемир и его «Описание 

Молдавии», Кантемир Д. Описание. C. XXVI–XXVIII (Chişinău, 1973). Prima descriere textologică mai plină au dat-

o: Балмуш П. Т., Ешану А. И. Стурдзовский список „Descriptio Moldaviae” Д. Кантемира (источниковедческий 

анализ), Проблемы источниковедения истории Молдавии периода феодализма и капитализма. Кишинев, 1983. 

С. 131–158. Vezi: Eşanu 1987, 46–50; Eşanu, Eşanu 2007, 51–57. Publicaţia facsimilă a manuscrisului a fost prezentată 

în volumul: Eşanu, Eşanu 2004. 181–595. 



 10 

după ieşirea lui din aceasta Societate în anul 1842, soarta manuscrisului ramâne 

nelămurită16. 

Andrei şi Valentina Eşanu nu sunt de acord cu presupunerea lui V. Ermuratski că 

manuscrisul C ar fi fost copiat la comanda lui A. Sturdza între anii 1820–183017. Dânşii 

cred că Sturdza mai repede l-ar fi căpătat de la I. P. Liprandi în 1839–1840. Nu se ştie dacă 

ei ar fi contactat personal, însă se ştie că ultimul se ocupa de istoria Moldaviei, ci anume de 

lucrarea lui D. Cantemir18. Afară de asta, Liprandi, probabil, citează o notă din marginile 

manuscrisului C (la p. 111: „1529. J. Büsching”)19. De aceea se presupune că manuscrisul C, 

care mai întâi s-ar fi aflat în culegerea bibliotecii lui Liprandi, ar fi fost copiat după textul 

original, şi că această copie ar putea se fie chiar însuşi „manuscrisul din Berlin”, deşi 

conţinutul manuscrisului nu coincide în total cu traducerea germană de Johann Ludwig 

Redslob (ed.: Hamburg, 1769–1770; Frankfurt und Leipzig. 1771). Cu certitudine se poate 

constata doar că, practic, conţinutul manuscrisului C (adică Sturdzan) corespunde 

conţinutului intercalat al manuscriselor A şi B, inclusiv notele marginale şi îndreptările 

făcute de mâna lui D. Cantemir (afară de cazurile când acestea sunt şterse). 

Se ştie că prima traducere a Descrierii Moldovei în limba rusă (de Vasilii Levşin, 

ed.: 1789), ca şi cele române (de Ioan Nemişescul, ed.: 1825, 1851, 1868)20 se bazau pe 

ediţia germană din 1771. Textul latin, pregătit de A. Papiu-Ilarian pe baza manuscriselor A 

şi C, a fost publicat pentru prima dată în tomul I al ediţiei Societăţii Academiei Române 

(Bucureşti, 1872). Pe aceeaşi traducere germană se bazau extragerile din textul Descrierii 

Moldovei, apărute în secolul al XVIII-lea21. În secolul XX textul german a mai fost folosit 

                                                 
16 Vezi.: Балмуш П. Т., Ешану А. И. Стурдзовский список; Eşanu, Eşanu 2007, 56. Manuscrisul se află la Biblioteca de 

Stat „A. M. Gorki’’, Secţia de cărţi anticvare şi manuscrise, cotă: РКП 12/1 – 2 f., 415 p., 20  16 sm, în scoarţă de coajă; 

datarea aproximativă 1762–1766. Pe coperta manuscrisului este lipită o etichetă: „Cantemir D. Historiæ Moldavicæ. 

Рукопись XVIII в.” Pe cotor se citeşte o imprimare aurită: „Moldaviae Geographica”. Pe partea din spate a copertei se 

află o inscripţie: „Список с дополнениями см. [Copie cu adăugări, vezi] V–4259: Operele principelui Demetriu 

Cantemir. T. I. (Descriptio Moldaviae. – Buc[ureşti], 1872)”. Pe p. 1 este imprimată o ştampilă ovală cu inscripţia 

„Стурдзовская библиотека”. Sus pe p. 3 citim: „Moldaviae descriptio in tres distincta”. Sus pe p. 4 se află încă o 

inscripţie: „Historiæ Moldavicæ partes [ultimul cuvînt este scris cu altă mână în loc de ştersul „Libri”] tres”. Pe p. 418 

este imprimată o ştampila patrulaterală cu inscripţia: „Музей книги [trei litere neclare]. Инв. № 2169”. O fotocopie a 

manuscrisului C se păstrează la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova din Chişinău, Secţia de cărţi rare şi 

manuscrise, cotă mss 31 (Eşanu, Eşanu 2007, 52, nota 168). 

17 După V. Ermuratski (1973. p. XXVII) A. Sturdza „...cu putinţă, s-a folosit de posibilităţile diplomatice, prin care a 

descoperit manuscrisul lui D. Cantemir «Descrierea Moldaviei», după care a fost pregătită traducerea germană, şi l-a 

copiat”. 

18 Vezi: Eşanu, Eşanu 2007, 55–56; Балмуш П. Т., Ешану А. И. Стурдзовский список p. 141–142.  

19 Vezi: Eşanu, Eşanu 2007, 56, şi nota 179. 

20 Până la 1841 domina ipoteza lui M. Kogălniceanu despre paternitatea a traducerii române din 1825 lui Vasile Vârnav; 

în prezent este acceptată paternitatea lui I. Nemişescu (?–1819), argumentată de N. A. Ursu, vezi: Ursu 1999, 7–21; 

Eşanu. Eşanu 2007, 108–109. 

21 (1) Kurze geographische Besreibung des Fürstenthums Moldau und der zwischen den schwarzen Meere und der 

Kaspischen see gelegen Ländern und Völkern [Von J[ohann Christian] v[on] S[truve]], Geographischer Kalender auf das 
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de traducătorul român Petre Pandrea (Bucureşti, 1956; reluată în ed.: Chişinău, 1957)22. 

Iar pe baza colaţiei textului latin al manuscriselor A şi B au apărut mai multe ediţii în limba 

română: traducerea începută de însuşi A. Papiu-Ilarian a fost terminată de Iosif Hodoş 

(Bucureşti, 1875. T. 2; ed. a 2-a: 1909), în continuare au văzut lumina tiparului traducerile 

lui Grigorie Pascu (Bucureşti, 1923; ed. a 2-a: 1938), Gheorghe Adamescu (Bucureşti, 

1942), C. Măciucă (Bucureşti, 1961 – cu lacune), Gh. Cuţu (Bucureşti, 1973) etc. Între timp 

în limba rusă în secolul trecut a apărut o singură traducere din limba latină făcută de L. I. 

Pancratiev (Chişinău, 1973d). 

Cu comentariile lui Andrei şi Valentina Eşanu manuscrisul Sturdzan al Descrierii 

Moldovei lui D. Cantemir a fost prezentat publicului în forma facsimilată ca o anexă la 

studiul acestor autori «Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir în cultura europeană» 

(Chişinău, 2004). Recent a apărut şi cea mai plină ediţie critică întocmită de Dan 

Sluşanschi (Bucureşti, 2006), care include textul latin pregatit pe baza manuscriselor A, B, 

C şi traducerea lui în limba română. Peste un an traducerea română de D. Sluşanschi a fost 

reluată şi a apărut cu o vastă prefaţă şi comentarii detaliate ale lui A. şi V. Eşanu la aceeaşi 

ediţie a Institutul Cultural Român (Bucureşti, 2007). Se poate socoti cea mai adecvată şi 

reuşită prezentare a Descrierii Moldovei. 

Când pe la sfârşitul anului 2008 o casă de ediţie din St. Petersburg – «Nestor-

Istoria» – mi-a propus se fiu răspunzător la pregătirea ediţiei şi traducerii ruse a 

manuscrisului Sturdzan al Descrierii Moldovei a lui D. Cantemir, nu prea pricepeam eu 

concepţia proiectului. Din fericire, domnii Eşanu au fost de acord să participe la această 

iniţiativă editorială şi în prezent s-a format o situaţie care va spori procesul de pregătire a 

ediţiei ruse. 

Conţinutul acestei ediţii va fi următor: (1) o scurtă prefaţă a editorului despre baza 

textologică şi o scurtă revizie din acest punct de vedere a istoriei editoriale a Descrierii 

Moldovei a lui Cantemir; (2) traducerea rusă a «Studiului introductiv» (din ed. 2007) 

revăzut şi completat de V. şi A. Eşanu23; (3) textul facsimilat al manuscrisului Sturdzan; (4) 

descifrarea textului latin şi colaţia (în note la subsol) cu redacţia pregătită de D. 

                                                                                                                                                                  

Jahr 1770. Skt. Petersburg, 1769. — 19 S. + 1 Pl. Karte (extras din ed. 1769–1770); (2) Календарь или месяцеслов 

географический на 1770 год. СПб., при Императорской Академии наук, 1769. – 70 с., 1 л. карт. (la p. 29–70 este 

prezentată o scurtă descriere a Regatului Moldovei, semnată de J. Ştelin, pregătită pe baza ed. 1769–1770). (3) Atlas des 

anfans <sic!>, Ed. par Philippe Henry Dilthey — Дитской атлас. Т. 4. М., 1771. — 158 с. (extrageri din Descrierea 

Moldovei lui D. Cantemir în limba rusă şi cea franceză pe baza ed. 1769–1770); (4) Descrizione de’Moldavi é loro 

carattere, e bizari costumi, Storia della ultima Guerra tra la Russia e Porta Otomana sine alla conclusione della Pace fralle 

due Potenze, Venezia: Stamperia Savioni, MDCCLXXVI. T. VI, p. 36–41 (extras în limba italiană din cap. XVII–XVIII a 

Descrierii Moldovei pe baza ed. 1771). 

22 Vezi şi ediţia facsimile a traducerii germane (Bucureşti, 1973a). 

23 Traducerea mea din limba română va fi autorizată de V. şi A. Eşanu, care sunt la curent cu limba rusă.  
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Sluşanschi24; (5) traducerea în limba rusă, pregătită de Alexei V. Andreev, comparată (în 

note la subsol) cu traducerea rusa a lui L. I. Pancratiev (Chişinău, 1973d) şi cu cea 

română.a lui D. Sluşanschi (Bucureşti, 2006); (6) comentariile detaliate ale lui V. şi A. 

Eşanu (pe baza ed. 2007)25; (7) un sistem de indice, care va înclude şi datele din textul 

introductiv şi comentarii, anume: literatura folosită în ediţie; nume proprii; nume de 

personaje biblice şi mitologice; etnonime şi numiri locale ale populaţiei; termenii şi 

realităţile istorice; cuvinte române, slavone, greceşti şi turceşti din textul lui D. Cantemir. 

Sper că această ediţie va apărea din tipar la sfârşitul anului 2011, cel mai târziu la 

începutul lui 2012. Din partea mea, în funcţia de redactor, aş dori să fie la nivelul 

contemporan al ştiinţei istorice şi a tradiţii de studii cantemiriste. 

 

Ediţiile Descrierii Moldovei de Dimitrie Cantemir 

 

1. Beschreibung der Moldau von Demetrius Kantemir. [Th. I–II], [Übers. von lat. 

und annot. von Johann Ludwig Redslob], Magazin für die neue Historie und Geographie, 

Hrsg. von Anton Friedrich Büsching. Hamburg: Im Verlag Nicolaus Carl Buchenroeders, 

1769. Th. III. — S. 537–574; 1770. Th. IV. S. 3–120 + 1 Pl. Karte. (cu „Harta Moldovei” 

prelucrată de G.F. Müller după ed.: Amsterdam, 1737).  

2. Demetrii Kantemirs, ehemaligen Fürsten in der Moldau, Historisch-

geographisch-und politische Beschreibung der Moldau, nebst den Leben des Verfassers 

und einer Landkarte, [Übers. von lat. und annot. von J. L. Redslob; Mit Vorw. von G. F. 

Müller]. Frankfurt und Leipzig, 1771. — 1 + 341 + 1 S. (pe baza ed. din 1769–1770; cu un 

portret de D. Cantemir şi stima Moldovei – gravorul Joseph Friedrich Rein; harta 

reproduce ed.: Amsterdam, 1737; vezi ed. facsimilată: Bucureşti, 1973a). 

3. Димитрия Кантемира, бывшаго князя в Молдавии, Историческое, 

географическое и политическое Описание Молдавии с жизнию сочинителя, С 

немецкаго преложения перевел Василий Левшин. Москва: В университетской 

типографии, у Н. Новикова, 1789. — XLIV, 388 с., in 12 (traducerea rusă pe baza ed. 

germane din 1771; literatura, p. XXI–XXXII; prefaţă de G.F. Müller). 

4. Скрисоаря Молдовей де Дмитрие Кантемир домнул ей. Каре акум ынтыю 

сау типырит ын зилеле Бине Кредичиосулуй ши де Христос Юбиторулуй Домнулуй 

ностру Iоанн Сандул Стурза Воевод ку благословиния пряосфинцитулуй 

Архиепископ ши Митрополит Кирио Кир Вениамин ын Молдова. Пе время 

прекувиосулуй старец ал сфинцелор монастирь Нямцулуй ши Секулуй Кир 

Домициан. Ын сфынта Мэнэстире Нямцул ла анул 1825, аугуст ын 19. [Пер. с нем. И. 

                                                 
24 Textul latin este pregătit de mine şi de Alexei V. Andreev, care a pregătit şi traducerea din latina în limba rusă.  

25 Traducerea rusă, pregătită de mine, va fi revăzută de către autori. 
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Немишескула] — 8 + 334 с., in 4. (traducerea română din 1806 lui Ioan Nemişescul pe 

baza ed. germane din 1771).  

5. Кантемир, Принцул Димитрие, Дескриеря Молдавией [Ед. а II], 

Прескуртаре дин виаца Принцилуй Димитрие ши активитатя луй де Костаке 

Негруцци [Трад. дин жерм. де И. Немишескул]. Яшь: Типографиа францезо-ромынэ, 

1851. — 2 + XIV + 316 п. (pe baza ed. române din 1825) 

6. Cantemir, Prinţul Dimitrie, Descrierea Moldaviei. Ed. a 3-a, [trad. din germ. de 

I. Nemişescul; Pref. de C. Negruzzi; Publ. de T. Boldur-Costachi]. Iaşi, 1868. (pe baza ed. 

din 1851). 

7. Operele Princepelui Demetriu Cantemiru. Bucuresti: Tipogr. Curţii, 1872. T.1. 

Descriptio Moldaviae, Tipărită de Societatea Academiei Română [Publ. şi pref. de prof. A. 

Papiu-Ilarian]. — XII + 154 c.; 1875. T. 2. Descrierea Moldovei, pref. de A. Papiu-Ilarianu, 

continuată şi terminată de dr. Iosif Hodosiu. Trad. din textulu originale latinescu aflatu în 

Muzeulu Asiaticu alu Acad. Imper. Scientifice de la S. Petropole. Tipărite de Societatea 

Academică Română cu o hartă geografică a Moldovei şi unu facsimile. — 2 + XIV + 316 p. 

(ed. critică a textului latin pe baza manuscriselor A-B, după copii facute de A. Papiu-Ilarian 

în 1869–1870). 

8. [Demetriu Cantemiru. Descrierea Moldoviae], Ed. a 2-a. [Trad. din lat. de prof. 

A. Papiu-Ilarian şi acad. Iosif Hodoş; cu pref. de Miron Nicolescu]. Bucureşti, 1909. (pe 

baza ed. din 1872–1875; cu anexa prefeţei lui A.F. Büsching la ed. din 1769–1770, a 

biografiei lui D. Cantemir de G.F. Müller la ed. din 1771 şi a prefeţei lui C. Negruzzi la ed. 

din 1851). 

9. Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei, Trad. din lat. şi pref. de prof. Univ. 

din Iaşi Grigorie Pascu. Bucureşti: Ed. Cartea Românească, 1923. — XIV + 185 p., 1 f. hartă 

(pe baza textului latin pregătit de A. Papiu-Ilarian). 

10. Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei, Trad. din lat. şi pref. de prof. Univ. 

din Iaşi Grigorie Pascu. Ed. a 2-a revăzută. Bucureşti, 1938. — 380 p. (Pe baza textului 

latin pregătit de A. Papiu-Ilarian). 

11. Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei, trad. din lat., pref. şi note de membru-

cor. al Acad. rom. Gheorghe Adamescu. Bucureşti: Ed. Cartea Românească, 1942. — 206 

p., 1 f. hartă Moldovei compusă de D.C. (pe baza textului latin pregătit de A. Papiu-Ilarian). 

12. Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei, trad. din germ. de Petre Pandrea; 

pref. de acad. C.I. Gulian. Bucureşti, 1956. (Pe baza ed. din 1771; cu o harta a Moldovei). 

13. Димитрие Кантемир. Дескриеря Молдовей / Трад. [дин жерм.] де Петре 

Пандря ку о преф. де А. Борщ. Кишинэу: Ед. педагожикэ де стат а РСС 

Молдовенешть «Шкоала советикэ», 1957. — 215 п. (pe baza ed. din 1956). 

14. Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei, trad. din lat. şi pref. de C. Măciucă. 

Bucureşti, 1961. (un text cu lacune: sunt omise cap. 2-3 din partea 1 şi două capitole din 
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partea 3; în cap 5 din partea 3 este omisă descrierea alfabetului chirilic; în plus sunt 

anexate fragmente din Istoria ieroglifică, Studiul asupra naturii monarhiilor, Viaţa lui 

Constantin Cantemir zis cel Bătrân, domnul Moldovei, Hronicul vechimei a Romano-

Moldo-Vlahilor). 

15. Cantemir D. Beschreibung der Moldau. Faksimile-druck. Bucureşti, 1973. 

(reproducerea facsimilată a ed. din 1771). /a/ 

16. Dimitrie Cantemir. Moldova leírása, [Fordította: Köllő Károly, Cselényi Béla... 

Az előszót írta Cselényi Béla]. Bukarest: Kriterion, 1973. — 224 p. (traducerea în limba 

maghiară). /b/ 

17. Dimitrie Cantemir. Descriptio Moldaviae. — Descrierea Moldovei, sub 

îngrijirea şi cu o notă asupra ediţiei de D.M. Pippidi; traducere după originalul latin de Gh. 

Cuţu; introducere de Maria Holban; comentariu istoric de N. Stoicescu; studiu cartografic 

de Vintilă Mihăilescu; indice de Ioana Constantinescu. Bucureşti: Ed. Acad. Române, 1973. 

— 400 p., 1 f. hartă (pe baza textului latin pregătit de A. Papiu-Ilarian; cu o hartă după 

copia lui J.-B. d’Anville din 1761). /c/ 

18. Димитрий Кантемир. Описание Молдавии / Пер. с лат. Л. И. Панкратьева; 

Общая ред., вступ. ст., прим. и коммент. В. Н. Ермуратского. Кишинев: Изд-во 

«Картя молдовэняскэ», 1973. ― XXVIII + 224 с. (Прим. и коммент.: с. 195–204, указ. 

имен.: с. 205–209; указ. предм.-терминол.: с. 210–214; указ. географич.: с. 215–219. 

(Пер. отражает содержание писцовых списков А–В, упоминается список С, 

принципы изд. не оговорены). /d/ 

19. Кантемир Димитрие. Дескриеря Молдовей. Кишинэу, 1975. – 215 p. (pe 

baza ed. din 1956). 

20. Cantemir D. Descrierea Moldovei, ed. de Leonida Manea. Bucureşti: Ed. 

Minerva, 1981. 

21. Demetrii Cantemiri Historicae Moldaviae. Partes Tres, Eşanu A., Eşanu V. 

Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir în cultura europeană. Studiu monografic şi 

anexa facsimilată a manuscrisului în limba latină din Bibilioteca regională „A. M. Gorki” 

din Odessa. Chişinău: Ed. Pontos, 2004. p. 181–595. (ed. a manuscrisului C). 

22. Demetrii Cantemiri Principis Moldaviae Descriptio antiquae et hodierni status 

Moldaviae — Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei. Descrierea stării de odinioară şi de 

astăzi a Moldovei, ed. critică întocmită de Dan Sluşanschi. Bucureşti: Institutul Cultural 

Român, 2006. ― 452 p. (cu 4 ill.) + 2 f. ill., 1 f. harta. (textul latin pe baza manuscriselor 

А–С). 

23. Cantemir D., Principele Moldovei. Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a 

Moldovei, studiu introductiv, notă asupra ediţiei şi note de Valentina şi Andrei Eşanu; 

traducere din limba latină şi indici de Dan Sluşanschi. Bucureşti: Institutul cultural 

Român, 2007. — 406 p., 1 f. harta. (pe baza ed. din 2006). 
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ELEMENTE DE ARTĂ DRAMATICĂ ŞI DANS ÎN PALEOLITIC. 

RITUALURILE ŞAMANICE 

 

Dr. Florin DUMITRU
 

 

 

 
Abstract: Elements of dramatic art and dance during the Paleolithic. Shamanic rituals. Beyond its religious 

dimension, the shamanic ceremony requires the involvement of certain elements belonging to the artistic sphere 

of a specific community. Unique “non-utilitarian” objects are used, being created for this event. The shamanic 

ceremony contains all the elements characteristic to an early dramatic act: an actor – the shaman, a public – 

the whole community, a specially arranged location – the tent, the cave etc., specially made costumes, musical 

instruments and a fabulous speech with supernatural characters that fight for good health. Fertility plays the 

lead role. The shaman wears a special costume, a mask, his cane and the customary drums, accessories and 

statues for the decor, and last but not least the public, are always present in this ceremony. Recent 

archaeological discoveries have proved the shamanism practice was present at the end of the Paleolithic Age. 

Towards the end of 2008, a 12.000 years old grave was discovered in Israel, in Hilazon Tachtit Cave. It 

contained the skeleton of an old woman who had been buried in an unusual position. She had her legs bent in a 

yoga “lotus”- like position and the spine, pelvis and the right femur were leaning against the cave wall. Four 

large stones were placed over the head, pelvis and hands.  

 

Keywords: dance, drama, Paleolithic art, shamanic rituals, shamanism. 

 

Cuvinte-cheie: artă paleolitică, dans, artă dramatică, ritualuri şamanice, şamanism. 

 

 

 

Ceea ce a rămas de-a lungul timpului „sigilat” în sedimentul siturilor paleolitice şi 

scos la lumină pe cale arheologică, reprezintă foarte puţin din ceea ce însemna „lumea” 

unei comunităţi paleolitice. Nu vom putea recupera niciodată cântecele, dansurile, muzica, 

miturile şi legendele, denumirile plantelor şi animalelor sau poveştile legate de acestea, un 

univers cu siguranţă spectaculos, pierdut pentru totdeauna.  

Reconstituirea acestuia este o provocare dificilă, asemănătoare cu realizarea unui 

puzzle din care lipseşte cea mai mare parte dintre piese, fiind de ajutor doar puţinele 
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“mărturii materiale” reprezentate de piesele litice, os, corn, cărbune, lemn, ocru, scoici sau 

analogiile etnografice şi propria noastră imaginaţie.  

Este foarte probabil ca primele manifestări artistice să nu fi fost artele plastice, care 

reprezintă o modalitate mai elaborată, implicând şi numeroase cunoştinţe tehnice ce 

condiţionează într-o bună măsură „reprezentarea artistică”.  

Trebuie să fi existat dansul, muzica, creaţia orală sub forma naraţiunilor, miturilor, 

experienţelor transmise între generaţii pe cale orală, denumirile mai mult sau mai puţin 

metaforice date plantelor, animalelor, uneltelor şi celorlalte elemente ce compuneau 

universul oamenilor din această îndepărtată perioadă a omenirii.  

Includerea şamanismului în interpretările arheologice s-a realizat concomitent cu 

adoptarea sa în circuitul antropologiei culturale şi teologiei comparate. În ultimii douăzeci 

de ani studiile legate de arta rupestră au făcut din ce în ce mai des apel la explicaţii ce au de 

a face cu şamanismul.  

La începutul anilor ’60, André Leroi-Gourhan desfiinţa ideea unei astfel de 

interpretări a artei paleolitice susţinând că este neavenită şi superficială juxtapunerea unei 

fotografii cu un şaman modern lângă imaginea unui „vraci” de la Les Trois Frères sau 

paralela simplistă între existenţa unei reprezentări a unei păsări în peştera Lascaux şi 

practica de a pune efigia unei păsări pe mormântul unui şaman din zona pacifică 

americană (fig. 1) (Leroi-Gourhan 1964).  

Mircea Eliade consideră că nu este vorba despre o simplă coincidenţă în 

similitudinile dintre şamanismul din Siberia şi cel din America, ci, dimpotrivă, dovada unei 

unităţi ce arată o origine comună mult mai veche care ulterior s-a diversificat şi răspândit 

prin migraţii în cele două continente americane. Şamanismul, după M. Eliade, este prima 

religie a omenirii (Eliade 1997). De-a lungul ultimului secol s-au emis ipoteze conform 

cărora unele reprezentări parietale şi mobiliare paleolitice reprezintă şamani sau spirite 

ajutătoare (fig. 1) (Clottes, Lewis-Williams 2007).  

Răspândirea actuală a şamanismului în întreaga lume nu poate fi pusă doar pe seama 

difuziunii rezultate în urma migraţiilor. Trebuie ţinut cont şi de faptul că nu există practică 

şamanică în care starea de conştienţă a şamanului să nu fie alterată de diferite substanţe 

halucinogene sau de o predispoziţie (boală) psihică a acestuia, astfel încât unitatea 

structurală a acestei practici religioase derivă şi din reacţia neurologică sub acţiunea 

diferitelor droguri şi relatarea „experienţei” trăite de către şaman întregii comunităţi. 

Şamanismul reprezintă, în esenţă, o serie de credinţe şi practici ce permit comunicarea 

cu lumea spiritelor. Termenul provine din turcicul “šamán. Este considerat ca fiind o religie 

animistă, care are la bază credinţa că slujitorii cultului pot influenţa spiritele bune sau rele 

printr-un ritual special, manifestat prin extaz religios şi prin formule magice.  

Şamanismul este un fenomen caracteristic pentru populaţii din Siberia şi Asia Centrală, dar 

este practicat deopotrivă şi în restul Asiei, America de Nord, America de Sud, Indonezia şi Africa.  



 18 

În această imensă arie viaţa magico-religioasă a societăţii se concentrează asupra 

şamanului. În ciuda condiției sale umane, şamanul stăpâneşte „spiritele” pentru că 

reuşeşte să comunice cu morții, „demonii” şi cu „spiritele naturii”, fără să se transforme în 

instrument al acestora (Eliade 1997). El este marele specialist în materie de suflet 

omenesc, numai el poate „vedea”, căci el îi cunoaşte şi „forma” şi funcţiile. Puterile 

multiple ale şamanului sunt rezultatul experienţelor sale iniţiatice. Graţie încercărilor sale 

din timpul iniţierii, viitorul şaman înţelege precaritatea sufletului omenesc şi învaţă 

mijloacele prin care să îl apere. Pe parcursul iniţierii sale, şamanul trece prin încercări de ordin 

spiritual, „el suferă o moarte rituală, coboară în Infern şi, uneori, urcă la Cer”. Toate puterile 

lui depind de încercările şi cunoştinţele sale de ordin „spiritual”; el reuşeşte să se familiarizeze 

cu toate „spiritele”, cu sufletele viilor şi ale morţilor, cu zeii şi demonii, cu nenumăratele figuri 

- invizibile pentru ceilalţi oameni – care populează cele trei lumi cosmice. Viitorul şaman se 

deosebeşte printr-un comportament straniu: el devine visător, caută solitudinea şi îi place să 

rătăcească prin păduri sau prin locuri pustii, are viziuni, cântă prin somn.  

În studiul său asupra „şamanismului şi a tehnicilor arhaice ale extazului”, Mircea 

Eliade delimitează trei modalităţi de a ajunge şaman:  

1. transmiterea ereditară a profesiei şamanice;  

2. vocaţia spontană („a avea chemare” sau „a fi ales”);  

3. decizie personală (întâlnită în special la altaici) sau voinţa clanului( în cazul 

tunguşilor) (Eliade 1997, 2000). 

Şamanul trăieşte în două lumi: în cea reală (spirituală) şi în cea materială 

(trecătoare/ireală). El are acces la cele trei zone ale cosmologiei: pământul, cerul şi lumea 

de jos, ce sunt conectate printr-o axă centrală, reprezentată de „un copac gigant”, sau 

“munte”. Starea lui mentală este lucidă, în timpul „stării de conştiinţă alterată”, şamanul 

controlează această stare şi poate reţine, ceea ce a văzut în timpul acela. Prin acest mod 

şamanul are acces la informaţii, care nu sunt disponibile în realitatea materială, deci 

pentru majoritatea membrilor comunităţii sale.  

Este esenţial pentru el să intre în această stare, prin simpla voinţă. Sunt lucruri care 

îl ajută pe şaman să intre în această stare cum ar fi: sunetul tobelor, al zornăitoarei, al 

cântecelor, dansul, abstinenţa sexuală, substanţele halucinogene, privirea unei flăcări, 

concentrarea asupra imaginilor, şi izolarea acestuia în întuneric.  

În starea şamanică, acesta posedă anumite puteri, pe care le poate exercita şi în 

realitatea materiala. El poate vedea spirite, şi poate comunica cu acestea, poate zbura până 

la ceruri, unde serveşte ca un intermediar între zei şi tribul său; poate cobori şi în lumea de 

jos, pe tărâmul celor morţi.  

Zborurile şamanului sunt îndeplinite cu ajutorul metamorfozei, sau călărind cai 

mitici, călărind spiritele cailor sacrificaţi, prin bărci ale spiritelor, etc. Au o relaţie mai 

apropiată cu natura, deoarece spiritele lor păzitoare, sunt de obicei cele ale animalelor sau 
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plantelor. Spiritul păzitor îndrumă şamanul, în celelalte realităţi, prin ferestre între lumi, 

deoarece şamanul primeşte cunoştinţele necesare pentru ajutarea tribului său. Din acest 

motiv şamanul trebuie să rămână lucid, în timpul călătoriilor sale, pentru a putea aduce 

înapoi înţelepciunea şi cunoştinţele pentru binele comunităţii sale.  

Principala funcţie a şamanului este vindecarea. În general bolile sunt puse pe seama 

rătăcirii sau „raptului de suflet”. Şamanul caută sufletul rătăcit, îl capturează şi îl 

reintroduce în trupul bolnavului. Adeseori, boala are o dublă cauză: furtul sufletului, 

agravat apoi de „posesiunea” de către spiritele rele. În acest caz, vindecarea şamanică 

presupune atât căutarea sufletului, cât şi alungarea demonilor. De multe ori, căutarea 

sufletului constituie în ea însăşi un spectacol. şamanul întreprinde călătoria extatică întâi 

în sens orizontal - ca să se asigure că sufletul nu s-a „rătăcit” undeva în regiuni vecine sau 

îndepărtate - şi apoi coboară în Infern, identifică spiritul său care îl ţine captiv şi îl smulge 

din captivitatea acestuia. 

Din punct de vedere social, a fi şaman poate fi interpretat cu a practica o meserie. 

Chiar şi transmiterea ei era o chestiune ce necesita atenţie sporită din partea tuturor 

membrilor comunităţii pentru ca urmaşul să fie vrednic de statutul pe care urma să îl 

capete. Datorită atribuţiilor sale, şamanul ocupa un rol foarte important în cadrul 

comunităţii. Indiferent dacă sunt chestiuni legate de familie (infertilitate, naştere grea, 

boală) sau aspecte ce ţin de fertilitatea pământului, ploaie sau secetă, şamanul este 

convocat tot timpul pentru a rezolva aceste situaţii. Pe scurt, şamanii joacă un rol esenţial 

în apărarea integrităţii psihice a comunităţii. Ei sunt luptători antidemonici, prin 

excelenţă, combătând atât demonii şi bolile cât şi magia neagră. 

O ceremonie şamanică, dincolo de implicaţiile religioase, este compusă din 

elementele tipice unui act dramaturgic. Ea este, într-o abordare neimplicată, chiar 

simplistă, punerea „în scenă” a unei poveşti de către un singur personaj. Elementele 

componente sunt tipice: un spaţiu bine delimitat – cortul ceremonial amenajat special, un 

actor – şamanul (prin îmbrăcarea unui costum deosebit, se „transformă” într-o manieră 

teriantropică, devine „personaj”), un discurs fabulos cu personaje supranaturale în care 

lupta pentru bine, sănătate, fertilitate joacă rolul principal, o recuzită compusă cel puţin 

din costumul şamanului, masca, bastonul şi nelipsita tobă, accesorii şi statuete pentru 

decor, şi nu în ultimul rând, publicul.  

Cortul este ridicat special pentru şedinţele în care şamanul coboară în lumea 

inferioară, el simbolizând lumea de mijloc, unde se vor afla membrii clanului în timpul 

ceremoniei. Lumea superioară este delimitată la şamanii tunguşi de două rânduri paralele 

de lariţă aşezată cu rădăcinile în aer în partea de est a cortului (Delaby 2002). Un număr 

mare de statuete antopomorfe şi zoomorfe amplasate simbolic completează spaţiul. 

 Costumul este deosebit de important, el fiind împodobit cu numeroase accesorii ce 

găzduiesc spiritele auxiliare ale şamanului. Primii occidentali au descris costumele 
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şamanilor tunguşi ca fiind „sălbatice şi barbare” şi le-au găsit drept scop inspirarea unei 

frici religioase spectatorilor ce i-ar împiedica să vadă şarlataniile şi scamatoriile acestuia. 

Elementele componente ale costumului trebuie să servească drept robă a spiritelor şi ca 

armură împotriva săgeţilor trimise de spiritele malefice din lumea de dincolo.  

De asemenea, el este o hartă a lumii de apoi, permiţând zborul în lumea superioară 

când este un costum-pasăre sau coborârea în lumea de jos când se foloseşte un costum-ren 

sa costum-urs. Nu trebuie uitat şi rolul de instrument muzical pe care îl are costumul datorită 

numeroaselor obiecte prinse pe suprafaţa sa. Un bun şaman ştie să obţină prin dans 

maximum de efecte muzicale, ca să sublinieze peripeţiile şedinţei iar privitorii săi să înţeleagă 

efortul depus. Masca împreună cu coiful completează „transformarea” şamanului. 

Toba are ca scop crearea unei atmosfere şi, pe plan simbolic, chemarea spiritelor. Ea 

serveşte drept închisoare provizorie pentru spiritul şaman pe care şamanul l-a capturat. Toba 

este întotdeauna decorată cu diferite forme geometrice sau zoomorfe (Delaby 2002). 

La „ceremonia-spectacol” pot participa membrii comunităţii. Aceştia, spre deosebire 

de şaman, îşi păstrează luciditate şi urmăresc atent călătoria şamanului în lumea spiritelor, 

încercările acestuia de a îmbuna spiritele şi revenirea în lumea materială. Structura 

„piesei” este binecunoscută şi are un caracter repetitiv, astfel încât membrii comunităţii 

cunosc de dinainte desfăşurarea lor, nu însă şi finalul. Momentele importante sunt marcate 

de către şaman prin incantaţii şi cântece ritmate la tobă.  

Desfăşurarea unei ceremonii are următoarele etape: - expunerea scopurilor şedinţei prin 

chemarea spiritelor auxiliare(într-un ritm general lent), - derularea acţiunii principale ce constă 

în călătoria în lumea de dincolo şi expulzarea spiritului nefast, - purificarea, mulţumirea 

spiritelor. O astfel de ceremonie este cel mai bine exemplificată de o descrierea unei şedinţe din 

1931 desfăşurată într-un cort ceremonial sevencedek la o comunitate de tunguşi: 

„Această şedinţă pentru a tămădui un bolnav cuprindea o călătorie a lui Xargi şi 

Etan în lumea inferioară pentru a cere sfat strămoşilor. Un dialog avea loc după aceasta 

între şaman şi spiritul nefast în lumea inferioară. Apoi, avea loc răzbunarea împotriva 

şamanului străin care trimisese spiritul. După care şamanul oferea pielea renului, 

suspendată de turu, spiritelor din lumea superioară. Ultima parte consta într-o călătorie 

a şamanului la Amanka Seveki în lumea superioară pentru a-i încredinţa sufletul 

bolnavului pe care trebuia să-l purifice şi să-l pună în ordine. Această lungă ceremonie, 

minuţios descrisă, se termină printr-o şedinţă de divinaţie. (Delaby 2002, p. 104). 

Este dificil de argumentat că această bogăţie de tehnici şi elemente simbolice exista 

la comunităţile paleolitice. Puţinele obiecte „de artă” şi picturi parietale descoperite în 

siturile paleolitice (în special paleolitic superior) sunt fascinante tocmai prin faptul că ne 

fac să ne imaginăm ceea ce s-a pierdut.  

Sunt o „poartă” către o lume îndepărtată, dar deloc străină. Dacă păstrăm limitele 

speculaţiei, este imposibil să credem că o comunitate care a fost capabilă să contribuie la 
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„decorarea” unei peşteri cum ar fi Altamira, era sterilă din punct de vedere spiritual, 

religios, că era „primitivă”, cum, de altfel, nu erau nici cele care nu au lăsat (nu s-au 

descoperit) în urma lor astfel de „produse artistice”.  

În căutarea primelor forme de religiozitate s-au avansat mai multe ipoteze 

psihologice sau sociologice, vom enumera aici doar câteva dintre ele. B. Malinowski susţine 

o explicaţie de ordin psihologic pentru originea sentimentului religios. În faţa morţii sau 

altor evenimente majore, oamenii trăiesc frică şi anxietate majoră iar ritualurile religioase 

reprezintă o modalitate de a le uşura tensiunea.  

Sentimentul de vinovăţie stă, în accepţiunea lui S. Freud, la baza religiei. Dintr-o 

perspectivă sociologică se impune teoria lui E. Durkheim care consideră religia, ca şi limba, 

mai degrabă socială decât personală şi se învaţă, nu apare din neînţelegerea viselor sau 

transelor. El consideră totemismul ca fiind prima formă de religie.  

J. Clottes accentuează punctul de vedere conform căruia unitatea şamanismului se 

regăseşte în reacţia psihică a oamenilor sub influenţa unor substanţe chimice halucinogene 

şi explicarea ”experienţei” celorlalţi membri ai comunităţii şi că este imposibil ca în 

paleolitic oamenii să nu fi cunoscut ciuperci sau alte plante care le-ar fi putut furniza stări 

de halucinaţie (Clottes, Lewis-Williams 2007). 

Descoperiri arheologice recente atestă practicarea şamanismului la sfârşitul 

paleoliticului. Spre sfârşitul anului 2008 a fost descoperit în Israel, în peştera Hilazon Tachtit, 

un mormânt vechi de 12.000 de ani. Acesta conţinea scheletul unei femei în vârstă care fusese 

înmormântată într-o poziţie neobişnuită (fig. 3). Avea picioarele strânse în interior, asemănător 

poziţiei „lotus” din yoga iar coloana vertebrală, pelvisul şi femurul drept erau rezemate de 

peretele peşterii. Patru pietre de dimensiuni mari erau amplasate peste cap, pelvis şi mâini.  

Studiul antropologic al scheletului a relevat faptul că femeia suferea de diferite 

afecţiuni datorate vârstei dar prezenta şi malformaţii congenitale la nivelul bazinului ceea 

ce făcea să aibă, cu siguranţă, un mers deosebit şi o imagine asimetrică, nenaturală. 

Inventarul mormântului conţine nu mai puţin de 50 de carapace complete de ţestoase de 

uscat ce fuseseră, puse întregi în mormânt. Aceste animale trăiesc solitar, astfel încât 

trebuie să ne imaginăm ca a fost un efort consistent pentru a aduna 50 de exemplare.  

Pe lângă acestea au mai fost găsite un picior uman şi diferite rămăşiţe osoase a ceea 

ce fuseseră părţi anatomice de animale: coadă de vacă, aripă de vultur, craniu de jder, 

picior de mistreţ, pelvis de leopard, ceea ce i-a făcut pe arheologi să creadă că femeia era în 

legătură cu spiritul acestor animale. Mormântul aparţine din punct de vedere cultural 

orizontului mezolitic Natufian. Autorii studiului consideră că există suficiente elemente 

pentru a interpreta acest mormânt ca aparţinând unui şaman (Grosman et al. 2008). 

Această descoperire recentă confirmă nu doar practicarea şamanismului la sfârşitul 

paleoliticului superior ci şi existenţa acelor componente esenţiale ce dau unitate 

şamanismului: un individ cu calităţi deosebite şi o „recuzită” specifică. 
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Fig. 1. Reprezentări rupestre antopomorfe de la Les Trois-Frères, Gabillou, Les Trois-

Frères (după Clottes, Lewis-Williams 2007, p. 26, fig. 1.5); desen ilustrând un şaman, 

realizat în 1692 de Nicolaas Witsen (după Znamenski 2007). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 2. Fotografii cu şamani siberieni. Foto Vienna Ethnological Museum (după 

http://www.prehistoricshamanism.com/ şi http://www.researchhistory.org/). 

http://www.prehistoricshamanism.com/
http://www.researchhistory.org/
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Fig. 3. Reconstrucţia grafică a mormântului de şaman de la Hilazon Tachtit (Israel) 

(modificat după Grosman et al. 2008, fig. 4, p. 17667). 
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Rezumat: La Eridu săpăturile arheologice au scos la lumină o secvenţă de optsprezece diferite niveluri, cu 

tot atâtea edificii. Aceste clădiri au fost construite pe o dună de nisip curat. Fiind vorba de Eridu, oraşul 

religios din sudul Mesopotamiei putem să presupunem că aceste edificii a fost încă de la început construite 

pentru scopuri religioase, că erau temple. Astfel, arheologii au descoperit la Eridu primele sanctuare din 

afara familiei, chiar dacă, la început, erau doar temple în formă embrionară. Privind la succesiunea de 

edificii ne dăm seama că templele au fost construite pe acelaşi loc, dar având dimensiuni din ce în ce mai 

mari şi fiind construite la o înălţime tot mai mare. Temple VI-VII (Ubaid IV) pot fi văzute ca precursoare 

ale templelor mesopotamiene care vor fi construite aproximativ 1500 de ani mai târziu. Acest articol se va 

concentra pe prezentarea fiecărui edificiu până la ziguratul construit în timpul dinastiei Ur III încercând 

să demonstreze că acestea sunt cu adevărat edificii templare. 

 

Cuvinte cheie: temple, Eridu, ziggurat, arheologie, Mesopotamia. 

 

 

 

La città di Eridu e gli scavi archeologici 

 

«Quando la regalità discese dai Cieli, Eridu divenne [la sede] della regalità».1 

Eridu è l‟antico nome attribuito ad un sito che ora si chiama Abu Shahrein2, e che si 

trova a circa 20 km sud - sud-ovest di Ur in una depressione irregolare3. La città più vicina 

                                                 
 Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie per l‟Archeologia e i Beni culturali, Dipartimento di Scienze Storiche, 

Università degli Studi di Ferrara; drgmhl@unife.it. 

1 Eridu è considerato nella mitologia sumera, più esattamente nella lista dei re sumeri, il primo luogo abitabile al mondo, 

dove furono inventati il mattone e la città. La città è vista come la prima sede della regalità nel periodo prima del Diluvio, 

il cui re era Enki, il dio creatore ed organizzatore del mondo, ma anche il re della saggezza e della magia. In questa città 

Enki ha costruito il suo tempio principale Eengurra («Casa dell‟oceano») in mezzo alle acque dell‟Abisso. Kramer 1963, 

p. 328; Leick 2006, p. 16 e p. 36; Pettinato 2005, p. 568. 

2 Leick 2006, p. 15 

3 Kubba 1998, p. 16; Moore 2002, p. 70. 
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è Al Nassiriya, che dista 40 km a nord-est4. L‟acropoli che è quasi rotonda, si estende per 

circa 580 m da nord-ovest a sud-est e 540 m da nord-est a sud-ovest 5. 

Questo sito aveva una posizione geografica unica, trovandosi a sud, al limite della 

pianura alluvionale e molto vicino alle zone paludose. Allo stesso tempo il deserto 

occidentale era abbastanza vicino da costituire una minaccia. Questa localizzazione faceva 

sì che Eridu avesse accesso immediato a tre ecosistemi del tutto diversi e alle loro diverse 

economie: l‟agricoltura, la pastorizia e la pesca6. 

Come sito preistorico Eridu era una città insolitamente grande. Come già detto, 

ancor‟oggi, l‟antica superficie del sito si estende su un diametro all‟incirca di 500 metri in 

ogni direzione. Inoltre è probabile anche che nella sua preistoria la città sia stata racchiusa 

da una cinta urbana7. 

La maggior parte della collina è costituita dai resti dell‟insediamento Ubaid. Sono 

stati trovati frammenti ceramici caratteristici al periodo tardo Ubaid sulla superficie 

intorno al tutto il circuito delle pendici della collina, indicando che la città raggiunse la sua 

massima estensione durante quel periodo8. 

Il sito riacquistò importanza soltanto durante il PD II (ca. 2500 a.C.)9. Poi il tempio 

della città cadde in rovina e la città fu trascurata, diventando solo una specie di cimitero, 

questo fino alla metà del I millennio a.C. 

La città di Eridu è stata designata come luogo di scavi sin dalla seconda metà del 

XIX secolo10. 

Il primo tentativo di scavo ad Abu Shahrein è stato fatto da J. E. Taylor, il 

viceconsole britannico a Bassora. Nel 1854, su richiesta di Sir Henry Rawlinson, lui ha fatto 

alcuni sondaggi a Tell Muqayyar (antica Ur), e poi ha trasferito la propria attività per 

alcune settimane ad Abu Shahrein. A quel tempo Abu Shahrein non era ancora stato 

identificato come il sito antico di Eridu. Nel rapporto di Taylor si legge chiara la delusione 

di non aver trovato dei reperti spettacolari, così come era da poco successo in Assiria11. 

                                                 
4 Kubba 1998, p. 16. 

5 Moore 2002, p. 70; Safar et al. 1981, p. 31; Kubba 1998, p. 16. 

6 Leick 2006, p. 15. 

7 Kubba 1998, p. 16. 

8 Moore 2002, p. 70. 

9 Leick 2006, p. 29. 

10 Leick 2006, p. 16. 

11 Lloyd 1974, p. 130. Nel 1843 Botta aveva scoperto Horsabad, la città neoassira voluta e costruita da Sargon II, invece 

nel 1845 Layard cominciò gli scavi a Nimrud, un‟altra grande capitale neoassira. Sempre Layard scoprì nel 1846 Ninive, 

la terza capitale neoassira, riportando alla luce la biblioteca del re neoassiro Assurbanipal. 
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L‟unica cosa che Taylor riuscì a trovare a Abu Shahrein fu un cumulo di mattoni 

crudi, molto erosi e compattati e un bel leone scolpito in basalto12. E poi Abu Shahrein fu di 

nuovo abbandonata13, anche se non del tutto dimenticata. 

Dopo la partenza di Taylor, sono passati sessantaquattro anni prima di essere fatto 

un altro tentativo di scavare Abu Shahrein14. 

Nel 1918 e 1919 altri scavi furono compiuti da Campbell Thompson e da H.R.H. 

Hall., per conto del British Museum, ma anche questi ulteriori tentativi non diedero che 

esigui risultati15. 

Il Maggiore Campbell Thompson dovette essere temporaneamente staccato dalle 

sue funzioni militari, al fine di fare poter scavare ad Abu Shahrein. Utilizzando per la 

maggior parte prigionieri di guerra turchi come operai, ha scavato per circa tre settimane, 

rimanendo sul sito dal 10 aprile al 8 maggio 191816. 

Le sue osservazioni geologiche relative alla posizione di Abu Shahrein e le note 

geografiche sulla zona circostante sono accurate e utili, mentre il suo compendio sulla 

storia di Eridu, è un utile contributo alla conoscenza della storia della Mesopotamia17. 

Il lavoro di Campbell Thompson ad Abu Shahrein è stato ripreso da H. R. Hall 

l'anno successivo18. Lui ha scavato dal 21 aprile fino all‟8 maggio 1919 con l‟intenzione di 

“... trovare gli edifici, come a Ur, che potrebbero essere sgombrati, e che potrebbero darci 

qualche idea di ciò che era tempio e ciò che era città, e se possibile anche quale era la loro 

data”19. 

Infine, Hall ha riscavato il cosiddetto “Sperone di Taylor”, ripubblicando, però, lo 

schizzo originale di Taylor e definendolo “la Scala dello Ziggurat”20. 

Però gli scavi veramente scientifici iniziarono solo nel 1946, condotti da Fuad Safar, 

M.A. Mustafa e Seton Lloyd. Il sito di Eridu fu scelto dalla Direzione generale per le 

antichità irachene per condurvi il primo progetto di scavi su larga scala in Iraq, 

desiderando in questo modo di riscoprire e rivalutare il passato della nazione e per 

dimostrare la continuità della propria cultura. Praticamente voleva essere usato come 

esempio, per gli scavi futuri21. 

                                                 
12 Nel 1947 la statua di leone è stata recuperata da sotto più di 2 m. di sabbia dalla squadra di Lloyd. Lloyd 1974, p. 134. 

13 Leick 2006, p. 17 

14 Lloyd 1974, p. 134. 

15 Leick 2006, p. 17 

16 Lloyd 1974, p. 134. 

17 Lloyd 1974, p. 135. 

18 I risultati del lavoro di Hall sono stati pubblicati nel dicembre 1919 in Proceedings of the Society of Antiquaries e un 

resoconto sui suoi scavi a Eridu è stato incluso nel suo libro, A Season’ s Work at Ur, pubblicato nel 1930. 

19 Lloyd 1974, p. 136. 

20 Lloyd 1974, p. 136. 

21 Leick 2006, p. 17. 
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Fu designato capo cantiere l‟iracheno Fuad Safar ed consigliere tecnico per la 

Direzione generale per le antichità irachene l‟archeologo inglese Seton Lloyd22. I lavori 

durarono fino alla fine di febbraio del 1949. Sin dall‟inizio gli archeologi hanno cercato di 

compiere un‟esaustiva e sistematica esplorazione del sito, avendo anche l‟ausilio dei più 

aggiornati metodi archeologici23. 

Le prime due stagioni di scavo da parte dalla Direzione generale per le antichità 

irachene a Eridu durarono da dicembre a marzo nel 1946-47 e poi nel 1947-48. All'inizio 

del 1949, una terza stagione era già in corso quando Lloyd24 ha dovuto lasciare l‟Iraq25. 

Gli archeologi iracheni cominciarono i lavori sull‟acropoli, dove erano visibili i resti 

della ziggurat. I resti erano molto somiglianti a quelli della ziggurat scoperta a Ur. Grazie 

alle iscrizioni presenti su alcuni mattoni, questa struttura poteva farsi risalire all‟epoca 

della III Dinastia di Ur (ca. XXI secolo a. C.)26.  

Infine, nuove rivelazioni sono state fatte dagli scavi. Qui finalmente è stato possibile 

rintracciare una sequenza completa e ininterrotta di edifici27. 

Sotto uno degli angoli della ziggurat gli operai scoprirono le mura di un edificio 

molto più antico che, basandosi sui frammenti di ceramica ritrovati, poterono essere 

attribuite al periodo tardo Ubaid (ca. 3800 a.C.)28.  

Gli archeologi iracheni decisero di rimuovere lo strato appartenente a questo 

periodo, per vedere se al di sotto potessero trovarsi dei resti archeologici antecedenti, e 

finirono col distinguere una sequenza di diciotto diversi livelli29. 

 

La sequenza dei templi di Eridu  

 

Gli scavi hanno portato alla luce, sotto l‟angolo meridionale della ziqqurat, una 

sequenza di diciotto diversi livelli con altrettanti templi, il più antico eretto su suolo 

vergine, e con i loro angoli orientati verso i punti cardinali. Gli archeologi hanno distinto, 

sulla base della ceramica ritrovata, quattro grandi periodi30: 

1. i templi I-V che sono stati attribuiti al periodo Uruk. 

2. i templi VI-XI che sono stati datati, senza ombra di dubbio, al periodo Ubaid. 

3. i templi XII-XIV appartenenti al periodo 'Hajji Muhammad. 

                                                 
22 Rapporti preliminari sugli scavi sono stati pubblicati da Fuad Safar e da Seton Lloyd nel periodico Sumer. 

23 Leick 2006, p. 17 

24 Lloyd doveva assumere il nuovo incarico di Direttore dell'Istituto Britannico di Archeologia ad Ankara. 

25 Lloyd 1974, p. 129. 

26 Leick 2006, p. 18. 

27 Lloyd 1960, p. 25. 

28 Leick 2006, p. 18. 

29 Leick 2006, p. 18. 

30 Oates 1960, p. 33. 
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4. i templi XV-XVII che sono considerati pre-Ubaid, appartenenti al periodo 

cosiddetto Eridu.  

Invece, sulla base delle loro caratteristiche Kubba li ha classificati in altri tre grandi 

gruppi31: 

1. Il più antico è il gruppo cosiddetto “arcaico” e include i templi dal XVIII al XV 

incluso. Dopo il XV tempio c‟è una lacuna per i templi XIV-XII per colpa dei resti troppo 

frammentari. 

2. Il secondo gruppo consiste nei templi XI-VI. Questa generazione di templi 

dissente fondamentalmente dai predecessori come dimensioni ed estensione, contenendo 

tutti gli elementi essenziali dei templi sumeri, più tardi. Inoltre lui ha diviso questo gruppo 

in due sottogruppi:  

a. i templi XI-IX.  

b. i templi VIII-VI. 

3. La terza e ultima generazione corrisponde ai templi da V a I, quelli che 

appartengono all‟età di Uruk. 

 

Tempio XVIII 

Le prime tracce di occupazione umana a Eridu, si sono verificate ad un livello 

corrispondente a 11,70 metri al di sotto del datum, dove la sabbia pulita, in cima della duna 

su cui è stato fondato l‟insediamento, si mescolava con detriti abitativi. Circa trenta 

centimetri sopra questo, sono stati trovati dei muri in mattoni più antichi. Questi sono stati 

costruiti con dei libn32 rettangolari e mostravano segni di essere stati temperati con della 

paglia33. 

Si può dire poco riguardo al tempio del livello XVIII, con l‟eccezione che si tratta di 

resti frammentari costruiti su una duna di sabbia34.  

C‟erano quattro pareti parallele a mezzo metro di distanza, con una lunghezza 

massima di tre metri. Sono rimaste in piedi ad un'altezza media di 16 cm. e, direttamente 

sopra, al livello XVII, erano i resti del primo edificio riconoscibile35. In più sono stati 

trovati anche dei frammenti ceramici.  

Dunque, possiamo dire che prima del “tempio” XVII c‟è stato il cosiddetto livello 

XVIII che mostra le prime tracce di Eridu36.  

 

                                                 
31 Kubba 1998, p. 16. 

32 Le dimensioni medie di questi mattoni erano di 50 x 25 x 6 cm. 

33 Safar et al 1981, p. 86. 

34 Kubba 1998, p. 17. 

35 Safar et al 1981, p. 86. 

36 Le poche mura trovate sono state associate ad un periodo di occupazione, designato come livello XVIII. 
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Tempio XVII 

Il “tempio” XVII era una costruzione molto semplice. Si trattava di quattro pareti 

parallele, che formavano quasi un quadrato, con una dimensione interna di 2,80 m. Le 

mura sono state costruite con libn dello stesso tipo di quelle del livello XVIII, e non sono 

state intonacate37. 

La porta di questo tempio non è stata trovata durante gli scavi, però 

presumibilmente, si poteva trovare soltanto nell‟angolo nord dell‟edificio, dove una grande 

parte delle mura non c‟è più38. 

Un piccolo piedistallo quadrato, fatto di mattoni, è stato trovato al centro della sala, 

ad un‟altezza di 20 cm. Al centro delle pareti di sud-ovest e nord-ovest c‟erano delle 

sporgenze, uguali in lunghezza alla metà di un mattone, che forse sostenevano travi in 

legno39. 

Invece, vicino all‟angolo sud dell‟edificio, però all‟esterno, sono stati rinvenuti i resti 

di un‟altra struttura, questa volta più piccola. Si tratta di una struttura di forma circolare, 

con 1,30 m. in diametro, forse una fornace, se ci lasciamo guidare dalla presenza delle 

tracce di ceneri. Un angolo di un altro edificio simile è stato trovato entro il limite del 

sondaggio a nord-ovest40. 

Soprattutto vicino alla porta sono stati trovati molti frammenti ceramici dipinti.  

 

Tempio XVI 

Il “tempio” XVI è stato costruito direttamente sulle rovine della prima “cappella” del 

livello XVII, essendo in pratica una ricostruzione di questa41. Lo differenzia l‟aggiunta di 

alcuni particolari più raffinati, primo fra tutti gli interni intonacati. Sappiamo questo 

perché i mattoni presentano segni di intonaco sul lato interno42. 

Il santuario del livello XVI ha una pianta impressionante nella sua semplicità. Si 

tratta del tempio completo più antico mai scoperto, però contiene già elementi che si 

perpetueranno fino ai nostri giorni43. 

La parte principale dell‟edificio, un‟unica stanza, era di forma rettangolare44. 

Una nicchia di culto, di forma quasi quadrata45, è stata scoperta nella parete di 

nord-ovest, con un piccolo piedistallo in mattoni di 24 cm di altezza46. Non si tratta 

                                                 
37 Safar et al 1981, p. 86. 

38 Safar et al 1981, p. 86. 

39 Forse si trattava di una specie di tetto. Safar et al 1981, p. 86. 

40 Safar et al 1981, p. 86. 

41 Safar et al. 1981, p. 88. 

42 Leick 2006, p. 19; Kubba 1998, p. 17 ; Safar et al 1981, p. 88. 

43 Parrot 2005, p. 85; Kubba 1998, p. 17. 

44 Le sue dimensioni all‟interno sono 2,10 x 3,10 m. Safar et al. 1981, p. 88; Kubba 1998, p. 17. 

45 Le dimensioni sono: 1,10 m larghezza x 1,00 m di profondità. 
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dell‟unico piedistallo ritrovato all‟interno dell‟edificio. Un secondo piedistallo, molto simile 

al primo, è stato scoperto questa volta al centro della parte principale dell‟edificio47. La 

differenza fra i due è che su quest‟ultimo sono state trovate tracce di fuoco ed era 

circondato da cenere48.  

L‟ingresso si trovava sulla parte sud-est, discentrato49, ed era stato rafforzato dalle 

sporgenze di mattoni all‟interno, forse dei contrafforti. Altre due sporgenze sono state 

trovate al centro della parte sud-ovest e di quella nord-est, anche in questo caso, come nel 

livello XVII, per il sostegno di travi di legno50. 

Fuori dal tempio, sulla sinistra dell‟ingresso, è stato trovato un frammento di 

muratura, che è stato considerato come una parte di un terzo piedistallo. Sempre fuori dal 

tempio, però vicino all‟angolo sud, è stato rinvenuto un forno o una fornace circolare51.  

Nell‟edificio c‟erano due posti riservati al dio e alle offerte portate dai fedeli per 

questo. Se nell‟abside c‟era un piedistallo per la statua del dio, nella cella la base dell‟altare 

o della tavola delle offerte era messa lì per ricevere l‟offerta portata dai fedeli, che non si 

potevano presentare al cospetto del dio del tempio a mani vuote52. 

L‟edificio XVI, per la presenza di una nicchia e di un podio, può essere interpretato 

come una prefigurazione dei templi mesopotamici delle fasi protostoriche di Uruk. 

Il Livello XVI è stato molto ricco in ceramiche dipinte, e invece c'erano pochi altri 

oggetti d‟interesse53. 

 

Tempio XV 

Non è stato trovato molto del tempio XV, soltanto due pareti completi e due parziali 

e un quinto muro parallelo ad una distanza di mezzo metro, sul lato nord-ovest. Da quello 

che sappiamo sembra si trattasse di un edificio rettangolare (7,30 x 8,40 m)54. 

A questo livello sembra che la pianta passò da una forma approssimativamente 

quadrata ad una rettangolare, di dimensioni quasi raddoppiate55. 

Solo per questo tempio sono stati utilizzati dei mattoni di un tipo inusuale, fatti a 

mano, apparentemente senza nessun tipo di stampo, quasi quadrati in sezione e molto 

                                                                                                                                                                  
46 Quest‟altare, leggermente decentrato e rivolto verso l‟ingresso, era usato probabilmente come sostegno per la statua o il 

simbolo del dio.  

47 In questo caso si trattava non di un altare, ma di una tavola delle offerte.  

48 Safar et al. 1981, p. 88 ; Kubba 1998, p. 17. 

49 La posizione dell‟ingresso non può essere spiegata. Di solito, nei templi, l‟ingresso principale si trova proprio al centro 

del muro. 

50 Anche in questo caso, come nel tempio XVII, forse si trattava delle travi di legno per un tetto. Safar et al. 1981, p. 88. 

51 Questo focolare assomiglia moltissimo a quello trovato al livello XVII. Safar et al. 1981, p. 88. 

52 Parrot 2005, pp. 85-6. 

53 Queste ceramiche dipinte sono state scoperte soprattutto vicino all‟ingresso. Safar et al 1981, p. 88. 

54 Safar et al. 1981, p. 88. 

55 Leick 2006, p. 19. 
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lunghi56. In cima presentano cinque fori realizzati con le nocche della mano destra, forse 

per metterci il mortaio57.  

È stato scoperto soltanto un ingresso, sul lato di sud-ovest, però non sembra quello 

principale. Fuori, sul lato di nord-ovest dell‟edificio, è stata rinvenuta una struttura 

circolare, forse un forno58.  

Il fatto che l‟edificio è stato costruito su quella, che è stata considerata terra 

consacrata, per sostituire il Tempio XVI è la sola prova per poter parlare di questa 

struttura come di un tempio59. 

Di sicuro possiamo dire solo che l‟edificio del livello XV era molto più esteso di 

quelli precedenti60.  

 

Templi XIV-XII 

Dopo il primo gruppo, c'è una lacuna per i templi dal XIV al XII senza alcuna traccia 

di edifici all'interno del sondaggio fatto dagli archeologi61. 

Però qualche considerazione su questi templi la possiamo fare lo stesso.  

Le rovine del Tempio XV furono livellate e successivamente riempite di sabbia e 

circoscritte da un muro fatto con lo stesso tipo di mattoni di cui erano state costruite le sue 

mura, per fornire una collocazione di circa un metro più elevata rispetto all‟area 

circostante, cui si poteva accendere mediante una rampa, per un nuovo edificio, di cui non 

sono rimaste tracce. Nella sequenza dei livelli, questo riempimento è stato designato come 

il tempio XIV62. 

Del tempio XIV non resta nessuna traccia, e sfortunatamente la stessa cosa succede 

anche con i due livelli di occupazione, XII e XIII, che sappiamo si trovavano sopra il livello 

XIV. 

Dopo questo tempio nei due successivi livelli di occupazione nessuna traccia di 

edifici non è stata trovata dagli archeologi. Se è stato costruito qualche tempio in questi 

due periodi, questo deve essere stato collocato a una certa distanza a nord-ovest. A 

sostegno di questa ipotesi abbiamo un‟unica prova, che è stata trovata in una circostanza 

casuale, cioè, un muro di libn63. 

                                                 
56 Le dimensioni medie di questi mattoni erano 40 x 14 x 8 cm. 

57 Safar et al. 1981, pp. 88-9.  

58 Safar et al. 1981, p. 90. 

59 Safar et al 1981, p. 88; Kubba 1998, p. 17. 

60 Kubba 1998, p. 17. 

61 Kubba 1998, p. 17. 

62 Safar et al 1981, p. 90; Leick 2006, p. 19. 

63 Safar et al 1981, p. 90. 
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È stato possibile osservare che è stato sepolto nella sabbia pulita, e, dal momento 

che al livello Xl il tempio fu ancora una volta rifatto, è stato possibile immaginare che 

questa sabbia rappresentato una pausa temporanea nella continuità del tempio64. 

Il secondo gruppo omogeneo inizia con il Tempio XI, e inaugura una nuova fase di 

progettazione del tempio. I templi di questa sequenza contenevano tutti gli elementi 

essenziali dei templi sumeri, più tardi. 65 In seguito sopravvenne un cambiamento totale 

nelle piante e nella concezione generale; le mura divennero più spesse e gli edifici molto 

più estesi66. 

 

Tempio XI 

Con questo edificio abbiamo il primo esempio di tempio costruito volutamente su 

una piattaforma67. Questa non è stata costruita usando solo mattoni, ma sembra che un 

muro è stato costruito intorno alla sabbia che copriva le rovine del tempio precedente, alla 

quale è stata aggiunta altra sabbia per poter ottenere in questo modo una collocazione68. 

Poi il tempio è stato costruito su questa specie di piattaforma. Gli scavi hanno messo in 

luce anche una rampa che andava dal livello inferiore fino a questo.  

In un secondo momento la piattaforma del tempio è stata notevolmente ampliata, e 

poi la rampa è stata eliminata e una scala in mattoni ha preso il suo posto69.  

Di sicuro questo edificio è il primo, fra quelli trovati fino adesso, che può essere 

chiamato tempio senza nessun dubbio, anche se la sua pianta non è così facile da decifrare 

e capire. Le mura, alte e spesse, articolate in un alternarsi di nicchie e contrafforti, a 

intervalli piuttosto regolari, ci offrono una chiave di lettura chiaramente simbolica70.  

Non è stato possibile scavare l‟intera pianta del tempio, però sono state scoperte 

abbastanza dettagli da tentare di ridisegnarla, anche attraverso il confronto con i templi 

precedenti71. 

Possiamo riconoscere una grande sala centrale (12,60 x 4,50 m) che avrebbe potuto 

essere il santuario. Sul lato sud-est della sala centrale c‟erano tre stanze, di varie 

dimensioni, che sporgevano e una di queste era protratta in un corridoio72.  

                                                 
64 Safar et al 1981, pp. 90-4. 

65 Kubba 1998, p. 17. 

66 Leick 2006, p. 19. 

67 È assai dubbia l‟ipotesi che le alte terazze su cui sono edificati i templi del periodo di Obeid derivino dall‟esigenza di 

tutelare dalle inondazioni annuali il primitivo magazzino sociale del villaggio eretto in connessione con il luogo cultuale 

del dio protettore della comunità.  

68 Questa è una modalità più economica che la costruzione di una piattaforma fatta soltanto di mattoni. In più ha anche 

altre qualità, essendo più efficace nell‟assorbire e canalizzare l‟acqua piovana dalla piattaforma, questa asciugandosi in 

questo modo più in fretta. Kubba 1998, p. 17 ; Safar et al. 1981, p. 94. 

69 Kubba 1998, p. 17; Safar et al. 1981, p. 94. 

70 Safar et al. 1981, p. 94 ; Kubba 1998, p. 17. 

71 Kubba 1998, p. 17. 
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Il tempio sembra essere un edificio tripartito, composto da una lunga sala o corte 

centrale che probabilmente non era coperta73. Questa corte o sala era probabilmente 

fiancheggiata da stanze su entrambi i lati, e un lungo e stretto corridoio si trovava nella 

parte ovest74. 

La più grande di queste tre stanze era accessibile dal santuario attraverso una porta. 

Al centro è stata scoperta una piattaforma rettangolare, alta 15 cm, con dei segni di 

combustione e circondata da cenere, che è stata identificata con una tavola delle offerte. La 

terza stanza, molto piccola e quadrata (1,7 x 1,7 m) era, anche questa, come la stanza più 

grande, accessibile dal santuario75.  

Non c‟è nessuna entrata nell'edificio dal lato sud-est, e l‟ingresso, infatti, non 

sarebbe possibile in quanto la parte frontale della piattaforma corre lungo la base della 

facciata. La posizione della rampa, al contrario, suggerisce un approccio da sud-ovest. Ciò 

vale anche per Tempio X, dove l'angolo sud dell‟edificio coincide con la facciata della 

piattaforma76. 

Delle false porte sono state trovate nella stanza principale. Una di queste era in 

realtà una nicchia dove è stato trovato un vaso con beccuccio pieno di lische di pesce. Sotto 

l‟altare sono state trovate delle curiose spirali d‟argilla, lunghe circa 30-40 cm, simili a dei 

piccoli serpenti arrotolati77. 

Né il santuario, né alcuna delle tre stanze secondarie conteneva altri oggetti di 

particolare rilevanza78. 

Il tempio XI rivela da una parte la continuità della tradizione templare del livello XV 

nella caratterizzazione degli arredi sacri, e dall‟altra l‟emergere di nuove esigenze sociali ed 

estetiche. 

Cominciando da questo livello il tempio assume proporzioni insolitamente grandi. 

 

Tempio X 

Il tempio X sembra molto simile al tempio XI, la sua pianta presentando poche 

modifiche79. 

                                                                                                                                                                  
72 Safar et al. 1981, p. 94. 

73 Pensiamo questo partendo dalla sua larghezza (4,50 m) e dalle sue pareti fragili. Ci potrebbe essere anche la possibilità 

che dei supporti verticale in legno fossero stati utilizzati per sostenere il soffitto, ma questo sembra abbastanza 

improbabile. 

74 Kubba 1998, p. 17. 

75 Safar et al. 1981, p. 94. 

76 Kubba 1998, p. 18; Safar, et al., 1981, p. 112. 

77 Leick 2006, p. 19. 

78 Safar et al 1981, p. 94. 

79 Kubba 1998, p. 18 ; Safar et al. 1981, p. 94. 
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Sulle rovine del precedente tempio è stata costruita una piattaforma, che poi, senza 

alcuna chiara ragione, è stata ampliata di quasi otto metri80. Le mura sono state conservate 

fino ad un altezza di quasi 45 cm81. 

Nell‟angolo sud-ovest della stanza più piccola, quadrata, è stato rinvenuto un grande 

podio, il cui scopo non è noto, forse era usato per la statua di qualche dio82. Una cosa 

insolita è la mancanza dal santuario della tavola delle offerte83.  

L'ingresso al tempio sembra essere dalla parte di nord-ovest o da quella di nord-

est84. 

 

Tempio IX 

Anche in questo tempio il santuario è una grande sala centrale rettangolare (4,10 x 

l0 m). Nel santuario è stato ritrovato un altare lungo la parete sud-ovest, ad un‟altezza di 

40 cm. Sono stati rimasti solo due frammenti di quest‟altare. Di fronte all‟altare c‟era 

l‟ingresso85.  

Secondo Kubba c‟era una forte possibilità che la sala centrale fosse coperta, almeno 

in parte, e utilizzata come un santuario. Per sostenere quest‟opinione ci fornisce tre 

ragioni: la stanza centrale era più stretta (misurava 4,l0 x l0 m), conteneva frammenti di 

un altare - anche se è stato trovato una tavola per le offerte in una delle altre camere86, e 

sembra che ci fosse un'anticamera87 nella parte est della sala centrale, che avrebbe poco 

significato se la sala centrale fosse un cortile (a meno che l‟anticamera fosse coperta). 

Inoltre, si può ora entrare nella sala centrale da almeno due ingressi frontali ed 

eventualmente potrebbe esserci anche un terzo. Sembra che il Tempio IX rappresenta una 

transizione nello sviluppo del tempio da Tempio X con la sua camera centrale a cielo 

aperto, al Tempio VIII con la sua cella coperta e con la forma modificata88. 

Sul lato sud-est dell‟edificio, c'erano le solite tre camere secondarie, una delle quali, 

come prima, si era protratta in un corridoio dietro l'altare89. 

Questa volta il tempio aveva un ingresso dalla piattaforma all‟estremità di sud-est, e 

quasi tutta la lunghezza del lato sud-ovest può essere tracciata90. 

                                                 
80 Safar et al. 1981, p. 94. 

81 Kubba 1998, p. 18. 

82 Kubba 1998, p. 18. 

83 Safar et al. 1981, p. 96. 

84 Kubba 1998, p. 18. 

85 Safar et al. 1981, p. 96. 

86 Safar et al. 1981, p. 100. 

87 I templi XI e X non sembrano avere questa anticamera. In questo caso forse questa stanza era un antecella.  

88 Kubba 1998, p. 18. 

89 Safar et al. 1981, p. 96. 

90 Safar et al. 1981, p. 96. 
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Di fronte a questa porta, sul lato opposto del santuario, era un‟altra, con un 

allineamento leggermente diverso, accanto alla quale è stata trovata l‟estremità di una 

panchina alta, fatta di mattoni. La camera più piccola combaciava, a tutti gli effetti, con 

quella similare trovata nei Templi X e XI, mentre quella più grande era accessibile sia dal 

santuario sia dalla terrazza esterna, e conteneva una tavola delle offerte. Le mura di questo 

tempio erano più spesse di quelle dei templi X e XI91. 

Con i livelli VI–VIII il tempio è diventato un edificio complesso dove la cella, con 

altare- podio e tavola delle offerte, è circondata da piccole stanze, e molte uscite facilitano 

la circolazione delle persone. La zona destinata al culto ha conservato, dalle origini la sua 

disposizione tripartita92.  

L‟esistenza di tutte queste porte nel santuario è la prova che la partecipazione del 

popolo era abbastanza numerosa93.  

 

Tempio VIII 

Con il tempio VIII c‟è un cambiamento totale non solo nella pianta, ma anche nella 

concezione generale, con delle mura più spesse e edifici più estesi. 

La sala centrale rettangolare resta l‟elemento centrale del tempio, essendo vista 

come la parte principale dell‟edificio. La stanza centrale, che d‟ora in poi potremmo 

chiamarla cella, era raggiunta attraverso due vestiboli (le stanze 4 e 3) da sud-ovest94. 

L‟altare, rimasto intatto (20 x 30 x 20 cm), si trovava al centro della parete sud-

ovest, e poteva essere raggiunto percorrendo un stretto passaggio che conduceva proprio di 

fronte ad esso. Proprio davanti all‟altare, all'altra estremità del santuario, sul limite nord-

est c‟era una grande tavola delle offerte (20 x 30 x 20 cm), con dei segni di combustione e 

circondato da ceneri95.  

Possiamo supporre, guardando il Tempio VII, che la cella fosse fiancheggiata da 

stanze più piccole sui lati lunghi. Come nel Tempio XI le mura alte e spesse, presentavano 

all‟interno e all‟esterno un andamento fortemente ondulato. 

Il lungo passaggio dietro l'altare, che aveva una qualche importanza nei templi XI – 

IX, era ormai sparito e al suo posto c'era una camera a forma quadrata. In più c‟erano due 

nicchie, una delle quali conteneva un vaso 'tartaruga', mentre l'altra potrebbe avere 

ospitato la statua del dio96. 

                                                 
91 Safar et al. 1981, p. 100. 

92 Parrot 2005, p. 87. 

93 Parrot 2005, pp. 87-8. 

94 Kubba 1998, p. 18. 

95 Leick 2006, p. 19. 

96 Kubba 1998, p. 18. 
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Un ingresso principale dalla terrazza esterna, attraverso una piccola anticamera 

rettangolare, si trovava sul lato del santuario. Inoltre, sembra probabile che un altro 

ingresso si trovasse sul lato opposto dell'edificio. Nell‟angolo sud del santuario una 

piattaforma è stata costruita contro il muro, con una proiezione di 50 cm ed un‟altezza di 

l0 centimetri97. 

 

Tempio VII 

A Eridu la sequenza di templi culmina nella fase di Ubaid IV, al livello VII, in un 

santuario di dimensioni e imponenza che nulla hanno da invidiare a quelli di Uruk98. 

La disposizione e le dimensioni del tempio VII sono simili a quelle del tempio VIII. I 

due templi si assomigliano molto, essendo poche variazioni fra le due piante.  

Questo è forse il tempio meglio conservato dell‟intera sequenza. Come già detto, in 

generale i due edifici sono molto simili, il tempio VII non mostrando dei cambiamenti 

radicali rispetto al tempio VIII, anche se le false porte dietro l‟altare non ci sono più99. 

Le pareti di questo tempio erano dello stesso spessore, circa 70 cm, come il 

precedente tempio. I mattoni utilizzati nella costruzione di questo tempio contenevano 

molta sabbia, e misuravano 28 x 23 x 6 cm e 27 x 21 x 6 cm100. 

Il piano copre circa la stessa area, circa 18,5 x 13 m, e ha le stesse stanze, che 

ovviamente sono destinate per le stesse finalità101. 

Si tratta di un organismo architettonico a cinta perimetrale caratterizzata da 

struttura articolata, a cortine murarie segnate da fitte contraffortature e nicchie, a triplice 

partizione dello spazio interno con ampia cella fiancheggiata da vani minori sui due lati 

lunghi. 

Il tempio fu eretto su una terrazza alta l,5 m e senza dubbio dominava 

l‟insediamento circostante102. 

Gli archeologi non sono stati in grado di tracciare due pareti, di nord-est e di nord-

ovest della terrazza, a causa dei limiti del sondaggio. È possibile quindi che la piattaforma 

essendo più estesa potesse ospitare anche altri edifici, ipotesa sostenuta dagli ingressi 

secondari del tempio da entrambe queste direzioni103.  

Una caratteristica del tempio era la rampa di scale che conduceva dalla base della 

terrazza all'ingresso principale, al centro della facciata sul lato sud-est, che dava l‟accesso 

                                                 
97 Safar, et al 1981, p. 101; Kubba 1998, p. 18. 

98 Liverani 2006, p. 147. Nei grandi edifici del complesso di Eanna, di Uruk, verrà assimilata la tradizione dei templi a 

contraffortature aggettanti di Eridu. 

99 Kubba 1998, p. 18; Safar et al, 1981, p. 103. 

100 Kubba 1998, p. 18; Safar et al 1981, p. 103 e p. 104. 

101 Safar et al 1981, p. 103. 

102 Forest 1996, p. 109. 

103 Kubba 1998, p. 18; Safar et al, l98l, p. 104. 



 38 

diretto alla cella attraverso un vestibolo largo ma poco profondo. La scala che conduceva a 

questo vestibolo era fatta di mattoni di fango, intonacati104. 

Dunque un significato speciale si potrebbe dare a questa scala, siccome si tratta 

quasi certamente del primo esempio fino oggi trovato, di un elemento architettonico, che, a 

partire dal terzo millennio, diventa un luogo comune. Il portone d‟ingresso fu bloccato con 

mattoni, forse quando il tempio fu definitivamente abbandonato105.  

Non conoscendo l‟estensione della terrazza sul lato nord-est e su quello nord-ovest 

abbiamo difficoltà nel determinare la circolazione, potendo fare solo delle supposizioni. 

Con un doppio accesso su un lato corto e due altre porte sui due lati lunghi, possiamo 

stabilire che il tempio aveva la zona cultuale sull‟altro lato breve. 

I grandi muri erano ornati di nicchie. La sala principale, vasta e aperta verso 

l‟esterno, era stata concepita per riunire in consiglio i notabili della comunità: un podio, 

situato a sud-ovest, corrispondeva al posto di onore; gli altri membri del consiglio 

s‟installavano nelle vicinanze, tra l‟altro i più influenti su di una panchina bassa. La parte 

nord-est dell‟edificio aveva un carattere più pratico, contenendo un focolare, delle riserve 

ed una scala che conduceva alle terrazze106.  

Anche se il modello di circolazione per il tempio VII è essenzialmente uno semplice, 

poiché tutti portano alla cella, non possiamo essere sicuri quale dei tre ingressi era quello 

principale107. È possibile che tutti e tre siano stati utilizzati contemporaneamente e sono 

stati di pari importanza108. 

Come il suo predecessore, il Tempio VII ha un ingresso speciale (forse per i preti che 

potevano arrivare all‟altare) all‟altare alla fine del santuario, attraverso l'ala sporgente 

all'angolo sud dell'edificio. Inoltre c‟era anche una piccola camera adiacente che era 

accessibile solo dall'esterno dell'edificio109. 

Anche se le stanze che formano le anticamere della cella, sono più spaziose di 

un‟altro vano al quale si accede da una rampa di sette gradini, questo può essere 

considerato più importante. Potrebbe essere stata utilizzata principalmente per uscire dal 

tempio110. 

                                                 
104 Kubba 1998, p. 18; Safar et al 1981, p. 104. 

105 Safar et al 1981, p. 104. 

106 Forest 1996, p. 109. 

107 Un altro ingresso, il quarto, nella cella era probabilmente riservato ai sacerdoti. 

108 Se l‟ingresso principale era dal lato corto sarebbe assomigliante all‟ingresso del Tempio Ubaid a Uruk. Kubba 1998, p. 

66. 

109 Safar et al 1981, p. 104. 

110 Kubba 1998, p. 66. 



 39 

Inoltre la stanza una delle due stanze dell‟anticamera poteva essere avvicinata anche 

dal fuori dell'edificio. Nel santuario, l'altezza dell'altare è di 85 cm, e quella della tavola 

delle offerte di 60 cm111.  

Due fasi di occupazione possono essere individuate partendo dalla presenza di due 

pavimenti in argilla, tra i quali sono 40 centimetri di detriti. Entrambi i pavimenti sono 

stati cosparsi di lische di pesce in grandi quantita112. 

 

Tempio VI 

Anche se i templi VII e VIII erano imponenti, il tempio VI era veramente 

monumentale. 

È stata costruita una nuova piattaforma per il tempio, dopo che le mura del tempio 

VII furono livellate ad un altezza di 1,2 metri e gli spazi vuoti riempiti con dei mattoni113.  

A causa del suo cattivo stato di conservazione, alcune parti della ricostruzione del 

tempio VI sono ipotetiche e si basano in gran parte sul confronto con il tempio VII, che li 

assomiglia114. 

L'edificio sorgeva su una piattaforma sollevata, - oltre i limiti di cui, è stato possibile 

distinguere non meno di cinque rettangoli concentrici di muratura, che rappresentano 

estensioni successive della sua piattaforma, i primi tre costruiti usando dei libn di varie 

dimensioni e le rimanenti due che erano fatti di calcare115. 

Il santuario principale, la cella, era una stanza estremamente lunga che misurava 

14,40 x 3,70 m. Alle due estremità c‟erano dei vestiboli piccoli e due porte gemelle che si 

aprivano sui lati più corti116. 

Nell‟angolo sud c‟era una banchetta assomigliante a quelle utilizzate per appoggiare 

le statue votive nei templi sumerici117. 

Nel muro di nord-est c‟è una coppia di nicchie che avrebbero potuto servire anche 

come condotte di ventilazione118. 

La cella era affiancata su entrambi i lati lunghi da camere secondarie più piccole, 

dipinte di calce bianca sopra l‟intonaco di fango. Solo la doppia camera aveva un carattere 

piuttosto speciale. Qui ci si aspetterebbe di trovare una scala, che portava al tetto piatto. 

Ma di questa non è stata trovata nessuna traccia119. La presenza di un piccolo piedistallo di 

                                                 
111 Safar et al 1981, p. 104. 

112 Safar et al 1981, p. 104; Kubba 1998, p. 19. 

113 Leick 2006, p. 19. 

114 Kubba 1998, p. 64. 

115 Kubba 1998, p. 19. 

116 Leick 2006, p. 19; Safar et al 1981, p. 107. 

117 Safar et al 1981, p. 107. 

118 Nicchie simili sono state trovate nei „templi‟ tripartiti di Tepe Gawra, Livello XII. Kubba 1998, p. 19. 

119 Safar et al l98l, p. 1l0 e p. 114; Kubba 1998, p. 64. 
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mattoni di fango, adiacente all‟ingresso che portava da queste due camere alla cella non 

può essere spiegato120. 

Sui pavimenti di queste stanze sono state trovate delle ceramiche molto interessanti. 

Si tratta di frammenti, ornati con disegni molto elaborati, e trafitti di aperture triangolari. 

Sembra che appartenessero a tre esempi separati di un particolare tipo di "incensiere", 

paragonabile a quello trovato nell‟insediamento Ubaid a Tepe Gawra121. 

Secondo gli archeologi rimane sufficiente della parete esterna di nord-ovest per 

indicare che nessun ingresso alla cella esisteva da questo lato122. 

Situato all‟estremità nord-est, è stato trovato un podio intonacato, fatto di solidi 

mattoni di fango, che misurava 1,60 x 90 cm, e aveva un'altezza di 65 cm. La sua superficie 

superiore che presentava segni di combustione e aveva un colore rosso scuro, era coperta 

da uno spesso strato di ceneri. Questo potrebbe essere un indizio che il podio aveva avuto 

la funzione di una tavola delle offerte123.  

Delle ceneri sono state trovate sparse anche sul resto del pavimento, però in questo 

caso mescolate con grandi quantità di lische di pesce miste a ossa di piccoli animali, che 

ricoprivano l‟intera estremità nord-est del santuario124.  

C‟erano lische anche tra le ceneri sulla superficie del podio e nei detriti che ha 

riempito il bacino d'argilla situato accanto. Dietro il podio è stato trovato un bacino 

profondo, di forma ovale, fatto di argilla e intonacato all'interno125. 

È stato, infatti, possibile interpretare queste lische solo come offerte portate al 

tempio, e, dato che lo scheletro completo di un pesce non è mai stato trovato, e gruppi 

coerenti di ossa raramente apparivano, Safar ha ipotizzato che il pesce, in seguito, potrebbe 

essere stato mangiato126. 

Dr. Van Buren ha fatto alcune interessanti osservazioni sulle offerte rituali. Secondo 

lui la menzione della quantità di lische di pesce mischiate a cenere nei Tempio VII e VI e in 

altri punti induce a pensare che a Eridu i sacrifici consumati fossero le offerte di pesce. È 

vero, anche, che finora masse compatte di pesce non sono venute alla luce a Eridu come è 

successo a Lagash e Uruk127. 

                                                 
120 Kubba 1998, p. 19. L‟unica spiegazione che forse potremmo trovare sarebbe questa: forse serviva per appoggiarci 

qualcosa appena entrati nella sala oppure prima di uscire dalla sala.  

121 Safar et al 1981, p. 110. 

122 Kubba 1998, p. 19; Safar et al l98l, p. 1l0. 

123 Safar et al 1981, p. 107. 

124 Leick 2006, p. 19. 

125 Safar et al 1981, p. 107. 

126 Safar et al 1981, pp. 107-10. 

127 Safar et al 1981, p. 110. Per più informazioni su questo argomento si veda van Buren 1948, pp.101-21. 
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Tempio VI può essere considerato l'ultimo di una sequenza omogenea di templi, 

simile in gran parte al suo predecessore. I resti architettonici del Tempio VI erano in 

cattivo stato di conservazione, stato indicato anche sulla pianta128. 

Dai modesti inizi della prima “cappella” al maestoso e sofisticato tempio VI erano 

trascorsi più di mille anni. 

 

Templi V-I 

Dopo il crollo del tempio VI fu eretto un altro tempio, secondo un progetto 

abbastanza identico, però a un livello più alto. Delle costruzioni successive al tempio VI 

non rimangono che poche tracce, questo per colpa dell‟esteso livellamento compiuto alla 

fine del terzo millennio per la costruzione della ziqqurat129. 

Ci sono evidenti segni di declino, visibili soprattutto se guardiamo i frammenti di 

ceramica che sono di qualità peggiore, rispetto a prima. 

L‟ultimo tempio rimane per lungo tempo in uno stato di abbandono.  

 

La ziqqurat di Eridu 

 

Indagini sulle sue rovine sono state intraprese nelle prime due stagioni130 

principalmente per la scoperta dei suoi angoli e il tracciamento dei suoi lati. Si è costatato 

che l'intera struttura è molto spoglia soprattutto sul lato nord-occidentale e sud-

occidentale, che sono stati esposti al vento prevalente forte proveniente da ovest. Anche il 

nucleo in libn dello ziggurat era in condizioni molto grave. Quasi nulla è rimasto delle 

mura che lo racchiudeva, ad eccezione del muro di sud-ovest di cui una grande parte è 

rimasta in piedi grazie alla protezione offerta dalle tre scale costruite contro di esso131. 

Il punto più alto delle rovine della ziggurat è di 9,5 m. sopra il corso più basso dei 

mattoni cotti che si trovavano all‟angolo tra la scala centrale e la scala laterale orientale. In 

quest‟angolo, è stata trovata una parte del pavimento in mattoni stampati con il nome di 

Amar-Sin132. 

A giudicare dai suoi resti, la ziggurat di Eridu era oblunga, simile in forma e quasi in 

dimensioni alla ziggurat di Ur-Nammu a Ur. La sua lunghezza fu stimata a 61,8 m e la sua 

larghezza molto probabilmente era di 46,5 m. La lunghezza fu stimata sulla base 

dell‟angolo est che fortunatamente è stato trovato intatto al suo fondo, dando la lunghezza 

                                                 
128 Kubba 1998, p. 19. 

129 Leick 2006, p. 20. 

130 Si tratta delle prime due stagioni di scavo da parte dalla Direzione generale per le antichità irachene a Eridu che 

durarono da dicembre a marzo nel 1946-47 e nel 1947-48. 

131 Safar et al 1981, p. 60. 

132 Safar et al 1981, p. 60. 
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del lato sud-est della ziggurat. La distanza tra quest‟angolo e la scala centrale era di 27,4 

m133. 

La lunghezza totale della parete laterale sud-est è quindi 61,8 m. includendo 7 m. 

che è la larghezza della scala centrale. Incredibilmente, è quasi uguale alla lunghezza della 

ziggurat di Ur, che è di 62,5 m. Però la larghezza stimata della ziggurat di Eridu è di 3,5 m. 

più ampia. Facendo un confronto tra i due edifici possiamo capire alcune delle 

caratteristiche generali della ziggurat di Eridu134: 

1. Le scale della ziqqurat si trovavano a sud-est. 

2. Non ci sono due bastioni tra le due scalinate laterali e la scala centrale. 

3. Il lato sud-est è l‟unico che è sopravissuto a una altezza notevole. 

4. I gradini delle due scale laterali sono larghi la metà dei gradini della scala centrale 

(questi hanno 5 m di larghezza). 

5. La ziggurat non è costruita su un terreno livellato. L'angolo nord è di quasi 3 m. 

inferiore all'angolo meridionale. 

6. La superficie esterna delle pareti delle tre scale è completamente liscia, senza 

contrafforti. 

7. È stata scoperta la parte inferiore di un drenaggio verticale nella parte nord-

orientale della ziqqurat135.  

La scala centrale della ziggurat mostrava segni di essere stata spogliata 

ulteriormente da quando Taylor l‟ha vista e l‟ha descritta. Secondo la descrizione di Taylor 

la scala era larga quattro metri, e aveva diciassette metri di lunghezza, misurata lungo i 

suoi piani inclinati Le lastre di marmo che formano i gradini erano ancora 

abbondantemente sparse su di essa. Taylor parla anche di "lastre di marmo", lunghi 

ventidue centimetri, larghi tredici e spessi quattro e mezzo, tutti ben lucidati136. 

È stato un bene che Taylor ha registrato tutti questi fatti, dal momento che gran 

parte di tutto questo ora non c‟è più. La scala assiale, così come è stata poi trovata durante 

gli scavi iracheni, era molto spoglia. È stato possibile, per loro, solo determinare l'ampiezza 

complessiva della struttura, che misurava 7,00 metri e la larghezza dei parapetti su 

entrambi i lati che era di un metro. La lunghezza calcolata della rampa era di 27,4 m e si 

ergeva a 13 metri, offrendo un angolo di 25 gradi. Se, come afferma Taylor, i gradini della 

scala in origine, erano stati pavimentati con mattoni stampati, questi erano ormai del tutto 

scomparsi137. 

                                                 
133 Safar et al 1981, p. 60. 

134 Safar et al 1981, p. 62. 

135 Safar et al 1981, p. 64. 

136 Safar et al 1981, p. 66. 

137 Safar et al 1981, p. 66. 
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Alcune varietà di mattoni stampati sono state trovate tra i detriti o fra i suoi resti, e 

il tipo e le dimensioni di questi mattoni ci possono aiutare a datare la ziggurat e i restauri 

che sono stati compiuti. Nelle rovine della ziggurat sono stati trovati numerosi mattoni di 

Amar-Sin, tre di Ur-Nammu, uno di Nur-Adad, alcuni mattoni stampati con due 

mezzelune e un singolo mattone di Nabucodonosor II138.  

La rinnovata fortuna del santuario potrebbe collegarsi all‟ascesa di Ur nel periodo 

proto dinastico139. I re della Terza Dinastia di Ur rivolsero le loro attenzioni verso il vecchio 

santuario di Eridu140. 

Sembra che Ur-Nammu141 inizia la costruzione della sua ziggurat, ma il grosso del 

lavoro è stato lasciato al nipote Amar-Sin da realizzare142. Anche se Ur-Nammu non 

specifica il nome Abzu come il tempio di Enki, ma non c'è dubbio che di questo parlava 

nelle sue iscrizioni. Probabilmente un certo numero di mattoni cotti sono stati preparati 

per il rivestimento, ma non sono stati utilizzati nel corso della vita di Ur-Nammu143. 

La costruzione della ziggurat di Eridu, un progetto architettonico molto ambizioso, 

dovrebbe essere dunque attribuita ad Amar-Sin144, e non a Ur-Nammu145. I mattoni 

timbrati di Amar-Sin sono molto comuni tra le rovine della ziqqurat e in genere 

misuravano 26,5 x 26,5 cm x 5-7146.  

Alcuni mattoni recano un‟iscrizione, in una colonna 19 x 5,5 cm stampata su una 

delle due superfici piane del mattone e anche su uno dei lati147, che parla di Amar Sin, “re 

dei quattro quarti”, che costruì “per Enki, il suo amato re, il suo amato Apsu”. Nei secoli 

seguenti i re si occuparono solo della manutenzione e del restauro del massiccio edificio148. 

Un mattone semplice oblungo, con le dimensioni 25 x 17,5 x 6 cm, contrassegnato 

con il nome di Nur-Adad149 è stato trovato tra i detriti quasi alla metà del lato nord-

orientale della ziggurat. Di un mattone simile ha parlato anche Campbell Thompson senza 

menzionare, però, il suo luogo del suo ritrovamento o le dimensioni. Nelle iscrizioni Nur-

                                                 
138 Safar et al 1981, p. 64. 

139 Leick 2006, p. 37. 

140 Leick 2006, p. 29. 

141 Ur-Nammu (2112-2095 a.C., secondo la cronologia media) fu il fondatore della Terza dinastia di Ur. Tra le tante opere 

edilizie realizzate c‟è anche la grande ziqqurat di Ur, Etemennigur. Così si spiegherebbe anche l‟impressionante 

assomiglianza fra le due ziqqurat, di Eridu e di Ur, essendo Ur-Nammu quello che ha progettato entrambe.  

142 Safar et al 1981, p. 64. 

143 Safar et al 1981, p. 65. 

144 Amar-Sin (2046-2038 a.C., secondo la cronologia media) era il terzo re della Terza dinastia di Ur, figlio di Šulgi e 

nipote di Ur-Nammu.  

145 Leick 2006, p. 37; Safar et al 1981, p. 65. 

146 Safar et al 1981, p. 65. 

147 Safar et al 1981, p. 65. 

148 Leick 2006, p. 29. 

149 Nur-Adad (1865-1850 a.C, secondo la cronologia media) fu il re di Larsa. 
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Adad afferma di aver costruito il tempio di Enki e restaurato la città di Eridu. Ci sono stati 

trovati vicino alla ziqqurat anche dei mattoni oblunghi non iscritti 27 x 17,5 x 8 cm 

stampati con due mezzelune, che probabilmente appartenevano anche questi ad Nur-

Adad150. 

Possiamo dedurre da tutto questo che circa due secoli più tardi, Nur-Adad ha 

dovuto fare qualche restauro a questa ziggurat151, così come affermava lui stesso. 

In seguito il tempio di Enki cadde in rovina a poco a poco e fu trascurato e 

dimenticato; il culto del suo dio più importante fu trasferito presso altre città. Durante 

l‟epoca di Hammurabi tutti gli addetti al tempio vennero trasferiti a Ur. Fu soltanto a metà 

del primo millennio che le rovine abbandonate ricevettero ancora una volta le attenzioni 

reali. Il re Nabucodonosor II fece eseguire qualche opera di restauro152.  

Poi il tempio cadde in rovina e fu trascurato e il culto di questo fu trasferito presso 

altre città. Per esempio, sappiamo che durante il regno di Hammurapi153 gli addetti al 

tempio furono trasferiti a Ur. Durante la seconda metà del I millennio il re Nabucodonosor 

II154 restaurò la ziqqurat155. 

 

Conclusioni 

 

Non si sa esattamente il nome della divinità a cui era dedicato il tempio, ma come 

Enki è stato il più importante dio di Eridu, è facile supporre che fosse dedicato a lui. Anche 

se Enki non era il solo ad essere adorato a Eridu, e secondo Parrot la permanenza così 

durevole del culto sul luogo si giustifica in relazione a questo dio protettore156.  

Eridu, come successe poi a Nippur, rimasse sempre una città religiosa, senza avere 

delle proprie aspirazioni politiche157. 

Hall ha prefigurato la teoria, ora chiaramente confermata dagli scavi che, almeno 

dopo la fine del III millennio a.C., Eridu, non sarebbe potuto essere considerata come una 

città abitata. Egli si chiedeva se l‟antica Eridu, dopo il terzo millennio a.C., non fosse 

abitata solo da alcuni sacerdoti, come una specie di “cattedrale”, come la chiama lui, e con 

una città più tarda, non ancora scoperta, nelle vicinanze158. 

                                                 
150 Safar et al 1981, p. 65. 

151 Safar et al 1981, p. 64. 

152 Leick 2006, p. 30. 

153 Hammurabi (1792-1750 a.C. secondo la cronologia media) è il sesto re della prima dinastia babilonese. 

154 Nabucodonosor II (605-562 a.C.) è il più importante re della dinastia neobabilonese.  

155 Leick 2006, p. 30. 

156 Parrot 2005, p. 86. 

157 Parrot 2005, p. 120. 

158 Lloyd 1974, p. 136. 
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Tutto coincide in qualche modo con una teoria assai più completa di Seton Lloyd159, 

riguardo la santità dei luoghi antichi come Eridu, Ubaid e Uqair, che dopo essere stati 

abbandonati dalla loro popolazione diventarono delle mete di pellegrinaggio, oppure dei 

luoghi di sepoltura160. 

Dopo aver guardato tutti i templi in dettaglio possiamo trarre alcune conclusioni 

riguardo la sequenza dei templi di Eridu. 

Guardando la sequenza dei templi161 ci rendiamo conto che i templi sono stati 

costruiti sullo stesso luogo, però di dimensioni sempre maggiori e ad un‟altezza più 

elevata162. Senza soluzione di continuità, ogni edificio era sorto dove prima si ergeva il 

precedente, di dimensioni sempre maggiori e più sontuosi163. Ad Eridu si può seguire la 

sequenza di santuari successivamente ricostruiti ed ampliati, crollo dopo crollo, fino alla 

formazione di una vera e propria piattaforma164.  

Se guardiamo le loro caratteristiche, i templi del periodo Ubaid IV possono essere 

considerati precursori dei templi mesopotamici che saranno costruiti all‟incirca 1500 anni 

più tardi. I caratteristici standard di questi edifici diventarono: la facciata movimentata da 

nicchie e pilastri e la pianta costituita da una sala centrale con un podio o un altare nel 

mezzo della stanza, che a sua volta era fiancheggiata da altre stanze più piccole.  

Ai livelli XVII-XV di Eridu sono stati rinvenuti dei piccoli edifici che per tipologia e 

collocazione sono stati interpretati come i primi esempi di edifici esclusivamente dedicati 

al culto. Anche se l‟inizio è modesto, trattandosi di piccoli tempietti embrionali, 

significativo è il fatto di dedicare a questa funzione degli spazi propri, mentre 

precedentemente (Čatal Hüyük) essa era svolta in collocazione familiare165.  

Dunque possiamo trarre la conclusione che la tradizione dei santuari extra-familiari 

iniziò alla fine del periodo neolitico nella Mesopotamia meridionale, a Eridu, anche se si 

trattava di forme abbastanza embrionali se paragonati ai templi dei periodi successivi166.  

Dopo i primi tentativi, assai più ampli sono i templi dei livelli XI-VIII a cella 

centrale allungata affiancata da ambienti minori sporgenti. Tutto culmina con i templi VII-

VI, che sono degli edifici tripartiti167, con dei muri esterni a sporgenze e rientranze168 e con 

accesso laterale preceduto da una scalinata169. 

                                                 
159 Questa teoria è stata esposta nella rivista Iraq 22, vedi Lloyd 1960, pp. 28-31. 

160 Lloyd 1974, p. 137. 

161 Anche se in generale si interpretano come dei templi, secondo Forest si trattava più probabilmente di sale di riunione 

in cui i notabili dell‟agglomerazione gestivano gli affari della loro comunità. Forest 1996, p. 57. 

162 Leick 2006, p. 18. 

163 Leick 2006, p. 20; Forest 1996, p. 57. 

164 Liverani 2006, p. 93. 

165 Liverani 2006, p. 91. 

166 Liverani 2006, p. 77. 

167 Si tratta di edifici che presentano una cella allungata centrale, con due file di stanze ai lati. 
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Ai livelli VIII-VI il tempio non è più una semplice sala, ma un edificio complesso 

dove la stanza centrale, con altare-podio e tavola delle offerte, è circondata da piccole 

stanze, mentre molte uscite assicurano e facilitano la circolazione. Cosa molto importante, 

la zona destinata al culto ha conservato, dalle origini, la sua disposizione tripartita. In più 

esiste un personale, fin da questo periodo, destinato alla celebrazione dei riti170.  

I fedeli, d‟altronde, non ne sono tenuti da parte e l‟esistenza di tutte queste porte nel 

santuario è la prova che il popolo partecipa numeroso171.  

Alla fine del periodo Ubaid vi sono segni di declino. I frammenti di ceramica sono di 

qualità peggiore e l‟ultimo tempio permane per lungo tempo in uno stato di abbandono. 

Una volta ancora, all‟inizio del “periodo Uruk”, il livello archeologico del primo terzo del 

quarto millennio successivo al periodo Ubaid, le rovine precedenti venivano sepolte sotto 

un‟ampia piattaforma, stavolta con una terrazza in pietra calcarea172. 

Il fatto di aver trovato dei cocci disseminati da per tutto, sui pavimenti dei templi di 

tutti i livelli, e a volte anche dei pezzi interi, potrebbe farci pensare ad un uso votivo, ma a 

volte forse si consumavano soltanto durante i pasti comuni173. Alcuni tipi di ceramica 

dovevano, per forza, essere destinati ad un uso solo rituale, se guardiamo con attenzione la 

loro forma, come per esempio i piccoli recipienti (15 cm di diametro) con pareti sottilissimi 

e decorazioni elaborate, trovati uno dentro l‟altro (livelli X e XI), oppure i cosiddetti vasi 

tartaruga174, eccezionalmente sottili e fragili, forniti di un lungo beccuccio che fuoriusciva 

diagonalmente (livello VIII)175.  

Le ceramiche scoperte a Eridu ai livelli inferiori (dalle più antiche trovate al livello 

XIX a quelle del livello XII) sono chiaramente di produzione locale. Ai primi livelli è 

predominante un tipo di produzione locale, che ha consentito agli archeologi di parlare di 

“ceramica di Eridu”. In seguito (dopo il livello XIII) per ragioni sconosciute cessa ogni 

evidenza di una ceramica locale176. 

L‟abbondanza di ceneri, lische di pesce e resti animali presenti in torno ai piedistalli, 

potrebbe a considerare il consumo di cibo come una parte importante delle attività svolte 

nei templi177.  

                                                                                                                                                                  
168 Questo è un tipo architettonico che resterà tipico dei templi mesopotamici per circa tre millenni. Liverani 2006, p. 93. 

169 Liverani 2006, p. 93. 

170 Parrot 2005, p. 87. 

171 Parrot 2005, pp. 87-8. 

172 Leick 2006, p. 28. 

173 Leick 2006, p. 22. 

174 La forma, molto speciale, di questo vaso implica, sicuramente, una funzione particolare, che noi purtroppo non 

conosciamo bene. 

175 Leick 2006, p. 23; Forest 1996, p. 57. 

176 Leick 2006, p. 22. 

177 Leick 2006, pp. 22.-3. 
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Solo pochi oggetti di valore furono ritrovati a Eridu fra cui alcune figurine in argilla 

raffiguranti uomini e donne nudi, piccole figure di animali, un modello di serpente 

decorato in modo da raffigurare un tipo comune di serpente presente nella zona di Abu 

Shahrein e spirali d‟argilla simili a serpentelli. Pochi gli altri manufatti rinvenuti: qualche 

perlina di pietre semipreziose, utensili in pietra, lame d‟ossidiana, fusi in argilla e un‟ascia 

di rame178. 

Fuad Safad, durante gli scavi delle rovine di Eridu, aveva sperato che “essendo il più 

antico e importante santuario dedicato a Ea / Enki, come la sede di un importante oracolo, 

dovremmo aspettarci il ritrovamento di una biblioteca sumera del tempio, o per lo meno 

raccolte di tavolette, legate all‟esistenza di una scuola di teologia”179. Una tale biblioteca 

non fu mai scoperta; a parte pochi mattoni iscritti, non furono trovate altre testimonianze 

scritte. Forse Eridu non fu mai una “scuola di teologia” in quel periodo storico, poiché non 

fu mai un centro politico e neanche una città molto grande180.  

Anche se gli edifici delle prime fasi della sequenza messa in luce nel sondaggio 

profondo di Eridu non sono fin da principio strutture templari secondo l‟etichetta ad essi 

applicata al loro primo apparire, quelli delle fasi Ubaid si staccano in ogni caso dalle altre 

strutture del villaggio. Esse sono sorte secondo regole forse connesse con un‟ideologia che 

si stava costruendo e si stava avviando, ma anche tenendo conto d‟alcune mansioni-guida 

che sembrano tramandarsi da una generazione all‟altra181.  

Dunque, adesso che sappiamo tutte queste cose e abbiamo tutte queste 

informazioni, possiamo trarre la conclusione che gli edifici scoperti ad Eridu sono degli 

edifici templari ed è inoltre certo anche che Eridu rivela nei suoi resti sovrapposti uno 

sviluppo privo di rotture sostanziali.  

 

                                                 
178 Leick 2006, p. 20. 

179 Safar et al. 1981, p. 36. 

180 Leick 2006, p. 37. 

181 Invernizzi 2007, p. 103. 
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Fig. 1. Eridu. Pianta della zona sacra di Eridu con i templi e la ziqqurat  
(da Safar et al. 1981, Fig. 3). 

 
Fig. 2. Eridu. Disegno schematico che mostra i resti sovrapposti dei templi  

sotto la ziqqurat (da Safar et al. 1981, p. 52). 
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Fig. 3.. Eridu. Piante dei templi IX-XI e XV-XVII (da Safar et al. 1981, Fig. 39). 
 

 
Fig. 4. Eridu. Scavi archeologici nel tempio XVIII (da Safar et al. 1981, Fig. 38). 
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Fig. 5. Eridu. Scavi archeologici nel tempio XVI (da Safar et al. 1981, Fig. 41). 
 

 
 

Fig. 6. Eridu. Piatti dipinti (da Forest 1996, Fig. 87). 
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Fig. 7. Eridu. Vaso carenato non verniciato trovato nel tempio XI, IM.55024  
(da Safar et al. 1981, Fig. 109). 

 

 
 

Fig. 8. Eridu. Pianta del tempio VII  
(da Forest 1996, Fig. 84). 
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Fig. 9. Eridu. Ricostruzione grafica del tempio VII  
(da Safar et al. 1981, p. 51). 
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Fig. 10. Eridu. Due frammenti di serpente trovati nel tempio VII, IM.54895 e 54899  
(da Safar et al. 1981, fig. 110). 

 

 
 

Fig. 11. Eridu. Ceramica dipinta trovata nei templi VI e VII  
(da Safar et al. 1981, Fig. 74: 13, 15). 
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Fig. 12. Eridu. Pianta del tempio VI e la piattaforma costruita più tardi  

(da Safar et al. 1981, Fig. 10). 
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Abstract: The foundation of Histria raised important issues over time which brought under discussion on 

one hand the space of the archaic city and on the other hand its chronology. We started from the 

archaeological and geomorphological situations as well as from the literary sources which tell us about the 

first episode in the life of our city: Pseudo-Skimnos and Eusebius of Caesarea. Concerning the space of the 

archaic city one of the hypotheses is that Histria was built as two urban units, one on the rock of the 

eastern side and one represented by the western plateau of the region. The other one is that the two parts of 

the city were organically linked to each other. The chronological issue is raised by the disputes about the 

period when Histria was founded. According to Pseudo-Skimnos it was the fourth quarter of the seventh 

century BC. This was considered to be the official time period when the first settlers arrived on the western 

coast of the Black Sea. On the other hand Eusebius of Caesarea says that Histria was founded in 657 BC. 

This information seem to be verified by the latest archaeological discoveries which certify that the first 

Greeks arrived in this area before the period mentioned by Pseudo-Skimnos.  

 

Keywords: archaic city, chronology, Eusebius, Histria, foundation, Pseudo-Skymnos. 
 
Cuvinte-cheie: 

 
 
 

În consideraţiile ce urmează, privitoare la mult disputata problematică a 

întemeierii Histriei, vom porni de la situaţia arheologică, de la cea geomorfologică precum 

şi de la cele două surse care pomenesc acest prim episod din viaţa cetăţii noastre, respectiv 

Eusebius din Caesarea şi Pseudo-Skymnos. Disputele sunt legate în primul rând de 

articularea spaţiului pe care a fost întemeiată cetatea. De asemenea au existat de-a lungul 

timpului diverse opinii legate şi de cronologia ei în raport cu descoperirile arheologice, dar 

şi cu cele două surse la care vom face referire în demersul nostru. 

 În primul rând, trebuie să precizăm faptul că deşi cetatea arhaică are o suprafaţă de 

aproximativ 60 de ha, până în acest moment nu au fost descoperite dovezi ale locuirii decât 

în Zona Sacră grecească, situată pe nucleul de stâncă din estul cetăţii, pe platoul din vestul 

ei şi la nord de acesta (fig. 1). Nu avem dovezi ale locuirii în spaţiul dintre acropolă şi 

                                                           
 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie; e-mail: florentin_m@yahoo.com. 

mailto:florentin_m@yahoo.com


 58 

platou, lipsa acestora lăsând loc formulării mai multor ipoteze referitoare la modul în care 

articula spaţiul cetăţii dar şi la modul în care a fost concepută Histria la începuturile ei. 

Înainte de a trece la descrierea acestor zone, pentru a evidenţia dificultăţile pe care 

le comportă orice interpretare legată de întemeierea Histriei, trebuie să aruncăm o privire 

asupra topografiei oraşului. În acest sens, primele ipoteze au fost formulate de către Vasile 

Pârvan şi Scarlat Lambrino, ipoteze între care, dealtfel, au şi oscilat cei doi. Prima ar fi 

aceea că în antichitate Histria se afla în mijlocul unui golf imens, ce s-ar fi întins până în 

apropiere de satele Vadu şi Istria, pe o insulă de stâncă ce s-ar fi înălţat deasupra apei. Este 

evident faptul că cei doi se refereau la spaţiul delimitat de zidul cetăţii romane târzii. Cea 

de-a doua ipoteză este aceea că masivul de stâncă nu ar fi fost separat de zona continentală 

decât pe timpul iernii, când valurile mării ar fi inundat spaţiile mai joase situate între cele 

două zone. O a treia ipoteză, care, totuşi, nu le contrazice pe precedentele două, este 

formulată de Petre Alexandrescu. Conform acesteia, Histria era compusă din două unităţi 

urbanistice distincte, prima fiind cea care ocupa masivul de stâncă, mai înalt, şi care slujea 

drept acropolă, cea de-a doua fiind reprezentată de nucleul de locuire civilă ce se articula la 

aproximativ 800 de m mai la vest de acropolă.1 În aceste condiţii apar dificultăţile de 

interpretare întrucât nu au fost identificate limitele locuirii arhaice în zona de nord a 

cetăţii. Datele strânse până în acest moment al cercetării par să indice faptul că nu putem 

vorbi la Histria de un spaţiu unitar care să fi slujit întemeierii sale. Ipoteza propusă de 

Petre Alexandrescu pare să fie confirmată de cercetările unei echipe de geologi germani, 

care şi-a propus să studieze spaţiul dintre masivul de şist verde pe care este aşezată Zona 

Sacră şi platou. Concluziile la care au ajuns, nu numai că nu elimină controversele, ci sunt 

de natură să le adâncească. Se pare că în spaţiul ce a făcut obiectul cercetării, în epoca 

arhaică se articula un golf cu o adâncime maximă de cel puţin 4 m, care era legat de mare 

printr-un canal al cărui traseu trecea pe la nord de cetate2. 

Cu toate acestea, concluziile studiilor geomorfologice efectuate în deceniile şase şi 

şapte ale secolului trecut par să contrazică aceste teorii care nu au fost verificate în teren. 

Precizăm faptul, incontestabil dealtfel, că în perioada arhaică a cetăţii noastre relieful era 

complet diferit faţă de modul în care ni se prezintă nouă astăzi (fig. 2) şi că grindul Chituc 

şi lacurile Sinoe şi Istria nu existau. Descoperirile arheologice din necropola tumulară, mai 

ales cele din zona inundabilă de la nord de cetate (săpături efectuate în perioadele în care 

apele lacului au permis acest lucru), confirmă că atât aşezarea cât şi necropola se întindeau 

pe o suprafaţă ce astăzi se află în parte sub apele lacului ulterior constituit. De asemenea, 

profilurile stratigrafice ale sondajelor efectuate în perioada mai sus amintită ne 

inregistrează la baza tuturor depozitelor antropice un strat de nisip de factură marină.3 

                                                           
1 Alexandrescu 2005, p. 51-52. 

2 Alexandrescu 2005, p. 52. 

3 Coteţ 1966, p. 343-348. 
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Aceasta ne indică în mod cert faptul ca depunerea nisipului este anterioară venirii primilor 

colonişti la Histria întrucât structurile lor se aşează pe acest strat de nisip marin. Existenţa 

unui golf între cele două zone, cea a acropolei şi cea a platoului, şi a unui canal care să facă 

legătura cu marea prin nordul cetăţii este destul de puţin probabilă. Trebuie să avem în 

vedere şi faptul că pe coasta de V a Mării Negre curenţii marini au direcţia N-S, în aşa fel 

încât aluviunile cărate de ei s-ar fi depus mai degrabă la nord de masivul de şist verde. Sub 

acest aspect, dacă admitem fie şi pentru o clipă existenţa unui canal pe la nordul cetăţii 

acesta s-ar fi colmatat într-o perioadă de timp relativ scurtă. Din acelaşi motiv considerăm 

că portul arhaic, precum şi cele ale altor perioade, nu puteau fi amplasate decât în zona de 

S a cetăţii. În consecinţă suntem de părere că, la venirea primilor greci, atât la nord cât şi la 

vest de nucleul de şist verde se întindea o câmpie litorală joasă, cum susţine de altfel şi M. 

Bleahu4 (fig. 3). 

Privitor la limitele Zonei Sacre, până în acest moment acestea nu au fost identificate 

în totalitate cu excepţia celei de nord reprezentată de latura de nord a zidului incintei 

elenistice. La nord-est de acropolă, aceeaşi echipă de geologi germani a identificat resturile 

a două tronsoane de incintă ce se prelungesc către est. Având în vedere şi panta abruptă de 

la estul Acropolei, putem presupune că aceasta s-ar fi întins spre est depăşind limitele 

actuale ale plajei5. 

Cele mai vechi amenajări din Zona Sacră sunt mai dificil de identificat în teren, ele 

fiind reprezentate de altare, vetre, bothroi – în număr de patru, de mică adâncime. 

Ceramica descoperită în aceşti bothroi aparţine, din punct de vedere cronologic, ultimului 

sfert al secolului al VII-lea şi începutului secolului al VI-lea a. Chr. De asemenea a fost 

identificată şi o fază a construcţiilor de lemn, anterioare celor de piatră. Această 

interpretare este argumentată prin descoperirea unor ţigle şi teracote, precum şi a gropilor 

săpate în stâncă, destinate implantării stâlpilor de susţinere a structurilor de lemn6. Un caz 

special îl reprezintă marea fosă sacră, dar nu atât din perspectiva cronologică, ci mai ales 

din cea a dimensiunilor sale impresionante7. 

Fazei constucţiilor de lemn îi urmează cea a construcţiilor de piatră de la mijlocul 

secolului al VI-lea a. Chr. În rândul acestora se încadrează templul Afroditei, cel al lui Zeus 

şi presupusul templu al lui Apollo8. 

În zona de vest a cetăţii, care corespunde configuraţiei actuale a platoului, 

descoperirile arheologice ce privesc epoca arhaică sunt mai bogate spre marginea 

platoului, atât la sud şi la vest, cât şi la nord-vest, cu precizarea că limita de nord a 

                                                           
4 Bleahu 1962, p. 50. 

5 Alexandrescu 2005, p. 51-52. 

6 Alexandrescu 2005, p. 66-70. 

7 Alexandrescu 2005, p. 62-64. 

8 Alexandrescu 2005, p. 71-84. 
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platoului nu reprezintă şi limita locuirii arhaice ce s-ar situa sub apele lacului Sinoe. Spre 

est nu au fost descoperite urme arhaice până în acest moment al cercetării. Acest fapt pare 

să confirme în parte ipotezele formulate de echipa germană de geologi.9 

În aceste zone au fost identificate trei niveluri de locuire arhaică. Încă de la început 

precizăm că datările tuturor celor trei niveluri au fost făcute pe baza materialului ceramic 

şi a situaţiei stratigrafice. Primul nivel a fost plasat în ultimul sfert al secolului VII a. Chr. şi 

la începutul secolului VI a. Chr. Toate locuinţele acestui nivel sunt locuinţe de suprafaţă. 

Interesant este faptul că ele sunt aşezate direct pe stratul de nisip care, după părerea unor 

cercetători, se pare că aparţinea plajei la vremea respectivă10, fapt care nu contrazice opinia 

geologilor care au efectuat studiile de la mijlocul secolului trecut11. De fapt ar fi vorba de 

mai sus menţionata cîmpie litorală formată din nisipuri marine.  

În nivelul arhaic II au fost înregistrate, pe lângă locuinţe de suprafaţă, şi locuinţe de 

tip bordei. Acestea au fost plasate cronologic în intervalul începutului de secol VI până spre 

570-560 a. Chr.  

Locuinţele nivelului arhaic III sunt datate în perioda dintre 560 a. Chr. şi sfârşitul 

secolului al VI-lea a. Chr., datare făcută, ca şi în cazul celorlalte niveluri, pe baza 

materialului ceramic şi a stratigrafiei. Foarte interesant este faptul că locuinţele acestui 

nivel au fost distruse de un puternic incendiu la sfârşitul secolului, incendiu constatat şi în 

Zona Sacră. Acest incendiu este pus pe seama expediţiei lui Darius, databilă în intervalul 

519-512 a. Chr.12. Tot în intervalul acestui ultim nivel arhaic este plasată şi construcţia 

zidului de incintă arhaic. Acesta este construit din cărămizi de chirpici aşezate pe o 

fundaţie de şist verde. Evident, prima distrugere a acestei incinte corespunde distrugerii de 

la sfârşitul secolului VI p. Chr. 

Cu toate acestea prima distrugere pe care a suferit-o Histria în epocă arhaică este 

una mai veche, plasată la mijlocul secolului al VI-lea a. Chr., distrugere care a afectat şi 

Zona Sacră.13 Acesta este momentul în care histrienii au simţit nevoia de a-şi apăra cetatea 

cu un zid de incintă, cel menţionat mai sus. 

Rezumând cele expuse până acum, situaţia arheologică privitoare la epoca arhaică 

se prezintă destul de limpede. În primul rând, esenţial pentru cetatea noastră este faptul că 

avem de a face cu două zone distincte de descoperiri arheologice privitoare la această 

epocă: cea a Acropolei şi cea de locuire de pe platoul de vest. Acest fapt nu exclude însă 

posibilitatea ca zona de locuire să se fi întins spre est, către acropolă. În al doilea rând, la 

mijlocul secolului al VI-lea a. Chr. locuitorii Histriei au construit un zid de incintă ce 

                                                           
9 Alexandrescu 2005, p. 52. 

10 Dimitriu 1966, p. 22. 

11 Bleahu 1962, p. 45-53; Coteţ 1966, p. 337-352. 

12 Alexandrescu 2005, p. 94. 

13 Alexandrescu 2005, p. 96. 
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inchidea o suprafaţă de aproximativ 60 de ha. Trebuie menţionat faptul că se pare că 

aceasta nu este singura incintă în epoca arhaică. Potrivit mărturiei lui Dinu Adameşteanu, 

bazată pe observaţiile făcute în vremea studenţiei, ca participant la săpăturile conduse de 

Scarlat Lambrino, s-ar părea că la est de cartierul oficial al oraşului roman târziu s-ar afla 

un zid de dimensiuni însemnate, ce ar putea constitui incinta arhaică a acropolei.14 Astfel, 

este posibil ca cel târziu la sfârşitul secolului VI p. Chr. să avem de a face cu un sistem de 

apărare cu două incinte.  

Dedublarea spaţiului cetăţii arhaice, pe care o presupune existenţa a două încinte, a 

adus în discuţie o serie de probleme legate de semnificaţia şi natura precum şi de raportul 

dintre cele două zone de locuire: cea a Acropolei (în linii mari zona în care a fost constatată 

o locuire permanentă începând din epoca arhaică până la părăsirea cetăţii, în epoca 

bizantină) şi cea a platoului. Două ipoteze au fost formulate în ceea ce priveşte raportul 

cronologic - de anterioritate - posterioritate - dintre cele două zone. Una dintre ele ar fi 

aceea că prima instalare a apoikiei s-ar fi petrecut în zona de vest, de pe platou, fiind 

urmată de amenajarea Acropolei. Cealaltă ipoteză ar fi aceea că dimpotrivă, locuirea de pe 

platou nu ar putea fi decât o extindere a spaţiului iniţial al Acropolei, ca urmare a unui 

spor demografic ce nu ar exclude valuri ulterioare de colonişti. 

O a treia ipoteză care, ce-i drept, ne oferă o diferenţă de nuanţă, este aceea că zona 

de vest ar fi fost locuită de o populaţie autohtonă sau mixtă. Această teorie este 

fundamentată pe faptul că locuinţele descoperite aici sunt unele modeste, din chirpici, în 

care, pe lângă ceramica de bună calitate, tipic grecească, a fost descoperită ceramică de 

slabă calitate, lucrată cu mâna, care nu ar fi putut fi decât produsul populaţiei băştinaşe.15 

Intepretarile ultimilor ani tind să nu mai atribuie populaţiei autohtone nici bordeiele, nici 

ceramica lucrată cu mâna, interpretată ca fiind una de uz comun şi care ar fi putut în egală 

măsură să fi fost produsă de coloniştii greci în funcţie de necesităţile lor imediate. 

Privitor la sursele care menţionează momentul întemeierii Histriei, primele 

informaţii cu privire la colonia noastră apar la Pseudo-Skymnos, în jurul anului 200 a. Chr. 

Acesta precizează: „Vine oraşul Istros, care-şi trage numele de la fluviul [aflat acolo]. A 

fost întememiat de milesieni pe vremea când oştirea barbarilor sciţi a trecut în Asia ca 

să-i urmărească pe cimerienii care trecuseră Bosforul”16. Informaţia vagă transmisă de 

Pseudo-Skymnos lasă să se întrevadă numai perioada în care ar fi fost întemeiată Histria. 

Astfel, acest episod pare să se fi petrecut spre sfârşitul secolului al VII a. Chr., în ultimul 

sfert al lui, prin anii 630-620. Această informaţie pare să fie susţinută şi descoperirile 

                                                           
14 Suceveanu 2003-2005, p. 25. 

15 Dimitriu 1966, p. 54. 

16 Pseudo-Skymnos, Descrierea pământului, versurile 766-770 în Condurachi, Iliescu 1963, p. 91. 
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arheologice, materialul ceramic ce aparţine primei faze arhaice identificat atât în zona 

cetăţii cât şi pe platou neputând fi datat mai târziu de anul 600 a. Chr.17. 

Alte informaţii ne sunt oferite de către Eusebius din Caesarea, de la care aflăm că 

„...în anul 657 a. Chr., în timpul celei de-a 33-a olimpiade, a fost întemeiată cetatea Istros 

din Pont”18. Într-o anumită măsură, această informaţie vine să o susţină pe cealaltă19. 

Totuşi, ambele ar fi trebuit să se verifice şi pe cale arheologică. Dacă prima a fost 

confirmată de descoperirile din cele două zone, informaţia oferită de Eusebius nu a fost 

documentată arheologic. Cu toate acestea ultimele cercetări susţin teoria că totuşi 

întemeierea Histriei s-ar fi petrecut mai devreme, anume în prima jumătate a secolului VII 

a. Chr. O descoperire recentă vine să confirme cele afirmate de Eusebius. Este vorba de 

sondajul alfa, efectuat de către M. V. Angelescu şi Adela Bâltâc în nava de nord a bazilicii 

episcopale, amplasată în centrul oraşului roman târziu. În acest sondaj au fost identificate 

toate cele trei niveluri arhaice. Un fapt deosebit de interesant ne atrage în mod special 

atenţia. Este vorba de un strat de pământ cenuşiu, amestecat cu fragmente de şist verde 

local, care a fost descoperit sub primul nivel arhaic. Acest strat a fost folosit la nivelarea 

neregularităţilor stâncii. În acest pământ au fost descoperite două vârfuri de săgeată 

precum şi fragmente ceramice de factură indiscutabil grecească. De remarcat este că 

fragmentele ceramice erau rulate ca urmare a contactului îndelungat cu apa sărată a mării. 

Acest lucru ne indică faptul că pământul destinat amenajării stâncii a fost adus dintr-o 

zonă din apropiere în care materialul ceramic a putut sta destul timp în contact cu apa20. 

Deşi aceste fragmente ceramice nu pot fi încadrate cu precizie nici din punct de vedere 

stilistic şi, ca urmare, nici din punct de vedere cronologic, prezenţa lor în stratul de 

amenajare a stâncii de sub primul nivel arhaic se dovedeşte a fi deosebit de importantă. 

Evident, în lipsa unor intepretări cronologice mai rafinate, nu putem stabili decât raporturi 

de anterioritate-posterioritate între cele două straturi. Concluzia nu poate fi decât aceea că 

materialul ceramic din stratul de nivelare este cu mult mai vechi dacât primul nivel arhaic, 

concluzie cu implicaţii majore în stabilirea cronologiei cetăţii arhaice, precum şi asupra 

momentului întemeierii cetăţii. De asemenea descoperirile din acest sondaj readuc în 

discuţie raporturile cronologice dintre Zona Sacră şi locuirea de pe platou, precum din alte 

zone ale cetăţii, în care locuirea este presupusă a fi mai veche decât cea din cele două zone 

menţionate. Deşi perezenţa materialului ceramic rulat în stratul de nivelare a stâncii nu 

este decât o dovadă indirectă a locuirii în zonă, putem presupune existenţa la Histria a 

unor forme organizate de viaţă încă din prima jumătate a secolului VII a. Ch.. În aceste 

                                                           
17 Dimitriu 1966, p. 39. 

18 Suceveanu 1999. 

19 Suceveanu 2003-2005, p. 24. 

20 Angelescu, Bâltâc 2002-2003, p. 86. 
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condiţii am putea da crezare informaţiilor transmise de Eusebius din Caesarea, respinse în 

mod repetat pe întregul parcurs al secolului trecut21. 

Potrivit acestei descoperiri din sondajul alfa, imaginea întemeierii Histriei ne apare 

cu totul diferit, impunându-se precizări de natură să nuanţeze formulările de până acum. 

Întemeierea Histriei nu trebuie privită ca fiind bruscă, ci ca rezultat al unui proces ce s-a 

desfăşurat pe o perioadă îndelungată de timp. Considerăm că, în cazul Histriei, a trebuit să 

trecă o anumită perioadă de la venirea primilor colonişti până la constituirea cetăţii 

noastre în toată puterea cuvântului, timp în care aceasta ar fi trebuit să parcurgă anumite 

etape pe care vom încerca să le schiţăm în continuare. Astfel, imaginea pe care o 

propunem, date fiind cele expuse mai sus, chiar dacă ne apare ca fiind una complexă, cu 

siguranţă nu poate constitui una definitivă. Raportându-ne la noile date, ar trebui să 

admitem existenţa unei locuiri precoloniale, chiar dacă până în acest moment nu au fost 

identificate urme de aşezări nicăieri la Histria sau undeva în apropiere, presupunând, 

firesc dealtfel, că pământul pentru stratul de nivelare a stâncii acropolei a fost adus de 

undeva de nu foarte departe. Cronologic, presupusa aşezare ar trebui plasată cândva cel 

mai târziu la mijlocul secolului al VII-lea a. Ch.., datare care are în vedere şi informaţia 

transmisă de Eusebius22. Pe de altă parte trebuie să avem în vedere faptul că materialul 

ceramic a avut nevoie de un timp destul de îndelungat pentru a se deteriora în contact cu 

apa mării. 

Următoarea etapă ar fi aceea a ocupării, se pare simultană, a acropolei şi a platoului, 

interpretare făcută pe baza materialului ceramic similar descoperit în cele două zone, 

databil în perioada cuprinsă între 630/620 şi sfârşitul secolului VII a. Chr.23. În schimb, nu 

putem preciza nimic despre presupusa incintă arhaică a acropolei, întrucât în momentul de 

faţă nu dispunem decât de informaţia transmisă pe cale orală de Dinu Adameşteanu. Cu 

toate acestea este de presupus că aceasta a fost construită odată cu primele amenajări ale 

nucleului de stâncă ocupat de acropolă, aşadar în ultimul sfert al secolului VII a. Chr. 

O ultimă etapă în constituirea cetăţii considerăm că este reprezentată de construirea 

zidului de chirpici de la vestul platoului în cea de-a doua jumătate a secolului VI a. Chr. 

Acesta ar reprezenta momentul în care putem vorbi despre cetate în adevăratul sens al 

cuvântului, atestând şi la Histria sistemul dublei incinte, întâlnit frecvent în lumea greacă. 

Legat de momentul construcţiei incintei de vest este remarcată şi prima sistematizare a 

spaţiului intramural de pe platou. Este vorba de reţeaua stradală ortogonală primitivă a 

cetăţii arhaice24. 

                                                           
21 Condurachi 1954, 13; Dimitriu 1966, p. 38-39. 

22 Suceveanu, 2003-2005, p. 24. 

23 Dimitriu, 1966, p. 39; P. Alexandrescu 2005, p. 65. 

24 Alexandrescu 2000-2001, p. 185. 
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În acest punct al discuţiei rămâne de văzut care este de fapt semnificaţia celor două 

incinte, precum şi care este raportul dintre cele două zone de locuire. În primul rând 

trebuie să specificăm faptul că unii cercetători sunt de părere că, deşi legătura dintre cele 

două zone este discutabilă, este destul de greu de susţinut ideea a două nuclee de locuire 

afrontate şi că explicaţia actualei situaţii din teren ar trebui căutată pe tărâmul evoluţiei 

geofizice pe care a suferit-o spaţiul cetăţii până în zilele noastre25.  

În orice caz, dincolo de speculaţiile pe marginea importantelor mutaţii geofizice ale 

întregului spaţiu histrian, este limpede că, după datele pe care le deţinem până acum, cel 

târziu în a doua jumătate a secolului VI a. Chr., avem de a face cu două incinte care 

delimitează două spaţii bine definite în interiorul cetăţii. Acestă separare în plan fizic ar 

putea fi indiciul unei distincţii între diferitele categorii sociale de locuitori ai cetăţii. În 

consecinţă, nu este exclus ca incinta interioară să delimiteze spaţiul acropolei, ca sediu al 

deţinătorilor puterii, de cel civil din vestul cetăţii, predominant destinat locuirii. Astfel, 

până în momentul în care nu vom avea dovada limpede a faptului că nucleul estic al cetăţii 

era destinat utilizării comune - fiind aici vorba de identificarea spaţiului rezervat adunării 

tuturor locuitorilor cetăţii, agora - acropola ar reprezenta spaţiul exclusiv politico-religios 

al deţinătorilor puterii. Trebuie specificat că locuitorii din zona platoului nu reprezentau o 

categorie socială semidependentă, ci mai degrabă o categorie a cetăţenilor de rang inferior, 

din moment ce în a doua jumătate a secolului al VI-lea au fost protejaţi de o incintă a cărei 

construcţie, fără îndoială, presupune eforturi importante ale întregii comunităţi26. 

În final trebuie să specificăm că această dedublare a spaţiului cetăţii ar trebui să îşi 

găsească un corespondent şi în spaţiul necropolei. Primele înmormântări fastuoase aparţin 

perioadei începutului de secol VI a. Chr. şi au fost atribuite populaţiei greceşti a cetăţii, ai 

căror membri făceau parte din nucleul elitelor politico-religioase ale vremii27. Fără îndoială 

că necropola tumulară nu putea adăposti toţi defuncţii cetăţii şi că aceasta era dublată de o 

alta, plană, modestă, destinată defuncţilor majorităţii populaţiei, respectiv ai locuitorilor 

de la vest de zidul acropolei. Menţionăm că până în prezent această necropolă nu a fost 

identificată pentru epoca arhaică28. În orice caz, din punct de vedere stratigrafic ea ar 

trebui să se situeze sub nivelul câmpiei litorale joase pe care au fost construite locuinţele 

primei faze arhaice. 

 Dincolo de toate ipotezele formulate până în acest moment, cert este faptul că 

primii colonişti sosiţi în zona Histriei aveau nevoie de ape adânci, navigabile şi de un 

spaţiu în care să se aşeze. În ceea ce priveşte ipoteza conform căreia acropola a fost aşezată 

pe o insulă reprezentată de formaţiunea de şist verde de la est, considerăm că aceasta 
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trebuie abandonată definitiv, în primul rând având în vedere concluziile studiilor 

geomorfologice efectuate la mijlocul secolului trecut, apoi fiind destul de greu de conceput 

că primii locuitori ai Histriei ar fi navigat către acropolă. Considerăm că legătura dintre 

zona platoului şi cea a acropolei trebuia să fie una organică, de aceea putem să 

presupunem că la vest de masivul de şist verde exista o întinsă câmpie litorală 

neinundabilă, ceea ce ar exclude ipoteza existenţei unui golf în imediata vecinătate a 

acropolei precum şi a canalului ce făcea legătura cu marea prin nordul cetăţii. Având în 

vedere faptul că platoul de la vest este în întregime de natură antropogenă, pentru 

perioada arhaică trebuie să ne imaginăm relieful de la vestul cetăţii mult aplatizat în raport 

cu modul în care ni se prezintă nouă astăzi. În consecinţă, pentru a avea o imagine reală a 

reliefului în această perioadă, este necesar să corelăm adâncimile la care se află straturile 

pe care sunt aşezate depozitele arhaice în funcţie de un unic sistem de referinţă, mai exact 

să fie calculate în functie de coordonate absolute. De asemenea, fără a încerca să formulăm 

concluzii definitive, considerăm că rezultatele studiilor punctuale ale echipei geologilor 

germani trebuie să fie corelate cu evoluţia întregii zone litorale. De asemenea, ele trebuie 

puse în legătură cu toate secvenţele stratigrafice înregistrate atît în zonele de nord, sud şi 

vest ale Platoului precum şi cu cele din zonele incintei elenistice, incintei romane târzii şi 

din sudul „casei Pârvan”. Depunerile de nisip marin in situ apar la baza tuturor profilurilor 

stratigrafice29 înregistrate în zonele amintite, ceea ce înseamnă că avem de a face cu o plajă 

sau o cîmpie litorală joasă la momentul venirii primilor colonişti la Histria. Precizăm că 

unele straturi conţin şi resturi materiale nedeterminabile, dar suprapuse de altele cu 

materiale ce aparţin secolului VI a. Chr., fapt care constituie un argument în plus în 

favoarea ipotezei existenţei formaţiunii litorale mai sus amintite dinaintea întemeierii 

cetăţii. 

Departe de a fi soluţionată, problematica întemeierii Histriei comportă mai multe 

direcţii de cercetare impuse de obiectivele care trebuie atinse în vederea rezolvării acestei 

dificile probleme, direcţii pe care încercăm să le schiţăm în finalul expunerii noastre. În 

primul rând este vorba de identificarea necropolei plane şi de cea cea a zidului incintei 

arhaice a acropolei. Apoi se pare că răspunsul nu poate veni doar de pe tărâmul arheologiei 

ci şi de pe cel al geomorfologiei. De aceea considerăm că efectuarea unui studiu geofizic 

amănunţit este absolut necesară, el trebuind să includă şi numeroase sondaje în zonele de 

sud vest şi nord, precum şi în lacurile Sinoe, Istria şi Duingi. De asemenea fundamantală 

pentru demersul nostru este datarea sigură a tuturor solurilor din aceste zone. De 

asemenea trebuie determinată evoluţia masivului de şist verde din epoca arhaică până în 

zilele noastre. Ne gîndim aici la posibilitatea, semnalată de geologii germani, ca acropola să 

se fi întins spre est dincolo de limitele actuale ale plajei. În acest sens menţionăm că pe 

                                                           
29 Coteţ 1966, p. 343-349. 
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latura de est a masivului de şist au fost identificate resturi ale zidului de incintă roman 

târziu, construit în secolul IV p. Chr. care ne indică limitele stâcii cel puţin în ultima 

perioadă de existenţă a cetăţii, dar care nu exclud prelungirea către est a masivului pentru 

epoca arhaică. 
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Abstract: Fishing and processing of fish (as salted fish, fresh fish or fish sauce) played an important role 

in Roman society. Fish sauce was produced in several areas of the Roman Empire and became an 

important commercial item. Different types and qualities of fish sauce were available for poor, average or 

whealty people. It’s importance is shown by the usage of fish sauce on a high scale. Some ancient authors 

spoke of garum’s characteristics such as smell in pejorative terms, other praised for its taste. Garum also 

appears in medical literature as a cure for different ailments. Although not hold in high regard and of low 

social standing, the merchants in salt fish and garum were very active and many of them quite rich. Most 

of them had Greek names and some were ex-slaves. They came from Spain and Italy and transported fish 

products to Italy, Gaul, Africa and many places along the limes of the northern provinces, including 

Britain. Spanish producers and merchants dominated commerce in salted fish products in the Western 

Mediterranean between the first and the third century A.D., some reached even in the eastern markets. 

These merchants operated as individuals, members of small societates and as part of large companies. 

 

Keywords: fish sauce, garum, liquamen, negotiatores allecari, roman period, salsamenta. 

 

 

 

Fermented fish products, especially the sauces, played an important role in Graeco-

Roman society as food, but also as medicine and commercial items. Fish was consumed in 

three forms: as fresh fish, as salted meat (salsamentum) and as fish sauce. 

Fish sauce was produced as early as the fifth century B.C. and probably even earlier. 

It continued to be consumed in the Middle Ages and is still produced nowdays. The 

Romans knew four distinct fish sauces: garum, allec, muria and liquamen, while Greeks 

diferentiate only two: garon and alme. Additives as water, oil, wine, vinegar, herbs and 

spices were often added to the sauces to create a mixed product. There were four basic 

mixes:  
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 with water forming hydrogarum,  

 with oil oleogarum,  

 with vinegar oxygarum  

 with wine oenogarum.  

The additives could be mixed with the sauce during the manufacture or added 

during the preparation of the meal. No amphora or urceus of mixed fish sauce has been 

found. It seems more likely that the consumers purchased the ingredients and mixed them 

later. 

Apicius offers two recipes for ”oxygarum digestible” and for hydrogarum. 

Petronius speaks of garum piperatum and Gargilius Martialis gives a recipe for garum 

spiced with aromatic herbs during the preparation.1 

Roman salteries had some general characteristics. The size and the number of 

buildings and vats varied depending upon the degree of salting activity. Salteries were 

installed in areas which provided three necessary items: salt, fish and fresh water. They 

were often installed along the shore of the migration route of fish, particularly the tunny. 

They lay near the mouth of a river, bay or estuary which could supply fresh water for 

cleaning fish, preparing the brine or washing the facilities. Salt was obtained from nearby 

salt mines or marshes or from salt water. They were usually placed outside the city, but a 

few were within the city walls (like those from Baelo, Tyritake, Pompeii). 

Roman salting facilities, called cetariae (a collection of individual basins named 

cetaria) varied little in their arhitecture from one province to another. Basins were usually 

arranged in a square or semi-circular formation or in parallel series of two or three files. In 

salteries built on or near a beach the vat was made from broken tiles and bricks mixed with 

mortar. These might be sunk in the ground and exposed to the open air or roofed. Salteries 

erected on rocky areas had vats cut into the rock or sat on the ground like a tub. Salting 

vats were rough on the exterior, couted on the interior with a smooth layer of finely 

crushed tiles mixed with mortar to ensure a water-tight container. Many had in the bottom 

a round hole to help in cleaning. There were divers shapes, the most common was the 

rectangular, but there also were square, pear-shaped or round. They varied in size. Larger 

ones held salsamenta, the smaller ones, usually round were probably for fish sauce.  

Roman salting installations had a variety of other structures: heated rooms or 

buildings for speeding up the processing time, kilns to produce cooking pots, amphorae. 

Some had holding tanks or piscinae to keep fish alive untill processed. Villas seem to be an 

omnipresent structure, probably used by the owners or the manager. Workers probably 

lived in temporary shelters. 2 

                                                 
1 Curtis 1978, 52-56. 

2 Curtis, 1978, 178-180. 
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Roman salting installations produced primerly salted fish, called salsamentum. This 

was a general term derived from the latin sal (salt). It was used to designate any meat, 

aspecially fish, preserved by various methods of salting. While Greeks had a lot of different 

names for salted fish, Romans did not distonguish the various kinds of salted fish. No part 

of the fish was wasted, everything was used. 3  

In many cases individual fishermen or small groups of fishermen cathed and 

processed the fish. Fish salteries of significant size were usually located near an urban 

center. Frequently operations were seasonal (tunny are migratory fish). The supply of 

other fish probably varied from year to year. Other types of meat, like pork, might also be 

processed. Probably more workers were needed in-season than off-season.4 

Garum is a term of Greek derivation, probably from the fish garos, from which it 

was first made. Greeks knew and used it since the fifth century B.C. or even earlier. Varro 

was the first to speak about garum in Latin. Garum was a sauce made from the self-

maceration of various species of fish (mackerel, mullett) or other marine animals (oysters) 

in salt.5  

The gratest variety lied in the choice of seafood. Pliny said that garum was made 

from a variety of fish, from which the most popular was the mackerel (scomber). Other 

desirable fish were the tunny, murray, sprat, mullett, smelt, coracinus. Most of the fish 

used were pelagic, Romans did not use river fish to any large extent in their diet. They also 

used marine animals as oysters, sea urchins, sea anemones, various shellfish to produce 

fish sauce.6 

Manilius and Pliny the Elder are the earliest writers to describe garum production. 

Pliny offers information about the ingredients used: viscera and other flashy parts of fish 

combined with salt. Manilius offers a good description of fish sauce produced by tunny 

fishermen. The basic ingredients were fish and salt. He describes two preparations: one 

with many small fish and the other with pieces of large fish. Offers no description of the 

facilities used in making garum from tunny, but he specifies wine dolia and vats as 

receptacles for preparing the sauce from small whole fish. 

Rufius Festus describes a rather quick method of preparing garum: the primary 

ingredients were fish mixed with salt and wine. Artificial heat reduced the mixture which 

was then strained into a glass. The volume of the sauce had to be reduced with two-thirds. 

The recipe offered by Gargilius Martialis took longer to prepare: layers of herbs and spices, 

fish and salt are placed alternatingly up to the capacity of a container. This mixture was left 

                                                 
3 Curtis 1978, 7. 

4 Curtis 1991, 148-149. 

5 Curtis, 1978,2-5. 

6 Curtis 1991, 14. 
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in the sun to ferment for 27 days. After the seventh day, it had to be stirred two or three 

times a day. After the 27 days, the garum was strained and collected in a vessel. 7  

The Geoponica offers the best and most complete description of garum making. 

Four methods are described:  

1. Take small fish : chiefly atherinae or anchovies or any kind of small fish. Salt 

them all and leave to mature in the sun, but turn regularly. When they have completly 

fermented in the sun, garum is extracted in the following way. Place a deep, fine-woven 

basket in a vessel and poor in the fish. Press the garum out of the basket. Catch the fluid 

that escapes from the basket. This is called liquamen. What remains in the basket is called 

alex. 

2. The Bithry make it as follow: they select anchovies or whatever is available, small 

fish or larger, anchovies or mackerel, or bonito or even alex in whatever combination. They 

place these in a vat, which usually also contains flour; to every nine liters of fish they add 

one liter of salt, then mix the fish with the salt. This is left to rest for one night. Then they 

put it into a clay pot, which they leave open in the sun for two or three months, stirring 

occasionally with a stick. Only then is the lid placed on top. Some peolpe add one litre of 

old wine to each half litre of fish.  

3. If you prefer to make garum for immediate use, not by leaving it in the sun but 

by boiling it, this is done as follows: take brine, carefully prepared, and test it by floating an 

egg in it, if it sinks the brine is not salty enough. Pour the brine and the fish into a new clay 

pot, add some oregano and put it on a very high flame until it boils and cook for a while 

(some people add sapa at this point). Then leave to cool and filter several times until clear. 

Then place in the jar and seal. 

4. The best garum, called haimation, is made as follows: take the innards of a tuna, 

with the gills, the juice and the blood, and scatter with salt. Place everything in a vessel. 

After about two months pierce the vessel and the garum that flows from it is called 

haimation.8 

5. The production of garum and salsamentum are closely related and can be 

different parts of the same process (Manilius’ description of tunny processing included 

both products). The basic ingredients are salt or a strong brine and fish, primarly sea fish 

or shellfish, especially mackerel, tunny and various small fish. Optional ingredients 

included wine, herbs and spices. Garum could be made in any amount desired, as long as 

the prescribed ratio of salt to fish was maintained or the brine was salty enough. The type 

or size of the vessel was unimportant, even if most of the sources speak of small containers. 

Garum production required a period of maturation: 2-3 month if allowed to age in 

the sun, but a shorter, unspecified time if cooked. Frequently called for straining as the last 

                                                 
7 Curtis 1991, 11-12. 

8 Faas 1994, 143-144. 
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step to acquire a clear product. At Pompeii, the inscription on an amphora says: “the best 

strained liquamen”(liquamen/optimum/saccatum-CIL IV, 7110). Comparing the 

production of garum described by the authors of the first century A.D. with those of the 

third, fourth and sixth centuries shows that production methods changed little over the 

centuries.9 

Fish were processed in different parts of the Roman Empire. In Spain the earliest 

literary evidence speak about fish salting establishments from Gades. In Spain and 

Portugal many small and large fish salting establishments were discovered. Spanish fish 

processing centers had three basic characteristics: 1. it had to be an abundance of fish 

(great quantities of fish came from the strait of Gibraltar); 2. salteries required a steady 

supply of fresh water for cleaning the fish, preparing the brine for salting, cleaning the 

installations, so Spanish salteries lay at the mouth of a river, stream or lagoon; 3. the 

processing centers required a ready supply of salt, and most were established near salt 

mines or salt marshes. Spanish salting installations show a remarkable degree of 

homogeneity. Garum sociorum produced in New Carthago was a highly regarded delicacy 

in Rome. Pliny speaks about a price of 4,000 sesterces for an amphora. In many provinces 

of the Western Roman Empire were found Spanish salt-fish amphorae.10  

Little can be said about African commerce in salted fish products. Leptis Minor was 

known for it’s garum in the first century A.D. Fishing was an important part of life in 

Roman Gaul and archaeological evidence confirm fish processing. Gallic salteries were also 

located in areas with access to fresh water and salt, they are almost always found with 

subsidiary structures (villas, furnaces), usually they don’t have small containers commonly 

used in Spain and Africa to concentrate garum.11  

The lack of evidence for salting installations in Britain and the northern provinces 

could be explained with the use of wood (highly perishable) for the salting vats.  

Most of the evidence for Italian salteries or fish sauce production dates between the 

second century B.C. and the first century A.D. Literary and archaeological evidence show 

that the major external supplier of salted fish products to Italy between the late first 

century B.C. and late second century A.D. was Spain.  

Many species of fish, salt from the Salinae Herculae and fresh water from the Sarno 

River were available for Pompeii. There are three groups of evidence for production and 

commerce of fish sauce: containers with tituli picti; a mosaic in the house of Aulus 

Umbricius Scaurus, Pompeii’s leading producer of fish sauce; a shop for the preparation 

and distribution of fish sauce. Little is known about the export of Pompeian salted fish 

                                                 
9 Curtis 1991, 14-15.  

10 Curtis, 1994, 46-63. 

11 Curtis 1994, 64-79. 
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products. Probably Pompeian producers sent their products mainly to Herculaneum, 

Stabiae and Rome.12  

Literary sources and archaeological evidence prove the production and commerce of 

salted fish products in the Black Sea region. Fishing played an important role in the 

economy of the Black Sea in the pre-roman and roman period. In the first century B.C. and 

the third century A.D. the Pontic salteries did not compete in the western markets with 

Spanish producers.13 

The bizarre production process and the odor of fish sauce was mentioned by several 

ancient authors, who spoke of these characteristics in pejorative terms. Pliny the Elder 

described garum as “the secretion of putrefying matter”, Seneca garum sociorum as “that 

expensive bloody mass of decayed fish”, Cato speaks about “putrid garum”. This attitude 

appears among the Greeks as well: Artemidorus said“garum is nothing but putrefaction”.  

But some of the same ancient authors who condemned garum also express a 

fondness for the sauce. Pliny calls it “a kind of exquisite liquor”, Martial “a noble garum” 

and garum sociorum “the proud product”.  

The salt used inhibited putrefaction and prevented any rancid smells. Pierre Grimal, 

Thomas Monod and Claude Jardin concluded that garum smelled no worse than nuoc-

mam, the Vietnamese fish sauce. Low quality garum probably had a disagreeable odor.14 

Greeks and Romans loved spices. Perhaps the most commonly used condiment was 

salt. Ancient recipes often listed fish sauce as an alternative to salt. Apicius in his cookbook 

De re coquinaria gives 31 recipes which use salt and almost 350 that included a fish sauce. 

Romans used fish sauce on nearly every kind of roasted or boiled food: meat, fowl, 

vegetables, even fish. Fish sauce was used for meat (pork, venison, beef, lamb, hare, veal, 

kid, dormice), fowl (pheasant, peacock, duck, pigeon, goose, flamingo, ostrich, crane, 

partridge, hazel-hen, turtle-dove), birds eggs, vegetables (cabbage, leeks, onions, lettuce, 

asparagus, cucumbers, carrots, dried peas, lupines, beets, turnips, wild herbs, artichokes), 

fish and other marine animals (electric ray, squid cuttlefish, octopus, oyster, mullet, tunny, 

eel, bream, mackerel, crab, lobster). The adding of fish sauce to the food during the meal 

wasn’t uncommon, particularly during the gustatio. Fish sauce, one of the most important 

condiments in the Roman diet, probably had no special container. Mixed sauces were 

regularly stored in the vinegar vessel.15 

Second major use of fish sauce in Roman life was medicine. Garum appears in 

medical literature for the first time in Dioscorides’ De Materia Medica. Usually the sauces 

formed part of a recipe, with other condiments, herbs, vegetables or liquids. Many Roman 

                                                 
12 Curtis 1994, 79-94. 

13 Curtis 1994, 118-127. 

14 Curtis 1983, 232-233. 

15 Curtis 1978, 63-73. 
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writers on medicine were not doctors and most of the recipes were based on superstitions. 

Fish sauce was often used for digestive tract problems, served as a laxative, suggested to 

aid digestion or to promote the appetite. The salt rendered the fish sauce a siccative agent 

and it was used externally on ulcers of the mouth, ears, skin. Garum enemas were the 

standard treatment for dysentery and sciatica. Garum was also suggested for ear ache, 

migraine headache, catarrh, lethargy, depression, fever, but also for other problems, like 

kidney stones, worms, dog and crocodile bites.16 

Farm animals like sheep, cattle, horse, donkey, mule were valuable for the farmer. 

Cato, Columella, Pliny, Varro, Palladius wrote about caring for animals. Fish sauce was 

veterinarly used primarly for problems of the digestive tract. Columella recomands garum 

for sick mares, Gargilius Martialis the “best muria of salted fish”, mixed with vinegar, 

water and a few ground herbs for sick oxen. Because veterinary medicine derived largely 

from rural experiences it possessed a strong element of superstition.17 

Fish sauce was also an important commercial item. Spanish producers and 

merchants dominated commerce in salted fish products in the Western Mediterranean 

between the first and the third century A.D., some reached even in the eastern markets. 

Spanish merchants transported fish products to Italy, Gaul, Africa and many places along 

the limes of the northern provinces, including Britain. These merchants operated as 

individuals, members of small societates and as part of large companies (the most famous 

was the societas of New Carthago, the producer of garum sociorum).18 Italians were 

actively engaged in the production and commerce of salted fish products by the second 

century B.C. Many Italian producers probably manufactured products primary for local 

consumption. It is well known Pompeii’s leading producer of fish sauce, Aulus Umbricius 

Scaurus.19 

In most cases the merchants in salt fish products were distinct from the producers. 

In Greek literature the salt fish dealer is no better than the fishmonger, to whom he was 

closely related by occupation. He was seen as cheater, deceiver and liar. Salt fish dealers 

frequently appear as foreigners and non-citizens. In Greek society salt fish producers and 

dealers often were persons of low social standing, mean character and little wealth. The 

Roman salt fish producer and dealer was also seen as a man of mean character and low 

social standing. The owners of the large salting facilities were wealthy. Merchants in salt 

fish products were quite active, many of them had Greek names and some were ex-slaves. 

They were called negotiatores allecari, we have a negotians salsarius from Spain, certified 

                                                 
16 Curtis 1991, 27-34; Curtis 1978, 74-82. 

17 Curtis 1991, 35-37; Curtis 1978, 83-85. 

18 Curtis 1991, 46-64. 

19 Curtis1991, 85-96.  
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at Ostia, negotians salsamentarius et vinarius from Africa, negotians muriarius at 

Lugdunum.20 

Roman merchants used different methods to advertise their goods: shop signs 

(paintings on the outside or inside of shops or mosaic designs on floors of shop entrances; 

terracotta or stone plaques depicting the product of the shop), grafitti, tituli picti, or the 

owner could even pay so that his shop be mentioned in a literary work. 

One of the purposes of product labels was to identify the contents of the vessel. On 

some tituli picti only garum or liquamen appears, but on others even adjectives to describe 

the product. The descriptions were often abbreviated (G flos, GAR flos, G F). There were 

three categories of tituli picti:  

 adjectives expressing the quality (gari flos, optimum, secundum, penuarium);  

 modifiers identifying the point of origin;  

 words about ingredients or method of preparation (gari flos scombri, gari flos 

murenae).  

Tituli picti played an important role due to competition between 

producers/merchants.21 

Determination of price is hard due to the fragmentary evidence. A tariff from 

Baetica divides salted tunny in three categories: the most expensive is the stomach portion 

(2 obols), some other tunny portions (perhaps one and one and half obols), tunny cut into 

quarters was the cheapest (one obol). But these prices also seem high. The reference to salt 

fish as food for the poor, the soldier and the disreputable points to the fact that preserved 

fish was not expensive. Custom duties of the Roman period provide information about the 

general value, but not the price (taxes paid for different cargoes: donkey, camel carrying 

salted fish).  

The Price Edict of Diocletian separates fish sauce in two categories, based on 

quality: 

 The finest fish sauce (liquamen primum)- sixteen denarii for one sextarius (about 

3,072 HS/ amphora). 

 Second quality sauce (liquamen secundum)- not exeed twelve denarii per 

sextarius (2,304 HS/ amphora). 

These prices are high but compare favorably with other food items listed in the 

same edict. 

Garum was frequently considered an expensive product. Pliny speaks about garum 

sociorum sold for 1000 HS or 4000 HS per amphora: 

                                                 
20 Curtis, 1991, 156-157 

21 R.I.Curtis, 1991, p.159-169 
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“Nowdays a garum of mackerel from the fisheries of Carthage is the most highly 

prized. It is called sociorum: 1000 HS are paid for 6 liters of it. Hardly any other liquid 

commands such prices, apart from perfume”22 

 Seneca and Manilius calls it pretiosum and Martial says that garum made from 

mackerel (scomber) would only be sent as a gift to a rich man. Garum sociorum was a first 

quality sauce and was more expensive than other sauces. 

Food prices in Roma were generally higher than in other areas of Italy and in other 

provinces. Probably most of the fish sauces, even garum, were much lower in price than 

what Pliny said. Excavations in Pompeii indicate that garum was available to the average 

Pompeian. Garum sociorum was available in Pompeii to those who could afford it. Garum 

containers were found throughout the city of Pompeii, in houses both of wealthy and of the 

poor or average citizen. The majority of fish sauce containers were discovered in private 

homes, in areas of cooking or eating, like kitchens, dining rooms, gardens. They’ve also 

been found in commercial establishments, like inns, food shops, hot drink shops. Most of 

the amphorae discovered in Rome, Pompeii and Herculanum were garum vessels. If 

garum was so expensive, than the garum vessels should be fewer. Fish sauce was readily 

available to people of all classes of Roman society. This accessibility was the result of large 

scale production in numerous fish processing centers. Probably the majority of preserved 

fish products were priced so as to be affordable by most of the people.23 

A recipe for garum and liquamen would be: 

  

 Garum 

Ingredients: -oleous fish (sardines, herring) 

 -aromatic plants  

 - salt 

Preparation: In a pitcher alternative layers of herbs (dill, coriander, celery, mint, 

oregano), pounded fish and salt are put untill it is full. It is left seven days, after that 20 

days will be stirred daily. When it becames liquid is ready to be used. 

 

 Liquamen 

Ingredients: - small fish  

 -salt  

Preparation: The fish are put in a pot and covered completly with salt. It is left until 

it becames liquid and is used to flavour other dishes.24 

                                                 
22 P.Faas, 1994, p.145 

23 Curtis 1991, 170-175; Curtis 1983, 234-240.  

24 Woodman 1983. 
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In conclusion we can say that fermented fish products, especially fish sauces, played 

an important role in Graeco-Roman society as food, medicine (both human and veterinary) 

and commercial items. Ancient methods used to produce fermented fish products are 

similar to modern ones (especially in Southeast Asia). Ancient saltery installations were 

placed in areas that could provide fish, salt and fresh water. A survey of the provinces 

indicates that production and commerce of garum and salsamenta was present in a lot of 

regions from the Mediterranean to the Black Sea and Atlantic Ocean. In the first two 

centuries A.D. Spanish production and commerce of salted fish products dominated the 

western markets. In the East the markets were dominated by the Black Sea salteries.  
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ICONOSTASUL BISERICII CUVIOASA PARASCHIVA  

DIN RĂŞINARI, SIBIU (1761 – 1763) 
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Abstract: Iconostasis of the Church of St. Paraschiva from Răşinari, Sibiu (1761 – 1763). The painter 

Grigorie Ranite and his son, Ioan, coming from the south of Carpathians, painted the iconostasis of the 

Church of Răşinari in 1761-1763. It still remains enigmatic the substitution of the iconostasis only 22 years 

after its completion, although the artistic talent of Grigorie was undeniable that time among the icon 

painters. We consider that his belonging to the Greek-Catholic Church, exposed at the investigation in 1764, 

when his icon of the Virgin with the Child, painted in 1736 for the Episcopal chapel of Blaj, tears miraculously, 

could not be accepted by the proud community of Răşinari, which made efforts to bring people back to the 

Orthodox Church and, therefore, any trace of the Greek Catholic Church impeded them for the 

implementation of that action. From the vast iconostasis survived, in four different locations, ten pieces. Three 

of them in the Church of St. Paraschiva from Răşinari, four in the Episcopal House Museum in the same 

village, two at the National Museum “ASTRA”, Sibiu, and one at the National Art Museum of Bucharest. 

 

Key words: Grigorie Ranite, icons, icon painter, Ioan Grigorovici, Răşinari. 

 

Cuvinte-cheie: Grigorie Ranite, icoane, Ioan Grigorovici, Răşinari, zugrav. 

 

 

 

Pisaniile Bisericii Cuvioasa Paraschiva din Răşinari evocă pentru ridicarea 

edificiului anul 1755, fiind terminat la 1758, etapă în care se realiza pictura exterioară de 

către zugravi locali, Popa Ivan şi Nistor Dascălul1.  

Pictura interioară, executată la 1760, este tributară altor doi zugravi proveniţi de la 

sudul Carpaţilor „Grigorie, Ioan sin ego”, deconspiraţi de inscripţia conservată la baza 

pandantivului care-l ilustrează pe Evanghelistul Luca, lor atribuindu-li-se şi podoaba 

                                                           

* Mitropolia Ortodoxă a Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Cluj-Napoca, jud. Cluj;  

e-mail: ulbsrest02@yahoo.com. 

Cercetări realizate în cadrul proiectului POSDRU 7706 „Creşterea rolului studiilor doctorale şi a competitivităţii 

doctoranzilor într-o Europă unită” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. 

1 Pop 2010, p. 159-170. 
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picturală a turnului clopotniţă2. Zugravii de peste munţi execută şi „fruntariul împreună 

cu icoanele cele 4 mari ale tinzii”3, precum şi impozantul iconostas destinat să 

împodobească timp de două decenii, până la 1785, monumentala biserică, fiind condamnat 

risipirii pieselor care-l alcătuiau. Astfel, din ampla tâmplă mai supravieţuiesc, în patru locaţii 

diverse, zece piese. Trei se află în Biserica Cuvioasa Paraschiva din Răşinari, patru în 

Muzeul casei episcopale din localitate, două în Complexul Naţional Muzeal „Astra” – Sibiu şi 

una în Colecţia Muzeului Naţional de Artă din Bucureşti. Trei dintre piesele care puteau 

deţine rang de icoane împărăteşti au dispărut în deceniile trecute din biserica răşinăreană, 

cele câteva imagini păstrate pot configura o vedere de ansamblu a impozantei tâmple. 

Zugravul Grigorie Ranite a beneficiat de curând de un studiu întreprins de către Ana 

Dumitran, grefat pe analiza monografică realizată de academicianul Marius Porumb4, în 

care personalitatea artistică a acestuia, cea de dascăl, cu care era investit în secolul al 

XVIII-lea, nu doar de breasla zugravilor ci şi de cea a comunităţii răşinărene5, atinge cotele 

unui zugrav „de elită”6. Calificativul se justifică din perspectiva moştenirii paterne, a 

talentului şi operei ample executate7.  

Studiul menţionat schiţează cronologia operei zugravului din prisma ultimelor 

cercetări, cea mai timpurie lucrare de pictură murală fiind surprinsă la 1731 în Biserica Sf. 

Mina din Craiova. Ultimele piese ale zugravului sunt datate 1764, icoana Maica Domnului cu 

Pruncul, a fost destinată să înlocuiască piesa cu temă similară de la Blaj, executată la 1736, 

care a lăcrimat în mod miraculos, fiind supusă unei anchete la Sibiu şi apoi luând drumul 

                                                           
2 Porumb 1998, p. 325, 327.  

3 „Acest sfânt şi dumnezeesc lucru ce se vede lucrat la tindă, adecă fruntariul împreună cu icoanele cele 4 mari ale 

tinzii, s-au făcut cu toată cheltuiala Sfinţiei Sale Părintelui Şerb şi ereiţa Sora şi a fiilor Sfinţiei Sale Bucur, Savu, […], 

Stanca, pentru ca să aibă veşnică pomenire [f]iind îndemnătoriu la aciastă sfântă beaserică [şi cu toată] […] şi cu altele 

[…]. Fiind zugrafi Grigorie, Ioniţă sin ego 1761 (cu slove) 1761 (cu cifre)”, pisanie cu caractere chirilice, pe latura sudică a 

pronaosului, localizată la baza arcului semicircular (inedită). Starea de conservare a acesteia nu permite lecturarea 

integrală a textului; remarcăm însă diminutivul folosit pentru Ioan, fiul lui Grigorie, a cărei vârstă nu depăşea probabil cu 

mult peste două decenii. Deşi această pisanie a indus remarca unei a doua semnături a celor doi zugravi pentru pictura 

interioară a bisericii, inscripţia se referă doar la zidul despărţitor dintre naos – pronaos, menţionat de către Emilian 

Cioran ca fiind distrus, anterior ridicării, în veacul al XIX-lea, al balconului din pronaos. Vezi Dumitran 2010, p. 89, n. 

43; Cioran 1940, p. 327. 

4 Porumb 2002, p. 173-177; Porumb 2003, p. 55-58. 

5 Potrivit însemnării de la 1754 a diaconului Iacov Izdrail de pe Cazania manuscris care se afla la Răşinari, pe care l-a 

cununat „ dascălul Grigorie, Zugravul Ranitie” în Mănăstirea Sărăcineşti (jud. Vâlcea) Vezi Iorga 1906, p. 155, n. 531; 

Pârvulescu 2008, p. 7. 

6 Dumitran 2010, p. 84-98. 

7 Grigorie era fiul renumitului zugrav (H)ranite, menţionat în 1702/1703 la pictura murală a Schitului Sf. Ştefan (jud. 

Vâlcea) din jurul bisericii mari a Mănăstirii Hurezi, alături de artiştii Andrei şi Istrate, cu o activitatea bogată în primele 

decenii ale secolului. În august 1749 Hranite intra în obştea monahală a Mănăstirii Bistriţa (jud. Vâlcea), fiind menţionat 

pe una dintre coloanele pridvorului la a cărui podoabă picturală a participat în 1710 alături de zugravul Iosif Ieromonahul 

vezi Ene 2008, p. 69, 71-72.  
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Vienei de unde nu s-a mai întors8. În acelaşi an a realizat şi icoana identică ca temă de la 

Tritenii de Jos (jud. Cluj), semnată „Grigorie Zugrav ot Craiova”9. Puţinele detalii biografice, 

dar de o importanţă covârşitoare, ne sunt comunicate de ancheta întreprinsă la 1766 cu 

privire la icoana care a lăcrimat la Blaj, cât şi de puţinele indicaţii oferite de inscripţiile 

operei. Asocierea destul de constată a denominaţiei zugravului cu Craiova nu trebuie să 

condiţioneze originea craioveană a artistului10. Prima sa lucrare îl atestă la biserica Sf. Mina 

din Craiova, ceea ce ar susţine originea sa olteană, deşi la 1766 locuia în Sebeş11.  

Studiul de faţă îşi propune reunirea pentru prima dată a celor zece icoane 

descoperite până în prezent, aparţinătoare zestrei bisericii din Răşinari, zonei de la 

pronaos şi iconostasului, analiza iconografică a temelor, maniera stilistică şi tehnică a 

zugravilor, precum şi diferenţierea pieselor care ar fi aparţinut pronaosului de cele 

destinate ca icoane împărăteşti12. 

Motivul substituirii iconostasului executat între 1761-1763 de Grigorie Ranite şi de fiul 

său Ioan13, considerăm a fi un cumul de factori. În primul rând, cel de ordin religios trebuie să 

fi fost decisiv în contextul frământărilor celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea.  

Dorinţa răşinărenilor de a fi priviţi ca ortodocşi la sinodul din 1761 desfăşurat la 

Alba-Iulia, poate fi unul dintre argumentele refuzului colaborării cu zugravii locali la 

podoaba interioară a bisericii, Popa Ivan fiind menţionat ca greco-unit în conscripţia de la 

1733 a episcopului Inochentie Micu14. Zugravul Nistor Dascălul care-şi expune pe faţadă 

vârsta veritabilă pe care trebuia să o fi avut nu se mai putea angaja la intervenţiile ample 

ale picturii preconizate în interior15.  

Grigorie Ranite constituie un personaj familiar comunităţii răşinărene. La 1754, 

când termina de pictat şi naosul paraclisului Episcopiei din Vâlcea16, era naş de cununie al 

                                                           
8 Chindriş 1997, p. 16, 55, 57. 

9 Porumb 1998, p. 320. 

10 Dumitran 2010, p. 85. 

11 Chindriş 1997, p. 53. 

12 Până în acest moment nu s-a pus în discuţie existenţa celor patru icoane de la pronaos, deoarece nu a fost lecturată 

inscripţia care certifică existenţa acestora, deşi patrimoniul lăcaşului deţine două icoane de dimensiuni ample ale Sf. 

Nicolae care nu puteau face amândouă parte din iconostas, precum şi două icoane ale Cuvioasei Parascheva, una dintre 

acestea fiind sustrasă din biserica răşinăreană, dar menţionată în studiile de specialitate. Vezi Porumb 1998, p. 320, 327; 

Porumb 2003, p. 58, 133; Dumitran 2010, p. 89-90, n. 44. 

13 Marius Porumb consideră că Grigorie Ranite a realizat iconostasul între 1762-1763, informaţie fundamentată pe 

datările icoanelor împărăteşti vezi Porumb 2003, p. 133.  

14 Dintre denominaţiile sacerdoţilor răşinăreni, la poziţia a noua, este consemnat Popa Ivan, re-sfinţit la 1725 de către 

vlădica Pataki, deoarece la 1720 semnează icoana de la Certege (jud. Alba), asociindu-şi apelativul de Popa ceea ce denotă 

că acesta deţinea deja funcţia sacerdotală. 

15 De remarcat, la Răşinari, etapele de realizare a podoabei murale, la 1758, cea de pe faţade, atribuită de curând celor doi 

zugravi răşinăreni, urmată de pictura interioară a altarului, naosului, zidul dintre naos-pronaos, pictura turnului clopotniţă, 

1760-1761, apoi se execută pictura pronaosului, 1794-1795, vezi Porumb 1998, p. 325, 327; Pop 2010, p. 156-175. 

16 Dumitran 2010, p. 89. 
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lui Iacov Izdrail, fiul Popii Man din Răşinari. Prezenţa lui Ranite la împodobirea 

paraclisului episcopal de la Vâlcea, fiind solicitat de către vlădica Grigorie Socoteanu, care a 

fost găzduit în vremuri de restrişte vreo jumătate de an în casa amintitului sacerdot la 

Răşinari, constituia o recomandare suplimentară pentru zugravul de peste munţi. Desigur, 

rămâne enigmatică substituirea întregii tâmple, după doar 22 de ani de la finalizarea acesteia, 

deşi talentul artistic al lui Grigorie era incontestabil în epocă printre mânuitorii penelului.  

Privirea de ansamblu se extinde la conlucrarea anterioară a zugravului cu Episcopia 

Unită care-şi afla sediul la Blaj, punctul decisiv fiind generat de evenimentul din 1764, 

când icoana Maica Domnului cu Pruncul, executată pentru capela episcopală, va lăcrima 

în mod miraculos17. Grigorie Ranite, primul dintre exponenţii anchetei întreprinse, îşi 

dezvăluie apartenenţa la ritul greco-unit, constituind probabil cauza care nu putea fi 

tolerată de orgolioasa comunitate răşinăreană, într-o epocă în care se depuneau strădaniile 

revenirii la matca ortodoxiei şi orice urmă a Bisericii Unite impieta derularea acţiunii. 

Poate fi acesta unul dintre considerentele care vor înclina balanţa pentru înlocuirea 

iconostasului cu cel realizat la 1784-178518 de către Gheorghe, fiul renumitului zugrav 

Iacov şi nepot al popii Radu din Răşinari şi Ioan Chiş zugravul din Ghijasa de Sus (jud. 

Sibiu). Dimpotrivă, Ioan Grigorovici, fiul lui Ranite, rămâne ataşat comunităţii răşinărene, 

semnătura de la 1785, de pe faţada de sud a edificiului dezvăluie statutul sacerdotal al 

acestuia şi prezenţa sa în perioada modificării zestrei bisericii19.  

Colaborarea artistică a lui Ioan Grigorovici la Răşinari este surprinsă şi la 1795, an în 

care se redacta documentul privitor la intervenţiile bisericii. Pictura executată de acesta se află 

pe arcul semicircular al naosului, între baza tamburului cupolei şi pronaos, în manuscris fiind 

semnalat „fundul din biserică din lăuntru care sânt patimile lui Hr”, pictură executată pentru 

80 fl20. Caligraful documentului a menţionat temele ilustrate, care sunt de maximă importanţă 

pentru identificarea zonei. Analiza compoziţională şi stilistică a scenelor, cu troiţa de „sub 

Costişă”, de la 1798, din Răşinari (azi în Complexul Naţional „Astra”, Sibiu)21, ne permite 

atribuirea acestor imagini zugravului Popa Ioan Grigorovici.  

În ceea ce-l priveşte pe zugravul Ioan, fiul lui Grigorie Ranite, nu considerăm că ar 

putea fi admisă ipoteza potrivit căreia artistul s-ar fi stabilit la Ghijasa de Sus (jud. Sibiu), 

                                                           
17 Pentru ancheta demarată şi martorii intervievaţi la eveniment vezi Chindriş 1997. 

18 Icoanele Prorocilor David şi Solomon, redaţi central în friza medalioanelor sunt datate 1784, cu slove şi cifre, la finalul 

textului de pe filactere, datare care nu a fost până acum sesizată, ceea ce ne determină să nu admitem remarca lansată la 

adresa protopopului Sava Popovici, culpabilizându-l de erorile manuscrisului redactat la 1795, notând că la 1787 „s-a 

tocmit” tâmpla „cu zugravi ce o au zugrăvit”, ceea ce însemna achitarea acesteia nicidecum începerea ei vezi Cioran 

1940, p. 334; Dumitran, Popescu 2010, p. 96. 

19 Porumb 2003, p. 51. Menţionează stabilirea zugravului în părţile Sibiului, poate chiar la Răşinari; în anul 1794 semna o 

icoană la Veştem (jud. Sibiu), care azi nu se mai află în zestrea bisericii.  

20 Cioran 1940, p. 335. 

21 Dumitran, Popescu 2010, p. 94, 99, fig. 1-2. 
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secondându-l pe Gheorghe, fiul ilustrului zugrav Iacov din Răşinari, la realizarea 

iconostasului menit să substituie opera celor doi artişti de peste munţi.  

Remarca identificării lui Ioan Grigorovici cu zugravul omonim de la tâmpla 

răşinăreană se întemeiază pe considerentul că este puţin probabil să avem la Ghijasa de 

Sus, în ultimul sfert de secol al XVIII-lea, un artist, cu excepţia lui Ioan Grigorovici, care să 

fi fost solicitat în 1785 pentru pictarea tâmplei22 (deşi pictura icoanelor a demarat în 

1784)23. Una dintre lecturări cu privire la denominaţiile zugravilor ne este oferită de 

documentul redactat la 1795 de către protopopul Sava Popovici: „Georgie de la Cacova 

Aiudului” şi „popa Niţ din Gijasa” 24. Preotul Emilian Cioran preia numele zugravilor de pe 

icoana Maicii Domnului cu Pruncul în formula „Grigorie zugrav Sin Iacobici şi de Ioan 

Kiş zugr. la 1785”25. Inadvertenţa celor două inscripţii în ce priveşte numele celui de-al 

doilea zugrav îi este imputată lui Popa Sava26, fără însă a aduce în discuţie acurateţea 

lecturării actului de către preotul Cioran27, care-l menţionează pe Gheorghie cu 

denominaţia de Grigorie, la care semnalăm şi citirea deficitară 1725 în loc de 1755 a anului 

inscripţiei uşii de la intrare.  

În susţinerea stabilirii lui Ioan Grigorovici a stat mărturie icoana Învierea lui Iisus, 

care deţine inscripţia „Ioann Grigoriovici, Ghijasa de Susu, 1774”, an în care zugravul îşi 

dezvăluie rădăcinile oltene pe versoul altei piese Naşterea Maicii Domnului de la Copşa 

Mare „Ioann Grigoriovici ot Craiova, 1774”28. Considerăm că acel „ot” (din) care lipseşte în 

piesa de la Ghijasa este relevant în analiza propusă. Deci zugravul nu-şi asociază 

denominaţia cu localitatea Ghijasa, ceea ce ar susţine ipoteza invocată, ci mai degrabă 

menţionează aşezarea pentru care a fost executată29. În altă ordine de ideii, Popa Niţ, care 

se identifică cu Ioan Chiş nu poate fi substituit cu Ioan Grigorovici, a cărui denominaţie era 

deja consacrată. O foarte scurtă radiografie a stilului lui Ioan Grigorovici, persistând în 

compoziţia şi modelele preluate de la tatăl acestuia30, ne determină să-l excludem de la 

colaborarea cu Gheorghe la Răşinari. Icoanele tâmplei deţin compoziţii şi o manieră de 

execuţie tributară picturii occidentale. Singurul indiciu la care ne putem raporta ne este 

oferit de pisania din pronaosul bisericii din Răşinari, menţionată în acest studiu, în care 

                                                           
22 Dumitran, Popescu 2010, p. 97. 

23 Dumitran, Popescu 2010, p. 97. 

24 Cioran 1940, p. 334. 

25 Cioran 1940, p. 332. 

26 Dumitran, Popescu 2010, p. 96-97. 

27 Marius Porumb admite ambele variate a zugravului, Ioan Chiş Zugrav, Popa Niţă din Ghijasa de Sus vezi Porumb 

1998, p. 77; Porumb 2003, p. 51, nota 67. 

28 Dumitran, Popescu 2010, p. 95, 97, 102, 103 fig. 9b, 10b.  

29 Fenomen întâlnit în epocă; poate fi menţionată în acest sens una dintre piesele Zugravului Stan din Răşinari care înscrie pe 

verso localitatea pentru care a fost executată vezi Hărdălău 1983, p. 59; Porumb 1998, p. 380, Pop 2010/a, p. 104. 

30 Vezi Abrudan 2009, 324-326. 
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Ioan apare cu diminutivul de „Ioniţă”, ceea ce ar susţine forma „popa Niţă”, fiind 

considerată o lectură greşită sau cel mai probabil diminutivul de la „Ioniţă”31.  

Formaţia artistică a zugravului Grigorie Ranite i se datorează tatălui său Ranite sau 

Hranite, pictor consacrat sferei culturale brâncoveneşti, activ pe şantierele din jurul 

bisericii mari de la Mănăstirea Hurez (jud. Vâlcea)32. Grigorie Ranite este astfel aclimatizat 

iconografiei şi stilului promovat de zugravii perioadei brâncoveneşti şi mesager, alături de 

artiştii răşinăreni, la diseminarea în Transilvania a artei promovate la sudul Carpaţilor. 

Tipurile iconografice abordate de Grigorie Ranite la Răşinari păstrează modelele 

clasice, găsindu-şi analogie în tiparele bizantine. Astfel, tipul iconografic al Maicii 

Domnului cu Pruncul pe tron, sprijinit pe genunchi, constituie o variantă a temei 

Închinarea magilor, excluşi treptat din compoziţie, iar modelul transpus ulterior în acela 

de proslăvire pe care i-o aduc credincioşii. Fecioara cu Pruncul pe tron, ca o împărăteasă 

cu coroană şi veşminte preţioase, o întâlnim în bisericile din Roma în secolele VI-VII, la 

Santa Maria Antiqua, Santa Maria in Trastevere şi la Mănăstirea Sf. Ecaterina din Sinai. 

Chipul lui Hristos ca tipul Deisis (fig. 1), în ipostaza Dreptului Judecător, încadrat 

de Maica Domnului şi Ioan Botezătorul în actul de intercesiune este de asemenea un model 

de factură bizantină, constituind un detaliu din ampla temă a Judecăţii de Apoi, ilustrată 

în formula statornicită a celor cinci registre33. Tipul s-a răspândit ulterior în friza 

iconostasului, încadrat de Apostoli şi în icoanele împărăteşti.  

În icoanele de rang împărătesc realizate de Grigorie Ranite compoziţiile au o notă 

echilibrată. Personajele sunt redate pe tronuri bogat decorate cu frunze de acant, purtând 

diademe somptuoase şi veşmintele împodobite cu motive vegetale din aur. Rama 

fastuoasă, fondul de aur şi cromatica specifică lui Grigorie Ranite - roşu, albastru, verde - 

constituie elemente care creează o notă monumentală pieselor. 

Fiul acestuia, Ioan Grigorovici a fost instruit în tainele zugrăviei de către tatăl său, 

răspândind tipurile iconografice folosite de acesta, dar abordând o manieră stilistică 

diversă, cu elemente ale compoziţiei statice, schematizate, uzând de un limbaj artistic mai 

dezinvolt, fără atenţie la detalii. Liniile, forma, modul de aplicare al cromaticii, trădează 

penelul acestuia (fig. 12, 13).  

Pentru panourile de dimensiuni mari, Grigorie Ranite recurge la tehnica de 

îmbinare a două sau trei planşe, de dimensiuni diferite, cu inelele de creştere orientate 

                                                           
31 Porumb 1998, p. 77; Porumb 2003, p. 51, n. 67. 

32 Ene 2008, p. 71-72; Popa, Iancovescu 2009, p. 147, potrivit inscripţiei de la proscomidiarul Schitului Sf. Ştefan.  

33 Aşa se păstrează în mozaicul de la Torcello, din secolul al XII-lea, tema fiind preluată şi în pictura românească, în 

fresca bisericilor din nordul Moldovei. Cea de pe faţada vestică a bisericii de la Voroneţ, din 1547, preia acelaşi număr de 

registre. Tema Judecata de Apoi o întâlnim, într-o formulă mai simplificată, la 1692, în pridvorul bisericii de la Filipeştii 

de Pădure (jud. Prahova) şi la 1694 în pridvorul Bisericii mari a Mănăstirii Hurezi. Vezi Voinescu 1955, p. 137, 140-144; 

Borghiu 2001, p. 106, 108, fig. 63, pl. XXXIX; Popa, Iancovescu 2009, p. 243, 278. 
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spre straturile picturale, întărite pe verso cu două traverse semi-îngropate şi ramă 

decorată, îmbinată la suport prin cuie de lemn. Pentru icoanele prăznicar s-a folosit fie o 

singură planşă, pusă în operă cu inelele de creştere spre straturile picturale, cu două 

traverse pe verso şi ramă aplicată (fig. 7a, b; 8a, b), fie două planşe identice ca dimensiune, 

fără traverse, doar cu ramă aplicată. 

Câteva dintre icoanele prăznicar sunt menite să transmită prin inscripţia păstrată pe 

verso, donatorul „Coman Sfranciog cu fămeia lui Stanca”, text care invocă pomenirea lor 

şi a părinţilor lor, alături de care avem şi semnătura lui Grigorie Ranite34 (fig. 7a, 8b, 9b). 

Pisaniile păstrate pe verso evocă cert executarea mai întâi a acestor piese la 1761, fiind 

succedate de icoanele împărăteşti Deisis şi Maica Domnului cu Pruncul la 1762 (fig. 1, 2), 

apoi icoana Sf. Nicolae la 1763 (fig. 6), cu inscripţia care consemnează şi donatorul piesei35. 

Maniera lui Grigorie de a însemna comanditarul operei de artă pe versoul pieselor 

va fi preluată de către fiul acestuia Ioan. Elocvente în acest sens sunt piesele datate şi 

semnate de la Copşa Mare şi Ghijasa de Sus (jud. Sibiu)36. Procedeul este utilizat şi de către 

zugravul Stan din Răşinari, ucenic al familiei Ranite, primind în opera acestuia o altă 

dimensiune, aceea a unei inscripţii pomelnic al propriei familii, constant aplicat într-o 

perioadă a creaţiei sale artistice37. 

Desigur, deprinderea lui Grigorie Ranite de a aplica semnătura pe versoul icoanei 

poate fi considerată o moştenire paternă. Deşi opera bătrânului Ranite nu ne-a parvenit la 

justa sa valoare, dintre icoanele cunoscute semnate de acesta una dintre ele deţine pe verso 

semnătura zugravului Hranite şi a unui zugrav Constantin38. Fenomenul aplicării 

inscripţiei pe versoul piesei îl întâlnim şi în opera zugravului Iacov din Răşinari, fratele lui 

Stan şi ucenic al zugravilor Ranite39. 

                                                           
34 Aproape fiecare scenă din pictura exterioară a bisericii răşinărene menţionează donatorul acesteia, ceea ce indică 

contribuţia susţinută pe care a arătat-o comunitatea la podoaba lăcaşului vezi Pop 2010, p. 165-169. 

35 Maniera de a executa mai întâi icoanele tâmplei şi apoi cele împărăteşti se va repeta la cei doi zugravi Gheorghe şi Ioan 

Chiş, friza prorocilor fiind realizată la 1784, cea a icoanelor prăznicare şi împărăteşti la 1785. 

36 Dumitran, Popescu 2010, p. 95, 97, 98, fig. 9b, 10b. 

37 Pop 2010/a, p. 103-108. 

38 Amintim icoana Deisis, din iconostasul bisericii mari a Mănăstirii Polovragi şi icoana semnată Adormirea Maicii 

Domnului din zestrea Mănăstirii Govora (jud. Vâlcea). O piesă care-l ilustrează pe Sf. Ioan Botezătorul cu aripi se află în 

patrimoniul Muzeului Municipal din Câmpulung în expoziţia permanentă, fiind realizată la 1716-1717. A intrat în colecţia 

Muzeului în anul 1954, etapă în care Secţia de Artă era găzduită în incinta Mănăstirii Negru Vodă, de unde provine 

icoana. Informaţiile le datorez doamnei Consuela Grecu, căreia îi aduc mulţumiri pentru bunăvoinţă şi amabilitate vezi 

Ene 2008, p. 72. 

39 Icoana Pogorârea Sf. Duh, de la Frunzeni (jud. Mureş), din Colecţia Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, inv. nr. 

490, datată 1783 deţine pe verso semnătura „Iacov Zugrav i Toader şi Lică” vezi Dumitran, Cucui, Mihu, Pop 2010, p. 137, 

DVD/Iacov Zugravul/Frunzeni/Pog. Sf. Duh/1-2.  
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Icoanele bisericii răşinărene 

Diferenţierea între cele patru icoane de dimensiuni ample, care conform inscripţiei 

de la pronaos la 1761 erau terminate, executate pentru zona care separa naosul de pronaos 

şi icoanele împărăteşti devine problematică. Dimensiunile apropiate ale pieselor nu ne 

oferă nici cel mai vag indiciu în demersul de distingere a acestora40. 

Într-o structură cronologică propunem următorul parcurs: s-au realizat mai întâi 

icoanele de la pronaos, conform inscripţiei menţionate, dar au rămas tăinuite literaturii de 

specialitate două dintre piesele care trebuiau să redea tema Deisis şi Maica Domnului cu 

Pruncul (fig. 1, 2). Icoana de hram Cuvioasa Parascheva, purtătoarea semnăturii şi datării 

„dechemvrie 12 zile, 1760” (fig. 3), ar fi trebuit să aparţină pronaosului. Dar grupul celor 

două icoane, Cuvioasa Parascheva şi Sf. Nicolae (fig. 4, 5), aflate azi în iconostasul 

bisericii răşinărene, potrivit manierei de execuţiei şi elementelor compoziţionale, nu ne 

permit separarea lor, deci ele împodobeau pronaosul sau iconostasul. La ceea ce am 

prezentat până în această etapă ar fi extrem de facil să susţinem că ele erau destinate 

tâmplei. În această ecuaţie intervine însă icoana Sf. Nicolae, datată 1763 şi semnată de 

către Grigorie Ranite (fig. 6), care ar fi trebuit să completeze registrul inferior al tâmplei. 

Dar care dintre cele două icoane ale Cuvioasei Parascheva ar fi fost pandantul acestei 

piese? Sau câte icoane au mai fost la Răşinari de dimensiuni ample despre care nu avem 

nici cea mai vagă informaţie?  

Icoana Cuvioasa Parascheva, ocrotitoare a comunităţii răşinărene şi purtătoare a 

datării 1760 (fig. 3) putea să fie destinată într-o perioadă iniţială pentru închinarea 

credincioşilor. Ulterior, icoana Cuvioasei ar fi putut ocupa locul din partea dreaptă a 

iconostasului sau să deţină în continuare destinaţia de piesă în faţa căreia se prosternează 

credincioşii, ceea ce implică existenţa unei a treia icoane cu această temă în biserică 

răşinăreană. Prezumţie fezabilă atâta timp cât nu avem informaţii juste despre numărul 

pieselor existente, sortite împrăştierii încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, prin 

procedeul de înlocuire al tâmplei. 

După acest scurt demers revenim la cele două icoane, Cuvioasa Parascheva şi Sf. 

Nicolae (fig. 4, 5), care azi împodobesc iconostasul, considerându-le ca piese care puteau fi 

destinate zonei de la pronaos, iar icoana Sf. Nicolae datată 1763 (fig. 6) ca piesă a 

iconostasului, având ca posibil pandant pe Cuvioasa Parascheva (fig. 3), 1760, sau o altă 

piesă cu această temă rămasă necunoscută.  

Analiza pieselor de dimensiuni mici, care pot fi considerate icoane prăznicare, ne 

determină să lansăm ipoteza potrivit căreia puteau fi hărăzite pentru închinarea 

credincioşilor, expuse pe tetrapod în perioada destinată sărbătorii respective până la 

                                                           
40 Dimensiunile pieselor le cunoaştem datorită Fişelor Analitice de Evidenţă întocmite la 1976, de către doamna Elena 

Popescu căreia îi aduc toată mulţumirea pentru amabilitatea şi bunăvoinţa de a ne semnala existenţa acestora şi a ne 

facilita accesul pentru studierea lor. 
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odovanie. Această remarcă a fost emisă deoarece nu e parvine, până în acest moment, nicio 

piesă dintr-un alt registru al iconostasului. Considerăm că răşinărenii s-ar fi preocupat de 

împodobirea tâmplei cu piesele consacrate, deoarece pronaosul era decorat cu asemenea 

frumuseţi, încât este greu de conceput că tâmpla ar fi rămas fără podoaba picturală. 

Concluzia firească ar fi că aceştia şi-au împodobit etapizat iconostasul: în 1761 piesele 

prăznicare şi ulterior cele împărăteşti.  

Similitudinile frapante între icoanele împărăteşti şi cele executate pentru pronaos, 

cu iconografia aproape identică între temele similare, precum şi dimensiunile apropiate ale 

acestora, ne determină să analizăm şi piesele care ar fi aparţinut pronaosului.  

1. Deisis (dispărută), icoană împărătească; Grigorie Ranite (atribuire); datare: 

1762 (fig. 1); inscripţii: IC XC; MR ΘY; S. IOAN, cu caractere chirilice în cartuşe circulare şi 

rectangulare; tempera pe lemn; 82,5x62 cm. 

Iisus Hristos aşezat pe tron impozant garnisit cu două perne este redat frontal. În 

planul secund sunt ilustrate cele două personaje, Maica Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul, 

care conferă temei tipul Deisis. Hristos poartă veşminte arhiereşti, binecuvântează şi 

susţine pe genunchi evanghelia deschisă cu textul: „[…] părintelui mieu de moşteniţi 

împărăţia care e gătită […]”. Sacosul lui Hristos este realizat dintr-o ţesătură preţioasă, 

împodobită cu elemente vegetale, garnisit cu galon decorat cu caboşoane şi perle. Clavusul 

se poate identifica cu un loros, element specific costumului imperial, care-i oferă lui 

Hristos atât demnitatea de arhiereu cât şi cea de împărat, fiind vizibil pe cele două mâini şi 

la piciorul drept. Gestul de binecuvântare este redat prin atingerea inelarului cu zona 

proeminentă a degetului mare, celelalte trei urmând axe diverse, de la cea verticală a celui 

mic, la 45° pentru cel mediu.  

Faţa lui Iisus se integrează într-un oval, cu şevalura simetrică, forma nasului viguroasă, 

sprâncenele pronunţate, albul ochilor se juxtapune pupilei închise, creând contrast închis-

deschis. Partea superioară a mitrei împodobită cu elemente preţioase este tangentă baghetei. 

Nimburile personajelor sunt redate prin elemente poansonate, cu motive decorative tratate 

similar. Tronul redă o succesiune de planuri - vertical, orizontal, înclinat -, spătarul are formă 

ovală, decoraţiile cu frunze de acant îmbracă montanţii acestuia.  

Personajele secundare poartă tunică şi mantie, sunt ilustrate dintr-un profil uşor, în 

atitudini smerite, cu capul înclinat. O mână a acestora se sprijinită de spătarul tronului şi 

una e îndreptată spre Hristos. Diagonalele principale ale icoanei întretaie feţele 

personajelor secundare, mâna lui Hristos care binecuvântează şi mâna care susţine 

Evanghelia, situată la jumătatea icoanei. Diagonalele secundare încadrează persoana lui 

Hristos într-un triunghi, mediana divizând simetric chipul Acestuia, iar cele secundare a 

jumătăţii superioare sunt tangente spătarului tronului, intersectând mâinile celor două 

personaje. Formele deţin un contur puternic, trasat printr-o linie uniformă. Se distinge 

predilecţia pentru grafism şi o încercare de tratare a personajului prin racursi.  
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Din Fişa Analitică de Evidenţă întocmită de către doamna Elena Seicean (Popescu)41 

aflăm că bogatul decor vegetal al sacosului este aplicat cu aur, iar cromatica dominantă 

este cea de roşu, ocru galben, brun-negru, foiţă de aur42. 

Compoziţional icoana respectă tipul iconografic realizat de bătrânul Hranite în 

icoana împărătească, semnată şi datată 1704-1705, din tâmpla Mănăstirii Polovraci (jud. 

Gorj)43. O serie de elemente stilistice şi tehnice din piesa lui Hranite se regăsesc în icoana 

lui Grigorie: maniera de redare a personajelor, cartea deschisă aşezată pe genunchi, 

susţinută cu mâna stângă, tratarea veşmintelor, cu sacosul decorat cu elemente vegetale 

din aur, aşezarea clavului (loros), omoforul. Nimburile personajelor deţin elemente cu 

motive decorative poansonate aidoma celor uzitate de către Grigorie Ranite.  

Cât priveşte tipul iconografic Deisis, acesta reprezintă un detaliu al Judecăţii de 

Apoi, cu Hristos redat pe tron, între Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul, care se 

roagă, mijlocesc pentru omenire. Friza din iconostas reprezentându-L pe Hristos încadrat 

de Maica Domnului, Ioan Botezătorul şi de Apostoli formează o variantă amplă a Deisis-

ului. Timpanul bisericilor din secolele XI-XII, cu reprezentarea lui Hristos încadrat de 

Apostoli, răspundea ideii veneraţiei lui Hristos în văzul întregii lumi. Când Hristos era 

aşezat deasupra unui rând de sfinţi, reprezentarea avea caracterul unei Majestas Domini44. 

Victor Lazarev sugerează că „Adoraţia Apostolilor faţă de Hristos şi Deisis erau variante 

ale scenei clasice a adorării faţă de împărat”45. Cortegiul de sfinţi se amplifică pe 

frumoasele tripticuri bizantine de fildeş din secolul al X-lea, unde Deisis este sculptat între 

apostoli, martiri şi sfinţi militari. Aceste reprezentări triumfale aveau un sens liturgic când 

Deisis era reprezentat în altar. Aveau şi un sens funerar în legătură cu Judecata de Apoi 

când în biserică se aflau relicve de sfinţi sau mormintele ale donatorilor şi portretele lor. 

În perioada pre-iconoclastă tema Judecata de Apoi a fost înfăţişată mai mult 

simbolic, prin despărţirea oilor de capre, ca la Sant’Apollinare Nuovo din Ravena. După 

iconoclasm se instaurează imaginea în care Hristos apare pe norii cerului, tronând între 

Apostoli, venind să judece vii şi morţii deşteptaţi de trâmbiţa arhanghelului46.  

Monumentele teritoriilor româneşti consacră scenei Deisis locul din absida sudică, 

zonă care comunică frontal cu credincioşii, cele două personaje secundare fiind ilustrate în 

actul de intercesiune. Deşi se pare că tema şi-a dobândit acest spaţiu doar de la sfârşitul 

                                                           
41 În momentul în care a fost întocmită Fişa de Evidenţă, icoana se afla în pronaos. 

42 Cf. Fişei Analitice de Evidenţă nr. 2768, din cadrul O.J.P.C.N. (Oficiul Judeţean al Patrimoniului Cultural Naţional), 

D.P.C.N. (Direcţiei Patrimoniului Cultural Naţional) întocmită la 20.07.1976, unde se emite ipoteza ca piesa să fi făcut 

iniţial parte din iconostasului bisericii. 

43 Efremov 2002, p. 65-66, 194, il. 100, cat. 49; Ene 2008, Catalog, nr. 240.  

44 Pilat 2003, p. 256. 

45 Lazarev 1980, p. 97. 

46 Din secolul al XII-lea, datează tema Deisis, cu Hristos încadrat de Maica şi Sf. Ioan, în fresca Bisericii Karanlîk, 

Goreme, din Capadocia Turciei vezi http://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/biserica-karanlik-goreme-67609.html. 
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secolului al XVII-lea, iniţial fiind ilustrată în absida sudică a naosului, între ferestre47.  

2. Maica Domnului cu Pruncul (dispărută), icoană împărătească; 

semnătura şi datarea: „Grigorie Zug[raf] 1762” (fig. 2); inscripţiile temei: MP ΘY (Maica 

Domnului), ωON (gr. Cel ce este); tempera pe lemn; 82x62 cm. 

Maica Domnului ilustrată frontal pe tron, ca o împărăteasă, cu coroană impozantă, 

susţine pe genunchi Pruncul care binecuvântează cu amândouă mâinile, în planul secund 

doi Arhangheli flanchează tronul. Cu mâna dreaptă Maica susţine Pruncul, cealaltă stă 

aşezată pe umărul stâng al Acestuia. Tunica Maicii este bordată cu pietre preţioase şi 

caboşoane. Nobleţea ţesăturii conferă preţiozitate mantiei Maicii, împodobită cu decor 

fiitomof, ramuri cu frunze cârcel. Liniaritatea evidenţiată evocă dinamism compoziţiei48. 

Iisus poartă tunică, pe umărul drept are clavul, mantia se încinge în jurul mijlocului şi 

acoperă umărul stâng. Geometrismul veşmintelor lui Iisus relevă volumetria şi predilecţia 

tratării grafice a suprafeţelor. Maforionul roşu al Maicii, bogat ornamentat cade în cute 

ample şi geometrizate peste tunică. Desenul este redat prin contururi puternice, cromatica 

dominantă fiind roşu permanent, ocru deschis, brun închis, foiţă de aur49. Preferinţa 

pentru grafism poate fi surprinsă şi la conturul pronunţat al mâinilor şi feţelor, manieră 

specifică zugravului Grigorie Ranite.  

Diadema Fecioarei are la bază banda decorativă a pietrelor preţioase şi a şirului 

dublu de perle. Nimburile personajelor sunt conturate cromatic, marginal deţin elemente 

decorative poansonate. Tronul ornamentat cu elemente nobile şi vegetale, frunze de acant, 

are în partea inferioară maniera de redare perspectivală, prin deschiderile în arc frânt, 

conferind spaţiului profunditate.  

Arhanghelii din planul secundar sunt ilustraţi într-un profil uşor, cu mâinile 

sprijinite pe tron în atitudine plină de evlavie, cu capul uşor înclinat. Poartă costume 

clasice, mantia preţioasă şi bogat orantă este prinsă la piept cu o fibulă.  

Inscripţiile personajelor principale sunt înscrise în medalioane circulare decorative, 

cele ale personajelor secundare sunt în cartuşe rectangulare. Zugravul a construit 

compoziţia temei pe un raport de 2/3, mediana piesei divide simetric chipurile celor două 

personaje, diagonalele principale întâlnesc chipurile Arhanghelilor, mâinile lui Hristos 

binecuvântând şi intersectează în centrul compoziţiei cealaltă mână a lui Iisus. Personajele 

principale sunt înscrise într-un triunghi constituit din diagonalele secundare. 

                                                           
47 Un monumental fragment Deisis, atribuit zugravului Dobromir, executat la începutul secolului al XVI-lea, extras din 

biserica Mănăstirii Curtea de Argeş (jud. Argeş) se află expus în Galeria de Artă Medievală al Muzeului Naţional de Artă 

din Bucureşti vezi Iancovescu 2001, p. 37. 

48 Pentru detaliu al icoanei vezi Porumb 1998, p. 319. 

49 Cf. Fişei Analitice de Evidenţă, nr. 2769, O.J.P.C.N. Sibiu, întocmită la 20.07.1976 de către Elena Popescu, în acel moment 

piesa era în uz pentru închinarea credincioşilor în zona din pronaos cu menţiunea: „probabil icoana a aparţinut iconostasului”.  
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Varianta iconografică cu Fecioara aşezată pe tron cu Pruncul ţinut pe genunchi este 

în opinia istoricului de artă I. D. Ştefănescu o reflexie a închinării magilor, transpusă 

ulterior în aceea de proslăvire pe care i-o aduc credincioşii50. Opinia este susţinută şi de 

Egon Sendler care consideră tema de o importanţă capitală, ceea ce certifică că şi 

„neamurile” sunt chemate să se închine Fiului lui Dumnezeu51. Egon Sendler asociază tema 

cu dogmele Sinodului din Efes. Cele trei elemente: magii păgâni, actul închinării, Pruncul-

Fiul lui Dumnezeu, sunt completate de al patrulea, cel al măreţiei, din perspectiva care 

conduce direct spre Prunc52.  

Mozaicurile de la Ravenna din biserica Sant’Apollinare Nuovo, executate în secolul 

al VI-lea, creează o notă opulentă temei, cu Fecioara redată pe tron de aur, înconjurată de 

patru arhangheli, magii cu mantii preţioase aduc daruri Pruncului. Tema reflectă 

ceremonialul fastuos de la curtea imperială, tip iconografic, Theotokos – Împărătesă, care 

se va impune în Răsărit, în conca absidelor.  

Reprezentarea Maicii Domnului cu Pruncul pe tron care-şi are originea în frescele 

catacombelor53, o întâlnim frecvent în imaginile primului mileniu54. Această variantă, care 

va împodobi absidele bisericilor bizantine, fără a deveni un tip iconografic propriu-zis, 

arată cinstirea care i se acordă Maicii, de a fi ilustrată în conca absidelor55. Câteva peceţi de 

plumb dezvăluie inscripţia de „Kyriotissa” pentru tema în care Fecioara este redată în 

picioare strângând Pruncul la piept, oferindu-L spre adorare56. 

În bisericile de la Muntele Athos, Theotokos, înconjurată de îngeri, este numită 

„Maica Domnului mai înaltă decât îngerii”; în bisericile din Moldova, îngerii ţin ripide. 

Dintre elementele consacrate ale Fecioarei în slavă, tronul pare a nu fi esenţial, în abside 

Fecioara este redată şi în picioare. De o importanţă majoră rămâne locul consacrat din 

conca absidelor, simbol al măreţiei sale suprafireşti. 

Reprezentarea temei Închinarea magilor, cu Fecioara aşezată pe un tron înalt, redată 

frontal, cu Pruncul susţinut în zona pieptului, cu picioarele aşezate pe subpandanteum, o 

                                                           
50 Ştefănescu 1981, p. 64.  

51 Sendler 2008, p. 81. 

52 Sendler 2008, p. 81. 

53 Catacombele Comodilei din Roma conservă un fragment de frescă, datat în secolul al VII-lea, cu tema Maica Domnului 

cu Pruncul pe tron, sprijinit pe genunchi, fiind încadrată de doi sfinţi martiri, Felice şi Adautto, alături de văduva 

Turtura, imagine în care Maica nu poartă coroană ci doar maforion, vezi Carrù, Bisconti 2010, p. 70-73, fig. 47. 

54 Biserica San Clemente din Roma păstrează aproape integral fragmentul de pictură murală, din secolul al VIII-lea, cu 

Maica Domnului cu Pruncul, pe tron, susţinut pe genunchi, ilustrată cu o bogată coroană împărătească. Pruncul 

binecuvântează şi ţine un rotulus închis vezi San Clemente 1992, fig. 34.  

55 Sendler 2008, p. 84.  

56 Cf. Sendler 2008, p. 84. O preţioasă icoană redată cu Maica bust, ţinând Pruncul frontal la piept se află în capela 

transeptului nordic al Bisericii San Marco din Veneţia, provenind de la Constantinopol, fiind datată în secolul al X-lea 

vezi Nikitine 2001, p. 40, il. 7; Villa Urbani 2005, p. 25, foto p. 96. 
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întâlnim ilustrată încă din secolul al VI-lea, în Evanghelia de la Etşmiadzin57. Tot în secolul al 

VI-lea se poate data şi icoana Fecioara cu Pruncul pe tron încadrată de îngeri şi sfinţi, 

îmbrăcată ca o împărăteasă, cu coroană şi veşminte preţioase din Colecţia Mănăstirii Sf. 

Ecaterina de pe Muntele Sinai58. Varianta iconografică se regăseşte în icoana din Biserica 

Santa Maria in Trastevere, Roma59, databilă la sfârşitul celui de al VII-lea secol. 

Fecioara pe tron cu Pruncul care binecuvântează cu amândouă mâinile, flancată de 

doi sfinţi cuvioşi o regăsim în icoana de la mănăstirea Svenski, de la sfârşitul secolului al 

XI-lea, aflată astăzi în galeria Tretiakov din Moscova60. O temă similară modelului 

răşinărean, Fecioara cu Pruncul pe tron datată secolului al XV-lea, tributară şcolii veneto-

cretane, se păstrează în Muzeul Naţional din Ravena61. 

În pictura italiană din duecento tipul iconografic al Maicii Domnului cu Pruncul o 

înfăţişează pe Maica într-un tron înalt, impozant, cu Pruncul sprijinit pe genunchi, cu jilţul flancat 

de îngeri, doi, patru sau şase, în picioare sau bust,62 uneori fiind redat unul sau mai mulţi sfinţii63.  

Această concisă privire de ansamblu asupra variantei iconografice a Maicii 

Domnului cu Pruncul pe tron, ca împărăteasă, încadrată de sfinţi şi îngeri, ne determină să 

semnalăm frecvenţa uzitării acestui tip, cu predilecţie din a doua jumătate a primului 

mileniu. Tema s-a perpetuat în iconografia bizantină şi în cea occidentală. În Ţările 

Române o întâlnim adesea în varianta reprezentată pe tron, frecventă în tiparele 

brâncoveneşti ale secolului al XVIII-lea, în pictura murală cât şi în cea de icoane.  

Fecioara în slavă are în comun cu arta egipteană, greacă şi romană frontalitate 

zeiţelor, de asemenea şi atitudinea, gesturile şi trăsăturile sale ţin de sculptura antică. 

Schiţată în catacombe în reprezentările închinării Magilor, ea exprimă după Sinodul din 

Efes, o idee esenţialmente teologică: dogma Întrupării Fiului lui Dumnezeu din Fecioară. 

Sf. Ioan Damaschin afirmă: „Mâinile sale îl poartă pe Cel Veşnic, iar genunchii săi sunt un 

tron mai minunat decât heruvimii. Ea este tronul împărătesc pe care stă Stăpânul şi 

Ziditorul pe care îngerii îl contemplă”64. 

Prototipul reprezentării frontale al tipului Maica Domnului cu Pruncul, ca 

împărăteasă pe tron, poate fi inspirat de arta figurativă greco-orientală. Una dintre zeităţile 

feminine, Cibela, de origine frigiană, considerată drept Magna Mater65, aşezată frontal pe 

                                                           
57 Delvoye 1976, il. 39. 

58 Delvoye 1976, p. 166, il. 29; Sendler 2008, p. 84. 

59 Kondakov 2009, p. 24, il. 15; http://commons.wikimedia.org/ wiki/ File:Santa_maria_in_trastevere, 

_roma,_madonna_theotokos,_fine_vii_sec_circa.jpg.  

60 Kondakov 2009, p. 45, il. 31. 

61 Bettini 1940, p. 14, fig. 23. 

62 Bagnoli, Bartalini, Bellosi, Laclotte 2003, p. 39, cat. 1; p. 44, cat. 16; p. 53, 93, 118,199 et passim. 

63 Sindona 1966; Pl IX. 

64 Sendler 2008, p. 86.  

65 http://ro.wikipedia.org/wiki/Cybele. 
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tron, cu coroană şi veşmânt drapat, poate constitui o sursă de ilustrare pentru Fecioara 

împărăteasă cu Pruncul. În mitologia romană cultul zeiţei Cybele era primul din calendarul 

roman, fiind considerată zeiţa naturii şi a fertilităţii. Muzeul Arheologic din Palermo 

conservă figurine lucrate în teracotă, încadrate secolelor V-IV î. H., de dimensiuni mici, de 

origine greco-orientală, provenite din faimosul sit arheologic de la Selinunte, Sicilia. 

Acestea sunt similare cu redarea Fecioarei cu Pruncul pe tron ca împărăteasă.  

3. Cuvioasa Parascheva (dispărută), icoană de închinare sau iconostas; 

semnătura şi datarea: „Grigorie Zugrav, dechemvrie 12 zile, 1760 (fig. 3); inscripţia 

personajului S[fân]ta Parascheva, cu caractere chirilice în două cartuşe rectangulare din 

partea superioară; tempera pe lemn; 81x58 cm. 

Cuvioasa Parascheva este aşezată pe o pernă, într-un impozant tron, ţine crucea în 

mâna dreaptă, cea stângă este ridicată vertical în zona pieptului, picioarele se sprijină pe 

piedestal. Tunica încinsă în jurul mijlocului cu o bandă decorată, are în partea inferioară 

un galon împodobit cu pietre preţioase, motiv regăsit la baza gâtului. În partea dreaptă 

inferioară tunica formează falduri ample, geometrizate. Mantia acoperă capul şi se revarsă 

peste umeri, fiind prinsă în zona pieptului cu o broşă preţioasă. În jurul feţei mantia 

formează falduri uşoare. Un fragment se revarsă peste piciorul stâng, în partea inferioară 

primeşte volum prin cute geometrizate. Marginal deţine un decor realizat probabil din aur. 

Frontalitatea chipului oval al Cuvioasei Parascheva este dominat de ochii mari, 

puternic conturaţi şi de sprâncenele grafiate. Zonele de lumină se juxtapun celor de umbră, 

dar aplicările cromatice intermediare estompează contrastul de clarobscur. Este vizibilă o 

uşoară tratare a racursiului, cromatica folosită este ocru-roşu, brun-roşcat spre negru, foiţă 

de aur. Rama aplicată la suport e decorată cu motive florale stilizate sculptate66. Tronul 

prezintă un decor abundent în care domină frunza de acant, fiind prezente vrejuri vegetale 

şi pietre preţioase. Fleuroni îmbogăţesc decorul spătarului tronului. 

4. Cuvioasa Parascheva, Biserica Cuvioasa Paraschiva Răşinari, în 

iconostas (fig. 4); Grigorie Ranite (atribuire); inscripţiile personajelor S[fân]ta 

Preacuvioasa Parascheva, Arhanghel Mihail, Arhanghel Gavriil, cu caractere chirilice 

roşii pe fond de aur; tempera pe lemn; 91x73 cm; icoană de la pronaos. 

Imaginea monumentală a Cuvioasei Parascheva este redată pe tron, aşezată pe 

două perne nobile, cu diademă, ţine crucea în mâna dreaptă, cea stângă fiind ridicată în 

dreptul pieptului, picioarele se sprijină pe piedestal. Tunica strânsă la mijloc cu o 

cingătoare preţioasă redă o liniaritate echilibrată şi perfectă, constituind volumetrie 

acesteia. Bogăţia de elemente fitomorfe grafiate cu aur, precum şi galonul decorat cu 

frunze cârcel, conferă opulenţă costumului. Manşetele cu podoaba de perle şi pietre 

                                                           
66 Cf. Fişei Analitice de Evidenţă, nr. 2770, O.J.P.C.N. Sibiu, întocmită la 20.07.1976 de Elena Popescu consideră piesa ca 

aparţinând iconostasului, aflându-se în acel moment la pronaos. 
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preţioase completează decorul vestimentaţiei.  

Mantia se suprapune în zona capului peste boneta verde, se revarsă pe umeri şi pe 

laterale, o fâşie e aşezată pe piciorul stâng. Intradosul acesteia are un decor geometric din 

aur. La exterior motivele fitomorfe sunt grafiate, marginal veşmântul formează falduri 

ample, riguros tratate, cu un decor schematizat din aur.  

Chipul Cuvioasei este perfect frontal şi oval, elementul dominant al acestuia fiind 

ochii ampli. Pupilele conturate cu brun se juxtapun albului, două lumini punctiforme 

aplicate cu roşu însufleţesc cromatic figura. Culoare de bază a feţei aplicată cu brun-verzui 

este vizibilă în partea marginală şi în zonele de umbră. Nasul primeşte forma prin conturul 

roşu, subţire, cromatică regăsită şi la buze. Grafismul se resimte la contur şi la modul de 

redare al sprâncenelor. Cromatic, maniera de tratare a mâinilor este similară cu cea a feţei, 

culoare de bază pentru zona închisă şi deschisă pentru lumină; contur brun.  

Maniera de redare a tronului se concentrează pe surprinderea unei perspective, în 

detrimentul decorului care se limitează la zona montanţilor, cu fleuroni şi benzi din perle şi 

pietre preţioase.  

Cei doi arhangheli din partea superioară sunt ilustraţi mi-corps, mărginiţi de nori 

stilizaţi, în atitudini reverenţioase, în tunică şi mantie împodobite cu pietre preţioase şi 

motive din aur. Cromatica şi maniera de aplicare la chipuri se identifică cu cea a 

personajului principal; doar lumina aplicată pe frunte, nas şi obraji e uşor pronunţată. 

Nimburile sunt realizate prin contur dublu incizat, cu elemente şi motive poansonate la 

exterior. Rama în relief aplicată la suport are un motiv decorativ vegetal cu aur.  

Crucea din mâna Cuvioasei simbolizează asumarea cuvintelor lui Hristos „Oricine 

voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8, 

34), iar troparul Cuvioasei evocă cu prisosinţă cuvintele Evangheliei. Prezenţa celor doi 

arhangheli poate fi explicată prin misiunea pe care o au, de a-i aşeza Cuvioasei diadema, 

simbolizând cinstirea care îi este acordată de Hristos.  

La sfârşitul secolului al XVI-lea, găsim în arta moldovenească o icoană a Cuvioasei 

Paraschiva pe tron, doi îngeri îi aşează coroana, fiind încadrată de opt sfinte. Piesa impresionează 

prin sobrietatea tratării, prin modul de redare al veşmintelor şi liniaritatea tronului67. 

5. Sf. Nicolae, Biserica Cuvioasa Parascheva Răşinari, în iconostas (fig. 5); 

Grigorie Ranite (atribuire); inscripţii STÎI NICOLAE, cu caractere chirilice roşii pe fond de 

aur, IC XC, MP ΘY; tempera pe lemn; 91x69 cm; icoană de la pronaos. 

Piesa păstrată în iconostasul bisericii răşinărene îl ilustrează pe Sfântul Nicolae în 

veşminte arhiereşti, aşezat într-un tron impozant, cu picioarele sprijinite pe pandanteum, 

binecuvântează şi susţine codexul deschis. În planul secund sunt redaţi bust, Iisus Hristos 

şi Maica Domnului. Stiharul sfântului, tratat geometric prin efecte de contrast cromatic, 

                                                           
67 Efremov 2002, p. 93,94, 207, il. 162, cat. 88. 
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închis-deschis şi o liniaritate specifică zugravului Grigorie Ranite, prezintă un decor bogat 

cu elementele fitomorfe grafiate redate cu aur, completat de galon preţios, cu motivul de 

ramuri cu frunze cârcel, aplicat în partea inferioară. Textul cărţii pe care o ţine în mână: 

„În vremea aceea şedea Iisus la loc şes şi mulţimea ucenicilor lui şi mulţime multă de 

oameni dentru toată Iudeia şi Samaria şi după Marea Tirului şi a Sidonului care venise 

să asculte pre El şi să”, evocă cert arhieria cu care a fost investit. Felonul sfântului se 

diferenţiază de veşmântul arhieresc, care este un sacos, având altă croială. Deci putem spune 

că Sf. Nicolae poartă omoforul, fiind elementul distinctiv al costumului arhieresc de cel al 

sacerdotului. Intradosul felonului comportă elemente geometrice grafiate, la exterior fiind 

decorat cu motive fitomorfe. Felonul formează pe laterale falduri ample, geometrizate, care 

descriu o linie în zigzag. Mânecuţele sunt decorate cu perle şi pietre preţioase, decor regăsit 

în zona gâtului. Omoforul de culoare deschisă este decorat cu motivul crucii.  

Faţa sfântului are formă rectangulară, proplasma constituie suprafeţe de umbră, 

fiind vizibilă în zona marginală şi în jurul ochilor. Conturul deţine un rol major, acela de a 

crea forma urechilor, ochilor şi nasului. Volumul feţei este redat prin juxtapunerea zonelor 

închis – deschis, realizate prin aplicaţii cromatice succesive, respectând zonele anatomice. 

Predilecţia pentru grafism se resimte în tratarea sprâncenelor şi utilizarea conturului, a 

liniei care se evidenţiază. Ochii sunt mari cu pupile circulare. Redarea frontală a chipului 

imprimă o expresie hieratică şi monumentală. Părul şi barba primesc formă şi volum prin 

tratarea grafică şi tonalităţile de gri aplicate.  

Nimbul este decorat cu motive marginale poansonate. Inscripţiile sunt scrise cu 

litere de culoare roşie. Picioarele tronului au baza pentagonală, succedându-se elemente 

decorative formate din frunze de acant. Ornamentica se extinde la montanţi, volutele 

ample fac trecerea printr-un plan înclinat la spătarul compus dintr-o succesiune de arcuri. 

Prezenţa fleuronilor, banda decorativă cu perle şi pietre preţioase, aidoma celor de pe 

veşminte şi pernă, întregesc ornamentica bogată a tronului.  

Gestul mânii care binecuvântează este redat prin atingerea degetului mare cu vârful 

inelarului, celelalte trei având axe distincte. Conturul proeminent delimitează forma 

degetelor. Cromatica este aplicată succesiv, suprafeţe închise pentru zona de umbră, cu 

treceri gradate pentru partea de lumină.  

Spătarul tronului este impozant, realizat prin foiţă metalică din aur, peste care s-a 

executat un bogat decor liniar şi grafic. Lateralele sunt decorate cu motivul volutei, regăsit 

şi în varianta vrejului vegetal. Picioarele tronului au de asemenea un decor bogat, atât prin 

formă - succesiunea de volute - cât şi prin elementele vegetal-florale grafiate. În compoziţie 

se simte predilecţia pentru decorarea tronului şi a veşmintelor, în detrimentul proporţiei 

chipului, cu aureola mică, care se pierde între vârfurile decorative ale scaunului.  

Iisus ilustrat bust, delimitat de planul teluric prin norii stilizaţi, binecuvântează spre 

Sf. Nicolae şi susţine codexul închis. Pe chipul oval al lui Hristos se evidenţiază contrastul 
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cromatic închis-deschis, suprafaţa de lumină de pe obraz, nas şi frunte se alătură celei de 

umbră. Ochii mari, puternic conturaţi cu brun au o zonă de lumină interpusă între aceştia 

şi sprâncene, accentuând grafismul specific manierei lui Grigorie Ranite. Mantia lui 

Hristos este minuţios elaborată prin falduri bogate şi liniaritatea din aur. 

Maica Domnului ilustrată în partea dreaptă a icoanei susţine în mâini omoforul, 

simbolul arhieriei, decorat similar cu cel îmbrăcat de Sf. Nicolae. Cromatica şi maniera de 

aplicarea la chipul Maicii este asemenea cu cea uzitată pentru figura lui Hristos. Mantia 

însă nu mai are preţiozitatea pandantului, motivul de aur se regăseşte marginal, 

volumetria este oferită de liniaritatea închisă. Nimburile personajelor secundare sunt de 

asemenea realizate cu elemente poansonate şi motive decorative marginale.  

Cromatica icoanei se restrânge la roşu, albastru şi verde, suprafaţa aurie deţine un 

rol covârşitor. Fondul icoanei se află divizat în două planuri, cel de jos pictat cu verde, cel 

de sus are foiţă metalică aurie, conferind piesei opulenţă. Rama aplicată la suport, prin 

îmbinare adezivă şi structurală cu cuie de lemn, deţine un ornament fitomorf în relief, cu 

foiţă metalică aplicată.  

Iconografia Sf. Nicolae în Ţările Române din secolele XIV-XVII recurge la varianta 

ilustrării bust68 sau în picioare69. Compoziţia cu personajul aşezat pe tron este mai puţin 

întâlnită. O regăsim în pictura murală a naosului bisericii Mănăstirii Probota, încadrat de Iisus 

şi de Maica Domnului70. În majoritatea pieselor Sf. Nicolae se află flancat de cele două 

personaje secundare, care poartă în mâini Evanghelia şi omoforul71. Tipul iconografic 

reiterează evenimentul Sinodului de la Niceea, în care sfântul Nicolae l-a înfruntat pe Arie, 

fapt pentru care i-au fost luate însemnele arhieriei. Însuşi Hristos şi Maica Domnului i se arată 

sfântului şi celor care au poruncit zăvorârea lui, restituind-i astfel Evanghelia şi omoforul.  

Un vechi tip iconografic este şi redarea sfântului Nicolae bust, mărginit de scene din 

viaţa sa72. Icoana din secolul al XIII-lea, păstrată la Mănăstirea Sf. Ecaterina din Muntele 

Sinai, ilustrează figura Sf. Nicolae înveşmântat într-un omofor decorat cu cruci ample, 

susţinând cu mâna stângă, acoperită de polistravion, codexul închis decorat cu 

caboşoane73. Icoana realizată pentru Biserica de la Urisiu de Jos (jud. Mureş), la 1539, 

devansează cu mai bine de un veac icoanele din tâmpla Mănăstirii Arnota, 1643-1644, (jud. 

Vâlcea), considerată operă a unor zugravi formaţi în atelierele din Moldova, cu anumite 

                                                           
68 Cf. Kondakov 2009, p. 21, il. 12. Una dintre cele mai vechi icoane păstrate cu Sf. Nicolae este cea de la Mănăstirea Sf. 

Ecaterina, datată în secolele X-XI, figura principală fiind încadrată de medalioane cu sfinţi.  

69 Popovska-Korobar 2004, p. 219, il. 13. 

70 Sinigalia 2009, p. 19. 

71 Ghidul 2008, p 42-44; Efremov 2002, p. 38, il. 25, cat. 10; Dobjanschi 2001, p. 56-57; Uspenski, Lossky 2003, p. 138, 

acest tip iconografic ilustrează caracterul providenţial al activităţii lui episcopale, Mântuitorul dându-i Evanghelia şi 

Maica Domnului aşezându-i pe umeri omoforul episcopal. 

72 Tsigaridas 2008, p. 26-27, icoana este datată secolelor XIV-XV şi se află la Muzeul Bizantin din Kastoria. 

73 EIKONEΣ 1995, p. 83. 
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influenţe ale picturii ruseşti74. Se pare că tot de la Mănăstirea Arnota provine o impozantă 

icoană a sfântului pe tron, care deţine o tratare a costumului mai austeră ca decoraţie decât 

icoana răşinăreană, dar bogată ca liniaritate, datată la sfârşitul secolului al XVII-lea, aflată 

în Muzeul Episcopiei din Râmnicu Vâlcea75. 

6. Sf. Nicolae, Biserica Cuvioasa Paraschiva Răşinari; semnătura şi datarea: 

„1763 G. Z.” (fig. 6) cu caractere chirilice roşii pe fond verde în partea stângă inferioară; 

„Grigorie Zugraf” – cu alb, pe piciorul tronului din partea stângă, într-o suprafaţă mică 

rectangulară; inscripţie cu caractere chirilice roşii pe fond verde: „Această icoană a plătit-o 

Bucur sin Popei Şerb cu fămeia lui Ana, ca să aibă vecinică pomenire”76, în partea stângă 

inferioară; inscripţii personaje, cu slove roşii pe fond de aur: Stâi Nicolae, IC XC, [MP] ΘY; 

text codex cu caractere chirilice negre: „În vremea aceea şedea IC la loc şes şi mulţimea 

ucenicilor lui şi mulţime multă de oameni”; tempera pe lemn; 74,5x60 cm; suport realizat 

din trei planşe debitate tangenţial şi două traverse semi-îngropate, icoană împărătească. 

În costum de mare arhiereu, Sf. Nicolae este redat pe tron, aşezat pe o pernă verde cu 

benzi decorative şi elemente vegetale, binecuvântează şi susţine codexul deschis, încadrat de 

Iisus Hristos şi Maica Domnului redaţi bust în partea superioară. Poartă un stihar de culoare 

închisă, bordat cu perle şi pietre preţioase; la mânecuţe şi în zona gâtului găsim decor similar. 

Sacosul ilustrat cu roşu deţine motive fitomorfe grafiate cu aur. Banda decorativă aplicată pe 

umeri şi în partea frontală, ornată cu elemente preţioase are dimensiunea unui loros, piesă din 

vestimentaţia imperială care intensifică opulenţa echilibrată a costumului  

Bederniţa, piesa aşezată pe piciorul drept al sfântului, legată cu un şnur, face parte 

din costumul arhiereului, simbolizând sabia spirituală cu care trebuie înarmat arhiereul. 

Broderia specifică lasă aici loc decorului preţios. 

Epitrahilul se află aplicat peste stihar, sub sacosul roşu, omoforul acoperă umerii, 

cade frontal, are trei franjuri în partea inferioară şi deţine un decor grafiat cu cruci. 

Chipul rectangular al sfântului surmontat de tiară are tuşe cromatice aplicate succesiv, 

de la culoarea de bază, brun-verzui, la zonele luminoase din jurul ochilor, nasului, obrajilor. 

Ochii sunt proeminenţi, redaţi prin juxtapuneri de închis-deschis, conturul accentuează 

formele. Nasul este viguros, cu contur uşor aplicat cu roşu, cromatică uzitată la buze şi la 

luminile punctiforme ale ochilor. Sprâncenele sunt pronunţate, barba şi părul prezintă o 

tratare grafică. Ornamentica echilibrată, uniform dispersată a tronului este dominată de perle, 

elemente vegetale cu contur riguros, benzi decorate cu motive preţioase şi fleuroni. 

În planul superior, încadrat de nori, Iisus Hristos poartă o tunică roşie şi mantie 

verde tratată printr-o liniaritate riguroasă cu aur, îndreaptă spre sfântul codexul. Maica 

Domnului, înveşmântată în tunică verde şi mantie roşie întinde omoforul spre Sf. Nicolae. 

                                                           
74 Ghidul 2008, p 97.  

75 Efremov 2002, p. 59, 191, il. 80, cat. 38. 

76 Donatorul icoanei se află semnalat şi în inscripţia de la pronaos; în această pisanie ni se dezvăluie însă denominaţia soţiei.  
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Gestul binecuvântării lui Hristos, chipul proporţionat, grafismul specific, modul de 

aplicare al cromaticii, evidenţiază stilul zugravului Grigorie Ranite. 

Rama aplicată la suport deţine un motiv vegetal floral în relief. Bagheta inferioară a 

fost înlocuită, cea din partea dreaptă se păstrează parţial, din cauza atacului intens al 

insectelor xilofage. 

7. Învierea lui Lazăr77 (fig. 7a, b), Muzeul religios din casa episcopală, 

Răşinari;semnătura, cu caractere chirilice, datarea cu cifre arabe: „1761, Grigorie Zugraf” 

78 – pe verso cu culoare închisă; inscripţie cu caractere chirilice: „Coman Sfranciog cu 

fămeia lui Stanca au făcut aciastă icoană, de pomenirea lui şi a părinţilor lui, mai, în 

zece zile”- pe verso cu culoare închisă; inscripţia temei, cu caractere chirilice roşii pe fond 

de aur: Învierea lui Lazar; Nimbul lui Iisus: ωON (Cel ce este) cu roşu pe fond de aur; 

tempera pe lemn; 46,5x39,5 cm; suportul realizat dintr-un singur panou orientat cu inelele 

de creştere spre straturile picturale, două traverse semi-îngropate; prăznicar. 

Compoziţia se desfăşoară pe verticală, Hristos este ilustrat central, cu gest de 

binecuvântare spre sepultura, identificată cu o peşteră, în care a zăcut Lazăr patru zile. 

Evanghelia lui Ioan (11, 39-45 ) ne redă etapizat scena Învierii lui Lazăr. Mai întâi Iisus 

porunceşte să fie ridicată piatra, apoi mulţumeşte Tatălui că i-a ascultat cererea. Toate 

acestea fiind făcute pentru mulţimea care sta împrejur, ca să creadă că este cu adevărat 

Fiul lui Dumnezeu. Strigătul lui Hristos are rezonanţă, Lazăr care zăcea mort de patru zile 

iese afară legat la mâini şi la picioare, înfăşat asemenea unei mumii egiptene.  

La picioarele lui Hristos stau prosternate Marta şi Maria surorile mortului, cei 

doisprezece Apostoli uşor nedumeriţi sunt plasaţi în spatele lui Hristos. Unul dintre iudei 

ţine piatra care a fost aşezată deasupra mormântului. Lazăr încă inert este ilustrat vertical, 

semn al învierii. Iudeii se înghesuie la poarta cetăţii Betaniei, privesc consternaţi spre 

Lazăr, indicându-l cu degetul. Cele două stânci laterale flanchează cetatea, redată cu o 

deschidere circulară şi turnuleţe scunde cvadrate cu aplicaţii grafiate. Tratarea mantiei lui 

Hristos şi a veşmintelor Apostolilor se defineşte printr-o atenţiei deosebită a geometrismului, 

a liniilor vibrante şi liniarităţii, creând o volumetrie amplă. Chipurile lui Hristos şi ale 

Apostolilor sunt realizate prin aplicări cromatice succesive, culminând cu petele de lumină de 

pe obraji, barbă şi frunte. Ochii imenşi se evidenţiază pe feţele ovale. Şevalura bogată şi 

simetrică a lui Iisus se remarcă de cele redate aproape similar ale ucenicilor. 

                                                           
77 Icoanele cu tema: Învierea lui Lazăr, Schimbarea la Faţă şi Înălţarea sunt atribuite de către Marius Porumb lui 

Grigorie Ranite, fiind considerate icoane prăznicar din vechiul iconostas, care se păstrau în biserica Sf. Ilie din localitate 

vezi Porumb 1998, p. 320, 327. 

78 Piesa este atribuită lui Grigorie Ranite, databilă 1760, fără a se menţiona inscripţia de pe verso, cf. Dumitran, Cucui, 

Burnete, Pîrv 2008, p. 35-36, fig. 18. Pentru inscripţie vezi Dumitran, Cucui, Mihu, Pop 2010, p. 34, n. 24; 148, ilustraţie 

DVD/Grigorie Ranite, Răşinari, prăznicare, 1 a-b. 
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Chipul lui Hristos se află poziţionat în centru compoziţiei, una dintre diagonalele 

principale, intersectează mâna care binecuvântează. Diagonala secundară a părţii din dreapta 

icoanei întâlneşte chipul lui Lazăr, iar mediana divide simetric cetatea Betaniei din fundal. 

8. Duminica Floriilor (fig. 8a, b), Muzeul Naţional de Artă al României, 

Bucureşti, inv. nr. i. 1171; semnătura şi datarea: „1761 (cu cifre arabe), Grigorie Zugraf (cu 

caractere chirilice)”79; inscripţie cu caractere chirilice: „Această icoană s-au plătit de 

Coman Sfranciog cu fămeia lui Stanca” – pe verso; inscripţia temei: Dumineca Flori[i]lor, 

cu caractere chirilice roşii pe fond de aur; nimbul lui Iisus: ωON (Cel ce este) cu roşu pe 

fond de aur; tempera pe lemn; 47,5x38,6x2,8 cm grosime, ramă 1,2x2,8 cm 

grosime/lăţime; prăznicar. 

Compoziţia redată pe orizontală ilustrează în plan central pe Hristos înveşmântat în 

tunică roşie şi mantie albastră, aşezat pe asin, binecuvântând mulţimea adunată în faţa 

cetăţii Ierusalimului. Din grupul de Apostoli aşezaţi în stânga, în spatele lui Iisus, se distinge 

în prim plan, după şevalura specifică, Apostolul Pavel. Tunica roşie a lui Hristos, tratată cu 

minuţioase elemente decorative din aur pare a îmbrăca şi o parte din spatele asinului, 

formând un acoperământ pentru Iisus care intră „blând şi smerit, călare pe mânzul asinei”. 

Culoarea purpurie consimte ovaţiile evreilor aduse lui Hristos, de împărat al iudeilor. Mantia 

lui Hristos aşezată în jurul mijlocului, acoperă umărul şi mâna stângă, formează în partea 

din spate un fald amplu geometrizat. Această piesă a costumului se distinge prin liniaritatea 

exigentă aplicată cu aur, redând forma anatomică şi creând volumetrie. 

Chipul oval al lui Hristos, ochii mari, sprâncenele puternice, barba rară şi şevalura 

simetrică revărsată pe umeri, maniera de aplicare şi distribuire a luminii feţei, sunt elemente 

specifice stilului şi tehnicii uzitate de Grigorie Ranite. Forma uşor alungită a mâinii, cu cele 

două degete ridicate şi celelalte îndoite în gestul de binecuvântare, conturul brun al acesteia cu 

suprafaţa de lumină aplicată spre exterior defineşte constant maniera zugravului menţionat. 

Asinul este surprins în mişcare, picioarele de pe diagonală sunt ridicate. Un singur 

veşmânt se distinge cromatic sub animal, aşezat de singurul copil care participă tangibil la 

scenă. În prim planul grupului personajelor se află un evreu, în costum clasic, o cămaşă 

lungă roşie, tunică verde şi mantie roşie. Cu capul acoperit, barba lungă, aplicată în 

tonalităţi de griuri, redată simetric, contrastează cu veşmintele pictate în complementare, 

roşu–verde. Tunica verde prezintă o liniaritate mai închisă, fiind bordată cu motive 

fitomorfe. Ramuri cu frunze cârcel completează nota decorativă a costumului. 

Predilecţia pentru grafism se resimte pregnant în modul de elaborare a volumetriei 

asinului. Elemente ale acestuia, coama, coada, burta, şoldul, picioarele par a fi un proiect 

elaborat pentru o lucrare grafică. Copilaşul de la picioarele lui Iisus, înveşmântat în tunica 

redată prin degrade cromatic, trădează inocenţă şi nedumerire. 

                                                           
79 Dumitran 2010, p. 89, n. 44.  
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Gestica Apostolului Petru este sugestivă, arată spre Hristos. Zugravul îl 

individualizează, prin chipul consacrat, cât şi prin maniera de tratate a veşmântului, mantia 

acestuia, asemenea celei a lui Iisus, primeşte o liniaritate pronunţată aplicată cu aur.  

Succesiunea de stânci din partea stângă indică locul desfăşurării temei, apropierea 

cetăţii Ierusalimului. Compoziţia se echilibrează prin arhitectura redată în partea opusă, cu 

deschideri semicirculare, rectangulare încoronate de turnuri piramidale, tip cupolă şi în 

două ape. Cele două elemente stâncă-cetate sunt separate de către palmierul în care se află 

un copilandru, cu o secure în mâna dreaptă, oferind mulţimii ramuri pentru întâmpinarea 

lui Iisus. Primele crengi ale copacului sunt deja tăiate. Palmierul exprimă victoria asupra 

morţii, prefigurând învierea lui Hristos80. 

Intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim în ziua precedentă învierii lui Lazăr, când 

iudeii se adunau să vadă minunea săvârşită de Acesta, constituie adeverirea prorociei lui 

Zaharia „… iată împăratul tău vine la tine, drept şi biruitor, smerit şi călare pe mânzul 

asinei” (Zaharia, 9, 9). Asinul neîmblânzit „pe care nimeni din oameni niciodată nu a 

şezut”, este o reiterare, nu prin cuvinte ci prin simboluri, a prorociei lui Moise, care a 

prevestit că neamurile se vor bucura de Domnul, iar iudeii nu-l vor recunoaşte pe Acesta. 

Fariseii şi cărturarii plănuind deja prinderea lui Iisus. 

9. Intrarea în templu a Maicii Domnului (fig. 9a, b), Complexul Naţional 

Muzeal „Astra”, Sibiu81, inv. nr. 254 OC; semnătura şi datarea: „1761, Grigorie Zugraf” – 

pe verso, cu cifre arabe şi caractere chirilice; inscripţie: „Această icoană au plătit-o Coman 

Sfranciog cu fămeia lui Stana” – cu caractere chirilice pe verso; inscripţia temei, în 

slavonă cu litere roşii pe fond de aur: „Văvedenie/bţi”; tempera pe lemn; 47,2x38,8x2,5 

cm, 1,2x4 cm grosime/lăţime ramă; prăznicar. 

Denumirea temei Vovidenie provine din slavonă, cu trimitere direct la Fecioara 

Maria: „ceea ce se face văzută”. Momentul aducerii Maicii Domnului la templu nu este 

inclus în Evangheliile canonice, se pare că la baza acestei reprezentări se află 

Protoevanghelia lui Iacov.  

În prim planul temei se află Maica Domnului în faţa Preotului Zaharia care-şi ridică 

mâna dreaptă deasupra capului acesteia în gest de binecuvântare. Maica este însoţită de o 

întreagă suită: Ana, Ioachim şi îngeri în spatele acestora. Personajele poartă veşminte 

clasice, Fecioara Maria are o tunică verde şi o mantie roşie care-i acoperă capul. Decorul de 

perle şi pietre preţioase este vizibil la mânecuţe şi la baza gâtului. Tunica Sf. Ana şi cea a 

dreptului Ioachim sunt împodobite cu motive fitomorfe. Gestica Mariei este semnificativă, 

cu mâinile întinse spre preot, arătându-se şi oferindu-se totodată. Preotul Zaharia poartă o 

tunică verde bordată cu galon preţios, sub una mai scurtă roşie, cu decor la mâneci şi în 

                                                           
80 Chevalier, Gheerbrant 1993, p. 11. 

81 Ionescu 2009, p. 44, datează piesa mijlocului de secol al XVIII-lea, fără a o atribui unui zugrav. Icoana aparţine 

fondului vechi „Astra”, pe verso se află scris cu creionul, provenienţa, Răşinari.  
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partea inferioară. Mantia preţioasă este agrafată pe piept şi formează falduri tratate liniar. 

Forma ovală a chipului, pieptănătura simetrică, ochii viguroşi, formele anatomice, lumina 

ponderat distribuită denotă virtuozitatea zugravului. Jilţul preotului Zaharia, deţine un 

decor aidoma celui de pe veşminte la care se adaugă elemente geometrizate.  

În partea dreaptă a compoziţiei, într-un mic edificiu, redat pe laterale cu ferestre 

geminate şi elemente fitomorfe este ilustrată Maica Domnului având înainte un înger în 

zbor, cu aripile deschise şi veşmintele fluturânde, care-i întinde un coş, semn al hranei 

cereşti primite de Fecioară în timpul şederii la templu. Compoziţia este dominată de o serie 

de tipuri arhitectonice. Ne întâmpină zidul cu deschideri semicirculare, cu succesiunea de 

turnuri cvadrate şi ferestre rectangulare. Templul se distinge prin cele două cupole cu 

tambur hexagonal, urmând apoi un al doilea zid ilustrat cu roşu şi muchii albe.  

Nimburile personajelor sunt din aur, cu contur roşu, fondul fiind de asemenea din 

aur. Rama este aplicată la suport prin cuie de lemn, probabil a fost folosită şi metoda 

adezivă, bagheta inferioară lipseşte. Chipurile celor trei personaje, Zaharia, Ioachim şi Ana 

sunt aşezate pe mediana orizontală a compoziţiei, iar diagonalele secundare întretaie 

figura unuia dintre personaje.  

10. Buna Vestire (fig. 10), Complexul Naţional Muzeal „Astra” – Sibiu, inv. nr. 248 

OC82; Grigorie Ranite (atribuire); inscripţia temei, cu caractere chirilice roşii pe fond de aur: 

Buna Vestire; tempera pe lemn; 47,5x38,5x2,5 cm; 1x4 cm grosime/lăţime ramă; prăznicar. 

În prim planul compoziţiei Maica Domnului stă aşezată pe o mică estradă, 

arhanghelul Gavriil o binecuvântează şi ţine o floare în mână. Maica este redată în tunică 

albastră tratată cu efecte liniare, cu suprafeţe ample de lumină şi motive decorative aplicate 

cu roşu. Maforionul roşu aplicat peste boneta albastră se identifică cu mantia, care acoperă 

mâna dreaptă şi se adună pe umărul stâng revărsându-se în falduri ample. Se evidenţiază 

clar liniaritatea viguroasă a mantiei cu tuşe tratate energic. Chipul Maicii este mic, cu o 

expresie şovăitoare, cu ochii mari, mâna dreaptă în care ţine fusul pare uşor imobilă.  

Arhanghelul Gavriil costumat în dalmatică verde, bogat decorată pe umeri, poartă 

loros, caracteristic costumului imperial, decorat cu perle şi pietre preţioase. Chipul mic 

este dominat de ochii viguroşi şi de sprâncenele ample. Degetele mâinii care 

binecuvântează sunt lungi, arătătorul şi cel mediu sunt lipite, doar inelarul este îndoit. 

Zonele luminoase sunt accentuate prin tuşele aplicate cu culoare deschisă. Părul buclat, 

căzut pe umeri, este aranjat cu o bentiţă albă, ale cărei capetele flutură. Extremităţile 

panglicilor care planează deasupra îngereştilor umeri indică focul dumnezeiesc care 

inundă făptura angelică83, fiind considerate ca adevărate receptacule ale auzului spiritual 

pentru a împărtăşi nedisimulat slava dumnezeiască84. Cântările bisericeşti îi proslăveşte, 

                                                           
82 Icoana deţine pe verso provenienţa răşinăreană, fără a fi atribuită vezi Ionescu 2009, p. 43. 

83 Sorin Dumitrescu 2010, p. 615. 

84 Cavarnos 2005, p. 208. 
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fiind creaturi putătoare de slavă necreată: „Duhuri aprinse, temătoare de Dumnezeu, 

învăpăiate de focul Dumnezeirii”85.  

Ramura stilizată de crin ţinută în mână de arhanghel are pe tulpină trei flori, dintre 

care doar una şi-a deschis corola. Aripile îngerului sunt ample, luminate prin tonuri 

cromatice deschise.  

Nimburile personajelor sunt tratate cu contur şi motive poansonate. În planul 

secund elemente arhitectonice domină compoziţia. Cele două edificii sunt despărţite 

printr-un zid ornamentat cu motive vegetale. Cel din dreapta cu retrageri succesive se 

termină printr-un turnuleţ scund cu acoperiş în două ape. Cel din stânga pare a deţine o 

mică cupolă, intrarea fiind flancată de două coloane cu capiteluri decorative. Steaua din 

partea superioară revarsă o rază spre Maica Domnului, fiind ilustrat porumbelul, simbol al 

Duhului Sfânt, cu aripile larg deschise, îndreptat spre cea căreia arhanghelul îi grăieşte: 

„Duhul Sfânt se va pogorî peste tine” (Luca 1,35)86. 

Câmpul superior al icoanei este din aur. Rama profilată, aplicată la suport prin cuie 

de lemn, are partea interioară tratată cu foiţă aurie, marginal fiind pictată în albastru şi 

roşu. Suportul se constituie dintr-un singur panou debitat tangenţial orientat cu inelele de 

creştere spre straturile picturale, cu două traverse semi-îngropate. Una dintre ele a fost 

expulzată datorită jocului lemnului.  

11. Sf. Treime (fig. 11), Muzeul religios din casa episcopală, Răşinari; Grigorie 

Ranite (atribuire); inscripţia temei: Sta Troiţe, cu caractere chirilice roşii pe fond de aur; 

înscrisul ωON (grc. Cel ce este) cu caractere roşii pe fond de aur, în nimburile crucigere a 

celor trei personaje; tempera pe lemn; 47x38,6 cm; prăznicar. 

Tema este ilustrată sub tipul celor trei îngeri la stejarul Mamvri, primiţi şi cinstiţi de 

către Avraam şi Sara. Îngerii redau gestul binecuvântării şi ţin câte un toiag, fiind aşezaţi în 

jilţuri, în jurul unei mese ovale, sprijinindu-şi picioarele pe scăunele. În laterale se află 

ilustrate cele două personaje gazdă. Arhitectura din fundal, cu cele două edificii-turn legate 

printr-un zid, creează decorul unei încăperi - casa lui Avraam.  

Centru de interes al compoziţiei se focalizează pe îngerul aşezat central, cu chipul 

într-un uşor semi-profil, care binecuvântează şi ţine toiagul în mână. Veşmintele 

personajelor sunt cele clasice, tunica, cu un motiv decorativ la baza gâtului şi la mâneci şi 

mantia înfăşurată în jurul mijlocului, acoperă umărul stâng. Mantiile îngerilor prezintă o 

tratare liniară minuţioasă, redată prin degrade cromatic închis-deschis, precum şi motive 

decorative geometrizate. Chipurile sunt ovale, alungite, zugravul a construit faţa plecând 

                                                           
85 Uspensky, Lossky, 2003, p. 129. 

86 Iconografia bizantină ilustrează acest detaliu al scenei prin mâna lui Dumnezeu care binecuvântează şi trimite harul 

spre Maica Domnului, în chipul porumbelului, redat cu nimb. Mozaicurile Capelei Palatine din Palermo, realizate la 

mijlocul secolului al XII-lea de către artişti bizantini, deţine pe arcul de triumf tema Buna Vestire care redă mâna lui 

Dumnezeu Tatăl şi porumbelul Duhului Sfânt, vezi Gottardo, Fabbri 2009, p. 18.  
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de la culoarea de bază, brun-verzui, prin aplicaţii succesive pentru semi-carnaţie, carnaţie 

şi lumini. Nasurile sunt osoase şi efilate, cu nările viguroase, ochii mari cu sprâncene 

arcuite. Şevalura ondulată cade pe ambii umeri, aripile sunt tratate prin foiţă de aur, 

grafiate, cu contur pronunţat. Mâinile îngerilor au degete lungi, trasate cu brun, doar cel 

din dreapta are una dintre mâini schematizată. Scaunele prezintă decor cu motive de perle 

şi pietre preţioase, regăsite la împodobirea textilei care acoperă masa.  

Dintre elementele aşezate pe masă de către Avraam, se văd cele trei pâini 

frământate de Sara, caliciul în centrul mesei şi obiecte marginale, asemănătoare unor 

legume87, deşi textul biblic ne menţionează: „unt, lapte şi viţelul cel gătit” (Fac. 18, 8).  

Zugravul a construit compoziţia pe un raport de 2/3, diagonalele principale întretaie 

chipul şi mâna binecuvântând a îngerului din centrul compoziţiei. Diagonale secundare 

intersectează chipurile lui Avraam şi a Sarei, a celor doi îngeri laterali şi mâinile acestora. 

Stejarul care-i umbreşte pe cei trei tineri are coroana situată în partea mediană centrală.  

Aureolele personajelor sunt conturate cu roşu şi prezintă elemente poansonate. Rama 

redată cu foiţă de aur şi pictată cu roşu şi albastru a pierdut două dintre baghete, cea de sus şi 

cea de jos. Fenomenul pierderii sau desprinderii baghetelor de suport, la icoanele prăznicar, se 

datorează tehnicii de execuţie. Suportul fiind dintr-o singură planşă, debitat tangenţial, 

orientat cu inelele de creştere spre starturile picturale a dobândit în timp o curbură amplă. 

Baghetele şi traversele care nu au urmat jocul suportului s-au distanţat sau au fost expulzate.  

Plecând de la formele folosite de către zugrav pentru chipuri şi detaliile anatomice ale 

feţei, nu găsim diferenţieri care să nu permită atribuirea piesei zugravului Grigorie Ranite88. 

Cromatica folosită precum şi maniera de aplicare, cu trecerile succesive de la cea de bază la 

zonele de lumină, dezvăluie penelul zugravului ale căror piese deţin semnătura acestuia. Ceea ce 

poate surprinde la această icoană sunt mâinile uşor ample sau simplificate. Manieră regăsită şi 

la alte opere, executate într-o etapă anterioară, care deţin semnătura zugravului Grigorie89.  

În ceea ce-l priveşte pe fiul acestuia Ioan Grigorovici, nu deţinem în această etapă, nicio 

piesă semnată de acesta care să certifice maniera artistică şi să ofere un prototip în analiza operei 

zugravului. Piesele care i se pot atribui lui Ioan deţin aceeaşi compoziţie ca cea abordată de tatăl 

                                                           
87 Aceste elemente-legume le găsim ilustrate într-o manieră similară în pictura murală a bisericilor din Moldova, pictate 

în alte teme, cum ar fi Cina cea de Taină de la Mănăstirea Probota şi biserica Sf. Nicolae Bălineşti. Vezi Sinigalia 2009, p. 

39; Drăguţ 2000, p. 149. 

88 Iniţial piesa a fost considerată opera lui Grigorie Ranite, vezi Dumitran, Cucui, Mihu, Pop 2010, p. 149, ilustraţie 

DVD/Grigorie Ranite, Răşinari, prăznicare, 2: Sf. Treime. Apoi este atribuită de către Ana Dumitran lui Ioan 

Grigorovici vezi Dumitran 2010, p. 89-90, n. 44. 

89 Facem referire la piesele păstrate în Muzeul de Etnografie al Transilvaniei din Cluj-Napoca, a căror provenienţă nu este 

cunoscută, cu inv. nr. B 4508-4513, care ilustrează prăznicarele: Schimbarea la Faţă, Buna Vestire, Întâmpinarea 

Domnului, Naşterea Domnului, Adormirea Maicii Domnului, Dumineca Floriilor aceasta din urmă fiind semnată 

Grigorie Zug[raf], cu caractere chirilice albe pe fond verde, în zona mediană inferioară, vezi Dumitran, Cucui, Mihu, Pop 

2010, p. 34, n. 25. 
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acestuia. Detaliile stilistice folosite permit circumscrierea acestora în preajma familiei Ranite. 

12. Dumineca Tomii şi Înălţarea Domnului90 (fig. 12), Muzeul religios din casa 

episcopală, Răşinari; Ioan Grigorovici (atribuire); inscripţiile temelor: Dumineca 

Tomii, cu caractere chirilice de aur, pe fond roşu, în cartuşe rectangulare; Înălţarea Domnului 

XC, cu caractere chirilice roşii pe fond albastru; tempera pe lemn; 51x39,6 cm; prăznicar. 

Atunci când Iisus se arată ucenicilor după înviere, doar Toma, cel numit Geamănul 

nu era cu ceilalţi apostoli. Ezitarea lui Toma în recunoaşterea lui Hristos cel înviat se 

manifestă vădit: „dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune 

mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (Ioan, 20, 25). După opt zile ucenicii erau iarăşi 

înăuntru, moment în care Hristos îi binecuvântează şi se adresează lui Toma: „Adu degetul 

tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea” (Ioan, 20, 27). 

Textul evangheliei de la Ioan se dovedeşte relevant în ilustrarea temei, Toma pipăie sub 

privirile consternate ale ucenicilor coasa rănită a lui Hristos. 

Hristos redat în centrul compoziţiei stă aşezat pe o estradă, cu ucenicii ilustraţi pe 

laterale. Toma se apleacă uşor, atingând cu degetul locul în care a fost împuns Hristos. Din 

grupul ucenicilor lipseşte Iuda, cel care l-a vândut pe Hristos. Arhitectura este redată printr-

un zid, cu efecte liniare tratate cu alb, zona centrală are drept coronament o mică cupolă.  

Maniera de aplicare a cromaticii la chipuri se distinge de cea uzitată de către 

Grigorie Ranite. Suprafeţele din zonele de umbră, aplicate cu brun închis, se delimitează 

puternic de zonele de lumină, lipsind tuşele cromatice interpuse între acestea, creându-se 

astfel un puternic contrast închis-deschis. Formele anatomice ale personajelor - ochii, 

urechile, nasul, mâinile - trădează inabilitatea zugravului pentru detalii. Veşmintele 

prezintă o liniaritate trasată modulat, deşi se simte o oarecare rigiditate în redarea acestora 

şi o aplicare brută, comparativ cu icoanele mari ale bisericii.  

Geometrismul aplicat mantiei lui Iisus conferă acesteia volum şi defineşte formele 

anatomice, însă succesiunii de falduri laterale îi lipseşte vigurozitatea. Piesa urmează 

îndeaproape elemente specifice zugravului Grigorie Ranite: maniera, compoziţia, forma 

chipurilor, finalitatea nasului, cromatica buzelor, a costumelor. Nu i se pot însă apropria 

modul schematic, stângăcia detaliilor, lipsa contururilor şi inflexibilitatea tratării veşmintelor.  

Scena Înălţarea Domnului ilustrată în partea superioară a icoanei îl pictează pe 

Hristos într-o mandorlă circulară, sub privirile ucenicilor săi: „Înălţatu-Te-ai întru slavă, 

Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduinţa Sfântului Duh91. 

                                                           
90 Marius Porumb menţionează, pe lângă alte două prăznicare, icoana Înălţarea, deşi piesa păstrată cu această temă este 

ilustrată împreună cu Dumineca Tomii. Considerăm ca fiind în discuţie aceeaşi piesă, deoarece se păstrează împreună în 

Muzeul religios din Răşinari, cf. Porumb 1998, p. 320. Piesa este atribuită lui Grigorie Ranite, databilă 1760, cf. 

Dumitran, Cucui, Burnete, Pârv 2008, p. 35-36, fig. 20, ulterior Înălţarea lui Iisus i se atribuie lui Ioan Grigorovici, vezi 

Dumitran 2010, p. 90, n. 44.  

91 Penticostar 1999, p. 260. 
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Stihira Evangheliei Utreniei din Dumineca Tomii anticipează momentul Înălţării lui Iisus 

„În munte mergând ucenicii pentru înălţarea cea de pe pământ, înaintea lor a stat 

Domnul”, fiind trimişi în toată lumea, să propovăduiască Învierea cea din morţi”92, după 

pogorârea Duhului Sfânt. 

Hristos binecuvântează şi ţine un rotulus înfăşat, fiind susţinut de doi îngeri în 

veşminte albe, cu efect perspectival prin maniera racursiului. În partea inferioară centrală 

a scenei Maica Domnului se află flancată de doi îngeri, unul dintre ei arată spre Hristos, 

gestica celuilalt fiind dirijată spre personajul central. Apostolii sunt redaţi în grupuri de 

şapte şi de şase, mirarea şi perplexitatea fiind vizibilă pe chipurile lor.  

Relieful proeminent şi riguros delimitat, ilustrat prin cromatica deschisă aplicată liniar, 

separă personajele de stânca centrală orientată uşor spre dreapta. Cele două stânci laterale 

redate prin planuri înclinate succedate de suprafeţele neregulate, conferă echilibru compoziţiei 

şi sugerează înălţimea muntelui de unde Hristos se înalţă la cer. Cei doi copaci de pe stâncă 

par un detaliu abstract, fiind proiectaţi între munte şi cer, având în fundal bogăţia de stele.  

13. Schimbarea la Faţă (fig. 13), Muzeul religios din casa episcopală, Răşinari; Ioan 

Grigorovici (atribuire); inscripţia temei în slavonă: Pre/obrajenia, cu roşu pe fond de aur; 

tempera pe lemn; 47x39,5 cm; prăznicar93. 

Planul superior al icoanei este destinat redării lui Iisus Hristos, în mandorla ovală, încadrat 

de Moise şi Ilie. În partea inferioară, cei trei apostoli Petru, Iacov şi Ioan sunt covârşiţi de lumina 

slavei dumnezeieşti, gestica şi poziţiile acestora evocă cu prisosinţă momentul.  

Relatările evangheliei sunt relevante în ilustrarea iconografică. Hristos a luat cu sine 

pe cei trei ucenici şi i-a dus într-un munte înalt. Când se ruga, faţa Lui a strălucit ca 

soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina” (Mt. 17, 2). Moise şi Ilie vorbeau cu 

El, în timp ce ucenicii îngreuiaţi de somn, „deşteptându-se”, văd slava dumnezeiască şi pe 

cei doi bărbaţi stând cu Iisus (Lc. 9, 32). În timp ce grăia Petru cu Iisus, fericindu-se de 

împreuna petrecere, un „nor luminos i-a umbrit pe ei” şi din nor se aude un glas: „Acesta 

este Fiul meu cel iubit” (Mt. 17, 5). Moment în care groaza i-a răpus pe ucenici la pământ, 

căci s-au „spăimântat foarte” (Mt. 17, 6). Zugravul surprinde acest ultim moment, ucenicii 

fiind înfricoşaţi de cele întâmplate.  

Iisus Hristos circumscris de mandorlă, binecuvântează şi ţine în mână rotulusul 

înfăşat. Poartă o tunică roşie, cu clavul pe umărul drept şi mantie ocru-brun cu reflexii 

verzi. Mantia încinsă în jurul mijlocului acoperă umărul şi mâna stângă. În redarea 

volumelor şi a liniarităţii, zugravul recurge la tuşe ample aplicate peste culoarea de bază a 

mantiei şi la zone tratate grafiat. Maniera stilistică se diferenţiază de cea folosită de către 

                                                           
92 Penticostar 1999, p. 65. 

93 Porumb 1998, p. 320, 327 o atribuie lui Grigorie Ranite, remarcă care este susţinută, fiind databilă 1760 vezi Dumitran, 

Cucui, Burnete, Pârv 2008, p. 35-36, fig. 19. Ulterior Ana Dumitran o menţionează ca operă a lui Ioan Grigorovici vezi 

Dumitran 2010, p. 90, n. 44. 
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Grigorie Ranite. Chipul lui Hristos este mic, suprafeţele de umbră se disting pregnant de 

cele din jurul lor, conturându-se ca zone individuale. Ochii sunt redaţi din pete cromatice, 

conturul lipseşte, sprâncenele sunt definite prin zonele de umbră. Tuşele de lumină de pe 

frunte, faţă şi gât contrastează intens cu cromatica din proximitate. Mâna care 

binecuvântează este amplă, schematizată, statică. Desenul puternic incizat de pe tunică şi 

mantie transpare sub pelicula de culoare. Din mandorlă se dispersează lumina taborică, o 

prefaţă a slavei lui Hristos la cea de-a doua Sa venire, redată cu foiţă de aur, de formă 

triunghiulară cu vârf ascuţit94. Mandorla este prezentă în iconografia tradiţională, 

sculptată sau pictată, constituind ovalul în care se înscriu personajele sacre, Hristos, 

Fecioara Maria, Sfinţii, precum într-o slavă nemuritoare, semnificând unirea cerului cu a 

pământului, a lumii pământeşti cu cea cerească, cuprinzând umanul sanctificat95.  

Prorocul Moise ilustrat în partea stângă, ţine în mâini, una dintre acestea fiind 

acoperită cu pulpana mantiei, tablele legii date de Hristos pe muntele Sinai. Mantia lui 

Moise prezintă o tratare similară celei a lui Hristos, cu volume ample, fără a pune accent pe 

detaliu. Surprinde uşor liniaritatea mantiei Sf. Ilie, redată prin accente grafice evidenţiate, 

care definesc volumul şi conferă amploare faldurilor.  

Cei trei Apostoli pot fi identificaţi datorită fizionomiilor. Petru prin şevalura 

consacrată se află în partea stângă, cu privirea fixată spre Hristos; Ioan contemplând cele 

succedate şi Iacov surprins în groaza maximală, întorcând spatele scenei, parcă fulgerat la 

cele auzite. Mantiile celor doi ucenici, Petru şi Iacov, prezintă elemente grafice tratate 

liniar cu aur, simbolizând lumina dumnezeiască care i-a învăluit.  

Nimburile personajelor sunt din aur, tratate cu contur dublu incizat la cele din 

planul superior şi elemente poansonate sau redate cu roşu, la Apostoli. Rama este aplicată 

la suport, adeziv şi structural prin cuie de lemn. Are foiţă metalică de aur şi este pictată cu 

roşu şi albastru. Suportul se constituie dintr-o singură planşă, debitată tangenţial, 

orientată cu inelele de creştere spre straturile picturale, consolidat cu două traverse semi-

îngropate, introduse dinspre cantul stâng. Bagheta superioară a icoanei ne confirmă, prin 

inciziile pe care le are, intervenţiile unei operaţii de restaurare, acesta fiind probabil 

expulzată datorită jocului şi curburii suferite de suport96.  

În ceea ce priveşte piesele păstrate ale iconostasului, realizate de cei doi zugravi în 

biserica răşinăreană, fără să avem mărturia uneia dintre cele care ar fi putut exista într-un 

                                                           
94 Sorin Dumitrescu precizează că la această temă, zugrăvirea luminii taborice constituia condiţia esenţială a recunoaşterii 

înzestrării unui pretendent la condiţia de zugrav, fiind astfel acceptat în tradiţia breslelor vezi Dumitrescu 2010, p. 224-225. 

95 Chevalier, Gheerbrant 1993, p. 267, vezi şi Dumitrescu 2010, p. 205. 

96 Aşa se explică şi lipsa baghetelor de la icoanele cu tema Buna Vestire şi Intrarea în templu a Maicii Domnului. Suportul fiind 

debitat tangenţial se relaxează, după punerea în operă, în sens invers inelelor de creştere, ceea ce conduce la o tensiune 

practicată la nivelul ramei şi a baghetelor. Deoarece acestea din urmă nu urmează jocul lemnului, se distanţează, ca în final să se 

desprindă de suport. La icoana Dumineca Floriilor intervenţiile de restaurare au optat la o succesiune de incizii şi la nivelul 

traverselor, care fiind rigide, trebuiau să ia curbura suportului şi să-şi îndeplinească mai departe rolul în operă. 
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alt registru decât friza prăznicarelor, am luat în considerare şi ipoteza potrivit căreia ampla 

tâmplă nu ar fi fost realizată integral. Icoanele de mici dimensiuni puteau fi destinate 

închinării credincioşilor în perioada sărbătorii respective. Prezumţia a fost abandonată, 

deoarece piesele care alcătuiesc astăzi iconostasul prezintă dimensiuni aproape similare cu 

cele realizate anterior de cei doi zugravi, ori dacă aceste erau hărăzite altei utilităţi şansele 

scădeau considerabil. Nu doar dimensiunile sunt apropiate cât şi tehnica de execuţie a 

acestora din urmă, suportul fiind constituit dintr-un singur panou, retranşat cu două 

traverse semi-îngropate, cu ramă aplicată prin cuie de lemn (fig. 8a, b; 9a, b; 10; 11). 

Nu ar trebui însă să ne surprindă dispariţia celorlalte piese constitutive ale tâmplei, 

ele fiind condamnate risipirii din momentul în care şi-au pierdut locul pentru care au fost 

create. În acest sens considerăm exemplificatoare soarta unei monumentale icoane Maica 

Domnului cu Pruncul, semnată la 1700 de către Radul Zugravul din Răşinari, aflată astăzi 

în colecţia particulară a lui George Abou Adal în Libia97. Vechiul inventar al bisericii din 

Răşinari ne indică un număr de 25 icoane pe lemn şi 33 icoane pe sticlă, o parte regăsindu-

se în Muzeul din casa episcopală din localitate, altele în colecţia Complexului Naţional 

Muzeal „Astra” - Sibiu, o piesă fiind identificată în colecţia Muzeului Naţional din 

Bucureşti. O serie de alte teme nu au fost identificate în colecţiile studiate, căci lista 

inventar nu ne oferă nici cele mai mici detalii edificatoare; amănunte privind dimensiunea 

piesei ar fi constituit un imens pas în intimitatea şi recunoaşterea operei. 

                                                           
97 Cândea 1997, p. 298, 299, nr. 134; Cândea 1998, p. 316, nr. 35; Pop 2011. 
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Fig. 1. Deisis (missing), Grigorie Ranite (assigned), 1762. 

Fig. 2. The Virgin with the Child (missing), Grigorie Ranite, 1762. 

Fig. 3. St. Parascheva (missing), Grigorie Ranite, 1760. 

Fig. 4. St. Parascheva, The Church of St. Paraschiva, Grigorie Ranite (assigned), 1761. 

Fig. 5. St. Nicholas, The Church of St. Paraschiva Răşinari, Grigorie Ranite 

(assigned), 1761. 

Fig. 6. St. Nicholas, The Church of St. Paraschiva Răşinari, Grigorie Ranite 

(assigned), 1763. 

Fig. 7a. Lazarus’ Resurrection, Religious Museum from the Episcopal House 

Răşinari, Grigorie Ranite, 1761. 

Fig. 7b. Lazarus’ Resurrection, back side, donor, date, painter’s signature. 

Fig. 8a. Palm Sunday, Romanian National Art Museum, inv. nr. i. 1171, Grigorie Ranite, 1761. 

Fig. 8b. Palm Sunday, back side, donor, date, painter’s signature. 

Fig. 9a. The Entrance of the Theotokos into the Temple, National Museum 

“ASTRA”, Sibiu, inv. nr. 254 OC; Grigorie Ranite, 1761. 

Fig. 9b. The Entrance of the Theotokos into the Temple, back side, donor, date, 

painter’s signature. 

Fig. 10. Annunciation of the Theotokos, inv. nr. 248 OC, National Museum 

“ASTRA”, Sibiu, Grigorie Ranite (assigned). 

Fig. 11. Holy Trinity, Religious Museum from the Episcopal House Răşinari, 

Grigorie Ranite (assigned). 

Fig. 12.Thomas Sunday and the Ascension, Religious Museum from the Episcopal 

House Răşinari, Grigorie Ranite (assigned). 

Fig. 13. Transfiguration, Religious Museum from the Episcopal House Răşinari, 

Grigorie Ranite (assigned). 
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Fig. 1. Iisus Împărat şi Mare Arhiereu (dispărută), Grigorie Ranite, atribuire, 1762. 
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Fig. 2. Maica Domnului cu Pruncul (dispărută), Grigorie Ranite, 1762. 
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Fig. 3. Cuvioasa Parascheva (dispărută), Grigorie Ranite, 1760. 
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Fig. 4. Cuvioasa Parascheva, Biserica Cuvioasa Paraschiva Răşinari,  
Grigorie Ranite (atribuire), 1761. 
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Fig. 5. Sf. Nicolae, Biserica Cuvioasa Paraschiva Răşinari,  
Grigorie Ranite (atribuire), 1761. 
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Fig. 6. Sf. Nicolae, Biserica Cuvioasa Paraschiva Răşinari, Grigorie Ranite, 1763. 
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 Fig. 7a. Învierea lui Lazăr 
Muzeul religios din casa episcopală 

Răşinari, Grigorie Ranite, 1761. 
 

 Fig. 7a. Învierea lui Lazăr 
Muzeul religios din casa episcopală 

Răşinari, Grigorie Ranite, 1761. 
 

 Fig. 7b. Învierea lui Lazăr, verso, 
inscripţie donator, datare,  

semnătura zugravului. 
 

Fig. 8a. Duminica Floriilor 
Muzeul Naţional de Artă al României 
inv. nr. i. 1171, Grigorie Ranite, 1761. 

Fig. 8b. Duminica Floriilor, verso, 
inscripţie donator, datare, semnătura 

zugravului. 
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 Fig. 9a. Intrarea în templu a Maicii 
Domnului, Complexul Naţional Muzeal 

„Astra”, Sibiu inv. nr. 254 OC;  
Grigorie Ranite, 1761. 

 
 Fig. 9a. Intrarea în templu a Maicii 

Domnului, Complexul Naţional Muzeal 
„Astra”, Sibiu inv. nr. 254 OC;  

Grigorie Ranite, 1761. 
 

 Fig. 9b. Intrarea în templu a Maicii 
Domnului, verso, inscripţie donator, 

datare, semnătura zugravului. 
 

Fig. 10. Buna Vestire, Complexul 
Naţional Muzeal „Astra” – Sibiu, inv. 

nr. 248 OC, Grigorie Ranite (atribuire). 

Fig. 11. Sf. Treime, Muzeul religios din 
episcopală, Răşinari, Grigorie Ranite 

(atribuire). 
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 Fig. 12. Dumineca Tomii şi Înălţarea 
Domnului, Muzeul religios din casa 

episcopală, Răşinari Ioan Grigorovici 
(atribuire). 

 

Fig. 13. Schimbarea la Faţă 
Muzeul religios din casa episcopală, 

Răşinari Ioan Grigorovici (atribuire). 
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Résumé: Le Régime phanariote: définition et domaines du contrôle de l’Empire ottoman. Le régime 

phanariote a été instauré par l’Empire ottoman en Moldavie en 1711 et en Valachie en 1715 dans des 

conditions complexes. Ce régime se distingue à travers ses propres caractéristiques qui l’individualisent et 

le définissent. C’est un régime «d’importation» imposé par l’Empire ottoman dans ces deux Principautés 

pour satisfaire ses propres intérêts. C’est un régime hybride imposé à travers le moyen d’un dictateur choisi 

directement sans que les Roumains soient consultés, un régime maintenu artificiellement. Il s’est installé 

sous la forme d’un accaparement partiel de tous les domaines vitaux d’existence de l’état. On mentionne des 

domaines vitaux comme l’armée et l’état externe qui deviennent totalement subordonnés aux intérêts précis 

de l’Empire. Il s’agit d’un changement de contenu de ces domaines qui à transformé les voïvodes en 

simples «gouverneurs »- des représentants fidèles des intérêts de l’Empire ottoman- et qui a conduit à la 

suppression de l’armée et à l’interdiction de tous les actes de politique externe. La constitution de la «caste » 

phanariote qui a eu comme but de s’établir par l’accaparation des immeubles et par des privations 

successives, soit sur le plan laïque, soit sur celui ecclésiastique, a été favorisée. Graduellement et à travers 

une sélection curieuse et complètement douteuse, elle s’est transformée en l’oligarchie conductrice. Un état 

fiscal qui a été conduit aux plus diaboliques excès, hostile à son propre peuple, un état où la caste 

conductrice vole sans avoir des limites pour satisfaire ses propres besoins ont devenu une réalité. 

L’ignorance, la solitude dans lesquelles les Roumains des Principautés ont été obligés de vivre c’est aussi 

une réalité. Ils ont été empêchés de se conduire selon leurs propres actions et moyens d’existence 

quotidienne donc ils n’ont pas eu la chance de prospérer par eux-mêmes. Ce type de régime a affecté les 

coutumes, les traditions et les moyens de vivre des Roumains. Son impact a pris des grandes proportions et 

sa réinstallation n’a pas été impartielle, malgré les efforts pour le changement de la situation. Les domaines 

de contrôle de l’Empire ont assuré le fonctionnement du régime phanariote qui s’est maintenu plus d’un 

siècle. 
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Cel de-al doilea deceniu al secolului al XVIII-lea este legat de momentul 1711 care, 

prin implicaţiile sale, deschide pentru Principatele Ţara Românească şi Moldova perioada 

unei accentuate dominaţii otomane după Sistemul Otoman (Devşirmé). 

De fapt, ceea ce se petrece cu începere de la această dată este un rezultat direct al 

aplicării respectivului sistem în mod constant de circa trei secole. Principatele 

extracarpatice intră în etapa unor puternice oscilaţii, ce sunt legate de lupta pentru 

supravieţuire în condiţiile existenţei unei situaţii complexe în care însăşi fiinţa statală este 

în mod direct ameninţată cu dispariţia. 

Dominaţia otomană care a reuşit să se impună prin principiile Sistemului Otoman, 

cu o eficienţă cum nici la Poartă nu se sperase, de această dată duce la instaurarea unui 

regim de tip „colonial” care este regimul fanariot. 

Expresie a puternicelor presiuni externe, dominaţia străină manifestată prin 

regimuri de tip „colonial” are drept consecinţă o degradare sistematică a vechilor structuri 

ale Principatelor abil întreţinută care se dovedeşte a fi fără precedent în istorie.  

Dominaţia străină asupra Principatelor extracarpatice în forma „colonială” este un rezultat 

direct al complicatului proces de prăbuşire a Monarhiei absolute început cu circa două secole în 

urmă. Se produce o erodare din interior a Principatelor Ţara Românească şi Moldova cauzată de 

contextul creat de accentuarea dominaţiei străine şi de amploarea pe care o atinge fenomenul 

grecesc, aflat în plină ofensivă şi ajuns la apogeu, urmat îndeaproape de cel evreiesc. 

Este un proces de un ridicat grad de complexitate de o nebănuită pofunzime în care 

Principatele suferă o complicată erodare din interior astfel încât la o primă vedere este 

aproape imposibil de desluşit ceea ce se petrece în mod real cu acestea. 

Cu referire la ceea ce se petrece, istoricul Alexandru D. Xenopol consideră că: „…în 

toată societatea […] şi mai ales în structurile ei de sus, (era) o stricăciune 

înspăimântătoare, care măcina ca şi carii măduva morală a întregului corp”.1 

Este adusă pe primul plan o departajare clară între dorinţa românilor de a supravieţui 

ca popor şi tendinţele de dominaţie şi anihilare ce sunt manifestate din exterior. 

Este o etapă despre care doar parţial şi tangenţial s-a rostit adevărul, iar ceea ce a 

apărut despre aceasta a constituit o abordare din puncte de vedere care sunt diferite unele 

chiar fanteziste, ce au de-a face prea puţin cu realitatea.2 Respectiva etapă a fost în 

                                                 
1 Alexandru D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. IX, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1929, p. 165. 

2 Almaş Dumitru, Georgescu Buzău Gheorghe, Petric Aron, Istoria României, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1966, p. 149-159; Constantinescu N.A., Istoria românilor, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1938, p. 237-238; 

Constantiniu Florin, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999, p. 170-176; 

Gane Constantin, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, vol. II, Editura Junimea, Iaşi, 1972, p. 157- 481; Georgescu Vlad, 

Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre, Editura Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, Los 

Angeles, 1989, p. 135-145; Giurescu Dinu C., Istoria ilustrată a românilor, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981, p. 172-

176; Lupaş Ioan, Istoria unirii românilor, Editura Scripta, Bucureşti, 1993, p. 145-147; Onciul Dimitrie, Din istoria 

României, Editura Alcalay & Cie, Bucureşti, 1913, p. 99-100; Panaitescu Petre P., Istoria românilor, Editura Didactică şi 
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majoritatea cazurilor trecută cu vederea, amintită de cele mai multe ori doar în treacăt sub 

aspectul războaielor, ideilor „novatoare” şi „progresiste” sau al comploturilor. Dar asupra 

structurilor existente, asupra „castelor” devenite oligarhie, sau ce au adus românilor 

regimurile „coloniale” s-a accentuat mai puţin sau a fost omis cu bună ştiinţă. 

Despre aceasta problemă a abordării, istoricul Ioan Lupaş consideră că: „…este o 

vreme asupra căreia s-au rostit […] păreri felurite, adeseori cu totul potrivnice.”3 

Spre deosebire de perioada care l-a precedat, regimul fanariot este de o duritate 

sporită pentru români. Situaţia internă impusă de acest regim în Principate, combinată cu 

cea externă, a dus la o sporire fără precedent a violenţei în cadrul societăţii româneşti. 

Principatele Ţara Românească şi Moldova încep să alunece încet dar sigur pe panta unui 

dezastru de proporţii. 

Referitor la acest aspect, Faust Brădescu afirmă că: „Prin firea lui, românul este 

răbdător şi înţelegător. A suportat, veacuri de-a rândul năvăliri, dominaţii străine, hoţiile 

fanariote şi prostia atâtora.”4 

Perioada de circa un secol şi jumătate în care Principatele se află sub impactul 

dominaţiei străine sub forma „colonială” (regimurile fanariot şi regulamentar), presupune 

existenţa unui cadru legal în care acestea au funcţionat. 

Potrivit lui Alexandru D. Xenopol, acesta este: „…una din verigile întinsei stricăciuni 

ce cuprindea ca un lanţ nedescurcat întreaga societate românească.”5  

Instaurarea regimului fanariot reprezintă doar oficializarea sa. Drumul parcurs spre 

constituire trebuie găsit pe parcursul secolelor XVI – XVII când în Principate se produce o 

treptată „golire de conţinut” a instituţiei Monarhice. 

Încercări de a experimenta noul regim sunt efectuate de Poartă spre sfârşitul 

secolului al XVII-lea pe fondul crizei şi instabilităţii politice existente şi se doreşte o 

„soluţie” oferită de turci. 

O primă domnie de acest fel este cea a lui Antonie Ruset (1675-1678) în Moldova ce 

pare la o primă apreciere cu totul accidentală. Dar ea face parte din planul precis al 

Imperiului Otoman de a transforma Principatele în „colonii”. 

Mult mai reticent în privinţa începuturilor acestui regim, Dumitru Drăghicescu 

consideră că: „Istoricii obişnuiesc să pună începutul acestei epoce de la domnia lui Nicolae 

Mavrocordat […] Lucrul acesta este cu totul arbitrar”.6 El este de părere că: „…domnia 

                                                                                                                                                                  

Pedagogică, Bucureşti, 1990, p. 205-206; Roller Mihail, Istoria României, Editura de Stat, Bucureşti, 1947, 284-309; 

Istoria României, vol. III, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 462; Istoria României în date, Editura 

Enciclopedică Română, Bucureşti, 1970, p. 148-166; Istoria poporului român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 181-183.  

3 Lupaş Ioan, op. cit., p. 145. 

4 Brădescu Faust, Viziunea integrală a Revoluţiei Legionare, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1998, p. 208. 

5 Xenopol Alexandru D., op. cit.,vol. IX, p. 166. 

6 Drăghicescu Dumitru, Din psihologia poporului român, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 245. 
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grecilor, începe […] în Muntenia cu Mihnea al III-lea, la 1658 şi în Moldova cu Gheorghe 

Ghica tot la această dată. […] Epocile istorice nu se despart prin linii lămurite.”7 

Reluarea acestui plan revine brusc în actualitate cu începere din primul deceniu al 

secolului al XVIII-lea, într-o primă formă neoficială. Dar de această dată, oficializarea nu 

întârzie să fie pusă în aplicare. 

De fapt, instaurarea regimului fanariot este rezultatul unei idei. Aceasta aparţine lui 

Alexandru Mavrocordat ce era mare dragoman şi Exaporit8 ce avea astfel o mare putere 

şi influenţă în Imperiul Otoman.  

În virtutea puterii şi poziţiei pe care o deţinea în acel moment, Alexandru 

Mavrocordat este cel care îl convinge pe Sultanul Ahmed al III-lea (1703-1730) să 

instaureze în mod oficial regimul fanariot în Principatele Ţara Românească şi Moldova 

prin înlocuirea Domnitorilor români cu greci. De fapt, el are un plan precis în acest sens, 

deoarece doreşte ca Poarta să recunoască oficial acest lucru, pentru ca Tronurile 

Principatelor să revină fiilor săi Nicolae şi Ioan. 

Prin urmare, Ahmed al III-lea a dat curs acestui „sfat” pe care îl consideră o cale optimă 

şi avantajoasă pentru Poartă de a include cele două Principate în Sistemul Otoman. Astfel, 

modul în care a fost impus regimul fanariot ca regim „colonial” devine în bună parte explicabil. 

Această modificare, la fel ca şi cele ce au urmat, a fost operată „la ordin” venit de 

sus, fără ca românii să fie consultaţi, nici măcar întrebaţi (este vorba de marea boierime). 

Ea a fost operată în virtutea dreptului forţei, pentru că aceasta era „cerinţa”, nu „voinţa.” 

Se poate observa că regimurile „coloniale” fanariot şi regulamentar apar de la 

început de o extracţie cel puţin dubioasă din punctul de vedere al legitimităţii.  

Perioada fanariotismului nu se poate confunda nici cu o dominaţie totală a 

Imperiului Otoman asupra Principatelor muntean şi moldav, deoarece ele nu au 

administraţie otomană. 

O primă recunoaştere a respectivei stări de fapt din partea Occidentului, este 

efectuată de Franţa în anul 1752, care recomandă ambasadorilor săi să trateze pe 

Domnitorii fanarioţi cu titlul de Alteţe. 

Având exemplul francez, Sultanul Mustafa al II-lea (1757-1774) prin Firmanul din 

septembrie 1761, afirmă că Principatele „de la primii Împăraţi” nu au fost parte 

componentă a Imperiului Otoman. 

În Cartea de Lege (Kanunâmé) emisă în anul 1792 din iniţiativa Sultanului Selim al 

III-lea (1789-1807), este adusă specificarea potrivit căreia Poarta nu se amestecă în 

treburile interne ale Principatelor Ţara Românească şi Moldova, cărora le este recunoscută 

autonomia internă. Astfel, Imperiul Otoman recunoaşte, de fapt reconfirmă în mod oficial 

                                                 
7 Ibidem.  

8 Sfetnic apropiat şi sfătuitor al Sultanului [n.n., C.-V.T.].  
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că Principatele sunt altceva, deşi după cum realitatea a dovedit, această recunoaştere la 

această dată este mai mult de ordin teoretic. 

Poarta a inclus Principatele în sistemul său de dominaţie ca vasale, într-o nouă 

formă regimul fiind de model otoman. Noua etapă a dominaţiei otomane se manifestă 

printr-un control strict asupra Ţării Româneşti şi Moldovei, cărora cel puţin formal le este 

menţinută propria lor individualitate. Este o formă de ocupaţie mascată cu abilitate în 

spatele autonomiei interne, a reglementării şi individualităţii de faţadă, model care ulterior 

a fost preluat şi de ruşi. 

Controlul Imperiului Otoman se exercită asupra a trei domenii vitale care sunt: 

instituţia domniei, capacitatea de apărare şi statutul extern. 

Regimul constituie un atentat de proporţii la Porţii asupra instituţiei Monarhice din 

Principatele extracarpatice, pe fondul unei puternice crize pe care o înregistrează 

absolutismul domnesc. 

Această situaţie destul de greu de definit şi apreciat, se reflectă şi în domeniul 

cartografiei. O bună parte din hărţile străine, mai ales cele de provenienţă occidentală 

executate în acest secol, reprezintă Principatele ca părţi componente ale Imperiului Otoman, 

colorate cu aceeaşi culoare, fără nicio explicaţie. Astfel de hărţi în care domină această 

tendinţă de a considera Principatele ca simple provincii otomane, au avut rolul de a spori 

confuzia şi au generat o viziune deformată asupra realităţii existente de fapt. Dar pe de altă 

parte, ele exprimă şi o mică parte de adevăr având în vedere situaţia la care s-a ajuns. 

Cu referire la această situaţie confuză şi greu de dezlegat, Dumitru Drăghicescu 

consideră că: „…singurul motiv, care împiedică pe turci să schimbe ţările române în 

paşalâc, era că n-ar mai putut menţine sistemul de despoiare amarnică a populaţiei.”9 

Referindu-se la aceste regimuri „coloniale”, Mihail Eminescu consideră că secolele 

precedente: „…nu sunt nimic pe lângă epoca fanarioţilor în care toate aceste patimi 

urieşeşti care mistuiau pe oamenii din ţară, în loc de-a fi conduse într-o albie comună spre 

folosul ţării, au fost secate, nimicite prin mişelie, moliciune, venalitate, în care toate 

instinctele barbare, însă nobile, au făcut faţă instinctelor impercivilizate ale Bizanţului, 

acelui amestec de viclenie meschină şi nespusă făţărnicie.”10  

El consideră în continuare că: „ Răul inaugurat sub fanarioţi devine însă şi mai acut 

sub Regulament, căci […] ea a prefăcut vechiul stat oligarhic cu servicii gratuite în stat 

birocratic cu servicii plătite cu bani.”11 

O altă problemă este legată de definirea de ordin constituţional a regimului fanariot, 

care s-a dovedit dificilă. Pentru actul constituţional este cel care defineşte şi are rolul de a 

reglementa funcţionarea regimului. 

                                                 
9 Drăghicescu Dumitru, op. cit., p. 386. 

10 Eminescu Mihai, Publicistică. Referiri istorice şi istoriografice, Chişinău, 1990, p. 275. 

11 Ibidem. 
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Sunt menţinute vechile datini şi Aşezăminte ale Principatelor. Deşi sunt diminuate, 

acestea continuă să funcţioneze, fără să fie abrogate, ele continuă să dea Principatelor 

propria lor individualitate. 

Acestora se alătură reglementările ce sunt impuse de Poartă şi apoi de Coroana rusă, 

care asigură funcţionarea regimurilor „coloniale.” 

Regimul fanariot nu are un act constituţional care să-l definească. Aceste acte 

constituţionale continuă să fie Aşezămintele celor două Principate, la care se adaugă 

reglementările Porţii prin Firmane, Hatişerifuri şi capitulaţii (ahâdnamé), care reprezintă 

de fapt regimul fanariot, ceea ce este o combinaţie greu de definit. Este de fapt o veritabilă 

întortochere între actele constituţionale autohton şi impus. 

Românii continuă în mod constant să recunoască Aşezământul care convieţuieşte 

cu actele constituţionale impuse, care le sunt total străine. 

Din acest aspect rezultă că aceste regimuri „coloniale” sunt artificiale şi nelegitime. 

Ele sunt „ilegale” deoarece se situează în afara legiuirilor româneşti, pentru că românii nu 

au fost sub nicio formă consultaţi. 

Ele sunt considerate de Ioan Lupaş ca fiind: „…timpul încercărilor de înstrăinare, de 

abatere de la vechile datini şi rânduieli.”12 

Cu referire la consecinţele nefaste ale regimului, istoricul Dimitrie Onciul consideră că: 

„…răul cel mai mare […] a fost stricarea moravurilor, corupţia morală în stat şi în societate.”13 

Regimurile au lăsat urme adânci urme adânci prin mentalităţile românilor, dar şi 

prin starea de înapoiere în care se află majoritatea populaţiei. 

Dar ceea ce este de o gravitate extremă constă în distrugerea spiritului de 

solidaritate la români la toate nivelurile societăţii. Până la această dată, solidaritatea a 

reuşit să supravieţuiască cu succes puternicelor presiuni din exterior. De această dată, 

românii nu mai sunt solidari între ei, deoarece regimurile „coloniale” au reuşit să o 

distrugă într-o manieră fără precedent în istorie. Este un aspect peste care în mod constant 

s-a trecut cu uşurinţă, astfel că a rămas destul de puţin cunoscut. 

Lipsa de solidaritate care ulterior a generat absenţa simţului civic cu toate 

implicaţiile sale, a fost menţionată doar accidental, fără a se recurge la o analiză pertinentă 

din punctul de vedere al cauzalităţii. 

Asupra acestora nu s-a acţionat în vederea eradicării lor, nici după ce regimul şi-a 

încetat în mod oficial existenţa. Iniţiativele care au fost întreprinse pe această linie s-au 

dovedit târzii şi superficiale. 

Aceste urme adânci în mentalitatea românilor dobândite în această perioadă sunt 

bine încetăţenite. Astfel, mita, traficul de influenţă, corupţia, mica învârteală, furtul de 

                                                 
12 Lupaş Ioan, op. cit., p. 145. 

13 Onciul Dimitrie, op. cit., p. 99. 
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orice natură, invidia, prejudecăţile ş.a. sunt veritabile urme ale acestei perioade, care din 

nefericire se resimt şi se perpetuează şi în prezent ca un nefast blestem. 

Impuse prin forţă, în conjuncturi destul de tulburi, regimurile „coloniale” reprezintă 

interesele unor puteri străine (Imperiul Otoman şi Rusia), deoarece fac parte din planurile 

acestora cu privire la zona central-estică a Europei. Se poate constata că ele reprezintă 

politica acestor puteri, fiind menţinute de acestea pentru satisfacerea unor scopuri şi prin 

urmare nu sunt legitime deoarece nu reprezintă opţiunea românilor. 

Grefate pe criza existentă în interior, regimurile „coloniale” sunt o expresie tipică a 

dominaţiei străine a cărei înlăturare în condiţiile create, devine destul de greu de întrevăzut. 

Cu referire la regimurile „coloniale”, istoricul Petre P. Panaitescu consideră că: „Într-o 

vreme de umilinţă, când toate erau de vânzare şi corupţia era singura armă cu care puteai 

obţine onoruri şi bani, au dispărut vechile caractere dintr-o bucată ale strămoşilor noştri.”14 

La români, fanariotismul este unul din fenomenele deosebit de controversate şi în 

prezent. Unii au încercat să-i sublinieze doar trăsăturile negative, iar alţii au căutat să-l 

reabiliteze şi l-au justificat prin prisma luptei între români şi greci. 

Au existat tendinţe de a considera fanariotismul drept „perioada cea mai neagră” a 

istoriei românilor, evident cu referire la fiscalitate. S-a refuzat să se recunoască 

naţionalismul boierimii autohtone, care a fost etichetat drept „porniri din interese egoiste.” 

Este greu de admis că într-un astfel de context acţiunile boierimii muntene şi moldovene 

ar fi avut drept mobil numai astfel de „porniri”. 

Rădăcinile regimului fanariot expresie tipică a Sistemului Otoman se regăsesc în 

puternicele frământări şi contradicţii din secolele XVI-XVII în condiţiile creşterii în 

intensitate a presiunilor Imperiului Otoman asupra Principatele muntean şi moldav. 

Precedat de etapa prefanariotă, prin însăşi evoluţia sa, regimul fanariot se împarte în 

două etape. Prima etapă cuprinsă între anii 1711; 1715-1774, este cea în care regimul fanariot 

cunoaşte forma tipică a unui control absolut al Porţii asupra Principatelor extracarpatice, 

devenite propriile sale „colonii”. Cea de-a doua etapă cuprinsă între anii 1774-1829, este 

caracteristică prin îngrădirea arbitrariului Imperiului Otoman de Rusia în calitate de putere 

protectoare a Principatelor extracarpatice, cu drept exclusiv de a interveni la Constantinopol 

în problemele lor. Această perioadă a dublei dominaţii sau a protectoratului rusesc este 

caracterizată printr-o sporire continuă a influenţei Rusiei în această parte a Europei. 

O altă împărţire este efectuată de istoricul Nicolae Iorga care consideră că au existat 

trei etape şi anume: fanariotismul de tradiţie românească (până la jumătatea secolului al 

XVIII-lea), fanariotismul filosofic (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea) şi 

fanariotismul naţional grecesc (prima jumătate a secolului al XIX-lea). Prima etapă 

                                                 
14 Panaitescu Petre P., op. cit., p. 205. 
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cuprinde rămăşiţe ale vechiului mod de organizare a Principatelor, a doua corespunde cu 

filosofia luminilor, iar cea de-a treia cu tendinţa grecilor de a acapara total Principatele. 

Cu etapele sale de evoluţie, regimul fanariot apare ca un tot unitar, o veritabilă 

„structură.” El devine astfel ceva suprapus, peste ceea ce exista în înainte, asemenea unui 

strat, destul de dificil de definit şi aprteciat la o primă vedere. 

După cum se poate constata, regimul fanariot se constituie într-o realitate ce nu 

poate fi ocolită deşi încercările de a-i diminua şi anihila locul şi rolul său nu au lipsit. Şi 

nici nu s-a întreprins nimic pentru a se ameliora nefastele efecte pe care le-a avut. 

Instaurarea regimului fanariot este legată de momentul 1711, devenit prin 

amploarea sale unul din momentele tulburi ale istoriei. La această situaţie se ajunge după 

circa două secole de acţiune a Porţii prin Sistemul Otoman, la care se adaugă deceniul care 

l-a precedat în care sunt efectuate operaţii „subtile”, ce au rolul de a pregăti terenul în 

vederea administrării unei lovituri decisive. 

Vidul diplomatic creat, a permis Imperiului Otoman să acţioneze în Principatele 

Ţara Românească şi Moldova şi Austriei să-şi impună propriul său punct de vedere în 

Principatul Transilvania. 

Pentru a evita o eventuală ocupare a Principatelor extracarpatice de Coroana 

austriacă aflată în plină expansiune15, Sultanul Ahmed al III-lea este convins de Alexandru 

Mavrocordat că se impune o schimbare de regim. Hotărârea este luată de Poartă în calitate 

de putere suzerană, în virtutea celui mai puternic, fără nicio explicaţie. 

După evoluţia în înregistrată în ultimul secol de fenomenul grecesc, o astfel de 

propunere în acest moment nu mai constituia o noutate. Dar a venit într-unul din 

momentele cele mai potrivite şi deosebit de favorabile. Ideea substituirii Domnitorilor 

români cu greci este acceptată fără nicio reticenţă. 

Este de fapt o lovitură de forţă care a trecut aproape neobservată în contextul existent 

atunci. Ea poate fi doar dedusă din modul în care este operată substituirea în ambele Principate. 

Aproape total neobservată a rămas şi optica grecilor cu privire la Principate. Ei 

consideră că acestea „se cuvin” lor şi au dreptul să le stăpânească. 

În invocarea acestor drepturi pe care nici pe departe nu le aveau, grecii au dat dovadă de 

o inventivitate ieşită din comun. Un exemplu în acest sens constă în încercarea fără precedent a 

grecilor de a înlocui limba română ca limbă oficială a Principatelor cu cea greacă. Astfel, 

majoritatea documentelor, actelor oficiale din această perioadă încep să fie elaborate în limba 

greacă care este introdusă în administraţie, învăţământ, biserică şi alte domenii de activitate. 

Printr-o intensă propagandă s-a căutat să se demonstreze că limba română este 

practic incapabilă să poată asigura învăţarea sau traducerea vreunei ştiinţe. Ea este o limbă 

„înapoiată” a unui popor înapoiat pe care ei grecii au fost investiţi de providenţă să-l 

                                                 
15 După intrarea în vigoare a Tratatului de la Karlowitz din 1699, intenţiile viitoare ale Austriei în zonă nu erau greu de 

dedus [n.n., C.-V.T.]. 
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„civilizeze.” Este sugerată superioritatea limbii greceşti care trebuie să fie impusă mai 

devreme sau mai târziu ca limbă oficială a Principatelor. Au existat chiar unele tendinţe de 

interzicere totală a limbii române în numele „civilizării”, ceea ce face parte din optica 

grecilor cu privire la Principate. 

Nu trebuie omis faptul că limba română înregistrează un proces de degradare, 

cauzat pe de o parte de impunerea grecismelor, iar pe de altă parte de exagerările latiniste 

ale intelectualităţii transilvane refugiate în Principate. 

De această dată grecii caută să preia în propriul lor beneficiu aplicarea „legii 

nescrise” cu privire la refacerea Imperiului Bizantin. Ori dacă existenţa 

„condominiumului” greco-turc îi împiedică să o aplice, dar de fapt nici nu manifestă 

această intenţie, deoarece existenţa unei astfel de situaţii le este convenabilă. 

Astfel tendinţa grecilor de a „coloniza” Principatele Ţara Românească şi Moldova 

devine în bună parte explicabilă. La fel şi motivaţia care a stat la baza cererii ce a fost 

formulată de Alexandru Mavrocordat. 

În Moldova, schimbarea de regim nu înregistrează dificultăţi, datorită instabilităţii 

politice existente de mai mult timp. Un precedent exista deja prin aşa-zisele „experimente” 

de domnii fanariote. 

În ziua de 6 octombrie 1711, Sultanul Ahmed al III-lea numeşte prin Firman ca 

Domnitor al Moldovei pe Nicolae al III-lea Mavrocordat.16 

În Ţara Românească, prin domnia Familiei Cantacuzino exista o stabilitate politică 

de circa trei decenii. Conflictul din interiorul acestei Familii, produce mazilirea 

Domnitorului Constantin al II-lea Brâncoveanu în aprilie 1714 şi înlocuirea lui cu Ştefan al 

III-lea Cantacuzino. Respectivul conflict nu se stinge odată cu schimbarea lui Constantin al 

II-lea, iar pentru Poartă devine profitabil pentru a-şi impune propriul său punct de vedere. 

În ziua de 25 decembrie 1715, Sultanul Ahmed al III-lea dispune prin Firman 

numirea ca Domnitor al Ţării Româneşti a lui Nicolae al III-lea Mavrocordat.17 

Nicolae al III-lea este Domnitorul cu care începe regimul fanariot în ambele Principate 

în mod oficial. Noua reglementare care a adus o schimbare de regim, este de fapt o „ruptură” de 

proporţii înregistrată de regimul precedent care a deschis etapa regimurilor „coloniale.” 

Asupra regimului fanariot există încă numeroase controverse care sunt generate de 

problema definirii sale. După modul de funcţionare şi din punctul de vedere al actului 

constituţional, acest regim s-a dovedit destul de greu de definit. 

Acest aspect este cauzat de faptul că regimul fanariot nu are un act constituţional 

care să-l definească. 

                                                 
16 A mai domnit în Moldova cu începere din anul 1709 [n.n., C.-V.T.]. 

17 A fost adus din Moldova, unde este numit Mihail al II-lea Racoviţă, care mai domnise cu începere din anul 1703 [n.n., 

C.-V.T.]. 
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Se consideră că un astfel de act există prin vechile Aşezăminte care consfinţesc 

„dreptul cutumiar”, ce sunt menţinute în vigoare deşi prevederile lor în această situaţie 

sunt mai mult de ordin teoretic. Deşi mult diminuate din punctul de vedere al propriei lor 

importanţe, Aşezămintele înregistrează schimbări minore în conţinutul lor. 

În paralel, Poarta introduce reglementări proprii din care cel mai des sunt folosite 

Firmanele, emise pe parcursul întregii perioade. 

Odată cu instaurarea „protectoratului” Rusiei, la Poartă sunt emise noi reglementări 

prin care se caută o nouă definire a regimului şi o justificare a menţinerii sale. Printre 

acestea sunt Hatişerifurile din 1774, 1784, 1802 şi 1806, Senedul din 1783 şi Cartea de 

Lege (Kanunâmé) din 1792. 

Aceste reglementări cuprind prevederi ce se referă în mod direct al Principate. La 

acestea se adaugă şi capitulaţiile (ahâdnamé) din secolele precedente care sunt menţinute 

în vigoare sau reconfirmate. Prin intermediul lor, Imperiul Otoman a recunoscut 

Principatele Ţara Românească şi Moldova ca „teritorii neocupate şi slobode.” 

Pe de altă parte, Rusia a introdus în anul 1811 Regulamentul Organic al Ţării 

Româneşti, în care se stabilea în propria sa variantă principalele norme pentru organizarea 

statului. Având în vedere conjunctura existentă la acea dată şi interesele Coroanei ruse, acest 

Regulament ce se doreşte un act constituţional, a existat doar teoretic deoarece nu a fost aplicat. 

Regulamentul Organic din 1811 constuie un precedent, deoarece va fi reluat după 

aproape două decenii. 

Aceste reglementări sunt de fapt adevăratele acte constituţionale ale regimului. Ele 

sunt modificate mereu sau schimbate în funcţie de conjunctură sau de interesele şi 

orientările înalţilor demnitari de la Poartă. 

O analiză atentă din punctul de vedere al actului constituţional dovedeşte că el se 

află de fapt în cadrul celor trei domenii prin care Imperiul Otoman exercită un control 

absolut asupra Principatelor extracarpatice. 

Controlul Imperiului Otoman asupra Principatelor Ţara Românească şi Moldova 

este strict şi cuprinde trei domenii care sunt vitale pentru propria lor existenţă statală. Ele 

sunt pur şi simplu „acaparate” de Poartă şi controlate în mod absolut, constituind de fapt 

reala structură a regimului. 

Principalul domeniu unde Poarta exercită un control absolut şi total asupra 

Principatelor extracarpatice este instituţia domniei. 

Domnitorii fanarioţi provin din cartierul constantinopolitan Fanar, unde se află 

Patriarhia ortodoxă, al cărei scaun este ocupat permanent de greci. 
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Despre aceştia, Florian Cristescu consideră că: „Şi fiindcă voievozii aceştia greci 

erau aproape toţi dintr-o mahala a Constantinopolului, de lângă farul sau fanarul de pe 

malul Bosforului, lumea i-a poreclit domni de la Fanar sau domni Fanarioţi.”18 

Familiile de aici îşi aveau ascendenţa în vechile familii bizantine, dar şi în cele 

greceşti care au prosperat din activităţi comerciale. 

Dinu C. Giurescu consideră că o parte a grecilor Din Fanar: „…ocupau aşadar, la 

Înalta Poartă, locuri de mare încredere, erau deţinători ai secretelor de stat.”19 

Persoane instruite ce dispun de mari posibilităţi financiare, reprezentanţii acestor 

familii au o mare căutare la Poartă, datorită averii şi a cunoaşterii limbilor de circulaţie 

europeană, ceea ce la permite servească ca translatori şi diplomaţi. Prin mituire cu mari 

sume sau cadouri substanţiale, reuşesc să cumpere aceste posturi destul de uşor. La 

aceasta contribuie din plin şi reţeaua întinsă de relaţii de care dispun.20 

La turci, exista concepţia potrivit căreia Profetul a interzis musulmanilor să înveţe 

limbile vorbite de creştini. La aceasta se adaugă şi dispreţul constant manifestat de turci 

faţă de creştini, ceea ce contribuie la refuzul lor categoric şi sistematic de a învăţa limbile 

de circulaţie europeană. 

Pentru traducători este înfiinţată la Poartă funcţia de mare dragoman ce este în 

bună parte echivalentă cu cea de ministru de externe. Datorită preţuirii din partea 

Sultanilor şi a marilor viziri pentru servicii aduse în beneficiul Imperiului Otoman, marii 

dragomani după eliberarea din funcţie pot obţine cu relativă uşurinţă domnia într-unul din 

cele două Principate. 

Turcii sunt interesaţi ca aceşti „funcţionari” să fie Domnitori în Principate, deoarece 

sunt consideraţi oameni neutri şi de încredere, fără nicio legătură cu problemele lor. 

Statutul Domnitorului este astfel mult diminuat şi redus la cel de „guvernator” care 

trebuie să execute necondiţionat ordinele Porţii. 

Domnitorul era în acelaşi timp un înalt funcţionar în administraţia Sultanului 

unde deţine rangul de paşă cu două tuiuri. În acest mod, statutul de „guvernator” este pe 

deplin justificat. 

Fanarioţii constituie potrivit aprecierii istoricului Vlad Georgescu un „pre-partid 

politic” divers din punct de vedere al componenţei, dar bazat pe interese comune de clan.21 

                                                 
18 Cristescu Florian, Povestea neamului nostru, vol. III, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1922, p. 128.  

19 Giurescu Dinu C., op. cit., p. 172. 

20 Unul din marile secrete păstrat cu desăvârşire şi menţionat de istoricul Nicolae Iorga, constă în existenţa unui fond 

lăsat prin testament de Împăraţii bizantini la Locurile Sfinte, aflat sub controlul Patriarhiei. El este utilizat în secret ca 

mijloc de corupţie, prin care se obţin favorurile înalţilor demnitari de la Poartă. Ceea ce se cheltuie din acest fond este 

scos, completat şi suplimentat de la bisericile şi mănăstirile din Principate. Dacă a existat acest fond despre care ştia un 

număr restrâns de persoane, atunci se ajunge la o latură a domniilor fanariote total necunoscută, care poate să ofere 

tulburătoare surprize.[n.n., C.-V.T.].  

21 Georgescu Vlad, op. cit., p. 136. 
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Ei constituie veritabile „companii”ale unui sistem de exploatare publică. Este interesant 

modul în care aceste „companii” s-au constituit şi au acţionat. 

Mai mulţi greci se grupau în jurul unui astfel de personaj contribuind cu propriile 

economii şi împrumuturi la susţinerea lor spre a obţine domnia într-unul din Principate. În 

momentul în care cel susţinut ajunge Domnitor, nu înapoiază direct sumele investite, ci îi aduce 

pe creditori cu el şi îi plasează în funcţii înalte. Având putere de decizie, creditorii sunt cei care îşi 

recuperează sumele investite prin sistemul de biruri şi comercializarea funcţiilor în stat. 

Evident, aceste acţiuni sunt tolerate şi tratate cu o exagerată indulgenţă de 

Domnitorii fanarioţi (se ştie de ce) în virtutea unor înţelegeri prealabile de ordin obscur. 

Una din grijile constante ale Domnitorilor constă în distrugerea arhivelor personale 

a documentelor care atestă astfel de acţiuni. Este o măsură abilă prin care se previne o 

deconspirare a propriilor lor acţiuni şi o ştergere a urmelor. Această măsură este extinsă şi 

asupra „castei” fanariote şi a birocraţiei. 

Se cuvine specificat că prin această măsură „companiile” au garanţia că nu vor fi 

trase niciodată la răspundere din lipsă de dovezi.22 

Apariţia şi funcţionarea acestor „companii” de exploatare, se constituie în principala 

„realizare” a regimului fanariot. 

Cei ce au domnit în Principate provin din familiile: Callimachi, Caragea, Ghica, 

Hangerli, Ipsilanti, Mavrocordat, Mavrogheni, Moruzi, Racoviţă, Ruset, Şuţu. Originea 

acestor familii este diversă (greacă, română, bulgară, albaneză), deoarece la Poartă nu se 

ţine cont de acest lucru, pentru că se are în vedere doar gradul de obedienţă şi posibilităţile 

financiare de care dispun, la care se adaugă fără a se putea omite „relaţiile” pe care le au. 

Turcii au reuşit cu mare măiestrie să întreţină un spirit de suspiciune, ură, 

duşmănie între aceste familii. Nu trebuie omis faptul că întreţinerea unei astfel de 

atmosfere, face parte din programul turcilor cu privire la Principate, verificat şi aplicat de 

mult timp, stare de spirit care le aduce substanţiale beneficii. 

În cadrul „condominiumului” greco-turc se cuvine remarcat că turcii au reuşit cu o 

remarcabilă măiestrie să vâneze această slăbiciune a grecilor. 

Cu referire la acest aspect, Constantin Gane afirmă că: „Şi toată duşmănia aceasta 

sălbatecă de la creştin la creştin şi de la neam la neam din pricina Moldovei şi a Munteniei 

le venea, din pricina unor Scaune în nişte Curţi dărăpănate, dar care ţineau ascunse, sub 

treptele lor, aurul holdelor noastre şi lăsau să strălucească deasupra baldachinelor, 

blazoanele deşertăciunii omeneşti !”23 

                                                 
22 Absenţa aproape totală a unor astfel de arhive şi documente au făcut destul de dificil studiul acestei perioade. Dacă 

acestea ar fi existat şi în acest caz surprizele ar fi fost de mari proporţii [n.n., C.-V.T.].  

23 Gane Constantin, op. cit., p. 160. 
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Nu există o evidenţă clară şi exactă a cuantumului sumei cu care era cumpărată 

domnia într-unul din cele două Principate. Evident, nu a existat niciun interes pentru a se 

efectua o astfel de dezvăluire. 

După puţinele date existente, preţul achitat la Poartă pentru o domnie, se ridica la 

colosala sumă de 5-6.000.000 piaştri, respectiva sumă fiind oscilantă în funcţie de licitaţie, 

numărul de candidaţi şi posibilităţile lor financiare. Gradul de aproximaţie provine şi de la 

faptul că echivalentul unei astfel de sume putea fi achitat direct în aur. 

Prin urmare, între Familii există o permanentă concurenţă, iar rivalitatea a generat 

forme de manifestare de o mare diversitate şi spontaneitate. Prin această modalitate, turcii 

reuşesc să le poată controla cu uşurinţă. 

O restrângere de ordin numeric a Familiilor care au dreptul de a domni în 

Principate, este operată de Poartă printr-un Regulament (Hatihumaiun) emis la 5 ianuarie 

1819. Se prevede că de la data intrării sale în vigoare domniile în Principate, funcţiile de 

dragoman în Divanul otoman şi Amiralitate, vor fi ocupate prin rotaţie numai de 

reprezentanţi din Familiile Callimachi, Moruzi şi Şuţu (două familii) considerate a fi cele 

mai „fidele” intereselor Porţii. 

Prin respectivul Regulament se recurge la oficializarea legală a stăpânirii asupra 

Principatelor Ţara Românească şi Moldova a celor patru Familii şi a grecilor, apropiaţi sau 

favoriţi ai acestora. Stăpânirea lor asupra celor două Principate urma să fie perpetuă, 

pentru totdeauna, drept extins şi asupra succesorilor lor. Se produce o spectaculoasă 

anulare a „dreptului cutumiar” consfinţit de Aşezământ. 

Această stăpânire este recunoscută pentru totdeauna şi oficializată. După cum 

reiese, Principatele nu mai aveau nicio scăpare, nicio altă variantă, pentru o perioadă de 

timp ce se dovedeşte incertă. 

Se schiţează sistemul unei alternanţe a acestor patru Familii la conducerea 

Principatelor, un fel de „rotativă” pentru ele şi acoliţii lor, cărora acestea le erau pur şi 

simplu dăruite perpetuu.  

Regulamentul din 1819 produce divergenţe între greci, care va contribui din plin la 

tulburările ulterioare şi la modificările pe care le-au adus. 

Feriţi de privirile indiscrete de la Constantinopol, după ce ajung Domnitori în 

Principate, fanarioţii se comportă total diferit. De această dată, principalul lor scop constă 

în strângerea de averi fabuloase în timpul cel mai scurt posibil pentru ca să-şi recupereze 

sumele cheltuite, să-şi asigure domnia, confirmarea într-o altă domnie, sau traiul în cazul 

în care erau alungaţi şi nu mai puteau domni. 
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În acest sens, Florian Cristescu sesizează că: „Domnii trimişi de Împăraţi nu mai 

erau voievozi mândri şi viteji, erau ca nişte trimişi ai Sultanului, buni numai să strângă 

birurile şi să jefuiască veniturile ţării.”24 

Dobândirea de averi se bazează pe ridicarea continuă la cote greu de suportat şi 

diversificarea continuă a impozitelor care devin apăsătoare. 

Cu referire la acest aspect, Mihail Eminescu consideră că: „Dările grele pentru care 

nu i se da naţiunei nici o compensare, erau dări pentru îmbogăţirea personală şi repede a 

acestor oameni, care trebuiau să se folosească de scurta durată a domniei lor…”25 

Obligaţiile faţă de Poartă ale Principatelor extracarpatice nu includeau şi nici nu 

atingeau averile Domnitorilor fanarioţi şi ale apropiaţilor lor care erau neimpozabile. Pe de 

altă parte, fanarioţii urmăreau în mod constant să-şi îmbogăţească propria familie şi pe 

apropiaţii lor, a căror avere se apropia ca mărime de cea a lor, sau în unele cazuri chiar o 

depăşea. Această situaţie, le permitea fanarioţilor şi apropiaţilor lor să ducă o viaţă de 

nababi orientali, de un lux exorbitant, pe care ei şi acoliţii lor îl afişează în mod ostentativ, 

în contrast cu sărăcia în care se înfundau Principatele. 

Sub acest aspect, totul se făcea sub presiunea timpului, deoarece Domnitorii nu 

ştiau cu exactitate cât timp de domnie le este acordat de Poartă, a cărei optică se putea 

schimba în mod imprevizibil în orice moment. 

Turcii au avut mai mult de câştigat datorită comportamentului imprevizibil al 

înalţilor demnitari de la Poartă. În frunte cu Sultanul şi marele vizir, aceştia manifestă o 

permanentă oscilaţie. Indiferent de mijloace şi de modul de comportare (imprevizibilitatea 

este extinsă şi în relaţiile cu statele europene) se urmăresc interese precise, multe dintre 

ele dictate de moment sau de conjunctură. 

În raporturile cu Domnitorii din Principate, acest comportament nu mai constituie o noutate. 

Dar modul umilitor în care sunt trataţi Domnitorii fanarioţi în cadrul ceremoniei de 

investire sau după ce au fost maziliţi şi aduşi la Constantinopol, atinge în această perioadă 

apogeul şi ajunge la forme fără precedent. Respectivul mod de a trata pe Domnitorii 

fanarioţi asemenea unor „slugi” printr-o permanentă punere în stare de „inferioritate” şi 

totală „umilire” reflectă poate cel mai bine dispreţul total al turcilor faţă de creştini. 

Umiliţi la Constantinopol, odată ajunşi Domnitori în Principate, aceştia la rândul 

lor, recurg la o umilire a supuşilor pe care îi tratează exact cum i-au tratat turcii. 

În dorinţa de a sublinia acest aspect, Dumitru Drăghicescu consideră că: „Tot ce se 

făcea şi cu deosebire ce nu se făcea la Constantinopol era ţinut în seamă cu sfinţenie de 

către bucureşteni şi ieşeni.”26 

                                                 
24 Cristescu Florian, op. cit., p. 129.  

25 Eminescu Mihai, op. cit., p. 270. 

26 Drăghicescu Dumitru, op. cit., p. 260. 
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Din punctul de vedere al duratei, domniile sunt scurte (în medie de trei ani), iar pe 

parcursul regimului fanariot sunt operate 40 de schimbări în Ţara Românească şi 36 de 

schimbări în Moldova. O parte a Domnitorilor fanarioţi domnesc alternativ în Ţara 

Românească şi Moldova. 

În acest sens Florian Cristescu este de părere că: „Dacă în timpul acestor trei ani 

domnul nu ştia cum să-şi mulţumească stăpânii, uşor putea să fie mazilit, adică dat afară şi 

înlocuit cu un altul mai darnic de mână şi mai meşter la potrivirea plocoanelor.”27 

Schimbările dese ale domniilor se datorează în bună parte pretextelor Porţii, 

materializate de obicei în acuzaţia de „trădare” (multe dintre ele erau inventate) sau 

intrigilor şi uneltirilor contracandidaţilor care ofereau o sumă mai mare, ceea ce face ca 

domnia să devină o simplă licitaţie. 

Prin Tratatul de la Küciük Kainargi din 1774, Rusia a încercat să impună procedura 

alegerii Domnitorilor pentru o perioadă de şapte ani, ce nu a fost recunoscută de Imperiul 

Otoman. Deşi confirmată oficial de Poartă prin Hatişeriful din 1802, această procedură nu 

a fost decât destul de rar aplicată. 

La alegerea Domnitorului de boierime se renunţă după anul 1730 în favoarea 

procedeului numirii. La acest procedeu se renunţă prin Convenţia de la Cetatea Albă din 

1826, care prevede că Domnitorul poate fi ales de Sfatul boieresc, cu voia ţării fiind 

recunoscut de Imperiul Otoman şi aprobat de Rusia.  

Destul de controversată, procedura alegerii Domnitorului pe o perioadă de şapte 

ani, rămâne cel puţin teoretic în vigoare până la 1829. 

Unul din aspectele deosebit de interesante ale instituţiei domniei, constă în modul în 

care Poarta asigură supravegherea, reconfirmarea şi schimbarea Domnitorilor în Principate. 

Acest factor este capugi-başa28 cunoscut şi sub numele de capegi-başa sau capigi-

başa. Funcţia sa la Poartă este de şef al uşierilor Seraiului (Palatul Sultanului), ceea ce 

reprezintă o înaltă demnitate. 

Cu începere din secolul al XVI-lea dobândeşte şi atribuţia de a opera schimbarea 

Domnitorilor în Ţara Românească şi Moldova. 

El este turc şi alegerea sa se efectuează din rândul familiilor turceşti a căror 

fidelitate faţă de Poartă nu poate fi pusă la îndoială. 

Odată cu instaurarea regimului fanariot, rolul lui capugi-başa sporeşte brusc prin 

acordarea de puteri excepţionale. Până la această dată se vorbea de existenţa sa, dar 

sporirea bruscă şi spectaculoasă a propriei sale baze de putere îl aduce pe primul plan în 

relaţiile dintre Principate şi Poartă. 

Principala sa misiune este de a supraveghea pe Domnitorii fanarioţi şi de a asigura 

schimbarea lor. Prin statutul său cu totul aparte, capugi-başa se supune doar Sultanului, 

                                                 
27 Cristescu Florian, op. cit., p. 130. 

28 La români este cunoscut sub numele de capugiu [n.n., C.-V.T.]. 
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marelui vizir şi înalţilor demnitari de la Poartă, fără să dea socoteală autorităţilor locale. El 

este foarte bine plătit şi direct răspunzător pentru activitatea sa. 

În cazul unor erori sau de neîndeplinire a ordinelor date, el putea să fie destituit sau 

executat. Prin urmare, capugi-başa este direct interesat de îndeplinirea în mod exemplar 

şi cu maximum de profit a ordinului dat. 

Ca executant, el îşi constituie un grup propriu, în multe cazuri plătit de acesta, care 

îl sprijină în îndeplinirea cu succes a misiunilor. 

De obicei, venirile lui capugi-başa se asociază şi cu ordine discrete date autorităţilor 

din zona Dunării de a ordona corpurilor de oaste să prade Principatele. În schimb, le 

garantează „impunitatea” şi absolvirea de orice responsabilitate. Astfel, venirea sa într-unul 

din cele două Principate creează psihologia unei puteri uriaşe în faţa căreia nu există opoziţie. 

El vine la Bucureşti sau la Iaşi cu Firman de numire, confirmare, mutare sau destituire în 

care se fac specificări clare cu privire la situaţia Domnitorului. El putea fi dus la Constantinopol 

sau ucis pe loc în funcţie de intrigile existente sau de cerinţele exprese ale Porţii. 

Aşa-zisa ceremonie de schimbare atinge punctul culminant prin rostirea cuvântului 

mazâl („schimbat”) însoţit de punerea şalului negru pe umăr. Pentru Domnitorul pus în 

această situaţie însemna că din acest moment devenea vulnerabil şi se putea aştepta la orice. 

Această situaţie a dus la inocularea treptată a mentalităţii potrivit căreia pierderea 

unei funcţii este echivalentă cu pierderea capului. 

Treptat, intervine chiar o „specializare” a lui capugi-başa pentru problemele Ţării 

Româneşti sau ale Moldovei, ceea ce a dus la existenţa a doi capugi-başa pentru fiecare 

Principat. De acest lucru se ţinea mai puţin cont la Poartă. 

Contează doar modul în care îşi duce la îndeplinire ordinul ce i-a fost dat să-l 

execute, de care era direct răspunzător. El are dreptul să-şi aleagă echipa proprie care să-i 

acorde sprijin în îndeplinirea ordinelor Porţii şi protecţia necesară. 

Această persoană care schimba sau confirma domniile fanariote, reprezintă de fapt 

o modalitate a Porţii de a controla strict pe Domnitorii fanarioţi. De asemenea, capugi-

başa are ca principală atribuţie şi cea de a furniza Porţii informaţii exacte cu privire la 

situaţia din Principate, la starea de spirit existentă, la eventuale alianţe ale Domnitorilor cu 

alte state, la intenţiile lor pe termen scurt. 

Durata staţionării sale la Bucureşti şi Iaşi sau în alte zone este nelimitată dacă este în 

beneficiul intereselor Porţii. La fel şi venirea sau plecarea sa din ţară erau cât mai spontane. 

O altă atribuţie trasată lui capugi-başa este de a nu colabora cu boierimea 

autohtonă şi de a nu da curs cererilor sale, considerate în optica turcilor drept „nesincere”. 

Singurele persoane cu care putea colabora erau cele de religie musulmană considerate a fi 

„de încredere”. 
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Prin urmare, acest sinistru personaj care era capugi-başa, pentru Domnitorii 

fanarioţi produce teamă şi repulsie numai la vestea că urmează să sosească. El este 

principalul factor de control şi de supraveghere a Porţii asupra propriei lor activităţi. 

Din punctul de vedere al comportamentului şi deciziilor luate, capugi-başa este la 

fel de imprevizibil ca şi înalţii săi stăpâni. 

Domnitorii fanarioţi au parţial atribuţiile vechilor Domnitori şi păstrează vechea 

titulatură de „Domn prin graţia lui Dumnezeu.” Această diminuare alarmantă a statutului 

Domnitorului îl determină pe Mihail Eminescu să considere că: „Domnii fanarioţi sunt 

numai umbrele domniilor vechi.”29 

Dominaţia indirectă a Porţii asupra Principatelor extracarpatice se remarcă şi prin 

menţinerea vechilor structuri organizatorice. 

O importantă contrapondere o constituie Marea Adunare a Ţării (Divanul cel Mare) 

al cărei rol se diminuează total. Practic se evită convocarea sa deoarece ar fi devenit un 

important nucleu de opoziţie. Se ştia că opinia sa ar fi fost contrară regimului, astfel că 

respectiva Adunare nu va fi convocată pe parcursul întregii perioade. 

Ultima alegere a Domnitorului de Sfatul Domnesc (Divanul cel Mic) este 

înregistrată în anul 1730, după care sistemul numirii se generalizează. 

Opoziţia boierimii faţă de Domnitorii fanarioţi este permanentă pe parcursul 

întregii perioade şi cunoaşte forme diverse de manifestare. Se produce o schimbare a 

funcţiei statului care devine de această dată exclusiv fiscală printr-o lărgire aberantă a 

gamei de obligaţii în natură sau în bani. 

Ceea ce nu a fost niciodată încălcat de instituţia Domniei rămân autonomiile de 

ordin administrativ, legislativ sau judecătoresc. Aceste autonomii au rămas practic 

neatinse pe parcursul întregii durate a regimului fanariot. Menţinerea lor dovedeşte cu 

claritate că edificiul statal al Principatelor muntean şi moldav, în ciuda atentatelor comise 

asupra sa, continuă să supravieţuiască. 

Puterea militară a Principatelor extracarpatice decade total, deoarece Domnitorilor 

fanarioţi le este interzis să întreţină armată proprie în afară de corpul de arnăuţi care le 

asigură garda personală. 

Arnăuţii reprezintă un corp de oaste format în majoritate din albanezi. El este 

condus de un ofiţer ce este cunoscut sub numele de bimbaşa. Cu timpul, din punct de 

vedere numeric, acest corp de oaste este în continuă creştere şi diversificare. Pe lângă 

albanezi, în cadrul acestor corpuri de oaste vor intra bulgari, armeni, sârbi şi chiar greci. 

În anul 1741 armatele Principatelor sunt desfiinţate la cererea Porţii, astfel că după 

această dată, corpul de arnăuţi rămâne singura armată a Domnitorilor fanarioţi.  

                                                 
29 Eminescu Mihai, op. cit., p. 270. 
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Este eronat să se creadă că arnăuţii se aflau numai în Capitalele Principatelor. Ei se 

află împrăştiaţi în mici garnizoane pe întregul teritoriu al celor două Principate. Această 

situaţie le permite să recurgă la numeroase abuzuri la adresa populaţiei ce au drept scop o 

îmbogăţire rapidă cu încuviinţarea tacită a Domnitorilor. 

Despre arnăuţi, Mihail Eminescu afirmă că: „…jefuiau pe faţă cu armele încărcate şi 

cu iataganele la brâu…”30 

Acţiunile de acest gen ale arnăuţilor prin care terorizau pur şi simplu populaţia sunt 

frecvente pe parcursul întregii perioade şi au devenit o sinistră „obişnuinţă.” 

Prin desfiinţarea armatei, Principatele sunt lăsate la discreţia trupelor de arnăuţi, care îşi 

permiteau orice, fără să fie trase la răspundere deoarece aveau „acoperire” şi „absolvire” sigură. 

În Principate se mai aflau şi trupe otomane de ocupaţie încartiruite la Bucureşti şi 

Iaşi, comandate de Divan-efendi.31 Ele s-au aflat aproape permanent cu începere din 

secolul al XVI-lea şi constituie un factor de control şi presiune al Porţii asupra 

Domnitorilor fanarioţi. Pe parcursul regimului fanariot efectivele trupelor otomane de 

ocupaţie a fost simţitor suplimentat. 

Pentru ca acest tablou să fie complet, nu trebuie omise acţiunile armatei otomane. 

Astfel de acţiuni sunt iniţiate de conducătorii locali din zona Dunării şi din Bugeac, din dorinţa 

de a-şi suplimenta propriile venituri şi cu complicitatea lui Divan-efendi în multe cazuri. 

Corpuri de armată otomană de mărimi diferite pătrund în Principate pe care le jefuiesc 

sistematic. La români, aceste corpuri de oaste sunt cunoscute sub numele de başbuzuci şi însăşi 

pronunţarea acestui nume provoacă teamă şi repulsie. Numai simplul zvon al venirii 

başbuzucilor produce panică, deoarece numele lor este asociat cu tot ceea ce este mai rău posibil. 

Datorită absenţei totale a izvoarelor, numărul şi intensitatea acestor incursiuni, cât 

şi proporţia valorică a jafurilor comise, au rămas necunoscute.  

Prădarea periodică şi sistematică a unor întinse teritorii ei motivează că o fac în 

numele Porţii, pentru că aceasta le-a ordonat. 

Este uimitoare iluzia creată de aceste corpuri de armată otomană faţă de populaţie 

potrivit căreia prin aceste jafuri aplică „legea.” Adică o execuţie silită pentru care nimeni 

nu avea curajul să-i tragă la răspundere. O gamă întreagă de devastări, incendieri, violuri, 

molestări, asasinate la întâmplare care se efectuau în numele „legii” au terorizat 

permanent populaţia, a cărei situaţie este practic fără ieşire. 

Este imposibil ca la Poartă să nu se fi ştiut de aceste acţiuni. Dar în mod constant nu 

au fost luate în discuţie, ceea ce dovedeşte existenţa unei complicităţi. Potrivit opticii 

înalţilor demnitari de la Constantinopol, astfel de acţiuni fac parte din sistemul otoman de 

administrare al unor teritorii supuse. 

                                                 
30 Ibidem.  

31 Este reprezentantul Porţii inclus în Divanurile celor două Principate cu începere din secolul al XVI-lea [n.n., C.-V.T.]. 



 138 

Populaţia celor două Principate îngrozită şi terorizată de aceste incursiuni ale 

başbuzucilor, manifestă o accentuată tendinţă de a-şi părăsi aşezările în faţa turcilor faţă 

de care nimeni nu-i lua apărarea. 

Un caz tipic este cel al Capitalelor Principatelor Bucureşti şi Iaşi. Din cauza acestor 

dese incursiuni nimicitoare, populaţia din Bucureşti şi Iaşi a avut repetate tendinţe de a 

părăsi total şi pentru totdeauna aceste oraşe. A trebuit multă muncă de convingere din 

partea autorităţilor pentru a stăvili acest exod total din cele două Capitale. 

Din frică sau din dorinţa de a nu se pune rău cu protectorii lor de la Constantinopol, 

Domnitorii fanarioţi nu au luat niciodată în discuţie această problemă. Ei nu doreau „să-l 

supere” pe Divan-efendi, astfel că aceste incursiuni ale turcilor nu există. 

Dacă consulii străini menţionau în rapoartele lor despre aceste incursiuni, acestea erau 

etichetate drept minciuni destabilizatoare, ceea ce constituia o absolvire sigură şi fără comentarii. 

Din nefericire, în ciuda repetatelor încercări de a le eluda existenţa, au constituit 

pentru Principatele muntean şi moldav o realitate, care s-a prelungit constant până spre 

jumătatea secolului al XIX-lea. 

Incursiunile de pradă ale arnăuţilor şi turcilor au rămas nesancţionate şi sunt o formă 

tipică de manifestare, o „obişnuinţă” şi un veritabil calvar suportat de populaţia Principatelor. 

Desfiinţarea armatelor a lăsat Principatele total descoperite, ceea ce s-a dovedit o 

gravă eroare. Boierii au cerut cu insistenţă refacerea oştirii în Ţara Românească şi 

Moldova, cerere care a fost respinsă sistematic de Poartă, sub motivul că apărarea acestora 

este asumată în totalitate de Imperiul Otoman. 

Tocmai acest aspect a dus la confuzie care a născut numeroase interpretări. Adică 

dacă Principatele nu au armată proprie, înseamnă că acestea sunt „provincii” ale 

Imperiului Otoman. Evident, această optică a avut rolul de a „justifica” anexarea acestora 

de Austria sau Rusia pe motiv că sunt „luate de la turci.” 

În cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Poarta va dispune reînfiinţarea 

temporară a armatelor celor două Principate doar în perioada războaielor. După 

terminarea ostilităţilor, aceste armate sunt desfiinţate din ordinul Porţii şi se revine la 

sistemul apărării Principatelor de armata otomană. 

Această situaţie se va menţine până în anul 1824 când din dispoziţia Porţii se trece 

la reînfiinţarea armatelor celor două Principate ceea ce însemna o abrogare a deciziei ce a 

fost luată în anul 1741. 

Interesantă este evoluţia celor două Principate sub aspectul relaţiilor externe. Este 

un domeniu care încetează aproape cu desăvârşire odată cu instaurarea oficială a regimului 

fanariot. Cu începere de la această dată nici un act de politică externă nu mai poate fi 

efectuat de Bucureşti şi Iaşi fără ştirea şi consimţământul Porţii. 

De această dată, Poarta impune Principatelor să nu aibă reprezentanţi permanenţi 

în exterior, decât numai la Constantinopol. 
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Se interzice categoric Domnitorilor să trimită chiar şi simple solii în statele europene. 

Reprezentanţii în Capitala Imperiului sunt numiţi capuchehaiele, iar prin 

intermediul lor, Domnitorii ajung în contact cu politica Porţii şi chiar pot cunoaşte cu 

anticipaţie propria lor soartă. Orice gen de contacte cu alte state, mai ales cu Austria sau 

Rusia sunt deosebit de riscante. 

De multe ori depinde cine este capuchehaie la Poartă şi în ce relaţii se află cu 

Domnitorul. În general, ele sunt persoane de mare încredere ale Domnitorilor, dar nu pot 

fi excluse surprizele pe care aceştia le pot oferi. 

Atitudinea turcilor faţă de Domnitori depinde în bună parte de informaţiile pe care 

capuchehaiele le oferă. Jocul lor dublu poate să ofere surprize ce sunt total imprevizibile. 

Statutul capuchehaielor nu a înregistrat nicio reglementare pentru o perioadă de 

peste un secol. Aşa-zisele reglementări de statut sunt operate la cererea Rusiei prin 

Tratatul de la Küciük Kainargi din 1774 şi Convenţia de la Ainali Kavak din 1779, iar la 

cererea puterilor garante prin Convenţia de la Paris din 1858. 

În ciuda acestor restricţii impuse, potrivit, potrivit aprecierii istoricului Nicolae 

Ciachir, Domnitorii fanarioţi: „…au desfăşurat o politică proprie, ducând tratative fără 

asentimentul Porţii cu diplomaţi străini.”32  

Sub cele trei domenii principale care îl definesc şi îl caracterizează, regimul fanariot 

a constituit un veritabil sistem, rezultat tipic al Sistemului Otoman pe care l-a copiat în 

bună parte, dar în acelaşi timp şi un nefericit precedent. 

Cu referire la acest sistem, Dumitru Drăghicescu considera că: „…robi de am fi fost turcilor 

, aşa cum au fost bulgarii, soarta noastră […] ar fi fost cu mult mai puţin vitregă decât cum a fost 

sub făţărnicia acelei jumătăţi de atârnare, care a făcut atât de mult nefericirea noastră.”33 

                                                 
32 Ciachir Nicolae, Bercan Gheorghe, Diplomaţia europeană în epoca modernă, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1984, p. 174. 

33 Drăghicescu Dumitru, op. cit., p. 386. 
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Abstract: The Romanian Army’s Intelligence Services during the World War I. The first great world 

conflagration was in its initial phase, a war composed of five geopolitical conflicts: between England and 

Germany for marine supremacy, between France and Germany for hegemony over Central and Occidental 

Europe, between Italy and Austria for the Adriatic Sea and the Northern Balkans, between Austria and 

Russia for the Balkan Peninsula and between Russia and Turkey for the straights that provide access to the 

Mediterranean Sea. Thus began in contemporary history not only a large number of wars – a situation 

that tempted some historians to call the 20th Century a century of violence, of wars and massacres – but 

also a genuine golden era of espionage and counterespionage that would eventually point out that superior 

military power on the battlefield was not enough in order to obtain a final decision. There was also a great 

need to obtain superiority on the secret front, within actions of espionage and counterespionage, diversion, 

influence, propaganda and counterpropaganda etc. In other words those domains in which secret 

organizations and information services are usually part of. On the 14th of August 1916 Romania, Russia, 

France, England and Italy signed the secret alliance treaty through which Antanta guaranteed the 

integrity of all Romanian territories. At that time Romania took in turn the obligation of declaring war to 

Austro-Hungary and to cease all links with Antanta’s enemies. This political and military alliance 

recognized Romania’s right to unite with the Romanian inhabited territory in Austro-Hungary. The allies 

said that they would only declare peace in unity and at the same time, that through the peace treaty 

Romania’s mentioned territories would be recognized. Moreover Romania would also be granted the same 

rights as those of Antanta’s Powers at the peace treaties. Antanta also obligated itself to keep the treaty 

secret until the general peace would be signed. On the 11th of August 1916 however, three days before 

signing the treaty with Antanta, a Russian-French agreement was signed through which France and 

Russia decided in secret, without Romania’s knowledge, to agree upon the decisions that they would make 

during the peace conferences (not to admit Romania within the future peace negotiations with a equal 

status as that of the main powers of Antanta, the territory that would naturally be Romanian and other 

measures) a situation that in fact overwrote the essence and spirit of the treaty signed on the 14th of August 

1916. Based on the fact that the Romanian Army did not properly finish military preparations, Russia was 

expecting that the Romanian Army would be easily defeated in Transylvania. Such a situation would have 

been an excellent occasion for the Tsar’s troops to advance to the Occidental Carpathian line. Thus the 

Russian army would control Moldavia’s entire territory and obtain a strong defensive line on the Eastern 

Front. The secret diplomacy generated a situation in which Romania signed treaties that in fact overwrote 

one another. Thus the sovereignty and the national state integrity were in serious danger because of the 

absence of a certain institution that would assume a prevention role, namely a secret service that would be 
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one step ahead the diplomacy. Consequently, because of the lack of valuable strategic information for the 

policy and military decision makers, the integrity and sovereignty of Romania were threatened. In all, this 

was, in one way or another, the major deficiency that all intelligence services had to face before the 

beginning of World War One. 

 

Keywords: Delta’s Information and Security Service, General Security of the State, The Information 

Structure of the National Defense Ministry – The Army’s Intelligence Service, The Russian-Romanian 

Information and Counter Information Service, The Secret Military Section of Transylvania.  

 

Cuvinte-cheie: Secţia Militară secretă pentru Transilvania, Securitate statului, Servicii de informaţii ale 

Armatei, Serviciul de Informaţii şi Securitate a Deltei Dunării, Serviciul Româno-rus de Informaţii şi 

Contrainformaţii, Structura de informaţii a Ministerului Apărării. 

 

 

 

Organizarea unui serviciu secret de informaţii militar în România, înainte de 

primul război mondial, a întâmpinat numeroase obstacole1. După cum atestă studiile şi 

rapoartele întocmite încă anul 1911 de către ofiţeri de la Marele Stat Major al armatei 

române2, cauzele principale care împiedicau organizarea serviciului de informaţii erau 

„lipsa fondurilor băneşti” şi „inexistenţa unei legi a contraspionajului în timp de pace”3.  

În intervalul 1911-1913 s-au depus eforturi pentru a remedia aceste neajunsuri. 

Începând cu 31 ianuarie 1913, a intrat în vigoare Legea contraspionajului în timp de pace 

şi au fost întocmite proiecte de organizare a unui nou serviciu de informaţii, dar fără un 

rezultat practic, aşa cum atestă documentele de arhivă, fondurile alocate fiind destinate 

altor întrebuinţări4. Legea stabilea ca infracţiune transmiterea sub orice formă a 

informaţiilor despre apărarea ţării şi prevedea ca sancţiuni închisoarea corecţională de 

la 1 la 5 ani sau o amendă de la 500 la 5 000 de lei.5 

Structura informativă a Ministerului Apărării Naţionale este atestată atât în 

lucrările memorialistice cât şi în documentele de arhivă.  

Astfel, Mihail Moruzov, directorul Serviciului Secret de Informaţii6, menţiona că 

„până la războiul balcanic din 1913, armata noastră n-a dispus de un serviciu de informaţii 

propriu-zis”. Abia în acel an, când armata română a intrat în Bulgaria, s-a izbit de lipsa unui 

asemenea serviciu „şi atunci s-au luat primele măsuri pentru organizarea acestuia”.7 

 

                                                           

1 Troncotă 1998, 152.  

2 Romania World War I:1 1987, 125. 

3 Romania External Policy 1986, 162. 

4 Troncotă 1998, 159. 

5 Cf. Monitorul Oficial 242, joi, 31 ianuarie/13 februarie 1913, 11225-11227. 

6 Personalitatea lui Moruzov este deosebit de bine conturară în cartea lui Troncotă 1997; vezi şi Ochea 2011, 111-118. 

7 Apud Troncotă 1998, 155. 
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Serviciul de Informaţii al Armatei Române la începutul Primului Război 

Mondial 

 

La rândul lui, Eugen Cristescu8 – director al Siguranţei şi ulterior al Serviciului 

Special de Informaţii – ne oferă următoarele detalii în legătură cu serviciul de informaţii al 

armatei române la începutul primului război mondial: „Marele Stat Major, prin Secţia a 

II-a, activa şi el în domeniul informativ. Pe lângă statele majore ale marilor unităţi 

militare funcţiona câte un birou II, care făcea contrainformaţii în armată şi 

contraspionaj pe teritoriu. Prin ofiţeri special pregătiţi şi agenţi de frontieră se infiltrau 

în ţările vecine elemente informative pentru adunarea materialului ce-i era necesar, în 

special în Ardeal, unde aceştia aveau legătură cu patrioţii români din acea provincie”.9  

Pentru serviciile de informaţii româneşti, mai ales pentru cele cu caracter militar, s-au 

înregistrat în perioada 1914-1916 mari carenţe şi în ceea ce priveşte măsurile de protecţie 

contrainformativă. Bogata literatură istoriografică dedicată participării armatei române la 

primul război mondial a acordat spaţii largi evidenţierii stării de spirit profund patriotice a 

majorităţii românilor.  

Numai că, după cum au evoluat evenimentele, istoria a demonstrat că patriotismul nu 

a fost suficient pentru a ne asigura decizia într-o campanie ce-şi propunea ca obiectiv 

strategic realizarea unităţii naţional-statale. Dimpotrivă, îndrăznim să afirmăm că, în 

momentul acela, avântul patriotic a fost anulat, în cea mai mare parte, de vulnerabilităţile 

în plan contrainformativ, atât ale armatei, cât şi, în general, ale societăţii româneşti. 

Afirmaţia face referire la scurgerea secretelor de stat şi militare sau de a căror divulgare s-

au făcut vinovaţi chiar unii dintre cei care, prin însăşi natura profesiei, erau obligaţi să 

vegheze cu sfinţenie la apărarea şi protejarea lor.  

Structurile informative implicate în culegerea de date şi informaţii subordonate 

Ministerului Apărării Naţionale au fost organizate după modelul francez al Secţiei Statistice; astfel, 

este creată în cadrul Marelui Stat Major Secţiunea II, în preajma primului război mondial fiind 

organizată în două diviziuni:  

- Divizia I – studierea, analizarea şi sintetizarea datelor referitoare la armatele 

puterilor europene şi statelor balcanice;  

- Divizia a II-a – cu sarcini specifice contraspionajului militar şi coordonând 

Serviciul Interior – contraspionaj, Serviciul Exterior – cu rezidenţi interni şi externi; 

Serviciul Mobil – cu agenţi de control şi de legătură. 

                                                           

8 Numit astfel de Cristian Troncotă 2005; cf. Troncotă 1994, 39-58. 

9 Troncotă 1994, 95. 
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În timpul primului război mondial, structurile informative se diversifică şi 

funcţionează în subordinea Marelui Stat Major – Secţia a II-a cu Biroul 5 Informaţii şi a 

Marelui Cartier General – Biroul 2 Informaţii. 

Eforturile ofiţerilor români din cadrul M.St.M. de a reorganiza Serviciul de 

Informaţii al Armatei, sub forma unui Birou 5 din Secţia a II-a M.St.M. au fost pe deplin 

justificate în condiţiile în care corupţia, neglijenţele stupide, traficul de influenţă din 

„înalta societate”, uşurinţa condamnabilă cu care au fost tratate problemele importante 

pentru interesul naţional şi, nu în ultimul rând, „pălăvrăgeala” au produs adevărate 

ravagii în societatea românească.10 

Documentele de arhivă confirmă afirmaţiile lui Eugen Cristescu despre Biroul 5 din 

Secţia a II-a a Marelui Stat Major, care este atestat documentar prin „Proiectul de 

Organizare”.11 

Documentul intitulat „Proiectul de organizare” a fost întocmit probabil în 

primăvara anului 1916, dar a fost pus în aplicare abia după intrarea României în război. 

Numai că, aşa cum avea să spună Mihai Moruzov, mai târziu, „un astfel de serviciu nu se 

poate improviza”.12 Acest lucru explică şi faptului că Biroul 5 n-a putut avea eficienţă în 

campania din toamna anului 1916. 

În conformitate cu „Proiectul de Organizare”, Biroul 5 trebuia condus de către un ofiţer 

superior, cu grad de locotenent-colonel şi de un ajutor, cu grad de maior, fiind format din două 

diviziuni: 

- Diviziunea I (Studiul armatelor străine) era compusă din 4 subdiviziuni: A 

(Austro-Ungaria), R (Rusia), G.F. (Germania, Franţa, Italia şi Elveţia), B (Peninsula 

Balcanică, Bulgaria, Serbia, Grecia, Turcia şi Albania).  

- Diviziunea a II-a (Serviciul Informaţiilor) era condusă de subşeful Biroului 5 şi se 

compunea din trei subdiviziuni:  

- Subdiviziunea I (Serviciul Interior sau Contraspionajul), condusă de către un civil, 

având principala misiune de „a împiedica organizaţiile de spionaj străine să acţioneze pe 

teritoriul românesc”, „la nevoie să le intoxice cu ştiri false”;  

- Subdiviziunea a II-a (Serviciul Exterior), formată din agenţi permanenţi şi ficşi, cu 

reşedinţa în oraşele Odessa, Chişinău, Ungheni-Ruşi, Sofia, Şumla, Timişoara, Sibiu, Cernăuţi, 

Belgrad, Braşov şi Rusciuk (agenţii erau recrutaţi dintre români pe baza sentimentelor de 

naţionalitate şi puteau să-şi creeze la rândul lor, agenţi, ceea ce însemnă că jucau rolul de 

rezidenţi, iar informaţiile trebuiau comunicate direct la centru); 

- Subdiviziunea a III-a (Serviciul Mobil), care avea în componenţă agenţi mobili 

sau de legătură şi curieri de control. Agenţii mobili făceau legătura cu cei ficşi, aducând 
                                                           

10 Troncotă 1994, 159. 

11 Apud Troncotă 2002, 43. 

12 Troncotă 2004, 36. 
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informaţii sau transmiţând ordine. Aceştia trebuiau să cunoască foarte bine limba şi 

obiceiurile locuitorilor din ţara în care erau trimişi în misiune. Curierii de control erau 

ofiţeri din statul major, care se deplasau pentru a lua corespondenţa de la ataşaţii militari 

şi pentru a le transmite instrucţiuni. În timpul misiunii era necesar să culeagă informaţii 

prin observare directă, acţiuni în urma cărora întocmeau un raport (memoriu). Astfel de 

misiuni erau încredinţate o dată pe lună. 

 

Încercări de adaptare a structurilor informative la situaţii de război 

 

Intrarea României în război alături de Puterile Antantei, începând cu data de 14/27 

august 1916, marchează, în acelaşi timp, începutul unei noi etape în activitatea structurilor 

informative româneşti cu caracter militar. 

 Trecerea ţării de la starea de pace la starea de război implica şi adaptarea 

structural-organizatorică a serviciilor de informaţii militare la noua situaţie.  

În conformitate cu Înaltul Decret cu nr. 2784 din 27 august 1916, privind 

reorganizarea Marelui Stat Major (în partea operativă – Marele Cartier General – şi partea 

sedentară – Marele Stat Major), s-a produs şi o reorganizare a Serviciului de Informaţii 

Militare. 

La Marele Cartier General a funcţionat Biroul 2 Informaţii, ca structură specializată în 

culegerea de informaţii pentru Secţia Operaţii, iar la Marele Stat Major (partea sedentară) a 

fost organizat „Biroul 5 Informaţii”, însărcinat cu supravegherea ştirilor, adică cu măsuri 

contrainformative.  

Eugen Cristescu menţiona în „Memoriile” sale că „după începerea războiului, în 

constituirea Marelui Cartier General a intrat o puternică Brigadă Specială de Siguranţă 

pentru acţiune informativă şi apărarea spatelui comandamentelor militare”.13 

După retragerea în Moldova a armatei române şi a unei părţi a populaţiei, a 

Parlamentului şi a majorităţii clasei politice, inclusiv a Casei Regale, în paralel cu măsurile 

de reorganizare a armatei, s-au întreprins şi acţiuni de consolidare în scopul eficientizării 

randamentului în domeniul informaţiilor şi contrainformaţiilor.  

Documentul prin care s-a purces la o astfel de acţiune purta titlul de „Instrucţiuni 

asupra organizării” şi schiţa „doctrina activităţii de informaţii militare, preciza rolul şi 

locul misiunilor informative, stabilea organizarea Biroului de Informaţii de la Marele 

Cartier General. Alte precizări ale instrucţiunilor se refereau la: modul de desfăşurare a 

activităţii informative şi a manipulării informaţiilor; atribuţiile personalului îndrituit cu 

misiuni informative; stabilirea cu mai multă exactitate a misiunilor aviaţiei de 
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recunoaştere şi a modului de executare a cercetării aeriene; coordonarea activităţii 

agenţilor secreţi”. 

Astfel, la 12 iunie 1918, prin Ordinul de zi nr. 191, semnat de generalul Constantin 

Cristescu – şeful Marelui Stat Major, se reorganiza Secţia a IV-a Informaţii, care adapta 

activitatea în domeniu pentru situaţia de pace, iar la 18 aprilie 1918, prin Înaltul Decret regal 

nr. 1979, prin modificările şi completările la Legea de organizare a Ministerului de Război, 

s-a procedat la o nouă reorganizare a serviciilor de informaţii, cu o structură tot mai 

completă, prin crearea Secţiei a V-a Informaţii şi Contrainformaţii14, pusă sub comanda 

colonelului Constantin Bălcescu, inclusă în Diviziunea a II-a a Marelui Stat Major şi 

organizată pe două birouri: 

- Biroul 1 Informaţii, care dispunea de 4 sub-birouri: Studiul armatelor din Balcani; 

Studiul armatelor din Vest; Studiul armatelor din Est plus Germania şi Austria; Redactarea 

şi tipărirea buletinelor de informaţii periodice, broşuri cu studii făcute asupra armatelor 

străine şi lunară pregătitoare, privind cursurile de informaţii; 

- Biroul 2 Contrainformaţii era structurat doar pe două sub-birouri: Culegerea şi 

adunarea prin agenţi a informaţiilor secrete din ţările străine şi Serviciul columbofil; 

Serviciul de contrainformaţii, contraspionaj, propagandă şi cenzură. 

Ulterior, la 28 octombrie/10 noiembrie 1918, intervenind a doua mobilizare a 

armatei române s-a trecut la organizarea pentru campanie, ocazie cu care s-a creat: 

- Secţia a II-a (cu un birou de informaţii şi altul de contrainformaţii) pentru 

„Armata de operaţiuni“ – subordonat Marelui Cartier General;  

- Secţia a IV-a Informaţii („Partea Sedentară”) – subordonată Marelui Stat Major.15  

 

Alte structuri informative 

 

Biroul Mixt. O altă structură informativă care a activat în perioada neutralităţii, 

atestat documentar doar de un raport întocmit de Mihail Moruzov, era formată din ofiţeri 

ai Marelui Stat Major al armatei române şi agenţi ai Siguranţei Generale, birou redus ca 

număr, mijloace logistice şi susţinere materială.  

O astfel de structură poate fi interpretată şi ca o formulă de cooperare între 

Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne în materie de informaţii ce priveau 

strict domeniul sistemului apărării şi siguranţei naţionale.  

Făcând referire într-un raport la această structură16, Mihail Moruzov afirma că 

rezultatul colaborării în cadrul Biroului Mixt „a fost nul”.17 

                                                           

14 Troncotă 2002, 58. 

15 Troncotă 2002, 58-59. 

16 Troncotă 2002, 45. 

17 Troncotă 2002, 97. 
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Secţia militară secretă din Transilvania şi rolul său în campania pentru apărarea 

României Mari. Alte atestări documentare evidenţiază că în primele zile ale izbucnirii 

războiului, acţiunile cu caracter informativ, organizate în Transilvania de structurile 

specializate româneşti, au folosit agentura secretă. Agenţii fuseseră recrutaţi din rândul 

numeroşilor români transilvăneni care îşi manifestaseră sentimentele naţionale. Ei au pus 

la dispoziţia structurilor informative româneşti, înfruntând mari riscuri, toată priceperea 

pentru culegerea de date şi informaţii necesare planului de campanie în ipoteza intrării 

României în război contra Austro-Ungariei.  

Cu ajutorul unor astfel de colaboratori patrioţi s-au creat câteva centre informative în 

Transilvania, Banat şi Bucovina. Misiunea acestora era de a supraveghea pregătirile militare ale 

Puterilor Centrale în cele mai mici detalii, a teatrului de operaţiuni în care urmau să acţioneze 

unităţile militare româneşti.  

Semnificativă în această privinţă este scrisoarea adresată la 7 iulie 1915 de Matei C. 

Cosma ministrului de Război român, prin care îi cerea să fie repartizat la Comandamentul 

trupelor române când acestea vor pătrunde în Transilvania „prin locurile cunoscute” şi pe 

care „le indicase”.18  

Astfel de centre informative au funcţionat la Braşov, Sibiu, Cluj, Timişoara, Suceava 

şi în alte oraşe Transilvania şi Bucovina. 

Valoroase informaţii cu caracter militar despre pregătirile de luptă ale Puterilor 

Centrale au cules pentru comandamentele armatei române colaboratorii Centrului Braşov, 

condus de Spiridon Boite. Activitatea acestui centru a fost sprijinită de 200 de colaboratori.19 

În luna noiembrie 1918 a început constituirea Gărzilor Naţionale – organe de 

ordine şi informaţii ale mişcării naţionale a românilor, care au avut atribuţii în ce 

priveşte realizarea unităţii naţionale şi atribuţii informative şi contrainformative.20 

Alături de Gărzile Naţionale, documentele atestă existenţa unei structuri informative, 

numită Secţia Militară Secretă (S.M.S.) care şi-a desfăşurat activitatea în Transilvania în 

perioada noiembrie 1918 – noiembrie 1919, înfiinţată de Comitetul Român Central din 

Transilvania pentru a contracara activitatea duşmănoasă a elementelor diversionist-

teroriste maghiare.21 

Acest serviciu de informaţii unic în felul lui şi foarte apropiat de cerinţele moderne 

ale timpului, avea 31 de membri interni şi 46 externi, fiind organizat pe patru secţii: o 

secţie de spionaj şi informaţii politice (condusă de medicul Carol I. Sotel), o secţie 

militară (condusă de Emilian Savu), o secţie de propagandă (al cărei şef era inginerul 

                                                           

18 Troncotă 2002, 44. 

19 Troncotă 2002, 45. 

20 Gheorghe 2004, 534. 

21 Gheorghe 2004, 534. 
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Gheorghe Chelemen) şi o secţie muncitorească (condusă de preotul militar dr. Iuliu 

Florian). 

Realizările concrete ale Serviciului Militar Secret au fost descrise de Aurel Gociman, într-o 

lucrare intitulată România şi revizionismul maghiar, apărută în 1934, în care a publicat şi 13 

documente (rapoarte).22  

Prin conţinutul lor, rapoartele atestau că „membrii acestei organizaţii (S.M.S. – n.n.) au 

dat dovadă de un curaj şi o disciplină extraordinară, şi de numele lor sunt legate multe acte de 

eroism românesc, înainte şi după intrarea armatei române (în Ardeal – n.n.), dintre care 

menţionăm faptul că au: 

- demontat 16 tunuri ungureşti din Cetăţuia Clujului, cu care secuii vroiau să iasă în 

întâmpinarea armatelor române;  

- demontat 6 tunuri la Dej;  

- cutreierat tranşeele secuieşti, făcând rapoarte şi spionaj;  

- adus documente secrete din Budapesta;  

- reuşit să pună mâna pe arhivele profesorului Apathi;  

- scăpat pe mulţi români condamnaţi la moarte în Ungaria; 

- furnizat acte de mare preţ pentru interesele româneşti pentru Conferinţa de pace; 

- prins spioni maghiari;  

- confiscat multe milioane de coroane transmise din Budapesta ungurilor din Ardeal;  

- înfiinţat gărzi naţionale la sate şi consilii;  

- constituit linii telegrafice secrete, interceptând ordinele ce s-au dat din Ungaria 

sfaturilor şi gărzilor ungureşti din Ardeal etc.  

La rugămintea Comandamentului trupelor române din Transilvania, această organizaţie 

(S.M.S. – n.n.) a funcţionat până la data de 1 noiembrie 1919, servind cu acelaşi eroism cauza 

românească. 

În paralel cu structurile menţionate, în timpul primului război mondial au mai avut 

atribuţii informative şi structurile de cooperare cum au fost: o structură care colabora cu 

experţii francezi din cadrul Misiunii Speciale conduse de Henri Berthelot şi Serviciul de 

Informaţii româno-rus. 

Misiunea Militară Franceză condusă de generalul Berthelot avea în componenţa sa: 

un stat-major, două birouri de informaţii, un serviciu telegrafic, un serviciu radiotelegrafic 

şi un număr de avioane şi aerostaţii de cercetare, care puteau avea un aport important în 

domeniul informaţiilor. Numit consilier militar al regelui Ferdinand, comandantul 

nominal al armatei române, Berthelot, instalat la Periş, avea să participe în fiecare 

dimineaţă la prezentarea rapoartelor informative asupra operaţiilor, luând cuvântul şi 

expunându-şi cu claritate ideile. Documentele sale, înaintate Marelui Cartier General, 

                                                           

22 Troncotă 2002, 59-60. 
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evidenţiază ideea apărării cu orice mijloace a integrităţii teritoriului, a independenţei 

româneşti. De asemenea pe lângă şeful Biroului 2 informaţii din Marele Cartier General a 

fost numit un consilier francez în persoana locotenent-colonelului Odone. 

Serviciul de informaţii româno-rus era constituit pentru prevenirea pătrunderii 

serviciilor secrete ale inamicului în jurul unităţilor militare româneşti şi ruseşti. Pe lângă 

realizarea cooperării pe linie informativă cu trupele ruse, el a desfăşurat o vastă activitate 

contrainformativă şi de poliţie militară în zona frontului din Moldova.  

Serviciul de informaţii şi contrainformaţii româno-rus a avut la început sediul în 

oraşul Roman, iar şeful său a fost Romulus Voinescu23. 

Regulamentul Serviciului de Contrainformaţiuni Român, în colaborare cu Serviciul de 

Contrainformaţiuni Rus, emis de Marele Cartier General al armatei române, a stat la baza 

activităţii Serviciului de informaţii şi contrainformaţii româno-rus.24  

În articolul 1, acest regulament prevedea necesitatea colaborării dintre organele de 

contrainformaţii române şi cele ruse, atât în vederea contracarării acţiunilor de spionaj 

ale inamicului, cât şi pentru descoperirea oricăror infracţiuni săvârşite împotriva celor 

două armate.25 

 

Concluzii 

 

În România, gândirea militară a conştientizat rolul important al Intelligence-lui 

(informaţiilor militare) în cunoaşterea inamicului şi în buna desfăşurare a activităţilor 

militare.26 Dar lipsa fondurilor băneşti sau deturnarea lor spre alte întrebuinţări au făcut 

imposibilă organizarea unui serviciu eficient de informaţii al armatei, astfel că declanşarea 

războiului, în luna august 1914 şi, ulterior, intrarea armatei române în campanie, au găsit 

organismul militar şi societatea civilă nepregătite în acest domeniu. 

Totuşi, graţie unei gândiri flexibile, total adaptată la cerinţele frontului şi la interesele 

naţionale, ofiţerii români stat-majorişti au făcut eforturi pentru crearea unor structuri 

informative adecvate şi au apelat la mijloace şi metode imperioase pentru culegerea 

informaţiilor necesare comandamentelor. 

Oricum, se poate constata că Serviciile de informaţii româneşti, dar mai ales 

structurile informative ale armatei române, în ansamblul lor, au urmat o evoluţie 

                                                           

23 Important funcţionar al Siguranţei Statului, organizatorul Siguranţei din Basarabia după Unirea din 1918, avansat 

până la funcţia de director general al Siguranţei Statului. Vezi pe larg Moraru 2008, 299. 

24 Troncotă 2002, 51-53. 

25 Troncotă 2002, 51. 

26 Înţelegerea Intelligence-lui porneşte de la definirea termenului şi înţelegerea conceptului de „intelligence”, unul dintre 

conceptele complexe având în vedere faptul că poate fi utilizat din cel puţin trei perspective şi anume: proces, organizaţie 

şi produs. Cf. Tănase 2009, 26. 
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determinată de mersul evenimentelor politico-militare interne şi internaţionale şi, implicit 

de situaţia armatei române, în funcţie de necesităţile planurilor de campanie sau ordinelor 

operative.  

Structuri informative româneşti au încercat, de multe ori, să se completeze reciproc 

şi, când au reuşit acest lucru s-au obţinut rezultate importante prin structurile de informaţii 

militare şi civile secrete, atât în timpul armistiţiului şi păcii, cât şi în campania contra Ungariei 

comuniste, într-o perioadă când toate serviciile de informaţii oficiale sufereau modificări şi 

reorganizări la intervale scurte, încât este greu să credem că-şi puteau intra rapid în atribuţii 

cu maximă eficienţă.  

Mai trebuie remarcat şi faptul că, în acel timp, România nu dispunea în cadrul 

guvernului său, la nivelul ansamblului structurilor de informaţii de un serviciu de 

centralizare, analiză, evaluare, şi valorificare a informaţiilor de interes pentru apărarea 

şi promovarea intereselor naţional-statale.  

Aceste activităţi, atât de specializate şi tehniciste dar de mare importanţă, care 

intrau de regulă în atribuţiile serviciilor de intelligence erau lăsate în responsabilitatea 

membrilor guvernului, care la rândul lor se consultau cu primul ministru şi cu regele sau 

difuzau informaţiile în stare brută, în cel mai bun caz, însoţite uneori de opinii personale.27 

Deci, lipsa de măsuri eficiente în materie de contracarare a surselor de insecuritate 

şi multe din vulnerabilităţile societăţii româneşti din acea perioadă explică, în mare 

măsură, reacţiile factorilor de decizie ai statului român, sub imperiul stărilor emoţionale, 

pentru că primul război mondial a găsit România nepregătită la unul din cele mai 

importante capitole ale suprastructurii statale: activitatea de informaţii (intelligence).  

După război, prin reforme structurale, se formează treptat o comunitate informativă 

închegată, compusă din Consiliul Superior al Apărării Ţării, Biroul Permanent al Micii 

Înţelegeri, structurile informative şi de siguranţă din Ministerul de Interne şi Serviciile 

specializate din Ministerul Apărării Naţionale.  

Între acestea, o importanţă apreciabilă a avut Serviciul Secret de Informaţii al Armatei 

Române.28  
 

                                                           

27 Troncotă 2002, 98. 

28 Vezi pe larg, Troncotă 2004. 
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Se poate afirma, fără ocoliş, că istoria rămâne o conspiraţie permanentă a 

adevărului revelat – atunci când există cu adevărat – şi, totodată, produsul unei cercetări 

laborioase a unui corp profesionist de ţinută şi rigoare. 

Prezenţa ei, în forme variabile şi viziuni paralele, nu exclude existenţa unor 

momente aflate în registre sau felii suprapuse care se destăinuie fie prin descoperirea a noi 

surse documentare, fie – şi acest fapt devine din ce în ce mai rar – prin unele mărturii 

trăite şi oferite „bătrânei doamne”; considerându-le orizonturi care completează nu doar 

setul cognoscibil, dar şi istorii latente care pot tranzita o realitate încă neexplorată. 

S-au vărsat tone întregi de cerneală în dorinţa istoricilor şi cercetătorilor, în 

încercări repetitive sau câteodată chiar paralele pentru a fixa momentul şi mai ales 

preliminariile celui de-al doilea război mondial. Astfel cercetătorii au izbutit să explice şi 

chiar să justifice iminenţa celor două războaie fie printr-un Real-politik afirmat şi susţinut 

de evoluţia inexorabilă a unor evenimente născute şi dezvoltate de către o aristocraţie 

politică oarbă chiar în faţa propriilor interese, darămite pentru naţiunile conduse, fie prin 

acceptarea şi promovarea unor ideologii criminale.  

Căci ce s-ar fi petrecut şi ce sorţi ar mai fi avut intenţiile belicoase ale lui Wilhelm al 

II-lea dacă nu ar fi fost demis Cancelarul de Fier, Otto von Bismarck şi politica sa precaută, 

dacă nu chiar categorică, faţă de Omul de la Nord (Imperiul Ţarist), ţinându-se cont că fără 
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sprijinul direct acordat şubredului Imperiu Chezaro-Crăiesc, primul război mondial nu ar 

fi avut consemnat în cronica sa tragică decât un atac asupra unui membru al familiei 

imperiale şi nu ar fi aprins butoiul de pulbere al primei conflagraţii mondiale? Poposind în 

timpurile noi, cine ştie dacă o Germanie înfrântă ajutată financiar, efectiv şi constant, ar 

mai fi produs un exemplar cu dizabilităţi flagrante ca Adolf Hitler, care să polarizeze 

voturile a 11 milioane de şomeri şi să ducă în mormânt peste 9 milioane de germani în cel 

mai sângeros conflict militar din istoria planetei? 

De asemenea, răspunderile unor catastrofe majore nu se pot mărgini numai la 

apariţia şi tolerarea unor personaje nefaste: prăbuşirea Imperiului Romanovilor nu s-a 

datorat doar unui Lenin, Troţki sau Buharin, care au reuşit să transforme mizeria 

milioanelor de mujici înarmaţi într-o forţă revoluţionară, condusă cu autoritate militară, 

dar animată de un crez politico-social. S-ar părea că s-a afirmat în destinul Europei 

noastre, în secolul al XX-lea, cel mai încărcat de schimbări profunde, dar şi de peste 70 de 

milioane de victime, coexistenţa unei corespondenţe de valoare opusă.  

Exemplele sunt nenumărate. Revoluţia bolşevică de la Petrograd putea fi stârpită 

printr-o acţiune britanică (11 divizii) propusă de tânărul lord al amiralităţii Winston 

Churchill, dar a fost suficient ca partidul laburist să convingă Casa Regală de 

inoportunitatea unei intervenţii care ar fi putut atrage mişcări de stânga în metropolă, 

poate chiar şi în imperiu. Momentul era cu atât mai indicat cu cât ofensiva celor trei 

generali naţionalişti – Denikin, Wranghel şi Iudenici – şi a amiralului Kolceak începuse să 

capete relief.  

Mai târziu, un alt exemplu l-a constituit pasivitatea conducătorilor Wehrmacht-ului 

faţă de ascensiunea lui Hitler la putere şi desfiinţarea parlamentului şi a partidelor politice: o 

iresponsabilitate plătită de poporul german cu cele nouă milioane de victime ale războiului.  

O altă pagină din istoria deceniului patru, care este cap de afiş în pregătirea de facto 

a conflictului care urma să se declanşeze peste trei ani, a fost denunţul politic şi militar al 

Franţei când a permis, la 7 martie 1936, încălcarea prevederilor tratatului de la Versailles-

ul. Armata germană a intrat în Renania, deşi guvernul francez fusese prevenit de serviciile 

speciale asupra posibilităţii acestei agresiuni.  

Mai mult decât atât, forţele care participau la operaţiune (două divizii germane) erau 

total insuficiente şi a existat o propunere a Statului Major Francez de intervenţie armată. Alţii, 

de opinii opuse, considerau că fără aliaţi, Anglia şi Italia, replica franceză ar fi fost sortită 

eşecului. Din păcate Franţa şi-a ascuns neputinţa prin jalnice proteste diplomatice1.  

                                                 
1 Mai târziu, parlamentarii francezi, descoperindu-şi un mare curaj retrospectiv, vor arunca întreaga vină pe Înaltul 

Comandament Francez, reproşându-i generalului Gamelin că ar fi cerut mobilizarea ca o condiţie de intrare în campanie. 

Acesta însă îşi cunoştea foarte bine rolul în raport cu puterea politică care limita armata franceză la o atitudine pasivă. Fără 

îndoială s-a comentat că un şef militar de altă ţinută ar fi găsit o soluţie şi ar fi ştiut să impună guvernului punctul său de 

vedere, dar pentru asta executivul ar fi trebuit să găsească un alt comandant. Altfel, cum ar fi putut un şef lipsit de o armată 
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Şi astfel, Hitler a dobândit baza materială pentru crearea Wehrmacht-ului şi a 

trecut con brio primul test politic de la înscăunarea sa la cancelaria Reich-ului.  

 

Dacă nu ar fi existat Rapallo, nu ar fi existat nici Ruhr (Henry Kissinger) 

 

Hotărât lucru, Versailles-ul s-a dovedit în următorii ani o povară cumplită mai mult 

pentru învingători decât pentru învinşi, iar moştenirea sa ar fi dus la fund prin 

despăgubirile imense impuse Germaniei chiar şi o ţară prosperă cum erau Statele Unite.  

Apariţia cancelarului Stresemann – comparat mai târziu cu un miracol care s-a repetat 

prin Konrad Adenauer – la conducerea Germaniei a însemnat abandonarea unor poziţii 

defensive şi reactivarea aşa-zisei politici „de împlinire”, ce nu numai submina relaţiile deja 

încordate între învingătorii războiului, Anglia şi Franţa, dar le şi încuraja.  

Noua republică de la Weimar, care socotea tratatul de la Versailles drept „cea mai 

mare escrocherie a istoriei”, a ştiut cu dibăcie să vânture în faţa Europei eventualitatea 

prăbuşirii Germaniei, cu o consecinţă înspăimântătoare: răspândirea bolşevismului în 

Europa şi ajungerea lui pe marginea Rinului.  

În fond, prin prima tranşă acordată drept despăgubiri în valoare de 2 mld. de dolari, 

Germania căpăta 2 mld. de dolari (împrumut) din partea Statelor Unite în cadrul 

programului de ajutorare semnat de bancherul american Charles Dawes, mentor al 

ajustării împovărătoarei datorii a Germaniei faţă de Franţa (în mod special).  

În 1922, într-un oraş de pe Coasta de Azur italiană s-a consumat un epifenomen al 

spiritului de la Versailles, care a reînnodat o politică veche, abandonată de cei care au 

declanşat primul război mondial: diplomaţia lui Bismarck faţă de Imperiul Ţarist. 

Germania, în tentativa sa de a obţine un moratoriu asupra despăgubirilor, a început să facă 

ochi dulci Moscovei, care deja propusese relaţii diplomatice şi anularea oricăror pretenţii 

una faţă de cealaltă.  

Cicerin, comisar pe probleme externe al ruşilor, a reuşit, în cele din urmă, să obţină 

o întrevedere în 15/16 aprilie 1922 cu diplomaţii germani, redactând, în aceeaşi noapte, un 

acord prin care Uniunea Sovietică şi Germania stabileau relaţii la cel mai înalt nivel.  

Din fericire pentru Europa, nici sovieticii şi nici germanii nu au dat curs unor tratative 

cu caracter militar, dar au deschis calea cooperării în vederea năruirii Versailles-ului.  

Istoricii au apreciat că acest tratat ar fi putut fi anulat imediat prin încheierea unor 

tratate care să vizeze una dintre părţi sau o alianţă fermă între puterile învingătoare, pe 

care însă englezii nu o doreau câtuşi de puţin, de unde s-a născut ideea că Rapallo a 

                                                                                                                                                                  

modernă, să facă dovada caracterului său printr-o intervenţie directă? În concluzie, pentru ratarea acestui moment care a 

fost hotărâtor în judecata de apoi a istoriei, deschizând apetitul lui Adolf Hitler către victimele ce au urmat, responsabilitatea 

a purtat-o integral clasa politică franceză care a pierdut ultima ocazie de a înăbuşi aventura nazistă.  



 155 

însemnat prima bătaie de gong pe o scenă care a anticipat tragicul tratat dintre Hitler şi 

Stalin din 23/24 august.  

 

Locarno sau iluzia unui tratat permanent 

 

Rareori un tratat internaţional a fost dorit cu mai multă ardoare şi iarăşi de puţine 

ori autorii săi au primit recunoaşterea unor virtuţi pacifiste prin faimoasa distincţie a 

premiului Nobel pentru pace.  

Multă vreme tratatul a fost considerat piatra unghiulară nu doar a unei înţelegeri între 

naţiunile învinse şi cele învingătoare, dar şi a unui spirit care a încercat pentru un răstimp 

foarte scurt mai mult să definească decât să rezolve amintirea şi frustrările unui Versailles care 

conţinea in nuce, prin victimizarea Germaniei, toate şansele unei noi răfuieli.  

Pe de altă parte, Locarno reprezenta, paradoxal, şi ultima lovitură de gong pentru o 

realitate ce se impusese prin acceptarea fostului învins în rândul naţiunilor şi statelor 

egale. La recviemul acestei stări contribuise direct America, prin retragerea sa din Liga 

Naţiunilor, dar şi Regatul Unit, printr-o succesiune de guverne de stânga care nu se sfiau 

în a declara importanţa dezarmării ca fiind cea mai eficace armă împotriva războiului. 

Locarno a însemnat şi o ultimă tentativă de înţelegere între Franţa şi Germania în 

perioada interbelică, cu atât mai mult cu cât Franţa se obligase să retrocedeze regiunea 

ocupată Saar, fără executarea plebiscitului prevăzut prin tratatul de la Versailles. De 

asemenea, Republica a III-a se angaja să evacueze Renania în interval de un an.  

În schimb, Germania se oferise să achite o sumă importantă pentru minele din Saar 

(300 milioane de mărci). În fond problema centrală era dacă la masa verde a negocierilor 

Germania accepta post factum unele condiţii (cele mai importante) ale tratatului de la 

Versailles sau dimpotrivă, va refuza aceste demersuri.  

S-a afirmat că după eşecul Locarno, republica franceză a început să conştientizeze la 

nivel economic şi militar propriile sale slăbiciuni. Cert este că în anul următor, 

considerându-se cu un grad de vulnerabilitate ridicat pe frontiera de nord şi de est, ea îşi 

construieşte un sistem de autoapărare, care să-i ofere garanţia fruntariilor sale, dar în 

acelaşi timp consemnând şi neputinţa, ba chiar indiferenţa faţă de ceea ce se putea petrece 

peste Rin, abandonându-şi astfel rolul crucial în stabilitatea frontierelor statelor 

succesorale – Polonia, Cehoslovacia, Estonia, Letonia, Lituania etc.  

În concluzie, eşecul tratativelor de la Locarno îşi are o justificare atât prin retragerea 

Americii ca garant şi iniţiator al Versailles-ului, cât şi prin neîncrederea Regatului Unit 

într-o versiune a unei păci unde interesele Angliei să fie reprezentate.  

Locarno a avut însă şi o parte pozitivă, dar nu pentru Franţa care, în principiu, dar 

şi de fapt, rămăsese singura chezaşă a mult contestatului Versailles: industriaşii şi 

bancherii americani au intrat puternic în Germania, contribuind major la refacerea 
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economică a unei ţări care nu demult părăsise pragul falimentului. Iar un an mai târziu, în 

iunie 1927, Comisia de Control Militar Interaliat, străjera dezarmării Germaniei, este 

desfiinţată, funcţiile sale fiind preluate de către Liga Naţiunilor, care de fapt, nu poseda un 

corp de control calat pe o astfel de activitate.  

În acelaşi an (1927) Aristide Briand se întrece pe sine în a a propune guvernului 

S.U.A., cu ocazia aniversării a 10 ani de la intrarea Americii în război, un proiect de tratat 

prin care se denunţa ideea războiului între cele două state şi se dorea rezolvarea 

conflictelor pe cale amiabilă. Proiectul a căpătat o extensie printr-o propunere americană 

ca renunţarea la conflict să capaciteze cât mai multe naţiuni.  

Pactul de la Paris, cunoscut drept kelloggian, denunţa războiul şi fusese semnat de 

15 naţiuni. Nu mult timp după acest succes au apărut compromisuri şi modificări. Franţa, 

de exemplu, a introdus o clauză prin care se legalizau războaiele de autoapărare, precum şi 

cele impuse de statutul Ligii Naţiunilor şi de altfel de toate alianţele încheiate de această 

ţară. America de asemenea a tropăit. Invocând doctrina Monroe, a susţinut dreptul la 

legitimă apărare şi chiar prevederea că fiecare naţiune poate şi trebuie să fie singurul 

judecător pe care îl reclama legitima sa apărare.  

Prin pactele de mai sus, devenea clar, odată cu imperativul revizuirii Versailles-ului, 

că Franţa ajunsese să conştientizeze renaşterea unei Germanii care după moartea lui 

Stresemann aştepta un conducător sau o ideologie care să-i permită să ajungă la paritate, 

într-o Europă în care nesiguranţa încă domnea, atât asupra frontierelor sale, cât şi asupra 

tendinţei revanşarde împărtăşită de naţiunile învinse.  

În raport cu spectrul politic al statelor ce au supravieţuit celui de-al doilea război 

mondial, învinse sau învingătoare, şi care s-au găsit împărţite într-o lume bipolară, prin 

războiul rece, deceniul al treilea în Europa s-a caracterizat printr-o dinamică invers 

proporţională între o Germanie într-o ascensiune politică şi economică uniform accelerată 

şi o Franţă debusolată de miasmele victoriei şi din ce în ce mai dispusă să-şi reducă 

responsabilitatea faţă de unele ţări cărora le garantase suveranitatea şi independenţa. 

 

Stresa – o ocazie ratată 

 

Având o experienţă deja câştigată cu prilejul Antantei cordiale şi startul unui tratat 

cu implicaţii militare cunoscute, înaintea primului război mondial, şi în dorinţa de a 

contrabalansa ascensiunea lui Hitler din ce în ce mai pregnantă, după retragerea sa din 

Liga Naţiunilor şi „Convenţia” pentru dezarmare, Franţa s-a orientat sub Pierre Laval, 

premier, către un nou tratat de asistenţă mutuală franco-sovietic, care însă avea o 

defecţiune majoră: nu implica nici un angajament de ordin militar.  

Analiştii contemporani au stabilit o gamă de motivaţii completate după cel de-al doilea 

război mondial, pe baza unor studii mai aprofundate, cu întregirea unei stări de fapt de care 
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Republica a III-a Franceză trebuia să ţină cont. Primul era ilustrat de atitudinea pasivă a Marii 

Britanii, care îşi făcuse o tradiţie – în pofida protestelor lui Winston Churchill – din a arbora o 

atitudine pacifistă, iar unii din liderii săi, precum Stafford Cripps, declarau maliţios: „Parcă-l 

vedem ca pe un bătrân baron medieval care râde de ideea dezarmării în baroniile de la el din 

ţară şi arată că singura cale prin care el şi urmaşii lui feudali îşi pot menţine siguranţa şi-şi pot 

păstra vacile este să aibă arme cât mai multe şi mai puternice.”2  

Este greşit a aprecia Franţa ca aflându-se în 1935 într-o stare jalnică. Dimpotrivă, 

înainte de a cădea în braţele unui socialism comunizant, Franţa se prezenta drept cea mai 

puternică naţiune a Europei din punct de vedere militar, chiar dacă Hitler respinsese 

embargoul impus de Versailles.  

Al doilea motiv, tot atât de important, era faptul că un tratat cu U.R.S.S.-ul, fie chiar 

neutru ca angajament, ar fi supărat legăturile tradiţionale cu Regatul Unit.  

Un alt motiv era grefat pe o istorie nu prea îndepărtată de ajutorul pe care Franţa 

încercase să-l dea contrarevoluţiei albe la Odessa şi pe mefienţa lui Stalin faţă de o ţară 

capitalistă care în fond nu-i oferea nici o şansă să-şi împingă Krasnaia Armia în centrul 

Europei. Era prematur atunci ca la masa tratativelor, în registrul politic şi militar să se 

ridice un refuz net al ţărilor sud-est europene de a permite accesul U.R.S.S.-ului pe 

teritoriul lor naţional.  

Cu siguranţă, cunoscută fiind propaganda anticomunistă urbi et orbi a Reichului, 

Franţa, încă necontaminată de iluziile şi speranţele Frontului Popular , şi-a închipuit că 

dacă va exista o presiune către un conflict, el va fi dirijat către est, iar ea se va găsi la 

adăpostul unei linii fortificate şi sporite în capacitatea defensivă de la an la an. 

Apariţia în plan politic a unei perspective de front comun între Franţa, Marea 

Britanie şi Italia s-a înfăptuit sub steagul unei alianţe ce părea că întruneşte condiţiile 

creării unei forţe politice, dar şi militare care prezenta însă şi un fenomen singular: 

atragerea unui regim totalitar – Italia lui Benito Mussolini. Acest fapt s-a consumat la 

Stresa, pe marginea lacului Maggiore.  

Discuţiile au rămas sterile în urmări, iar primul dezertor a fost însăşi Marea 

Britanie, Londra hotărându-se, la numai două luni după conferinţă, să meargă pe o politică 

pragmatică bilaterală, încheind un acord naval cu Reich-ul, oferindu-i şansa celui din urmă 

să aibă o paritate în construcţia de submarine şi să-şi înzestreze flota de suprafaţă într-un 

regim de 3/1 în favoarea Angliei3. Gestul Angliei a fost imitat cu rapiditate de Mussolini, 

care s-a aruncat în aventura războiului cu Haile Selassie4, pe teritoriul căruia, la sfârşitul 

veacului trecut armatele italiene suferiseră o ruşinoasă înfrângere (Adua, 1896). 

                                                 
2 Kissinger Henri, Diplomaţia, Ed. All, Bucureşti, 1998, p. 268. 

3 Ibidem, p. 270. 

4 Kissinger Henri, Diplomaţia, Ed. All, Bucureşti, 1998, p. 272. 



 158 

Politica ulterioară a lui Mussolini s-a modificat de la o atitudine de profundă 

neîncredere şi respingere a Germaniei lui Hitler la o apropiere progresivă care va conduce 

Italia fascistă către un sfârşit inexorabil. Noua atitudine nu a întârziat să se pronunţe în 

1936 când Mussolini a aprobat restituirea abuzivă a Renaniei către Germania lui Hitler, 

ultimul teritoriu zălogit prin tratatul de la Versailles.  

Conferinţa de la Stresa şi-a îngropat singură atuurile şi, în viitor, proprii săi emuli. 

Ea a fost unicul şi ultimul moment când învingătorilor din prima conflagraţie mondială li 

s-a oferit ocazia strângerii rândurilor unei coabitări politice la nivel de puteri şi, totodată, 

state responsabile de destinul Europei. Dacă coaliţia ar fi reuşit sa-şi prelungească 

existenţa, războiul al doilea mondial nu s-ar mai fi produs, iar Hitler în nebunia sa 

incurabilă şi-ar fi dirijat eforturile combative către distrugerea imperiului lui Stalin şi 

realizarea unor vaste regiuni economice subordonate Reichului în estul Europei. Dar n-a 

fost să fie pentru că toţi, cu excepţia lui Stalin, au văzut prea aproape lumea în care trăiau 

şi au căzut lesne în capcana unor interese naţionale sau/şi ideologice.  

Stresa a fost ultima şansă pe care divinitatea a oferit-o Europei pentru salvarea sa. 

Pe urmă, evenimentele şi-au păstrat o cadenţă rapidă şi constantă. De la sancţiunile formale 

aplicate Italiei în urma agresiunii asupra unui stat independent şi membru al Ligii Naţiunilor 

până la eşuarea unei tentative de concordie între premierul francez, Pierre Laval, şi Samuel 

Hoare; abandonarea Renaniei a însemnat şi ea după cum am văzut un semn care punea în 

discuţie capacitatea marilor puteri occidentale în oprirea Germaniei revizioniste. 

Sunt cunoscute riscurile pe care Germania şi le-a asumat în bluful din 7 martie 1936 

cu prilejul ocupării regiunii Renania: la primul foc de armă al părţii adverse mica armată 

germană avea ordin să se retragă fără să răspundă. Interesant este că Hitler strecoară ideea 

gestului său şi în cadrul negocierilor franco-sovietice din 1935. 

A existat, totuşi, un glas oracolar, Pierre Flandin, care cu acest prilej a prezis 

Europei destinul său: „După ce Germania se va întări în Renania, Cehoslovacia va fi 

pierdută, iar curând războiul generalizat va deveni inevitabil.”5 

În contextul în care occidentalii încă bâjbâiau în descifrarea intenţiilor Führer-ului, 

s-au produs două evenimente cu grave consecinţe pentru viitorul continentului. Primul, la 

începutul anului 1934 Dmitri Manuilski promovează o altă orientare a Cominternului cu 

prilejul Congresului al VI-lea.  

Puţin timp după aceasta, Ghiorghi Dimitrov, cu vechi state în Partidul Comunist 

bulgar, ajunge în fruntea Cominternului, adoptând şi el o altă linie în urma căreia social-

democraţii erau acceptaţi în frontul comun antifascist.  

                                                 
5 Ibidem, p. 277. 
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Drept urmare, pe fondul marii crize încheiate în 1933, la alegerile din Franţa (1932) 

socialiştii şi radicalii obţin majoritatea mandatelor în parlament, fără însă a putea realiza o 

coaliţie guvernamentală şi împingând ţara într-o criză guvernamentală prelungită până în 1936.  

 

Drumul victoriei până la dezastru. Anschluss. Ein volk, ein Reich, ein 

Führer 

 

Anexarea Austriei are un dosar greu, dincolo de mulţimile delirante care şi-au 

revărsat entuziasmul cu prilejul intrării trupelor germane în Viena; au existat zeci de 

sinucideri, iar cei 300 000 de evrei din oraş îşi puneau problema destinului lor, cu atât mai 

mult cu cât „vizita amicală” a trupelor germane s-a transformat într-o ocupare efectivă a 

întregii Austrii. În aceeaşi zi, Banca Naţională intră sub autoritatea Reich-ului, precum şi 

cele mai importante instituţii ale fostei republici.  

Agresiunea era vădită şi câteva pagini de istorie europeană pot fi inserate: în 17 

ianuarie 1935, la Roma, se semnase un acord prin care Franţa şi Italia se angajau solemn a 

salva independenţa Austriei. În 13 februarie 1935, la Londra, cabinetul britanic se asociază 

aceloraşi garanţii. Mai mult chiar, în 14 aprilie, Italia, Franţa şi Anglia la Stresa reafirmă 

înţelegerea şi fermitatea lor asupra articolului 50 din Tratatul de la Versailles: Germania 

recunoaşte şi va respecta strict independenţa Austriei... Ea recunoaşte că această 

independenţă va fi inalienabilă6. 

Când în 11 martie 1938, Hitler invadează Austria, iar cancelarul Kurt von 

Schuschnigg este obligat să demisioneze, poziţia Italiei devine ambiguă: solicitat, 

Mussolini se derobează declarând că nu se amestecă într-o problemă legată de politica 

internă a Austriei. La Societatea Naţiunilor, consiliul care trebuia să se sesizeze din oficiu 

asupra încălcării art. 11, care viza evenimente de natură să afecteze relaţiile 

internaţionale, nu ia nici o poziţie, iar ambasadorii Franţei şi Marii Britanii la Berlin, 

evident potrivit unor instrucţiuni superioare, se limitează doar la platonice proteste.  

Agresiunea asupra Austriei avea deja doi ani de presiuni din partea Germaniei, dar 

şi de riposte ale cancelarului Schuschnigg, al cărui discurs din 24 februarie era de o 

vehemenţă transparentă, propunând ca pe 9 martie poporul austriac să răspundă printr-un 

da sau nu Anschluss-ului.  

Replica dură a lui Hitler s-a consumat în câteva ore printr-un ultimatum care cerea 

amânarea plebiscitului, îndepărtarea cancelarului von Schuschnigg şi înlocuirea sa cu pro-

nazistul Seyss-Inquart. La ora 20 în aceeaşi zi, cancelarul Schuschnigg, lipsit de orice 

ajutor european, se înclină în faţa forţei, demisionând. Evenimentele se precipită întrucât 

preşedintele Miklas refuză să demisioneze, demersul însă dovedindu-se inutil prin faptul 

                                                 
6 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 19. 
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că la apelul de noapte al celui care va ajunge cancelar, Seyss-Inquart, Hitler dă ordinul 

pătrunderii trupelor germane în Austria. Astfel Austria devine stat federal german7. 

În epilog, au urmat calde mulţumiri din partea Führer-ului adresate lui Benito 

Mussolini... pentru asistenţă şi înţelegere. 

În acest timp, Franţa intrase în criză ministerială şi ulterior au existat istorici care 

au admis că măsura precipitată a anexiunii a coincis cu absenţa unui guvern autoritar în 

Franţa, care se constituie patru zile mai târziu când deja teritoriul Austriei fusese ocupat8. 

 

(Dez)Acordul de la München: o capitulare fără război 

 

Chestiunea capitulării de la München a fost pusă de sute de ori: se poate formula o 

justificare sau nu? N-am pretenţia să pot da un răspuns formal (definitiv) la această 

chestiune întrucât nu posed toate elementele. Ceea ce însă pot afirma este că din punct de 

vedere militar, raportul de forţe dintre Franţa şi Germania, ne era mai puţin favorabil în 

septembrie 1938 decât în septembrie 1939. (Gen. Henri Navarre – S.R.) 

Se cunosc, îndeobşte, circumstanţele care i-au adunat pe cei patru conducători 

(Mussolini, Chamberlain, Daladier, Hitler) la masa tratativelor în 29 septembrie 19389. Încă o 

dată, marile puteri occidentale au dovedit o crasă laşitate faţă de o naţiune mică, dar înzestrată 

cu o industrie puternică, având finanţe bogate şi, mai ales, cu un teritoriu care putea să-i 

permită o rezistenţă îndelungată, armata cehoslovacă fiind a doua forţă în Europa – 35 de 

divizii bine echipate, susţinute de o puternică şi consacrată industrie de război.  

Pentru a înţelege soarta care i se hărăzise, Cehoslovacia nici măcar nu a fost invitată 

într-un loc unde se hotăra destinul său, denunţându-se astfel tratatul de amiciţie şi 

colaborare dintre Franţa şi republica cehoslovacă.  

În fond, la München, lui Hitler i s-a dat mână liberă, sub pretextul rezolvării 

problemei sudeţilor germani, să şteargă de pe harta Europei un stat liber şi independent 

care se născuse în urma unei recunoaşteri din partea marilor puteri la Versailles.  

Dar adevăratul scop al occidentalilor era, în acelaşi timp, şi consecinţa unei politici 

duplicitare pe care ambele naţiuni (Franţa şi Anglia) o purtaseră faţă de creşterea explozivă 

a potenţialului terestru şi aerian al celui de-al treilea Reich10, urmărindu-se realizarea unui 

                                                 
7 Ibidem. 

8 Ibidem. 

9 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 51. 

10 Sub faimosul Front Popular agreat şi propulsat de soviete, în Franţa se muncea 40 de ore pe săptămână, în timp ce în 

Germania se lucra între 50 şi 65 de ore. Producţia industrială franceză, în raport cu cea germană scăzuse cu 25%, iar 

numărul carelor blindate era cu aproximativ 50% mai mic. În industria aeronautică dezastrul era total: nu numai că 

producţia acoperea un sfert din potenţialul Luftwaffe, dar tipurile de avioane erau depăşite, iar bombardierele Potez erau 

departe de a putea susţine un efort combativ. Global, se putea aprecia că numărul muncitorilor germani era dublul celui 

francez.  
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răgaz care să le permită acoperirea unui deficit vizibil şi de condamnat faţă de industria de 

război germană. 

Ca un veritabil epitaf, pe 9 octombrie la Sarrebruck, după ce le-a mulţumit 

invitaţilor săi şi l-a gratulat pe Benito Mussolini ca pe un veritabil amic al său, Hitler s-a 

pronunţat încheindu-şi discursul prin fraze care au fost primite cu multă reticenţă în 

Regatul Unit: „Suntem gata să îmbunătăţim relaţia noastră cu Anglia, dar ar fi bine ca 

ea să-şi piardă alura provenită din trecutul său. Noi nu avem nevoie de guvernanţii 

englezi, iar parlamentarii lor nu au de ce să se preocupe de ceea ce se petrece în interiorul 

frontierelor Reichului, după cum noi nu suntem preocupaţi de ceea ce se petrece în 

Anglia. Dorim ca englezii să se preocupe de ceea ce se petrece în alte părţi, şi exemplul cel 

mai bun ar fi în Palestina. Noi constatăm cu mirare cum oamenii care se credeau 

chemaţi de Dumnezeu a rezolva aceste probleme nu sosesc (acolo – n.n.)!!! De aceea 

dorim să ne lase să ne rezolvăm problemele fără să se amestece.”11!! 

Se pare că declaraţia Führer-ului a avut rolul unui duş rece în cercurile politice 

britanice!!  

În dimineaţa zilei de luni, 19 septembrie 1938, delegaţia guvernamentală franceză s-a 

întors la Paris, premierul Daladier informându-şi colegii de acordul intervenit cu Marea 

Britanie privind noua frontieră a Cehoslovaciei. Ziua s-a încheiat după o dramatică întâlnire 

între Georges Bonnet, ministru de externe, şi M. Osusky, ministrul Cehoslovaciei la Paris, 

primul încercând să explice raţiunile care au impus Franţei acceptarea punctului de vedere 

britanic. Ziarele au consemnat că ambasadorul a ieşit de la Quai d’Orsay cu ochii în lacrimi.  

Aşteptarea consimţământului a venit peste două zile, în 21 septembrie, ora 17. La 

Praga, şedinţele cabinetului cehoslovac se succedau non-stop, iar miniştrii Franţei şi Marii 

Britanii încercaseră de patru ori să-l convingă pe preşedintele republicii, Benes, să accepte 

arbitrajul (dictatul). Tot în aceste zile, în capitala agonică a Cehoslovaciei apar şi alţi doi 

competitori… Mirosind descompunerea republicii, Polonia şi Ungaria îşi manifestă, 

deocamdată în mod voalat, pretenţiile teritoriale asupra victimei din centrul Europei. 

Pentru România e pentru prima oară când, pe fundalul statelor succesorale ale Versailles-

ului, vecina de la apus, Ungaria, îşi arată colţii… 

Ultimul act se va petrece în dimineaţa zilei de 22 septembrie la Bad Godesberg12, 

unde era fixată a doua întâlnire dintre premierul britanic şi Hitler.  

Surpriza a fost totală pentru Chamberlain, care se aştepta să aibă un dialog asupra 

modalităţilor de “predare” a teritoriului cedat. În schimb, se găseşte în faţa unui Hitler care 

se arată nu numai grăbit în a-şi trimite trupele peste graniţă, dar pretinde să mai aibă în 

plus şi posibilitatea de a ocupa alte teritorii, chiar dacă populaţia germană era în 

minoritate în acele zone.  

                                                 
11 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 57. 

12 Kissinger Henri, Diplomaţia, Ed. All, Bucureşti, 1998, p. 284. 
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Motivaţia este simplă şi afişată direct. Germania este interesată de teritorii care au o 

valoare strategică sau economică de prim ordin. Pentru demnitatea sa şi pentru istorie, 

răspunsul lui Chamberlain este negativ. Cei doi vor relua dialogul a doua zi la ora 11. Între 

timp, premierul britanic îşi va anunţa colegii de cabinet de conţinutul ultimelor pretenţii 

naziste. Vineri, 23 septembrie, el adresează cancelarului Hitler o scrisoare cerându-i 

asigurări scrise asupra status-quo-ului graniţelor cehoslovace, dar şi o nouă întâlnire. 

Răspunsul german va veni la 15.45, când se contramandează orice dialog între cei doi şefi 

de guverne. Consilierii lui Chamberlain se vor întreţine la un “ceai” între orele 17-19 cu von 

Ribbentrop şi adjuncţii săi.  

Între timp, Chamberlain este din nou invitat să-l vadă pe Hitler, la ora 22.3013, fapt 

ce poate fi interpretat ca urmare a evenimentelor ce s-au precipitat la Praga: acceptarea de 

către guvernul cehoslovac a propunerilor franco-britanice a declanşat un val de 

manifestaţii care au inflamat întreaga capitală, opinia publică cerând o dictatură militară. 

În consecinţă guvernul demisionează, iar prim-ministru devine generalul Jan Sirovy, ce 

decretă mobilizarea tuturor bărbaţilor sub 40 de ani, apţi pentru luptă.  

Se pare că întâlnirea celor doi omologi a fost dramatică şi a durat de la 22.30 până la 1.30 

dimineaţa. Chamberlain preia un memorandum în care Hitler îşi formula noile sale pretenţii.  

Sâmbătă, 24 septembrie, Chamberlain ateriza la Londra având grijă să prezinte 

memorandumul lui Hitler lui Masaryk şi ambasadorului Franţei, Charles Corbin. A doua 

zi, Georges Bonnet şi premierul francez Daladier ajung în capitala Regatului Unit chemaţi 

pentru un consiliu extraordinar14.  

Guvernul cehoslovac le aduce la cunoştinţă refuzul său. Luni se primeşte un mesaj 

din partea preşedintelui Roosevelt adresat atât părţii germane, cât şi premierului Benes, în 

numele a 130 de milioane de americani, prin care sunt rugaţi să nu declanşeze o catastrofă 

iremediabilă în întreaga lume şi să caute o rezolvare pacifică, justă şi constructivă. Mesajul 

se încheie patetic: „O dată negocierile rupte, raţiunea este suprimată şi forţa se impune, 

iar forţa nu dă niciodată vreo soluţie pentru viitor sau pentru binele umanităţii”15.  

Nici Vaticanul nu a stat pasiv, Pius al XI-lea adresând lumii întregi un mesaj de 

pace: „În timp ce milioane de oameni trăiesc în nelinişte înaintea pericolului de război şi 

în faţa masacrării victimelor, noi primim în sufletul nostru îngrijorarea copiilor noştri şi 

invităm episcopi, cler şi religioşi a se uni împreună cu noi în rugăciunea cea mai plină de 

încredere şi insistentă pentru păstrarea păcii în dreptate şi milă.16 

În aceeaşi zi, printr-o scrisoare adresată cancelarului german, Chamberlain 

reînnoieşte apelul său la înţelegere.  

                                                 
13 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 41. 

14 Ibidem. 

15 Ibidem, p. 48. 

16 Ibidem. 
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Răspunsul lui Hitler, pe 27 septembrie, dat lordului Horace Wilson este edificator17. 

El nu va modifica nimic din memorandum şi dacă guvernul cehoslovac persistă în a-l 

respinge, trupele germane la 1 octombrie – dată finală – vor intra în acţiune.  

Deci Cehoslovacia primeşte un ultimatum ferm şi explicit. Începând de la această 

dată, Franţa care a primit asigurări din partea Germaniei că nu va fi atacată, nu poate 

rămâne indiferentă la ultimatumul dat Cehoslovaciei, iar întreaga presă franceză şi opinia 

publică se întreabă dacă în cazul acesta, vor ajuta Cehoslovacia.  

Pe de altă parte, Foreign Office publică luni, 26 septembrie, o declaraţie 

concludentă, arătând că eforturile prim-ministrului britanic au fost depuse pentru a găsi 

un mijloc, împreună cu cancelarul german, de a rezolva criza pe cale amiabilă18. Mesajul se 

încheie cu afirmaţia că încă nu este prea târziu de a pune capăt acestei tragedii pentru ca 

popoarele implicate să găsească o liberă negociere.  

Declaraţia are însă o menţiune care ulterior nu şi-a găsit nici o acoperire reală: în 

cazul unui atac german asupra Cehoslovaciei, Franţa va fi obligată să-i ofere imediat un 

ajutor şi în acest caz, Marea Britanie şi Rusia ar fi cu certitudine alături de ea19. Ori 

perspectiva unui ajutor din partea lui Stalin nu a fost pronunţată de către U.R.S.S. !!! 

A fost oare un mesaj al Foreign Office-ului fără acoperire sau dimpotrivă, pe căi 

diplomatice absconse, diplomaţia sovietică vroia să fie prezentă măcar printr-un mesaj 

disimulat şi ameninţător? 

În seara zilei de 27 septembrie Chamberlain declară că este dispus să aibă o a treia 

întrevedere cu Hitler, pe care o consideră, cu prudenţă, drept singura cale utilă de mediere. 

În paralel, la Paris, ministrul francez de externe se întreţine cu ambasadorul american, W. 

Bullitt, cerându-i în mod expres un ajutor preşedintelui Statelor Unite. Evenimentele se 

precipită, în noaptea de marţi spre miercuri Roosevelt adresează cancelarului Reichului o 

nouă telegramă sugerându-i o conferinţă internaţională.  

În aceeaşi noapte, la ora 1, Georges Bonnet cu acordul premierului francez, 

transmite la Berlin prin intermediul ambasadorului François Poncet, un mesaj de maximă 

importanţă, care în fond reprezintă primul pas de cedare: „Dacă Führer-ul consimte să nu 

ocupe teritoriile sudete decât în etape, Franţa se făcea forte de a obţine acceptul 

republicii cehoslovace”20. 

Grav şi impardonabil pentru Franţa este că mesajul nu a fost cunoscut şi la Praga. 

Dar în noaptea aceea, diplomaţia franceză era bântuită şi de alte iniţiative şi în lipsa 

ambasadorului Franţei la Roma, François Poncet, ministrul francez de externe, se 

                                                 
17 Ibidem, p. 49. 

18 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 44. 

19 Ibidem, p. 45. 

20 Ibidem, p. 49. 



 164 

adresează ambasadorului la Londra, Charles Corbin, pentru a lua imediat legătura cu 

lordul Halifax, rugându-l să intervină de urgenţă pe lângă Benito Mussolini.  

Şi ziua de miercuri a fost la fel de agitată ca şi precedenta, Benito Mussolini acceptând 

oferta franceză; la prânz, ambasadorul Franţei era primit la Cancelaria Reichului.  

În timpul discuţiilor, intervine dialogul telefonic între Hitler şi omologul său italian. 

După discuţie, Hitler părea mai concesiv, răspunzându-i lui Poncet la întrebarea dacă 

refuză sau acceptă oferta franceză că va medita asupra acestei probleme şi în curând îi va 

face cunoscută hotărârea sa. La ora 14, ambasadorul francez era chemat în Wilhelmstrasse 

şi era anunţat că premierul francez este invitat la München pentru o conferinţă în patru21. 

Două ore mai târziu invitaţia devenea oficială. Simultan, aceeaşi invitaţie fusese 

adresată lui Neville Chamberlain. Zarurile erau aruncate de către cel care le măsluise: 

Adolf Hitler. 

 

Declaraţia de pace franco-germană de la Paris. Cântecul lebedei 

 

În 6 decembrie 1938, von Ribbentropp soseşte la Paris acompaniat de ambasadorul 

Germaniei în capitala Franţei, contele von Welczeck şi este primit de Georges Bonnet în Gara 

Invalizilor22. După întâlnirea cu preşedintele Franţei, cei doi miniştri de externe au redactat 

declaraţia de pace, care consimţea şi recunoştea solemn frontiera definitivă între cele două 

ţări, care se angajau a se consulta mutual în cazul ivirii unor dificultăţi internaţionale.  

Presa franceză însă a primit declaraţia cu rezerve, dată fiind labilitatea unor astfel 

de declaraţii, şi chiar pacte (Briand-Kellogg şi mai ales Locarno). Existau însă voci care 

salutau evenimentul drept o evoluţie pozitivă a relaţiilor franco-germane.  

Declaraţia ministrului de externe german, rostită cu acest prilej, părea plină de entuziasm: 

Sentimentele pe care poporul german le manifestă în privinţa unei noi orientări în 

privinţa celor două state (Germania şi Franţa) s-au manifestat cu ocazia primirii 

călduroase care i-a fost rezervată preşedintelui Consiliului francez, domnul Edouard 

Daladier. Numeroasele semne de simpatie la care eu am fost martor în timpul şederii 

mele la Paris, demonstrează o reciprocitate. Sper ca declaraţia de astăzi să deschidă o 

nouă etapă între cele două popoare23.  

 

Ghidul unui carnagiu. Europa în cumpănă 

 

Materialitatea faptelor ar trebui să se supună adevărului transcedental al 

comunismului[...]. În fond, iluzia comunistă în care s-au lăsat prinşi atâţia scriitori, 

                                                 
21 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 49. 

22 Ibidem, p. 63. 

23 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 62. 
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artişti şi savanţi a cunoscut primul său apogeu sub ameninţarea pe care Hitler o 

prezenta pentru lume. O dată cu trecerea anilor, slăbiciunea însăşi a democraţiilor în 

faţa agresiunilor naziste a fost favorabilă comunismului, ultima redută împotriva 

„Fiarei scârboase” (Michel Winock). 

În nesfârşita devenire a istoriei au fost şi vor fi conflicte care fie închid o perioadă de 

zbucium şi confruntări, fie deschid, prefigurează sau anunţă debutul unei epoci ce îşi are 

originea şi o desfăşurare care îşi va găsi cu timpul similitudini aproape perfecte.  

Declaraţia secretarului general al Partidului Comunist, Largo Caballero, supranumit 

Lenin al Spaniei, conform căreia Spania este în pragul revoluţiei nu a surprins pe nimeni, 

iar ţelurile Moscovei de a realiza în peninsula Iberică o republică păreau vădite.  

Demiterea lui Niceto Alcala-Zamora şi înlocuirea sa cu Manuel Azaña a însemnat un pas 

hotărâtor în sporirea tensiunilor care au culminat prin asasinarea în 12 iulie 1936 a lui José 

Castillo de către o unitate specială de tentă roşie. În replică, a doua zi a fost ucis José Calvo 

Sotelo, lider al opoziţiei conservatoare din Cortes şi susţinător al unui program corporatist.  

Revoluţia armatei bătea la uşă, iar în fruntea sa se găsea generalul monarhist José 

Sanjurjo, asistat de Emilio Mola. 

După ce au declanşat revoluţia pe 17 iulie 1936, rebelii au reuşit să preia o mare 

parte a nordului şi nord-vestului Spaniei, precum şi o zonă din sud.  

Când Italia şi Germania au proclamat: „Nu vom tolera o Spanie sovietică la 

remorca Moscovei!” Franţa şi Anglia aveau dreptul să răspundă: „Nu vom tolera o 

Spanie totalitară la remorca unei dictaturi oarecare!” (sic!), semna André Chamson.  

A urmat apoi războiul îndelungat fără prea mulţi prizonieri, dar cu zeci de mii de 

asasinate, incendii, violuri şi distrugeri de monumente. Spania republicană avea avantajul 

recunoaşterii sale depline. Naţionaliştii lui Franco dispuneau în primul rând de armată 

care, într-o proporţie covârşitoare, a trecut de partea revoluţiei. În spatele rebelilor se 

găsea, incoruptibilă şi fermă, Biserica Catolică.  

S-au alăturat Spaniei naţionaliste, prin firea lucrurilor, Italia şi Germania, susţinând 

frontul cu mii (peste 40 000) de voluntari. Germania a trimis un corp de aviaţie (corpul 

Condor) care va fi pepiniera Luftwaffe-ei în al doilea război mondial. Uniunea Sovietică era 

deja prezentă în conducerea Spaniei prin Frente Popular, care avea o misiune dirijată de 

Comintern, iar Partidul Comunist Spaniol (PCE) obţinuse în alegeri o surprinzătoare aderenţă.  

Dar implicarea U.R.S.S.-ului era mult mai profundă şi zeci de transporturi navale au 

aprovizionat trupele guvernamentale, aportul în blindate fiind exclusiv datorat ruşilor. Şi 

Regatul României, fără voia sa a contribuit la creşterea potenţialului aerian al republicii 

spaniole: avioanele a căror plată fusese deja înfăptuită faţă de statul francez, printr-un 

acord comercial, au fost deturnate (de către ministru socialist Pierre Cot) fără ştirea 
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guvernului român şi au înzestrat frontul republican24. Lotul de avioane era compus din 

douăzeci de Potez 54, Bloch-200 şi 210. 

De-a lungul a doi ani de lupte şi confruntări sângeroase, teritoriul republicii s-a micşorat, 

păstrând în cele din urmă, după bătălii decisive (Teruel, Huesca), o zonă limitată în nord-est, 

având capitala la Barcelona, iar cele din centrul şi sud-estul Spaniei la Madrid şi Valencia. 

Este cunoscută iniţiativa Angliei care, imediat după München, prin ambasadorul 

Pert a avut discuţii la Roma cu contele Ciano în vederea retragerii totale a corpului 

expediţionar italian. Iniţiativa a fost acceptată de către generalul Franco. Scopul era 

instituirea unui embargo total asupra potenţialilor amici sau inamici ai celor două tabere. 

Odată cu ofensiva asupra Cataloniei şi cucerirea Barcelonei, încetează practic autoritatea 

guvernului republican în Spania, care cere azil în Franţa.  

Debandada devenise totală, zeci de mii de refugiaţi şi peste 100 000 de soldaţi 

republicani exercitau presiuni asupra frontierei franco-spaniole. Din nefericire, guvernul 

francez luase decizia restricţionării azilanţilor: 90 000 de femei, 13 000 de copii şi 2000 de 

oameni bătrâni. Odată cu mareea refugiaţilor, nu s-a mai putut ţine seama de dispoziţiile 

anterioare, iar exodul celor care vroiau să-şi pună familiile la adăpost devenise o adevărată 

problemă pentru autorităţile franceze.  

Pe acest fundal tragic, în noaptea de 5 februarie, cei trei preşedinţi, Azaña, 

Companys şi Agueirre, au primit vizele accesului lor în Franţa25. Juan Negrin, după ce a 

propus într-o ultimă conferinţă transferul autorităţii guvernamentale în Valencia, într-a 

doua noapte, trece frontiera franceză însoţit de şase miniştri. Drama lasă totdeauna loc şi 

ridicolului. 

Se poate ca războiul civil din Spania să rămână o realitate de care nimeni nu a ţinut 

cont la începutul conflagraţiei mondiale. S-ar putea asemui cu declanşarea unei 

subumanităţi şi a unei reveniri postume o speciei homo erectus, distrugerea unor opere de 

artă de către mase furibunde, asasinarea, fără măcar un simulacru de judecată, a zeci de 

mii de oameni (14 episcopi, 11000 mii de preoţi, călugări şi călugăriţe), abdicarea şi 

abjurarea de la o credinţă împământenită de sute de ani.  

Colaborarea unor mari puteri în mod direct (Franţa) şi indirect (Regatul Unit) ne 

îndreptăţeşte să judecăm că atunci când se trăgea cu mitraliera în obrazul lui Hristos deja 

era statornicită indiferenţa, ba chiar complicitatea conducătorilor politicii occidentale, cu 

modelul sovietic, cu milioanele de victime nevinovate, cu un tip de societate pe care o 

disecă Orwell în opera sa ”Ferma animalelor”. 

Nu se pot ignora nici ororile care au fost comise în contrapartidă de falangişti şi 

care au stârnit un val de proteste, în special în Franţa, chiar şi în rândul celor care afişaseră 

cândva o vădită simpatie faţă de revolta generalilor rebeli.  

                                                 
24 Winock Michel, Secolul intelectualilor, Ed. Cartier, Bucureşti, 2001, p. 279. 

25 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 101. 
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S-au evidenţiat Georges Bernanos: „Dacă văd vreodată militari destul de curajoşi ca 

să facă o revoluţie, ar fi greu să-i părăsesc”26, care nu se sfieşte să denunţe execuţiile 

sumare din arhipelagul Baleare.  

Din rândul catolicilor se înscriu nume prestigioase: François Mauriac, Jacques 

Madaule, Gabriel Marcel; Emmanuel Mounier, Maurice Merleau-Ponty, Stanislas Fumet 

şi, nu în cele din urmă, Jacques Martin. Paule Claudel se derobează şi chiar afirmă: ”Dacă 

aş fi spaniol nu aş fi acceptat să discut pe picior de egalitate cu infamii asasini şi 

incendiatori de biserici din Catalonia, Madrid şi Valencia şi cu şefi a căror laşitate a făcut 

posibile crime de care omenirea se cutremură.”27. 

Un ziar din Lyon, de sorginte catolică – „Le Nouvelliste” – rezumă admirabil 

conflictul ca fiind „lupta deschisă dintre bolşevism şi civilizaţia creştină”.28  

Cunoscutul scriitor şi filosof creştin, Jacques Maritain îşi afişează răspicat 

convingerile în apărarea bascilor care n-au aderat la revoluţie: „Creştinătatea nu se poate 

îndrepta prin arme” sau „Să nu se ucidă în numele lui Hristos rege”.  

 

Tragedia Poloniei: A patra împărţire 

 

Martie 1939 este o lună marcată de o suită de discursuri vizând atât solidaritatea 

internaţională în faţa pericolului unui conflict armat european sau chiar mondial, cât şi 

încercările celor două mari puteri occidentale de a constitui un front comun în vederea 

salvării păcii şi a ameninţării crescânde a celor două puteri totalitare, Germania şi Italia.  

Discursul premierului M. Daladier din 29 martie, pronunţat după enunţarea noilor 

pretenţii ale Italiei, prin glasul ridicat al Ducelui, la cea de-a 20-a aniversarea de la crearea 

fasciilor (1939), unde pe de o parte se exprimă în favoarea unei lungi perioade de pace care este 

necesară, dar pe care el nu o vede decât după ce drepturile sacrosancte(!!!) vor fi recunoscute: 

Mediterana, incluzând şi Adriatica, ca un spaţiu vital al nostru (sic) şi rezolvarea problemelor 

cu Franţa care se pot exprima prin Tunis, Djibouti şi Canalul de Suez !!!29 

Evident că asemenea pretenţii au stârnit nu numai consternare în Occident, dar şi 

răspunsuri pe măsură, M. Daladier fiind primul care pe 28 martie îl asigură pe Mussolini că 

Franţa nu va ceda nici un metru din pământurile şi drepturile ei. Mai adaugă un mesaj care va 

rămâne simbol pentru apărarea unei demnităţi pe care Franţa nu înţelegea să o compromită.  

Niciodată Franţa nu a fost mai unită, niciodată nu a fost mai hotărâtă, niciodată 

nu a fost mai puternică ca acum. Ea speră că pacea va fi salvată fiindcă ea urăşte 

războiul. Dar dacă războiul îi va fi impus sau îi va fi oferit ca singură alternativă între 

                                                 
26 Winock Michel, Secolul intelectualilor, Ed. Cartier, Bucureşti, 2001, p. 298. 

27 Claudel Paul, Madaule J., Connaissance et Reconnaissance, Correspondance 1929-1954, Desclée de Brouwer, 1996, p. 273.  

28 Winock Michel, Secolul intelectualilor, Ed. Cartier, Bucureşti, 2001. p. 301. 

29 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 116. 
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decădere şi dezonoare, ea se va ridica într-un singur avânt 30. S-a spus în Franţa atunci 

că în sfârşit, ea nu numai vorbeşte, dar poate să şi facă.  

Două zile mai târziu, Chamberlain s-a simţit obligat, în Camera Comunelor, să 

completeze mesajul francez: E vorba de Polonia. Încă din 1934 Polonia a crezut că ea va 

putea să se apere singură împotriva ambiţiilor celui de-al treilea Reich, trecând chiar la 

un tratat de alianţă cu Germania pe un răgaz de 10 ani. Încrezătoare în acest acord, ea a 

încetat de a se lega printr-o alianţă franceză ca fundament al politicii sale. Mai mult 

decât atât, ea a lăsat Cehoslovacia să moară profitând chiar din împărţirea ei de un 

teritoriu. Ulterior, ea a văzut ce înseamnă cleştele german, cum se închide de la sud şi de 

la nord: protectoratul german în Boemia şi Slovacia, anexiunea Memel-ului, dar 

viitoarele obiective nu vor fi cumva Danzig-ul şi culoarul? Acum câteva zile Berlinul 

ridica Poloniei o triplă cerere: reglarea în interesul Germaniei a problemei Danzig-ului, 

construcţia unei autostrade care să traverseze culoarul pentru a lega Reichul de Prusia 

Orientală şi ultimul, care va fi cel mai grav în evenimentele care vor urma (n.n.), 

aderarea Poloniei la un pact Anticomintern împotriva Uniunii Sovietice. Polonia a înţeles 

acum ce ar însemna pentru independenţa sa acceptarea şi a refuzat, declarând starea de 

alertă şi în acelaşi timp şi-a întors privirile către Paris şi Londra. La ora actuală axa 

Londra-Paris trece prin Varşovia. Dar ceea ce au făcut Anglia şi Franţa pentru Polonia 

ar putea să facă, în aceleaşi condiţii de reciprocitate, pentru România. Avem certitudinea 

că pactul comercial franco-român va contrabalansa un pact pe care România a fost 

obligată să-l accepte cu o săptămână mai devreme cu Hitler31.  

În discursul pe care Adolf Hitler l-a rostit în faţa Reichstag-ului în 28 aprilie 1939, ca 

răspuns la mesajul preşedintelui F.D. Roosevelt şi care a durat peste trei ore, Führer-ul 

Germaniei răspundea, pe de o parte, propunerilor preşedintelui Americii, iar pe de altă parte 

lua poziţie faţă de recentul pact defensiv între Polonia şi Marea Britanie (despre relaţiile cu cea 

de-a III-a Republică, Hitler nu a vorbit decât pe scurt, menajând-o în mod vizibil)32.  

În privinţa reaşezării frontierelor în Europa Centrală, Hitler a reamintit 

angajamentul luat faţă de o serie de state: recunoaşterea unor situaţii existente care 

constituiau o violare a drepturilor poporului german, dând exemplu Anschluss-ul care 

restituia Germaniei peste 7 milioane de compatrioţi sau anexarea la Reich a protectoratului 

Boemiei şi Moraviei care de multe secole s-a dezvoltat sub o influenţă culturală germană de 

necontestat. Şi aici, interesul Germaniei a fost acela de a elibera cele 4 milioane de 

conaţionali care s-au alăturat ulterior Reich-ului. În cele din urmă, încercând o justificare 

                                                 
30 Ibidem. 

31 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 116. 

32 Ibidem, p. 120. 
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penibilă, afirma că alipirea teritoriilor din Cehia se impunea printr-o necesitate istorică, 

defensivă, culturală şi economică33.  

În ceea ce priveşte raporturile cu Anglia, Hitler şi-a manifestat dorinţa unei amiciţii 

şi a unei colaborări strânse, declarând că, în ochii săi, existenţa Imperiului Britanic are o 

valoare inestimabilă pentru întreaga civilizaţie. Cu acest prilej, Führer-ul strecoară 

convingerea sa că între Anglia şi Germania nu va fi nicioadată un război, părere care din 

păcate, nu era împărtăşită în Regatul Unit. Sub acest raport de încredere (sic!), Germania 

denunţă tratatul naval cu Imperiul Britanic, pronunţându-se pentru viitoare negocieri. 

Interesante sunt menţiunile asupra guvernului polonez şi atitudinea Reich-ului34: 

1. Danzig intră ca stat liber în cadrul celui de-al Treilea Reich. 

2. Germania obţine din partea Poloniei o linie de cale ferată cu caracter 

extrateritorial. În schimb, era dispusă să asigure Poloniei un port principal cu acces liber.  

3. Recunoaşterea şi acceptarea frontierelor definitive fixate între cele două state. 

4. Propunerea unui pact de neagresiune pentru 25 de ani. 

5. Participarea Poloniei şi Ungariei la garantarea independenţei noului stat slovac. 

În replică guvernul polonez s-a declarat gata să trateze chestiunea înlocuirii 

înaltului comisar de la Societatea Naţiunilor şi să reflecteze asupra facilităţilor pentru 

tranzit în coridorul implicat.  

Răspunsul polonezilor este caracterizat de Hitler drept incomprehensibil35, acuzând 

Polonia că şi-a permis o mobilizare a trupelor de la care Reich-ul s-a abţinut. În ceea ce 

priveşte recentele garanţii date de Anglia Poloniei, tot el declară că acordul respectiv este 

în contradicţie cu cel pe care Germania l-a încheiat cu maresalul Pilsudski şi, în consecinţă, 

anulează tratatul germano-polonez din 1923. 

Mesajul său mai conţine şi răspunsuri punctuale care demonstrează încă o dată, 

dacă mai era nevoie, poziţia de mână forte a Germaniei faţă de diplomaţia americană. La 

afirmaţiile lui Roosevelt că toate problemele politicii economice şi sociale pot fi rezolvate 

fără ajutorul armelor36, Hitler susţine că în principiu e de acord, şi el procedând uneori în 

acest fel.  

La reproşul lui F.D. Roosevelt că Germania pune în pericol pacea şi manifestă o 

campanie belicoasă, Hitler răspunde că Germania nu ameninţă pe nimeni, ci dimpotrivă, 

jurnalele democratice, răspândind false informaţii, aduc acest deserviciu bunelor relaţii37. 

La afirmaţia lui F.D. Roosevelt că în cazul unui nou război, naţiunile victorioase, învinse 

sau neutre vor avea de suferit deopotrivă, Hitler îi replică că împărtăşeşte aceeaşi 

                                                 
33 Ibidem. 

34 Ibidem. 

35 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 120. 

36 Ibidem, p. 121. 

37 Ibidem. 
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convingere chiar înainte ca oamenii de stat responsabili ai Americii să fi ajuns la aceeaşi 

concluzie.  

Discuţia s-a calat ulterior şi pe poziţia Statelor Unite faţă de tratatul de la Versailles, 

Hitler acuzând naţiunea americană că nu a împiedicat dictatul, cauza atâtor nenorociri. 

Răspunsul a venit imediat: toate problemele internaţionale pot fi rezolvate în jurul unei 

table de negocieri (sic!). Hitler îi replică sentenţios: dacă este aşa şi America crede în 

binefacerile conferinţelor pentru ce a fost ea prima care s-a retras din Societatea 

Naţiunilor?38 

Ulterior, evenimentele încep să curgă în regim de cascadă. 

Joi, 13 aprilie 1939, în Camera Comunelor reunite în sesiune extraordinară, liderul 

britanic Chamberlain s-a pronunţat vehement împotriva unei noi demonstraţii de forţă din 

partea Italiei privind ocuparea insulei Corfu, declarând ferm că, în cazul unei ameninţări 

împotriva Greciei şi României, guvernul Majestăţii sale se consideră obligat de toată 

asistenţa şi puterea sa39.  

Primul ministru britanic a mai adăugat că nu are de gând să denunţe acordul anglo-

italian, ţinând cont de apropiata evacuare a voluntarilor italieni din Spania, prevăzută de 

acest acord. La Paris, premierul Daladier a dat presei un comunicat prin care se asociază 

Angliei în declaraţia sa despre un angajament similar al Franţei către cele două ţări40.  

Dincolo de ocean, preşedintele F.D. Roosevelt se pronunţă şi el împotriva oricărei 

agresiune pomenind chiar o întoarcere la unele practici ale hunilor si vandalilor cu o mie 

cinci sute de ani înainte.  

Vineri, 14 aprilie, preşedintele Roosevelt continuă ofensiva pentru pace adresând lui 

Hitler şi Mussolini un mesaj, cerându-le de urgenţă asigurarea că armata germană şi cea 

italiană nu vor ataca teritoriile sau posesiunile unor ţări independente precum Franţa, 

Portugalia, Spania, Lichtenstein, Polonia, Ungaria, România, Iugoslavia, Rusia, Grecia, 

Bulgaria, statele arabe, Palestina, Siria, Egipul, Iranul, Turcia, Estonia, Letonia, Lituania, 

Danemarca, Norvegia, Suedia, Belgia sau Olanda41. Preşedintele a sugerat un tratat de 

garanţie pentru 25 de ani sau cel puţin, pe 10 ani.  

Presa franceză din 15 aprilie reflectă un impact remarcabil după mesajul 

preşedintelui Roosevelt, iar în tările Axei, pe cât de rezervată a fost presa italiană, pe atât 

de vehementă şi violentă a fost cea germană42.  

                                                 
38 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 121. 

39 Ibidem, p. 118. 

40 Ibidem. 

41 Ibidem.  

42 Ibidem. 
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Luni, 17 aprilie, Reichstag-ul se întâlneşte pentru a auzi mesajul de răspuns. În 

acelaşi timp, se observă activitatea premierului Beck care a urmărit un pact defensiv de 

asistenţă mutuală cu Iugoslavia. 

În 20 aprilie, în prezenţa unor numeroase delegaţii din Europa Centrală, cu prilejul 

sărbătoririi celei de-a 50-a aniversare a lui Hitler, acesta şi-a exprimat punctele de vedere 

faţă de mesajul preşedintelui Roosevelt, afirmând că Reich-ul a înaintat, nu de curând, un 

chestionar statelor balcanice, danubiene, scandinave, Belgiei şi Elveţiei, întrebându-le dacă 

se simt ameninţate de Germania. Majoritatea au răspuns negativ, având încredere în 

garanţiile care le-au fost oferite de Marea Britanie şi Anglia.  

În seara aceleiaşi zile, ministrul Afacerilor Străine al României, dl. Gafencu a părăsit 

Berlinul pentru voiajul său circular în Europa, oprindu-se două zile în importante discuţii 

cu cei mai înalţi demnitari ai Regatului Unit43.  

În concluzie, toată activitatea diplomatică a Axei Roma-Berlin s-a manifestat 

împotriva creării unei reţele de securitate în Europa Centrală, dar şi împotriva Antantei 

Balcanice, care ar fi reprezentat un factor de coeziune şi stabilitate în regiune.  

 

După înfrângerea şi divizarea Poloniei. Ode şi recviemuri. 5 discursuri 

 

Hitler - Danzig 19 septembrie 

Chamberlain – 20 septembrie, Camera Comunelor 

Daladier – 20 septembrie, Radio 

Roosevelt - 21 septembrie – deschiderea Congresului de la Washington 

Mussolini – 23 septembrie 

Discursul Führerului a fost considerat de presa franceză sărac în idei şi 

propuneri; era de aşteptat ca după victoria zdrobitoare asupra Poloniei, Hitler să facă o 

ofertă de pace. S-a abţinut însă. Motivaţia se presupune că ar fi ferma atitudine a Franţei şi 

Angliei de a continua războiul atât timp cât Europa nu va fi eliberată de ameninţarea 

hegemoniei germane. Cancelarul german s-a pronunţat din nou asupra injustiţiei şi 

„stupidităţii” Dictatului de la Versailles, relevând totodată responsabilitatea Poloniei în 

atacul asupra Germaniei!!!  

Mai puţin explicit a fost asupra tentativei mareşalului Goering de a rupe alianţa 

franco-engleză. El a repetat că nu are nici o revendicare spre vest, dar dacă Anglia vrea 

distrugerea regimului actual din Germania, războiul poate dura trei ani, cinci sau şapte, 

dar Germania nu va capitula niciodată44.  

                                                 
43Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 119. 

44 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 145. 
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Pasajul cel mai caracteristic, considera presa franceză, e legat de incriminarea 

Angliei de a practica o politică inumană, care ar conduce la înfometarea femeilor şi copiilor 

nemţi şi pe care Germania nu o poate tolera.  

Expozeul domnului Chamberlain. Domnul Chamberlain, comentează presa 

franceză, are obiceiul de a face în fiecare săptămână un expozeu asupra situaţiei politice, 

insistând asupra unui răspuns la discursul lui Hitler de la Danzig. Vorbind despre 

scopurile Marii Britanii în acest război, el a afirmat că acestea sunt foarte bine cunoscute. 

Noi vrem să eliberăm Europa de această frică constantă şi recurentă a agresiunii 

celui de-al Treilea Reich şi să pormitem popoarelor europene conservarea independenţei 

şi libertătii lor. Nici o ameninţare nu ne va smulge din această determinare, şi nici pe 

aliaţii noştri francezi45. Premierul a subliniat cu tărie că Imperiul Britanic nu a dorit acest 

război şi că s-a declarat mereu gata de a rezolva problemele pe calea negocierilor.  

În ceea ce priveşte comerţul cu ţările neutre, Marea Britanie, de comun acord cu ele, 

va organiza un modus vivendi printr-o blocadă care să nu afecteze decât Germania. În 

încheiere, premierul a spus că ţara sa nu va ezita să accepte sacrificii, dar nici nu se va 

îmbarca în aventuri care nu au nici o şansă de succes46.  

Daladier, adresându-se naţiunii, a căutat să pună în gardă Franţa asupra 

obişnuitelor promisiuni făcute de Hitler de la instalarea sa la putere, dând câteva exemple: 

17 martie 1934 - Hitler a declarat că Germania nu va pune în discuţie validitatea Tratatului 

de la Locarno; în 7 martie 1936, rupea tratatul şi remilitariza Renania; în 21 mai 1935, 

afirma în Reichstag că Germania nu are nici intenţia, nici voinţa de a interveni în politica 

internă a Austriei, de a anexa Austria; în martie 1938, prin forţă a alipit-o Reich-ului; în 26 

septembrie 1938 afirma că germanii din Cehoslovacia (Regiunea Sudetă) constituie ultima 

problemă care ar trebui rezolvată.  

În continuare susţinea că l-a asigurat pe domnul Chamberlain că odată această 

problemă rezolvată, nu vor mai fi revendicări teritoriale, iar în 29 septembrie 1938 la 

Conferinţa de la München a asigurat de câteva ori că nu s-a gândit niciodată să anexeze pe 

cehi fiindcă doreşte să menţină intactă puritatea rasei germane. Dar în 13 martie 1939, 

Boemia era invadată, Praga ocupată şi Cehoslovacia întreagă redusă la servitute. În 12 

septembrie 1938 Hitler promitea din nou că Germania a decis să considere frontierele 

Poloniei irevocabile.  

De aceea, primul-ministru francez considera că afirmaţia lui Hitler conform căreia 

după ce a distrus Polonia nu va mai cere nimic, nu-l va opri pe acesta să încerce să distrugă 

Franţa, după cum a procedat cu Austria, cu Cehoslovacia şi Polonia47. În concluzie, 

                                                 
45 Ibidem. 

46 Ibidem. 

47 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 146. 
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recomanda lecturarea operei „Mein Kampf”. Nu scrie acolo că trebuie să izoleze Franţa şi 

să o doboare?!! 

Discursul Preşedintelui Roosevelt. Convocarea Congresului în şedinţă 

extraordinară a fost provocată chiar de preşedintele Roosevelt având ca scop revizuirea 

Legii Neutralităţii, grupul izolaţionist dorind să evite cu orice preţ ca America să participe 

la un nou război european. Preşedintele a fost obligat să pună în vigoare Neutrality Act, dar 

în acelaşi timp a revenit asupra proiectului său de a revizui acest act.  

Legea neutralităţii poate, în anumite cazuri, să favorizeze agresorul şi să refuze 

acest ajutor justiţiei. Regret că Congresul a votat această lege. Regret de asemenea că l-

am semnat. Vă cer în continuare să schimbăm clauza care este în dezacord cu principiile 

de drept internaţional: cea a embargo-ului48. 

Poziţia Statelor Unite apare din ce în ce mai limpede în condamnarea agresiunii 

germane.  

Mussolini. În prima sa apariţie după începerea ostilităţilor, acesta a declarat 

agenţiei franceze de ştiri Havas că se simte dator să prezinte în faţa poporului italian 

deciziile sale istorice importante, cum a mai făcut-o de altfel şi în octombrie 1935 şi mai 

1936. „Politica Italiei va răspunde intereselor naţionale, acordurilor noastre şi, în aceeaşi 

măsură, tendinţei tuturor popoarelor, cuprinzând şi poporul german, de a localiza cel 

puţin conflictul actual”49.  

În rest, a spus ducele, Polonia fiind lichidată, Europa nu este efectiv în război 

fiindcă nu a avut încă loc un şoc între armatele care stau faţă în faţă. În această situaţie 

plină de necunoscut, în rândul opiniei publice italiene se vehicula din ce în ce mai des 

ideea pregătirilor militare pentru a face faţă tuturor eventualităţilor, spijinind orice 

tentativă de pace posibilă şi muncind vigilenţi în linişte.  

Acesta era imperativul momentului, al fascismului şi al poporului italian. S-a mai 

petrecut un eveniment care ilustrează modul în care a fost gândit, sau mai degrabă 

negândit, un plan de asistenţă militară şi de intervenţie energică pentru a degaja frontul 

germano-polon.  

În 22 septembrie s-a ţinut într-un oraş din Anglia o nouă reuniune a Consiliului 

Suprem Aliat în prezenţa premierului Daladier, a generalului Gamelin, a amiralului 

Darlan, a premierului britanic, a lordului Halifax şi lordului Chatfield50. S-a dezbătut 

problema armamentului şi muniţiilor (sic!). Nu este de neglijat nici vizita ministrului turc 

al afacerilor externe, Saradjoglou – cel care cu două luni de zile înainte sfătuise Regatul 

României să cedeze Basarabia U.R.S.S.-ului. 
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Demisia guvernului Beck şi a preşedintelui republicii Moscicki l-a adus la putere pe 

fostul preşedinte al Sejm-ului, Wladislav Raczkiewicz. Ceremonia depunerii jurământului a 

avut loc la Paris în prezenţa ambasadorului Lukasiewicz şi a generalului Sikorski, 

comandantul-şef al armatei poloneze din Franţa, căruia i s-a oferit preşedinţia noului 

guvern.  

În timp ce Führerul îşi făcea intrarea spectaculoasă într-un oraş pe jumătate distrus, 

Varşovia, Stalin continua cucerirea ţărilor baltice. În 28 septembrie, Estonia a fost obligată 

să accepte un tratat de asistenţă mutuală cu URSS-ul, prin care aceasta obţinea baze 

aeriene, militare şi navale, iar prin ocuparea de facto a portului Paldisk şi a celor două 

insule limitrofe d’OEsel şi Dago, care controlau golful Riga şi golful Finic, Letonia este 

sortită aceluiaşi destin de a accepta un post de asistenţă mutuală prin care acorda Uniunii 

Sovietice câteva aerodromuri şi accesul la porturile Libau şi Windau.  

Dincolo de aceste baze ale marinei de război şi flotei sale aeriene, ruşii îşi 

manifestau dreptul de a întreţine un număr nelimitat de garnizoane terestre. Ultima ţară, 

şi cea mai disputată, era Lituania, a cărui ministru de externe a sosit pe 7 octombrie la 

Moscova. Astfel se întregea bilanţul funestului pact sovieto-german, care adusese Uniunii 

Sovietice nu doar jumatate din Polonia, dar şi accesul ei direct şi amplu în Marea Baltică.  

În cercurile diplomaţiei germane unele voci erau de părere că cel de-al Treilea Reich 

a plătit scump pactul din 23 august, cu atât mai mult cu cât în aceeaşi lună (octombrie) 

guvernul japonez a încetat orice fel de efort pentru a întări pactul Anticomintern, care 

prevedea ca o clauză esenţială lupta comună împotriva comunismului internaţional. 

Denunţarea era însoţită de retragerea de la Berlin a ambasadorului nipon care semnase 

sus-numita înţelegere. 

Nu e de neglijat nici efectul dezastruos pe care l-a avut strângerea legăturilor între 

cele două puteri asupra Spaniei, proaspăt ieşită dintr-un război de trei ani de zile care 

provocase aproape un milion de victime şi sleise avuţia naţională.  

Prin pactul din 23 august, Rusia a intrat în Europa. Acest fapt este de o extremă 

gravitate. Sunt popoare ca Spania care sunt fondate şi trăiesc pe imperiul ideilor, pe 

legile morale cărora trebuie să le rămână fidele perpetuu. Celelalte popoare, hrănite din 

aceleaşi sentimente comunitare şi având în istoria lor misiunea de a urma scopuri 

identice, au în acest grav moment datoria de a salva spiritul. Este prima lor datorie! 51a 

declarat Il Caudillo Francisco Franco.  

E de presupus că mesajul a fost primit la cancelaria Reichului cu multe rezerve şi, de 

altfel, întâlnirea care a avut loc între Führer şi Franco, după începerea campaniei din 1941, 

a fost un motiv de mare decepţie (chiar furie, ulterior) pentru Hitler.  
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Tot în aceeaşi perioadă s-a mai petrecut un eveniment de valoare excepţională 

pentru cele două continente americane: Conferinţa panamericană reprezentând un bloc de 

240 de milioane de locuitori, care avea menirea, după cum declarase preşedintele 

republicii Panama, Arosemena, să protejeze prin hotărârile sale popoarele Americii de tot 

ceea ce este incompatibil cu spiritul liberal şi democraţia americană.  

Între 23 septembrie şi 3 octombrie s-au enunţat câteva principii: voinţa de 

neutralitate a continentului împotriva unui atac armat cu mijloace corespunzătoare, 

posibilitatea emisferei americane de protejare faţă de conflictele europene, speranţa într-o 

pace care să nu fie împlinită prin violenţă, injustiţie şi violarea dreptului.  

În concluzie, pentru a împiedica invadarea Americii şi apropierea războiului de 

ţărmurile sale, conferinţa a prevăzut mijloace practice de apărare care constau în existenţa 

unei zone de securitate, în care vor patrula fără încetare navele şi avioanele republicilor 

americane. Declaraţia de neutralitate stipula un teritoriu naval larg de 300 mile ce 

înconjura America pe la Capul Horn, pornind din Canada şi Statele Unite (cuprinzând 

Bermudele şi Cuba) şi ajungea pe costa Chile-ului, Ecuador-ului şi Columbiei!!52 

Discursul lui Hitler din 6 octombrie în faţa Reichstag-ului din sala mare a Operei 

Kroll a avut ca temă sărbătorirea victoriei asupra poporului polonez. “Noi ştim, a zis el, că 

un astfel de success nu a mai fost obţinut în toată istoria războiului (sic!), iar pierderile 

germane nu au depăşit a douăzecea parte din ceea ce se putea crede. Până la 30 

septembrie, Germania a pierdut zece mii de oameni şi 30000 au fost răniţi”53. 

Propunându-şi să-şi decline răspunderea, Führerul a condamnat Polonia care timp 

de 20 de ani a persecutat minorităţile germane şi care în ultimele luni a respins toate 

dorinţele Reichului de pace. Ea a masacrat şi martirizat soldaţii germani făcuţi prizonieri. 

A doua temă a fost una deja cunoscută: injustiţia tratatului de la Versailles, afirmând că el 

este definitiv caduc: „Sunt acuzat de a nu-mi ţine cuvântul, dar singurul cuvânt pe care l-

am dat este poporului german, căruia i-am promis să distrug tratatul de la Versailles. 

Nu am realizat acest lucru?”54 

Discursul lui Daladier. „Apărarea naţională este un bloc, forţa unei ţări nu se 

afirmă numai prin puterea armatelor sale, ci şi prin munca sa, prin stabilitatea monedei 

sale… Atât timp cât situaţia internaţională va rămâne delicată, trebuie să putem munci 

mai mult de 40 de ore, chiar până la 48 de ore în întreprinderile care participă la 

apărarea naţională. Va trebui ca fără formalităţi inutile şi discuţii interminabile, orice 

activitate care are nevoie de mai mult de 40 de ore de muncă pe săptămână, să fie 

asigurată... Toţi francezii trebuie să pună capăt divergenţelor secundare în situaţia 
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prezentă a Europei şi a lumii, îndeplinind efortul care ne obligă la salvarea patriei. Să 

aşezăm din nou Franţa pe muncă şi vom salva francul şi pacea”55.  

Discursul primit cu entuziasm în Franţa a avut însă şi o defecţiune guvernamentală: 

doi miniştri şi-au prezentat demisiile, printre care şi cel al muncii.  

Referindu-se la discursul preşedintelui american şi al secretarului de stat care au 

luat o poziţie netă, Winston Churchill, într-un moment de inspiraţie politică a afirmat că 

Statele Unite, cât încă mai este timp, încep să exercite o presiune în favoarea respectării 

legii, principiului libertăţii şi într-un cuvânt, al păcii.  

Este o constatare profetică, magistral expusă, care îşi găseşte un ecou la o declaraţie 

făcută cu 15 ani înainte de un cunoscut deputat, Franklin Buillon, în 1925, ca preşedinte de 

Afaceri Străine a Camerei Deputaţilor în faţa a două sute de membri ai Clubului American 

din Paris: “La ora actuală nu există în Germania vreun om care să respecte frontierele 

ţării sale aşa cum au fost ele fixate prin tratate. Printre cei 70 de milioane nu este unul 

singur care să nu fie gata a modifica aceste frontiere prin forţă şi acest lucru se poate 

face… iar voi nu veţi putea împiedica uniunea Austriei cu Germania. Aceasta este o 

certitudine. Noi, ceilalţi europeni, trăim toţi acum într-o pace care se numeşte Tratatul de 

la Versailles. Dar această pace nu este altceva decât o pace americană impusă Europei. 

Este o pace wilsoniană, pe care voi însă sunteţi singurii care nu aţi recunoscut-o. Aceasta 

mă obligă să vă spun că nu putem să vedem pacea domnind în lume dacă America 

rămâne departe de problemele europene. Voi, americanii, nu vă puteţi sustrage de 

această responsabilitate56.  

 

Un război mai ciudat decât altele 

 

Puţini îşi mai aduc aminte – şi interesul cercetării istorice nu s-a manifestat 

constant – de evenimentele sângeroase provocate de către Stalin prin deschiderea 

ostilităţilor după refuzul Finlandei de a se supune unui dictat care urma să-i răpească un 

teritoriu de maximă importanţă şi, mai mult decât atât, să-i impună un statut de semi-

independenţă ştirbindu-i suveranitatea naţională.  

Cele trei luni de zile de conflict, care au provocat Armatei Roşii pierderi de peste 

300 000 de oameni – din cele 40 de divizii – şi aproximativ 5 000 de tancuri, au marcat 

eroismul unui popor care a preferat în locul unei capitulări o luptă disproporţionată, prin 

înzestrarea armatei, dar şi prin numărul căvârşitor al inamicului. 

Exemplul finlandez, care din păcate a rămas unic în istoria celui de-al patrulea 

deceniu, prezintă pe lângă eroismul său – raportul a fost de 1/10 în oameni şi material – şi 
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un zonă de nebulozitate, care în pofida timpului scurs nu şi-a găsit decât expresia factuală 

a desfăşurătorului cronologic.  

În 18 februarie 1940 finlandezii au fost obligaţi să abandoneze partea occidentală a 

liniei Mannerheim şi să se retragă pe a doua linie de rezistenţă care avea ca punct central 

fortăreaţa Koivisto.  

În 26 februarie începe bătălia pentru Viipuri pe care finlandezii îl cedează în faţa 

unei ofensive în care artileria grea sovietică a fost masiv prezentă.  

Simultan, finlandezii obţin în 19 februarie o mare victorie prin distrugerea a două 

unităţi sovietice de elită (Brigada motorizată 34 şi Divizia 18 de Gardă).  

Dar sfârşitul acestui război fără o declaraţie formală era dorit nu numai de către un 

popor puţin numeros, supus unei agresiuni totalitare, dar şi de către două ţări vecine, 

Suedia şi Norvegia, ce urmăreau cu atenţie desfăşurarea ostilităţilor.  

În a 105-a zi de luptă, Finlanda a acceptat compromisul încetării focului. 

Semnificativ rămâne faptul că în plus faţă de condiţiile dure impuse – insula Hangö 

(aproape în totalitate) şi teritoriul maritim învecinat, o bază militară maritimă, terestră şi 

aeriană, Finlanda se angaja să nu aibă la Oceanul Îngheţat nave de război, nici baze sau 

şantiere militare, iar flota de război nu putea conţine mai mult de 15 nave, cu un tonaj care 

să nu depăşească 400 de tone/cap.  

În schimb, U.R.S.S. se angaja să recunoască legitimitatea guvernului de la Helsinki, 

pe care la începutul ostilităţilor îl substituise guvernului popular prezidat de comunistul 

Otto Kuusinen57. Totodată, în schimbul cedării istmului Carelia, U.R.S.S.-ul cedează 70 

000 km pătraţi în partea occidentală a Careliei sovietice. Oricum această compensaţie nu 

echivala cu cedarea oraşului Viipuri, prin care tot sistemul de fortificaţii al liniei 

Mannerheim era compromis.  

Un lucru de admirat este că Anglia, care a fost solicitată de către ruşi să medieze 

pacea, a refuzat acest lucru, fapt adus la cunoştinţa opiniei publice chiar de către Neville 

Chamberlain în Camera Comunelor la 11 martie.  

Fără îndoială că refuzul Finlandei de a capitula a însemnat un exemplu, cu atât mai 

mult cu cât el era dat de o ţară nordică de câteva milioane de locuitori, acoperită de zăpadă 

iarna, sub un ger de -40 de grade, înfruntînd un adversar de 20 de ori mai numeros, care 

nu şi-a declarat beligeranţa faţă de o ţară neutră. 

Evaluatorii istoriei, juriştii şi cercetătorii au considerat că agresiunea sovietică 

asupra Finlandei a depăşit în monstruozitate agresiunea Germaniei asupra Poloniei. Dacă 

primul conflict era justificat de existenţa unui oraş german, de majoritatea populaţiei care 

era de etnie germană şi de litigiul unui coridor (care putea fi negociat sau chiar acceptat 

pentru a opri declanşarea războiului mondial), în cazul de faţă U.R.S.S.-ul, care de altfel 

                                                 
57 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 179. 



 178 

avea deja un pact din 1932 de amiciţie şi neagresiune cu Finlanda, nu avea nici un motiv să 

se simtă ameninţat în interesele sale.  

Comentariile care au împânzit mass-media concluzionau curajul eroic al Finlandei, 

care nu numai că a dat un exemplu de mândrie naţională Europei, dar va rămâne şi un 

simbol pentru naţiunile care au prins obiceiul de a se înclina în faţa forţei fără să-şi 

închipuie că şi cei slabi se pot împotrivi celor puternici, când sunt animaţi de un înalt 

patriotism şi de un spirit de sacrificiu total.  

Totodată se sublinia că Finlanda, prin rezistenţa sa înverşunată, a risipit acele 

temeri pe care lumea întreagă le avea faţă de colosul de la răsărit.  

Un cometariu dintr-o revistă franceză merită să fie recitit: „Marea armată rusă, cu 

tot rezervorul său inepuizabil de oameni şi miile de tunuri, de mitraliere, tancuri, 

avioane, a fost atât de puţin invincibilă încât în prima sa întâlnire cu o armată mai puţin 

numeroasă şi mai puţin utilată a fost bătută şi această înfrângere a fost o imensă 

satisfacţie pentru toate popoarele, şi în particular pentru cele din Balcani, asupra cărora 

ameninţarea sovietică deja şi-a întins umbra. Dacă ruşii n-ar fi încremenit în pădurile şi 

mlaştinile îngheţate ale Finlandei, demult şi-ar fi întors apetitul de cucerire către 

Basarabia... Sunt războaie care vor rămâne în istorie ca nişte simboluri”58. 

Alegaţia corespondentului francez depăşeşte o simplă aluzie întâmplătoare, ea 

confirmă temerile, ajunse chiar certitudini, că o capitulare a Finlandei ar fi însemnat 

pentru Balcani o invitaţie a Armatei Roşii să-şi facă simţită prezenţa începând chiar cu 

ocuparea Basarabiei. Era un semnal de alarmă dat cu patru luni de zile înainte de 

ultimatumul din iunie pe care România îl primea fără echivoc.  

Pe de altă parte Finlanda îşi trăia ultimele zile de rezistenţă: de nenumărate ori se 

adresase vecinilor săi, cerându-le o asistenţă militară care întârzia să apară. Franţa şi 

Anglia, de mult timp îşi manifestaseră dorinţa de a trimite puternice contingente militare 

(voluntari) în ajutorul ei: drumul prin Marea Baltică era închis, celălalt, în nord, era lung şi 

dificil. Singura alternativă ar fi fost traversarea prin Norvegia şi Suedia, lucru care nu s-a 

petrecut59.  

Inevitabilul s-a produs. Armata finlandeză, lipsită de muniţie, fără avioane, fără o 

artilerie grea a acceptat o încetare a focului, fără să negocieze un armistiţiu cu U.R.S.S. 

Iniţiativa aparţinând lui Stalin a surprins Occidentul întrucât dictatorul roşu nu putea fi 

bănuit de o dorinţă de pace sau de sentimente profinlandeze.  

S-au emis numeroase interpretări, iar istoricii ulterior au încercat să descifreze 

miracolul din martie. Cu siguranţă însă că încetarea ostilităţilor, fără nici un preambul, 

rămâne un mister ce îşi va găsi poate cândva dezlegarea.  

                                                 
58 Baschet Eric, Ducourtial-Rey Claude, Turenne Henri de, Histoire d’un siècle 1843-1944, Sefag, Paris, 1985, p. 183. 

59 Kissinger Henri, Diplomaţia, Ed. All, Bucureşti, 1998, p. 321. 
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După încheierea marelui război mondial au fost opinii care au sugerat că pe căi 

neştiute încă americanii au exercitat presiuni asupra Kremlinului, ba chiar s-a manifestat 

la nivelul parlamentului dorinţa constituirii unui corp de voluntari. Acest fapt nu a căpătat 

consistenţă întrucât ruşii au înţeles să lichideze conflictul de pe frontiera lor nord-vestică.  

Să fi fost oare o invitaţie şi o schimbare de direcţie în ofensiva U.R.S.S.-ului în primăvara şi 

vara anului 1940?  

Finlanda, prin refuzul şi rezistenţa ei eroică, a însemnat în strategia sovietică o 

reorientare către o altă ţintă pe care o considera ca făcând parte din 1812 din teritoriul său: 

Basarabia.  

Ultimatumul din 26 iunie n-a fost numai o agresiunea împotriva unui stat neutru, 

România, ci şi o testare a capacităţii de reacţie a poporului român. Din păcate, România 

nu era pregătită moral şi militar să urmeze exemplul Finlandei!!  

 

Un deces anunţat. Serviciile speciale sunt o meserie atât de murdară 

încât ele nu pot fi oferite decât gentlemanilor. Winston Churchill 

 

Un cunoscut strateg şi tactician al războiului, chinez la origine, Sun Tzu, a definit 

magistral şansele pe care un combatant le are atunci când cunoaşte nu numai efectivele şi 

mişcările duşmanului, dar mai ales ceea ce nu poate să întreprindă în favoarea sa în 

conflictul iscat.  

Istoricii, nu puţini la număr, ai celui de-al doilea război mondial au cercetat, şi în 

parte au izbutit să aducă la lumină, fără să epuizeze încă tema, profilul nevăzut ce a 

precedat flăcările din septembrie 1939.  

Surprizele au fost mari. De exemplu, recent s-a ajuns la concluzia că defecţiunea 

Franţei prin acceptul cedării către Germania a zonei industriale Renania a însemnat 

debutul camuflat al războiului, atunci când Hitler a perceput că nici Italia şi nici Anglia nu 

ar fi sărit în ajutorul unei Franţe combatante. A urmat apoi Anschluss-ul care s-a organizat 

şi desfăşurat sub aceiaşi ochi îngăduitori ai marilor puteri.  

Interesantă este o comunicare a S.R. francez aparţinând Biroului 2, care exprimă 

convingerea că drumul Germaniei spre război nu mai putea fi întors decât prin dispariţia 

lui Adolf Hitler. Şi au avut dreptate!! Oficialii francezi, pe urmă, au fost surprinşi de faptul 

că al Treilea Reich nu era câtuşi de puţin sedus de gândul unei disimulări a forţelor sale; 

iar vizitele militarilor francezi în Germania, în zonele industriale i-au înspăimântat pe 

aceştia de-a binelea 60. A existat totuşi o explicaţie: Hitler urmărea prin aceasta să 

intimideze Franţa şi implicit Anglia, în posibila lor intervenţie într-un viitor agresiv pe care 

el îl premedita.  

                                                 
60 Navarre Henri, Le temps des verités, Ed. Plon, Paris, 1979, p. 53. 
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Tot acelaşi serviciu îşi exprima convingerea că singura salvare a Franţei ar fi pe de o 

parte susţinerea unei politici externe coerente şi constante, iar pe plan intern întărirea 

unui spirit naţional care se dovedea, din păcate, din ce în ce mai evaziv.  

Se zice că Hitler nu a avut nevoie de mult timp pentru a digera Austria şi în 

primăvara anului 1938 intenţiile sale agresive s-au concentrat asupra Cehoslovaciei. De 

altfel, acesta nici nu îşi propusese să mai ascundă ceva din manevrele sale, iar serviciul 

francez cunoştea perfect studiile efectuate de Statul Major german pentru cotropirea 

Cehoslovaciei.  

La acea dată armata cehoslovacă era compusă din 35 de divizii echipate cu un 

armament modern, iar frontierele sale către Germania erau înzestrate cu puternice lucrări 

de fortificaţii. Din acest punct de vedere, cele două servicii de informaţii, francez şi englez, 

în analizele prezentate guvernelor lor, au demonstrat pe de o parte neputinţa de a-şi forma 

o părere absolută asupra unui conflict armat izbucnit în mijlocul Europei, iar pe de altă 

parte, din materialul informativ reieşea dilema generalilor Wehrmacht-ului asupra unei 

imposibilităţi de a face faţă unui dublu front franco-cehoslovac.  

Mai mult decât atât, rapoartele încercau că convingă guvernanţii că timpul era mai 

degrabă favorabil industriei germane de armament decât Franţei, încă paralizată de 

sechelele Frontului Popular 61. A existat chiar o dare de seamă, un bilanţ alarmant asupra 

capacităţii de luptă a Franţei în timpul regimului mai sus menţionat: la cele 40h-

saptămână în Franţa, Germania răspundea cu un regim de lucru de la 50 la 65 de ore, iar 

ţinându-se cont de faptul că numărul muncitorilor germani era dublu, deja se putea 

constata un grav decalaj în producţia de război. De aici şi scăderea procentului cu 

aproximativ 20-25 % faţă de cel al Germaniei.  

A devenit literatură istorică primirea lui Neville Chamberlain pe aeroportul Stansted 

al Londrei şi fluturarea acelei hârtii – chezăşie a unei înţelegeri cu dictatorul german. 

Adevărul este că un an de zile mai târziu – serviciile făcându-şi datoria informală – nivelul 

industriei franceze de armament nu-şi revenise în urma mobilizării forţei de muncă. În 

consecinţă, şansele de a evita un dezastru erau cu mult mai proaste în 1939 decât în 193862.  

Nu se poate vorbi despre o acţiune de dezinformare sau de paralizie a S.R.-ului 

francez, şi în aceeaşi măsura a M.I. 5 britanic, întrucât informaţiile erau concludente la 

sfârşitul anului 1938: Hitler nu era deloc dispus să respecte angajamentele München-ului.  

Mai mult decât atât, datele erau atât de precise încât cuprindeau chiar şi ziua când 

Wehrmacht-ul va trece la invadarea statului cehoslovac şi ocuparea capitalei cehoslovace 

(15 martie)63.  

                                                 
61 Ibidem, p. 55. 

62 Henri Navarre, Le temps des verités, Ed. Plon, Paris, 1979, p. 55. 

63 Ibidem , p. 56. 
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Cazul Poloniei, căci ea a urmat să imite soarta Cehoslovaciei, a fost puţin mai 

complicat pentru serviciile de informaţii ale aliaţilor, la mijloc fiind politica sinistră şi 

păguboasă a premierului Beck care s-a grăbit, în plină criză a dezmembrării statului 

cehoslovac, să alipească acestei ţări Teschen-ul, aflat în litigiu încă din 1918. Cert este că 

atât Anglia, cât şi Franţa au trecut peste această agresiune, reînnoind garanţiile date 

Poloniei, care era deja socotită următoarea victimă a Reich-ului.  

Şi de data aceasta, S.R.-ul francez, dublat de serviciul englez, a urmărit pas cu pas 

fără lacune notabile preparativele agresiunii împotriva Poloniei – şi aceasta încă de la 

începutul anului 193964. Informaţiile păreau clare şi precise: data de 20 august era 

momentul când Hitler hotărâse invadarea Poloniei indiferent de atitudinea puterilor 

occidentale65. Comunicarea, dacă era luată în serios de establishment-ul franco-englez 

putea provoca o adevărată criză şi precipitarea măsurilor de concentrare şi mobilizare a 

tuturor forţelor franco-britanice. Ea s-a dovedit într-adevăr reală şi a marcat începutul 

celei de-a doua conflagraţii mondiale, confirmând exactitatea buletinelor informative.  

Dincolo de gravitatea deciziei lui Hitler de a ataca Polonia coût que coût – şi aceasta 

în urma pactului Ribbentrop-Molotov – s-a înscris şi o ultimă ştire de importanţă 

covârşitoare pentru aliaţi: în 22 august, cu 8 zile înainte de declaraţia de război adresată 

Poloniei, Hitler a avut o consfătuire ultra secretă cu cele mai importante personalităţi din 

lumea militară a Reich-ului (22 de generali), cărora le-a comunicat data ofensivei – între 

26 şi 28 august.  

În ziua declanşării conflictului, S.R. avea cunoştinţe complete asupra 

dispozitivelor germane în est, ca şi în vest66. 

Un capitol important din activitatea subterană a aliaţilor l-a acoperit evidenţa cu 

certitudine a efectivelor diviziilor active ale Wehrmacht-ului pe specialităţi şi înzestrări. De 

asemenea, armamentul fusese şi el trecut în revistă şi caracteristicile sale erau cunoscute 

de către Biroul 2.  

Fortificaţiile liniei Siegfried erau de mult timp descifrate şi, dacă în 1939 efectivele 

şi puterea de foc a Germaniei nu mai erau un secret, în aceeaşi măsură slăbiciunile sale 

fuseseră analizate şi prezentate ca atare Statului Major Francez.  

În primul rând era acuta lipsă a contingentelor instruite, întrucât cincisprezece clase 

(serii) nu primiseră nici un fel de instrucţiune. A doua se afirma netăgăduit ca o consecinţă 

a primei, prin numărul redus al ofiţerilor de rezervă, lacună ce se încerca a fi acoperită 

                                                 
64 Ibidem.  

65 Ibidem, p.. 57. 

66 Navarre Henri, Le temps des verités, Ed. Plon, Paris, 1979, p. 57. Informaţiile erau atât de ferme şi precise încât, după 

căderea Cehoslovaciei, S.R.-ul a urmărit pas cu pas preparativele atacului asupra Poloniei, chiar din primăvara anului 

1939.  
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printr-o masă de subofiţeri, unii dintre ei participanţi chiar în primul război mondial şi 

care vor forma osatura activă Wehrmacht-ului.  

Cât despre moralul armatei, rapoartele relatau că, dacă naţional-socialismul reuşise 

să-i seducă pe tinerii ofiţeri, ceilalţi, cu grade superioare, erau departe de a fi fost 

contaminaţi de N.S.A.D.P.  

Mai existau şi alte lipsuri care vizau calitatea armamentului, dar şi varietatea 

calibrelor, ţinându-se cont de imensele stocuri de muniţie moştenite de la armata 

cehoslovacă.  

După tragedia poloneză şi primul exerciţiu al Wehrmacht-ului executat sub forma 

unui blitzkrieg, serviciile speciale franceze au alcătuit un aide-memoire care conţinea sute 

de mărturii (600) ale foştilor combatanţi polonezi şi care a fost distribuit până la eşalonul 

diviziilor67. Era prima lecţie de tactică pe care aliaţii urmau să o înveţe; din nefericire, 

binomul avion-blindat (tanc) nu putea fi asimilat imediat de către strategia 

generalissimului Gamelin. Era prea târziu!!68  

Chiar de la începutul lunii noiembrie, Înaltul Comandament aliat fusese avertizat că 

viitoarea ofensivă a Wehrmacht-ului va cuprinde teritoriul celor două ţări neutre, Belgia şi 

Olanda. În ceea ce priveşte sondajul asupra capacităţii combative a soldatului francez, 

părerile în Wehrmacht erau de multe ori divergente. Generalii veterani ai primului război 

mondial, păstrînd un mare respect pentru capacitatea reactivă a armatei franceze se 

exprimau îngrijoraţi de perspectiva unei intervenţii iminente: „Hitler este nebun, el va 

ataca!69”.  

Însă, pe de altă parte, cei din cercurile înalte împărtăşeau o părere ambiguă despre 

voinţa şi puterea combativă a soldatului francez. Cel care a intuit însă prompt şi ferm 

marea defecţiune morală a fost chiar Hitler care a afirmat răspicat: “Armata franceză nu 

se va bate deloc”70.  

                                                 
67 Broşura a fost răspândită mai întâi în cadrul Statului Major, iar de la Biroul 3 Operativ s-a primit un răspuns uluitor: 

Nous ne sommes pas les Polonais! (Noi nu suntem polonezi!) prin care se insinua nu numai decalajul numeric, dar şi 

înzestrarea armatei franceze. Epilogul a fost grav şi trist: într-o reuniune a serviciilor secrete britanice şi franceze 

pentrecută cu câteva zile înainte şi menită să aducă la zi o evidenţă a armatei germane, un ofiţer francez (Biroul 2 S.R.) 

specializat în stategia şi tactica Wehrmacht-ului, a descris cu lux de amănunte ceea ce peste câteva zile urma să se 

petreacă: atacul masiv ale blindatelor susţinute de avioane adaptate picajului. Evident că aprecierile nu au avut un ecou 

la eşaloanele superioare şi chiar unul dintre cei care îmbrăţişau puncul de vedere al S.R.-ului, colonelul de Gaulle, n-a 

crezut că Franţa ar putea fi bătută de aceeaşi manieră (poloneză): într-un memoriu adresat, în ianuarie 1940, atât 

comandantului suprem, cât şi unor oameni politici de marcă se afirma că armata germană nu va reuşi să distrugă 

rezistenţa franceză întrucât posedă un număr insuficient de avioane şi de tancuri. 

68 Navarre Henri, Le temps des verités, Ed. Plon, Paris, 1979, p. 73. 

69 Ibidem, p. 65. 

70 Comunicatul francez din 24 septembrie: „Numeroase atacuri locale ale inamicului asupra poziţiilor noastre din 

regiunea Saar şi Wissembourg au fost respinse în cursul nopţii. Reacţia artileriei inamice, intensă în regiunea de sud 

Deux-Ponts”. Comentariile presei: „Înaltul nostru comandament, instruit prin experienţa războiului precedent, se 
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După două ocazii, una în 12 noiembrie 1939, cealaltă între 10-15 ianuarie 1940, 

anulate de condiţiile meteorologice complet nefavorabile, Hitler s-a hotărât să-şi amâne 

atacul pentru primăvara anului 1940.  

În faţa a cel puţin patru direcţii de atac, efortul S.R.-ului a constat în a prezenta 

planul cu cele mai multe şanse pe care inamicul le-ar fi putut avea în declanşarea unei 

ofensive. Cât despre atitudinea celor două armate, olandeză şi belgiană, dar mai ales a 

guvernelor lor, iluzia că Germania nu le va ataca era atât de fermă încât se abţineau de la 

orice colaborare tactică cu aliaţii sau chiar de la cele mai elementare schimburi de 

informaţii.  

În ciuda unor rapoarte ale S.R.-ului privind evidenţa unor preparative ale 

Wehrmachtului în vederea atacului asupra ţărilor scandinave în lunile martie-aprilie, 

Înaltul Comandament aliat nu a luat nici o măsură reactivă, convoaiele germane debarcând 

nestingherite în porturile Stavanger şi Narvik. 

În ajunul declanşării ofensivei din 10 mai 1940 s-a petrecut un eveniment de o 

importanţă capitală: o reuniune ţinută la cartierul general francez la care au participat 

Biroul 2, S.R., M.I.5 şi M.I.6.  

Întâlnirea lor a avut ca scop stabilirea unor date cât mai veridice asupra efectivelor 

Wehrmacht-ului71. În raport cu realitatea şi cu cercetările ulterioare ale istoricilor, în mod 

cert cifrele, atât asupra diviziilor germane de front, cât şi asupra corpurilor blindate, au 

fost supraestimate, probabil din grija unor reduceri de efective care ar fi fost de condamnat 

ulterior. Ceea ce se cunoaşte acum este că numărul tancurilor franceze era cu puţin inferior 

celor germane (Wehrmacht-ul dispunea de un număr de tancuri mijlocii şi grele – PZKW 

III şi IV – care era superior tancurilor uşoare - PZKW I şi II).  

Din nefericire, efectivele blindate ale Franţei erau risipite şi repartizate marilor 

unităţi. În privinţa aviaţiei, cifrele au dovedit aceeaşi supraestimare – ceea ce însă rămânea 

o realitate era prezenţa Junkers-ului 87 de asalt (Stukas) şi a tipurilor moderne de avioane 

de vânătoare Henkel şi Messerschmidt, cărora francezii nu le puteau opune decât tipuri 

învechite ca Potez, Bloch sau un Devoitine pe cale de modernizare. Paradoxal, se consideră 

că armata franceză a fost înfrântă în Campania celor 40 de zile din mai-iunie 1940 de 

armata germană a cărei putere a fost supraestimată şi ale cărei doctrine strategice şi 

tactice erau perfect cunoscute de serviciile de informaţii şi ale cărei mişcări erau urmărite 

şi anticipate cu minuţiozitate.  

La aceste afirmaţii grave s-au închegat răspunsuri pe măsura unor analize şi 

aprecieri.  

                                                                                                                                                                  

fereşte de ofensive precipitate care n-au fost minuţios pregătite. Pe altă parte, inamicul, neliniştit de progresele 

realizate de trupele noastre în teritoriul său, a adus întăriri venite din interior sau chiar din frontul polonez (sic!)”.  

71 Navarre Henri, Le temps des verités, Ed. Plon, Paris, 1979, p. 70. 
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Prima este considerată neîncrederea flagrantă şi constantă în informaţiile furnizate 

de serviciile franceze, concretizată printr-o dispersie absurdă şi nocivă a forţelor sale de-a 

lungul liniei Maginot în viziunea unui atac prin Alsacia şi Lorena (sau chiar prin Elveţia!!72 

(sic).  

A doua era legată de eliminarea unei variante de atac prin Belgia, Olanda şi 

Luxemburg, ceea ce în fond a reprezentat direcţia principală de acţiune a Wehrmacht-ului.  

A treia explicaţie este că Înaltul Comandament francez nu a avut nici un moment 

îndoiala că blitzkrieg-ul ar putea sfărâma rezistenţa Franţei şi a corpului expediţionar 

englez într-un timp record.  

Judecând după tactica frontului liniar practicat în prima conflagraţie, cu rezerve 

eşalonate capabile să colmateze orice străpungere, cu o artilerie de toate calibrele menită şi 

ea să-şi concentreze efortul în măsura în care ofensiva inamicului avea şanse de dezvoltare, 

sorţii de izbândă ai unei ofensive-fulger tindeau către zero. Se ignora folosirea din partea 

inamicului a unor mase manevriere compuse din blindate şi moto-mecanizate şi 

străpungerea punctuală şi succesivă a liniilor de rezistenţă franco-engleze, fără o asigurare 

perfectă pe flancuri, toate sub protecţia permanentă a aviaţiei73!!  

Pe deasupra plana, şi de multe ori îşi găsea locul călduţ în mintea generalilor 

francezi, ca şi a guvernanţilor, ideea-iluzie că soldatul francez din 1939-1940 păstrase 

aceleaşi calităţi morale ale combatantului din 1918!!! Greşeală fatală! El era produsul 

Frontului Popular concretizat prin acea definitorie deviză „Pourquoi et pour qui?”!!!! 

(Pentru cine şi pentru ce?) 

Imaginea legendară a acelui „poilu de Verdun” nu mai avea nici un ecou în 

milioanele de soldaţi francezi mobilizaţi pentru patrie, dar foarte puţin dispuşi să-şi dea 

viaţa pentru ea.  

În încheiere, recunoaşterea obiectivă a succeselor obţinute de către S.R.-ul francez 

s-a datorat şi folosirii frecvente şi substanţiale a sursei D, adică importanta zestre 

informală decriptată de faimoasa Enigma, cu o bogată biografie74. 

Nu trebuie însă neglijată nici afirmaţia făţişă şi dramatică a conducătorilor Biroului 2:  

                                                 
72 Navarre Henri, Le temps des verités, Ed. Plon, Paris, 1979, p. 71. 

73 Părinţii blitzkrieg-ului vor rămâne în istorie Heinz Guderian, Erich von Manstein, Erwin Rommel şi, în parte, generalul 

Charles de Gaulle. 

74 Pornită dintr-o iniţiativă germană, secretele „Enigmei” erau urmărite încă din anul 1931, iar Gustav Bertrand, 

aparţinând Biroului 2 francez, încercase încă din 1929 să penetreze comunicaţiile cifrate germane. Informaţiile de epocă 

au relatat vânzarea secretelor „Enigmei” de către o parte germană (Hans Thilo-Schmidt) pe modesta sumă de 500 de 

dolari. Ulterior, un grup de matematicieni polonezi (Jerzy Rozycki, Marian Rejewski şi Henryk Zygalski) sub autoritatea 

lui Gwido Langer (Biuro Szyfrow) a preluat misiunea de a decripta traficul „Enigma”, reuşind să aibă un acces de 75 % în 

texte. În ianuarie 1939, reprezentanţii serviciilor de informaţii aliate, împreună cu şeful Biroului Cifru Polonez, au reuşit 

să ofere două aparate ale „Enigmei”, unul pentru francezi, celălalt pentru britanici. Mai târziu, „Enigma” cu nume de cod 

„Ultra” a permis, în bătălia Angliei din toamna anului 1940 să se descifreze cursul bombardamentelor asupra Regatului, 

ca şi coordonatele ultrasecrete ale submarinelor Reichului.  
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Serviciul de informaţii a fost obligat să lupte împotriva a doi adversari principali, 

contraspionajul german şi nu în cele din urmă, ministerul francez al afacerilor externe. 

Ultimul a fost cel mai eficient75.  

Ceea ce vor rămâne în istoria serviciilor francez şi englez de informaţii ca două mari 

scăpări în activitatea lor va fi absenţa informativă totală asupra negocierilor germano-

sovietice care au culminat cu pactul Ribbentrop-Molotov cu urmări catastrofale pentru 

Franţa şi în perspectivă, şi pentru Anglia dacă ar fi rămas singură în conflictul ivit, şi a doua, 

poate mai gravă decât prima, ce derivă din cunoaşterea (afirmată) a planului de atac german 

prin Ardeni-Meuse, absenţa unei presiuni asupra Statului Major francez sau/şi chiar a clase 

politice în vederea unor linii de rezistenţă succesive, alcătuirea unui grup de armată care să 

acţioneze pe flancurile celor zece divizii blindate şi motomecanizate germane pornite la atac. 

Cu alte cuvinte, o versiune contemporană a miracolului de la Marna din 1914.  

Într-o concluzie logică, un serviciu de informaţii într-un conflict, şi în 1940 era deja 

internaţional, este obligat prin capacitatea sa reflexivă să intervină până la cele mai înalte 

nivele politice şi militare ale ţării pe care are pretenţia a o servi: campania din mai-iunie 

1940 şi prăbuşirea Franţei nu au însemnat numai slăbirea frontului aliat prin ieşirea unui 

partener de talie, dar şi, în perspectivă europeană, dispariţia unei forţe continentale de la 

masa viitoarelor negocieri. Un fapt grav, ţinându-se cont că a fost înlocuită de Uniunea 

Sovietică în marş către Cadrilaterul Boemian, centrul Europei.  

 

                                                 
75 Henri Navarre, Le temps des Verites, Ed. Plon, Paris, 1979, p. 49. 
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1. Introduction 

 

Geopolitical importance of Diasporas is very recent. After de cold war end the 

diasporas is seem as the third actor in international politics. Research on new transnational 

spaces, such as online forums, has increased during the past ten years, illustrating their impact 

on migratory lives in different parts of the world. Much of the literature on the diasporic use of 

online communities draws on discussions of hybridity and identity, exploring the ways in 

which identities are negotiated and created within transnational spaces.1 

                                                           
 Dean of Faculty of History, ―Dimitrie Cantemir‖ Christian University, Bucharest; e-mail: hlihor@yahoo .com. 

1 See Kaarina Nikunen, Re-Imagining the Past in Transnational Online Communities, in Transit: A Journal of 

Travel, Migration and Multiculturalism in the German-speaking World, no 8, vol. 2, 2013, online, 

http://german.berkeley.edu/transit/ 

http://german.berkeley.edu/transit/
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Until the appearance of the informational society the human communities were 

structured political, economic and cultural on a certain geographic space which took the 

form of a political-state organization depending on historical traditions and of the 

dominant ideology of the time. The interactions with other communities were possible or 

hampered by a series of objective and subjective factors. The distance but also the language 

through which different human communities were communicating was major objective 

factors in the way of any type of interaction. The industrial revolution and especially the 

entry into the society of knowledge produced the disappearance of these barriers. The 

forms of the political organization of the different peoples or ethnic groups were influenced 

by the transformations within the collective mental through the appearance/disappearance 

of great religions, major philosophical currents, doctrines and ideologies. Today the 

technologies from the communications domains seem to change this paradigm. 

The collapse of some emperies and the appearance of nationalism as a large 

embraced ideology starting with the XVIIIth century led to the appearance of the nation 

and the nation state. The nation states, as coherent territorial entities, constituted 

themselves through the principle of nationalities: the territory belongs to the majority 

ethnic group which inhabits it. This group (the people) has the right to self-determination 

bringing into life a sovereign and independent state, an international law subject and part 

of the balance (equilibrium) of power world system. The dissolution of the multicultural 

tissue (texture) or the cultural smoothing of the ethnic mélange which preceded the nation 

state, in mono cultural communities, living compactly on well contoured territories and 

able to be the support for a functional state, proved to be impossible. In this way the 

―national minorities problem‘‘ appeared.  

The problem started with the definition of the notion of ethnic minority2 and, 

especially, with the one connected with the relations between the majority organized in the 

nation state and the minority which aspires or not to this political structure. The minority 

right of identity, as well as the right of its equality with the majority were admitted by the 

majority of the nation states. The fact that the minorities are constitutive elements of the 

states in which their members are citizens and not of another state was admitted and 

regulated through international treaties and agreements.3  

                                                           
2 F. Ermacora, The protection of minorities before the United Nations, in Collected of the Hague Academy of 

International Law, IV, 1983, cited in Gaetano Pentassuglia, Minorities in international law, Strasbourg Cedex: 

Council of Europe Publishing House, 2002, p. 57. 

3 Romulus Seişanu, Principiul naţionalităţilor. Originile, evoluţia şi elementele constitutive ale naţionalităţii, 

Bucureşti: Editura Albatros, 1996; Gaetano Pentassuglia, op. cit., p. 57; Tom Hadden, Integration and 

Separation. Legal and Political Choices in Implementing the Minority Rights, in Nazia Ghanea, Alexandra 

Xanthaki (eds.), Minorities, Peoples and Self-Determination, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005. 
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The central problem which led to tensions, crises and war between different states 

which had large national minorities on their territory was the one of the national 

sovereignty. It was the great defiance of the twentieth century and the political leaders 

could not solve it. It continues to be the great defiance of the twenty one century. In the Ex-

Soviet space, in former Yugoslavia, but also in other many regions of the world there are 

multiple frozen conflicts. 

In spite of the nationalist and ethnic wars that have so recently devastated the 

European continent, Africa, the Middle East, and South-east Asia (indeed, most parts of 

the inhabited world), new states have been established following the nation-state model, 

and nationalism remains a major driving force in world affairs4. The relations between the 

national majority and minorities were another great defiance of the last centuries within 

the history of the human civilization. The national states need of territorial security but 

also the legitimate (or not) wish of some minorities to have their own state led to the 

appearance of one dilemma difficult to solve for some states. How much can the right of 

minorities be extended especially that related to the territorial autonomy without 

transferring the control of sovereignty to a separatist movement.5  

After 1989 not so few times the rights of the minority people and the political 

sovereignty over a geographical space had led to major geopolitical crises in Europe and 

Euro-Asia. The European Union has a well-defined policy regarding this issue but that 

does not mean the disappearance of the tensions regarding the relations between minority, 

identity and the sovereignty upon a territory.6 From this point of view another question is 

born. Can the appearance-some say the ―rediscovery‖ – of some forms of space 

manifestation like the virtual space, under the impact of the development of informatics 

and of the web networks of socialization as well as the development of a more refined 

vocabulary of a conceptual framework related to the political space within a society but 

also within the international scene lead to the appearance other forms of aggregation of the 

human communities and of the human society?. Can the ethnic communities from 

diaspora or the national ethnic communities become actors in a cyberspace international 

system? If we accept this hypothesis as being viable then we must see which are the 

changes produced in the relations between the national majority and the ethnic minorities 

reported to the sovereignty space dominated by the geographical condition.  

                                                           
4 Julien Danero Iglesias, Nenad Stojanović, Sharon Weinblum, New nation-states and national minorities, ECPR 

Press, 2013, p. 1. 

5 See also Michelle Ann Miller, The Problem of Armed Separatism: is Autonomy the Answer?, in Autonomy and 

Armed Separatism in South and Southeast Asia, no. 1, 2012, p. 1. 

6 Adrian Severin, Geo-politică şi minorităţi naţionale, online, http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2006-03-

09/geo-politica-si-minoritati-nationale.html. 

http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2006-03-09/geo-politica-si-minoritati-nationale.html
http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2006-03-09/geo-politica-si-minoritati-nationale.html
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In the classical vision of the Westphalia model the political sovereignty upon the 

geographical space is a key element for the functioning and the aggregation of 

international policy. According to Wolff Heintschel von Heinegg the appearance of the 

cyberspace as a ―fifth dimension‖ or as a ―fifth domain‖ is considered by some authors so 

novel that it eludes the traditional rules and principles of international law7. Others 

specialists are arguing that ―Such an exaggeration of cyberspace is neither justified nor 

necessary and it therefore does not justify the various calls for ‗new norms of international 

law‘ specifically designed for cyberspace. International law as it currently stands does not 

need not capitulate in view of the challenges brought about by cyberspace and the 

technology it is based upon. States seem to agree that customary international law is, in 

principle, applicable to cyberspace although there may be a need for a consensual 

adaptation to the specific characteristics of cyberspace‖8.  

The cyberspace arising from the use of different media and other information 

technologies has significantly contributed to the so called ―death of distance‖, thus 

lessening the need for individuals or communities to have face-to-face contact in order to 

build and maintain strong ties. Access to the Internet is a significant and measurable 

impact on the ways in which members of some communities or nations manage their 

identity in today‘s post international world. 

 

2. Nation, minority, space and political sovereignty from information age 

 

The concept of the nation covers two realities: a concrete one, related to a human 

community bound by common feelings and aspirations, having a visible existence 

materialized into the nation-state9, but also a language-built reality, a concept explaining 

and theorizing the existence, evolution and becoming of a political actor called nation-

state.10 It is what the people, as part of public opinion or scientific communities, imagine, 

perceive and express through words as being the political community in which they live. 

Nationalism is defined in various ways from an era to another because people have not 

only different political beliefs at certain points but also accumulate knowledge concerning 

                                                           
7 See Wolff Heintschel von Heinegg, Legal Implications of Territorial Sovereignty in Cyberspace, Paper 

presented to the 4th International Conference on Cyber Conflict, 2012, p. 1, online, 

http://www.ccdcoe.org/publications/2012proceedings/1_1_von_Heinegg_LegalImplicationsOfTerritorialSoverei

gntyInCyberspace.pdf.  

8 Ibidem, p. 8. 

9 Eric J. Hobsbawm, Naţiuni şi naţionalism din 1780 până în prezent: program, mit, realitate (Nations and 

Nationalism from 1780 until Today: Program, Myth, Reality), Chişinău: Editura Arc, 1997, p. 28. 

10 Pierre Bourdieu, L'identité et la representation (Identity and Representation), in Actes de la recherche en 

sciences socials, Vol. 35, novembre 1980, p. 63-72, online, http://www.persee.fr/ 

web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1980_num_35_1_2100, accessed at 20 October 2012. 

http://www.ccdcoe.org/publications/2012proceedings/1_1_von_Heinegg_LegalImplicationsOfTerritorialSovereigntyInCyberspace.pdf
http://www.ccdcoe.org/publications/2012proceedings/1_1_von_Heinegg_LegalImplicationsOfTerritorialSovereigntyInCyberspace.pdf
http://www.persee.fr/%20web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1980_num_35_1_2100
http://www.persee.fr/%20web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1980_num_35_1_2100
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the evolution of political human organizations. Benedict Anderson considers, for example 

that the notion of nation emerges as a theoretical concept at the end of the 18th century in 

America11 and defines it as being ―an imaginary political community imagined as being 

both intrinsically limited and sovereign‖12. His arguments are rational and acceptable in 

that no citizen of a state could ever get to know all his compatriots, but will always have an 

image of their communion, a fact which will require imagination. For Max Weber the 

nation emerges as a social construction typical for modernity, an idea taken and re-

circulated by Ernest Gellner and Eric Hobsbawm at the end of the 20th century. They used 

as a theoretical basis the definition that Max Weber gave to the nation-state: ―a political 

enterprise with an institutional character‖ which has the ―monopoly of legitimate physical 

force.‖13 Gellner defines the nation as a ―political principle showing that the political unity 

and national unity must be congruent‖14. Thus, nationalism, as a cultural and ideological 

discourse promoted by a power-hungry elite, does not necessarily represent, in Gellner‘s 

view, ―the awakening of nations‘ self-consciousness‖, but, moreover, ―it invents nations 

where they do not exist.‖15  

Manuel Castells tries to explain the appearance of the nationalist phenomenon and 

its affirmation in the Ex-Soviet Union, in the Balkans, in the South-East Asia, giving the 

fact that the world was/is entering the globalization époque and the integration processes. 

The author reaches a conclusion that exceeds both the vision of B Anderson and the vision 

of Gellner. The renowned analyst considers that: ―At this turn of the millennium, the 

explosion of nationalisms, some of them deconstructing multinational states, others 

constructing pluri-national entities, is not associated with the formation of classical, 

sovereign, modern states. Rather, nationalism appears to be a major force behind the 

constitution of quasi-states; that is, political entities of shared sovereignty, either in 

stepped-up federalism (as in the Canadian (re)constitution in process, or in the ‗‗nation of 

nationalities‘‘ proclaimed in the Spanish Constitution of 1978, and widely expanded in its 

practice in the 1990s); or in international multilateralism (as in the European Union, or in 

the renegotiation of the Commonwealth of Independent States of ex-Soviet republics). 

Centralized nation-states resisting this trend of nationalist movements in search of quasi-

statehood as a new historical reality (for example, Indonesia, Nigeria, Sri Lanka, even 

                                                           
11 Benedict Anderson, Comunitati imaginate. Reflexii asupra originii şi răspândirii naţionalismului (Imagined 

Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism), Bucureşti: Editura Integral, 2000, p. 67. 

12 Ibidem , p. 12. 

13 Max Weber, Économie et Société (Economy and Society), I, Paris: Plon, 1971, p. 97. 

14 Ernest Gellner, Natiuni şi naţionalism. Noi perspective asupra trecutului (Nations and Nationalism. New 

Perspectives on the Past), Bucureşti, 1997, p. 12. 

15 Ibidem, p. 88. 
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India) may well fall victim to this fatal error of assimilating the nation to the state, as a 

state as strong as Pakistan realized after the secession of Bangladesh.16  

Călin Felezeu believes that all this should be taken into consideration and the 

system of values which is both a vector politico / ideological as well as for the religious. 

Consequently the birth of the nation to the people from the Islamic world will not take 

place in the classical meaning of our understanding that these societies will not enter into a 

process of modernization of Islam itself17. Signs of possible upgrades are detected, since 

the late of the nineteenth centuries, at the Turkish-Tatar community which lived in ex-

USSR. Tatar intellectuals headed by Ismail Bay Gasprinsky initiated a movement 

(djedidism) which has the aim to modernize Islam. The Djedidism aimed "modernizing 

education, women's empowerment and unifying language.‖18 They are in fact ferments 

which led to the emergence of new forms of political community in Western Area. 

The geopolitical evolutions of this beginning of millennium in different regions 

amid specific people integration processes and globalization processes lead to the need of 

looking at the nationalism and the nation state in a way different from the way these two 

were imagined in the past centuries. Not everywhere the national movements gained 

power, nation states appeared. Manuel Castells has analysed the evolutions of the 

nationalist phenomenon in the ex-Soviet Space and in Spain in the last decades. Here the 

nationalist movement although very powerful did not produce nation states. He urges us to 

reflect ―on the conditions under which nations exist, and (re)construct themselves over 

history, without a nation-state, and without searching to establish one‖. This important 

observation is strengthened by a recent declaration of the leader of the national movement 

of Catalunya, Jordi Puyol which stated that „Catalunya is a nation without a state. We 

belong to the Spanish state, but we do not have secessionist ambitions. This must be 

clearly affirmed. The case of Catalunya is peculiar: we have our own language, and culture, 

we are a nation without a state19. 

The question which arises can be provocative. Can this paradoxical situation be 

accepted, if we relate ourselves to the classical road of national fight of the peoples starting 

with the appearance of the national conscience and ending with the formation of the 

national state, and by other communities with the status of minority within other nations, 

in general and in particular of Turkish-Tatars? According to some specialists: ―Beginning 

in the mid-19th century, as part of a wave of reform movements sweeping the Muslim 

world, some Kazan Tatars—most notably, Shibhaddin Marjani (1818–1889) and Kayum 

                                                           
16 Manuel Castells, The Power of Identity, Second edition, With a new preface, Wiley-Blackwell, A John Wiley & 

Sons Ltd., 2010, p. 34-35. 

17 Marius Bența, Islamul văzut și trăit de Călin Felezeu, Cluj-Napoca: Editura Bybliotec, 2012, p. 31-32. 

18 Ibidem , p. 31. 

19 Manuel Castells, op. cit., p. 46. 
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Nasyiri (1825–1902) — began to advocate for modernization among Eurasian Muslims‖20 

Others consider that the national idea within the Turkish-Tatars intellectuals from Crimea 

and the surrounding regions, like Dobrogea appears after 1906, in the context of the Young 

Turks Revolution but especially during the Bolshevik Revolution between 1918-1920 when 

many inhabitants of Crimea find refuge in Romania. 21 The initiator of this movement was 

Mehmet Nyazi who until his death in 1935 developed a prodigious activity in order to 

engrave the development of the Turkish-Tatar national awareness in this part of the world. 

The subsequent evolution of the Turkish-Tatar national movement was circumcised to the 

geopolitical developments engraved by the existence of a center of power-the Soviet Union-

in the Eurasian space. 

This aspect was observed also by H. von Waldheim in an article published in 1938 in 

the prestigious French magazine Politique étrangère. Regarding the national awareness of 

the Turkish-Tatars and their political organization he considered ―sera résolu par l'avenir 

politique de la Russie. Car, si l'histoire des Turco-Tatars fut déterminée par des conditions 

climatiques et géographiques, son histoire contemporaine sera la conséquence de la 

politique russe. Chaque affaiblissement de la Russie correspond à une résurrection du 

nationalisme turco-tatar, la période la plus active et la plus favorable se plaçant au vingtième 

siècle pendant les années 1904-1905, 1917-1921, et, dans une certaine mesure, 1932-1937.‖22  

After the collapse of the Soviet Union the nation and national awareness on the one 

hand and the state construction supported by this type of ideology had different meanings 

and endings for the former republics. Some of these had the chance to follow the classical 

way of the nation state with the same problems and tensions like the entire European 

continent born from the rapport between the national majority and the ethnic minority, 

others like the Tatars from Volga did not have this chance.23 

What role is the Turkish-Tatar diaspora playing in this process of crystallization of 

national consciousness of different ethnic minorities from the great family of the Turkish 

people. It was estimated that between 1783 and 1920, some 1.800.000 Crimean Tatars 

were forced to emigrate to the Ottoman Empire and thus became a ―minority‖ in their 
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Sovereignty Movement, Budapest: Central European University Press, 2011, online, 
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21 Brian Glynn Williams, The Crimean Tatars: The Diaspora Experience and the Forging of a Nation, Brill‘s 
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22H. von Waldheim, Les puissances et la politique turco-tatare, in Politique étrangère, N°3, 1938, p. 236-249, on 

line, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342X_1938_num_3_3_5663, 

accessed on 05 October 2012. 

23 See Christopher Williams, Tatar nation building since 1991: Ethnic mobilisation in historical perspective, in 
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ancestral homeland. The Crimean Tatar population decreased to less than 300,000 on the 

eve of the Bolshevik Revolution.24 According to some studies made in the mid twentieth 

century over 3 million of Turk-Tatars were spread within a very vast geographical area 

within Europe and Asia (the Soviet Union, Iran, the Chinese Turkestan, Turkey, Japan, 

France, Germany, Poland, Romania).25  

Today, in The Russian Federation, there are the largest groups of Tatars, who 

number 5.5 million people, or 3.8 per cent of the country‘s population. About 300,000 

Crimean Tatars are living in Crimea, attempting to rebuild a new life and a new future. 

However, another 300,000 are still in exile in Central Asia, especially in Uzbekistan. There 

is an estimated five million people of Crimean origin living in Turkey, descendants of those 

who emigrated in the nineteenth and early twentieth centuries. Other Crimean Tatar 

communities are also found in Romania, Bulgaria, Germany and the United States. (Figure 

1) There may also be scattered small communities in almost every Western country.26  

 

Figure 1. 

 

                                                           
24 Kemal Altintas and others, e-Tatars: Virtual Community of the Crimean Tatar Diaspora, online 

http://www.iccrimea.org/scholarly/e-tatars.html.  

25 H. von Waldheim, op. cit., loc. cit. 

26 Kemal Altintas and others, op. cit., loc. cit. 
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As we can see the Turkish-Tatar community is one of the major diaspora of the 

contemporary world. Assuming a type of nationalism as at its base a series of non-identical 

elements which are found in the definitions circulated for almost a hundred tears: 

territorial community, language, tradition, economy, culture etc. Manuel Castells considers 

that a nation can exist if ―cultural communes constructed in people‘s minds and collective 

memory by the sharing of history and political projects‖ appear.27  

Firstly it is about the identity matrix which defines us as group and secondly the 

socio-affective ‗‘linking‘‘ of all the individuals to the collective memory and to the shared 

ideals of a people/ethnicity. The wires that are connecting the individuals to this collective 

memory are the language and history. The political, cultural, linguistic and spiritual 

realities are showing us that at this beginning of millennium the nation is not necessarily 

tied to the nation state.28  

There are nations without a state like Catalonia, The Bask Country, Scotland and 

Quebec but there are also states without an assumed nation (Singapore, Taiwan, and South 

Africa). There are states with more than one politically recognized nation like the Ex-Soviet 

Union, Belgium, Spain, and the United Kingdom, separate states but formed from one 

nation (North Korea and Korea, the former Democratic Republic of Germany and the 

Federal Republic of Germany, Romania and Republic of Moldova etc.). We are not in front 

of a disappearance process under the assault of globalization and integration. We are in 

front of a more profound process of modernization under the impact of the revolution of 

information and of the communication technology.  

The nations are not going to be any more homogenous powerful centralized political 

structures and with tense relations between the center and the periphery but under the 

form of networks of networks in which the power center will have a variable geometry with 

a shared sovereignty. Does the Turkish-Tatar minority have or is it aware of these elements 

and in this sense is it capable to coagulate around itself a construction process of 

postmodern nation specific to the information époque? The answer of this question 

requires a more ample research. But, regarding the existence/ awareness of an identity 

common matrix there are debates in the academia environment29 and in the social one. 

Referring to the concerns of the Turk-Tatars regarding their own identity a young 

man whose predecessors came from Crimea shows us that ―Crimean Tatar e-mail list 

(Crimea-L) was swept by a lively discussion: Are we Crimean Tatars or Turks?‖, his 

observation was that the ―Main participants of the discussion were members of the 

                                                           
27 Manuel Castells, op. cit., p. 54. 

28 Ibidem , p. 56. 

29 See Filiz Tutku Aydin, A Case in Diaspora Nationalism: Crimean Tatars in Turkey, A Master‘s Thesis, 

Department of Political Science and Public Administration Bilkent University Ankara, September 2000, online, 
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Crimean Tatar diaspora in Turkey, who mostly insisted on the identification of "Crimean 

Turk.‖30 The appearance of the modern means of communication especially those 

regarding the web is going to be an important vector within the reshaping of the nation 

type human community including the Turkish Tatar one. According to the Călin Felezeu 

new media has made it possible to appear the Islamic world a new kind of community that 

he called cybernetics ummah31. The Arab spring show us that cybernetics ummah was an 

in the demolition of totalitarian regimes from Egypt, Libya and possibly Syria. 

 

3. Can the Turkish-Tatars become an actor of the international politics 

in cyberspace? 

 

The communication technologies, especially of the internet, and the high speed 

means of transportation modified the relation between time and space not only affecting 

the relations between people but also their way of socio-professional and political 

organization. If in the industrial society the space represented the distance between here 

and there, offering peoples the possibility of appreciating what far and close means, in the 

post-industrial society the place becomes a pure phantasmagoria.32  

The reputed sociologist Anthony Giddens considers that we have entered an époque 

in which the space is separated from the place. He defines this process as being the 

development of the empty space.33 Through the concept of place the author understands 

the physical placement of the social activity situated geographically. In the pre modern 

societies the space and the place coincide because the spatial dimensions of the society life 

are in good measure and for the largest part of the population dominated by presence 

through localized activities. The appearance of modernity breaks the space from time inter 

putting? Also the relations with others who are absent (in the physical reality), and are 

located at any distance given by the face to face interaction.34  

Using the Internet for the purpose of facilitating the political debates and the formation 

of political options, as a component of the democratic process, represents already a real fact at 

the level of the post-industrial society, correlated with the more and more evoked 

phenomenon of E-Government.35 The electronic services have the merit of permitting users to 
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31 Călin Felezeu, op. cit., p. 38. 

32 Bianca Fizeşan, (Re)Construction of Identity in the Virtual Space of Second Life, in Revista de Informatică 
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34 Ibidem.  
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take part in debating political ideas and in the adoption of political decisions at certain levels. 

The dynamics of communication and consumption on the Internet has broken the state‘s 

monopoly on information distribution and disrupted the ability of the political, cultural and 

economic elites – that is those representing the ―core nationality‖ – to dominate thought, 

common sense and everyday assumptions within societies36. 

In international relations the new technologies based also upon the utilization of a 

new type of energy in the equation of power of international politics, led to the appearance 

of some ―realities‖ difficult to conceive even some decades ago: virtual diplomacy, e-

diplomacy, e-frontiers, cyberspace etc. The Internet and other means which allow 

socialization modified radically the relations between the different ethnic communities 

located on the territory of different states, regardless of their status with the state/ nation-

mother as ethnic minority or migrants.37  

Through computer-mediated communication, nations – especially challenged 

nations, have the possibility to maintain and reinforce their identity in new and compelling 

ways. Anthems, legends, genealogies, histories, photographs, manuscripts and other 

tangible assets of national culture are being protected, distributed and accessed in 

cyberspace. According to Saskia Sassen ―Digital space, whether public or private, is partly 

embedded in actual societal structures and power dynamics: its topography weaves in and 

out of non-electronic space.‖38  

Many nationalities, such as the Russians in the ―Near Abroad‖, Serbs in Bosnia and 

other Balkan states, Turks in Romania, Bulgaria, Ukraine, Russian Federation and 

Europeans in Southern Africa, by logical extension, can achieve their aspirations in the 

building process own nation. Katerina Diamandaki states that ―the advantages which the 

Internet for such groups offers – diaspora communities without nation-states of their own 

– are immense.‖ Furthermore, it is ―clear, that for stateless nations the politics of identity 

has found in cyberspace an ideal medium for publicity and even mobilization.‖39 Piet 

Bakker is convinced, that ―nationalism is flourishing on the Internet‖40 Eriksen believes, 
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―one of the most interesting findings in recent research on the use of the Internet is that 

this technology is often used to strengthen rather than weaken national identities.‖ 

Further-more, ―the Internet is the key technology to keep nations together.41‖  

We must mention the fact that not everybody saw the use of the modern ways of 

communication as something good for societies, in general, and especially for those which 

have large communities of migrants or ethnic minorities on their territory. According to 

Evgeny Morozov ―The cyber-utopian belief that the Internet would turn us into uber-

tolerant citizens of the world, all too eager to put our vile prejudices on hold and open up 

our minds to what we see on our monitors, has proved to be unfounded. In most cases, the 

only people who still believe in the ideal of an electronic global village are those who would 

have become tolerant cosmopolitans even without the Internet: the globe-trotting 

intellectual elite.  

The regular folk don‘t read sites like Global Voices, an aggregator of the most 

interesting blog posts from all over the world; instead, they are much more likely to use the 

Internet to rediscover their own culture — and, dare we say it, their own national 

bigotry.‖42 The analysts Daniele Conversi and Robert A. Saunders see in the same note the 

role of the Internet. Daniele Conversi believes that there is the possibility that some groups 

of diaspora might use the socializing networks in a destructive way. According to her we 

assist ―on the rapid expansion of radical forms of long-distance nationalism, often leading 

to a stress on maximalist goals and an abdication of responsibility.  

Conceptually it distinguishes between stateless diasporas and diasporas that 

conceive themselves as tied to, and represented by, an existing ‗nation-state‘. Examples 

include ethnic lobbies from the former Yugoslavia, greater Han xenophobia among 

overseas Chinese, and Hindutva technocratic chauvinism among Hindu-Americans‖43. In a 

paper published in the middle of the last decade? Robert A. Saunders states that these 

revolutionary means of communication are ―...now being employed in irredentist projects 

from Western to Southeast Asia.‖44  

The researches regarding the way in which the Turkish-Tatar diaspora and the 

Turkish national minorities related to the new communication technologies45 and how 

these are using the web resources for interaction46 increased in quality and quantity. First 
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of all, we must mention a series of researches/studies made by the specialists who 

belonged to the Turkish or Turkish-Tatar nation. The professor Kemal Altintas from 

Bilkent University, realized an excellent study which was presented at The Internet Global 

Summit, 5–8 June 2001, in Stockholm, Sweden, in a session titled "Indigenous and 

Diaspora Groups and the Internet.‖ He analysed the ways in which the Internet is helping 

Crimean Tatars to accomplish their political goals and the nature of the cyber community 

they have formed over the Net47. 

Among the specialists who studied the impact of the new technologies on the 

Turkish-Tatar, a Turkish community is Liza Hopkins from the Social Research Institute, 

Swinburne University of Technology. She realized an excellent study regarding how the 

Turkish diaspora although numerically small, reacted in cyberspace in order to unmounts? 

The negative image from the Australian society resulted from regarding the Islam and 

terrorism as being equal by the Western media. According to Liza Hopkins ―Turkish 

Australians have certainly been presented by mainstream media (when they appear 

at all), as a strange, incomprehensible, different group, who have been less successful than 

other ethnicities in assimilating into the Australian way of life. Thoughtful and nuanced 

understandings of Islam in Australia are in danger of being swamped by populist rhetoric 

which lumps all Muslims together as an undifferentiated but essentially ‗evil‘ other.‖48 

Although she does not pronounce herself about the possibility that the Internet and 

other socializing means could be a coagulation factor of a nation in cyberspace, Liza 

Hopkins considers that ―The recent colonization of internet spaces by diasporic 

communities has the potential to re-establish social networks which have been disrupted 

and dispersed by geopolitical events. This is particularly relevant to the global Turkish 

population, who have links not just with the nation-state of Turkey, but also with ethnic 

identifications, such as the Kurdish people, or with religious groups such as the Alevites.‖49 

These historically persecuted minorities have established web presences which may 

be as strong as, if not stronger than, their geographical existence as a community. Identity 

with such groups may consist as much in the exchange of electronic information and 

communication as with face to face interactions. In such a global environment, the fact of 

physical residence in an Australian community may be of far less importance to an 

individual than has perhaps been previously understood. 

Although some fears had been expressed by some specialists regarding the negative 

impact of the Internet upon the nation states, the facts have proved that this is rather a 

support for the affirmation and modernization of these forms of political-administrative 
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organization forms of human communities. The classical means especially media and the 

public institutions (the school, the church, the arts etc.) through which the identity matrix 

formed and developed required a direct interaction and large masses of peoples. According 

to E. Gellner‘s theory in order to make a nation type community there has to be an increase 

of social mobilization, there has to be realized an education system based on common 

shared values, there has to be a linguistic standardization, a central leadership with a 

specialized bureaucracy, national identification-the abstract community, cultural similarity 

as a basis for a political legitimacy and anonymity-single stranded social relationships.50 

The diaspora type community so the Turkish-Tatar community cannot poses at the 

level of the entire community all these premises in order to constitute the nation by 

following the classical way. For example, they do not have the financial possibility to create 

a unitary education system in their own language, although each of the ethnic groups has 

in the country in which they live its own school and religious and cultural institutions. 

Today, internet platforms play a key role in this process as they further the retention 

or reawakening of identities and imagined homelands. As Georgiou put it: ―The Internet 

has allowed most of these communities to discover and rediscover this shared imagination 

and commonality; it has taken even further the potentials for developing diasporic cultures 

of mediated, transnational and partly free from state control communication.‖51 

Using the Internet, the chat, the blogs and others socializing networks the Turkish-

Tatar community, although spread on a huge geographical space can build its own nation 

in the postmodern society parameters drawn by Manuel Castells: a nation without its own 

state.52 Regarding the objectives of the emancipation movement of the Tatar community 

from the Russian Federation, Liliya Nizamova states that the Tatars are fighting for the 

recognition of the right of having their own identity but ―This is not to suggest that Tatars 

aim to have their own exclusive country. On the contrary, the majority of Tatars regard 

their Republic as a multicultural home. In Tatarstan there is peaceful co-existence of 

Turkic and Slavic cultures, of Tatar and Russian languages, and of Muslim and Orthodox 

religions. The ‗Tatarstan model‘ of multiculturalism contrasts sharply with the painful 

situation in Chechnya.‖53 

                                                           
50 See Thomas Hylland Eriksen, Nation in Cyberspace, online, http://www.philbu.net/media-

anthropology/eriksen_nationscyberspace.pdf.  

51 Apud Kathrin Kissau M.A., Dr. Uwe Hunger, The Internet as a Means of Studying Transnationalism and 

Diaspora? Online, http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-5307/ 

2008_7_ppi_working_paper.pdf.  

52 Manuel Castells, op. cit., p. 54.. 

53 Liliya Nizamova, Supranational Empowerment of National Minorities. Tatars and Tatarstan in Global 

Politics, on line http://www.buildingglobaldemocracy.org/content/supranational-empowerment-national-

minorities-tatars-and-tatarstan-global-politics. 

http://www.philbu.net/media-anthropology/eriksen_nationscyberspace.pdf
http://www.philbu.net/media-anthropology/eriksen_nationscyberspace.pdf
http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-5307/%202008_7_ppi_working_paper.pdf
http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-5307/%202008_7_ppi_working_paper.pdf
http://www.buildingglobaldemocracy.org/content/supranational-empowerment-national-minorities-tatars-and-tatarstan-global-politics
http://www.buildingglobaldemocracy.org/content/supranational-empowerment-national-minorities-tatars-and-tatarstan-global-politics


203 

In order to realize the national aspirations for the Turkish-Tatar community the 

new socializing environments are both a support and a medium. According to the analysts 

there is a virtual network which connects the communities which reclaim their belonging to 

the Turkish-Tatar community. In the mid-1990s, Crimean Tatars in Crimea and the 

Diaspora began using the Internet services to bring together the Tatars all around the world 

in an electronic environment. Today they utilize the Internet to publicize their cause to an 

international audience and have access to scholars, human rights activists, and journalists. 

Several Web sites and electronic discussion lists were created for this purpose, and 

even such activities as fundraising were initiated by e-mail.54 One of these virtual discussion 

platforms – CRIMEA-L: A Discussion List on Crimea and Crimean Tatars55 – was 

established on 24 November 1998 by the International Committee for Crimea (Washington, 

DC), with the efforts of Fevzi Alimoglu, who remains the moderator. An analysis of the 

membership list at the end of 2000 showed that at least 23 countries are represented on 

Crimea-L. While most members live in Turkey, U.S., Ukraine, Germany, and Russia, the 

group extends from Brazil to Estonia, and from Canada to Australia. Remaining countries 

include Norway, England, Holland, France, Austria, Poland, Hungary, Lithuania, 

Yugoslavia, Czech Republic, Romania, Israel, Uzbekistan and New Zealand. 

The Turkish-Tatar diaspora has at its disposal a large web network56, sites that 

provide information about Crimean Tatars, their history and culture, and the current 

situation in Crimea. While several sites are sponsored by organizations such as SOTA (a 

research center in Haarlem, The Netherlands) and the International Committee for Crimea 

(Washington, DC), others are initiated and maintained by individuals. The Internet users 

on these networks have the possibility of participating to the re-creation of the myths and 

symbols for a possible identity matrix of an integrative type through the knowledge of their 

own history. In any society, historical memory serves several important functions. History 

is an indispensable means of inculcating a sense of national identity and acts as a bond, 

which holds together the disparate elements of the nation. History also acts as an anchor 

for the nation, giving its members a collective past to call upon for moral strength as it 

confronts obstacles in the present. 

The studies made by the specialists are showing us also some limitations of this 

possible project of e-Nation for the Turkish-Tatar community. First of all the access to 

these networks has not reached the critical mass of the users especially because of 

economic reasons. According to Kemal Altintas ―the use of the Internet by Crimean Tatars 

is restricted to a relatively elite group of individuals with higher socio-economic standing. 
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The cost of electronic communication remains very high for most people in the world. In 

Crimea and Uzbekistan, especially, private use of the Internet is virtually non-existent. The 

average monthly income of a person in Crimea is $25-30 US, while the cost of Internet 

usage is $1-2 per hour. It is certainly beyond the means of an individual to afford a home 

computer and access to the Internet.‖57  

The objective but also subjective material limits which are accompanying today the 

possible process of the creation of a nation with the modern means of communication are 

going to be exceeded in a future closer or further away. A success experiment in Cyber 

comunitarism? The elimination of the real person from the process but the utilization by 

these of the means which make possible the distance communication in order to assume 

the symbolic capital for the reproduction of the nation type community. 
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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. 
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Domnia lui Carol al II-lea în România s-a identificat cu domnia Camarilei regale 

asupra României. De aceea, oricât au vrut unii politicieni să sublinieze că acţiunea lor 
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împotriva Elenei Lupescu şi a anturajului său nu este şi una împotriva lui Carol, nu au 

reuşit să convingă; realitatea era mult prea evidentă. Au exploatat ţara împreună şi au 

căzut împreună, lăsând în urmă un adevărat dezastru în majoritatea domeniilor de 

activitate.  

Până la sfârşitul Dictaturii Regale, Camarila va avea un rol major în evoluţia 

României, uneori determinant, revenindu-i, împreună cu Carol, şi răspunderea; însă, cei 

mai importanţi membri ai ei au rămas să răspundă doar în faţa Istoriei, însoţindu-l pe rege 

în exil şi fiindu-i alături până la moarte. 

În urma catastrofei graniţelor din vara lui 1940, opinia publică s-a îndreptat ferm 

împotriva lui Carol al II-lea, a cărui dictatură o acceptase tocmai pentru promisiunea 

păstrării integrităţii teritoriale, promisiune repetată obsesiv de către rege, sub formula 

„nici o brazdă de pământ”. După Diktatul de la Viena, regele a sperat, totuşi, câteva zile, că-

şi va păstra Tronul. Pentru aceasta era dispus şi la o represiune sângeroasă majoră 

împotriva poporului pe care nu obosea să declare că-l iubeşte. Avea nevoie disperată de o 

„mână forte”, care să se interpună între el şi populaţia revoltată; un om care să facă treaba 

murdară şi apoi să fie îndepărtat, cu aruncarea asupra lui a întregii vinovăţii. Dispuşi la un 

asemenea rol erau printre generalii apropiaţi Camarilei, dar capabili să se impună, nu. De 

aceea, a fost constrâns să-l cheme la Guvern pe generalul Ion Antonescu, deşi era un vechi 

şi tenace adversar al Camarilei. 

Ion Antonescu avea prestigiul unui militar foarte priceput, lui datorându-i-se, în 

bună parte, tactica de succes folosită de Armata română în 1917-1918; avea prestigiul unui 

om cu principii ferme, aspru, cinstit şi patriot; criticase mereu oamenii Camarilei, iar pe 

Elena Lupescu o dispreţuia, nesfiindu-se să arate aceasta în public. În 1934 fusese 

constrâns să demisioneze din funcţia de conducere în Marele Stat Major şi ca urmare a 

înfruntării cu Camarila. 

Ion Antonescu era adeptul modernizării instrucţiei şi înzestrării Armatei. Pentru 

aceasta a fost chemat de Carol al II-lea, în decembrie 1933 şi i s-a cerut să preia Marele Stat 

Major. Şi-a luat misiunea în serios, izbindu-se de ostilitatea oamenilor Camarilei, care se 

vedeau deranjaţi în acţiunea lor de exploatare în beneficiu propriu a comenzilor de 

armament. Într-un proiect de memoriu către rege, din iunie 1940, generalul scria: „Armat 

cu asigurările şi sprijinul regal, am pornit la o muncă titanică. A doua zi, toate forţele 

oculte, toţi beneficiarii incorecţi ai unor situaţii preponderente, toţi invidioşii, toţi acei care 

făceau dovada incuriei, nepriceperii şi neputinţei lor în redresarea Statului şi a Armatei s-

au coalizat pentru a dărâma prin intrigă şi ură pe acela care ştiau că venise să-i scoată cu 
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biciul din viaţa publică românească pentru că o dezonorau şi o duceau cu vorbe sonore, 

încet dar sigur, la pieire.”1  

La 20 iunie 1934, Antonescu l-a atenţionat, în scris, pe Gheorghe Tătărescu, prim 

ministru, asupra stării deplorabile a Armatei, aflată într-un adevărat haos din cauza celor 

puşi să o conducă, în imposibilitate de a apăra hotarele în caz de război. În septembrie 

1934, în urma unei vizite prelungite în Franţa, unde văzuse noile înzestrări ale Armatei 

acesteia, va înainta un raport regelui, excesiv entuziast despre ceea ce văzuse, încercând să 

determine o mişcare similară şi în Armata română.2 (Se va dovedi, doar peste şase ani, că 

paşii făcuţi de francezi în domeniul înarmării erau mult inferiori celor făcuţi de germani.) 

Zbaterile generalului Antonescu, care se bucura de simpatia opiniei publice, au 

deranjat oamenii Camarilei, care controlau Armata; Generalii Uică, Angelescu, 

Samsonovici, Argeşeanu. A fost nevoit să demisioneze, trimiţând primului ministru două 

scrisori de motivare, pe 7 şi 8 decembrie 1934. Faptul a declanşat o furtunoasă şedinţă a 

Adunării Deputaţilor şi o reacţie puternică a opiniei publice. Cu asprimea-i caracteristică, 

generalul scrisese primului ministru: „Putregaiul este aşa de mare, încât a rămâne în 

mijlocul lui înseamnă a-mi lega şi eu numele de un dezastru care este inevitabil, dacă 

continuăm sistemul şi metodele de lucru actuale. Acei care au adus Oştirea în halul actual 

nu pot s-o îndrepte şi împiedică şi pe alţii s-o facă.”3 

Într-o scrisoare a informatorului regal Ioan Sân Giorgiu către Carol al II-lea, din 14 

decembrie 1934, apar şi alte motive ale demisiei lui Ion Antonescu, care ia astfel şi aspectul 

unei demiteri: „Plecarea generalului Antonescu de la Statul Major a pornit de miercuri 

dimineaţa alarma.” Circulă zvonul că a fost înlăturat datorită „faptului că, la o recepţie care 

ar fi avut loc la mareşalul Ilasievici, fostul şef al Statului Major ad interim ar fi făcut o 

impoliteţe Duduiei. Zvonul acesta a pus stăpânire pe întreg Bucureştii, de la cafenea şi 

până la culoarele Parlamentului şi domină azi situaţia politică. Agenţii lui Maniu l-au 

difuzat cu o drăcească abilitate.”  

Un articol pe tema demisiei-demitere, scris de Stelian Popescu, urma să apară în 

„Universul”, dar a fost oprit de Cenzură. Ecoul a fost foarte mare şi în mediile politice, 

deputatul georgist Popescu-Necşeşti va avea o intervenţie în Adunarea Deputaţilor, fiind 

sprijinit de o parte a Opoziţiei şi chiar de către Dinu Brătianu, preşedintele partidului de 

guvernământ.4 

Disputa în Adunarea Deputaţilor a avut loc în şedinţa din 14 decembrie 1934. Al. 

Popescu-Necşeşti a abordat problema în contextul discuţiei asupra libertăţii presei. 

                                                 
1 Pe marginea prăpastiei. 22-23 ianuarie 1941, Editura Scripta, Bucureşti 1992, vol. I, p. 52-53. 

2 ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 22/1934, f. 1-28. 

3 Pe marginea prăpastiei... op. cit., vol. I, p. 54-55. 

4 ANIC, fond Casa Regală. Carol al II-lea dosar 19/1934, f. 14-15. 
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Cenzura împiedicase aducerea problemei demisiei în spaţiul public. Antonescu 

fusese rapid înlocuit cu un apropiat al Camarilei, Samsonovici. Orice ştire în presă a fost 

tăiată. Popescu-Necşeşti a citit în plenul Adunării Deputaţilor articolul cenzurat al lai 

Stelian Popescu. Şi concluziona: „Nu pleacă un şef de Stat Major fără motive. Ţara trebuie 

să le cunoască.”  

Tot despre cenzurarea „Universului” vorbea şi dr. Nicolae Lupu, de la naţional-

ţărănişti. Cel mai aspru a fost Gheorghe Brătianu: „A venit momentul să ne întrebăm: Sub 

ce regim ne aflăm? (Vii aplauze pe băncile Opoziţiei.) Constantin Argetoianu: Al 

minciunii! Gheorghe Brătianu: Mai există Constituţie? Mai există Parlament? (Vii aplauze 

pe băncile Opoziţiei.) De nu, spuneţi-o limpede, să se ştie. (Vii aplauze pe băncile 

Opoziţiei. Întreruperi pe băncile Majorităţii.) Ce dedesubturi are desărcinarea unui 

general dintr-o misiune atât de importantă, pentru care ziarele să fie înăbuşite şi partidele 

împiedicate să ia cuvântul? Ţara vrea să fie lămurită. Dar, ea vrea să ştie odată, precis şi 

limpede, pentru ce se menţin măsurile excepţionale. Cenzura şi starea de asediu le-aţi 

introdus şi în incinta Camerei? Pe cine acoperă Cenzura? Cui serveşte ea? La această 

întrebare trebuie să răspundeţi până ce Ţara nu va veni să vă constrângă şi la răspuns şi la 

răspunderi.”  

Era o adevărată ameninţare către banca guvernamentală; din partea Guvernului 

replica ministrul de Interne, Victor Iamandi: Ţara nu va răspunde îndemnului Opoziţiei, 

pentru că „e preocupată de opera noastră de construcţie şi nu ţine seamă de aventurile 

îndrăzneţe.” Dinu Brătianu, deşi era preşedinte al PNL, s-a considerat obligat să intervină 

şi el, cerând primului ministru să-l pună pe fiecare la locul potrivit şi să organizeze Armata. 

Gheorghe Tătărescu a refuzat să abordeze tema, solicitând doar să nu se mai amestece 

politica în treburile Armatei.5 

Fiind tocmai în desfăşurare discuţia la Mesaj, Iuliu Maniu a încercat să lărgească 

dezbaterea, pornind de la situaţia Armatei şi ajungând la felul cum s-a făcut Restauraţia şi 

înstăpânirea Camarilei. 

Conducerea PNŢ s-a opus, pentru a nu-şi periclita posibilitatea aducerii la Guvern. 

De aceea, Maniu şi-a trimis textul ziarului „Universul”, Stelian Popescu, directorul acestuia 

fiind hotărât să-l publice; Cenzura l-a oprit, deşi era deja în şpalt. „Maniu indignat – scria 

Ion Sân Giorgiu regelui –, a hotărât să pună chestia Restauraţiei, cu toate atacurile perfide 

împotriva unei persoane scumpe M. V. [Elena Lupescu], la discuţia Škoda [...]. Nu ştiu 

dacă Mihalache va şti să zădărnicească această nouă ieşire a lui Maniu. Se pare tot mai 

mult că Mihalache nu e decât un simplu locţiitor al lui Maniu la şefia partidului.”6 

Este evident că plecarea lui Ion Antonescu de la Marele Stat Major a fost urmarea 

propriei demisii, din motivele pe care singur le-a arătat primului ministru. Existenţa 

                                                 
5 „Monitorul Oficial”, partea a III-a, nr. 16/24 decembrie 1934. 

6 ANIC, fond Casa Regală. Carol al II-lea, dosar 19/1934, f. 16-17. 
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incidentului cu Elena Lupescu nu putea fi decât un factor minor pentru el, deşi unul 

important pentru rege. Camarila, stânjenită de activitatea generalului, a impulsionat 

grăbita acceptare a demisiei, pentru ca oamenii ei din conducerea Armatei să-şi poată face 

în continuare afacerile. Ulterior, s-a încercat discreditarea generalului printr-un proces în 

care era acuzat de bigamie; soţia sa, Maria, mai fusese căsătorită în Franţa, dar divorţase. 

Apărat de profesorul universitar şi avocatul Mihai Antonescu – viitorul său colaborator – a 

câştigat procesul. În schimb, Camarila, prin Urdăreanu, a avut succes în blocarea alegerii 

lui Antonescu la Academia Română.7 

Carol al II-lea a încercat din nou să-l atragă şi a insistat – chiar i-a ordonat – să 

primească postul de ministru al Apărării Naţionale în Guvernul Goga (29 decembrie 1937 

– 10 februarie 1938) şi în Guvernul Miron Cristea (11 februarie – 29 martie 1938). 

Rezistenţa faţă de amestecul Camarilei l-a făcut pe Antonescu să nu mai apară în celelalte 

guverne din timpul domniei lui Carol. S-a situat aproape de Opoziţie şi, de aceea, a fost 

permanent urmărit. Siguranţa anunţa, pe 19 august 1939, că generalul pregătea un 

memoriu către rege, privind politica externă a României; concluzia era aceeaşi cu aceea a 

lui Maniu şi Titulescu – era necesară afilierea pe faţă la politica statelor democrate.8 

După cedarea fără luptă a Basarabiei şi nordului Bucovinei, Ion Antonescu a trimis 

lui Carol al II-lea o scrisoare foarte aspră, acuzând întregul regim patronat de rege: 

„Majestate, Ţara se prăbuşeşte. În Basarabia şi Bucovina se petrec scene sfâşietoare. Mari 

şi mici unităţi, abandonate de şefi şi surprinse fără ordine, se lasă dezarmate la prima 

ameninţare. Funcţionarii, familiile lor şi ale ofiţerilor, au fost lăsate pradă celei mai 

groaznice urgii. Materiale imense şi depozite militare acumulate acolo din incurie şi 

menţinute până în ultimul moment din ordin, au rămas în mâna inamicului. Iată, 

Majestate, schiţat din fugă, numai un capitol al tragediei şi al calvarului unui neam, care 

este numai la început. Poporul şi Armata au fost dezarmaţi fără luptă. Demoralizarea lor 

este fără limită. Lipsa lor de încredere în conducători este totală. Ura lor în contra 

vinovaţilor, a tuturor vinovaţilor de ieri şi de azi, creşte. Consiliul de Coroană v-a hotărât să 

cedaţi. Deciziunea a dezlănţuit haosul. Consecinţa lui, anarhia şi anarhizarea, sunt numai 

la începutul lor. Ţara care simte, Ţara care vede, Ţara care presimte, ţara toată este 

consternată şi în panică. Este consternată şi în panică fiindcă a auzit de repetate ori pe 

prim-miniştri şi miniştrii ei declarând că: «Suntem înarmaţi până în dinţi», că «nu vom 

ceda nici o brazdă», că să avem încredere oarbă şi fără control în şefi şi în priceperea şi 

înţelepciunea regelui. Nici o replică nu a fost tolerată. Orice strigăt public de alarmă a fost 

înăbuşit, adesea sângeros. Ţara a mai avut încredere, fiindcă generalul pe care Majestatea 

Ta l-a acoperit cu cea mai mare încredere a declarat la un banchet că sunteţi «cel mai 

                                                 
7 Pe marginea prăpastiei... op. cit., vol. I, p. 56. 

8 ANIC, fond DGP , dosar 43/1939, f. 9-10. Era înregistrată şi o discuţie aprinsă pe tema politicii externe între Ion 

Antonescu şi Ion Gigurtu, ultimul fiind adeptul apropierii de Germania. 
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puternic rege din Europa», şi în neuitata şi recenta declaraţie de la Chişinău – fiind, 

desigur, indus în eroare – a asigurat-o că a încins-o cu un stăvilar de foc, de fier şi de 

beton, peste care nimeni nu va putea trece. Realitatea, însă, s-a răzbunat. S-a răzbunat 

fiindcă era alta, cu totul alta. Dar, Maiestate, toate acestea sunt fapte consumate; nu putem 

stărui acum asupra lor; nu ne îngăduie nici timpul şi nici evenimentele. Dar chiar dacă ne 

va îngădui, nu am face-o. Am contribui, conştient, la precipitarea catastrofei şi pe plan 

intern. Acum trebuie să ne întrebăm: Ce facem? Şi avem datoria să strângem rândurile. 

Abandonăm totul şi ne răfuim între noi? Ori încercăm chiar şi imposibilul? Aceasta trebuie 

să facem; opera va fi grea, dar nu imposibilă: Trebuie să o încercăm. Încercarea însă nu o 

pot face tot acei care sunt vinovaţi de a fi pregătit şi dezlănţuit catastrofa. Ei ar spori-o. 

Trebuie schimbat imediat şi sistemul şi oamenii. Dacă Maiestatea Ta nu va apleca nici în 

acest ceas suprem urechile la durerile Neamului, prăbuşirea totală, prăbuşirea 

iremediabilă – cu cortegiul ei sinistru de crime şi distrugeri –. va urma. Am prevenit de ani 

de zile, în scris şi verbal, şi guvernele şi pe şefii militari răspunzători, şi pe Maiestatea Ta, 

că va veni catastrofa de azi. Metodele întrebuinţate în selecţionare şi în conducere trebuiau 

să ne ducă fatal la această scadenţă. Am fost, însă, socotit ca răzvrătit şi lovit ca atare. În 

faţa catastrofei, am uitat totul. Sunt gata să dau concursul, dar la atitudine cinstită trebuie 

să mi se răspundă cu atitudine cinstită. Nu mă voi răzbuna şi nu voi răzbuna pe nimeni. 

Voi încerca numai să salvez ce mai este cu putinţă de salvat, din COROANĂ, din ordine şi 

din graniţe. Ascultă-mă cel puţin în acest ceas, Maiestate. Nu am fost un duşman al 

Maiestăţii Tale. Am fost un slujitor fanatic al acestui Neam. Am fost înlăturat prin intrigă şi 

calomnie de acei care au dus Ţara unde este şi de forţele oculte. Nu mai asculta de aceştia, 

Majestate. Ei Te-au adus unde eşti, şi ne-au adus unde ne găsim, este ultimul meu strigăt 

de alarmă, Maiestate.”9 

După un an de zile de la trimiterea scrisorii către Carol al II-lea, pe 29 iunie 1941 –. 

când se comemora pierderea Basarabiei şi a nordului Bucovinei, în timp ce armata română 

se afla în plină ofensivă pentru recâştigarea lor, Preşedinţia Consiliului de Miniştri o dă 

publicităţii, prezentând şi reacţia fostului rege: „În momentele grele de anul trecut, când ni 

se prăbuşeau graniţele şi pierderea Basarabiei şi nordul Bucovinei, generalul Antonescu, 

îndurerat în sufletul său de cele ce se întâmplau, a încercat să determine o unire a tuturor 

conducătorilor Neamului, pentru ca împreună să ceară fostului rege să înţeleagă că o 

naţiune întreagă nu poate ispăşi greşelile unei conduceri ce se dovedise slabă şi care 

întindea peste fruntea Ţării vălul unei triste umiliri. Străduinţele generalului Antonescu n-

au putut duce însă la acea unitate de conştiinţă şi curaj românesc. În sforţarea de a lupta să 

convingă conducerea Ţării că trebuie să facă un act de jertfă, dacă nu mai are altceva de 

făcut şi să libereze Neamul de povara unui trecut de greşeli, generalul Antonescu a cerut 

                                                 
9 ANIC, fond PCM, dosar 325/1940, f. 98-99. 
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audienţă M. Sale. Profesorul Mihai Antonescu a dus, noaptea, la 11, mareşalului Palatului, 

stăruitoarea cerere de audienţă a generalului, insistând pe lângă mareşal în numele său 

personal, să înţeleagă momentul istoric, pentru ca generalul să fie chemat la Palat. 

Generalul a fost, într-adevăr, chemat, însă primit nu de regele Ţării, ci de acela care s-a 

aşternut covor la picioarele Tronului, iar în afară s-a ridicat ca un dig de nesimţire în faţa 

valului de credinţă naţională, împiedicând atingerea adevărului şi a demnităţii de Tronul 

Ţării. Nu-i pomenim numele aşa-zisului sfetnic, care aparţine unui trecut plin de umbre şi 

de pete, dar este bine ca Istoria să ştie că generalul Antonescu a fost primit de această 

nefericită expresie a regimului pe care îl reprezenta şi că n-a putut ajunge în acea zi la rege, 

ci i s-a luat un adevărat interogatoriu asupra rostului audienţei pe care o cerea. Să nu te 

mai aşezi între Naţiune şi rege – i-a spus Conducătorul Antonescu acestei nefaste apariţii 

în istoria Palatului fostei Domnii. Şi a plecat. După 24 de ore, regele l-a chemat, totuşi. 

Generalul Antonescu i-a spus toată durerea Neamului, toată sfâşierea lui, i-a arătat toată 

dezonoarea armatei române, pe care o simţea el cel dintâi în sufletul său. Şi pentru ca acest 

act dintre Tron şi un fost sfetnic al Tronului să nu rămână în Istorie sub umbra unei 

îndoieli, generalul Antonescu i-a întins, la plecare, regelui, însuşi textul scrisorii pe care o 

pregătise, crezând că nu va ajunge să-i vorbească direct.”10 

Aşadar, Ion Antonescu acuza Camarila pentru situaţia în care ajunsese România, 

dar acuza şi însuşi sistemul de conducere instaurat de Carol al II-lea. Avusese şi o 

confruntare deschisă cu mâna dreaptă a regelui, şi al doilea om al Camarilei, Ernest 

Urdăreanu. În plus, tonul scrisorii nu era cel linguşitor cu care Carol se învăţase atât de 

bine, încât îl credea normal; era o scrisoare ameninţătoare. Ca urmare, regele, care se 

considera încă stăpân pe situaţie, în loc să accepte oferta de îndreptare făcută de 

Antonescu, i-a fixat domiciliu forţat la Mănăstirea Bistriţa din nordul Olteniei, izolată şi 

bine păzită, reprezentând pentru general o adevărată trimitere la închisoare. Situaţia 

                                                 
10 Ibidem, f. 97-98. Antonescu nu a fost singurul care l-a atenţionat pe Carol. Într-o scrisoare anonimă i se spunea: 

„Gardiştii se organizează în secret. Cer ca regele să se dea jos de pe Tron şi să fie tras la răspundere şi judecat pentru că 

Ţara nu s-a înarmat aşa cum a spus; banii s-au cheltuit în banchete şi sărbătoriri, iar altă parte s-a furat [...] Ţara e jefuită 

mai rău ca sub fanarioţi [...] În Ţară nu este dreptate, căci toate lichelele şi toate secăturile, proşti şi ignoranţi sunt puşi în 

frunte." – ANIC , fond Casa Regală. Diverse, dosar 7/1941, f. 1. 10 iulie 1940 era datată o scrisoare foarte aspră către 

Ernest Urdăreanu: „Este inadmisibil că d-ta ai condus această Ţară ultimii ani, în calitate de cel mai apropiat sfetnic al M. 

S. Regelui. Rezultatele: Pierderea a două provincii în trei zile, însoţită de o ruşinoasă evacuare în dezordine din cauza 

incapabililor favoriţi numiţi şefi acolo. […]  Cum toţi rezidenţii şi miniştrii sunt numiţi de dvs. iar nu aleşi, purtaţi 

întreaga răspundere a acestei pierderi considerabile! […]  Aţi purtat politica meschină de afaceri gen Malaxa [...] 

faimoasa «înzestrare» a Armatei, care a înghiţit miliarde, ne-a lăsat fără avioane, fără tunuri A.A. În schimb, aconturi de 

miliarde au intrat în buzunarele bandei Malaxa et Co., la care d-ta eşti larg cointeresat. [...] Nu ar fi timpul să se pună 

capăt Camarilei prezidată cu atâta fast de d-ta? [...] Să plătim noi malversaţiunile şi politica dvs. criminală? [...] Dacă nu 

se iau măsuri severe, am avea un adevărat dezastru, din care Ţara ar fi distrusă definitiv, sfâşiată de lupte civile şi 

împărţită între ruşi şi germani.” – ANIC, fond Casa Regală. Diverse, dosar 1/1940, f. 3-4. 
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internaţională şi protecţia pe faţă din partea Germaniei au făcut ca acesta să nu aibă soarta 

lui Corneliu Zelea Codreanu.11 

După Diktatul de la Viena, Carol al II-lea a fost constrâns să apeleze la cel pe care-l 

considera un inamic al său şi al Camarilei. Aducându-l pe Ion Antonescu în fruntea 

guvernului, Carol a sperat că acesta îi va apăra Tronul, ordonând o reprimare sângeroasă a 

celor care cereau abdicarea. Cele două figuri majore ale Camarilei au avut păreri diferite, 

Ernest Urdăreanu a fost de acord cu aducerea generalului; Elena Lupescu, însă, s-a arătat 

nemulţumită. Pe 4 şi 5 septembrie 1940, regele a cerut repetat restabilirea, prin forţă, a 

ordinei. Noul prim ministru i-a răspuns că nu se poate conta pe comandanţi, refuzând 

toate numele de generali ce i s-au propus pentru a conduce represiunea.12  

Refuzând să tragă în mulţime pentru a-i apăra Tronul şi a conserva dominaţia 

Camarilei, Ion Antonescu i-a trimis regelui o scrisoare, cerându-i abdicarea: „Sire, m-am 

angajat să apăr cu trecutul, cu cinstea şi cu viaţa mea, Ţara şi Tronul. Încercările mele de a 

găsi oameni cu adevărat patrioţi şi pricepuţi, cu care să fac o echipă nouă de redresare a 

Statului şi de reînfrăţire a Majestăţii Tale cu Ţara, au eşuat. Toţi cer abdicarea Maiestăţii 

Tale. În faţa acestei situaţii şi a agitaţiilor pe care nu pot să le înec în valuri de sânge 

[subl.n., P.Ţ.], pentru a arunca Ţara într-un război civil şi a determina ocupaţia străină, mă 

simt dator să supun şi în scris Maiestăţii Tale glasul Ţării. Cine afirmă altfel face o crimă. 

Atrag însă serios atenţia Maiestăţii Tale în privinţa răspunderilor grave care vor apăsa pe 

vecie asupra Maiestăţii Tale dacă nu dă ascultare imediat şi fără ezitare cererii mele, care 

este a Armatei şi a Ţării.”13 

În acceptarea soluţiei abdicării, un anumit rol l-au avut şi unii membri ai Camarilei. 

Mihai de Hohenzollern, care a asistat la evenimentele din acele zile, consideră că Ernest 

Urdăreanu a fost duplicitar: „Spun unii că între Antonescu şi Urdăreanu a existat o anume 

înţelegere înainte de abdicarea tatălui meu. Urdăreanu nu era omul cu care să ai relaţii, dar 

                                                 
11 Gheorghe Buzatu, România sub imperiul haosului, Editura RAO, Bucureşti, 2007, p. 275; Pretre Ţurlea, Ion Antonescu 

între extrema dreaptă şi extrema stângă, Editura Semne, Bucureşti, 2009, p. 8-9. 

12 Carol al II-lea, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice, ed. Marcel Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, vol. II, 

Editura Şansa, Bucureşti, 1996, p. 254-255. 

13 Pe marginea prăpastiei..., op. cit., vol. I, p. 65. Tot cu cererea de a abdica îi scriau lui Carol şi un grup de prahoveni, 

indignaţi de cedarea Transilvaniei de Nord-Est: „Aceasta cedare e laşă şi noi poporul nu o vom accepta, căci s-a făcut fără 

întrebarea noastră, a poporului, căci noi suntem Ţara, iar Măria Voastră o reprezintă. Nu aţi venit aici ca să o daţi. [...] Nu 

admitem ca în zece ani de domnie să daţi 23 de judeţe. Făceam război şi de cedat nu cedam, suntem revoltaţi până la 

disperare. Dorim mai bine să luptăm până la moarte şi ultima picătură de sânge, decât cedarea. Nu admitem arbitrajul 

trădătorilor. […]  Părinţii noştri au luptat în războiul mondial şi a curs sânge românesc. Ca nouă să nu ne pese? [...] În 

caz că aţi ceda, cerem abdicarea. Nu vrem un rege laş! Nu vrem să faceţi de râs pe răposaţii Carol I şi Ferdinand. […]  Ne 

vom face ori republicani alături de Ardeal şi ardeleni, ori comunişti. [...] Dacă veţi ceda, vom cere: Jos regele Carol al II-

lea, Trăiască lăstarul domnesc Voevodul Mihai de Alba Iulia. Trăiască Ardealul care va fi întotdeauna românesc” – ANIC, 

fond Casa Regală. Diverse, dosar 28/1940, f. 1-2. O scrisoare foarte aspră i se trimitea şi lui Ernest Urdăreanu, acuzat de 

„politică imbecilă” şi de hoţii – ibidem, dosar 30/1940, f. 1-2. 
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reuşise să facă în aşa fel încât relaţiile cu el să devină obligatorii. Aşa că nici Antonescu n-a 

fost scutit de o întâlnire cu el. Cineva trebuia să diminueze capacitatea de ripostă a regelui, 

să-i slăbească puterea de rezistenţă – şi altul mai apropiat de ei nu era, doar Urdăreanu. 

Aşa s-a întâmplat că, înainte de abdicare, omul se agita, avea idei belicoase, îl îndemna pe 

tatăl meu să nu cedeze, spunea despre Antonescu vorbe grele – pentru ca, în momentul 

când a venit plicul din partea acestuia, plicul cu propunerea de abdicare, la întrebarea; 

«Acum ce facem?», el să răspundă: «Nimic, nu mai e nimic de făcut, s-a terminat, 

semnaţi». Trecerea lui Urdăreanu de la un punct de vedere la altul, diametral opus, nu se 

poate explica decât prin presiunile pe care Antonescu le-a exercitat asupra lui. Urdăreanu 

avea prea multe păcate, pentru ca viitorul mareşal să nu le exploateze pentru realizarea 

momentului de la 6 septembrie.”14 

În jurnalul său, Carol trece în revistă atitudinea apropiaţilor săi în faţa abdicării; 

dorise să vadă părerea acelora pe care-i considera credincioşi şi pe care „eventual, aş putea 

să mă sprijin”. Urdăreanu era „din ce în ce mai pesimist” privind cererea părăsirii 

Tronului. Generalul Ernest Ballif, „cel mai vechi şi cinstit servitor al Casei [Regale]”, a avut 

o atitudine „curioasă, n-a zis nici da, nici nu, dar astăzi, el care a fost atât de energic, este, 

hotărât, contra violenţelor şi fără violenţă nu se poate zice nu”. Mihail Manoilescu este „în 

principiu” împotriva plecării, deşi cere mai întâi să fie văzută poziţia Germaniei; l-a lămurit 

ministrul Berlinului la Bucureşti, Fabricius, care l-a întrebat unde se va duce Carol, la 

Sigmaringen sau în altă parte? Aşadar, Germania nu credea posibilă decât varianta 

plecării. Doi generali – Mihail şi Teodorescu – credeau că se poate rezista. Tot pentru 

rezistenţă era şi principele moştenitor, Mihai; cu o impulsivitate infantilă, şi-a pregătit un 

pistol cu care să-i înfrunte pe manifestanţi, dacă vor intra în Palat. „El e singurul care s-a 

opus din răsputeri – scria Carol –. el n-a voit să accepte această soluţiune; a trebuit tot 

talentul de persuasiune al Duduiei ca să-l facă să priceapă că acest sacrificiu al său este o 

datorie către România.” În caz de acceptare a abdicării, Mihai ceruse să plece şi el în exil. 

Carol al II-lea îşi nota – evident pentru Istorie, în care spera mereu că va fi trecut la 

personaje pozitive –. dilema în care s-a aflat: „Începe pentru mine o lungă luptă sufletească 

şi de conştiinţă: care este datoria mea? Cât timp Duduia stătea de vorbă cu Mihaiţă, eu am 

stat singur, cu cel mai groaznic zbucium interior, cu o problemă de care nu depinzi tu, dar 

tot Poporul căruia i-ai jurat credinţă. Astăzi, condus de o ceată de rătăciţi, se ridică 

împotriva ta, astăzi presiunea unei puteri atotputernice conduce mâna acestor rătăciţi. 

Care este interesul suprem al Patriei; dacă rămân, vrea să zică rezistenţă, vărsare de sânge, 

nelinişte şi, peste acestea poate, o intervenţie străină duşmănoasă. Am dreptul de a pune 

Ţara în aceasta periculoasă situaţie, chiar dacă finalmente este scăparea ei? Iată 

întrebarea.” Şi a ales să cedeze.15 

                                                 
14 Mircea Ciobanu, Convorbiri cu Mihai I al României, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 120. 

15 Carol al II-lea, op. cit., p. 256-263. 
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Textul actului de abdicare a fost alcătuit de Urdăreanu, care l-a transformat într-o 

simplă proclamaţie, nefolosind cuvântul „abdic”. Formal, se lăsa astfel posibilitatea ca, mai 

târziu, Carol să susţină că nu a renunţat la Tron şi, de aceea, poate să şi-l revendice. Textul 

nu menţiona vreo vină a regelui pentru situaţia în care se afla România după zece ani de 

domnie a sa, nici vreo vină a Camarilei. Se menţiona, însă, patriotismul Suveranului, care 

s-a jertfit pentru Ţară. „Români, vremuri de adâncă tulburare şi îngrijorare trec peste 

scumpa mea Ţară. De acum zece ani când am luat locul de adâncă răspundere de a fi 

cârmaciul Patriei mele, fără răgaz, fără odihnă şi cu cea mai desăvârşită dragoste m-am 

străduit de a face tot ce conştiinţa mea îmi poruncea pentru binele României. Azi, zile de 

vitregie nespusă îndurerează Ţara, care se găseşte în faţa unor mari primejdii. Aceste 

primejdii vreau, din marea mea dragoste pentru acest pământ în care am fost născut şi 

crescut, să le înlătur trecând astăzi fiului meu, pe care ştiu cât de mult îl iubiţi, grelele 

sarcini ale domniei. Făcând această jertfă pentru salvarea Patriei, înalţ cea mai caldă 

rugăciune ca ea să fie cât mai folositoare, lăsând Poporului meu pe scumpul meu fiu, rog 

pe toţi românii să-l înconjoare cu cea mai caldă şi mai desăvârşită credinţă şi dragoste, ca 

să poată găsi în ele reazemul de care are atâta nevoie în greaua-i răspundere ce de azi 

înainte apasă pe umerii săi fragezi. Ţara mea să fie păzită de Dumnezeul părinţilor noştri, 

care să-i hărăzească un cât mai falnic viitor. Trăiască România! Carol R.”16 

Unii şi-au dat seama imediat de şiretlicul lui Carol. Nicolae Iorga, deşi era mulţumit 

că nu se făcuse o abdicare clară, îl atenţiona pe Carol că o revenire a sa pe Tron ar fi 

„ridicolă”. Şi Ion Antonescu a considerat că actul este o simplă proclamaţie, un manifest 

dat „cu ocazia abdicării” – formulă folosită şi în volumul Pe marginea prăpastiei, publicat 

în 1942. Însă, nu avea timp să ceară o modificare; era mulţumit că regele pleca. 

În repetate rânduri, Carol a insistat, în însemnările sale, pe ideea că nu a abdicat, 

deci îşi păstrează „drepturile” asupra Tronului, în virtutea acestor „drepturi” încercând să 

obţină susţinerea Statelor Unite sau a Uniunii Sovietice. S-a arătat foarte supărat când 

Mihai, abdicând în 1947, a semnat un text explicit în acest sens. Pe 30 decembrie 1947, 

Carol nota: „M-a apucat o furie auzind această ştire. [...] Nu numai că abdică pentru el şi 

urmaşii săi, dar spune, în proclamaţie, că lasă Poporului grija de a-şi alege felul cum 

doreşte să fie guvernat, considerând că monarhia este un obstacol serios în calea 

dezvoltării democratice a Ţării. Mă sufocă ideea că fiul meu, ca suveran, să poată să-şi puie 

iscălitura sub un document astfel redactat. [...] Posibilităţile lui morale sunt mult scăzute, 

chiar dacă abdicarea şi proclamaţia i-au fost smulse prin ameninţare. [...] Primul punct 

este că eu n-am abdicat, ci am trecut, pur şi simplu, puterile mele asupra lui; pe urmă este 

un alt punct care, juridiceşte, este foarte important, că Mihăiţă n-a depus niciodată un 

jurământ legal şi că schimbarea de domnie n-a fost ratificată de nici un parlament ori alt 

                                                 
16 Pe marginea prăpastiei... op. cit, vol. I. p. 66. 
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soiu de exprimare a voinţei naţionale.” A doua zi, pe 31 decembrie 1947, Carol ajungea la 

concluzia că abdicarea clară a lui Mihai îl obliga pe el să reia Tronul: „Această renunţare, 

atât de completă, nu m-atinge pe mine, şi tare mi-e teamă că dacă el nu va putea dezminte 

cele ce le-a iscălit, că voi trebui, împotriva aprigelor mele dorinţe, să intru în arenă spre a 

scăpa continuitatea principiului monarhic şi să ridic drapelul României Rezistente.”17 

În momentul când a fost forjat să accepte părăsirea Tronului, Carol al II-lea a fost 

părăsit, spre surpriza şi indignarea lui, şi de alţi membri marcanţi ai Camarilei. Unul dintre 

cei mai mari profitori ai domniei carliste, Nicolae Malaxa, a refuzat să-i vadă pe Elena 

Lupescu şi Ernest Urdăreanu şi abia a răspuns la telefon: „S-a dat cu gardiştii şi nu vrea să 

supere pe nemţi” – nota Carol. Alt om de bază al Camarilei, generalul Ilasievici refuză să-l 

însoţească în exil pe fostul rege. La rândul său, Gheorghe Tătărescu era plecat la Poiana, în 

nordul Olteniei, unde avea o casă şi a preferat să nu vină în Capitală până nu se liniştesc 

lucrurile. În momentul abdicării, cei mai mulţi dintre membrii Camarilei sau apropiaţi ai 

acesteia nu şi-au făcut apariţia la Palat. În schimb, unul dintre cei mai vechi apropiaţi ai lui 

Carol, E. Buchmann, s-a arătat profund întristat. (Şi unii servitori şi-au arătat mâhnirea, în 

timpul întâlnirii de rămas bun din sala mare a Palatului; unul dintre ei, de supărare „s-a 

îmbătat criţă” – constata laudativ Carol.) Iar dintre oamenii politici au venit să-şi ia rămas 

bun Vaida şi Nicolae Iorga, cel din urmă arătând „o prietenie sinceră”.18 

Fostul rege a plecat din ţară însoţit de principalii membri ai Camarilei: Elena 

Lupescu şi Ernest Urdăreanu. A fost lăsat să ia cu el tot ce a vrut şi întreaga zi de 6 

septembrie s-a ocupat numai de împachetatul bagajelor; a luat şi bunuri care aparţineau de 

drept Statului. Antonescu i-a dat lui Urdăreanu o scrisoare prin care se anunţa fixarea 

pentru Carol a unei alocaţii anuale de 20 milioane lei. Însă, aflând că în bagaje fuseseră 

puse şi bunuri ale Statului, primul ministru a încercat să le recupereze cu ajutorul 

legionarilor. L-a chemat pe Horia Sima şi i-a spus: „Eu i-am garantat securitatea personală 

şi m-am învoit ca să-şi ia toate lucrurile de valoare ce le are el şi doamna Lupescu. Nu mă 

puteam opune, căci interesul meu şi al Ţării este să ne scăpăm cât mai repede de el. Dar, 

cum am fost informat de la Palat, regele a trimis să fie încărcate în vagoane şi lucruri care 

nu sunt ale lui, care aparţin Statului, patrimoniului naţional, între care şi o colecţie 

preţioasă de tablouri, în afară de aurării şi argintării. A despuiat literalmente Palatul de 

toate obiectele de valoare. Eu nu pot să fac nimic ca să opresc acest jaf. Dar inima mă 

doare. Mi-am dat cuvântul de onoare să plece cu toate lucrurile lui. Dar ceea ce eu nu pot 

să împiedic, puteţi d-voastră să faceţi. Trebuie oprit trenul regal la Timişoara şi să faceţi o 

                                                 
17 Carol al II-lea. op. cit., vol. V, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001, p. 170-171. 

18 Ibidem, vol. II, p. 259-260. 
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percheziţie în vagoane şi tot ce vi se pare că aparţine patrimoniului naţional, să 

descărcaţi.”19 

Plecarea a fost dificilă din cauza rezervei ţărilor prin care ar fi trebuit să treacă fostul 

rege şi din cauza reţinerii celor mai multe la ideea rămânerii acestuia pe teritoriul lor. Se 

adăuga pericolul legionar; mulţi voiau să-l răzbune pe Corneliu Zelea Codreanu, asasinat în 

1938; alţii juraseră să nu o lase să scape pe Elena Lupescu. Iar în ultimul moment s-a 

adăugat şi îndemnul lui Antonescu.20 

În seara şi noaptea lui 6 septembrie, prin intermediul unor reprezentanţe diplomatice 

la Bucureşti, s-a încercat găsirea unor soluţii rapide de stabilire a lui Carol în Occident. În 

discuţii telefonice repetate au fost antrenate legaţiile Germaniei, Franţei, Elveţiei – toate 

interceptate de Siguranţă. Diplomaţii respectivi au luat legătura cu guvernele lor şi, până la 

urmă, s-a obţinut tranzitul spre Spania. Problema cea mai dificilă era aceea a ieşirii din ţară, 

bănuindu-se intenţia unui atentat din partea legionarilor. S-a asigurat trenului o gardă 

militară; în el au suit câţiva poliţişti şi o echipă de agenţi ai Siguranţei; mai erau Ministrul de 

Interne şi un reprezentant al conducerii CFR. Însuşi Antonescu promisese că-l va conduce pe 

fostul rege până la graniţă, dar s-a răzgândit, transmiţând un bilet cu scuze. Şeful echipei de 

agenţi care a însoţit trenul regal va face un raport amănunţit pe 8 septembrie, când s-a întors 

în Bucureşti. „În noaptea de vineri 6 septembrie 1940, la orele 23,30 – scria el –, am primit 

ordinul de a alcătui o echipă de patru agenţi, cu care urma să mă prezint la orele 2 dimineaţa 

în gara regală Băneasa pentru a lua în primire trenul regal ce urma să transporte până la 

Jimbolia pe ex regele Carol al II-lea, cu misiunea de a asigura paza trenului pe parcursul 

românesc. [...] În gară erau prezenţi, din partea Direcţiei Generale a Poliţiilor de Siguranţă, 

dl. director Maimuca şi dl. inspector Stratilescu.”  

Ion Antonescu trimisese, pentru a însoţi trenul, şi pe un apropiat al său, locotenent-

colonelul Nicolae Dragomir. (Va ajunge membru al guvernului format la 14 septembrie 

1940, ca ministru al Coordonării şi Statului Major Economic. Fostul rege îl considera „om 

de treabă”.) 21 În total erau 12 vagoane – pentru personal civil şi militar, pentru suită (în 

primul rând, Ernest Urdăreanu), bucătărie, sufragerie, vagon regal, vagoanele de bagaje şi 

cele trei automobile. Înaintea plecării de la ora 4,05, s-a suit în tren şi ministrul de Interne, 

generalul David Popescu, cu echipa sa de pază formată din doi agenţi. „Călătoria a decurs 

                                                 
19 Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947), vol. III, Carol al II-lea, Editura Enciclopedică, 

Bucureşti, 2001, p. 324. Dintr-o notă de plată pentru bagajele lui Carol pe căile ferate spaniole, rezultă că ar fi avut 3.460 kg 

bagaje, pentru câini şi trei automobile – ibidem. James Alexander Ginsbourg, în Dinastia de Hohenzollern ieri şi azi, 

Editura Jurnalul de Bucureşti, [f.a.], p. 20, indică: din trenul cu 12 vagoane, când a ajuns în Brazilia, bagajul lui Carol consta 

în 40 de cufere şi 67 geamantane; în graba plecării din Bucureşti, a fost uitat un geamantan cu 120 milioane lei în valută. 

20 Prezentarea fugii din ţară a lui Carol al II-lea şi a Elenei Lupescu urmează articolul Petre Ţurlea, Cum a plecat Carol al 

II-lea din România, în Magazin Istoric, februarie 2003, p. 11-15; articolul foloseşte ca surse documentare ASRIB, fond D, 

dosar 8231, vol. I, f. 21-24, 43, 52-53, 62-69, 74. Vezi şi Petre Ţurlea, Ion Antonescu între ..., op. cit., p. 14-19. 

21 Carol al II-lea, op. cit., vol. II, p. 267. 
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normal până aproape de staţia Turnu Severin, unde obţinându-se unele informaţiuni 

asupra stării de spirit de pe parcursul spre frontieră, s-a aflat că în staţia Timişoara sau 

Jimbolia, mulţimea intenţionează să facă o manifestaţie ostilă la trecerea trenului regal. D-

nii colonei Dragomir şi Ştefănescu mi-au cerut părerea asupra măsurilor de luat şi s-a 

ajuns la concluzia ca să se ceară întăriri la staţia Lugoj. În acest scop, am redactat un ordin 

către comandantul Jandarmeriei Lugoj, cerându-i-se să aibă la dispoziţie în acea gară un 

număr suficient de jandarmi reangajaţi şi trupă, iar ordinul a fost lăsat într-o gară de pe 

parcurs, de unde s-a comunicat telefonic destinatarului. Sosiţi la Lugoj, am găsit, în 

adevăr, în gară un număr de jandarmi gradaţi sub comanda maiorului Ioan George, care au 

fost îmbarcaţi în vagonul gărzii, iar în restul vagoanelor au fost îmbarcaţi aproximativ 20 

soldaţi rezervişti, sub comanda unui sublocotenent. La cererea d-lui col. Dragomir, am 

grupat şi pe cei patru agenţi de care dispuneam pe culoarul vagonului ministerial. [...] 

După gara Lugoj, unde probabil dl. locot. colonel Dragomir primise veşti precise de la 

Timişoara, am auzit frânturi de convorbiri între d-sa şi d-nii colonei Ştefănescu, Filitti şi 

Claus, din care am tras concluziunea că în gara Timişoara ne aşteaptă o mare manifestaţie 

legionară şi am auzit că dl. locot. colonel Dragomir a trimis ordinul d-lui director Pavelescu 

de la C.F.R. – care conducea trenul – să nu facă oprirea prevăzută în staţia Timişoara, ci să 

continue mersul, chiar cu viteză sporită prin acea gară. Cu tot acest ordin, însă, trenul 

apropiindu-se de staţia Timişoara, şi-a micşorat în mod apreciabil viteza. [...] La un 

moment dat au răsunat câteva împuşcături izolate şi zgomotul produs de geamuri sparte şi 

lovituri de gloanţe în pereţii exteriori ai vagoanelor. Unul dintre ofiţeri a strigat «Culcaţi!», 

iar cei aflaţi în compartimentul vagonului ministerial au căutat adăpost contra gloanţelor 

cari pătrundeau prin geamuri. Trenul nu fusese oprit complet şi defila în viteză redusă prin 

faţa gării Timişoara, pe măsură ce împuşcăturile se înmulţeau şi continua să se tragă 

asupra trenului. S-a transmis din nou ordin d-lui director Pavelescu să accelereze mersul şi 

în acelaşi timp s-au auzit zgomotele regulate ale unor rafale de puşti-mitraliere şi chiar 

mitraliere. Trenul începea să câştige în viteză, iar împuşcăturile deveneau mai rare. 

Ultimele focuri au fost trase dintr-o porumbişte din imediata apropiere a gării Timişoara, 

după care au încetat.” Autorul raportului precizează că a văzut trăgând asupra trenului „un 

grup de tineri în cămăşi verzi, culcaţi pe terasament între linii. [...] Grupul număra 15-18 

persoane.” Gloanţele lor provocaseră o rană uşoară la unul din degetele locot. col. 

Dragomir şi îl nimeriseră în picior pe unul din fochişti. Trenul îşi va continua drumul, 

trecând pe teritoriul iugoslav, unde a oprit în gara Velika-Kikinda. La scurt timp, ofiţerii şi 

personalul de poliţie însoţitori au fost chemaţi la rege spre a le mulţumi şi a-şi lua rămas 

bun de la ei. „Nu mult după sosirea trenului regal în gara Velika-Kikinda, a sosit, în două 

automobile, prefectul judeţului Timiş, care a propus d-lui general David Popescu să plece 

cu suita sa cu aceste maşini, ceea ce s-a şi primit.” Cu maşinile au mai plecat cei trei colonei 

ce fuseseră ataşaţi pe lângă trenul regal, comisarul Dobrescu şi agentul Şerban. Postura 
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celorlalţi însoţitori era mai delicată. „Rămaşi dezorientaţi [...] în ţară străină, am încercat 

să ne edificăm asupra situaţiei şi am luat contact cu poliţia iugoslavă, care ne-a ţinut în 

curent asupra diferitelor fapte prin care a trecut situaţia din Jimbolia, după trecerea 

noastră. Astfel am aflat că trenul regal fusese urmărit de la Timişoara de o locomotivă pe 

care era instalată o mitralieră şi de alte două automobile cu tineri înarmaţi, care voiau să 

ajungă trenul, acestea au fost, însă, oprite de autorităţile sârbeşti de frontieră. De 

asemenea, am aflat că manifestanţii ocupaseră gara Jimbolia şi urmăreau pe şeful staţiei, 

pentru că făcuse posibilă trecerea trenului regal. Atât şeful staţiei, cât şi un impiegat din 

Jimbolia erau dispăruţi, iar manifestanţii verificau pe toţi călătorii cari veneau cu trenul 

din Velika-Kikinda să intre în teritoriul românesc, în scop de a găsi persoanele din suita ex 

regelui ca şi pe poliţiştii ce însoţiseră trenul.” 

Au fost luate măsuri pentru a se evita orice răzbunare a legionarilor asupra însoţitorilor 

trenului. „Pentru personalul în subordine – continuă raportul – am decis să rămână pe loc, 

pentru a nu se expune la pericole inutile. Căpitanul din Garda Regală a raportat situaţia d-lui 

Urdăreanu, pentru instrucţiuni, acesta făcând cunoscută situaţia ex regelui; fostul Suveran a 

trimis o telegramă, în limba engleză, adresată regentului Paul al Iugoslaviei, în care-l ruga să ia 

sub ocrotirea sa garda care-l însoţise până pe teritoriul iugoslav. [...] Am rămas în gara 

Kikinda, în aşteptarea intervenţiei oficialităţii româneşti, dar în acest interval au intervenit 

autorităţile iugoslave, care au cerut ca trupa sosită în gară cu trenul regal să depună armele şi 

muniţiile, lucru care s-a şi făcut. S-au pus la dispoziţia trupei încă două vagoane de pasageri 

pentru timpul nopţii, iar dimineaţa s-a servit masa.” Cum situaţia din Jimbolia era tulbure, 

soldaţii şi ofiţerii au rămas în aşteptare. Agenţii Siguranţei au optat pentru întoarcerea în Ţară; 

„în acest scop am ales ca mijloc de transport trenul Simplon, care trece prin Kikinda la orele 

10,20, cu care am plecat, agenţii îmbrăcându-se în uniformele personalului Companiei 

«Wagons Lits». Am reuşit să trecem fără dificultăţi.” Grupul de militari care însoţise trenul 

regal se va întoarce a doua zi, 9 septembrie, cu un remorcher trimis special la Belgrad; de la 

Turnu Severin, deplasarea urma să se facă cu trenul.22 

Există o relatare asupra fugii regelui, cu trenul regal urmărit de legionari, văzută şi 

din afara trenului; autor colonelul Sârbu, de la Inspectoratul de Siguranţă Timişoara – 

raportul său către Direcţia Poliţiei de Siguranţă era datat 7 septembrie, ora 20: „Raportăm 

că trenul special a intrat în gara Timişoara astăzi la ora 16,10. Înainte cu aproximativ 5-6 

minute, un grup de aproximativ 60 legionari, îmbrăcaţi în cămăşi verzi şi cu toţii înarmaţi 

cu revolvere, forţând intrările ce conduc pe peronul gării şi care erau păzite de gardieni, s-

au adunat în faţa liniei unde urma să se oprească trenul, făcând front. În faţa lor, s-a 

                                                 
22 Militarii care au însoţit trenul regal au revenit mai greu în România. Comisariatul de poliţie Moldova Veche raporta pe 

13 septembrie 1940: „În dimineaţa de 12 septembrie, ora 4,30, a sosit de la Belgrad vaporul «Severin», cu militarii 

români care l-au însoţit peste graniţă pe fostul rege; la ora 6,45 au plecat spre Orşova cu vaporul «Decebal»” – ANIC, 

fond DGP, dosar 90/1940, f. 50. 
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ordonat să se posteze compania de puşcaşi ce ne-a fost dată de Garnizoană pentru 

menţinerea ordinei. Observându-se că unii legionari s-au îndreptat către acele intrări şi 

ieşiri – probabil cu intenţia de a deraia trenul, s-a trimis imediat echipa de gardieni şi 

jandarmi pentru a-i înlătura de la ace. În acel moment a intrat trenul în gară cu viteză 

redusă şi făcându-i-se semnal, de către personalul C.F.R., mecanicul a mărit viteza 

trenului, iar legionarii postaţi în ambele părţi ale liniei au început să tragă asupra trenului 

cu focuri de revolver; trenul şi-a continuat mersul, trecând fără oprire şi prin gara 

Jimbolia, pe teritoriul Iugoslaviei. După ieşirea trenului din Gara Timişoara, legionarii au 

luat cu forţa automobilele ce se aflau în faţa gării şi au pornit în urmărirea trenului special, 

pe care însă nu l-au putut ajunge. În acelaşi timp, un alt grup de legionari au luat cu forţa o 

locomotivă cu care de asemeni au plecat în urmărirea trenului, însă nici aceştia nu au putut 

să-l ajungă.” Există şi o a treia relatare, în raportul Inspectoratului de Poliţie Timiş, tot din 

seara lui 7 septembrie. În plus faţă de celelalte două rapoarte, găsim un amănunt: 

„Ajungând la podul din comuna Beregsău – păzit de o gardă din Regimentul 7 Pionieri – 

din maşina nr. 2.097 Tmş s-au dat jos mai mulţi legionari, care au ameninţat cu 

revolverele sentinela, luând două kg şi jumătate explozibil, cu care au plecat mai departe 

spre Jimbolia. Întrucât trenul special trecuse în Iugoslavia, legionarii au încercat să treacă 

frontiera după el, însă au fost opriţi de grănicerii noştri. Unul din legionari ar fi fost rănit 

de grănicerul din post. Nereuşindu-le planul, s-au înapoiat la Timişoara, unde vor să 

împuşte pe şeful de gară, pe motiv că n-a vrut să oprească trenul special.” 

Carol a făcut şi el o relatare, plină de suspiciuni şi acuze chiar asupra unora din cei 

care-l salvaseră. Despre Antonescu avea „o impresie proastă”, pentru că renunţase în 

ultimul moment să-l conducă până la graniţă. Trecând de la cultul deşănţat cu care fusese 

obişnuit la postura de fugar urmărit de gloanţe, avea o expresie jignitoare la adresa tuturor 

românilor: „Crezusem că ieri a fost ziua cea mai groaznică din viaţa mea; am greşit, azi a 

fost mai rău, a fost cea mai oribilă, aceea care mă umple de dezgustul cel mai cumplit şi-ţi 

face ruşine că te-ai născut român şi om.” La Lugoj a văzut cum s-au urcat militarii în tren şi 

a aflat motivul. „Aici, la Lugoj, [legionarii] a trimes vorbă – prin cine, nu ştiu – că sunt 

hotărâţi să oprească trenul la Timişoara, să-l perchiziţioneze şi s-o dea jos pe Duduia. 

Panică la toţi în tren, mai ales la Popescu David, care este absolut de părere să se facă ceea 

ce cer, iar Duduia să fie pusă într-un automobil şi trecută astfel peste graniţă, însoţită fiind 

de unul dintre ofiţerii mei şi de un altul. [...] De îndată, însă, îmi dau seama că aici e 

altceva la mijloc şi că este o cursă ce mi se întinde, cu atât mai mult că ministrul de Interne 

părea a fi de acord să permită legionarilor să perchiziţioneze trenul, şi asta cu toate 

garanţiile ce le dăduse Antonescu pentru călătorie. [...] Vorbesc cu cei din tren, încetând cu 

Urdăreanu, care spre cinstea lui [...], a zis că acest lucru nu este posibil. Vine, pe urmă, 

Puiu Filitti, care crede că numai debarcând pe Duduia avem posibilitatea de a trece fără 

greutate; şi, în sfârşit, David Popescu, care este foarte insistent pentru cedare. Nici o clipă 
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n-am putut sta la îndoială asupra hotărârei de luat; refuz absolut din partea mea şi ordinul ca 

trenul să treacă fără oprire prin gările Timişoara şi Jimbolia. Se mai ivesc unele greutăţi tehnice 

C.F.R. şi încăpăţânări regulamentare ale lui Pavelescu, dar totuşi se pune în execuţie hotărârea 

mea.” Carol devenea chiar patetic: „Eu nu pot accepta astfel de târgoveţiri şi tergiversări; am 

plecat cu toţii împreună şi împreună vom îndura aceeaşi soartă; să-mi scap pielea jertfind o 

femeie, oricare ar fi ea, şi în primul rând Duduia, care, azi, este singurul meu sprijin, acest lucru 

nu se poate. Pe de altă parte, eram convins că orice oprire nu putea fi decât fatală pentru noi toţi. 

Duduia nu este decât un pretext pentru a executa gândul de la Turnu Severin, dacă nu mai 

mult.” (Legionarii – nota tot Carol – ceruseră ca trenul să fie înapoiat la Bucureşti de la Turnu 

Severin.) Trecerea prin Timişoara este povestită dramatic: „Garda se pune cu puştile mitraliere 

la ferestre, spre a para orice atac. Intrând în gara Timişoara, simt, cu disperare, că trenul 

încetinează. Deodată aud focuri; sunt pocniturile caracteristice, cari mi-au rămas în urechi din 

zilele trecute din Bucureşti, plesnitura seacă şi ascuţită a armelor gardiştilor, mauserele 

germane. Trenul îşi iuţeşte alura, iar focurile se înteţesc, aud cum răspund armele noastre 

automate din tren. Cât am putut, am baricadat peretele cabinei şi fereastra, iar cu Duduia ne-am 

culcat pe jos. Când focurile au fost mai vii, Pussy, căţeaua noastră atât de iubită, s-a aşezat peste 

mine ca şi când ar fi voit să mă apere cu trupşorul ei. Uf, am trecut cu numai câteva ferestre 

sparte, dar cea din cabina mea a rămas neatinsă. [...] Apăsătoare până la culme au fost cele 45 

minute până ce trenul s-a oprit. [...] Urdăreanu deschide uşa cabinei şi anunţă că suntem la 

Velika-Kikinda, pe teritoriul iugoslav; am răsuflat.” Şi-şi arăta din nou indignarea şi dispreţul: 

„Ce a fost în sufletul meu, numai Dumnezeu ştie; o jale de nedescris şi-o scârbă cum nu se mai 

poate. M-a apucat o tristeţe sufletească nesfârşită, gândindu-mă la tot ce m-am sforţat să fac în 

aceşti zece ani şi la ce recunoştinţă culegi gloanţele unor tineri rătăciţi şi descreeraţi, dar tot 

gloanţe sunt. [...] Astfel am părăsit Ţara mea, pentru care am muncit cu drag şi fără odihnă, 

gonit numai de laşitatea, trădarea şi nerecunoştinţa elementelor politice, dar şi însoţit de 

gloanţele tineretului pentru care tocmai voiam să clădesc o ţară frumoasă şi fericită. Degetele 

care au tras trăgaciul erau ale lor, dar gloanţele erau străine.”23 

Ultima ipostază de pe teritoriul României a lui Carol şi a Elenei Lupescu a fost aceea 

descrisă de fostul rege: doi oameni lungiţi pe podeaua unui vagon, tremurând de frica gloanţelor 

care-i urmăreau. Era imaginea însăşi a falimentului regelui dictator şi a Camarilei sale. 

Opinia publică, în majoritate, a primit cu satisfacţie alungarea lui Carol şi a amantei 

sale. Într-un raport asupra stării de spirit a populaţiei, din 8 septembrie 1940, Siguranţa 

înregistra sentimentul de satisfacţie ce domina: „Se afirmă că datorită Camarilei şi tacticii 

greşite de a se înconjura de oameni politici fără experienţă şi popularitate în mase, regele 

Carol a dus Ţara în situaţia deplorabilă în care se află în prezent.”24 Din toate judeţele se 

raporta că populaţia era calmă; nicăieri nu se înregistraseră acţiuni publice de solidarizare cu 

                                                 
23 Carol al II-lea, op. cit., vol. II, p. 261-263. 

24 ANIC, fond DGP, dosar 99/1940, f. 1. 
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fostul rege; în unele zone, precum aceea a Clujului, românii afirmau că ar fi trebuit să abdice 

mai de mult.25 (Într-un singur loc, oraşul Baia, pe 12 septembrie s-a găsit un manifest, scris la 

maşină, care îndemna la uciderea lui Ion Antonescu şi la reîntronarea lui Carol.26 După o 

îndelungată perioadă de strictă cenzură a presei, ziariştii s-au răzbunat, publicând multe 

articole de critică la adresa lui Carol şi a Camarilei; primul a fost într-o ediţie specială a 

ziarului „Universul” – articolul A abdicat – apărută chiar în ziua de 6 septembrie 1940. 

Problema intenţiilor reale ale conducerii Mişcării Legionare faţă de Carol şi Elena 

Lupescu, în momentul fugii lor, nu este lămurită. Legionarii de rând doreau, indiscutabil, o 

răzbunare pentru acţiunile patronate de cei doi împotriva Mişcării. Dar, conducătorii 

Mişcării trebuiau să aibă în vedere faptul că un eventual asasinat ar fi avut urmări negative 

pentru înfăptuitorii lui: ar fi creat fostului rege o aureolă de martir, aducându-l în simpatia 

opiniei publice; dacă ar fi fost asasinată şi Elena Lupescu, emoţia populară ar fi fost şi mai 

mare; legionarii ajungeau a fi priviţi ca nişte asasini. În atare condiţii, ar fi fost greu noului 

rege, Mihai, să-i cheme la guvern chiar pe asasinii tatălui său. De aceea, conducerea 

Mişcării Legionare nu a dat ordin clar de acţiune, dar nici de reţinere. Urmarea a fost 

diletantismul tentativei de la Timişoara. Comentând plecarea din Ţară a Elenei Lupescu, 

cercurile conducătoare ale PNŢ evidenţiau faptul că „în timp ce unul dintre obiectivele 

Mişcării Naţionaliste era înlăturarea Camarilei, al cărei factor principal era Elena Lupescu, 

astăzi, când Mişcarea a reuşit, în loc ca ea să fie trimisă în faţa unui tribunal special şi 

judecată, i s-a permis plecarea din Ţară.”27 

Ion Antonescu, care se confruntase îndelung cu Camarila regală, a hotărât 

schimbarea poziţiei regelui în Stat, astfel încât să facă imposibilă reapariţia unei Camarile. 

Regele urma să rămână doar un simbol al unităţii naţionale; nici el, nici membrii Familiei 

Regale nu trebuiau să se mai amestece în activitatea diverselor ministere, cuvântul său 

nemaiputând să confere avantaje unor persoane în raporturile lor cu Statul. Primul ministru 

a abordat pe larg problema chiar a doua zi după abdicarea lui Carol, în şedinţa de guvern din 

7 septembrie 1940. Afirma că una din cauzele decăderii României fusese „clica ce se aduna în 

jurul Tronului”; oamenii aceştia se amestecau în toate treburile Statului, dând ordine şi 

miniştrilor – „Un ministru nu putea să facă nici cât un portar”, deşi membrii Camarilei care 

se amestecau nu se pricepeau la nimic, şi-l dădea ca exemplu pe Urdăreanu, „un incapabil şi 

un sforar”. Anunţa ferm: „S-a terminat cu trecutul în această privinţă, Palatul nu se va mai 

amesteca în nici o problemă a Statului. [...] Am să fac Statutul Casei Regale şi îl voi impune 

la toţi. [...] Nimeni nu va trece prin faţa Palatului, decât ca să se închine în faţa unui simbol. 

                                                 
25 Ibidem, f. 5-6. 

26 Idem, dosar 90/1940, f. 59-60. 

27 Idem, dosar 137/1940, f. 155; Petre Ţurlea, Ion Antonescu între..., op. cit., p. 19. 
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El este numai un simbol şi nu are dreptul să se amestece în conducerea Statului.” Astfel, nu 

se va mai putea forma nici o camarilă nocivă pentru societate.28 

În schimb, Ion Antonescu a încercat să asigure respectul societăţii româneşti pentru rege 

şi dinastie. La 7 septembrie ordona ca, a doua zi, 8 septembrie, în toată Ţara, în biserici să se 

oficieze un Te-Deum pentru regele Mihai şi noua organizare a Statului. Urma un moment de 

reculegere pentru românii rămaşi sub stăpânire străină, moment anunţat printr-un apel al 

primului ministru răspândit în toate localităţile: „Cu copiii şi cu bătrânii noştri să mergem mâine 

8 septembrie, la ora 11, în bisericile noastre şi îngenunchind în faţa altarelor şi cu fruntea lipită 

de pământ să ne mustrăm pentru greşelile de care suntem cu toţii vinovaţi. Să cerem iertare 

nefericiţilor noştri fraţi, cari prin vitregia vremurilor şi din propria noastră vină, au fost rupţi din 

trupul nostru îndurerat; să aruncăm blestemul nostru asupra marilor vinovaţi; să plângem 

morţii şi martirii cari au căzut şi au suferit pentru că au voit şi au dorit şi cari au luptat pentru o 

Românie cu adevărat mare; pentru o Românie curată, pentru o Românie respectată, pentru o 

Românie tare; să ne luam solemn angajamentul că de azi ne unim în muncă şi în frăţie, în 

gândire şi în simţire, în dreptate şi în lege, în disciplină şi în cumpătare, în ordine şi în credinţă, 

pentru ca prin muncă să ne întărim, să prosperăm şi să fim gata.”29  

Încerca astfel să-l lege, în conştiinţa publică, pe noul rege de destinele ţării. 

De asemenea, Ion Antonescu a încercat să lumineze, în percepţia românilor, 

imaginea Familiei Regale – atât de mult timp întunecată – prin chemarea în ţară a mamei 

regelui Mihai; aceasta nu mai venise în România din 1932, după încheierea acordului cu 

guvernul Maniu, nevoind să fie confruntată cu omniprezenta Elenei Lupescu. Era anunţată 

şi dorinţa ca regina mamă să se ocupe de educaţia superioară a lui Mihai, care obţinuse 

bacalaureatul, în condiţii curioase, în iunie 1940.  

Aflată în Germania, la Dresda, regina a acceptat imediat invitaţia guvernului român. 

Reginei i s-a pregătit o primire fastuoasă, menită să impresioneze. Era evidentă dorinţa lui 

Ion Antonescu de a sublinia contrastul dintre disputele din Familia Regală din timpul 

regelui Carol al II-lea şi unitatea şi armonia din Familia Regală în timpul regelui Mihai. 

Aceasta din urmă trebuia să ofere un exemplu pentru toţi românii.  

Pe 12 septembrie 1940, Ministerul de Interne transmitea un ordin circular către toate 

instituţiile implicate în acţiunile privind revenirea reginei; prefecturi, primării, Poliţie şi 

Siguranţă.30 În mod special erau atenţionaţi prefecţii judeţelor prin care urma să treacă trenul 

                                                 
28 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu. ed. Marcel-Dumitru Ciucă, Aurelian 

Teodorescu, Bogdan Florin Popovici, vol. I, Bucureşti, 1997, p. 1-13. 

29 ANIC, fond MAI, DAS, dosar 4/1940, f. 13-14. 

30 Ibidem, f. 15-16, 18. 
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regal: Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Argeş, Dâmboviţa, Ilfov31, precum şi rezidenţii regali ai 

ţinuturilor Bucegi şi Olt32. Primul implicat era prefectul judeţului Timiş-Torontal.33  

În afara acţiunilor legate strict de parcursul trenului regal şi a celor din Bucureşti, se 

ordona ca în toată ţara, în biserici, pe 15 septembrie, ora 11,50 să fie oficiat un Te-Deum, în 

prezenţa autorităţilor civile şi militare locale: „După începerea serviciului, când clopotele 

bisericilor vor suna, poporul va îngenunchea spre a se ruga lui Dumnezeu pentru Ţară şi 

Tron”. 34  Întreg programul primirii, foarte detaliat, a fost tipărit şi trimis tuturor 

autorităţilor care urmau să se implice.35 

Regele, împreună cu primul ministru şi alţi membri ai Cabinetului, plecau din Gara 

Băneasa pe 13 septembrie, ora 22,30, spre Jimbolia; aici ajungeau a doua zi, la ora 10,30. 

La 11,05 a sosit din Iugoslavia, cu trenul Simplon, regina Elena. Ceremonialul primirii a 

fost deosebit: companie de onoare, intonarea Imnului Regal, primarul a prezentat pâinea 

şi sarea tradiţională; toate oficialităţile erau în costume de gală, cu decoraţii. Pe tot 

parcursul spre Bucureşti, gările au fost pavoazate cu steaguri şi flori. Se dăduse ordin ca 

„Publicul să fie admis să-şi manifeste în mod disciplinat sentimentele de fidelitate la 

trecerea trenului regal prin gări.” Erau programate opriri la Timişoara, Lugoj, Caransebeş, 

Turnu Severin, Craiova, Slatina, Piteşti, Titu – unde autorităţile locale urmau a fi prezente, 

cu companii de onoare, drapele şi muzică. 

Există un raport al echipei poliţieneşti de pază şi siguranţă care a însoţit trenul 

regal, atât la ducere, cât şi la întoarcere de la Jimbolia. „După sosirea trenului regal în gara 

Jimbolia – se scria – la scurt interval s-a anunţat sosirea rapidului Simplon, cu care 

călătorea M. S. Regina Mamă. M. S. Regele a coborât pe peron, unde erau prezenţi 

comandanţii unităţilor militare şi toţi conducătorii autorităţilor de Stat din Timişoara, 

trecând în revistă o companie de onoare. Pe lângă un public numeros, se aflau pe peron, în 

uniformă, două formaţiuni de tineret, una legionară, alta germană. La sosirea trenurilor, 

publicul a ovaţionat îndelung pe Suverani, oferindu-le flori. S-au intonat cântece 

patriotice, între care unele legionare. Mulţimea a manifestat pentru dl. general Ion 

Antonescu, conducătorul Statului şi pentru dl. Horia Sima. Legionarii au dat concursul la 

menţinerea ordinei. Înainte de plecarea trenului din Jimbolia, un grup de 30 legionari au 

insistat să fie admişi în tren, pentru a conduce pe M. S. Regele până la Timişoara. 

Directorul trenului regal, dl. inginer Georgescu, din Direcţia Căilor Ferate, a refuzat 

cererea. Drumul de la Jimbolia până la Chitila a fost parcurs prin sate, cantoane, staţii şi 

oraşe împodobite de sărbătoare, unde mulţimea îşi manifesta entuziasmul prin urale şi 

                                                 
31 Ibidem, f. 19, 21. 

32 Ibidem, f. 20. 

33 Ibidem, f. 22. 

34 Ibidem, f. 24-25. 

35 Ibidem, f. 17. 
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cântece. În gările principale, unde trenul a avut opriri – Timişoara, Lugoj, Turnu Severin, 

Craiova, Piteşti – se aflau prezente şi formaţiuni de legionari în uniformă. În toate aceste 

staţii, pe lângă vibrantele manifestaţii de dragoste pentru Suveran şi Regina Mamă, 

Mulţimea a urat şi pentru dl. general Antonescu, conducătorul Statului, iar legionarii 

pentru şeful Mişcării Legionare, dl. Horia Sima.”36 

Comparaţia se impune. Pe 7 septembrie, trenul cu care fugise Carol al II-lea împreună 

cu ultimii reprezentanţi ai Camarilei ce-i rămăseseră alături, Elena Lupescu şi Ernest 

Urdăreanu, trecea prin gări pustii, iar de la Timişoara la Jimbolia a fost însoţit de gloanţele 

trase de legionari. La o săptămână, pe 14 septembrie, la Jimbolia intra în ţară regina mamă 

Elena, întâmpinată cu toate onorurile; iar pe parcursul spre Bucureşti, trenul acesteia a fost 

primit în gări cu manifestaţii entuziaste. Era şi o răzbunare a fostei soţii a lui Carol faţă de 

amanta acestuia, din cauza căreia trăise în exil atâţia ani; ea revenea în România în triumf, 

pe unde Elena Lupescu fugise înspăimântată, lungită pe podeaua vagonului. 

Pe 15 septembrie, cum ordonase Ion Antonescu, în toate bisericile din România au 

avut loc Te-Deumuri, după care s-a citit apelul adresat românilor de Conducătorul 

Statului; au urmat defilări ale Armatei şi legionarilor; „Totul a decurs – se raporta – într-o 

pronunţată atmosferă de entuziasm.”37  

Încununarea ceremoniilor a avut loc la Bucureşti; trenul regal a ajuns în gara 

Băneasa în seara lui 14 septembrie şi Familia Regală a rămas în el peste noapte. Pe 15, de la 

Gara Băneasa, regele, regina şi primul ministru au plecat la Patriarhie, într-o trăsură „À la 

Dumont”, precedată şi urmată de câte un escadron din Garda Călare, în sunetul muzicilor 

militare şi al clopotelor tuturor bisericilor. Te-Deumul de la Patriarhie s-a desfăşurat în 

acelaşi timp cu cele din ţară.38 

Ion Antonescu a fost foarte mulţumit de felul cum a fost executat ordinul său; va 

adresa un mesaj românilor, pe 20 septembrie, arătând recunoştinţa regelui şi a reginei 

pentru felul cum au fost primiţi. „Între Tron şi Naţiune – scria – s-a redeschis astfel 

drumul credincios şi curat în care tradiţia regească de iubire şi respectul Poporului s-au 

înfrăţit întotdeauna. De la acest drum să nu ne abatem niciodată, români. [...] Iar eu vă 

înfăţişez toată recunoştinţa mea pentru închinarea făcută Maiestăţilor lor şi pentru caldele 

aclamaţii cu care m-aţi cinstit.”39 

Ion Antonescu va lua foarte multe măsuri care au lovit în fosta Camarilă şi în fostul 

rege. Pe 8 şi 9 septembrie 1940 s-a hotărât controlul averilor foştilor demnitari, mulţi fiind 

membri sau apropiaţi ai Camarilei; controlul fondurilor întrebuinţate pentru înzestrarea 

Armatei; blocarea acţiunilor proprietate a fostului rege. (Însă, Carol nota cu satisfacţie pe 9 

                                                 
36 Ibidem, dosar 90/1940, f. 63-64. 

37 Ibidem, f. 65, 68. 

38 Idem, fond MAI, DAS, dosar 4/1940, f. 17. 

39 Idem, fond PCM, dosar 316/1940, f. 20. 
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septembrie: „În ziare văd că s-a mai luat o măsură împotriva mea; blocarea averii mele din 

Ţară, pe cea din străinătate n-au putut s-o facă.”)40 Instituţii specifice Dictaturii Regale au 

fost desfiinţate: Consiliul de Coroană, Partidul Naţiunii, Straja Ţării. Se înfiinţa o comisie 

pentru analiza felului cum fuseseră judecate procesele politice. Motivaţia tuturor acestor 

măsuri: „Nu voi trage vălul uitării, ci al dreptăţii.41 

De cel mai mare interes pentru opinia publică era controlul averilor foştilor 

demnitari. Pe această temă apăruse Decretul Lege nr. 3.077/8 septembrie 1940; doar la 

două zile a fost completat, prin Decretul Lege nr. 3.098/10 septembrie; precizări 

suplimentare capătă prin Decretul Lege nr. 3.226/24 septembrie, acesta din urmă era cel 

mai complet.42 Perioada supusă controlului începea la 7 septembrie 1930; erau controlate 

chiar şi averile foştilor demnitari care decedaseră, în cazurile respective declaraţia de avere 

trebuind depusă de succesorii lor; se cerea starea patrimonială şi a membrilor familiei – 

soţie, părinţi, copii, fraţi, surori (art. 1). Averea nejustificată trecea în patrimoniul Statului 

(art. 8). Hotărârile Comisiei erau considerate definitive (art. 9). La 27 septembrie, noi 

completări se aduc prin Decretul Lege nr. 3.26243; pe lângă confiscarea averii ilicite, 

demnitarul care făcea declaraţii inexacte, „în scopul disimulării averii”, era pedepsit şi cu 

închisoarea corecţională, de la şase luni la doi ani; la fel şi membrii familiei care făceau 

declaraţii mincinoase (art. 10). În sfârşit, noi adăugiri vor fi făcute la 17 octombrie.44 

Aşa cum anunţase în şedinţa Consiliului de Miniştri din 7 septembrie 1940, Ion 

Antonescu a luat o serie de măsuri prin care să fie reglementată poziţia Monarhiei în 

societatea românească.45 Opinia publică avea o reală simpatie faţa de tânărul rege Mihai şi-

şi amintea cu ostilitate de practicile din timpul fostului rege Carol al II-lea, înconjurat de 

Camarila sa. Antonescu a satisfăcut opinia publică, dându-le toată consideraţia lui Mihai şi 

mamei sale; totodată, însă, i-a blocat orice posibilitate de a se amesteca în viaţa politică, 

pentru a nu fi tentat să meargă pe urmele tatălui şi i-a controlat strict anturajul. Cum 

promisese, a alcătuit un nou Statut de funcţiune a Curţii Regale, publicat la 30 octombrie 

1940.46 Pentru a înlătura practicile din timpul lui Carol, în art. 16 se făcea precizarea: „Nici 

una din persoanele care fac parte din Curtea Regală [...] nu are dreptul de a interveni în 

calitatea lui oficială sub nici o formă şi sub nici un motiv, la autorităţile de Stat pentru 

chestiuni particulare, personale sau de altă natură. Nu pot face parte din nici un fel de 

întreprinderi economice sau financiare.” Se instituiau, pentru abateri, pedepse penale. 

Casa Militară a regelui era subordonată Ministerului Apărării Naţionale, deci lui Ion 

                                                 
40 Carol al II-lea, op. cit., vol. II, p. 266. 

41 ANIC, fond PCM, dosar 316/1940, f. 4-5. 

42 „Monitorul Oficial”, 1, nr. 223/24 septembrie 1940. 

43 Idem, nr. 226/27 septembrie 1940. 

44 Idem, nr. 243/17 octombrie 1940. 

45 Petre Ţurlea, Ion Antonescu între..., op. cit., p. 68-69. 

46 „Monitorul Oficial”, 1, nr. 254/30 octombrie 1940. 
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Antonescu (art. 38). Adjutanţii regali urmau a fi propuşi de Conducătorul Statului, 

aprobaţi de rege şi numiţi de Ministerul Apărării Naţionale (art. 44). Se urmărea o 

supraveghere strictă a Casei Regale de către primul ministru. 

O comisie specială a fost constituită pentru a cerceta fraudele din avutul public 

făcute de Carol al II-lea, aceasta scoţând la lumină şi o parte din fraudele comise de 

membrii Camarilei.47 

Carol a înregistrat toate aceste măsuri cu indignare şi teamă pentru foştii membrii ai 

Camarilei şi apropiaţii ei. Pe 1 octombrie 1940 nota în jurnalul său: „Răutatea celor din Ţară 

creşte. Azi în «Corriere della Sera» a apărut o ştire care m-a făcut să mă cutremur şi care pe 

Ernest [Urdăreanu] l-a făcut de pământ. S-au dat în judecată: generalul Argeşeanu, 

Ghelmegeanu, Titeanu, Victor Iamandi, generalul Ilcuş, generalul Ţenescu şi Sidorovici; şi mai 

zice ziarul că s-ar fi cerut Guvernului spaniol extrădarea Duduiei şi a lui Urdăreanu, ca fiind 

principalii autori ai dezastrului din Ţară. E o porcărie fără seamăn, este, în plin, răzbunarea 

legionară, acest lucru este inadmisibil. [...] În tot cazul, Duduia, care n-a avut nici un amestec 

în politică [subl.n., P.Ţ.], o voi apăra chiar cu trupul meu.” La adresa lui Ion Antonescu – care-

i acceptase fuga în străinătate cu tot ce dorise să ia –. arunca invective maxime: „Este cea mai 

desăvârşită canalie care a fost vreodată. Mai bine pierea, decât să ajungă Ţara pe aceste 

mâini.”48 Pe 21 octombrie 1940, Carol nota că Antonescu ar fi cerut extrădarea lui Urdăreanu, 

„ca autor moral al morţii lui Codreanu”49; iar la 29 octombrie se arăta foarte indignat de ştirea 

auzită la Radio Roma: Guvernul român cerea extrădarea Elenei Lupescu.50 

Mai mulţi membri ai Camarilei sau apropiaţi ai acesteia ori doar ai lui Carol vor fi 

arestaţi şi asasinaţi de către legionari, la sfârşitul lui noiembrie 1940. Printre ei: un fost 

prim ministru, Gheorghe Argeşeanu; doi foşti miniştri, Victor Iamandi şi Gabriel 

Marinescu; Mihail Moruzov, şef al Serviciului Secret de Informaţii; Ion Bengliu, 

comandant al Jandarmeriei.51 Diverse constrângeri au avut de suferit şi membrii familiei 

Elenei Lupescu; pe 11 noiembrie 1940, Carol nota: „Duduia a primit ştiri de la ai ei; sunt 

foarte triste; li se fac pe capete mizerii tuturor, se ridică banii, se schingiuiesc etc.”52 

Unele din bunurile ajunse fraudulos în mâna lui Carol au fost recuperate. Pe 20 

septembrie 1940, BNR îl anunţa pe Ion Antonescu că – urmând adresa nr. 1/1940 a PCM – 

intrase în posesia buzduganului de aur masiv oferit de Armată fostului rege; a fost predat 

BNR de către Muzeul Naţional Militar; cântărea 4,391 kg aur.53 În contextul cutremurului 

                                                 
47 Raportul Comisiei în vol. Monarhia de Hohenzollern văzută de contemporani, Editura Politică, Bucureşti, 1968, p. 

563-631. 

48 Carol al II-lea, op. cit., vol. II, p. 277-278. 

49 Ibidem, p. 294. 
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din 11 noiembrie 1940, Ion Antonescu anunţa în şedinţa Consiliului de Miniştri din aceeaşi 

zi, posibilitatea recuperării de la Carol a două miliarde lei.54 Printr-un ordin circular – nr. 

17.406A/23 octombrie 1940 – al Ministerului de Interne s-a cerut secretarilor generali ai 

fostelor ţinuturi, prefecţilor de judeţe, primarilor de municipii, directorului DGP, 

prefectului Poliţiei Capitalei, inspectorului general al Jandarmeriei, să comunice MI 

„avantajele de orice natură acordate în intervalul 8 iunie 1930 până la 5 septembrie 1940, 

Administraţiei Casei Regale sau Administraţiei Proprietăţilor Particulare ale fostului 

Suveran.” O sinteză a răspunsurilor era întocmită pe 18 decembrie 1940.55 În 1941, Comisia 

specială de anchetă anunţa că Statul are de recuperat de la fostul rege sume şi bunuri 

totalizând 1.161.762.259 lei.56 

După încheierea lucrărilor Comisiei speciale, cercetări vor continua. O notă a 

Ministerului de Finanţe – nr. 1.296/19 iunie 1942 stabilea prejudiciile suferite de Stat la 

transferurile acordate Familiei Regale din disponibilul BNR, cu nerespectarea dispoziţiilor 

legale; erau consemnate transferurile în favoarea lui Carol al II-lea, a reginei Maria, a 

principilor Nicolae, Elisabeta, Ileana, a reginei mame Elena şi a regelui Mihai. Toţi 

profitaseră, încălcând legea. Suma totală a prejudiciului era de 737.450.988,73 lei; din 

care, partea cea mai mare revenea lui Carol – 533.227.214,89 lei. Domeniul Coroanei 

profitase şi el, în seama lui fiind 1.739.327 lei.57 

Anchetele s-au răsfrânt şi asupra membrilor Camarilei regale, prima vizată fiind 

Elena Lupescu. Referiri asupra felului cum şi-a însuşit bunuri mobile şi imobile se fac în 

raportul Comisiei speciale privind fraudele din avutul public săvârşite de regele Carol al II-

lea. Erau incluse aici: darurile de la Malaxa şi Auşnitt; acţiunile la diverse întreprinderi; 

scutirile de taxe vamale; lucrările gratuite făcute de instituţii ale Statului etc.58 Tot aici sunt 

menţionate şi afacerile lui Ernest Urdăreanu. În 1941 va fi întocmit un Tablou al 

proprietăţilor imobiliare ale Elenei Lupescu. Cuprindea: l) Teren şi clădiri situate în 

Parcul Filipescu, Aleea Vulpache, nr. 2, loturile 12, 13, 14 şi 15 din fosta proprietate a lui 

Alexandru Filipescu din Şoseaua Jianu nr. 18 şi 20, cumpărat de la Dumitrescu Virginia 

(fosta soţie a lui Puiu Dumitrescu, în numele căreia fusese achiziţionată casa încă din 

1930), cu actul autentificat la nr. 5189 din 27.II.1934, Tribunalul Ilfov, Secţia Notariat, cu 

preţul de 5.000.000 lei. 2) Teren şi clădiri în suprafaţa de 3.914 mp, în Sinaia, Prahova, 

str. Take Ionescu nr. 1, cumpărat de la Nicolae Chrisoveloni, cu actul autentificat la nr. 

7258 din 24 februarie 1937, la Tribunalul Ilfov, Secţia Notariat, cu preţul de 3.000.000 lei. 

3) Teren situat în comuna Băneasa (52 ha), cumpărat de la Gh. Herescu şi alţii, cu actul 
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autentificat la nr. 21178 din 7 iunie 1938, cu preţul de 9.000.000 lei. 4) Teren situat în 

Sinaia, str. Principele Nicolae nr. 2, în întindere de 1.970 mp, cumpărat de la Otilia 

Rozeanu din Bucureşti, prin actul autentificat de Tribunalul Prahova nr. 3936 din 10 

august 1932 şi transcris la nr. 3589 din 10 august 1932, cu preţul de 1.100.000 lei. 5) Teren 

în suprafaţa de 441,71 mp, lotul 76, situat în comuna Techirghiol Eforie, cumpărat de la 

Societatea Anonimă Techirghiol, cu actul transcris la nr. 5091 din 15 octombrie 1934, cu 

preţul de 66.300 lei. Ernest Urdăreanu era înregistrat cu o singură proprietate imobilă. 

Teren în suprafaţă de 486,20 mp, lotul 4, careul 55, situat pe plaja Mamaia, cumpărat de la 

Primăria Constanţa cu actul transcris la nr. 769 din 16 februarie 1938, Tribunalul 

Constanţa, cu preţul de 26.172 lei.59  

Pentru posibilităţile celor doi, acumulările par puţine. Partea cea mare a averii lor o 

reprezentau bunurile mobile, dovadă a faptului că nu au avut încredere în stabilitatea situaţiei 

lor din România, spre deosebire de Carol, care se credea pus la adăpost de statutul său. 

Şi averea lui Nicolae Malaxa va fi urmărită, dar Ion Antonescu nu putea să ia măsuri 

aspre împotriva acestuia, pentru că ar fi dereglat producţia de război a uzinelor Malaxa. A 

încercat, totuşi, să aducă în legalitate acţiunile industriaşului, mai ales că acesta avea tendinţa 

de a înşela Statul şi sub noul regim. O Comisie specială a analizat afacerile Malaxa, dar în calea 

ei au fost puse foarte multe piedici, concluzia finală fiind mereu amânată.  

În aceste condiţii, pe un raport al generalului Gheorghe Dobre, ministru al 

Înzestrării şi al Producţiei de război, de la începutul lui 1944, Ion Antonescu punea, la 4 

februarie 1944, o rezoluţie furioasă: „Impresia mea este că domnul Malaxa încearcă să 

câştige timp şi să încurce cât mai mult «iţele» pentru ca la un viitor să tragă maximum de 

foloase. S-ar putea întâmpla şi această eventualitate. Îl asigur că va fi zdrobit de indignarea 

publică şi la propriu şi la figurat, fiindcă nimeni nu a uitat şi nu va uita, în această Ţară, cât 

rău a făcut acest domn Neamului. Totuşi nu aceasta mă interesează. Mă interesează ca 

înzestrarea armatei şi economia Ţării să nu sufere. Din contră, trebuie asigurată folosirea 

întregei capacităţi de fabricaţie a instituţiilor Malaxa, oricari ar fi sforăriile trase de acest 

domn. În consecinţă, dacă domnul Malaxa caută să creeze, prin atitudinea sa, condiţii 

juridice de viitor care să-i dea dreptul la despăgubiri, şi până atunci să creeze prin actele 

sale de sabotaj condiţii nefavorabile continuării activităţii fabricaţiei, Ministerul Economiei 

Naţionale să propună măsurile care trebuie luate pentru a pune capăt jafului domnului 

Malaxa. Am avut dorinţa sinceră de a găsi o formulă de reconciliere a d-lui Malaxa cu 

opinia publică. Domnia sa o refuză, întrebuinţând mijloacele specifice rasei sale. Îl 

priveşte. Eu servesc Neamul şi numai Neamul. Domnia sa este tipul clasic al omului 

acaparator, pentru care nu există nici morală, nici conştiinţă, nici iubire de Ţară. Există 
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numai iubire de bani, adunaţi cu orice mijloc, oricât de odios ar fi el şi pe spinarea oricui, 

chiar şi pe aceea a soldatului care se sacrifică, ca să trăiască domnul Malaxa”60 

Ion Antonescu cerea să fie permanent ţinut la curent cu descoperirile anchetelor 

privind fraudele patronate de fostul rege Carol al II-lea şi de Camarila sa. Unele rapoarte le 

comenta prin rezoluţii foarte aspre. Pe unul din rapoartele Ministerului Justiţiei, din iunie 

1942, cu învinuirile aduse colonelului Stavăr, fost secretar general al Palatului Regal, 

mareşalul a notat: „Să fie puşi sub inculpare toţi. Rog pe dl. ministru Stoicescu să se ducă 

să vadă cu amănuntul construcţia din Splaiul Independenţei şi staţia de montă Băneasa. 

Sunt sigur că va strânge pumnii de indignare, cum îi strânge orice bun român cu dragoste 

de Ţară, când va vedea ce s-a făcut acolo pentru servitorii şi caii fostului rege, când noi nu 

avem spitale, clinici, laboratoare, cazărmi, şcoli primare etc. Să se ducă în acelaşi timp şi la 

periferia oraşului şi să vadă în ce mizerie şi mocirlă se zbate populaţia muncitoare. Atunci 

sigur că va fi de acord cu mine că nici pedeapsa capitală nu este suficientă pentru 

nemernicii cari au încurajat actele de nebunie ale unui dement care a condus cu el Statul la 

catastrofă. Nu există în lumea întreagă un scandal mai îndrăzneţ. Nici demnitarii şi nici 

miniştrii şi nici caii celor mai buni regi nu stau în luxul în care au imaginat să pună d-nii 

Urdăreanu şi Stavăr slugile şi echipagiile d-nei Lupescu.”  

Pe 14 iulie 1942, la rubrica „Data şi modul cum s-a soluţionat”, este scris. „113381 – 

10003/cc/1942. Lucrările privitoare la învinuirile aduse colonelului în rezervă Stavăr, fost 

secretar general la Palatul Regal, au fost trimise d-lui prim procuror al Tribunalului Ilfov.”61 

Anchetele ordonate de Ion Antonescu pentru cercetarea ilegalităţilor din timpul 

domniei regelui Carol, inclusiv ale Camarilei sale, au pentru cunoaşterea istorică o 

importanţă deosebită. Mai mult, Antonescu a oferit un sprijin major istoricilor, uşurându-

le munca: a ordonat – ordinul nr. 18143/31 octombrie 1940 – înfiinţarea la PCM a unei 

arhive speciale a Familiei Regale, cuprinzând toate documentele legate de Dinastie. Pentru 

strângerea lor, se transmitea un ordin circular tuturor prefecţilor, primarilor de municipii, 

miniştrilor, IGJ, Prefecturii Poliţiei Capitalei, DGP.62 Asupra ordinului s-a revenit de mai 

multe ori, întărindu-l. Pe 12 mai 1941, se reamintea aceeaşi hotărâre de concentrare a 

documentelor într-o singură arhivă – conform cererii primului ministru din 6 mai.63 Multe 

din documentele strânse astfel erau adevărate acte de învinuire a lui Carol şi a Camarilei. 

Cel mai interesant, dintre cele strânse până atunci, era scrisoarea reginei Maria către 

prinţul Carol, din 25 decembrie 1925, prin care-l mustra aspru pentru renunţarea la Tron. 

                                                 
60 Idem, dosar 103/1944, f. 62-63. 

61 Idem, dosar 339/1942, f. 7. 

62 Idem, fond MAI, DAS, dosar 425/1940, f. 224. 

63 Idem, fond PCM, dosar 357/1941, f. 7. Printre documentele importante strânse până în acel moment, erau menţionate: 

originalul actului de abdicare din 6 septembrie 1940; telegrama lui Carol al II-lea către regentul Paul al Iugoslaviei din 

septembrie 1940; scrisorile lui Carol către regele Mihai şi regina mamă, din 25 septembrie 1940. 
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Antonescu a fost anunţat de această descoperire şi, pe raport, a pus rezoluţia: „La dosarul 

prinţului a cărui activitate şi ţinută trebuieşte stabilită pentru Istorie. Ce s-a făcut cu 

concentrarea documentelor regale într-o singură arhivă, după cum am dispus încă din 

noiembrie 1940? [...] Să se întrebe Mihai Antonescu şi să se urmărească executarea, 

spunându-mi-se ce s-a făcut.”64 Ion Antonescu a încercat să menţină în memoria opiniei 

publice imaginea blamabilă a fostului rege Carol al II-lea şi a făcut posibilă publicarea în 

ziare a scrisorii reginei Maria din 1925.65 Fapt ieşit din comun – dovadă a înverşunării 

generalului la adresa lui Carol –. scrisoarea nu a apărut doar în presă, ci a fost citită şi la 

Radio, pe 14 martie 1941. În urma acestui fapt, într-un raport al Siguranţei se scria: 

„Scrisoarea reginei Maria, difuzată aseară la Radio şi publicată în ziare, a produs o 

impresie covârşitoare asupra întregii opinii publice şi face obiectul unor excepţional de vii 

comentarii în toate cercurile politice. Cel mai asaltat cu întrebări asupra efectului acestei 

scrisori, a fost azi dimineaţă d. Iuliu Maniu. D-sa nu ascunde satisfacţia pe care i-o procură 

similitudinea dintre prevestirile reginei Maria şi acelea făcute de d-sa de la 1931 până la 

abdicare. Dl. Iuliu Maniu consideră că documentul de azi este un act politic de extremă 

importanţă, fiind menit să pună – expresia e a d-sale – lespede peste mormântul din care 

anumiţi şarlatani sperau să-l mai poată ridica odată pe Carol.” D. Maniu se refera la 

agitaţia lui Viorel Tilea, căreia ar fi să i se adauge strădaniile personale ale fostului rege de 

a căuta bunăvoinţa Guvernului de la Londra şi de la Washington.”66 

În exil, Carol, Elena Lupescu şi Ernest Urdăreanu au întâmpinat dificultăţi 

deosebite în alegerea unui loc de domiciliu, în călătoriile pe care le intenţionau şi, mai ales 

în legăturile pe care au încercat să le stabilească cu conducătorii ţărilor occidentale – 

legături dorite pentru că nu s-a renunţat niciodată la ideea revenirii pe Tron. La fel ca în 

timpul primului exil, Carol ar fi recurs la orice ajutor pentru atingerea ţelului, venit din 

orice parte şi presupunând orice riscuri pentru România. În 1928 iniţiase o colaborare cu 

Ungaria, deşi aceasta avea pretenţii revizioniste asupra Transilvaniei. În 1944 s-a oferit 

sovieticilor, cei cărora le mai cedase o dată Basarabia şi nordul Bucovinei. 

În momentul abdicării, prima problemă a fost găsirea unei ţări de reşedinţă. A ales 

Portugalia. Presa internaţională a vehiculat şi alte posibile destinaţii. McLaren, corespondent 

                                                 
64 Ibidem, f. 8. La 16 aprilie 1942, Em. Vasiliu-Cluj, care editase în 1935 la Paris o publicaţie anticarlistă, „La Roumanie 

Étranglée" , îi scria lui Ion Antonescu că posedă mai multe documente privindu-l pe Carol al II-lea, inclusiv scrisori ale 

acestuia. Ion Antonescu punea rezoluţia: „24.04.'42. Toată Arhiva Dinastiei trebuie concentrată, pusă în ordine şi 

păstrată. Dl. Vasiliu este rugat să arate tot ce are; dl. Vlădescu îmi va arăta dacă şi cum s-au executat ordinele mele în 

privinţa Arhivei Dinastiei, Mareşal Antonescu.” – ANIC, fond Casa Regală, Diverse, dosar 2/1942, f. 2. 

65 „Universul” din 16 martie 1941. 

66 Iuliu Maniu afirmase că scrisoarea reginei Maria face parte din colecţia de documente pe care regina le depusese la 

Biblioteca Aşezământului „I. I. C. Brătianu”, „cu scopul ca Istoria să cunoască pe adevăratul vinovat în chestiunea Actului 

de la 4 ianuarie 1926”, a fost pusă la dispoziţia lui Ion Antonescu de Eliza Brătianu – ANIC, fond PCM, dosar 172/1941, f. 

1; Petre Ţurlea, Ion Antonescu între..., op. cit., p. 330. 
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în România al unui ziar englez, telegrafia la Londra, pe 7 septembrie 1940, că destinaţia lui 

Carol, a Elenei Lupescu şi a lui Ernest Urdăreanu era Elveţia.67 În mai multe ziare din 7 

septembrie se dădea ca destinaţie Canada, pentru care fostul rege, Elena Lupescu şi Ernest 

Urdăreanu ar fi făcut demersuri.68 Pe 11 septembrie, ziarele maghiare consemnau că i s-ar fi 

acordat lui Carol reşedinţă în Canada, dar Elena Lupescu a fost refuzată.69 Aron Cotruş, 

secretar de presă al Legaţiei române la Madrid, raporta la Bucureşti, pe 15 septembrie, că toată 

presa spaniolă prezenta sosirea lui Carol şi a Elenei Lupescu în Spania; unul dintre ziare, 

„Informaciones” din Madrid, din 13 septembrie, scria că destinaţia finală a fugarilor este 

Londra.70 Informaţia se baza pe anunţata iniţiativă a lui Viorel V. Tilea (presupus susţinut şi 

de Nicolae Titulescu) de a se forma în Anglia, în jurul lui Carol, un guvern român în exil. Fostul 

rege îi trata brutal: „Ce dobitoci, cât rău îmi fac grăbindu-se astfel.”71 Încă o dată se găsiseră 

unii care să-l creadă pe Carol doritor de acţiune în favoarea Ţării sale. 

Carol n-a vrut să se despartă de amanta sa şi a ales Portugalia. În context, ziarele 

străine scriau că cei doi au fugit ducând cu ei o mare cantitate de aur şi bunuri preţioase, 

legionarii atacând trenul nu pentru a-i omorî, ci pentru a captura aurul 72 . „Új 

Magyarország” din 11 septembrie menţiona că fostul rege avea mari averi plasate în 

străinătate, inclusiv castele în Franţa. În aceeaşi zi, „Pesti Hirlap” avea articolul D-na 

Lupescu rămâne Madamme Pompadour; cu concluzia că amanta regelui „a controlat 

activitatea Ţării pe diverse tărâmuri, numind şi revocând miniştri după placul ei”.73 

Ajuns în străinătate, Carol a revenit la situaţia din 1926-1930. S-a înconjurat de câţiva 

aventurieri, având senzaţia unei curţi regale în exil. Acum anturajul său era format din cei doi 

membri de bază ai fostei Camarile – Elena Lupescu şi Ernest Urdăreanu –. cărora li s-au 

adăugat două categorii de personaje: unele provenind din fostul anturaj parizian al lui Carol, 

din perioada 1926-1930 (cei mai importanţi erau Jean Pangal, ministru în Portugalia între 

1939-1940 şi Hugo Backer; altele erau personaje noi, fără nici o valoare culturală sau politică. 

                                                 
67 ANIC, fond MPN, Presa Externă, dosar 1146, f. 328. 

68 Ibidem, f. 324-327. 

69 Idem, dosar 1040, f. 56. 

70 Idem, dosar 1055, f. 70-71. 

71 Carol al II-lea, op. cit., vol. 2, p. 284. În Bucureşti a fost lansată, de către Ion Sân Giorgiu, ştirea formării unui guvern în 

exil condus de Carol, la Lisabona, cu Urdăreanu şi Tilea – ibidem, p. 307. Se pare că a existat şi o propunere din partea 

Germaniei de adăpostire a lui Carol şi a Elenei Lupescu, într-un castel din Olanda sau Belgia – ibidem, p. 339. Problema 

era tratată şi într-o scrisoare către Carol, din partea uneia dintre surorile sale din Bucureşti, în septembrie 1940; regele 

Mihai a intervenit pe lângă Ion Antonescu pentru ca acesta să solicite Spaniei acceptarea tranzitului fostului rege spre 

Portugalia. Situaţia era complicată, întrucât ţările Axei erau informate că se pregătea un guvern în exil, în jurul lui Carol. 

De aceea, Antonescu nu putea cere decât asigurarea unui loc confortabil în Spania – ANIC, fond Casa Regală, Diverse, 

dosar 34/1940,f. 1-2. 

72 ANIC , fond MPN, Presa Externă, dosar 1040, f. 49. 

73 Ibidem, f. 54-55. 
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Semiprizonier în Spania timp de şase luni, Carol se bazează pe Pangal pentru a 

ajunge în Portugalia: „Cu Pangal am pus la cale – nota fostul rege – o întreagă acţiune de 

dezîncătuşare; el este acolo într-o ţară liberă, nu ca în Spania, în care poate acţiona şi avea 

contact cu toţi, aşa încât poate face foarte mult. Contăm deci pe acţiunea ce o va putea 

desfăşura.”74 Spania nu voia să incite Bucureştii şi Berlinul şi, de aceea, nu i-a acordat viza 

de plecare lui Carol. Acesta a reuşit să trimită la Lisabona numai vagonul cu bagaje, pe 2 

decembrie 1940. Iar pentru el şi Elena Lupescu a folosit calea clandestină. (Urdăreanu s-a 

putut duce legal în Portugalia şi de acolo a organizat şi venirea fostului rege.) Ziua fugii din 

Spania a fost 3 martie 1941. La fel ca şi la plecarea din România, Carol şi Elena Lupescu s-

au aflat într-o postură ridicolă: la plecarea din România au stat lungiţi pe podeaua unui 

vagon, de teama legionarilor; la plecarea din Spania au stat îngrămădiţi în portbagajul 

unui automobil, de teama grănicerilor spanioli.75 

În anii războiului mondial, Carol, Elena Lupescu şi Ernest Urdăreanu s-au stabilit 

pentru perioade lungi în Cuba, Mexic, Brazilia. Apoi vor reveni în Portugalia, unde au 

rămas definitiv. Marea Britanie şi SUA le-au refuzat viza.76 În timpul cât a stat în Mexic, 

fostul rege a avut o activitate febrilă, încercând să impună conducerii de la Washington 

ideea că ar putea fi foarte util. La propunerea unei organizaţii a românilor din Canada şi 

SUA, „România Liberă” , a acceptat să preia conducerea acesteia; faptul l-a folosit şi ca motiv 

pentru a solicita din nou viza pentru SUA. Carol credea că poate avea un rol esenţial în 

asigurarea viitorului României. Pe 2 ianuarie 1942 scria în jurnalul său: „Viitorul României 

este legat de victoria Aliaţilor, şi dacă nu există un organism politic care să lupte alături de 

apărătorii civilizaţiei, atunci vai de bietul meu Popor; el va plăti toate rătăcirile unei hoarde 

de descreeraţi şi ambiţioşi, care l-au dus pe un drum greşit. Victoria Aliaţilor este pentru 

mine neîndoielnică şi n-am altă ambiţie decât să-mi reaşez Ţara iubită la locul ei de cinste, 

pe urmă să mă retrag şi să trăiesc liniştit la Scroviştea sau altundeva, căsătorit cu Duduia.77 

Încercarea de a obţine protecţia americană era considerată, în unele cercuri, inclusiv 

ziaristice, ca având sorţi de izbândă. Faptul a generat două reacţii. Mai întâi, au ieşit la 

iveală cei care doreau să profite de eventualitatea revenirii pe Tron a lui Carol şi ei şi-au 

oferit serviciile. La fel ca la Paris în 1926-1930, majoritatea erau evrei. Fostul rege se arăta 

foarte încântat de noii susţinători: „Am avut manifestaţiunea unor români izolaţi, evrei 

este adevărat, dar ei sunt în acest caz mai patrioţi decât creştinii. Întâi, unul Grünspan, de 

fel din Iaşi, a studiat dreptul internaţional şi având un birou de afaceri aici şi în SUA, are 

posibilitatea de a circula. S-a pus complet la dispoziţie, cum zice el, cu trup şi suflet. Pentru 

moment, l-am rugat să fie informator şi-l vom putea întrebuinţa ca informator. Pe altul, 

                                                 
74 Carol al II-lea, op. cit., vol. II, p. 276. 

75 Ibidem, vol. III, p. 55-62. 

76 Ibidem, p. 69, 73; Carol se arăta intrigat şi supărat: „Miopia englezilor mă exasperează; nu văd ei că le-aş putea fi util?” 

77 Ibidem, p. 260. 



 

233 

care s-a pus la dispoziţie chiar financiarmente, Charles Gheller, originar din Focşani, de 

ani de zile e aici, vrea să ajute şi el. Mai primesc manifestaţiuni individuale din SUA, foarte 

mişcătoare unele din ele.”78 

Presa americană şi europeană s-a ocupat pe larg de tentativa lui Carol din ianuarie 

1942. Într-un raport larg din 12 ianuarie 1942, Ministerul Propagandei înregistra reacţia 

presei franceze şi maghiare, subliniind mai ales articolul cu titlul Ex regele român Carol 

vrea să formeze un guvern de păpuşi la Washington; aşadar, un guvern marionetă al 

americanilor. „Fostul rege – se scria – potrivit obiceiurilor sale, acţionează şi acum din 

motive pecuniare. După comunicarea din Mexico a ziarului parizian «Le Cri du Peuple», ex 

regele, care trăieşte acolo, se pregăteşte să plece la Washington, ca să formeze din rândurile 

emigranţilor un aşa-numit «Guvern român liber». Acest plan ex regele l-a expus în faţa 

gazetarilor, însă n-a fost dispus să divulge sediul unde va funcţiona noul Guvern. El a 

declarat că d-na Lupescu nu-l va însoţi în această călătorie şi că Guvernul care se va forma va 

sprijini pe Roosevelt şi Churchill.” Ziariştii l-au întrebat dacă are speranţe să-şi recâştige 

Tronul; „Aceasta depinde de viitor” – li s-a răspuns. Se considera că fostul rege voia mai 

mult sa obţină un sprijin material din partea SUA şi Marii Britanii şi, ca să-l poată câştiga de 

la „puritanii anglo-saxoni, se desparte pe un timp provizoriu şi de doamna Lupescu. Dar, 

agenţiile Ştefani şi MTI aduceau ştirea că SUA nu i-au dat lui Carol viza de intrare; la fel şi 

Canada. Presa germană aducea amănunte preluate de la Agenţia „United Press”; confirma 

ştirea intenţiei formării unui guvern român în exil, pe scheletul organizaţiei „România 

Liberă”, şi, cu maliţiozitate, menţiona că preşedintele acesteia are „un nume pur românesc, 

Fischer”. Îl considera pe Carol drept „cel mai discreditat dintre toţi monarhii europeni”. În 

acelaşi ton era şi presa maghiară. „Új Magyarország” din 11 ianuarie 1942 scria despre Carol 

că „nici un aventurier internaţional nu se poate lăuda cu un trecut mai vijelios”.79  

În toată perioada războiului, Carol nu a încetat să-şi arate adversitatea faţă de cei 

care-i fuseseră potrivnici în România şi datorită cărora credea că nu mai domneşte. Pe 

primele locuri erau Ion Antonescu şi Iuliu Maniu. Pe Antonescu îl critica violent chiar şi 

atunci când se afla în lupta pentru dezrobirea Basarabiei, pe care fostul rege o dăduse 

ruşilor. Pe 9 iulie 1941, când armata română condusă de general înainta rapid dincolo de 

Prut, Carol nota: „Antonescu a fost o decepţie pe toată linia, mai întâi ca credinţă, pe urmă 

ca om politic şi acum ca militar.” Iar a doua zi, la 10 iulie, nota cu satisfacţie: „Urdăreanu 

se întoarce din oraş cu ziare cari dau o ştire uimitoare. Antonescu, pentru cauze de 

sănătate, a fost îndepărtat din funcţia de generalissim al armatei Române. [...] O fi 

începutul sfârşitului. Dumnezeu e bun şi el începe să mă răzbune pe mine şi biata Ţară. Ce 

                                                 
78 Ibidem, p. 265. 

79 ANIC, fond MPN. Presa Externă, dosar 794, f. 4-6. 



 

234 

palmă pentru trufia trădătorului, dar şi o palmă pentru Armată.” Pe Iuliu Maniu îl 

caracteriza de-a dreptul vulgar: „Acel bătrân catâr negativ de Maniu”.80 

Nereuşind să obţină sprijinul american, Carol s-a orientat spre URSS, în condiţiile 

ofensivei sovietice din primăvara lui 1944. A încercat, prin intermediul ambasadorului 

Moscovei în Mexic, să devină omul ruşilor în România. Grăbit, înainte de a veni acceptarea 

propunerii, a transmis în ţară, lui Gheorghe Tătărescu, prin intermediul lui Richard 

Franasovici (fost apropiat al Camarilei) ce se afla în Elveţia, misiunea de a forma un partid 

carlist puternic. Tătărescu a dezvăluit planul în timpul unei audienţe la regele Mihai; i-a 

spus că fiind prea tânăr şi trebuind să-şi desăvârşească cultura, revenirea pe Tron a lui 

Carol, pentru o perioadă, ar fi necesară.  

Din nota Siguranţei cu privire la această audienţă, aflăm că Mihai, având în vedere 

situaţia foarte grea a României din acel moment, ar consimţi să cedeze din nou Tronul, 

pentru un anumit timp necesar consolidării acestuia şi redresării naţionale. 81 Până la 

urmă, însă, Moscova nu s-a arătat interesată de ofertă.  

Alimentat şi de presa occidentală, zvonul posibilei reveniri pe Tron a lui Carol, cu 

sprijin sovietic, reapare în octombrie 1944.82 Carol, de aici înainte, devine tot mai rupt de 

realitatea din ţară. Ajunge să creadă chiar că va fi urcat din nou pe Tron cu ajutorul 

comuniştilor interni. Pe 21 ianuarie 1946 notează: „Ana Pauker, care a fost la Paris, ar fi o 

partizană a restauraţiei mele, un semn mai mult că sunt susţinut sub mână de Soviete.”83 

Aflat la început de drum, regimul comunist a dat, totuşi, o satisfacţie cuplului Carol 

– Elena Lupescu; una în plan material. Pe 10 octombrie 1944, Consiliul de Miniştri a 

hotărât închiderea dosarului întocmit în urma concluziilor Comisiei speciale ordonată de 

Ion Antonescu privind fraudele patronate de Carol al II-lea; astfel, nu a mai fost urmărită 

recuperarea valorilor pe care Statul le pierduse. 84  Iar în februarie 1946, Tribunalul 

Bucureşti l-a numit pe Constantin Lupescu, fratele Elenei Lupescu, custodele proprietăţilor 

                                                 
80 Ibidem, f. 153, 321. Pe Ion Antonescu, Carol l-a urmărit cu ură până la moarte şi dincolo de ea. Pe 2 iunie 1946 nota: 

„Antonescu a fost executat la Jilava, astfel şi-a ispăşit trădarea.” – Carol al II-lea, op. cit., vol. V, p. 74. 

81 ASRIB fond D, dosar 1945, f. 59. Ernest Urdăreanu, în numele fostului rege Carol, stabilise un contact cu guvernul 

sovietic, prin reprezentantul diplomatic al acestuia în Mexic, în primăvara lui 1944, după intrarea Armatei Roşii pe 

teritoriul României. La 6 mai 1944 ambasadorul URSS în Mexic, Constantin Umanski, a fost căutat de acelaşi emisar, 

oferind cooperarea lui Carol al II-lea pentru desprinderea Bucureştilor de Berlin; revenirea în ţară urma să se facă cu 

titlul de regent. La 10 iunie, guvernul sovietic şi-a arătat disponibilitatea de a discuta problema; un răspuns definitiv de la 

Moscova nu a mai venit, în contextul opoziţiei ferme faţă de Carol a celor mai multe cercuri politice din România – vezi şi 

Paul al României, Carol al II-lea rege al României, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1991, p. 257; Mircea Tomşa, A 

vrut Stalin să-l restaureze pe Carol al II-lea?, în Dosarele Istoriei, V, 5 (45), 2000, p. 63-64; Petre Ţurlea, Partidul 

Naţional Liberal Tătărescu, Editura Libra, Bucureşti, 2001, p. 31. 

82 ASRIB, fond D, dosar 4036, f. 51-52; Petre Ţurlea, Partidul Naţional Liberal..., op. cit., p. 63-64. 

83 Carol al II-lea, op. cit., vol. V, p. 16. 
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Duduiei. Faptul reprezenta, în practică, anularea decretului lui Ion Antonescu de 

confiscare a bunurilor amantei regale.85 

Sfârşitul celui de-al doilea război mondial, cu instaurarea dominaţiei sovietice şi 

asupra României, a anulat orice posibilitate a lui Carol al II-lea de a reveni pe Tron. Se 

încheia acum şi existenţa Camarilei regale care, după abdicarea din 1940, fiinţase doar sub 

forma unui anturaj restrâns al fostului Suveran. 

                                                 
85 Carol al II-lea, op. cit., vol. V, p. 37. 
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Résumé: Le présent article compare la position de la Slovaquie et de la Roumanie après 1993, tout en 

reflétant leurs relations privilégiées par le passé. Les deux pays ont dû faire face aux mêmes problèmes 

économiques, la Slovaquie de Meciar a mis en place une soi disant privatisation sauvage. Les frontières 

communes, modifiées par la volonté arbitraire des Soviétiques en 1945, ont empêché un contact direct entre 

les citoyens des deux pays. Ce sont cependant de nouveaux défis devant les classes politiques: maintien de 

la frontière Schengen (la Roumanaie en aspire, la Slovaquie la protège effectivement) lutte contre la 

corruption, dynamisation de la société civile, accès des jeunes à la gestion de la société.  

 

Mots clé: nouveaux défis après l´entrée en UE, Roumanie, Slovaquie, traditions des relations privilégiées.  

 

 

 

Histoire  

 

Si l´on parle des similitudes politiques entre la Slovaquie de l´après 1992 et la 

Roumanie de l´après 1989, on doit remonter dans l´histoire pour examiner pourquoi c´est 

le cas de l´affirmer et pour déterminer ce qui influençait leur évolution ultérieure. 

La Tchécoslovaquie et la Roumanie, en tant que membres de la Petite Entente 

avaient une frontière commune, longue de 27 kilomètres, jusqu´à 1945.  

Selon les historiens tchécoslovaques la Roumanie fut cependant un élément très 

faible de la Petite Entente depuis l´avènement au pouvoir de Hitler. Les réactions ne se 

firent pas attendre. Certains diplomates techécoslovaques saluèrent une approche entre 

la Petite Entente et l´Union soviétique. Une preuve éloquente: livre de la plume de 

l´ambassadeur de Tchécoslavaquie à Bucarest, Jan Šeba, apparu en 1937. 

L´ambassadeur aurait publié ce livre avec une préface du ministre des affaires 
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étrangères tchécoslovaques même. Après les pourparlers intimes entre les premiers 

ministres roumain et tchécoslovaque, l´ambassadeur a été rappelé; à preciser que la 

partie roumaine en insista ... 1 

La frontière passait entre la Slovaquie de l´Est et la Boucovine, à travers un 

territoire appelé l´Ucraine subcarpatique, faisant partie aujourd´hui de l´Ucraine. 

(L´ancienne frontière, dite de nos jours Schengen, est aujourd´hui surveillée par la 

Slovaquie et en 2006 fut équipée par un fiable système de contrôle informatisé.) Staline 

imposa le changement de frontière en 1945 non seulement pour des raisons stratégiques 

mais aussi pour le fait que la Slovaquie et la Roumanie appartenaient au bloc anti-

soviétique pendant la seconde guerre mondiale. Les deux pays participèrent à la guerre 

anti-soviétique à côté de l´Allemagne malgré de néfastes conséquences territoriales des 

arbitrages de Vienne.  

La Roumanie quitta l´Axe en août 1944, la Slovaquie suivit son exemple quelques 

jours plus tard, les deux insurrections étant liées par le départ précipité de la mission 

militaire allemande de Bucarest. 

Entre 1948 et 1989 la Roumanie et la Slovaquie, incorporée de nouveau dans la 

Tchécoslovaquie, avaient le même sort, sous la domination soviétique. Quelques 

différences sont toutefois à signaler. La Roumanie a dû se soumettre aux décisions de 

Yalta, respectivement au malfamé partage de sphères d´influence esquissé par Churchill et 

Staline avant. Selon ce partage, l´Union soviétique s´imposa en Roumanie par 90%, les 

Etats Unis et la Grande Bretagne par 10% seulement. En ce qui concerne la 

Tchécoslovaquie, l´influence a été équilibrée 50% à 50%. Il en résulte que la Roumanie 

a dû mettre un harnais communiste, les communistes de Prague le voulaient de bon gré. 

Dans les deux pays, les agents et les conseillers soviétiques ont aidé à implanter des 

régimes totalitaires entre 1947 et 1949. Le communisme tchécoslovaque a toujours été 

conciliant envers les Soviétiques, même sous Dubček, le communisme roumain fut 

nationaliste depuis la fin des années 50, avec des traits anti-soviétiques dominants. En 

conséquence, la Roumanie n´a pas participé à l´invasion de la Tchécoslovaquie en août 

1968. A noter que cet acte de solidarité ne se reflétait pas suffisamment dans la conscience 

de la population slovaque après 1989. 

La chute des régimes totalitaires en Roumanie et en Tchécoslovaquie a été 

orchestrée ou facilitée en novembre et en décembre 1989 par le même facteur extérieur – 

par Moscou. 

Les scénarios ont été minutieusement préparés avec une partie soi disant 

réformatrice de Securitate à Bucarest et de STB à Prague. Les scénarios n´excluaient pas 

les morts; à Prague un étudiant mort présumé, à la veille de la commémoration des 

représailles hitlériennes du 17 novembre 1939, suffisait pour déclencher une révolte 
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populaire, généralisée, tenue cependant sous contrôle et connue partout comme la 

„révolution de velours“. 

A Bucarest, le pouvoir politique ne se rompait à Timisoara mais lors du fameux 

rassemblement à Bucarest, le 21 décembre 1989, secondé aussi par des agents locaux ou 

étrangers. Les scénarios cyniques ont fait plus de 1000 morts en Roumanie.  

La rupture entre les Slovaques et les Tchèques en 1992 se fit à cause des exigences 

irréalisables des nationalistes slovaques, ayant derrière aussi des rancunes historiques et 

des griefs justifiés des Slovaques: D´après les informations confidentielles, cette rupture 

avait été cependant réalisée à travers un homme sur lequel misaient surtout les Russes 

c´est à dire M Meciar.  

La Roumanie a été parmi les premiers pays à reconnaître la Slovaquie indépendante 

et Meciar fit savoir que la Roumanie serait le partenaire stratégique no 1 dans la région. Il a 

même avancé ses propos et il concevait avec un groupe de ses collaborateurs intimes un 

acte additionnel secret complétant le Traité d´amitié entre la Slovaquie et la Roumanie, 

signé en septembre 1993 à Bratislava. L´acte additionnel qui ne fut cependant pas signé, 

stipulait entre autre, l´aide militaire mutuelle contre les mouvements des minorités dans 

l´intérieur des deux pays. Le même Meciar a promis unilatéralement à la Roumanie, à 

plusieurs reprises, en 1994, de ne pas signer le Traité de base avec la Hongrie sans 

consulter son contenu avec la Roumanie. En mars 1995, Meciar a brusquement cédé aux 

pressions du premier ministre français et du président des Etats Unis. Il a signé à Paris le 

Traité de base avec la Hongrie ce qui suscitait une vive réaction de la part de Bucarest. Au 

nouvel ambassadeur de Slovaquie incomba la tâche ingrate d´aplanir des difficultés... 

 

Quels étaient les points communs propres aux régimes politiques en 

Roumanie et en Slovaquie après la formation de la Slovaquie 

indépendante, plus précisément entre 1992 et 1998? 

 

- Contacts intimes avec les Services secrets russes (existence d´un soi disant fil 

rouge entre Moscou, Belgrade, Bucarest et Bratislava) 

- Nationalisme en tant que doctrine étatique; le nationalisme apportait du succès 

éphémere mais il ne devait pas avoir de l´avenir.  

- L´opposition (verbale) contre l´OTAN; l´opposition roumaine de gauche 

a vivement critiqué le gouvernement roumain de droite à propos des efforts roumains pour 

entrer dans l´OTAN en 1996-1997 et à propos du survol des avions alliés pour bombarder 

la Yougoslavie; chose bizarre, la gauche qui est venue au pouvoir en Roumanie en 2000, 

mena une politique en faveur de l´OTAN plus acharnée que le gouvernement précédent de 

droite.  
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Meciar, qui suivait d´abord les ordres de Moscou dressés contre l´OTAN, a visité en 

avril 2002 les Etats Unis pour les convaincre de sa loyauté face à l´Alliance. Il est à ajouter, 

que vers 1998, le Krémlin même a changé de politique face à l´OTAN. Ici, il semble qu´un 

axiome ait toujours existé et existera toujours: la Russie et les Etats Unis dorment dans le 

même lit mais ils ont des rêves différents. (Selon les dires de Zhou Enlai...) 

- Instabilité des scènes politiques et les substitutions des ministres ou des premiers 

ministres.  

La tradition de modification de l´exécutif roumain et slovaque se répéta surtout lors 

des tournants d´importance majeure: le sommet européen de Helsinki en 1999, où la 

Roumanie avait été inviteée à entrer dans l´Union européenne, a entraîné le remplacement 

de Radu Vasile. En Slovaquie le remplacement a touché le premier ministre en 1994. En 

2001 et en 2004 ont été révoqués les ministres slovaques de la défense et de l´économie. 

Même aujourd´hui, la scène politique slovaque est marquée par une instabilité politique 

accentuée et certains députés sont suspects d´avoir soutenu l´opposition lors de l´élection 

du nouveau procureur général. Un autre scandale regarde le financement des partis 

politiques. Comme partout, un changement de fauteuils serait préférable aux éléctions 

anticipées. Une différence à noter en 2010: le président de Roumanie est conciliant avec la 

minorité hongroise, s´appuyant même sur ses représantants de vase... ce n´est pas le cas 

de son homologue slovaque. 

- Privatisations sauvages et celles en faveur des fidèles membres du parti 

gouvernant ont été communes aux deux pays, en applaudissant toutefois à plusieurs 

projets de privatisation réussis. Qu´est-ce qu´elles ont causé, les privatisations sauvages? 

Le non-règlement des sommes dues pour les propriétés acquises, la faillite des banques 

garantissant de telles privatisations, le taux de chômage augmenté. 

- La Slovaquie et la Roumanie sont des rares pays post-communistes européens qui 

savaient solutionner d´une façon quasi satisfaisante le statut des minorités. (Il y a 23 000 

Slovaques en Roumanie; en Slovaquie il n´y a pas de minorité nationale roumaine. Par 

contre beaucoup d´entreprises étrangeres établies en Slovaquie engagent des nationaux 

roumains: Siemens, Volkswagen ...) 

 

Comment s´avère la situation aujourd´hui?  

 

La Roumanie et la Slovaquie se sont retrouvés dans l´Europe unie et leurs systèmes 

politiques ont du céder une partie de leurs pouvoirs et de leur souveraineté aux autorités 

européennnes. Chose douloureuse, pour les régimes aux tendances récemment encore 

nationalistes et centralistes. Cette réalité fait parfois l´objet des jeux politiques et de la 

propagande de différents partis politiques. Il n´y a cependant pas d´autre chemin à 

prendre à plus forte raison que dans nos pays nous ne savons pas encore combattre 
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impitoyablement la corruption aux tribunaux, la corruption enracinée dans des cercles 

politiques, résoudre des problèmes des Roms, mener à bonne fin les restitutions des biens 

et des terres, finir les causes qui trainent, faire face aux hommes politiques dénaturés. 

C´est dur. L´Union européenne elle - même a dû céder aux Etas Unis car elle ne savait pas 

gestionner la crise yougoslave. La crise financiere actuelle dans l´Union européenne est 

également de mauvais augure. 

Plus de 20 ans après les révolutions en Slovaquie et en Roumanie on se pose 

instamment une question valable pour les deux pays. Quel sera le sort de la jeune 

génération, quelle sera sa réaction globale? Qu´est-ce qu´il faut faire contre la fuite des 

cerveaux, étant incorporés dans l´Union européenne?  

Là, un syndrome est encore commun aux deux pays: la jeune génération est frustrée 

et quitte le pays.  

Dans un autre ordre d´idées, l´exécutif roumain met l´accent plutôt sur la politique 

de défense euroatlantique et sur la macroéconomie en laissant choir l´implantation 

véridique de l´acquis communautaire et des responsabilités assumées. La Slovaquie est 

plus prudente. Elle n´a pas accordé le pret a la Grece et le ministre de la Défense n´a pas 

l´intention d´augmenter le budget de l´armée. La Roumanie, sur le plan de défense 

militaire, parait-il, préconise une orientation américano-britanique claire, en s´appuyant 

en technologies modernes sur les deux pays et sur le Japon. La Slovaquie, préféra encore 

récemment le support des buts stratégiques des Etats Unis aux buts stratégiques de l´ 

Europe unie.  

Apparemment, les problèmes communautaires, l´adoption de la constitution 

européenne préoccupait une partie de députés slovaques moins que la privatisation, le 

favoritisme, le parachutage, la corruption ... En Roumanie, jusqu´ à 2004 il y en avait de 

même pour les rapports de Mme Emma Nicholson.  

La Slovaquie, à côté de ses succès réformateurs, détient un triste record: la 

participation la plus basse de ses électeurs aux élections au parlement européen. Le taux de 

participation n´a atteint que 16% en juin 2004, 4 % en plus en 2009. Ces élections n´ont 

pas apporté de nouveaux visages, de nouveaux acteurs sociaux, de nouvelles conceptions, 

de plus profondes réfléxions des anciennes sociétés totalitaires. L´apathie de la population 

slovaque envers les réalités européennes est due aux politiques nationales. Malgré de gros 

investissements étrangers, malgré d´incontestables succès sur le plan macroéconomique, 

malgré l´avancement dans l´introduction d´euro, il y a à peu près 23% de Slovaques qui 

vivent au-dessous de la limite de pauvreté. Les élections pour le Parlement européen en 

Roumanie ont cependat apporté des fruits: l´extrémisme au sein d´UDMR a diminué et 

Sever-in n´est plus in mais out. 

Quel catalyseur européen modifiera, sans subir d´altération appréciable, l´état des 

choses et accélérera la transformation des mentalités en Slovaquie et en Roumanie? 
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Uniquement les provocations d´une nouvelle politique européenne, d´une nouvelle 

politique axée aussi sur les jeunes, sur une société civile exigeante, sur une politique 

régionale, d´une politique basée sur les principes ethiques imposés impitoyablement aux 

classes politiques en Slovaquie et en Roumanie, puissent profondément influencer le 

coloris politique dans les deux pays.  

Voilà que l´on retrouve un nouvel espace européen et les défis communs sans 

penser avec nostalgie à une frontière geéographique commune de jadis. 
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Lucrarea de faţă îşi propune să creeze o imagine de ansamblu asupra controlului 

exercitat de Imperiul Roman asupra teritoriului de la nordul Dunării de Jos, în perioada 

romană târzie şi bizantină timpurie. Mai precis, aşa cum indică şi autorul, sunt luate în 

considerare două epoci istorice: perioada cuprinsă între domnia împăratului Aurelian, 

atunci când părăsirea Daciei este recunoscută oficial de autoritatea romană, şi prima 

jumătate a secolului al V-lea, atunci când, în urma atacurilor violente şi repetate ale 

hunilor, controlul imperiului asupra limes-ului dunărean încetează, identificată drept 

perioada romană târzie, şi intervalul cuprins între sfârşitul secolului al V-lea şi începutul 

secolului al VII-lea, perioadă în care puterea romană revine temporar la nordul Dunării de 

Jos, denumită convenţional epoca bizantină timpurie.  

Primul capitol al lucrării este o introducere în care autorul prezintă tema de studiu 

şi metoda de lucru, bazată pe aducerea împreună a informaţiilor arheologice şi epigrafice 

existente în prezent cu privire la fortificaţiile atestate în perioada amintită la nordul 

Dunării, precum şi a surselor literare, din păcate, mult mai sărace. 

Capitolul al doilea, împărţit în patru subcapitole, reprezintă o trecere în revistă a 

surselor literare primare, precum şi a lucrărilor cu privire la dovezile epigrafice şi 

arheologice referitoare la tema lucrării. Cu acest prilej, autorul realizează şi un sumar 

istoric al cercetărilor arheologice din zona Dunării de Jos, pornind de la demersul iniţiat de 

Luigi Ferdinando de Marsigli la începutul secolului al XVIII-lea şi ajungând până în zilele 

noastre. 

Întinzându-se pe aproape o treime din textul lucrării, capitolul al treilea reprezintă 

partea cea mai importantă a demersului lui Dorel Bondoc. În primele trei subcapitole sunt 

prezentate contextul politic la Dunărea de Jos în perioada cuprinsă între domniile lui 
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Aurelian şi Constantin, precum şi consideraţii cu privire la statutul acestei zone prin 

prisma unor termeni invocaţi în istoriografie (Dacia Restituta, territorium).  

Cel de-al patrulea subcapitol constituie un repertoriu al fortificaţiilor de pe malul 

nordic al limes-ului dunărean, posibile sau atestate sigur în perioada cuprinsă între 

sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al V-lea. Aceste fortificaţii sunt prezentate 

în ordine geografică, urmărind cursul Dunării de la vest spre est, acoperind zona de limes 

din faţa provinciilor Moesia Prima, Dacia Ripensis, Moesia Secunda şi Scythia, între 

acestea fiind incluse şi fortăreţele identificate în insulele fluviului.  

Comentariul istoric şi arheologic din următorul subcapitol prezintă o statistică a 

dispunerii geografice a fortificaţiilor în raport cu pandantele acestora de pe malul drept al 

Dunării. Este relevat faptul că multe cetăţi sunt dispuse la confluenţa fluviului cu afluenţii 

săi şi este remarcată densitatea sporită a acestora în sectorul de limes corespunzător 

graniţei cu fosta provincie nord-dunăreană Dacia.  

În următoarele patru subcapitole sunt aduse în discuţie tipologia fortificaţiilor, fiind 

urmărite forma şi elementele de arhitectură interioare şi exterioare ale construcţiilor, 

precum şi eventualele elemente defensive exterioare (valuri şi şanţuri). De asemenea, sunt 

prezentate intervalele cronologice ale fazelor de construcţie şi de refacere, precum şi 

probabilele momente care marchează sfârşitul fortificaţiilor. Autorul ne oferă şi o listă a 

cetăţilor în preajma cărora au putut fi identificate urme ale unor aşezări civile în perioada 

târzie. 

Capitolul patru aduce în discuţie reformele administrative şi militare din epoca 

romană târzie, reforme care au avut un impact direct asupra organizării provinciilor de la 

Dunărea de Jos. 

Al cincilea capitol se constituie într-un repertoriu al unităţilor militare, legiuni sau 

vexilaţii din legiuni, cunei, auxilia, milites, ballistarii sau unităţi ale flotei, precum şi 

posibile unităţi cu specific necunoscut, atestate de sursele antice literare şi, mai cu seamă, 

de dovezile epigrafice, la nordul cursului inferior al Dunării.  

În următorul capitol sunt tratate relaţiile politice şi militare ale imperiului cu 

populaţiile migratoare, în special goţi şi sarmaţi, în epoca târzie. 

Capitolul al şaptelea prezintă problema podurilor romane de peste Dunăre din 

perioada târzie. În afară de celebrul pod de la Sucidava-Oescus, inaugurat de împăratul 

Constantin în anul 328, sunt aduse în discuţie mai puţin cunoscutul pod de la Grojdibod-

Vadin, precum şi plauzibila ipoteză a repunerii în funcţie în perioada târzie a podului lui 

Traian de la Drobeta. 

În capitolul al optulea, autorul încearcă să ne zugrăvească o imagine asupra reţelei 

rutelor de comunicaţie cu teritoriul nord-dunărean în perioada studiată. Aici, Dorel 

Bondoc ne oferă un exemplu de interpretare eronată a unei surse istorice. Autorul afirmă 

că „It is interesting that Tabula Peutingeriana indicated that in order to reach Dierna, the 
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Danube was crossed from Taliata and not from Transdierna as it would have been 

natural. Possibly we are dealing with an error as further on the map indicates Egeta-

Drobeta as the river crossing point” (p. 146). Este notoriu faptul ca Tabula Peutingeriana 

nu reprezintă o hartă precisă din punct de vedere cartografic ci un itinerarium, iar în cazul 

de faţă legătura liniară dintre două localităţi este de fapt un drum şi nicidecum un punct de 

trecere peste Dunăre. Mai mult decât atât, pentru porţiunea Taliata-Dierna, Tabula indică 

distanţa de XX de mile, iar pentru sectorul Egeta-Drobeta, XXI de mile. Ţinând cont că o 

milă romană are aprox. 1478,5 m, rezultă că distanţele de mai sus au echivalentele în 

sistemul metric de aprox. 29,5 km, respectiv 31 km.  

În cazul Taliata (Donji Milanovac) – Dierna, lungimea aproximativă a drumului 

care va fi urmat probabil cursul fluviului este de aprox. 33 km, în vreme ce distanţa liniară 

între Egeta (Brza Palanka) şi Drobeta este de aprox. 25 km, dar ţinând cont de faptul că 

drumul străbătea un teritoriu muntos, lungimea reală a acestuia ar fi putut foarte bine să 

se apropie de valoarea indicată de Tabula – 31 km. În plus, denumirile consemnate în 

sursa antică au formele latine de ablativ plural Faliatis şi Drubetis, şi, aşa cum arată prof. 

C.C. Petolescu, cel puţin în cazul din urmă acestă formă indică perechea de aşezări 

Drobeta-Transdrobeta, de pe cele două maluri ale fluviului. Iată deci că informaţiile cu 

privire la distanţele dintre diverse localităţi oferite de Tabula Peutingeriana nu numai că 

nu sunt greşite, dar în unele cazuri se apropie foarte mult de realitate. 

Capitolul al nouălea tratează delicata problemă a valurilor de pământ, cum ar fi cele 

din Banat şi Crişana, „Brazda lui Novac de Nord” sau valurile din sudul Moldovei, 

fortificaţii liniare pentru care tradiţia orală a mai păstrat şi denumirea de „troiane”, termen 

a cărui origine poate fi atribuită cel mai probabil renumelui împăratului Traian, păstrat 

până în perioada romană târzie. În privinţa datării acestor valuri, opiniile istoricilor au fost 

împărţite, discuţia rămânând deschisă. 

Al zecelea capitol, intitulat „Consideraţii generale”, este o amplă concluzie a 

întregului material prezentat până în acest moment, scopul declarat fiind acela de a 

identifica limitele spaţio-temporale ale dominaţiei romane târzii la nordul Dunării de Jos, 

autorul indicând faptul că acest demers prezintă dificultăţi datorate sărăciei informaţiilor 

istorice disponibile. 

Lucrarea continuă cu un scurt capitol (XI) în care sunt prezentate succint 

descoperirile cu caracter creştin din fortificaţiile studiate. 

Capitolul al doisprezecelea abordează un eveniment cu impact major asupra zonei 

Dunării de Jos: atacurile violente ale hunilor din prima jumătate a secolului al V-lea. 

Dovezile arheologice – straturi de arsură, descoperiri monetare – susţin lichidarea în 

această perioadă a fortificaţiilor de pe ambele maluri ale Dunării de către huni. Ultimele 

expediţii de jaf au loc în 442 şi în 447, atunci când întregul limes al Dunării de Jos este scos 

din funcţiune. 
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Ultimul capitol al lucrării lui Dorel Bondoc tratează evenimentele survenite după 

instaurarea dominaţiei hunice de la mijlocul secolului al V-lea, punând accent pe revenirea 

puterii imperiale pe linia Dunării în vremea domniilor lui Anastasius şi, mai cu seamă, a lui 

Iustinian. Ne este oferit un nou repertoriu, mult mai restrâns, al fortificaţiilor nord-

dunărene sau insulare, atestate în perioada bizantină timpurie, iar ultimul subcapitol 

abordează subiectul dezintegrării definitive a frontierei Dunării de Jos, în urma atacurilor 

avare şi slave de la sfârşitul secolului al VI-lea şi începutul celui următor. 

Lucrarea se încheie cu două anexe conţinând sursele literare şi epigrafice referitoare 

la tema de studiu, precum şi cu un amplu corpus de ilustraţii. 

Dacă ar fi să reproşăm ceva lucrării lui Dorel Bondoc, am putea să ne oprim asupra 

atitudinii mult prea „respectuoase” a autorului faţă de unii istorici mai vârstnici şi uneori a 

lipsei de simţ critic în ceea ce priveşte preluarea unor ipoteze anterior formulate. Un 

exemplu în acest sens este acceptarea de către autor (p. 24, 65), cu indulgenţă spus, a 

amuzantei „demonstraţii” a lui M. Zahariade (The late roman Drobeta I. The cruciform 

building and the fort garrison in the 4th century A.D., în AMN, 34, 1, 1997, p. 170) în ceea 

ce priveşte determinarea efectivului unităţilor Cuneus equitum Dalmatarum Divitensium 

şi Auxilium primorum Daciscorum staţionate în castrul de la Drobeta pe baza suprafeţei 

de locuit disponibile în edificiul cruciform târziu. M. Zahariade realizează următorul 

calcul: „...latus dextrum has twelve 3.5 x 3.5 m rooms (=145.80 sq.m.)”; şi mai departe 

„...on both latera: thirteen 3.5 x 3.5 m rooms (=157.95 sq.m.)”. De aici putem uşor 

determina că, după opinia lui M. Zahariade, 3.5 x 3.5 = 12.15. Stupefacţia este sporită, 

câteva rînduri mai jos, unde autorul afirmă: „...one obtain 6 men for each 3.5 x 3.5 m 

(=12.50 sq.m.)” Faptul că efectivele propuse de M. Zahariade ar putea fi chiar plauzibile nu 

ştirbeşte cu nimic din farmecul acestei „demonstraţii”. 

Un alt exemplu în ceea ce priveşte lipsa simţului critic este preluarea de către Dorel 

Bondoc, prin mimetism, a unui argument exprimat în trecut cu privire la momentul ieşirii 

din funcţie a podului lui Constantin de la Sucidava-Oescus (p. 141).  

Pornind de la câteva pasaje din Ammianus Marcelinus care, cu privire la campaniile 

lui Valens din anii 367 şi 369, afirmă: „Valens le-a considerat neserioasă scuza şi a ridicat 

armele împotriva lor, ...şi-a strîns armatele într-una singură, aşezându-şi tabăra în 

apropierea fortificaţiei numită Daphne. Pe un pod de vase..... a trecut fluviul Istru. 

Cercetând cu curaj într-o parte şi-n alta, nu găsea pe nimeni pe care să-l poate învinge 

sau intimida, căci toţi, cuprinşi de spaimă...se îndreptaseră spre munţii serrilor, stâncoşi 

şi accesibili numai pentru cunoscători”(Ammianus Marcelinus 27.5.2-3), „împiedicat de 

valurile Danubiului revărsat, a trebuit să rămână cu tabăra până toamna aproape de 

Satul carpilor, de unde a plecat în tabăra de iarnă de la Marcianopolis, fiindcă nimic nu 

putuse să întreprindă, din cauza marilor inundaţii" (Ammianus Marcelinus 27.5.5) şi „a 

făcut un pod de vase pentru trecerea fluviului pe la Noviodunum şi a pătruns pe teritoriul 
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barbar. Înaintând continuu, a atacat pe greuthungi, un neam războinic, şi după lupte 

uşoare a alungat pe Athanaricus” (Ammianus Marcelinus 27.5.6), unii istorici au văzut în 

citatele de mai sus argumentul pentru susţinerea ipotezei potrivit căreia podul peste 

Dunăre de la Sucidava era deja distrus în anii 367 – 369.  

Observăm că pe tot parcursul campaniilor din anii 367 – 369, armata romană sub 

conducerea lui Valens acţionează în zona estică a provinciei Moesia Secunda şi în provincia 

Scythia. În anul 367, împăratul traversează Dunărea în dreptul cetăţii Dafne, fortificaţie 

situată probabil nu mai la vest (majoritatea cercetătorilor sunt de acord) de actualul oraş 

Tutrakan (Turtucaia) din Bulgaria. În 368 se retrage în tabăra de iarnă de la 

Marcianopolis, iar în 369 trece fluviul pe la Noviodunum (Isaccea).  

Din spusele lui Ammianus Marcellinus, putem să deducem că inamicul got acţiona 

într-o arie formată din zona cuprinsă între cursurile inferioare ale Nistrului şi Prutului şi 

estul Câmpiei Române.  

Ar fi fost cu totul absurd ca armata romană să execute un marş de 250 km până la 

Oescus, să traverseze Dunărea pe podul lui Constantin, iar de la Sucidava să pornească 

într-un nou marş de 350 – 400 km prin Barbaricum, pentru a-i întâlni pe goţi. Evident 

mai simplu ar fi fost să pornească direct spre zona în care se situa adversarul şi să 

traverseze fluviul fie pe un pod de vase – tehnologie stăpânită perfect de romani –, fie cu 

ajutorul flotei. În caz contrar, şi întinzând coarda logicii peste maximul de elasticitate, 

afirmaţiile lui Ammianus Marcellinus ar putea fi invocate şi în sprijinul ipotezei că în acel 

moment nu (mai) existau poduri nici la Aquincum ori Vindobona. 

Meritele autorului volumul recenzat sunt incontestabile, deşi apar pe parcursul 

lecturii unele inadvertenţe. Astfel sunt erorile de evaluare a spaţiului geografic (ex: Dorel 

Bondoc afirmă: „Geographically, Mehadia is a town at a distance of 174 km south of 

Tibiscum (Caransebeş) and 30 km north of Orşova” (p. 56). Ne vine foarte greu să credem 

această afirmaţie, de vreme ce întreaga distanţă rutieră dintre Caransebeş şi Orşova este în 

prezent de aprox. 90 km). Semnalăm şi unele neglijenţe în actualizarea informaţiilor 

apărute în literatura de specialitate între momentul susţinerii tezei de doctorat – 2004 – şi 

cel al publicării acestei lucrări – 2009; ar fi fost poate adecvat să fie menţionată 

descoperirea unor elemente care ar putea să indice existenţa în antichitate a unei pasarele 

care făcea legatura între portalul nordic al podului lui Constantin şi poarta de vest a cetăţii 

Sucidava.  

Făcând abstracţie de aceste mici neajunsuri, lucrarea de faţă reprezintă prima 

încercare coerentă de realizare a unei imagini complete şi unitare asupra temei de studiu şi 

poate fi o bază de plecare pentru viitoarele cercetări care se vor concentra pe această epocă, 

încă destul de neclară, a istoriei spaţiului de la Dunărea de Jos. 
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