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Abstract: Database of the Neo-Eneolithic bone and antler industry in Transylvania. Case study: the settlement from 
Miercurea Sibiului-„Petriş”, Sibiu County. Bone and antler industry represent all the preconceived artifacts, made in 
series, with the application of some well-defined operatory schemes (choice of raw materials, methods of débitage, 
façonage and finishing). The paper, as a part of the PhD thesis “Bone and antler industry in the Neo-Eneolithic of 
Transylvania”, proposes an example of Microsoft Access database application in the study of the artifacts made from 
bone and antler by detailed morpho-typological analyses of a batch of materials from the archeological site from 
Miercurea Sibiului-„Petriş” (researches led by Professor Sabin Adrian Luca). The data’s analysis is based on 
methodology recently proposed by Corneliu Beldiman (Beldiman 2007). All artifacts parameters were studied as 
descriptors of our database: the archeological context of the discovery, the indicator, the typological code, the 
conservation state, the morphometry, the integral description (morphology, diverse parameters, the manufacture 
process, the absolute chronology and the imagery). The database queries may offer relevant elements about 
characteristics, specific associations and evolution of different components of the batch in the same culture or several 
cultures from The Neo-Eneolithic (Starčevo-Criş, Vinča, Petreşti). 
 
Keywords: bone and antler industry, database, Miercurea Sibiului, Neo-Eneolithic, Petreşti, Starčevo- Criş, 
technology, Vinča. 

 
 
 

Ocupând un loc important în cadrul activităţilor curente de subzistenţă sau în sfera 
manifestărilor de ordin artistic/estetic ale diverselor comunităţi preistorice, industria materiilor dure 
animale (sau „industria osului”, cum a consacrat-o tradiţia cercetării) pune la dispoziţie date foarte 
valoroase, încă receptate sumar şi subexploatate în mediul de cercetare de la noi.  

Acest gen particular de industrie este ilustrat în mod remarcabil (şi unic în multe aspecte) 
prin structura inventarelor vestigiilor mobile atribuite culturilor preistorice din paleoliticul superior 
şi până în epoca bronzului. 

Industria materiilor dure animale (IMDA, MDA) reprezintă totalitatea artefactelor 
preconcepute, produse în serie, prin aplicarea unor scheme operatorii bine definite (alegerea 
materiei prime, procedeele de debitaj şi fasonare, finisarea, modul de utilizare).  

Denumirea de MDA, IMDA a fost propusă de către cercetătorul francez François Poplin 
în anul 1974 şi a fost asimilată de către mediul cercetării la nivel internaţional (POPLIN 1974, 
16; BELDIMAN 2007, 44).  

Diversele categorii de obiecte aparţinând industriei materiilor dure animale = IMDA: 
artefacte din os, corn de cervide, dinţi, cochilii etc. se regăsesc pe un loc central în cadrul 
activităţilor de subzistenţă curente ale diverselor populaţii preistorice. Studiul lor furnizează 
informaţii foarte valoroase legate de aspectele paleoeconomice, evoluţia paleotehnologică, 
schimburi etc., specifice fiecărei culturi şi epoci, reflex al adaptării optime într-un cadru 
ecologic şi socio-economic dat.  

Comportamentul uman de subzistenţă include strategiile de subzistenţă, selecţionarea 
speciilor şi consumul alimentar al acestora. În cadrul acestui lanţ, prin studierea IMDA pot fi 
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stabilite caracteristicile tradiţionale ale comportamentului uman într-o anumită secvenţă 
cronologică şi inovaţiile care apar la un anumit palier cronologic. 

Achiziţia materiilor prime semnifică parcurgerea unui lanţ de etape, succedate într-o 
perioadă scurtă; acest lanţ începe cu segmentul I, care cuprinde: 1. vânarea animalelor sălbatice 
sau sacrificarea animalelor domestice; 2. tranşarea; 3. stocarea/consumul şi 4. recuperarea 
elementelor scheletice.  

Următorul segment este cel strict tehnologic (II), respectiv fabricarea artefactelor: 1. 
debitaj; 2. fasonare; amenajarea detaliilor morfo-funcţionale diverse.  

Ultimul segment (III) constă în: 1. utilizarea / abandonul sau 2. utilizarea / reamenajarea 
/ abandonul artefactelor.  

În cazul cornului de cervide (cerb, căprior), achiziţia parcurge etape simplificate, legate 
de culegerea din mediul ambiant în perioada căderii (bois de chute) sau vânarea animalelor şi 
detaşarea coarnelor de pe craniu (bois de massacre) (BELDIMAN 2007, 76; BELDIMAN, 
SZTANCS, CIUTĂ 2005).  

În ultimele două decenii se constată şi în România manifestarea interesului crescând 
pentru studiul sistematic al IMDA preistorice (culturile epocilor paleolitică, epipaleolitică, 
mezolitică, neo-eneolitică). Un moment major îl constituie elaborarea (2000) şi publicarea 
(2007) tezei de doctorat cu titlul: „Industria materiilor dure animale în preistoria României. 
Resurse naturale, comunităţi umane şi tehnologie din paleoliticul superior până în neoliticul 
timpuriu”, autor Corneliu Beldiman.  

Modelul metodologic oferit de această lucrare a permis mai multe abordări anterioare, ca 
şi structurarea analizei datelor propusă de noi cu acest prilej (BELDIMAN 2001; BELDIMAN 
2004; BELDIMAN, SZTANCS 2005a; BELDIMAN, SZTANCS 2005b; BELDIMAN, SZTANCS 
2005c; BELDIMAN, SZTANCS 2005d; BELDIMAN, SZTANCS 2006a; BELDIMAN, SZTANCS 
2006b; BELDIMAN, SZTANCS 2007a; BELDIMAN, SZTANCS 2007b; BELDIMAN, 
SZTANCS 2008; SZTANCS, BELDIMAN 2004; SZTANCS, BELDIMAN 2007; SZTANCS, 
BELDIMAN, CIUTĂ 2004)∗.  

Printre avantajele oferite de studiul IMDA de la Miercurea Sibiului-„Petriş” putem 
menţiona: posibilitatea definirii unor tipuri/subtipuri noi ale IMDA preistorice; augmentarea 
loturilor studiate şi formularea unor consideraţii asupra tipologiei artefactelor şi a 
paleotehnologiei specifice începuturilor neoliticului în spaţiul intracarpatic; augmentarea 
loturilor studiate aparţinând fazei timpurii a culturii Vinča; abordarea în premieră, după repere 
actuale, a unui mic lot de artefacte atribuit culturii Petreşti; posibilitatea obţinerii diagnozei 
arheozoologice şi corelarea datelor cu parametrii IMDA; atribuirea culturală şi datarea asigurate 
pe subfaze şi etape ale culturilor reprezentate în sit; posibilitatea definirii unor repere specifice 
– metodologice, tipologice, paleotehnologice, paleoeconomice, crono-culturale, la care să se 
raporteze datele similare din alte situri, publicate sau inedite; posibilitatea augmentării lotului 
prin dezvoltarea săpăturii în următorii ani şi explorarea a noi complexe; şansa unei cercetări 
extinse – exhaustive şi multidisciplinare a sitului, implicit corelarea concluziilor legate de 
IMDA cu alte seturi de date. 

Exprimăm încă o dată mulţumirile noastre domnului prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca 
pentru întregul sprijin oferit în realizarea prezentei lucrări prin punerea la dispoziţie a materialelor 
rezultate din cercetările pe care le conduce pe şantierul arheologic de la Miercurea Sibiului-„Petriş”. 

Demersul nostru vizează analiza şi valorificarea complexă a unor colecţii de artefacte 
din materii dure animale (os, corn de cervide, dinţi, cochilii etc.) ţinând seama de reperele 
metodologice recente ale domeniului prin: realizarea repertoriului/catalogului după criteriile 

 
∗ Prezentul articol a fost realizat în cadrul programului de pregătire pentru doctorat iniţiat în 2007 la Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, Şcoala Doctorală („Investeşte în oameni! PROIECT FINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN ID proiect: 7706. Titlul proiectului: „Creşterea rolului studiilor doctorale şi a competitivităţii 
doctoranzilor într-o Europă unită”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei Nr. 10. Sibiu. Uniunea 
Europeană/ Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale AMPOS DRU/ Fondul Social European POS DRU 2007-
2013/ Instrumente structurale 2007-2013/ Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării OI POS DRU”). 
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actuale ale domeniului; valorificarea descoperirilor prin adoptarea metodologiei unitare actuale 
promovate de Fişele tipologice şi de Comisia de nomenclatură a industriei preistorice a osului 
din cadrul U.I.S.P.P. (CAMPS-FABRER 1974), în scopul exploatării exhaustive a informaţiilor 
şi al asimilării rapide şi eficiente a rezultatelor în circuitul ştiinţific naţional şi internaţional; 
stabilirea tipologiei; descrierea exhaustivă a artefactelor; morfometria; etalarea elementelor 
studiului tehnic (materie primă, debitaj, fasonare, amenajări specifice, urmele utilizării, rolul 
funcţional prezumat); realizarea setului exhaustiv de imagini în format digital etc.  

Aspectele metodologice ale abordării studiului complex al IMDA sunt: criteriile şi 
structura tipologiei (categorii/ grupe/ tipuri/ subtipuri/ variante/ subvariante); structura 
repertoriului descoperirilor, a fişei individuale, a vocabularului etalonat; coordonatele analizei, 
care urmăresc etapele „lanţului operator”: elementele debitajului şi ale fasonării; amenajările 
specifice; înregistrarea şi interpretarea urmelor macro- şi microscopice ale procedeelor de 
fabricare, precum şi a urmelor generate de utilizare.  

Ca etape ale studiului menţionăm: examinarea acestora cu mijloace macro- şi 
microscopice, stabilirea codului tipologic, identificarea parametrilor morfometrici, realizarea 
exhaustivă a setului de imagini fotodigitale (banca de imagini), realizarea repertoriului 
descriptiv complet.  

Acestor etape i se adaugă aceea a prelucrării computerizate: alimentarea bazei de date, 
efectuarea interogărilor, a rapoartelor, realizarea graficelor şi structurarea publicării rezultatelor 
demersului de cercetare.  

Tratamentul statistic al datelor în formulă tabelară (baza de date de tip Microsoft 
Access) stă la baza formulării concluziilor legate de specificul IMDA studiate, permiţând, în 
cadrul culturilor şi al fazelor acestora, sesizarea unor aspecte importante, care se constituie în 
obiectivele demersului diacronic: prezenţa elementelor comune şi a situaţiilor puţin frecvente 
sau rare în cadrul culturilor şi fazelor/subfazelor acestora; aportul tradiţiei şi al inovaţiei; 
specificul cultural şi definirea „fosilelor indicatoare”; difuziunea influenţelor etc. (BELDIMAN 
2007). 

Ca parte a tezei de doctorat cu tema: „Industria materiilor dure animale în neo-
eneoliticul Transilvaniei”, lucrarea de faţă propune un exemplu de aplicaţie a bazelor de date de 
tip Microsoft Access în studierea artefactelor din MDA prin analiza morfo-tehnologică detaliată 
a lotului provenind din situl arheologic de la Miercurea Sibiului-„Petriş” (cercetări conduse de 
prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca) (LUCA 2004; LUCA 2005; LUCA 2006; LUCA et alii 1998; 
LUCA et alii 1999; LUCA et alii 2000; LUCA et alii 2001; LUCA et alii 2002; LUCA et alii 
2003; LUCA et alii 2004; LUCA et alii 2005; LUCA et alii 2006a; LUCA et alii 2006b; LUCA 
et alii 2007a; LUCA et alii 2007b; LUCA et alii 2008a; LUCA et alii 2008b; LUCA et alii 
2008c; LUCA et alii 2009; LUCA, SUCIU 2007; LUCA, SUCIU 2008).  

Constituirea bazelor de date nu are numai rolul de a inventaria o categorie de obiecte, ci 
şi de a oferi informaţii descriptive codificate conform criteriilor clasificării tipologice 
(BELDIMAN 2007).  

Situl arheologic de la Miercurea Sibiului – „Petriş” se află la 50 m nord de DN 1 şi la 
aproximativ 3,5 km de centrul localităţii, spre vest, în Depresiunea Secaşelor, la aproximativ 
250 m nord de râul Secaş (LUCA et alii 2006, 10).  

Cercetările arheologice au debutat în anul 1997. Vestigiile arheologice sunt răspândite 
pe o suprafaţă de aproximativ 300/100 m. Până în prezent s-au excavat 5 secţiuni (SI/2001–
2003 – 20/20 m; SII/2004–2005 – 15/16 m; SIII/2006-2007 – 20/10m; SIV/2006-prezent – 
40/40 m; SV/2007-prezent). 

Stratigrafia sitului este următoarea: nivelul I aparţine culturii Starčevo-Criş (cu 
subnivelurile Ia – Starčevo-Criş IB; Ib – Starčevo-Criş IC-IIA; Ic – Starčevo-Criş IIB-IIIA); 
nivelul II, aparţine culturii Vinča (subnivelul IIa cuprinde bordeie construite în două etape: 
Vinča A2-3 şi Vinča A3; subnivelul IIb, atribuit fazei Vinča A3-B1); în campania 2007 au fost 
descoperite şi gropi cu materiale arheologice de fază Vinča B1, cu elemente pictate aparţinând 
culturii Lumea Nouă (LUCA et alii 2008a, 8; LUCA et alii 2008b, 326-327); nivelul III 
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aparţine culturii Petreşti, faza AB; nivelul IV cuprinde gropi datate în secolele II-I î.Hr.; nivelul 
V cuprinde morminte şi complexe atribuite etnic gepizilor şi datate în cursul sec. al V-lea d.Hr.; 
nivelul VI cuprinde o locuinţă semi-adâncită cu pietrar, datată în cursul mileniului I d.Hr. 
(LUCA 2004; LUCA 2005; LUCA 2006; LUCA et alii 1998; LUCA et alii 1999; LUCA et alii 
2000; LUCA et alii 2001; LUCA et alii 2002; LUCA et alii 2003; LUCA et alii 2004; LUCA et 
alii 2005; LUCA et alii 2006a; LUCA et alii 2006b; LUCA et alii 2007a; LUCA et alii 2007b; 
LUCA et alii 2008a; LUCA et alii 2008b; LUCA et alii 2008c; LUCA et alii 2009; LUCA, 
SUCIU 2007; LUCA, SUCIU 2008).  

Datele de cronologie absolută publicate până în prezent referitoare la nivelurile 
preistorice ale sitului de la Miercurea Sibiului-„Petriş” sunt următoarele (LUCA et alii 2008a, 
45): 

 
Cultură/Subfază Complex Datare 

Starčevo- Criş IB-IC B10/2003, nivel Ia  GrN 28520: 7050 ± 70 BP 

Starčevo- Criş IB-IC G26/2005, nivel Ia, groapă rituală GrN 29954: 7010 ± 40 BP 

Starčevo- Criş IC-IIA B1/2003, nivel Ib  GrN 28521: 6920 ± 70 BP 

Starčevo- Criş IIB-IIIA B9/2003, nivel Ic  GrA 26606: 6180 ± 40 BP 
(contaminated?) 

 
În cadrul acestui sit, au fost descoperite până în prezent 88 de artefacte care constituie 

nucleul bazei de date privind IMDA preistorică din Transilvania. Datele asupra lor au fost deja 
publicate în mod detaliat (fig. 1-7) (BELDIMAN 2004; BELDIMAN, SZTANCS 2005a; 
BELDIMAN, SZTANCS 2005b; BELDIMAN, SZTANCS 2005c; BELDIMAN, SZTANCS 
2005d; BELDIMAN, SZTANCS 2006a; BELDIMAN, SZTANCS 2006b; BELDIMAN, 
SZTANCS 2007a; BELDIMAN, SZTANCS 2007b; BELDIMAN, SZTANCS 2008; SZTANCS, 
BELDIMAN 2004; SZTANCS, BELDIMAN 2007).  

Arhitectura bazei de date cuprinde mai multe tabele (NEOLITIC IMDA, DICŢIONAR, 
CATEGORII TIPOLOGICE), pe baza cărora se pot face interogări (de diferite tipuri, urmărind 
diferite atribute ale obiectelor etc.), rapoarte, formulare etc. 

În realizarea principalului tabel de lucru (NEOLITIC IMDA) s-au urmărit toţi parametrii 
cuantificabili ai respectivelor obiecte, care au devenit câmpuri ale tabelului: contextul 
descoperirii, indicativul, codul tipologic, morfometria, descrierea integrală (morfologie, 
parametri diverşi, etapele lanţului operator, date de cronologie absolută, imagistică) etc.  

În prezent, tabelul principal cuprinde 88 de înregistrări (artefactele cuprinse în lotul de 
materiale provenind din situl de la Miercurea Sibiului-„Petriş”) şi 38 de câmpuri (atributele 
respectivelor obiecte).  

Arhitectura tabelului „NEOLITIC IMDA” a fost redată în tabelul nr. 1. Acesta este 
structurat respectând toate etapele analizei detaliate a artefactelor, luându-se în calcul fiecare 
parametru, iar acolo unde există posibilităţi de reconstituire a dimensiunilor iniţiale pentru 
artefactele păstrate fragmentar, au fost prevăzute două câmpuri, având acelaşi format (de 
exemplu, pentru lungimea părţii active au fost prevăzute două câmpuri: primul pentru LPA 
întregită – unde este cazul, iar cel de-al doilea câmp pentru LPA păstrată sau totală, atunci când 
artefactul este întreg).  

Tabelul nr. 2 prezintă câteva înregistrări specifice în baza de date. 
Tabelul DICŢIONAR cuprinde toate abrevierile utilizate, ca şi codurile utilizate în baza 

de date. Prin corelarea acestuia cu tabelul principal, se pot obţine informaţiile decodificate 
privind atributele artefactelor analizate (tabelul nr. 3). 
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Interogările bazei de date pot oferi indicii relevante asupra caracteristicilor, asocierilor 
specifice şi evoluţiei diverselor componente ale lotului în cadrul aceleiaşi culturi sau al mai 
multor culturi neo-eneolitice, baza studiului comparativ (Starčevo-Criş, Vinča, Petreşti). 

Repartiţia materialelor pe niveluri şi complexe pune în evidenţă următoarea situaţie: cele 
mai multe artefacte (53) sunt atribuite culturii Vinča; 25 de piese aparţin culturii Starčevo-Criş; 
10 piese au fost livrate de cultura Petreşti (graficul nr. 1).  

S-a efectuat o interogare a bazei de date privind repartiţia tipologică pe culturi şi 
complexe, iar datele astfel obţinute au fost prelucrate într-o foaie de calcul tabelar (Microsoft 
Excel). În urma acestui demers, a rezultat graficul nr. 2. Conform valorilor acestuia, complexele 
atribuite culturii Starčevo-Criş (reprezentate în grafic cu galben) au furnizat artefacte provenind 
din complexe de tip bordei (B1, B4, B9, B10, B17, B19, B20) şi gropi (G21 şi G43). Doar trei 
obiecte provin din strat (subnivel). Artefactele Vinča provin din bordeie (B5, B12, B15, B22), 
locuinţe de suprafaţă (L11, L14) şi din două gropi (G41 şi G44), în timp ce artefactele Petreşti 
provin în egală măsură din L1, cât şi din strat. 

Analiza repartiţiei artefactelor IMDA pe nivele, în complexe şi strat oferă o imagine 
concretă privind utilizarea diferitelor categorii de artefacte în anumite complexe; astfel, putem 
documenta prezenţa şi utilizarea acestora în decursul mai multor etape ale evoluţiei culturii 
respective şi formula ipoteze legate de transferul cunoştinţelor tehnologice între generaţii (rolul 
tradiţiei). 

Studiul materiilor prime se poate realiza în corelaţie cu nivelele, complexele, tipurile 
documentate etc. Spre exemplificare am ales o interogare a bazei de date privind utilizarea 
metapodiilor pentru realizarea diverselor tipuri de artefacte, în cadrul celor trei culturi atestate 
la Miercurea Sibiului-„Petriş”. Prelucrarea acesteia permite formularea unor concluzii 
referitoare la opţiunile specifice în sfera utilizării metapodiilor ca materii prime, de-a lungul 
evoluţiei diverselor comunităţi preistorice (graficele 3, 4, 5). 

Efectuând o interogare privind evoluţia materiilor prime din care sunt realizate artefactele 
dintr-o anumită grupă tipologică de-a lungul mai multor secvenţe cronologice, putem sesiza 
elemente care sugerează diferenţierile privind exploatarea resurselor animaliere în cadrul 
comunităţilor analizate. Acest fapt este ilustrat în tabelul nr. 4. 

Morfometria este o componentă foarte importantă în studierea artefactelor IMDA. 
Aceasta reprezintă totalitatea parametrilor dimensionali prelevabili (exprimaţi în milimetri): 
lungime totală, dimensiunile extremităţii/părţii distale, părţii meziale, extremităţii/părţii 
proximale, lungimea părţii active, calibru distal, diametre diverse etc.  

Introducerea acestor valori în baza de date oferă, între altele, documentarea asupra 
elementelor anatomice prelevate în vederea utilizării pentru realizarea unor tipuri prestabilite de 
artefacte. Studierea claselor de lungimi, coroborată cu datele studiilor arheozoologice, 
contribuie la formularea unor opinii legate de momentul prelevării materiilor prime (vârsta 
animalului, sezonul sacrificării), de soluţiile tehnice aplicate în fabricarea artefactelor, de rolul 
funcţional, elemente ale strategiei aplicate în exploatarea resursele animaliere. 

Spre exemplu, tabelul nr. 5 ilustrează clasele de lungimi înregistrate la categoria 
tipologică a vârfurilor (I A). Transpunerea grafică a datelor din tabel (graficul 6) ne permite 
formularea concluziei după care vârfurile descoperite în cadrul culturii Starčevo-Criş se 
grupează în jurul unei clase de lungimi (70-80 mm); în cadrul culturii Vinča avem o medie a 
lungimilor în jurul valorilor de 60 mm. Aceste constatări ne permit formularea ipotetică a 
concluziei conform căreia artefactele din grupa tipologică I A erau utilizate în cadrul unor 
activităţi similare.  

De asemenea, după configuraţia graficului aferent, două dintre vârfurile atribuite culturii 
Vinča au suferit deteriorări, iar unul dintre acestea chiar reamenajarea părţii active. 

Inserarea datelor obţinute în urma analizelor complexe aplicate artefactelor IMDA oferă 
prilejul formulării unor concluzii pertinente privind exploatarea resurselor mediului de către 
omul preistoric, relaţiile sale complexe cu lumea vegetală şi cea animală.  
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În acest context, utilizarea bazei de date a permis inserarea unor tipuri noi în cadrul 
tipologiei IMDA elaborate pe baza descoperirilor din România (pandantivul în formă de cârlig 
atribuit culturii Starčevo-Criş) (BELDIMAN 2007). 

Interogările bazei de date sunt singurele care furnizează, prin combinarea complexă a 
parametrilor cuantificabili, indicii relevante asupra caracteristicilor, asocierilor specifice şi 
evoluţiei diverselor artefacte în cadrul aceleiaşi culturi sau al mai multor culturi neo-eneolitice 
(Starčevo-Criş, Vinča, Petreşti) din aria intracarpatică – Transilvania.  
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Tabel nr. 3. Înregistrări în tabelul „Dicţionar”. 
 

Tip Materie primă Nr. Efectiv 
I A1 Metapod 1 
I A14 Dinte 1 
I A15 Corp costal 3 
I A7 Metapod 5 

I A9 b Metapod 1 
I A9a Metapod 1 
I B1 Metapod 1 
I B1 Os lung 5 
I C4 Humerus 1 
I F10 Corp costal 3 

 
Tabel nr. 4. Tipuri de materii prime utilizate în cadrul culturii Starčevo-Criş.
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Cultură Tip Lungime tot. 1 Lungime tot. 2 
Starčevo- Criş I A7 a 78 76 
Starčevo- Criş I A7 a 73 70,5 
Starčevo- Criş I A7 a 79 76,5 

Vinča I A19 87 68 
Vinča I G1 a 130 72 
Vinča I A7 a 79 76,5 
Vinča I A15 68 60 
Vinča I A15 49 45 
Vinča I A15 37 33 

Petreşti I A7 a 57 55 
 

Tabel nr. 5. Clase de lungimi pentru categoria tipologică a uneltelor (vârfuri). 
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Grafic 1. Repartiţia artefactelor pe culturi. 

 

 
Grafic 2. Repartiţia artefactelor pe complexe şi culturi. 

Roşu – Starčevo-Criş; Galben – Vinča, Albastru – Petreşti. 
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Grafic 3. Utilizarea metapodiilor în IMDA aparţinând culturii Starčevo-Criş. 
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Grafic 4. Utilizarea metapodiilor în IMDA aparţinând cadrul culturii Vinča. 
 

 22
 



 

14%

14%

29%
14%

29%

I A7 a I I1 b2 I I1 I I1 a I I1 b
 

 
Grafic 5. Utilizarea metapodiilor în IMDA aparţinând culturii Petreşti. 
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Grafic 6. Lungimea vârfurilor (mm) pe metapodii în cadrul aşezării de la  

Miercurea Sibiului – „Petriş”: ST = Starčevo-Criş; V = Vinča; P = Petreşti. 

 23
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Aşezarea geografică a sitului arheologic de la Miercurea Sibiului-„Petriş”. 
a) Harta judeţului Sibiu; b) Imagine după www.earth.google.com.

 24
 



 

 
 

 
 

Fig. 2. Campania de săpături 2005. a) Cultura Starčevo-Criş: vârfuri şi netezitoare de os. 
b) Cultura Starčevo-Criş: linguri-spatule de os; eboşe, materii prime de os şi corn; 

pandantiv de corn; percutor de os. 
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Fig. 3. Campania de săpături 2006. Artefacte IMDA aparţinând culturii Vinča.  
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Fig. 4. Cultura Vinča: vârfuri de os, corn şi pe defensă de mistreţ; netezitoare, 

lingură-spatulă de os; pandantiv pe defensă de mistreţ.
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Fig. 5. Cultura Vinča: eboşe, materii prime, deşeuri de os şi corn. 
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Fig. 6. Campania 2006. Artefacte Vinča 11 – 14; artefacte Petreşti 15 – 19.  
 

 
 

Fig. 7. Artefacte aparţinând culturii Petreşti. 
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Résumé: Istria-„Cetate”, Secteur Basilica Extra Muros, dép. de Constanţa, Roumanie. Artefacts en matières dures 
animales découvertes pendant les fouilles de 2001-2004. L’ouvrage offre l’analyse morpho-technologique menée sur un 
lot d’artefacts composé par outils, objets de parure/toilette et pièces techniques sur cornes de bovinés et d’ovicaprines 
(matières premières et ébauches). L’effectif provient des contextes stratigraphiques bien précisés (secondaires: fosses 
des fourneaux désaffectés datés des trois premières décades du IIème siècle de notre ère) étant constitué pendant les 
fouilles menées en 2001-2004 par un collectif de chercheurs sous la direction du Dr. Viorica Rusu-Bolindeţ (Musée 
National d’Histoire de la Transylvanie, Cluj-Napoca). Les pièces sont conservées dans les collections du Musée 
National d’Histoire de la Transylvanie, Cluj-Napoca. L’ouvrage a pour but l’approche systématique des lots 
d’artefacts de l’industrie des matières dures animales de cet important site du Bas Danube. L’effectif du lot remis pour 
l’analyse compte 77 pièces. Les matières premières utilisées sont les os longs de bovinés et les cornes de bovinés et de 
ovicaprines. La typologie contient un lot important composé par les enclumes sur metapodes de bovines utilises pour la 
fabrication/aménagement des lames dentées de faucilles en fer (N = 24). Ces pièces très intéressantes ont des 
nombreuses analogies parmi les découvertes plus anciennes ou récentes qui viennent de sites médiévales de l’Europe 
occidentale (Portugal, Espagne, France) et maghrebiennes (Maroc); pour l’Europe Central-Orientale et de l’Eston 
peut évoquer les découvertes des sites grecques et indigènes placés dans la partie Nord de la Mer Noire et très 
récemment les objets recueillis dans quelques sites de Roumanie (Histria-Basilica Florescu, dép. de Constanţa; Chitila, 
dép. d’Ilfov et Ostrov-Durostorum, dép. de Constanţa). Les procédées de fabrication observables par l’analyse des 
traces spécifiques conservés sur ces artefacts attestent le débitage par entaillage soigné et intense et le façonnage 
(préparation de la partie active) par abrasion et raclage axial intense. Les traces spécifique d’utilisation consiste en 
impressions ayant la forme triangulaire (1 mm environ) placées en lignes transversaux et oblique et composées suite a 
l’utilisation d’une pointe métallique probablement en percussion indirecte multiple; l’opération a été réalisée d’une 
manière très précise. Les enclumes ont été fréquemment réaménagées sur les autres faces anatomiques de l’os ou sur la 
même face déjà usée par abrasion/ raclage. Ainsi on constate l’existence des pièces ayant une, deux ou quatre parties 
actives aménagées successivement, ce qui a permis de proposer une typologie de ces objets. Pendant l’usage intervenait 
dans la même mesure la fracturation au niveau de la partie mésiale; les fragments ont subi parfois un réaménagement 
de la même manière. L’incidence de l’utilisation exclusive des outils métalliques pour la transformation technique des 
métapodes (hache, couteau, scie, pointe) se manifeste par les traces de débitage, de façonnage et de l’usage bien 
marquées mais moins variées, presque standardisées. Les pièces de toilette/parure sont représentées par un lot de 34 
épingles à cheveux en os, dont plusieurs entières et le reste en état fragmentaire. Les épingles appartiennent aux types: 
à tête convexe, à tête conique, à tête sphérique, à tête plate. Les pièces ont été obtenues par sciage, abrasion et raclage 
intense. Un type nouveau est la bande mince en os (3 fragments en provenance des pièces différentes), ébauches ou 
fragments de pièces finies, obtenues par raclage intense et très précis. Les pièces techniques sont constituées par: 

                                                 
∗ O primă versiune a acestui articol a fost publicată în anul 2008, cu o interpretare provizorie a rolului funcţional al 
pieselor pe metapodii de bovine; iniţial, acestea au fost considerate netezitoare; accesul ulterior la datele extensive 
cuprinse în literatura specializată internaţională a permis reconsiderarea acestei concluzii; în prezent este clar stabilit 
faptul că, din punct de vedere tipo-funcţional, artefactele în discuţie sunt nicovale pentru confecţionarea/fasonarea 
secerilor de fier. Cf. Beldiman C., Rusu-Bolindeţ V., Bădescu A., Sztancs D.-M., Istria - Sectorul Basilica extra muros. 
Artefacte din materii dure animale descoperite în campaniile 2001-2004, Materiale şi cercetări arheologice, Serie nouă, 
4, p. 39-61; http://www.instarhparvan.ro/ pagini%20institutimag%20luccru/ reviste%20pdf/ mca2008/ 03.pdf. 
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métapodes sans traces d’intervention technique, choisis pour la fabrication des lissoirs et découvertes en association 
avec lissoirs; cornes de bovinés; cornes d’ovicaprines (matières premières en cours de débitage par sciage transversal 
et déchets, 16 pièces). Les résultats de la présente analyse contribuent à la meilleure connaissance de l’insertion de 
l’industrie des matières dures animales dans les activités artisanales et sociales complexes des communautés istriennes 
aux débuts de Ière millénaire de notre ère. 

 
Mots-cléf: atelier; corne; déchets; épingle en os; Istria; lissoir; matières dures animales; os.  

 
 
 

Săpăturile arheologice efectuate în perioada 2001-2004 la Istria în sectorul Basilica extra 
muros de către un colectiv sub conducerea dr. Viorica Rusu-Bolindeţ1 au condus la recuperarea 
unui lot important de artefacte aparţinând industriei materiilor dure animale (IMDA). Acesta a fost 
pus la dispoziţia autorului principal pentru o analiză detaliată de către şefa sectorului respectiv în 
martie 2007 şi martie 2008, în scopul realizării studiului sistematic al artefactelor din MDA în 
provenienţă din sectorul respectiv al binecunoscutului sit vest-pontic.  

Demersul a fost început în 2007 prin analiza lotului descoperit în 20042. În anul 2008 a fost 
încheiat studiul lotului compus din artefacte descoperite în campaniile 2001-2003. Cu prilejul de 
faţă oferim datele reunite ale celor două studii anterioare. Autorul principal adresează şi cu această 
ocazie mulţumiri dr. Viorica Rusu-Bolindeţ pentru colaborarea oferită cu deosebită amabilitate.  

Piesele, recuperate (după datele avute la dispoziţie) din contexte secundare, de abandon, 
provin din structurile, gropile şi din apropierea unor complexe (cuptoare dezafectate) pentru 
reducerea minereului de fier, legate, în principal, de zona meşteşugărească din S I, extremitatea 
vestică (cca 15,80 m) de perioadă romană timpurie (probabil primele trei sferturi ale secolului al II-
lea A.D.) – a se vedea datele din repertoriu. Este vorba de: unelte (nicovale de os); obiecte de port 
(ace de păr de os, benzi de os); materii prime, eboşe şi resturi de prelucrare (metapodii de vită, 
coarne de vită şi de ovicaprine)∗∗.  

Efectivul total este de 77 piese (N total = 77), iar structura tipologică include: Categoria I: 
Unelte: nicovale pe metapodii de vită (N = 24); Categoria III: Piese de port/Podoabe: Ace de păr de 
os (N = 34); Benzi de os (N = 3); Categoria V: Diverse: A Piese tehnice: 1 Materii prime; 2 Eboşe; 
3 Deşeuri (N = 16) (tabel nr. 1; grafic nr. 1).  

Reperele metodologice aplicate în analiza lotului3 vizează identificarea pieselor pe baza unui 
indicativ provizoriu, compus din sigla sitului, anul descoperirii, sigla sectorului şi numărul de 
ordine (exemplu: HST/2001-BEM 3). Stabilirea indicativelor definitive se va face după 
inventarierea şi studierea tuturor pieselor din loturile disponibile (campaniile 2006-2008), ca şi a 
materialului arheozoologic.  

Artefactele desemnate cu termenul de nicovale (fig. 1-2, 5, 7-8; tabele nr. 1-3; grafice nr. 1-
3) sunt realizate pe metapodii epifizate de vită (Bos taurus) sau reamenajate pe segmente de piese 
fracturate în timpul folosirii la nivelul părţii meziale. Ele au fost obţinute prin cioplirea razantă, 
intensă şi precisă, a uneia sau a mai multor feţe anatomice ale metapodului, în scopul obţinerii unei 
suprafeţe centrale plane sau convexe; dinţarea lamei secerii prin percuţie indirectă, utilizându-se 

                                                 
1 Rusu-Bolindeţ, Bădescu, 2006; Rusu-Bolindeţ et alii, 2006; Rusu-Bolindeţ et alii, 2007; Rusu-Bolindeţ et alii, 2008 – 
toate cu bibliografia. 
2 Beldiman, Sztancs, 2007; Beldiman, Rusu-Bolindeţ, Sztancs, 2007; Beldiman, Rusu-Bolindeţ, Bădescu, Sztancs, 
2008. 
∗∗ Contribuţiile drd. Diana-Maria Sztancs la realizarea prezentului articol (aspecte metodologice ale studiului IMDA; 
analiza microscopică a pieselor; alimentarea bazei de date şi realizarea catalogului; identificarea şi organizarea 
referinţelor bibliografice) se înscriu în programul de pregătire pentru doctorat iniţiat în 2007 la Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu, Şcoala Doctorală („Investeşte în oameni! PROIECT FINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL 
EUROPEAN ID proiect: 7706. Titlul proiectului: „Creşterea rolului studiilor doctorale şi a competitivităţii 
doctoranzilor într-o Europă unită”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei Nr. 10. Sibiu. Uniunea 
Europeană/ Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale AMPOS DRU/ Fondul Social European POS DRU 2007-
2013/ Instrumente structurale 2007-2013/ Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării OI POS DRU”). 
3 Beldiman, Sztancs, 2007; Beldiman, Rusu-Bolindeţ, Sztancs, 2007. 
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probabil un vârf metalic (de fier) generează, ca urme de specifice de folosire, şiruri rectilinii sau 
uşor curbe de impresiuni triunghiulare cu latura de cca 1 mm. Suprafaţa activă odată acoperită de 
alveole, făcea inutilizabilă piesa. Se impunea reamenajarea feţei respective sau amenajarea unei noi 
feţe active. Reamenajarea se făcea prin cioplire sau abraziune/raclaj axial. Se recurgea şi la 
amenajarea, în manieră identică, a celorlalte feţe ale osului, care păstrau încă suprafeţele anatomice. 
În mod frecvent se producea fracturarea artefactelor la nivelul părţii meziale, probabil datorită 
presiunii mari aplicate în timpul folosirii; în acest caz, dacă lungimea păstrată permitea, se proceda 
la reamenajarea părţii active în acelaşi mod. Astfel, se ajungea ca o piesă să aibă una-patru feţe 
active, amenajate şi utilizate succesiv. După numărul feţelor (părţilor active) putem distinge 
subtipurile: cu o parte activă (nicovală simplu, căruia îi aparţine majoritatea pieselor); cu două părţi 
active (nicovală dublu); cu patru părţi active (nicovală quadruplu); subtip nedeterminabil. Aceste 
subtipuri, stabilite convenţional, reflectă, desigur, stadiul utilizării artefactelor. 

Nicovale amenajate pe metapodii, tibia, maxilare, coxal etc. de bovine şi cal au fost 
semnalate recent pe teritoriul României; în afara pieselor (care formează lotul cel mai numeros) 
descoperite la Histria-Basilica extra muros, ele se cunosc, din descoperiri foarte recente, şi de la 
Histria-Basilica cu criptă („Florescu”), jud. Constanţa şi Chitila-„Fermă”, jud. Ilfov. Acestea 
constituie şi analogiile pieselor analizate cu acest prilej4.  

Pentru alte regiuni ale Europei şi Africa de Nord, cunoaştem din literatura de specialitate 
avută la dispoziţie zeci de piese, unele dintre ele datate în epoca elenistică şi romană (sec. V î.e.n. – 
V e.n.), descoperite în cetăţile greceşti din Bazinul Mării Negre (Olbia, Neapolis, Thanagoria), 
aşezările scito-greceşti şi getice din regiunile nord-ponticei, altele datate între sec. al X-lea – al 
XVIII-lea, cunoscute în situri din Bazinul Mediteranean (Franţa, Spania, Portugalia, nordul 
Africii)5.  

Ele au fost considerate, de-a lungul timpului, polizoare pentru fasonarea ţesăturilor, a 
pieilor, a pietrei sau a lemnului (cazul pieselor descoperite în regiunile nord-pontice sau al unora 
dintre cele vest-europene) sau chiar suporturi pentru o „scriere necunoscută” geto-dacică (cazul 
pieselor de la Chitila).  

Rezolvarea definitivă recentă a problemei rolului funcţional al acestor artefacte 
„enigmatice” (acela de nicovale pentru dinţarea secerilor) a beneficiat de observaţii asupra 
comportamentului tehnologic în mediul etnografic iberic; astfel, s-a putut realiza reconstituirea 
exactă a etapelor de fabricare şi utilizare prin recurgerea la studiile experimentale6. 

Acele de păr de os sunt apariţii banale în contextele arheologice de epocă romană databile în 
sec. I-III A.D. (fig. 3, 6, 9; tabele nr. 1-3; grafice nr. 1-3). Piesele descoperite la HST-BEM sunt 
piese fasonate integral, confecţionate din fragmente de oase lungi de bovine (Bos taurus) prin 
cioplire, tăiere cu ferăstrăul, raclaj axial intens, finisare prin polizare (frecare cu o bucată de piele); 
unele piese sunt nefinisate. Culoarea brun-deschis sugerează aplicarea tratamentului termic, dar se 
poate datora şi arderii accidentale. Tipologia acelor de păr de epocă romană este adoptată, în mediul 
cercetării din România, după standardele internaţionale7; exemplarele descoperite la Istria – 
Basilica extra muros în cursul campaniilor 2001-2004 aparţin următoarelor tipuri: cu extremitatea 
proximală convexă (N = 6); cu extremitatea proximală conică (N = 4); cu extremitatea proximală 
globulară (N = 7); cu extremitatea proximală plată (N = 1); tip nedeterminabil datorită conservării 
în stare fragmentară, lipsind partea proximală (N = 16). Cele mai multe sunt piese fragmentare sau 
fragmente, fapt ce ar explica abandonul lor. Unele indicii (între care fracturarea frecventă a pieselor 
nefinisate, probabil în timpul etapelor de fabricare) permit formularea concluziei fabricării într-un 
atelier local a acelor de păr, care funcţiona în zona meşteşugărească a Sectorului Basilica extra 
muros. Rămâne să fie explicată situaţia pieselor întregi abandonate.  

Sunt prezente, în premieră pentru structura tipologică a loturilor analizate, trei fragmente de 
benzi de os (fig. 4; tabele nr. 1-3; grafice nr. 1-3), păstrând curbura anatomică a diafizelor oaselor 

                                                 
4 Beldiman, Elefterescu, Sztancs 2009; Beldiman, Achim, Sztancs 2009 – ambele cu bibliografia. 
5 Ibidem – cu bibliografia. 
6 Ibidem – cu bibliografia. 
7 Ciugudean, 1997, p. 17-24, 53-75 – cu bibliografia; Suceveanu, 1998, pl. V/7, 9-10. 
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lungi de vită din care au fost realizate, având margini paralele, lăţime variabilă (cuprinsă între 4,5 şi 
8 mm), groase de 1 mm, realizate prin raclaj intens şi foarte precis şi finisare prin polizare. Piesele 
sunt eboşe rebutate sau fragmente de piese finite a căror utilizare rămâne să fie precizată. 

Procesele cornulare (coarnele) de vită (Bos taurus) (N = 12) şi de ovicaprine (Ovis 
aries/Capra hircus) (N = 4) (fig. 1-2, 10; tabele nr. 1-3; grafice nr. 1-3) sunt: piese detaşate de pe 
craniu prin cioplire, fracturare sau tăiere transversală cu ferăstrăul; segmente de diverse lungimi 
(proximal-meziale; meziale; mezio-distale), tăiate cu ferăstrăul în vederea realizării unor artefacte 
(inele?; manşoane?; alte piese de tipuri neprecizabile, deocamdată). Aceste piese indică provenienţa 
lor dintr-un atelier de prelucrare a materiilor dure animale. 

Lotul artefactelor IMDA din sectorul Basilica extra muros analizat cu acest prilej contribuie, 
în mod specific, la completarea repertoriului descoperirilor şi a datelor referitoare la activităţile 
complexe aferente etapei de locuire din sec. I-II A.D. de la Istria, prin documentarea existenţei 
probabile a unuia sau mai multor ateliere de fierărie şi de prelucrare a materiilor dure animale. 
Totodată, aceste tipuri de piese întregesc lotul celor analizate de o manieră detaliată, demers care ar 
trebui continuat şi extins la celelalte sectoare ale sitului. 

Repertoriul pe care îl inserăm în partea finală a lucrării etalează datele (context, descriere, 
morfometrie) referitoare la piesele provenind din campaniile anilor 2001-2004; în campania 2001 
au fost recuperate 6 piese, în campania 2002, 27 piese, în campania 2003, 13 piese, iar în campania 
2004, 31 piese (tabel nr. 1; grafic nr. 1); indicativele provizorii sunt atribuite pe campanii8. 

 
HST/2001-BEM 1-6 

 
HST/2001-BEM 1 • S I Caroul 3 -1,56 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului • 

Nicovală quadruplă pe metapod; întreagă; partea activă amenajată pe cele patru feţe; materia primă: 
metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe toate feţele; urme de utilizare: impresiuni 
de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în 
şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; reamenajare prin PD/C; L tot. 221; LPA 
150-160. 

HST/2001-BEM 2 • S I Caroul 3 -1,50 m Din groapa care taie nivelul II B • Nicovală 
simplă pe metapod; fragmentară, fracturată în vechime; segment proximal; partea activă amenajată 
pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe faţa 
posterioară; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, suprapuse, realizate 
probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal 
şi oblic; fracturare; L 140. 

HST/2001-BEM 3 • S I Caroul 5 -0,85 m Din stratul de sub nivelul de călcare al camerei B; 
nivelul III B (?) • Nicovală simplă pe metapod; fragmentară, fracturată în vechime; segment 
proximal; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); 
fasonare: PD/C razantă pe faţa posterioară; impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, 
suprapuse, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, 
dispuse transversal şi oblic; fracturare; L 123. 

HST/2001-BEM 4 • S I Caroul 4 -0,80 m L 1,10 m N de profilul S şi la 2,15 m V faţă de 
profilul V; camera B, nivelul IV A • Proces cornular (corn) de ovicaprine (Ovis aries/Capra 
hircus); segment distal; TTF, PD/F; L 105. 

HST/2001-BEM 5 • S I Caroul 5 -0,30 m Colţul sudic al camerei B, din stratul de lut galben 
care acoperă camera; nivelul IV B • Proces cornular (corn) de vită (Bos taurus); segment distal; 
TTF, PD/F; L 53. 

HST/2001-BEM 6 • S I Caroul 4 -1,85 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului • 
Ac de păr de os cu cap convex; întreg; TrT; secţiuni ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o 

                                                 
8 Beldiman, Sztancs, 2007; Beldiman, Rusu-Bolindeţ, Sztancs, 2007; Beldiman, Rusu-Bolindeţ, Bădescu, Sztancs, 
2008. 
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lamă de cuţit; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul 
PP şi reamenajare; L tot. 75; diam. PD 4,5/3,5; diam. PM 5/4; diam. PP 6,2/5,5. 

 
HST/2002-BEM 1-24a-c 

 
HST/2002-BEM 1 • S I Caroul 8 -0,67 m Din nivelul IV A • Metapod de vită (Bos taurus); 

materie primă pentru fabricarea unui nicovale; întreg; fără urme de intervenţie tehnică; L tot. 235. 
HST/2002-BEM 2 • S I Caroul 5 -1,60 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului • 

Nicovală simplă pe metapod; fragmentară, fracturată în vechime; segment mezio-proximal; partea 
activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C 
razantă pe faţa posterioară; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, 
suprapuse, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, 
dispuse transversal şi oblic; fracturare; L 153. 

HST/2002-BEM 3 • S I Caroul 5 -1,72 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului • 
Nicovală simplă pe metapod; fragmentară, fracturată în vechime; epifize desprinse; segment 
proximal; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); 
fasonare: PD/C razantă pe faţa posterioară; fără urme de utilizare; fracturare probabilă în timpul 
fasonării; L 125. 

HST/2002-BEM 4 • S I Caroul 5 -1,72 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului • 
Proces cornular (corn) de vită (Bos taurus); segment proximal-mezial cu fragment de calotă 
craniană; TTF, PD/F; L 139. 

HST/2002-BEM 5 • S I Caroul 5 -1,52-1,72 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a 
fierului • Proces cornular (corn) de vită (Bos taurus); segment proximal; TTF, PD/F; L 105. 

HST/2002-BEM 6 • S I Caroul 4 -1,50-1,70 m Din groapa care porneşte din nivelul de 
umplutură al fazei IV A = nivelul III B • Proces cornular (corn) de ovicaprine (Ovis aries/Capra 
hircus); segment distal; TTF, PD/F; L 85. 

HST/2002-BEM 7 • S I Caroul 9 -1,06 m Din nivelul II B • Ac de păr de os cu cap globular; 
întreg; secţiuni circulare, cap ovoidal; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; faţete; 
finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PP şi 
reamenajare; L tot. 113; diam. PD 3,5; diam. PM 5; diam. PP 5; diam. EP 13/9. 

HST/2002-BEM 8 • S I Caroul 10 -1,10 m Din nivelul II B • Ac de păr de os cu cap 
globular; întreg; secţiuni circulare şi ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit şi 
At; faţete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PP şi 
reamenajare; L tot. 78; diam. PD 2,5; diam. PM 3,5/3; diam. PP 4/3,7; diam. EP 5/4,5. 

HST/2002-BEM 9 • S I Caroul 3 -1,60 m Din nivelul de arsură de sub podeaua de lut a fazei 
II B • Ac de păr de os cu cap globular; fragmentar – lipseşte EP, fracturată în vechime; secţiuni 
circulare; urme de ardere; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; faţete; finisare 
prin lustruire; urme de utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PP; L tot. 80/74; diam. 
PD 2,5; diam. PM 3,5; diam. PP 4; diam. EP 5,5/4,5. 

HST/2002-BEM 10 • S I Caroul 11 -0,76 m Din nivelul IV A • Ac de păr de os cu cap 
globular; fragmentar – lipseşte PP, fracturată în vechime; secţiuni circulare şi ovale; cap ovoidal 
plat; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; faţete; fără finisare; urme de utilizare: 
tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PP; L 70; diam. PD 3/2; diam. PM 3,5; diam. PP 4/3; 
diam. EP 7,5/5. 

HST/2002-BEM 11 • S I Caroul 9 -0,80 m De pe nivelul podelei din faza IV A • Ac de păr 
de os cu cap globular; segment proximal, fracturat în vechime; secţiuni circulare; urme de ardere; 
fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit şi At; faţete; fără finisare; urme de utilizare: 
tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PM; L 46; diam. PM 34; diam. PP 4/3,5; diam. EP 
6,5/4,5. 

HST/2002-BEM 12 • S I Caroul 3 -1,66 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului • 
Ac de păr de os cu cap convex; segment proximal, fracturat în vechime; secţiuni circulare; urme de 
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ardere şi coroziune; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; faţete; finisare prin 
lustruire; urme de utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PM; L 54; diam. PM 4; 
diam. PP 5; diam. EP 6. 

HST/2002-BEM 13 • S I Caroul 1 -1,13 m Din profilul V = faza IV A • Ac de păr de os cu 
cap convex; segment proximal, fracturat în vechime; secţiuni circulare; urme de ardere; fasonare 
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; faţete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire 
şi lustru intense; fracturare la nivelul PM; L 46; diam. PM 4,5; diam. PP 4,7; diam. EP 5. 

HST/2002-BEM 14 • S I Caroul 10 -0,58 m Faza IV A • Ac de păr de os cu cap plat; 
segment proximal, fracturat în vechime; secţiuni circulare şi ovale; fasonare integrală prin Ra, 
probabil cu o lamă de cuţit; faţete; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire şi lustru intense; 
fracturare la nivelul PM; L 54; diam. PM 4,5; diam. PP 5,5/4,5; diam. EP 5,7/4,7. 

HST/2002-BEM 15 • S I Caroul 11 -0,69 m Din nivelul IV A • Ac de păr de os; segment 
mezio-distal, fracturat recent; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare; urme 
de utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PM; L 75; diam. PM 4,2; diam. PD 2,5. 

HST/2002-BEM 16 • S I Caroul 6 -0,83 m Din interiorul clădirii din faza IV B • Ac de păr 
de os; segment proximal-distal, fracturat în vechime; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă 
de cuţit; faţete; finisare; urme de utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PP şi PD; L 
75; diam. PD 3; diam. PM 3,5; diam. PP 4. 

HST/2002-BEM 17 • S I Caroul 6 -0,99 m Din interiorul locuinţei cu pereţi de chirpic din 
faza II B • Ac de păr de os; segment mezio-distal, fracturat în vechime; fasonare integrală prin Ra, 
probabil cu o lamă de cuţit; finisare; urme de utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul 
PM şi PD; L 51; diam. PM 4,5; diam. PD 3,5. 

HST/2002-BEM 18 • S I Caroul 89 -1,09 m Din interiorul locuinţei cu pereţi de chirpic din 
faza II B • Ac de păr de os; segment proximal-mezial, fracturat în vechime; fasonare integrală prin 
Ra, probabil cu o lamă de cuţit; faţete; fără finisare; urme de utilizare: fracturare la nivelul PM şi 
PP; L 49,5; diam. PM 4,2; diam. PP 4,5. 

HST/2002-BEM 19 • S I Caroul 5 -1,40 m Din nivelul de arsură de sub podeaua de lut a 
fazei II B = faza II A • Ac de păr de os; segment distal, fracturat în vechime; fasonare integrală prin 
Ra, probabil cu o lamă de cuţit; faţete; fără finisare; urme de utilizare: fracturare la nivelul PM/PD 
şi ED; L 45; diam. PM 3,5/3; diam. PD 2,5. 

HST/2002-BEM 20 • S I Caroul 4 -1,54 m Din umplutura gropii care porneşte de sub 
nivelul de umplutură al camerei A = faza IV A • Ac de păr de os; segment mezial, fracturat în 
vechime; urme de ardere; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare; urme de 
utilizare: fracturare la nivelul PM/PD/PP; L 40; diam. PM 5. 

HST/2002-BEM 21 • S I Caroul 4 -1,10 m Din nivelul de amenajare al fazei IV A • Ac de 
păr de os; segment distal, fracturat în vechime; urme de ardere; fasonare integrală prin Ra, probabil 
cu o lamă de cuţit; finisare; reamenajarea ED; urme de utilizare: fracturare la nivelul PD; 
fracturarea ED; L 36,5; diam. PD 3,5. 

HST/2002-BEM 22 • S I Carourile 8-9 -1,00 m Nivelul II B • Ac de păr de os; segment 
distal, fracturat în vechime; urme de ardere; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; 
finisare; urme de utilizare: fracturare la nivelul PD; fracturarea ED; L 35; diam. PD 3/2,5. 

HST/2002-BEM 23 • S I Caroul 8 -1,23 m Din interiorul locuinţei cu pereţi de chirpic din 
faza II B • Ac de păr de os; segment distal, fracturat în vechime; urme de ardere; fasonare integrală 
prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare; urme de utilizare: fracturare la nivelul PD; fracturarea 
ED; L 30; diam. PD 3,5. 

HST/2002-BEM 24 • S I Caroul 6 -0,79 m Din interiorul clădirii din faza IV B, pe nivelul 
IV A • Ac de păr de os; segment mezial, fracturat în vechime; urme de coroziune; fasonare 
integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare; urme de utilizare: fracturare la nivelul PD; L 
26; diam. PD 4. 

HST/2002-BEM 24a • S I Caroul 11 -1,15 m Faza II B • Bandă de os curbă; fragmentară; 
fracturată în vechime; margini rectilinii paralele, secţiune rectangulară; materie primă: os lung de 
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vită (Bos taurus); fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare; L 112; lăţ. 8; 
gros. 1. 

HST/2002-BEM 24b • S I Caroul 11 -1,15 m Faza II B • Bandă de os curbă; fragmentară; 
fracturată în vechime; margini rectilinii paralele, secţiune rectangulară; materie primă: os lung de 
vită (Bos taurus); fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare; L 95; lăţ. 4,5; 
gros. 1. 

HST/2002-BEM 24c • S I Caroul 11 -1,15 m Faza II B • Bandă de os curbă; fragmentară; 
fracturată în vechime; margini rectilinii paralele, secţiune rectangulară; materie primă: os lung de 
vită (Bos taurus); fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare; L 87; lăţ. 5; gros. 
1. 

HST/2003-BEM 1-13 
 

HST/2003-BEM 1 • S I Caroul 4 -2,15 m Din umplutura cuptorului nr. 6 (nivelul atelierului 
de prelucrare a fierului) • Nicovală simplă pe metapod; întreagă; partea activă amenajată pe faţa 
posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe faţa 
posterioară; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil 
prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; 
reamenajare prin PD/C; L tot. 217; LPA 142. 

HST/2003-BEM 2 • S I Caroul 4 -2,15 m Din umplutura cuptorului nr. 6 (nivelul atelierului 
de prelucrare a fierului) • Nicovală dublă pe metapod; întreagă; partea activă amenajată pe cele 
două feţe (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C 
razantă pe toate feţele; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate 
probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal 
şi oblic; L tot. 215; LPA 145-150. 

HST/2003-BEM 3 • S I Caroul 4 -2,15 m Din umplutura cuptorului nr. 6 (nivelul atelierului 
de prelucrare a fierului) • Nicovală simplă pe metapod; întreagă; partea activă amenajată pe faţa 
posterioară; reamenajare; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe 
toate feţele; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil 
prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; 
reamenajare prin PD/C; L tot. 178; LPA 105. 

HST/2003-BEM 4 • S I Caroul 4 -2,15 m Din umplutura cuptorului nr. 6 (nivelul atelierului 
de prelucrare a fierului) • Metapod de vită (Bos taurus); materie primă pentru fabricarea unei 
nicovale; întreg; fără urme de intervenţie tehnică; L tot. 173. 

HST/2003-BEM 5 • S I Caroul 4 -2,15 m Din umplutura cuptorului nr. 6 (nivelul atelierului 
de prelucrare a fierului) • Nicovală dublă pe metapod; segment distal; partea activă amenajată pe 
cele două feţe (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: 
PD/C razantă pe toate feţele; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, 
realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse 
transversal şi oblic; fracturare la nivelul PM; reamenajare prin PD/C şi Ao; L 138; LPA 70-100. 

HST/2003-BEM 6 • S I Caroul 3 -1,90 m Din umplutura cuptorului nr. 4 (nivelul atelierului 
de prelucrare a fierului) • Nicovală simplă pe metapod; segment proximal; partea activă amenajată 
pe faţa anterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe toate 
feţele; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI 
cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; 
fracturare la nivelul PM; reamenajare prin PD/C; L 159; LPA 125. 

HST/2003-BEM 7 • S I Caroul 1 -1,63 m Din umplutura cuptorului nr. 1 (nivelul atelierului 
de prelucrare a fierului) • Nicovală quadruplă pe metapod; segment proximal; partea activă 
amenajată pe cele patru feţe; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă 
pe toate feţele; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil 
prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic; 
reamenajare prin PD/C; L 124; LPA 85-105. 
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HST/2003-BEM 8 • S I Caroul 4 -1,60 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului • 
Ac de păr de os cu cap globular; fragmentar; lipseşte PD, fracturată în vechime; secţiuni circulare, 
cap ovoidal; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare prin lustruire; urme de 
utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PD; L 78; diam. PD 4; diam. PM 4,5; diam. PP 
4; diam. EP 11/8,5. 

HST/2003-BEM 9 • S I Caroul 3-4 -1,84 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului 
• Ac de păr de os cu cap convex; întreg; secţiuni circulare; urme de ardere; fasonare integrală prin 
Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare prin lustruire; reamenajarea PD; urme de utilizare: tocire şi 
lustru intense; fracturare la nivelul PD şi reamenajare; L tot. 92; diam. PD 4; diam. PM 4,5; diam. 
PP 5,2; diam. EP 5. 

HST/2003-BEM 10 • S I Caroul 2 -1,69 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului • 
Ac de păr de os cu cap conic; întreg; secţiuni circulare şi ovale; fasonare integrală prin Ra, probabil 
cu o lamă de cuţit; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire şi lustru intense; L tot. 89; diam. 
PD 3,5; diam. PM 4; diam. PP 4,5; diam. EP 4,5/4. 

HST/2003-BEM 11 • S I Caroul 1 -1,02 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului • 
Ac de păr de os; segment proximal-distal, fracturat în vechime; ED întreagă; coroziune la PP; 
secţiuni circulare; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare prin lustruire; 
urme de utilizare: tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul PP; L 98; diam. PD 2,5; diam. PM 4; 
diam. PP 5; diam. EP 4,5/4. 

HST/2003-BEM 12 • S I Caroul 2 -1,58 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului • 
Ac de păr de os; segment proximal-distal, fracturat în vechime; secţiuni circulare; fasonare integrală 
prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit şi At; finisare prin lustruire; urme de utilizare: tocire şi lustru 
intense; fracturare la nivelul PP şi PD; L 89; diam. PD 3,5; diam. PM 4; diam. PP 4,5; diam. EP 
4,5/4. 

HST/2003-BEM 13 • S I Caroul 4 -2,00 m De pe nivelul atelierului de prelucrare a fierului • 
Ac de păr de os; segment mezio-distal, fracturat în vechime; reamenajarea ED; secţiuni circulare; 
fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; finisare prin lustruire; urme de utilizare: 
tocire şi lustru intense; fracturare la nivelul ED; L 61; diam. PD 4,5; diam. PM 5. 

 
HST/2004-BEM 1-31 

 
HST/2004-BEM 1 • 2004 S I Carou 1 -1,72 m În zona cuptorului nr. 2 (7) • Nicovală dublă 

pe metapod; fragment, fracturat în vechime; partea activă amenajată pe două feţe (anterioară şi 
posterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe toate feţele; 
urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o 
unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe cele două 
feţe (anterioară şi posterioară); L 80. 

HST/2004-BEM 2 • 2004 S I Carou 1 -1,72 m În zona cuptorului nr. 2 (7) • Nicovală pe 
metapod; fragment, fracturat în vechime; se păstrează un sector al unei feţe, cu şiruri de impresiuni; 
materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe faţa/partea activă; urme de 
utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă 
metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe una din feţe; 
fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; L 81. 

HST/2004-BEM 3 • 2004 S I Carou 2 -2 m De pe nivelul de călcare al construcţiei în opus 
graecum (8) • Nicovală dublă pe metapod; segment distal, fracturat în vechime; partea activă 
amenajată pe două feţe (anterioară şi posterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); 
fasonare: PD/C razantă pe ambele feţe; urme superficiale de PD/C razantă şi pe una din feţele 
laterale; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin 
PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe 
cele două feţe (anterioară şi posterioară); fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de 
presiune; PD/C pentru reamenajare pe faţa anterioară; PD/C pentru reamenajare pe faţa posterioară; 
L 124; LPA 50. 
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HST/2004-BEM 4 • 2004 S I Carou 2 -2 m Groapa nr. 2 (9) • Nicovală dublă pe metapod; 
segment proximal, fracturat în vechime; MP ST; partea activă amenajată pe două feţe (anterioară şi 
posterioară); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe toate feţele; 
urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o 
unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe cele două 
feţe (anterioară şi posterioară); fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; L 108; 
LPA 38-55. 

HST/2004-BEM 5 • 2004 S I Carou 2 -2 m Groapa nr. 2 (10) • Nicovală quadruplă pe 
metapod; segment proximal, fracturat în vechime; MP DR; partea activă amenajată pe patru feţe 
(anterioară, posterioară, mediană, laterală); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: 
PD/C razantă pe toate feţele; amenajarea iniţială a feţei posterioare; urme de utilizare: impresiuni de 
cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri 
rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe trei feţe: anterioară, posterioară, mediană; 
fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; după fracturare amenajarea feţelor 
anterioară şi mediană; L 130; LPA 15-55-60. 

HST/2004-BEM 6 • 2004 S I Carou 5 -2,25 m Groapa nr. 4 (16) • Nicovală quadruplă pe 
metapod; segment proximal, fracturat în vechime; partea activă amenajată pe patru feţe (anterioară, 
posterioară, mediană, laterală); materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă 
pe toate feţele; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil 
prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic 
pe trei feţe: anterioară, mediană, laterală; pe feţele mediană şi laterală amenajare după fracturarea la 
nivelul PM; urme de utilizare: fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; L 132; 
LPA 45-60-85. 

HST/2004-BEM 7 • 2004 S I Carou 2 -2,05 m Groapa nr. 2 (17) • Nicovală simplă pe 
metapod; întreg; MP DR; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de 
vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă; artefact în curs de procesare, abandonat în etapa 
fasonării; nu se observă urme de utilizare; L tot. 187. 

HST/2004-BEM 8 • 2004 S I Carou 2 -2 m Nivelul de călcare al construcţiei în opus 
graecum (18) • Nicovală simplă pe metapod; întreagă; MP ST; partea activă amenajată pe faţa 
posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe faţa 
posterioară; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil 
prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic 
pe faţa posterioară); L tot. 188; LPA 67. 

HST/2004-BEM 9 • 2004 S I Carou 2 -2,50 m Groapa nr. 2 (19) • Nicovală simplă pe 
metapod; întreg; MP ST; partea activă amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de 
vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă; urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă 
triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor 
curbe, dispuse transversal şi oblic pe faţa posterioară; L tot. 210; LPA 100. 

HST/2004-BEM 10 • 2004 S I Carou 2 -2,50 m Groapa nr. 2 (19) • Nicovală simplă pe 
metapod; segment distal, fracturat în vechime; unul din condili fracturat recent; partea activă 
amenajată pe faţa posterioară; materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă; 
urme de utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o 
unealtă metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe faţa 
posterioară; fracturare prin aplicarea unor forţe de presiune/laterale; L 105; LPA 35. 

HST/2004-BEM 11 • 2004 S I Carou 4 -2,30 m Cuptorul nr. 8 (20) • Nicovală dublă pe 
metapod; segment proximal; MP ST; partea activă amenajată pe feţele anterioară şi posterioară; 
materia primă: metapod de vită (Bos taurus); fasonare: PD/C razantă pe ambele feţe; urme de 
utilizare: impresiuni de cca 1 mm, de formă triunghiulară, realizate probabil prin PI cu o unealtă 
metalică, ordonate în şiruri rectilinii şi uşor curbe, dispuse transversal şi oblic pe faţa posterioară; 
fracturare la nivelul PM prin aplicarea unor forţe de presiune; probabil după fracturare reamenajarea 
părţii active pe faţa anterioară, pe care se observă patru şiruri rectilinii şi uşor curbe transversale de 
impresiuni de formă triunghiulară; L 110; LPA 30. 
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HST/2004-BEM 12 • 2004 S I Carou 4 -2,10 m Groapa cuptorului nr. 6 (1) • Ac de păr de 
os; întreg; EP convexă; PP tronconică în prelungirea PM; ED reamenajată; TrT; fasonare integrală 
prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L tot. 132; diam. EP 6,5; diam. PM 4; diam. ED 1.  

HST/2004-BEM 13 • 2004 S I Carou 4 -2,27 m Cuptorul nr. 6 (3) • Ac de păr de os; 
fragmentar; lipseşte PD, fracturată recent; EP globulară, PP tronconică; ED reamenajată; TrT; 
fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L tot. 85/75; diam. EP 5/3,5; diam. PM 3,5; 
diam. PD 2. 

HST/2004-BEM 14 • 2003 S I Carou 5 -1,43 m S I (3) • Ac de păr de os; fragmentar; se 
păstrează PP, fracturată în vechime; EP convexă; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o 
lamă de cuţit; L 40; diam. EP 5; diam. PP/PM 4. 

HST/2004-BEM 15 • 2004 S I Carou 4 -2,00-2,05 m Cuptorul nr. 5 (4) • Ac de păr sau de 
cusut de os; fragmentar; lipseşte ED, fracturată în vechime; dublă fracturare, urmată de 
reamenajarea ED; EP conică; perforaţie ovală realizată prin rotaţie rapidă; multiperforare; 3-4 
perforaţii în joncţiune formează perforaţia ovală; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o 
lamă de cuţit; L tot. 85/74; diam. EP 3; diam. PM 3,5; diam. PD 2,5. 

HST/2004-BEM 16 • 2003 S I Carou 4 -1,70 m Cuptorul nr. 5 (4) • Ac de păr de os; întreg; 
EP conică; ED reamenajată; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L tot. 92; 
diam. EP 4; diam. PM 4; diam. ED 1. 

HST/2004-BEM 17 • 2003 S I Carou 5 -1,90 m Cuptorul nr. 5 (11) • Ac de păr de os; 
segment distal, fracturat în vechime; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L 
33; diam. PD 3; diam. ED 1,5. 

HST/2004-BEM 18 • 2003 S I Carou 2 -1,42 m Cuptorul nr. 5 (8) • Ac de păr de os; 
segment mezial, fracturat în vechime; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L 
45; diam. PM 4. 

HST/2004-BEM 19 • 2003 S I Carou 2 -? m Cuptorul nr. 1 (16) • Ac de păr de os; segment 
mezio-distal, fracturat în vechime; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil cu o lamă de cuţit; L 
56; diam. PM 5,5; diam. PD 4. 

HST/2004-BEM 20 • 2003 S I Carou 5 -2,80 m Cuptorul nr. 5 (15) • Ac de păr de os; 
segment proximal-mezial, fracturat în vechime; EP conică; TrT; fasonare integrală prin Ra, probabil 
cu o lamă de cuţit; L 66,5; diam. EP 4,5; diam. PM 4,5. 

HST/2004-BEM 21 • 2004 S I Carou 1 -1,72 m Cuptorul nr. 2 (7) • Proces cornual (corn) de 
vită (Bos taurus); segment bazal-median; PD/C şi PD/F; L 85. 

HST/2004-BEM 22 • 2004 S I Carou 1 -1,72 m Cuptorul nr. 2 (7) • Proces cornual (corn) de 
ovicaprine (Ovis aries/Capra hircus); segment median; TTF PD/F; L 50. 

HST/2004-BEM 23 • 2003 S I Carou 2 -1,70 m Nivelul atelierului de prelucrare a fierului 
(7) • Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment median-distal; TTF şi PD/F; L 133. 

HST/2004-BEM 24 • 2003 S I Carou 2 -1,70 m Nivelul atelierului de prelucrare a fierului 
(7) • Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment median; TTF la PM şi PD/F la PM-PD; L 
65. 

HST/2004-BEM 25 • 2004 S I Carou 3 -1,95 m Nivelul atelierului de prelucrare a fierului 
(12) • Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment bazal-median; TTF şi PD/F; L 143. 

HST/2004-BEM 26 • 2004 S I Carou 3 -1,95 m Nivelul atelierului de prelucrare a fierului 
(14) • Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment bazal-median; TTF şi PD/F; L 90. 

HST/2004-BEM 27 • 2004 S I Carou 3 -1,95 m Nivelul atelierului de prelucrare a fierului 
(14) • Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment median; TTF şi PD/F; L 90. 

HST/2004-BEM 28 • 2003 S I Carou 4 -2,15 m Cuptorul nr. 6 (14) • Proces cornual (corn) 
de vită (Bos taurus); segment bazal; TTF şi PD/F la bază; PD/F la PD; L 150. 

HST/2004-BEM 29 • 2004 S I Carou 3 -2,50 m Din umplutura cuptorului nr. 10 (21) • 
Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment bazal-median; TTF şi PD/F; L 115. 

HST/2004-BEM 30 • 2004 S I Carou 3 -2,50 m Cuptorul nr. 10 (21) • Proces cornual (corn) 
de ovicaprine (Ovis aries/Capra hircus); segment median; TTF şi PD/F; L 35. 
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HST/2004-BEM 31 • 2004 S I Carou 4 -2,50 m Spaţiul dintre cuptorul nr. 12 şi cuptorul nr. 
11 (22) • Proces cornual (corn) de vită (Bos taurus); segment median; TTF şi PD/F; L 83. 

Abrevieri: Ao, At = abraziune oblică, transversală; diam. = diametru; DR = drept; ED = 
extremitatea distală; EP = extremitatea proximală L tot. = lungimea totală; L = lungimea; LPA = 
lungimea părţii active; MP = metapod; PA = partea activă; PD/C = percuţie directă/cioplire; PD/D = 
percuţie directă/despicare; PD/F = percuţie directă/fracturare; PD = partea distală; PI = percuţie 
indirectă; PM = partea mezială; PP = partea proximală; Ra = raclaj axial; ST = stâng; TrT = 
tratament termic; TTF = tăiere transversală cu ferăstrăul. 
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Materii prime 

Categoria tipologică Efectiv Metapod  
de bovine 

Os  
nedeterminabil 

Corn de bovine  
şi de ovicaprine 

I Unelte Nicovale 24 
III Port/Podoabe Ace 34 

III Port/Podoabe Benzi 3 
V Diverse Piese tehnice 16 

24 37 16 

Total 77 24 37 16 
 

Tabel nr. 1. Istria/2001-2004 – Sector Basilica extra muros. IMDA: structura tipologică a lotului şi 
materii prime reprezentate. 
 

Categoria tipologică 2001 2002 2003 2004 Total 

I Unelte Nicovale 3 3 7 11 24 
III Port/Podoabe Ace 1 18 6 9 34 

III Port/Podoabe Benzi – 3 – – 3 
V Diverse Piese tehnice 2 3 – 11 16 

Total 6 27 13 31 77 
 

Tabel nr. 2. Istria/2001-2004 – Sector Basilica extra muros. IMDA: distribuţia tipurilor pe 
campanii. 
 

Tipul Efectiv 

Ac cu cap convex 6 
Ac cu cap conic 4 

Ac cu cap globular 7 
Ac cu cap plat 1 

Nedeterminabil (segmente mezial-distale) 16 
Total 34 

 
Tabel nr. 3. Istria/2001-2004 – Sector Basilica extra muros. IMDA: structura tipologică a grupei 
acelor de păr. 
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Grafic nr. 1. Istria/2001-2004 – Sector Basilica extra muros. IMDA: structura tipologică a lotului. 
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Grafic nr. 2. Istria/2001-2004 – Sector Basilica extra muros. IMDA: materii prime reprezentate. 
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Grafic nr. 3. Istria/2001-2004 – Sector Basilica extra muros. IMDA: structura tipologică a grupei 
acelor de păr. 
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Procedurile prin care un homo novus putea pătrunde în rândurile celei mai prestigioase 
adunări au fost reglementate încă din epoca Republicii. Ele permiteau completarea numărului 
membrilor Senatului, în momentul în care unul dintre aceştia se stingea fără a lăsa urmaşi. Aceste 
proceduri recompensau, de asemenea, meritele de excepţie ale unui cetăţean în serviciul Republicii. 
În perioada Republicii, înscrierea noilor membri în album Senatus, sau, dimpotrivă, excluderea 
celor nedemni din adunare le revenea censorilor1. O dată cu instaurarea Principatului, această 
atribuţie le va reveni împăraţilor. În ceea ce priveşte admiterea membrilor ordinului ecvestru în 
ordinal senatorial în perioada Principatului, trebuie reamintită importanta contribuţie pe care a avut-
o învăţatul francez André Chastagnol2. Dreptul de a purta latus clavus, tivul vertical lat de purpură 
pe tunică, constituia, în ultimul secol al Republicii, semnul distinctiv pentru calitatea de membru al 
Senatului3. Începând cu dictatura lui C. Iulius Caesar, tunica laticlavă putea fi îmbrăcată şi de fiii 
senatorilor, dar şi de tinerii cavaleri, după împlinirea vârstei de 17 ani, când aceştia deveneau 
majori. Acest drept era acordat în special tinerilor care doreau, la rândul lor, să pătrundă în 
venerabilul corp4. În anul 18 a. Chr., Augustus a emis un ordin prin care doar senatorii şi fiii de 
senatori aveau dreptul de a mai purta latus clavus5, în timp ce tinerii cavaleri aveau să poarte, ca 
semn distinctiv al rangului lor, tivul îngust de purpură, angustus clavus. În ceea ce priveşte accesul 
în Senat al cetăţenilor romani care nu erau de origine senatorială, primul principe a continuat să 
aplice procedeele în rigoare încă din perioada Republicii: dobândirea calităţii de membru al adunării 
era simultană cu asumarea unei magistraturi, de obicei quaestura, sau, mai rar, tribunatul plebei6. 
Sub domniile lui Augustus şi Tiberius, un homo novus devenea membru al Senatului şi, simultan, 
membru al ordinului senatorial, o dată cu asumarea primei magistraturi din cadrul cursus honorum, 
cea de quaestor. O schimbare fundamentală va interveni în anul 38 p.Chr., prin reforma întreprinsă 
de împăratul Caligula (37-41)7, după cum mărturiseşte istoricul Cassius Dio: “Caius le-a permis 
cavalerilor să poarte tunica laticlavă înainte de a exercita o magistratură…,luând notă de dorinţa lor 
de a deveni mai târziu membri ai adunării (Senatului n.a.), în timp ce, înainte, doar cei care erau 
născuţi în interiorul ordinului senatorial erau îndreptăţiţi să o facă”. Aşadar, începând cu anul 38 
p.Chr., un cavaler putea fi dăruit cu laticlava, printr-un act de bunăvoinţă al principelui, înainte de a 
asuma prima magistratură. Cu această ocazie a fost instituită reglementarea potrivit căreia un homo 
novus trebuia ca, mai întâi, să fie admis în ordinal senatorial prin obţinerea laticlavei, pentru a 

                                           
1 Zonaras, VII, 19; Cicero, De Legibus, III, 12.  
2 André Chastagnol, Les modes d’accès au Sénat romain au début de l’Empire: remarques à propos de la Table 
claudienne de Lyon, în Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1971, p. 282-310; idem, La naissance 
de l’ordo senatorius, Mélanges de l’Ecole Française de Rome, LXXXV, 1973, p. 583-607; idem, „Latus clavus” et 
„adlectio”. L’accès des hommes nouveaux au Sénat romain sous le Haut-Empire, Des Ordres à Romes, Paris, 1984, p. 
199-216. 
3 Horatius, Saturae, I, 6,28; Ovidius, Tristae, IV, 10, 35. 
4 Ovidius, Tristae, IV, 10, 29; Statius, Silvae, IV, 8, 59; Suetonius, Vespasianus, 2; Plinius, Epistulae, II, 9. 
5 Suetonius, Augustus, XXXVIII, 2; André Chastagnol, 1973, p. 591.  
6 Suetonius, Augustus, XL, 1; Cassius Dio, LIV, 26, 7; 30, 2; LVI, 27, 1.  
7 Cassius Dio, LIX, 9,5; Cf. A. Chastagnol, MEFRA LXXXV, 1973, p. 600-601. 
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asuma apoi, prima magistratură din cursus honorum, quaestura, demnitatea care îi asigura 
dobândirea statului de membru al Senatului. Cassius Dio nu menţionează acest lucru, dar se pare că 
reglementarea emisă de Caligula îi viza, în egală măsură, şi pe notabilii municipali şi pe 
reprezentanţii altor categorii de cetăţeni, cu condiţia ca aceştia să acceadă la ius honorum. Pentru 
apariţia acestui nou statut juridic avem ca exemplu, din perioada dinastiei Iulia-Claudia, cariera lui 
C. Iulius Montanus. Acest tânăr cavaler a fost mai întâi, tribun angusticlav al unei legiuni şi apoi 
praefectus fabrum8. Ulterior, el a fost dăruit de Nero cu laticlava şi a exercitat una din demnităţile 
inferioare care precedau cursus honorum propriu-zis, în cadrul vigintiviratului, şi anume cea de 
decemvir stlitibus iudicandis, şi urma să asume prima magistratură, cea de quaestor. În urma unei 
altercaţii petrecute noaptea, pe stradă cu însuşi împăratul Nero, el a căzut în dizgraţie şi-a pus capăt 
vieţii9. Cel care dorea să obţină laticlava trebuia să solicite această favoare principelui. Cererea era 
susţinută de către unul dintre senatorii din anturajul împăratului. Este cazul tinerilor Sex. Erucius 
Clarus10 şi Iunius Avitus11, care au obţinuit sprijinul lui Plinius cel Tânăr, pentru a fi admişi în ordo 
senatorius. Sex. Quinctilius Varus, originar din Alexandria în Troada, a devenit imediat quaestor 
după ce a obţinut laticlava de la împăratul Nerva12. O informaţie similară avem şi în legătură cu 
Septimius Severus. Aflăm din Historia Augusta, care preia, cu sigurnaţă, o informaţie din opera 
istoricului Marius Maximus, contemporan cu acest împărat, că Severus i-a cerut lui Marcus 
Aurelius să îi acorde laticlava, favoare pe care a obţinut-o cu sprijinul unei rude, C. Septimius 
Severus13. Ulterior, acesta, ajuns proconsul al Africii, C. Septimius Severus l-a luat cu sine pe 
viitorul împărat, care şi-a însoţit protectorul în calitate de legatus, după ce efectuase quaestura14. 
Principele, o dată ce se decidea să acorde această favoare, îi oferea el însuşi solicitantului fâşia de 
stofă vopsită cu purpură; în cazul în care acesta se afla la Roma în acel moment, împăratul îi 
trimitea laticlava printr-un libert15, împreună cu un codicillis16. Urma o ceremonie cu caracter 
privat, organizată în casa senatorului care îl recomandase principelui pe tânărul homo novus. 
Beneficiarul acestui favor apărea, pentru prima data în faţa prietenilor îmbrăcat cu o tunică 
laticlavă. Iunius Avitus se afla chiar în casa protectorului său, Plinius cel Tânăr, în momentul în 
care a primit laticlava: latum clavum in domo mea induerat, latus clavus in penatibus meis 
sumptus17. În mod normal, un laticlavius trebuie să aibă cel mult 28-29 de ani, ceea ce face ca aceşti 
homines novi să fie în medie, cu 2 sau 3 ani mai în vârstă, atunci când păşeau pe prima treaptă din 
cursus honorum, decât colegii lor născuţi în interiorul ordinului senatorial. Mulţi dintre ei nu au 
începuseră, încă, o carieră ecvestră, iar primele demnităţi le-au deţinut în cadrul carierei senatoriale, 
cum este cazul lui Plinius cel Tânăr18. Alţii au asumat primele două sau trei miliţii ecvestre19. Este 
cunoscut un singur laticlavius care a fost promovat de împărat în această poziţie după ce a ajuns la 
rangul de procurator sexagenarius: M. Statius Priscus Licinius Italicus20. De obicei, inscripţiile 
onorifice trec sub tăcere faptul că personajele respective provin din ordo equester. Spre exemplu, 

                                           
8 PIR2 I, 435; CIL XI, 3884 = ILS, 978. 
9 Suetonius, Nero, XXVI, 2; Cassius Dio, LXI, 9,3; Tacitus, Annales, XIII, 25, 2. 
10 Plinius, Epistulae, II, 9; PIR2 III, p.86, nr. 96.  
11 Plinius, Epistulae, VIII, 23; PIR2 I, p. 329, nr. 731.  
12 CIL III, 384 = ILS, 1018; M. Cebeillac, Les “quaestores principis eta candidate” aux Ier et IIe siècles de l’Empire, 
Milano, 1972, p. 170-172.  
13 SHA, Severus, I, 5; AE 1967, 536; G. Di Vita-Evrard, Mélanges d’École Française de Rome, LXXV, 1963, p. 389-
414.  
14 SHA, Severus, II, 5. 
15 Op.cit., Severus Alexander, 21,4.  
16 Tacitus, Dialogus de oratoribus, VII, 1-2. 
17 Ibidem.  
18 CIL V, 5262; Epistulae, I, 18, 3-4; V, 8, 4 – 5.  
19 H.-G. Pflaum, Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Paris, 1950, p. 211, nr. 7; este demn de 
menţionat şi cazul cavalerului Tineius Longus, care, după cea efectuat primele trei miliţii ecvestre, a primit laticlava din 
partea împăratului Marcus Aurelius şi a fost desemnat quaestor (CIL III, 504 = ILS, 4715). 
20 CIL VI, 1523 = ILS, 1092; H.-G. Pflaum, Les carrières équestres sous le Haut-Empire romain, Paris, 1960, vol. I, p. 
322-323, nr. 136; toţi ceilalţi homines novi care au efectuat procuratele au fost promovaţi în ordinul senatorial prin 
adlectio. 
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unele dintre inscripţiile dedicate lui Plinius cel Tânăr nu oferă detalii decât asupra demnităţilor 
asumate în cursul carierei senatoriale, însă există informaţii cu privire la originile ecvestre ale 
acestuia în alte surse21. Cunoscutul scriitor şi prieten al împăratului Traianus aparţinea unei familii 
ecvestre din Comum, unchiul său matern fiind Plinius cel Bătrân. Aceeaşi situaţie întâlnim în cazul 
unuia dintre amicii lui Plinius, C. Cornelius Tertullus22, şi al fratelui împăratului Septimius Severus, 
P. Septimius Geta23. Notabilii municipali au exercitat o serie de funcţii locale înainte de a deveni 
laticlavii24. Alţii au deţinut o serie de demnităţi ecvestre, şi nu ezită să le menţioneze, în inscripţiile 
onorifice, imediat, după quaestura. Cităm, în acest sens, cazul lui T. Rutilius Varus, din timpul lui 
Vespasianus25, şi al lui M. Statius Priscus Licinius Italicus, sub Antoninus Pius26.  

În secolul I p. Chr., cei mai mulţi cavaleri au primit laticlava înainte de a efectua miliţiile 
ecvestre, prompvare care era urmată de parcurgerea etapelor din cursus honorum. Senatorul de 
origine gallică Marcus Aper a obţinut, probabil, laticlava, sub principatul lui Nero, apoi a devenit, 
pe rând, quaestor, tribun al plebei şi, cel mai târziu în anul 75, praetor27. Istoricul Tacitus a fost 
dăruit cu laticlava în jurul anului 77, sub Vespasianus, şi a asumat quaestura în 81 sau 8228. Plinius 
cel Tânăr a primit laticlava curând după anul 7929. Un caz excepţional, datând din perioada lui 
Antoninus Pius, ne este oferit de inscripţiile gravate pe bazele a două statui din Lugdunum, dedicate 
unui personaj de rang ecvestru şi fiului său. Tatăl, C. Iulius Celsus, a urmat o carieră ecvestră şi a 
fost promovat până la cele mai înalte procuratele, în timp ce fiul său, C. Iulius Celsus Maximianus, 
a fost primit în ordinul senatorial încă de când a vârsta de patru ani – adlectus annorum quattuor in 
amplissimum ordinem30. În mod obişnuit, vârsta fragedă nu permitea ca un copil să primească 
laticlava, favoare de care urma să beneficieze la vârsta de 17 ani, şi nici nu putem vorbi de o 
adlectio în adevărata accepţie a termenului. Dintr-o altă inscripţie, descoperită în Portugalia, aflăm 
că tatăl a fost, la la rândul său, promovat în ordinul senatorial, tot de către împăratul Antoninus 
Pius. Ajuns într-un eşalon înalt al carierei ecvestre, el a fost adlectus inter praetorios şi trimis ca 
legatus Augusti în Lusitania, iar apoi numit curator viae, în Italia31. Este dificil de stabilit dacă între 
primirea fiului în ordinul senatorial şi promovarea tatălui în această categorie poate fi stabilit un 
sincronism.  

Formula consacrată pentru cei care erau promovaţi în ordinul senatorial era lato clavo 
exornatus, întâlnită începând cu domnia lui Nerva. În inscripţiile onorifice în care apare această 
sintagmă sunt menţionate, frecvent, şi funcţiile îndeplinite în cursul carierei municipale sau 
ecvestre, care au precedat promovarea. Este cazul cavalerului Tineius Longus, care, după ce a 
efectuat şi a treia miliţie ecvestră, în Britannia, a fost dăruit cu laticlava de Marcus Aurelius şi 
desemnat, la scurt timp, quaestor32.  

                                           
21 ILS, 2927; CIL V, 5667.  
22 Plinius, Epistulae¸VII, 21; CIL XIV, 2925 = ILS, 1024; Ronald Syme, Tacitus, Oxford, 1958, p. 82; PIR2 IV, p. 201, 
nr. 273. 
23AE 1946, 131 = IRT, 541; G. Barbieri, op.cit., p. 110, nr. 469; G. Alföldy, Fasti Hispanienses. Senatorische 
Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen Provinzen des römischen Reiches von Augustus bis Diokletian. Steiner, 
Wiesbaden, 1969, p. 145.  
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(AÉ., 1957, 238), şi al gallului Q. Valerius Macedo din Vienna (CIL XII, 1783 = ILS, 6998; A. Stein, Die römische 
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Coculnius Quintilianus, din Cirta, contemporan cu Septimius Severus, (CIL VIII, 7041 = ILS, 6857 = ILAlg II, 626; 
ILAlg, II, 627; G. Barbieri, L’albo senatorio da Settimio Severo a Carino (193-285), Roma, 1952, p. 47, nr. 186).  
25 CIL X, 1258; M. Cebeillac, op.cit., p. 83. 
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27 Tacitus, Dialogus de oratoribus, 7,1.  
28 Ronald Syme, op.cit., p. 63-65; PIR2 II, p. 365, nr. 1467. 
29 Ronald Syme, op.cit., p. 63 şi 75-76. 
30 ILS, 1454. 
31 AE 1954, 253; H.G.-Pflaum, op.cit., p. 253-257 şi III, p. 969-972, nr. 106bis; PIR2 IV, p. 196-197; nr. 258-259.  
32 CIL III, 504 = ILS, 4715; vezi şi cazul lui Q, Valerius Macedo, nota 24. 
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Împăratul putea conferi laticlava unui cavaler în orice moment al domniei sale. Dar acesta 
nu era singurul procedeu prin care un membru al tagmei ecvestre putea fi promovat în ordinul 
superior.  

Un nou procedeu va fi inaugurat de împăratul Claudius, în anul 48, când, alături de Lucius 
Vitellius, el a exercitat censura33. Deşi precedentele pot fi identificate încă din perioada Republicii, 
procedeul adlectio reprezintă o creaţie a acestui împărat. Spre deosebire de dăruirea unui cavaler cu 
laticlava, act care îl introducea pe beneficiar în ordo senatorius, adlectio îi aducea celui care obţinea 
această promovare în cel mai înalt ordin social, şi un loc în Senat34. Afirmaţia se verifică pentru 
perioada cuprinsă între domniile lui Claudius şi Vespasianus. Diferenţa începe să se estompeze în 
timpul principatului lui Domitianus. Acest principe s-a autoproclamat censor perpetuus în 84-8535, 
fapt care i-a permis să opereze schimbările dorite în interiorul celor două ordine. Ulterior, împăraţii 
vor exercita atribuţiile censoriale pe tot parcursul domniei lor, iar adevărata adlectio sau simpla 
dăruire cu laticlava vor putea fi operate în orice moment. Trebuie remarcat, totuşi, faptul că, în timp 
ce desemnarea de noi laticlavii nu ducea la schimbarea componenţei Senatului, adlectio îi permitea 
principelui să completeze rândurile ilustrei adunări, al cărei efectiv se ridica la 600 de membri. De 
obicei, acest număr era menţinut constant prin numirea, anual, a 20 de quaestores.  

În momentul în care proceda la o lectio Senatus, principele putea înscrie un homo novus în 
Senat. Cel care beneficia de adlectio, se găsea, automat, în rândul foştilor magistraţi, ca adlectus 
inter quaestorios, adlectus inter tribunicios, sau adlectus inter praetorios. Astfel, un adlectus inter 
quaestorios avea minimum 28 de ani, un adlectus inter tribunicios avea minimum 30 de ani, în timp 
ce pentru un adlectus inter praetorios vârsta minimă era de 33 de ani. Sub Claudius sunt atestaţi 
numai adlecti inter tribunicios, iar adlecti inter quaestorios sau adlecti inter praetorios sunt atestaţi 
abia începând cu domnia lui Vespasianus. Abia la sfârşitul secolului II, sub domnia lui Commodus, 
apare şi adlectio inter consulares. Primul caz cunoscut este cel al prefectului pretoriului, P. 
Tarrutienus Paternus, care este înscris în Senat în rândul foştilor consuli, la ieşirea din funcţie. Acest 
procedeu va deveni frecvent începând cu dinastia Severilor36. Vârsta minimă pentru adlectio inter 
consulares era de 35 de ani. Rangul unui adlectus era, în mod obligatoriu, superior celui fost 
quaestor, acesta fiind introdus în rândul foştilor tribuni (inter tribunicios) sau al foştilor edili (inter 
aedilicios). Procedura cuprindea două etape, după cum o dovedesc sursele epigrafice. Atunci când 
principele proceda la o lectio Senatus, el alcătuia, mai întâi, o listă cu numele tutuor celor care 
urmau să devină membri ai acestui corp. Apoi, în funcţie de necesităţi şi de merite, el îl înscria pe 
fiecare candidat într-o categorie37. A. Chastagnol a remarcat că, începând cu principatul lui 
Traianus, atunci când expresia adlectus in amplissimum ordinem apare în inscripţii fără a menţiona 
şi rangul personajului promovat (inter quaestorios, inter tribunicios/aedilicios, inter praetorios), se 
face referire la viri clarissimi care încă nu au exercitat quaestura. Nu este vorba, aşadar, de adlectio 
reale, ci de procedura dăruirii cu laticlava38. Este cazul lui Ti. Claudius Quartinus, cavaler adlectus 

                                           
33 Suetonius, Claudius, XVI,1; XXIV, 2-3. 
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Des Ordres à Romes, Paris, 1984, p. 203. 
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a divo Traiano Parthic(o) in splendidissim(um) ordin(em)39, numit ulterior quaestor urbanus40. L. 
Aemilius Arcanus a fost adlectus in amplissimum ordinem ab Imp(eratore) Caes(are) Hadriano 
Aug(usto), şi numit apoi quaestor urbanus41. În cazul lui C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes, 
detaliile oferite în inscripţia onorifică dedicată acestui personaj sunt mult mai precise: este evitat, pe 
bună dreptate, termenul adlectus, promovarea sa în ordinul senatorial fiind menţionată prin 
sintagma translatus in amplissismum ordinem ab Imp(eratore) T(ito) Antonino. După ce a efectuat 
primele două miliţii ecvestre, acest personaj a primit laticlava de la împăratul Antoninus Pius şi apoi 
a parcurs treptele carierei senatoriale, începând cu quaestura42. Avem, de asemenea, exemplul unui 
cavaler din Pannonia, care, după ce a fost in amplissimum ordinem adsumptus, nu a asumat nicio 
magistratură43.  

Principii dinastiei Flavia au acordat laticlava unui mare număr de cavaleri care au susţinut 
cauza lui Vespasianus în timpul războiului civil din anii 68-6944. Acest fapt trebuie pus în legatură 
cu deschiderea rândurilor Senatului pentru membrii elitelor locale din Gallia (sub Claudius) şi 
Hispania (în timpul lui Nero, ca urmare a influenţei pe care Seneca, hispanic de origine, o avea 
asupra împăratului). Începutul procesului de “provincializare” a Senatului se datorează şi relaţiilor 
mai curând tensionate dintre venerabilul corp şi principii iulio-claudieni. Persecuţiile iniţiate de 
Seianus, praefectus praetorio sub Tiberius, de către Caligula şi Nero, au condus la dispariţia 
membrilor unor vechi şi faimoase familii senatoriale şi la micşorarea numărului membrilor Curiei. 
Pe de altă parte, membrii ordinului senatorial erau cei cărora le reveneau principalele funcţii 
administrative, precum guvernarea provinciilor şi comanda legiunilor. Principii doreau ca aceste 
poziţii să fie ocupate de oameni fideli dinastiei, care să datoreze ascensiunea lor politică 
bunăvoinţei imperiale, nu apartenenţei la o familie ilustră.  

Nu cunoaştem, totuşi, decât trei cazuri de adlectio în perioada principatului lui Claudius (41-
54)45. Până în timpul censurii comune a împăratului Vespasian şi a fiului său, viitorul principe 
Titus, în perioada 73-7446, nu mai avem informaţii cu privire la utilizarea procedeului. Cu acest 
prilej, însă, 21 de membri ai ordinului ecvestru vor pătrunde în ordinul superior47. În schimb, în 
perioada 85-96, sub Domitianus, doar doi cavaleri au beneficiat de adlectio. Promovările în ordo 
senatorius nu au încetat, însă, deoarece impăraţii au creat numeroşi laticlavii, tendinţă care a 
continuat şi sub Antonini. În perioada 96-192, dintre cei 156 de homines novi promovaţi în ordinal 
senatorial, 122 sunt laticlavii, şi doar 35 adlecti (10 adlecti şi 20 de laticlavii în timpul împăraţilor 
Nerva şi Traianus, 3 adlecti şi 20 de laticlavii sub principatul lui Hadrianus, 4 adlecti şi 29 de 
laticlavii în timpul lui Antoninus Pius, 7 adlecti şi 34 de laticlavii sub Marcus Aurelius, şi 10 
adlecti şi 15 laticlavii sub Commodus). Un adlectus şi 4 laticlavii din perioada Antoninilor nu au 
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putut fi dataţi cu precizie sub domnia unui principe al acestei dinastii. Din perioada împăratului 
Nerva cunoaştem un singur adlectus, T. Mustius Hostillius Fabricius Medulla Augurinus48. 

După efectuarea primei magistraturi, quaestura, mulţi dintre cei care au fost promovaţi în 
ordinal senatorial prin acordarea laticlavei înainte de a începe cursus honorum propriu-zis, 
menţionează în inscripţii această favoare imperială prin formula ambiguă adlectus în amplissimum 
ordinem, care produce confuzie. Cităm, în acest sens, cazul lui ...us Celsus, din Alba Pompeia, 
identificat cu unul dintre generalii importanţi ai epocii lui Traianus, L. Publilius Celsus, dăruit cu 
laticlava, care recurge la această expresie ambiguă49. Situaţii asemănătoare întâlnim şi în cazul lui 
Ti. Iulius Quartinus50 şi L. Aemilius Arcanus51, din perioada lui Hadrianus. 

Aşa cum am menţionat mai sus, pentru un homo novus, în cazul de faţă, un tânăr cavaler, era 
preferabil ca promovarea în ordo senatorius prin acordarea laticlavei să intervină înainte de 
împlinirea vârstei de 29 de ani, fapt care i-ar fi permis să înceapă cât mai curând parcurgerea 
treptelor din cursus honorum. Dacă nu beneficia de această favoare, el continua cariera ecvestră. 
Dacă era remarcat de împărat, el putea beneficia de o doua şansă de a pătrunde în ordinul senatorial, 
prin adlectio, promovare care venea, în general, după vârsta de 30 sau chiar 35 de ani. Era 
preferabilă, bineînţeles, o primire în ordinul senatorial prin acordarea laticlavei uneia prin adlectio. 
Cariera unui cavaler dăruit cu laticlava diferea de cea a unui adlectus. Spre exemplu, atât cei dăruiţi 
cu laticlava cât şi adlecti ajung, după praetura, praefecti aerarii militaris, începând cu domnia lui 
Vespasianus, în timp ce adlecti vor ajunge să fie numiţi în funcţia pretoriană de praefectus aerarii 
Saturni doar începând cu domnia lui Antoninus Pius52. 

Un caz aparte îl constituie cel al prefecţilor pretoriului, care, cu rare excepţii, erau, de obicei, 
bărbaţi ajunşi la cel mai înalt eşalon al carierei ecvestre, după o îndelungată carieră şi la o vârstă 
înaintată. Pentru a le răsplăti meritele, uneori, alteori pentru a-i îndepărta din această funcţie atât de 
importantă, dacă erau consideraţi prea ambiţioşi, împăraţii le acordau ornamenta consularia sau îi 
promovau în ordo senatorius. Prima procedură este atestată încă din perioada lui Tiberius, în anul 
20 p.Chr., în cazul lui Seianus53, şi al lui Naevius Sertorius Macro54. De acest favor au beneficiat şi 
prefecţii pretoriului Sex. Afranius Burrus55 şi Rufrius Crispinus56 sub domnia lui Nero. Aceşti 
cavaleri ajunşi la apogeul carierei rămân membri ai ordinului ecvestru, în pofida decernării unei 
distincţii care le asigură după retragere un anumit statut. Situaţia va evolua lent. Li se va permite să 
poarte titlul de clarissimus vir, fără a deveni, de fapt, membri ai ordinului senatorial. Primul caz 
cunoscut este cel al lui Sex. Cornelius Repentinus, din epoca lui Antoninus Pius57. Această practică 
va deveni curentă după domnia lui Commodus, începând cu Septimius Severus58. În concluzie, 
acordarea ornamentelor consulare nu ducea la promovarea beneficiarului în ordo senatorius59. Însă 
pentru prefecţii pretoriului exista posibilitatea primirii propriu-zise în ordinul senatorial, dar această 
promovare ducea la pierderea funcţiei care le aducea putere şi influenţă. La fel ca în cazul tinerilor 
cavaleri care urmau să intre în ordo senatorius, principele trimitea un libert imperial cu fâşia de 
stofă vopsită în purpură la locuinţa prefectului60. De data aceasta, însă, cel onorat nu devenea doar 

                                           
48 CIL V, 2822.  
49 CIL V, 7153; A. Stein, op.cit., p. 233 şi 277.  
50 CIL XIII, 1802; PIR2 II, p.240, nr. 490. 
51 CIL XII, 4554; PIR2 I, p.52, nr. 333. 
52 Mireille Corbier, op.cit.; ipoteză respinsă de G. Camodeca, Atti dell’Academis di Scienze morali e politiche din 
Napoli, 87, 1976, p. 20, nr.130.  
53 Cassius Dio, LVII, 19,5; LVIII, 11,2. 
54 op.cit., LVIII, 9-10; 12. 
55 ILS, 3221. 
56 Tacitus, Annales, XVI, 17. 
57 CIL XVI, 654; XV, 7439; cf. A. Passerini, Le coorti pretorie, Roma, 1939, p. 302, nr. XLI; PIR2, II, p. 353, nr. 1428. 
58 P. Atilius Aebutianus, în perioada 188-189 (ILS, 9001); este cazul lui Plautianus, socrul împăratului Commodus. Ei 
au fost desemnaţi cu titlul de clarissimus vir, pe unele inscripţii, în timp ce în altele apar ca viri eminentissimi. 
59 André Chastagnol, L’Histoire Auguste et le rang des préfets du prétoire, Recherches sur l’Histoire Auguste, p. 41- 
45; Bernard Rémy, Ornati et ornamenta quaestoria, praetoria et consularia sous le Haut-Empire romain, REA, 79, 
1976-1977, p. 160-198.  
60 SHA, Vita Severi Alexandri, 21, 4 . 

 58



clarissimus vir, ci beneficia de o adevărată adlectio. El era înscris automat în rândul foştilor pretori 
(adlectus inter praetorios). Mai rămânea posibilitatea ca, o dată cu ieşirea din funcţie fostul prefect 
al pretoriului, care avea rangul de vir eminentissimus, acesta să beneficieze de favoarea unei 
adlectio. L. Iulius Ursus a fost admis în anul 83-84 în rândurile Senatului şi numit consul suffectus, 
prin favorul lui Domiatianus, în anul 8461. O situaţie aproape analogă întâlnim în cazul lui Sex. 
Attius Suburanus, prefect al corhortelor pretoriene între anii 100-101, şi consul suffect în 10162. 
Aşadar, cele două cazuri ilustrează situaţia descrisă în Historia Augusta, prin care prefectul 
pretoriului devenea nu doar clarissimus vir, ci beneficia de avatantajele unei adevărate adlectio, 
fiind înscris automat în rândul foştilor pretori şi desemnat consul suffect. P. Acilius Attianus, 
praefectus praetorio între anii 117-123 şi tutorele lui Hadrianus, a primit ornamentele consulare 
apoi a fost primit în Senat, probabil printr-o adlectio inter praetorios63. M. Petronius Mamertinus, 
praefectus praetorio între anii 139-142, care, după toate probabilităţile, poate fi identificat cu 
consulul ordinar Mamertinus, din anul 150, a fost, de asemenea, adlectus inter praetorios imediat 
după ieşirea din funcţie, sau după câţiva ani64. În sfârşit, începând cu domnia lui Commodus, vom 
întâlni primul caz pentru o situaţie care va deveni caracteristică pentru secolul III: înscrierea directă 
a prefecţilor pretoriului printre consulari, adlectio inter consulares după retragerea din funcţie. 
Avem, în acest sens, exemplul lui Tarrutienus Paternus care, a fost înlăturat de Commodus în 182, 
ca urmare a intrigilor lui Perennis65.  

Începând cu domnia Severilor, au survenit unele schimbări. Astfel, Plautianus, socrul 
viitorului împărat Caracalla, a obţinut ornamentele consulare, iar, în 202, a fost adlectio inte 
praetorios şi desemnat consul pentru anul 203. El s rămâs, până la căderea sa, în 205, prefect al 
gărzilor pretoriene. Este de remarcat faptul că în anul 203, deşi aflat la primul consulat, el a fost 
numit consul iterum. Septimius Severus a fost primul împărat care a încălcat o regulă institiuită de 
Augustus, potrivit căreia ornamenta consularia nu pot fi asimilate cu un consulat propriu-zis66. Cu 
toate acestea, până în anul 223, prefecţii pretoriului au fost numiţi consuli abia după ieşirea din 
funcţia de prefect al pretoriului. Ulterior, însă, situaţia extraordinară întâlnită în cazul lui Plautianus 
a deveni o regulă. Pentru a-i onora pe anumiţi prefecţi ai pretoriului, împăraţii nu le-au decernat 
acestora ornamentele consulare, ci le-au acordat consulatul, suffect sau ordinar. Astfel, simultan, ei 
erau dăruiţi cu laticlava şi deveneau adlecti odată cu intrarea în magistratură. Deşi deveniţi senatori, 
aceştia continuau să deţină comanda cohortelor pretoriene. Întâlnim numeroase exemple de acest 
gen până în epoca lui Constantin cel Mare. Cu toate acestea, numeroşi prefecţi ai pretoriului nu au 
beneficiat de această favoare şi au continuat să rămână viri eminentissimi67. Din păcate, după epoca 
lui Severus Alexander, inscripţiile sunt mai puţine şi nu ştim dacă, exceptându-i pe prefecţii 
pretoriului, au mai fost promovaţi în ordinul senatorial membri ai elitelor municipale sau cavaleri. 
În oraşele din provincii sunt atestaţi numeroşi laticlavii, care nu sunt, totuşi, senatori68. Deşi nu mai 
este menţionată în inscripţii, procedura adlectio continuă să existe. Nu cunoaştem, din epoca lui 
Constantin cel Mare, decât doi adlecti inter consulares69. Se pare, totuşi, că adlectio inter 
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quaestorios şi adlectio inter tribunicios au dsipărut în perioada tulbure a anarhiei militare din 
secolul III p. Chr., şi nu au mai fost efectuate promovări în ordinul senatorial decât la cel mai înalt 
eşalon, inter praetorios şi inter consulares70. În secolul IV s-a revenit, în mod paradoxal, la o 
situaţie existentă la începuturile Republicii: din cauza scăderii vârstei la care puteau fi asumate 
magistraturile, primirea în Senatul de la Roma venea după asumarea preturii, nu a quaesturii. 
Dimpotrivă, la Constantinopole, intrarea în Senat devenea posibilă prin adlectio inter tribunicios, 
care nu mai exista la Roma71. Adlecti erau desemnaţi de Senat, dar era necesară confirmarea lor de 
către împărat, printr-un codicillus clarissimatus72.  

În contrast cu imaginea defavorabilă a împăratului Domitianus, care transpare în paginile 
lucrării scrise de Tacitus în tinereţe, De Vita Agricolae, sursele epigrafice ne oferă numeroase 
informaţii cu privire la cariera stralucită parcursă de numeroşi membri ai ordinului senatorial, dintre 
care unii proveneau din tagma cavalerilor. Un exemplu elocvent îl constituie cazul lui Marcus 
Nigrinus Curiatius Maternus73. Doi erudiţi germani, Géza Alföldy şi Helmut Halfmann au formulat 
îndrăzneaţa ipoteză potrivit căreia, în timpul domniei lui Nerva, înainte ca Traianus să fie asociat la 
imperium, a existat un puternic curent de opinie favorabil lui Curiatius Maternus. Dacă acesta ar fi 
avut câştig de cauză, el ar fi fost primul împărat roman provenit din ordinul ecvestru. Curiatius 
Maternus a fost numit guvernator în Syria, în anul 95, iar sfârşitul mandatului său în această 
provincie coincide cu momentul dispariţiei lui Nerva, când Traianus a început să domnească 
singur74. Studiind cariera senatorului Aulus Larcius Priscus75, care, după ce a asumat quaestura, a 
fost numit legat al legiunii IIII Scythica, aflată la Zeugma76, înainte de asumarea tribunatului plebei 
şi a preturii, cei doi învătaţi germani au observat că acesta a beneficiat de o promovare cel puţin 
surprinzătoare, el fiind numit guvernator, ce-i drept, cu titlu provizoriu, al Syriei. Numirea 
excepţională a unui legat de legiune, care nu asumase nici măcar pretura, în fruntea Syriei, nu putea 
fi motivată decât prin existenţa unei situaţii excepţionale, provocată, probabil, de ambiţiile 
imperiale ale guvernatorului acesteia, Curiatius Maternus. Acesta a fost, probabil, nemulţumit de 
ascensiunea lui Traian la puterea supremă, motiv pentru care a fost înlocuit cu un om fidel 
împăratului77.  
 Din timpul domniei lui Traianus sunt atestate şapte cazuri de promovare a unor cavaleri în 
ordinul senatorial, însă, după cum se va observa în continuare, acestea nu sunt reprezentative pentru 
procedeul de adlectio. 

Unul dintre prefecţii pretoriului din primii ani ai lui Traianus, Sextus Attius Suburanus 
Aemilianus, a beneficiat de o favoare deosebită, el fiind ales consul suffectus, în anul 10178. Trei ani 
mai târziu, Suburanus va asuma consulatul ordinar, fapt care dovedeşte că înnobilarea sa nu a fost 
un simplu pretext pentru a fi îndepărtat din importanta poziţie de praefectus praetorio, după cum 
susţinea H.-G. Pflaum79. 
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Un alt caz demn de a fi remarcat este cel al principelui maur Lusius Quietus80, participant la 
ambele războaie dacice şi la războiul parthic al lui Traianus, considerat de către istoricul Ammianus 
Marcellinus drept unul dintre cei trei mari strategi ai Romei în Orient, alături de Domitius Corbulo 
şi Theodosius81. Numit comandant al unor unităţi de cavalerie maură, Quietus a avut o ascensiune 
spectaculoasă în timpul războiului parthic; el a fost admis în ordinul senatorial inter praetorios, 
pentru meritele sale excepţionale pe câmpul de luptă, şi a exercitat magistratura de consul suffectus, 
dar in absentia, în anul 11782. Mai mult, se pare că principele maur a fost primul guvernator de rang 
consular al Iudeei83, unde a fost trimis pentru a reprima revolta populaţiei acestei provincii, 
declanşată în timp ce armatele romane erau angajate pe frontul parthic. Lusius Quietus a fost unul 
dintre cei patru consulari, care, nemulţumiţi de venirea lui Hadrianus la tron, au organizat un 
complot împotriva acestuia, reprimat, însă, cu rapiditate, şi soldat cu executarea conspiratorilor84. 

Un caz aparte îl constituie cariera lui Claudius Severus, primul guvernator al provinciei 
Arabia, creată de Traianus în 106. După efectuarea unui an de tribunat militar în legiunea VI 
Ferrata (ca tribunus angusticlavius), care era cantonată în Syria, la Samosata85, în primul an de 
domnie al lui Traianus, Claudius Severus a fost promovat în ordinul senatorial inter quaestorios, în 
jurul anului 100 p.Ch., promovat din nou, la recomandarea împăratului, inter tribunicios, numit 
praetor şi apoi commandant al legiunii III Cyrenaica, dislocată în Iudaea pentru a participa la 
operaţiunile împotriva regatului nabateean86. Claudius Severus a devenit, apoi, primul guvernator al 
Arabiei, unde este atestat în anul 10787, dar şi în anul 11588, el asumând această poziţie pentru o 
perioadă neobişnuit de lungă. O altă trăsătură ilustrativă pentru caracterul atipic al carierei acestui 
senator o constituie numirea sa în magistratura de consul suffectus în anul 112, pe care l-a exercitat 
in absentia, aşadar cu trei ani înainte de a părăsi provincia pe care o guverna89. Se pare că 
ascensiunea politică a lui Claudius Severus s-a datorat şi originii sale, el fiind unul dintre 
descendenţii regilor Galatiei90. 

Tiberius Claudius Augustanus Alpinus Lucius Bellicius Sollers a asumat primele trei miliţii 
ecvestre, apoi a efectuat două procuratele. În această perioadă a fost adoptat de către un Bellicius 
Sollers, probabil un personaj de rang senatorial. Tiberius Claudius Alpinus a fost promovat în 
ordinul senatorial, printre foştii pretori, la recomandarea lui Traianus. Ulterior, Claudius 
Augustanus a fost numit în fruntea Arabiei, fiind cel de-al doilea guvernator al acestei provincii. El 
a asumat consulatul în timpul aceluiaşi împărat, la o dată necunoscută. A murit în primii ani ai 
domniei lui Hadrianus91. 
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[---]us Cam(ilia tribu) Celsus a fost identificat, în mod ipotetic, cu Lucius Publilius Celsus 
(consul în anul 113). După ce a parcurs treptele serviciului militar ecvestru, personajul a fost 
promovat de către împăratul Traianus în ordinul senatorial, dar a fost obligat să asume toate 
magistraturile pe care le presupune cursus honorum senatorial92. Acest personaj a fost unul dintre 
cei patru consulari care au pus la cale complotul împotriva împăratului Hadrianus chiar în primele 
zile ale Principatului acestuia93.  

C. Sagurius Priscus94 a efectuat primele trei miliţii ecvestre în ultimii ani ai lui Traianus sau 
în primii ani ai succesorului sau. La fel ca şi Celsus, după adlectio in amplissimum ordinem, 
Sagurius Priscus a parcurs treptele carierei senatoriale. Insă, după cum o demonstrează inscripţia 
onorifică dedicată acestui personaj, evoluţia carierei lui Sagurius Priscus a fost mediocră. După ce a 
fost desemnat pretor, Priscus nu a mai asumat nici o magistratură sau altă funcţie. 

[---]us Claudianus era originar din oraşul Xanthos, din Lycia95. A efectuat serviciul militar 
ecvestru, apoi a fost promovat de împărat în ordo senatorius, fiind primul din familia sa care a 
pătruns în elita societăţii romane. După toate probabilităţile, Claudianus a fost admis în ordinul 
senatorial printre foştii tribuni, asumând, ulterior, pretura. După pretură, Claudianus a fost legat al 
proconsulului Ahaiei şi apoi, al proconsulului Asiei, fiind numit, ulterior, comandant al legiunii II 
Traiana Fortis, cu titlul de legatus legionis. Faptul că legiunea, recent creată de către Traianus, era 
comandată de un legat de rang senatorial, dovedeşte că aceasta nu se afla încă în Egipt96. 
Claudianus a fost numit, apoi, proconsul al Macedoniei, evoluţia ulterioară a carierei sale fiindu-ne 
necunoscută. 
 Primul cavaler promovat de Hadrianus în ordinul senatorial a fost chiar tutorele său din 
tinereţe, Acilius Attianus, ajuns, între timp, prefect al cohortelor pretoriene97. Această promovare a 
reprezentat, de fapt, o înlăturare a lui Attianus din puternica poziţie pe care o deţinea. Acilius 
Attianus nu a fost doar adlectus in amplissimum ordinem, ci a fost introdus chiar în Senat, şi a 
primit ornamentele consulare98. Reprimarea complotului celor patru consulari, la începutul domniei 
lui Hadrianus fusese organizată de Attianus, iar împăratul se simţea, fără îndoială, stingherit de 
puternica influenţă de care beneficia fostul său complice. 
 Lucius Aemilius Arcanus nu se numără printre personajele ilustre ale perioadei lui 
Hadrianus. După efectuarea a trei tribunate militare în cadrul celei de-a doua miliţii ecvestre99, 
Arcanus a fost promovat în ordinul senatorial, în care nu a făcut, totuşi, o carieră de excepţie. El a 
efectuat, mai intâi, o premagistratură, cea de sevir equitum Romanorum, după care a asumat, pe 
rând, magistraturile de cvestor şi tribun al plebei. Ultima poziţie cunoscută este cea de praetor 
designatus100. 
 Titus Flavius Longinus Quintus Marcius Turbo101 a fost favorizat în carieră de faptul că era 
ruda unuia dintre cei mai importanţi membri ai anturajului lui Hadrianus, Quintus Marcius Turbo 
Fronto Publicius Severus, prefectul gărzii pretoriene102. După ce a efectuat prima miliţie ecvestră, 
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ca prefect de cohortă auxiliară, T. Flavius Longinus Quintus Marcius Turbo a fost admis în ordo 
senatorius, unde a făcut o carieră remarcabilă în timpul împăraţilor Hadrianus şi Antoninus Pius: 
sevir turmae III equitum Romanorum, quaestor L. Caesaris ( în anul 136 sau 137), tribunus plebis, 
praetor, legatus legionis I Adiutricis (la Brigetio, în Pannonia Superior – A. Mócsy, RE, Suppl. IX, 
1962, s.v. Pannonia, 616), legatus pro praetore Galliae Lugdunensis, consul suffectus, curator 
operum locorumque publicorum, legatus Augusti pro praetore Moesiae Inferioris. 

Cariera lui Caius Iulius Iulianus103 nu reprezintă un exemplu remarcabil privind promovarea 
cavalerilor în ordinul senatorial. După efectuarea primelor trei miliţii ecvestre, acest personaj a fost 
admis în ordinul senatorial. După ce a fost sumit cvestor al provinciei senatoriale Baetica, a fost 
adlectus a divo Hadriano inter aedilicios. Nu sunt cunoscute informaţii asupra evoluţiei ulterioare a 
carierei sale. 

Marcus Sentius Proculus104 şi-a început cariera în ultimii ani ai lui Domitianus sau în primii 
ani ai domniei lui Traian, perioadă în care el a efectuat primele trei miliţii ecvestre. Ulterior, Sentius 
Proculus a fost promovat în ordinul senatorial şi a asumat, succesiv, cvestura, tribunatul plebei şi 
pretura. În primii ani ai domniei lui Hadrianus, Proculus a fost numit legat al proconsulului 
Africii105, fapt care demonstrează că avansarea sa a fost lentă şi nu a fost urmată de demnităţi mai 
importante.  

Publius Cassius [P.f. Pap(iria)……]106 a fost un valorors ofiţer de rang ecvestru, el fiind 
decorat pentru bravura dovedită în războaiele dacice ale lui Traianus. După efectuarea celor patru 
miliţii ecvestre, el a fost numit procurator centenar şi apoi procurator al Cappadociei şi Armeniei, în 
anii războiului parthic al lui Traianus (114-117)107 şi promovat, de către Hadrianus, în ordinul 
senatorial. A fost identificat cu P. Cassius Secundus108, legatus Augusti pro praetore în Africa, în 
perioada 135-138 şi desemnat consul suffectus în anul 138. 

Tiberius Claudius Quartinus a jucat un rol important în timpul lui Hadrianus. Prima funcţie 
din cariera acestui personaj în legătură cu care avem informaţii este de cea de tribun angusticlav al 
legiunii III Cyrenaica. Admis în ordinul senatorial în ultimii ani ai lui Traianus, a deţinut, succesiv, 
magistraturile de cvestor, urba, edil al plebei şi pretor. În calitate de vir praetorius, el a îndeplinit 
timp de un an funcţia de legat al proconsulului Asiei, apoi pe cea de juridicus în Hispania Citerior, 
unde este atestat şi la 9 octombrie 119109. Învăţatul german G. Alföldy a emis ipoteza potrivit căreia 
Claudius Quartinus se afla încă în Hispania Citerior în anul 122, când împăratul Hadrianus a vizitat 
provincia. Cu acest prilej, potrivit aceluiaşi autor, Quartinus ar fi fost însărcinat cu recrutarea de noi 
efective. Ca urmare a crizei parthice izbucnite în anul 123, Hadrianus a plecat în Syria110, unde i-a 
incredinţat lui Quartinus, care îl insoţea în calitate de comes, comanda unor vexilaţii din legiunile II 
Traiana şi III Cyrenaica111. În perioada 127-130, Quartinus a guvernat Gallia Lugdunensis112. După 
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asumarea consulatului suffect, probabil începând cu 1 martie 130113, a guvernat Germania Superior 
(133-135)114 şi Britannia (135-138)115. 

Caius Iulius Severus era descendentul regilor galaţi, şi înrudit cu mai mulţi senatori 
aparţinând unei gens Iulia de origine orientală116. După efectuarea miliţiilor ecvestre în perioada 
războiului parthic al lui Traianus, Iulius Severus a fost promovat, de către succesorul acestuia, în 
ordinul senatorial inter tribunicios. După exercitarea preturii, el a îndeplinit o misiune specială în 
provincia Asia, din însărcinarea lui Hadrianus. În timpul revoltei iudaice, desfăşurate între anii 132-
135, Iulius Severus a deţinut comanda legiunii IIII Scythica, care staţiona la Zeugma, in Syria117. 
Tot în această perioadă a fost numit locţiitor al guvernatorului provinciei, Poblicius Marcellus. A 
guvernat apoi Achaia, în calitate de proconsul, şi Bithynia, dar cu rangul de legatus Augusti pro 
praetore118. Înainte de a fi ales consul suffectus, în anul 139, Iulius Severus a îndeplinit funcţia de 
praefectus aerarii Saturni. În timpul lui Antoninus Pius, a ocupat poziţia de curator operum 
locorumque publicorum, apoi a guvernat Germania Inferior. În 145 a administrat provincia Asia, 
având titlul de proconsul119. 

Fără indoiala, unul dintre cei mai ilustre personaje din timpul lui Hadrianus, şi care s-a 
bucurat de favorurile imperiale, fiind promovat din ordinul ecvestru în ordinul senatorial, a fost 
istoricul Lucius Flavius Arrianus120. Născut la Nicomedia, în Bithynia, Arrianus a efectuat primele 
doua miliţii ecvestre, şi se presupune că a participat la războaiele dacice ale lui Traianus în calitate 
de tribunus angusticlavius121. 

L-a însoţit pe Caius Avidius Nigrinus în Achaia, unde acesta fusese trimis cu o însărcinare 
specială din partea împăratului, cu rangul de legatus Augusti pro praetore, în jurul anului 110122. A 
fost promovat în ordinul senatorial în primii ani ai domniei lui Hadrianus, fiind adlectus inter 
praetorios. A comandat o legiune în una din provinciile danubiene123, apoi a guvernat Baetica, în 
jurul anului 125. Dupa ce l-a însoţit pe Hadrianus în Africa, în calitate de comes, Arrianus a devenit 
consul suffectus, în jurul anului 129/130. A efectuat o curatelă la Roma, şi a guvernat provincia 
imperială Cappadocia, între anii 131-137124, unde s-a distins într-o luptă împotriva alanilor125.  
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Caius Iulius Bassus era originar din Pergam, asemenea marelui general al epocii lui 
Traianus, Caius Iulius Quadratus Bassus. H. Halfmann a presupus că Iulius Bassus era fiul 
generalului lui Traianus126, fapt care nu ne-ar permite să afirmăm că acest personaj este de origine 
ecvestră. Cu toate acestea, în Pergam mai este atestat, în anul 129, un C. Iulius Bassus Claudianus, 
care avea titlul de strateg eponim al oraşului127, ceea ce demonstrează că nu toţi descendenţii 
familiei regale elenistice din Pergam, din care făceau parte numeroase personaje ce purtau 
gentiliciul Iulius128, aparţineau ordinului senatorial. Mai mult, în textul unei inscripţii, gravate pe 
baza unei statui, este menţionat un Gaius Iulius Bassus a militiis129, care era, aşadar, membru al 
ordinului ecvestru. Se poate presupune că, după efectuarea miliţiilor ecvestre sau la o dată mai 
târzie, Iulius Bassus a fost promovat în ordinul senatorial (adlectus inter praetorios ?), fiind identic 
cu personajul a cărui cariera a fost studiată de Halfmann. C. Iulius Bassus a guvernat Dacia 
Superior, între anii 135-138, şi a fost numit consul suffectus, în ultima parte a anului 139130, fiind 
atestat ca guvernator al provinciei Pannonia Superior, în perioada 141/142-145/146131. 

Însă adevarata consacrare o vor primi cavalerii începând abia cu domniile următorilor 
principi ai dinastiei Antoninilor, Antoninus Pius şi Marcus Aurelius. În această perioadă, cavalerii 
care au fost înnobilaţi au parcurs toate treptele unei frumoase cariere senatoriale, ajungând, chiar, să 
obţină puterea supremă, cum a fost cazul lui Publius Helvius Pertinax. 

Printre motivele care i-au determinat pe cei doi principi să îi promoveze pe membrii 
ordinului ecvestru s-au numărat nevoia de funcţionari competenţi şi cu experienţă administrativă, 
câştigată prin efectuarea procuratelelor, şi militară, obţinută în cadrul miliţiilor ecvestre, în 
condiţiile în care populaţiilor barbare exercitau presiuni crescânde asupra frontierelor romane, mai 
ales în timpul lui Marcus Aurelius. Cu siguranţă, cei 10-12 ani de serviciu militar efectuaţi în 
miliţiile ecvestre făceau ca aceşti homines novi să beneficieze de o semnificativă experienţă militară 
în momentul când ajungeau la comanda unor legiuni, cu mult superioară celor care aparţineau 
ordinului senatorial prin naştere, care nu serviseră decat cel mult doi sau trei ani în armată, ca 
tribuni laticlavii. Totodată, începând cu Hadrianus, şi continuând cu cei doi Antonini, cavalerii au 
căpătat o pondere tot mai mare în birocraţia imperială, pe măsura adâncirii gradului de etatizare a 
administraţiei centrale şi provinciale. Războiul cu parthii (161-166) şi războaiele cu Quadi şi 
Marcommanii (166-175; 177-180) le-au permis, de asemenea, multor valoroşi ofiţeri de rang 
ecvestru să se distingă, fapt care a contribuit la promovarea acestora până la cele mai înalte trepte 
ale carierei senatoriale. Nu a fost lipsită de importanţă nici fidelitatea faţă de împăratul legitim, 
demonstrată de către unii dintre aceştia în timpul uzurpării generalului Avidius Cassius. Pe de altă 
parte, unii dintre noii senatori erau fiii unor membri iluştri ai ordinului ecvestru sau au fost adoptaţi 
de reprezentanţi ai ordinului senatorial. 

Marcus Statius Priscus Licinius Italicus era originar din Dalmatia132. El şi-a început cariera 
ecvestră în calitate de praefectus cohortis IIII Lingonum, care staţiona în Britannia133, în perioada în 
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care această provincie era guvernată de Cn. Minicius Faustinus Sextus Iulius Severus, care, ca şi 
Statius Priscus, era originar din Dalmatia134. După ce superiorul său a fost numit în fruntea 
armatelor romane trimise de Hadrianus să reprime revolta iudeilor, condusă de Simon Bar Kochba, 
Statius Priscus l-a urmat în Orient, unde a fost numit tribun militar în legiunea III Gallica, aflată în 
Syria135, şi s-a distins în timpul operaţiunilor militare, fiind decorat de către împăratul Hadrianus136. 
Ulterior, Statius Priscus a efectuat două tribunate militare în legiunile X Gemina, care staţiona la 
Vindobona, şi I Adiutrix, cantonată la Brigetio, ambele situate în Pannonia Superior137. După ce a 
comandat, în cadrul celei de-a treia miliţii ecvestre, ala I praetoria civium Romanorum, care 
staţiona în Cappadocia138, Statius Priscus a fost numit procurator XX hereditatium provin(ciarum) 
Narbones(is) et Aquitaniae, procuratelă de rang sexagenar139. 
 Ulterior, Antoninus Pius l-a promovat pe Statius Priscus în ordinul senatorial. Însă Statius 
Priscus nu a pătruns în ordo senatorius prin adlectio, ci a asumat, pentru început, quaestura, când 
avea, probabil, cel puţin 35 de ani (fiind cu aproximativ 10 ani mai în vârstă decăt colegii săi care 
aparţineau ordinului senatorial prin naştere). Apoi, Statius Priscus a fost numit, pe rând, tribunus 
plebis, praetor inter cives et peregrinos, şi sacerdos Titialis Flavialis140. Din acest moment,cariera 
lui Statius Priscus a progresat cu rapiditate: el nu a mai fost numit legatus legionis, ci a devenit 
legatus Augusti pro praetore provinciae Daciae Superioris, deţinând, în această calitate, şi comanda 
legiunii XIII Gemina, în perioada 155-158141. După exercitarea consulatului ordinar, în 159142, 
Statius Priscus a fost numit curator alvei Tiberis et cloacarum Urbis143. În 161, Statius Priscus a 
devenit guvernator al Moesiei Superior144, şi, în 162 sau 163, al Britanniei145. Însă, după scurt timp, 
Statius Priscus a fost numit în fruntea provinciei Cappadocia146, luând comanda trupelor romane 
care au cucerit Armenia în timpul războiului parthic condus de Lucius Verus147. Nu sunt cunoscute 
detalii din cariera lui Statius Priscus ulterioare campaniei parthice. 
 Cel mai elocvent exemplu cu privire la posibilităţile de avansare în carieră pentru un 
membru al ordinului ecvestru îl reprezintă, fără indoială, cazul lui Publius Helvius Pertinax148. 
Nepot al unui libert, tânărul Pertinax şi-a început cariera ecvestră. El a efectuat, pentru început, 
primele trei miliţii ecvestre: praefectus cohortis (probabil VII Gallorum, in Syria149), tribunus 

                                                                                                                                            
133 C. Cichorius, RE IV, 1901, col. 309-310, s.v. Cohors. 
134 H. Devijver, op.cit.,V, Suppl. II, S78; pentru guvernământul lui Sextus Iulius Severus în Britannia, vezi B. E. 
Thomasson, LP, col. 71, nr. 18. 
135 E. Ritterling, RE XII, 1925, col. 1530, , s.v. Legio. 
136 V. A. Maxfield, The Military Decorations of the Roman Army, Londra, 1981, p. 176, 241. 
137 Pentru legio X Gemina, vezi E. Ritterling, RE, XII, 1925, col. 1688, s.v. Legio şi A. Mócsy, RE, Suppl. IX, 1962, col. 
1616, s.v. Pannonia; pentru legio I Adiutrix, vezi E. Ritterling, RE XII, 1925, col. 1402, şi A. Mócsy, loc.cit. 
138 G. Alföldy, Die Hilfstruppen der römischen Provinz Germania Inferior, ES, 6, Düsseldorf , 1968, p. 30-31; W. 
Hüttl, Antoninus Pius, Praga, 1933, p. 245, nota 66; A.Mócsy, op.cit., col. 620; E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und 
Truppenkörper im romischen Deutschland unter dem Prinzipat, Viena, 1932; W. Wagner, Die Dislokation der 
römischen Auxiliarformationen in den Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien von Augustus bis 
Gallienus, Berlin, 1938, p. 62-64. 
139 H.-G. Pflaum, op.cit., p. 161-164. 
140 H.-G. Pflaum, Un nouveau gouverneur de la province de Rhétie, proche parent de l’impératrice Julia Domna, à 
propos d’une inscription récement découverte à Augsbourg, BVbl., 27, 1962, p. 96-97, nr. 12= Scripta Varia, II, p. 113-
114. 
141 Cfr. Constantin C. Petolescu, IDRE I, p. 41-41, nr. 9; I. Piso, Fasti Daciae. Die senatorischen Amsträger, Antiquitas, 
I, 43, Bonn, 1993, p. 66-73.  
142 A. Degrassi, I fasti consolari dell’Impero Romano, Roma, 1952, p. 45; G. Alföldy, Konsulat und Senatorenstand 
unter den Antoninen. Prosopographische Untersuchungen zur senatorischen Führungeschicht. Habelt, Bonn, 1977, p. 
172, 219, 274-275, 332. 
143 J. Le Gall, Le fleuve Tibre de Rome dans l’Antiquité, Paris, 1953, p. 142, nr. 17. 
144 B.E. Thomasson, LP, col. 127, nr. 43. 
145 Ibidem, col. 72, nr. 26. 
146 Ibidem, col. 270, nr. 30. 
147 CIL III, 7505 = ILS, 2311 = ISM V, 160; Vezi PIR I, S 636. 
148 PIR II, H 73; Constantin C. Petolescu, IDRE, I, p. 201-203, nr. 197. 
149 SHA, Vita Pertinacis, 1,4-6; H. Devijver, op.cit., I, H 9. 
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militum legionis VI Victricis (în timpul războiului parthic condus de Lucius Verus150), praefectus 
cohortis I vel II Tungrorum miliariae (tot în Britannia, care deşi avea un efectiv de 1.000 de 
oameni, era comandată de un prefect151), şi praefectus alae miliariae (în Moesia)152. Pertinax a 
urmat, ulterior, o carieră procuratoriană: procurator ad alimenta per viam Aemiliam (sexagenarius, 
în jur de 168), praefectus classis Germanicae (centenarius, în anul 169), procurator în Dacia 
(ducenarius, în anul 170)153. A căzut în dizgraţia împăratului Marcus Aurelius, care îl suspecta de 
unele intrigi, dar i-a fost permis să îşi continue cariera, prin intervenţia ginerelui acestuia, Tiberius 
Claudius Pompeianus, sub ordinele căruia deţinut comanda unor detaşamente de cavalerie 
(aproximativ 170-171)154. Probabil cu ajutorul aceluiaşi influent personaj, dar şi datorită meritelor 
sale, Pertinax a fost admis în ordinul senatorial inter praetorios, în jurul anului 171/172155. Pertinax 
a fost numit la comanda legiunii I Adiutrix156, care staţiona la Brigetio, în Pannonia Superior157. 
Graţie experienţei sale militare şi bravurii dovedite în timpul primului război Marcomannic, 
împăratul l-a recomandat pentru magistratura de consul suffectus, în 175, pe care a exercitat-o in 
absentia158. După reprimarea revoltei lui Avidius Cassius, în timpul căreia a fost comes Augusti per 
Orientem159, Pertinax a guvernat, pe rând, patru provincii imperiale de rang consular: Moesia 
Superior160 (175/176-177/178), Dacia (177/178-179, atestat, aici, printr-o diplomă militară161), 
Syria162 (179-182) şi Britania (185/190)163. În timpul lui Commodus, Pertinax a mai îndeplinit 
funcţia de praefectus alimentorum (în jurul anului 187)164, a guvernat provincia senatorială Africa 
(188/192)165, a fost numit praefectus Urbi166 (cea mai înaltă funcţie rezervată senatorilor), iar în 
anul 192 a fost ales consul II167. După asasinarea lui Commodus, a fost numit împărat, dar a domnit 
doar 87 de zile, fiind asasinat de garda pretoriană168. 
 Caius Vettius Sabinianus Iulius Hospes era originar din Thuburbo Maius (Africa 
Proconsularis)169, şi ar fi fost adoptat de către M. Vettius Latro, numit procurator al Mauretaniei 
Caesariensis, în anul 128170. Mireille Corbier considera că Iulius Hospes a fost adoptat de către C. 
Vettius Sabinus Granianus, quaestor pro praetore în Ahaia, la sfârşitul secolului I- începutul 
secolului II p.Chr.171 Caii Vettii sunt bine reprezentaţi în Thuburbo Maius, fapt care ar explica 
motivul pentru care acest personaj a fost onorat cu titlul de patronus coloniae Aureliae 
Commodae172. Tânărul Caius Vettius Sabinianus şi-a început cariera ecvestră ca praefectus cohortis 

                                           
150 SHA, Vita Pertinacis, 2,1. 
151 Constantin C. Petolescu, loc.cit.; H. Devijver, op.cit.,I, H 9; III, H 9; IV, Suppl. I, H 9; V, Suppl. II, H9; M. G. Jarret, 
Non-Legionary Troops in Roman Britain: Part One, the Units, Britannia, 25, 1994, p. 48-50, nr. 4-5. 
152SHA, Vita Pertinacis, 2,2; CIL, III, 3232; pentru miliţiile ecvestre, vezi şi Cassius Dio, 73,3,1.2. 
153 SHA, Vita Pertinacis, 2, 2-3; pentru procuratela deţinută în Dacia, cfr. Constantin C. Petolescu, loc. cit. 
154 SHA, Vita Pertinacis, 2, 2,4-6. 
155 Ibidem. 
156 Ibidem, 2, 5-7. 
157 E. Ritterling, RE XII, 1925, col. 1392, s.v. Legio; A. Mócsy, RE, Suppl IX, 1962, col. 616, s.v. Pannonia. 
158 SHA, Vita Pertinacis, 2, 2; P.M.M. Leunissen, Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus 
Alexander (180-235 n. Chr.), Amsterdam, 1989, p. 144. 
159 Ibidem, 2,9. 
160 B. E. Thomasson, LP, col. 128, nr. 47: col. 137, nr. 98; cfr AE 1983, 877. 
161 I. Piso – Doinea Benea, Das Militärdiplom von Drobeta, ZPE, 56, 1984, p. 263-295= RMD, 123 = AE 1987, 843: 
I.Piso, op.cit., p. 117-130, nr. 25; B.E. Thomason, LP, col. 155, nr. 39. 
162 B.E. Thomasson, LP, col 313, nr. 63; P.M.M. Leunissen, op. cit., p. 207. 
163 B.E. Thomasson, LP, col. 72, nr. 31; P.M.M. Leunissen, op.cit., p. 213. 
164 P.M.M. Leunissen, op.cit., p. 230. 
165 Ibidem, p. 262; B. E. Thomasson, LP, col. 384, nr. 107. 
166 P.M.M. Leunissen, op.cit., p. 319. 
167 Ibidem. 
168 PIR2, H 73. 
169 R. Cagnat, A. Merlin, L. Chatelain, ILA, 281= AE 1920, 45. 
170 M.G. Jarrett, ES, 9, 1972, p. 213; AE 1939, 81= ILT, 270; Constantin C. Petolescu, IDRE II, 424-426. 
171 Mireille Corbier, Tituli, 5, 1982, p. 734; AE, 1947, 87. 
172 F. Engesser, Der Stadtpatronat in Italien und den Westprovinzen des römischen Reiches bis Diokletian, 
Dissertationes Freiburg, 1957, p. 72-73, nr. 94. 
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II Flaviae Commagenorum, care staţiona la Micia, în Dacia Superior173. El a efectuat a doua miliţie 
ecvestră ca tribun militar în legiunea I Italica, aflată la Novae, în Moesia Inferior174. A fost 
translatus in amplissimum ordinem, de către împăratul Antoninus Pius, însă numai după ce a 
asumat quaestura (C. Vettius Sabinianus avea, probabil, cel mult 30 de ani)175. C. Vettius 
Sabininianus a asumat, ulterior, tribunatul plebei si pretura, apoi a exercitat o serie de funcţii, în 
calitate de vir praetorius: legat al proconsulului provinciei Asia, leg(atus) Aug(usti) ad ordinandos 
status insularum Cycladum (a fost însărcinat de Antoninus Pius, în circumstanţe necunoscute, cu 
restabilirea situaţiei financiare a insulelor Ciclade, care constituiau un district al provinciei Asia)176 
şi iuridicus per tractus Etruriae Aemiliae Liguriae177; a fost numit legatus legionis III Italicae 
Concordis, care fusese creată de curând (în jurul anului 169, după care va staţiona în Raetia)178. A 
efectuat o nouă misiune cu caracter excepţional, ca legatus Augusti rationibus putandis trium 
Galliarum, fiind însărcinat cu verificarea conturilor înscrise în arca Galliarum179. A comandat 
legiunea XIIII Gemina, care staţiona la Carnuntum, fiind totodată, iuridicus Pannoniae 
Superioris180. După ce a exercitat funcţia de praefectus aerarium Saturni, care i-ar fi permis, apoi, 
să candideze la consulat, C. Vettius Sabinianus a mai efectuat o misiune în calitate de vir 
praetorius, fiind numit legatus Augusti pro praetore Pannoniae Inferioris181. Participând la războiul 
impotriva sarmaţilor, sub comanda împăratului Marcus Aurelius, a fost decorat pentru bravură182. În 
timpul revoltei lui Avidius Cassius, în anul 175, C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes a luat 
comanda unor vexillaţii din Illyricum, fiind însărcinat de către împărat cu apărarea capitalei183. Ales 
consul suffectus, în jurul anului 176184, a avut şase misiuni ca senator de rang consular. A guvernat 
Dalmatia (între 178-179)185, Tres Daciae (în jur de 184)186, şi Pannonia Superior (între 184-185)187. 
În ultimii ani ai lui Commodus, a fost proconsul al Africii188. După asumarea consulatului, C. 
Vettius Sabinianus Iulius Hospes a exercitat şi două demnităţi civile: curator aedium sacrarum et 
rei publicae Puteolanorum şi sodalis Titialis189, probabil înainte de guvernarea Pannoniei Superior. 
 O situaţie aparte o reprezintă cea a lui T. Flavius Priscus Gallonius Fronto Quintus Marcius 
Turbo, identificat şi sub numele de C. Gallonius Fronto Q. Marcius Turbo190. Perioada de început a 
carierei acestui personaj nu este cunoscută, dar se poate presupune că a efectuat serviciul militar în 

                                           
173 W. Wagner, op.cit., p. 124-126; J. Beneš, Auxilia Romana in Moesia atque in Dacia. Zu den Fragen des römischen 
Verteidigungssystems im unteren Donauraum und in den angrenzenden Gebieten, Praga, 1978, p. 27, nr. 73/36; 
Constantin C. Petolescu, SCIVA 46, 1995, 3-4, p. 250-252, nr. 30; idem, Die Auxiliareinheiten im römischen Dakien, 
AMN, 34,I, 1997, p. 92-94; CIL III, 7854=1619=IDR III/3, 108. 
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180 E. Ritterling, RE XII, 1925, col. 1739, s.v. Legio ; A. Mócsy, RE Suppl. IX (1962), col. 615-616; J. Fitz, Legati 
Legionum Pannoniae Inferioris, AAASH, 9, 1961, p. 183-185, A. R. Birley, Tituli, 4, p. 244, 247. 
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182 V.A. Maxfield, op.cit., p. 148. 
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184 A. Degrassi, op.cit., p. 49; G. Alföldy, op.cit., p. 190. 
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miliţiile ecvestre191; ulterior, a urmat o carieră procuratoriană: procurator ad census, într-o 
provincie necunoscută, procurator XX hereditatium provinciae Syriae Palaestinae (aşadar, după 
135 p. Chr.), şi, în fine, a îndeplinit o misiune excepţională în Dacia Inferior, cu titlul de praefectus 
et prolegato, în primii ani ai domniei lui Antoninus Pius (142/143, sau 143/144). Situaţia 
excepţională apărută în Dacia Inferior, în această perioadă, după cum o dovedesc şi sursele 
literare192, a impus desfăşurarea unor efective dintr-o legiune în această provincie. Din acest motiv, 
lui T. Flavius Priscus Gallonius Fronto Q. Marcius Turbo i-a fost acordat titlul de pro legato (aşa 
cum a primit, cu un sfert de secol în urma, şi Q. Marcius Turbo Fronto Publicius Severus), ceea ce 
echivala cu conferirea unui imperium pro praetore. Astfel, el putea comanda efective aparţinând 
unor legiuni şi putea conduce expediţii militare în afara graniţelor provinciei193. Ulterior, a 
îndeplinit o misiune similară în Mauretenia Caesariensis, unde a deţinut titlul de procurator pro 
legato. A fost identificat cu C. Gallonius Fronto (PIR II, G 50), legatus Augusti pro praetore în 
Thracia, în anul 152194. Aşadar, T. Flavius Priscus Gallonius Fronto Q. Marcius Turbo a fost 
promovat de către Antoninus Pius în ordinul senatorial, fiind numit guvernator al provinciei 
imperiale Thracia, după asumarea preturii. Învăţaţii consideră că acest personaj este fratele lui T. 
Flavius Longinus Q. Marcius Turbo, legat al Moesiei Inferior, în jurul anului 155 (PIR II, F 305; B. 
E. Thomasson, LP, col. 134, nr. 86). De asemenea, se presupune că aceştia au fost adoptaţi de către 
Q. Marcius Turbo Fronto Publicius Severus195. 
 Perioada domniei lui Marcus Aurelius, care a fost marcată de războiul parthic şi de 
confruntările cu populaţiile barbare care ameninţau limes-ul dunărean, a constituit prilejul afirmării 
a numeroşi generali talentaţi, atât din ordinul senatorial, cât şi din ordinul ecvestru. O parte dintre 
aceştia erau cavaleri promovaţi în ordinul senatorial, fie în timpul acestui principe, fie sub domnia 
predecesorului său. Marcus Aurelius a ştiut să recunoască meritele acestor ofiţeri de valoare, pe care 
i-a avansat şi decorat pentru bravura dovedită în războaie. 
 T. Furius Victorinus şi-a început cariera prin efectuarea celor trei miliţii ecvestre: praefectus 
cohortis I Bracaraugustanorum, unitate transferată din Dacia Inferior în Britannia, în timpul lui 
Antoninus Pius196, tribunus militum legionis II Adiutricis, care staţiona la Aquincum, în Pannonia 
Inferior197, şi praefectus alae I Tungrorum Frontonianae, care se afla la Ilişua, în Dacia 
Porolissensis198. A continuat cu o carieră procuratoriană: a fost procurator centenar al Galatiei199, 
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Düsseldorf , 1968, p. 38-40; E. Stein, op.cit., p. 137-138; D. Protase, SCIVA 36, 1985, 3, p. 249-253 = Festschrift Betz, 
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procurator ducenar al Hispaniei Tarraconensis200, procurator Ludi Magni201, şi prefect al flotelor 
pretoriene de la Ravenna, şi, respectiv, de la Misenum. T. Furius Victorinus a ajuns, apoi, la cele 
mai înalte poziţii ale carierei ecvestre: a rationibus, praefectus annonae202, praefectus Aegypti203 şi, 
în sfârşit, praefectus praetorio204. A participat la războiul parthic condus de Lucius Verus, unde s-a 
distins, motiv pentru care a fost decorat de către împărat205. T. Furius Victorinus a fost recompensat, 
apoi, cu ornamenta consularia206, situaţie care îi permitea să poarte laticlava207 şi îi conferea rangul 
de clarissimus vir. A primit această distincţie alături de colegul său la comanda gărzilor pretoriene, 
Cornelius Repentinus208, atestat, împreună cu Victorinus, la Roma, în 163209. T. Flavius Victorinus 
a murit în anul 168, în cursul războiului împotriva Marcomannilor210. 
 Nu deţinem informaţii în legatură cu cariera lui Marcus Bassaeus Rufus, anterioare avansării 
sale la rangul de primus pilus. Cu siguranţă, Bassaeus Rufus a asumat mai multe centurionate in 
legiuni; de asemenea, este posibil ca acest personaj să fi provenit din rândurile veteranilor gărzii 
pretoriene (evocati) şi, după parcurgerea centurionatelor în gărzile Romei (trecenarius), să fi fost 
numit printre primi ordines în cadrul unei legiuni şi avansat, ulterior, ca primus pilus, fapt care 
echivala cu promovarea în ordo equester. M. Bassaeus Rufus a fost avansat, apoi, tribun al cohortei 
V de vigili, tribun al cohortei X urbane, şi, în fine, tribun al unei cohorte pretoriene. El s-a reîntors 
pe limes, în calitate de primus pilus bis al unei legiuni. A urcat, cu rapiditate, treptele carierei 
procuratoriene, fiind numit, mai întâi, procurator al Asturiei şi Callaeciei, cu rangul de ducenarius. 
A fost numit procurator guvernator al provinciei Noricum (terminus ante-quem, având în vedere că 
în 168/169, Noricum şi Raetia au devenit provincii imperiale), procurator Belgicae et duarum 
Germaniarum, de unde a fost numit în cancelaria imperială, ca procurator a rationibus. Este atestat 
ca praefectus vigilum, într-o inscripţie datată 10 martie 168, provenită de la Ostia211. Bassaeus 
Rufus a devenit prefect al Egiptului, înainte de moartea lui Lucius Verus, survenită în februarie 169, 
de unde a revenit la Roma, pentru a prelua comanda cohortelor pretoriene, probabil după moartea 
lui T. Furius Victorinus, în luptele împotriva Marcomannilor212. În această funcţie, el l-a avut drept 
coleg pe M. Macrinius Vindex213. A fost decorat de către împăraţii Marcus Aurelius şi Commodus 
pentru bravura dovedită în cursul războiului împotriva Marcomannilor şi Sarmaţilor, şi distins cu 
ornamentele consulare. Cei doi principi au hotărât să îi onoreze memoria dispunând să îi fie ridicate 
trei statui, ceea ce dovedeşte că a murit la o dată situată între anii 177-180. 
 S-a presupus că Marcus Macrinius Avitus Catonius Vindex214 era fiul lui M. Macrinius 
Vindex215, fost procurator al Daciei Porolissensis216, prefect al pretoriului în timpul împăraţilor 
Marcus Aurelius şi Lucius Verus217, şi căzut pe câmpul de luptă în jurul anului 172.218 Din acest 

                                                                                                                                            
199 H.-G. Pflaum, op.cit., p. 328-329, nr. 139; H. Devijver, op.cit., F100; IV, Suppl I, F 100; Constantin C. Petolescu, 
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200 H.- G. Pflaum, op.cit., vol. I, p. 329, nr. 139. 
201 Ibidem; Suppl., p. 61; Constantin C. Petolescu, loc.cit.; L. Cozza, Ludus Magnus, Roma, 1963, p. 141, nr. 12. 
202 H.-G. Pflaum, op.cit. vol. I, p. 330. 
203 G. Bastianini, Lista dei prefetti d’Egitto, ZPE, 17, 1975, 3, p. 294; atestat in Egipt la 10 iulie, anul 159, apud A. 
Stein, Die Präfekten von Ägypten, Diss. Bern. I, 1, p. 87, apud H.-G. Pflaum, op.cit., vol. I, nota 14. 
204 Passerini, op. cit., vol. I, p. 301-302. 
205 V. A. Maxfield, op.cit., p. 84, 206, 245. 
206 Passerini, op.cit., p. 223. 
207 SHA, Vita Severi Alexandri, 21,4; CIL, VI, 654. 
208 PIR2, C 1428; Passerini, op.cit., p. 302; CIL VI, 654. 
209 CIL VI, 39449. 
210 SHA, Vita Marci, 14,5. 
211 CIL XIV, 4500. 
212 H.-G. Pflaum, op.cit., nr. 162, p. 392. 
213 Ibidem, p.161; CIL IX, 2438. 
214 PIR II, M 22; CIL, VI, 1449 = ILS, 1107; AE 1969/1970, 13; cfr Cassius Dio, LXXI, 3, 1a; REG, 52 (1949), p. 481, 
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215 H.-G. Pflaum, op.cit., p. 511, nr. 188. 
216 CIL XVI, 110 = IDR, I, 117 = RMD, 47. 
217 H.-G. Pflaum, op.cit., p. 388, nr. 161; B. E. Thomasson, LP, col. 153, nr. 29. 
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motiv, este plauzibil să presupunem că avansarea rapidă a lui Avitus Catonius Vindex s-a datorat nu 
doar meritelor sale deosebite, dar şi influenţei puternice de care beneficia tatăl său pe lângă 
împăraţii Marcus Aurelius şi Lucius Verus. El şi-a început cariera în miliţiile ecvestre, ca prefect al 
cohortei VI Gallorum, al carei loc de staţionare este necunoscut219, în perioada 158-160. A doua 
miliţie ecvestră a efectuat-o ca tribunus militum legionis VI Victricis, care staţiona la Eburacum 
(York), în Britannia220, probabil între anii 161-162. A comandat ala III Thracum (quingenaria), 
care staţiona la Adiaum, în Pannonia Superior221, între anii 166-167, şi a pătruns în categoria 
restrânsă a ofiţerilor care efectuau a patra miliţie ecvestră, fiind numit praefectus alae contariorum, 
care staţiona în aceeaşi provincie, la Arrabona222, în perioada 167-169. A participat la războiul 
împotriva Marcomannilor, unde s-a distins, fiind decorat de către Marcus Aurelius223. A îndeplinit 
apoi funcţia de procurator Daciae Malvensis (centenarius), însă nu mai devreme de 169, deoarece 
nu este evocat decât un singur împărat. A fost promovat, de către acelaşi împărat, în ordinul 
senatorial, fiind adlectus inter praetorios, după care a îndeplinit funcţia de curator civitatis 
Ariminensium224. Nu a mai îndeplinit altă funcţie în calitate de vir praetorius, apoi a fost ales consul 
suffectus, la o dată necunoscută225. A fost numit apoi guvernator al provinciei Moesia Superior, pe 
care a guvernat-o ca vir consularis, nu ca vir praetorius226. A fost numit augur, tot după asumarea 
consulatului, iar ultima sa funcţie a fost aceea de legat al Moesiei Inferior, în calitate de vir 
consularis227. A trăit doar 42 de ani si 5 luni228. 
 T. Varius Clemens229 a efectuat cele patru miliţii ecvestre, probabil în timpul domniei lui 
Antoninus Pius: a fost praefectus cohortis II Gallorum Macedonicae230, tribunus militum legionis 
XXX Victricis, care staţiona la Vetera Castra, în Germania Inferior231, praefectus alae II 
Pannoniorum, care staţiona în Dacia Porolissensis232, a comandat o formaţiune auxiliară trimisă din 
Hispania în expediţie în Mauretania Tingitana, pentru a reprima o revoltă locală izbucnită în timpul 
lui Antoninus Pius233 şi apoi a fost praefectus alae Britannicae miliariae, aflată în Pannonia 
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Inferior, înainte de a fi trimisă în Mauretania234. Deoarece a efectuat şi a patra miliţie ecvestră, 
Varius Clemens a intrat în eşalonul procuratorilor centenari, funcţie pe care a exercitat-o în Cilicia, 
apoi a efectuat o procuratelă, având rangul de ducenarius, în Lusitania. A deţinut funcţia de 
procurator-guvernator în Mauretania Caesariensis, în perioada 151-152235, apoi în Raetia236. După 
ce a fost procurator provinciarum Belgicae et utriusque Germaniae237, Varius Clemens a ajuns în 
cancelaria imperială, ca procurator ab epistulis, probabil în perioada războiului parthic238, fiind 
promovat, după scurt timp, în ordinul senatorial, inter praetorios239. A fost ales consul suffectus, la 
o dată necunoscută, cuprinsă între anii 169-175240. 
 Marcus Valerius Maximianus241 reprezintă unul dintre cele mai strălucite exemple privind 
promovarea membrilor de excepţie ai ordinul ecvestru ordinul senatorial. Acest personaj a efectuat 
cele patru miliţii ecvestre în ultimii ani ai lui Antoninus Pius şi în timpul domniei lui Marcus 
Aurelius. Şi-a început cariera ecvestră ca praefectus cohortis I Thracum, în Britannia, în perioada în 
care această provincie era guvernată de Marcus Statius Priscus242. Valerius Maximianus a efectuat a 
doua miliţie în calitate de tribunus cohortis I Hamiorum civium Romanorum, funcţie pe care a 
exercitat-o, mai curând, în Cappadocia (E. Birley, loc.cit.), decât in Syria (H.-G.Pflaum, op.cit., p. 
480, nr. 181bis), fapt care explică şi comanda excepţională pe care a asumat-o în această provincie: 
ca praepositus orae gentium Polemoniani243, a fost însărcinat cu aprovizionarea armatei romane 
aflate sub ordinele aceluiaşi guvernator, Marcus Statius Priscus244, în timpul expediţiei în Armenia. 
Ca urmare a îndeplinirii acestei misiuni, el a fost decorat245. În timpul războiului împotriva 
populaţiilor germanice, Valerius Maximianus a asumat un alt comandament extraodinar, fiind trimis 
la Dunăre pentru a supraveghea transportul proviziilor armatelor celor două Pannonii, ca 
praepositus vexillationum classium Praetorianorum Misenatis item Ravennatis item classis 
Britannicae item equitum Afrorum et Maurorum electorum ad curam explorationis Pannonicae246. 
A efectuat, apoi, a treia miliţie ecvestră, ca praefectus alae I Hispanorum Aravaracorum, care 
staţiona în Pannonia Superior247. A fost elogiat de către însuşi împăratul Marcus Aurelius în faţa 
trupelor, după ce l-a ucis într-o confruntare directă pe Valao, regele Naristilor, primind drept 
recompensă, armele, phalerele şi calul acestuia (spolia opima secunda)248. După acest act de 
bravură, Valerius Maximianus a exercitat a patra miliţie ecvestră, ca praefectus alae contariorum, 
care staţiona la Arrabona, în Pannonia Superior249, fiind decorat, din nou, pentru meritele sale. În 
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anul 175, el a primit o nouă comandă excepţională, fiind trimis în fruntea unor detaşamente de 
călăreţi Quadi, Marcomanni şi Naristi, împotriva uzurpatorului Avidius Cassius, guvernatorul 
Syriei250. Această funcţie era echivalentă, din punctul de vedere al salarizării, cu o procuratelă de 
rang centenar251. Ulterior, Valerius Maximianus a parcurs treptele unei cariere procuratoriene: 
procurator Moesiae Inferioris, cu un salariu mărit (aucto salario), timp în care i-a fost încredinţată 
comanda unor vexillaţii trimise să lichideze bandele de briganzi Brisei (bessi), din zona de frontieră 
situată între provinciile Macedonia şi Thracia; procurator Moesiae Superioris (177-178); 
procurator Daciae Porolissensis (178-179). Pentru meritele sale excepţionale, împăraţii Marcus 
Aurelius şi Commodus l-au promovat pe Valerius Maximianus în ordinul senatorial printre foştii 
pretori şi i-au încredinţat imediat (mox) după aceasta promovare, comanda legiunii I Adiutrix, care 
staţiona la Brigetio, în Pannonia Superior252. Maximianus a preluat, ulterior, comanda legiunii II 
Adiutrix, fără a deţine, după toate probabilităţile, şi funcţia de guvernator al provinciei Pannonia 
Inferior (legiunea participa la o expediţie împotriva populaţiilor germanice de la Dunăre). A fost 
numit în fruntea unor detaşamente provenite din legiuni, care au petrecut iarna dintre anii 179-180 
la Leugaricio, aşezare aflată în apropiere de Trencin, în Slovacia actuală, pe micul râu Waag, la 120 
de kilometri nord de Dunăre253. Valerius Maximianus a fost numit în fruntea legiunii V 
Macedonica, aflată la Potaissa, în Dacia254, şi apoi, a comandat legio I Italica, aflată la Novae, în 
Moesia Inferior255. A revenit în Dacia, unde a luat comanda legiunii XIII Gemina, care staţiona la 
Apulum256. În această perioadă a fost decorat de împăratul Commodus257, după care a fost numit în 
fruntea legiunii III Augusta, fiind totodată şi guvernator de rang pretorian al provinciei imperiale 
Numidia258. În unele inscripţii apare cu titlul de consul designatus, în altele apare cu cel de 
consul259. Se presupune că a fost consul suffectus în anul 184 sau 185, consulat exercitat probabil in 
absentia260. Nu se cunosc informaţii cu privire la cariera acestui personaj de excepţie din perioada 
ulterioară consulatului. Nu este exclus, însă, ca ascensiunea sa politică şi militară să îi fi adus 
dizgraţia împăratului Commodus, care ar fi pus capăt, în mod brutal, carierei acestuia. 
 Lucius Volusius Maecianus261, nu a fost, după cum o demonstrează cariera sa, un vir 
militaris, ci un funcţionar, format, mai ales, în cancelaria imperială. A efectuat prima miliţie 
ecvestră, ca praefectus cohortis I Aeliae classicae, în Britannia, în timpul lui Hadrianus262. Ulterior, 
carierea lui Volusius Maecianus a inclus, aproape în exclusivitate, doar însărcinări cu caracter civil: 
adiutor curatoris operum locorumque publicorum (procuratelă de rang sexagenar), procurator a 
libellis, sub Antoninus Pius; praefectus vehiculorum (echivalent cu o procuratelă de rang centenar); 
a studiis et procurator bibliothecarum (procuratelă de rang ducenar). El a parcurs cele mai înalte 
trepte ale carierei ecvestre, fiind numit, pe rând, prefect al annonei şi prefect al Egiptului, în anul 
161. A fost promovat în ordinul senatorial printre foştii pretori, în primii ani ai domniei lui Marcus 
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Aurelius, apoi a preluat administrarea tezaurului Senatului, ca praefectus aerari Saturni. Apare într-
o inscripţie cu titlul de consul designatus263. 
 T. Iulius Saturninus264 şi-a început cariera ca prefect al cohortei I Claudia equitata, care 
staţiona în Cappadocia265, iar a doua miliţie ecvestră a efectuat-o ca tribun militar în legiunea I 
Italica, aflata la Novae, în Moesia Inferior266, în timpul lui Antoninus Pius. Ulterior a îndeplinit 
funcţia de praefectus vehiculorum (echivalent cu o procuratelă de rang centenar), beneficiind, astfel, 
de favoarea lui Antoninus Pius. În ultimii ani ai domniei acestui împărat, sau sub principatul comun 
al împăraţilor Marcus Aurelius şi Lucius Verus, a îndeplinit funcţia de conductor publici portorii 
Illyrici utriusque et ripae Thraciae267. Se pare că ulterior a fost procurator Galliae Belgicae et 
duarum Germaniarum268. Învăţatul suedez B. E. Thomasson a identificat un personaj cu numele 
Iulius Saturninus, care era guvernator al provinciei Galatia, în perioada lui Marcus Aurelius, şi a 
presupus că este vorba despre T. Iulius Saturninus269. În cazul în care supoziţia lui Thomasson este 
adevărată, atunci acest personaj a fost promovat de către Marcus Aurelius în ordinul senatorial, 
probabil, inter praetorios. A fost identificat, în mod ipotetic, de Thomasson, cu Iulius Saturninus, 
guvernator al Syriei între anii 185-188270. 
 [---]ilius [--]271 a făcut parte din aparatul administrativ imperial, fiind un om de cancelarie. 
La începutul carierei sale, a fost a commmentariis, în biroul lui Sex. Cornelius Repentinus, prefect 
al gărzii pretoriene între anii 160-163272, procuratelă de rang sexagenar. Ulterior, a presupus H.-G. 
Pflaum, acest personaj a fost procurator ad census accipiendos (de rang sexagenar) în Macedonia, 
sau chiar procurator al provinciei Macedonia ( de rang centenar). În continuare, a indeplinit o 
funcţie în cancelaria imperială, ab epistulis [Graecis], de rang ducenar. După îndeplinirea funcţiei 
de iuridicus Alexandreae, a ajuns, din nou, în cancelaria imperială, ca ab epistulis Latinis, iar apoi a 
devenit adjunct al procuratorului a rationibus, având funcţia de procurator summarum rationum. A 
beneficiat, în continuare de favoarea lui Marcus Aurelius, care l-a promovat în ordinul senatorial 
printre foştii pretori. 
 [---]273 a efectuat prima miliţie ecvestră ca praefectus cohortis [VII] Breucorum, care 
staţiona în Pannonia Inferior (sau IV Breucorum, în Britannia). Ulterior a fost promovat în ordinul 
senatorial, probabil printre foştii pretori, şi numit legat al provinciei imperiale Thracia. 
 Spre deosebire de tatăl sau, care a ştiut să se înconjoare de colaboratori capabili, proveniţi 
fie din ordinul ecvestru, fie din ordinul senatorial, Commodus a manifestat suspiciune faţă de 
subalternii capabili. Excesele sale absolutiste au urmat unor domnii echilibrate şi de cooperare între 
principi şi Senat. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care Commodus nu a promovat 
mulţi cavaleri în ordinul superior. 
 Tarrutenus Paternus274 este cunoscut numai din sursele literare, iar absenţa documentelor 
epigrafice nu permite decât o reconstituire parţială a carierei sale. Acest personaj nu a fost, la rândul 
său, un vir militaris, el îndeplinind mai multe funcţii în cancelaria imperială. Ca ab epistulis al 
împăratului Marcus Aurelius, l-a însoţit pe acesta în zona Dunarii, în timpul războiului germanic 
(166-175). În 173, Cotinii au promis să lupte de partea romanilor, împotriva Marcomannilor, motiv 
pentru care Marcus Aurelius l-a trimis ca ambasador la noii aliaţi. Aceştia l-au torturat, Paternus 
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360. 
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266 E. Ritterling, RE XII, 1925, col 1410, s.v. Legio. 
267 A. şi J. Šašel, Inscr. Lat. Iug. 1960-1970, 920 = AE 1940, 101; P. Orsted, Roman Imperial Economy, p. 312-316, nr. 
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reuşind cu greu să se întoarcă în tabăra romană275. El a urcat treptele carierei ecvestre, ajungând să 
deţină, în timpul ultimului război germanic al lui Marcus Aurelius, un important comandament, şi, 
în urma victoriei obţinute, principele a fost cinstit cu cea de-a zecea salutaţie imperiala276. A fost 
numit prefect al cohortelor pretoriene, alături de Perennis277, şi ulterior, chiar a fost promovat în 
ordinul senatorial şi ales consul278. Nu a fost străin de complotul pus la cale de Lucilla, sora 
împăratului, împotriva acestuia279. A fost executat din ordinul împăratului, în 182 sau 183, în urma 
intrigilor colegului sau, Perennis280. 
 Tiberius Claudius Candidus281 şi-a început cariera ecvestră, îndeplinind funcţia de 
praefectus cohortis II civium Romanorum, în Germania Inferior282, în jurul anilor 172-175; a doua 
miliţie ecvestră a efectuat-o ca tribun militar în legiunea II Augusta, care stationa la Isca Silurium 
(Caerleon), în Britannia283. În perioada celui de-al doilea război germanic al lui Marcus Aurelius a 
exercitat o comandă excepţională (praepositus copiarum expeditionis Germanicae secundae)284, 
apoi a fost numit procurator XX hereditatium per Galliam Lugdunensis et utramque Germaniam 
(de rang sexagenar)285. A fost promovat în ordinul senatorial de către Commodus, printre foştii 
tribuni. Nu a asumat pretura, dar a fost promovat, din nou, inter praetorios. După efectuarea unei 
curatele italice286, a preluat comanda legiunii X Gemina, care staţiona la Vindobona, în Pannonia 
Superior, între anii 190/191-193287, fiind numit de Septimius Severus, după ce a plecat spre Italia, 
pentru a prelua funcţia supremă, ca pro legato Pannoniae Superioris (în 193)288. Dovedind fidelitate 
faţă de cauza noii dinastii, împăratul Septimius Severus i-a încredinţat o serie de comandamente în 
cursul războaielor purtate împotriva rivalilor sai: dux exercitus Illyrici expeditione Asiana (între anii 
193-194) item Parthica (între anii 194-195) item Galllica (în anul 197)289. A fost ales consul 
suffectus în anul 195290, iar în 196 a primit comanda unor trupe trimise împotriva unor rebeli din 
Asia şi din Noricum291. A fost guvernator al Hispaniei Citerior între anii 197-199, unde a reprimat o 
altă revoltă, fiind cooptat, totodată, în unul dintre marile colegii preoţeşti de la Roma, ca XV vir 
sacris faciundis292.  
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 S-a presupus că Tiberius Claudius Claudianus293, care era născut în Africa, a aparţinut 
ordinului ecvestru294. Ar fi fost promovat în ordinul senatorial în timpul lui Commodus, fiind numit 
praetor, în primii ani ai domniei lui Septimius Severus. În anul 195 a fost numit în fruntea legiunii 
V Macedonica, aflată la Potaissa, în Dacia295, iar în anul următor a luat comnda celeilalte legiuni a 
acestei provincii, XIII Gemina, care staţiona la Apulum296. Numit praepositus vexillationum 
Daciiscarum, el a participat la expediţia în Gallia împotriva lui Clodius Albinus297. Ulterior, ar fi 
deţinut comanda legiunii II Adiutrix, fiind totodată, guvernator al provinciei Pannonia Inferior298. 
Ales consul, în anul 199299, a fost numit guvernator al Pannoniei Superior300, în perioada 205-207. 
A fost membru a două importante colegii preoţeşti romane: sacerdos Laurentium Lavinatium şi VII 
vir epulonum301. 
 La rândul său, Titus Flavius Secundus Philippianus302 a fost promovat, după efectuarea 
tribunatului militar în legiunea VII Gemina, care stationa la Leon, in Hispania Citerior303, în ordinul 
senatorial, în timpul lui Commodus. După ce a comandat, pe rând, legiunile XIIII Gemina, care 
stationa la Carnuntum, în Pannonia Superior304, şi I Minervia, care staţiona la Bonna, în Germania 
Inferior305, Flavius Secundus Philippianus a fost numit guvernator al Galliei Lugdunensis306, de 
unde a fost revocat de Clodius Albinus, dar repus în funcţie de Septimius Severus. 

Printre cavalerii promovaţi în ordinul senatorial în timpul domniei lui Commodus se numără 
şi L. Fulvius L. f. Quir. Numisianus, originar din Tarraco (Tarragona)307. Acest personaj a fost 
adlectus inter tribunicios, în 185-190. Datarea inscripţiei de la Tarraco a fost facută pe baza unei 
inscripţi din secolul al III-lea, referitoare la Fulvia Procula c(larissima) f(emina), fiica unei fiice a 
acestui personaj, numita Celsa Flaviana308. De asemenea, inscripţia de la Tarraco a fost datată cu 
aproximaţie deoarece numele împăratului a fost martelat, ca urmare a damnării memoriei acestuia. 

În urma succintei prezentări a carierei acestor personaje, pot fi identificate câteva situaţii 
particulare: 

Un prim caz îl reprezintă cavalerii care, ajunşi prefecţi ai gărzilor pretoriene, sunt aleşi 
consuli, devenind membri ai ordinului senatorial, dar şi ai Senatului (precum Sextus Attius 
Suburanus, Tarrutenus Paternus şi Perennis). Însă, în majoritatea cazurilor, aceştia erau promovaţi, 
doar în ordo senatorius, şi onoraţi cu ornamentele consulare. Acordarea ornamentelor consulare nu 
este identificată cu o promovare a personajului respectiv în ordinul senatorial, decât în cazul lui 
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Acilius Attianus, situaţie pe care o cunoaştem datorită unei surse literare târzii, precum Historia 
Augusta. În schimb, textele epigrafice referitoare la carierele lui T. Iulius Victorinus, Cornelius 
Repentinus şi Marcus Bassaeus Rufus, fac referire doar la acordarea ornamentelor consulare, dar nu 
şi la o promovare în clarissimus ordo, şi, cu atât mai puţin, în Senat. În orice caz, trebuie operată 
diferenţa dintre adlectio, care presupune intrarea în ordinul senatorial, printre foştii magistraţi de un 
anumit rang (mai putin foştii consuli, deoarece consulatul trebuia exercitat în mod efectiv), decizia 
de a obliga pe cavaleri să parcurgă toate treptele din cursus honorum, începând cu quaestura, şi 
acordarea ornamentelor consulare, care putea fi însoţită (sau nu) de acordarea unui loc în Senat. 

O a doua situaţie care merită să fie menţionată este originea ilustră a unor cavaleri, care erau 
descendenţii unor familii regale elenistice din Galatia (Claudius Severus şi Caius Iulius Severus) 
sau din Pergam (Caius Iulius Bassus), sau din alte regiuni (Lusius Quietus, a cărui carieră 
prodigioasă s-a datorat, în mare parte, şi talentului său militar). Aceştia, după efectuarea miliţiilor 
ecvestre, au fost promovaţi în primele eşaloane ale ordinului senatorial, fără a mai parcurge treptele 
unei cariere procuratoriene. Ulterior, au fost aleşi consuli şi numiţi guvernatori în fruntea unor 
provincii imperiale de rang consular. [---]us Celsus, în cazul în care poate fi identificat cu Publilius 
Celsus, constituie un caz atipic, însă nu cunoaştem suficient de multe amănunte cu privire la acest 
personaj pentru a putea explica motivele ascensiunii sale politice.  

De asemenea, tinerii cavaleri care au fost fiii unor prefecţi ai pretoriului sau au fost înfiaţi de 
către aceştia, au avut cariere remarcabile. Este cazul lui T. Flavius Priscus C. Gallonius Fronto Q. 
Marcius Turbo şi al lui T. Flavius Longinus Q. Marcius Turbo, care au fost înfiaţi, se pare, după 
cum o dovedeşte numele lor, de valorosul ofiţer Q. Marcius Turbo Fronto Publicius Severus, ajuns 
prefect al cohortelor pretoriene, sub Hadrianus. Un alt caz care merită menţionat, în acest sens, este 
cel al lui Marcus Macrinius Avitus Catonius Vindex, fiul lui M. Macrinius Vindex, prefect al 
pretoriului sub Marcus Aurelius.  

În alte cazuri, era suficient ca un tânăr cavaler să fie înfiat de un personaj de origine nobilă, 
pentru a promova apoi, în ordinul senatorial. Este cazul lui C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes, 
care, după ce a efectuat doar două miliţii ecvestre, a fost înnobilat. El nu a fost , însă, adlectus, ci a 
trebuit să parcurgă toate treptele din cursus honorum, începând cu quaestura. De asemenea, 
promovarea în ordinul senatorial se putea datora, pe lângă meritele personale, protecţiei unui 
personaj influent, care era, de cele mai multe ori, un superior. Istoricul Flavius Arrianus a fost, 
iniţial, protejatul celebrului filozof şi şef al unui influent circulus de la curtea imperială, Caius 
Avidius Nigrinus, unul dintre potenţialii succesori ai lui Traianus309. Ulterior, Arrianus a devenit 
unul dintre apropiaţii lui Hadrianus. T. Iulius Quartinus a fost remarcat de către Hadrianus, care i-a 
încredinţat un comandament important în timpul crizei parthice, din anul 123. Marcus Statius 
Priscus Licinius Italicus a beneficiat, se pare, de protecţia ilustrului general Cn. Minicius Faustinus 
Sex. Iulius Severus, originar, şi el, tot din Dalmatia, şi pe care l-a urmat în Britannia, în Syria şi în 
Iudaea, ca subaltern. Şi Pertinax a beneficiat de protecţia ginerelui împăratului Marcus Aurelius, Ti. 
Claudius Pompeianus, care l-a ajutat să revină în armată după ce a căzut în dizgraţia principelui.  

Şi în acest caz, este necesară urmatoarea observaţie: cavalerii care nu au fost descendenţii 
naturali sau prin adopţie, ai unui personaj ilustru, fie acesta prefect al pretoriului sau senator (cum 
este cazul lui C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes şi al lui Marcus Macrinius Avitus Catonius 
Vindex) au fost înnobilaţi la o vârsta mult mai înaintată (Statius Priscus avea cel puţin 35 de ani în 
momentul exercitarii cvesturii, în timp ce Pertinax avea în jur de 42-43 de ani, când a fost adlectus 
inter praetores). C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes ar fi avut numai 25 sau cel mult 30 de ani 
când a fost numit cvestor, fiind de vârsta colegilor săi născuţi în ordinul senatorial, iar Macrinius 
Avitus Catonius Vindex avea, în momentul promovării sale în ordo senatorius, printre foştii pretori, 
în jur de 35 de ani.  
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Cazul lui Marcus Valerius Maximianus constituie o situaţie atipică, acesta distingându-se 
prin faptele sale excepţionale de arme. Se pare că, în urma bravurii dovedite pe câmpul de luptă, el 
a beneficiat de protecţia împăraţilor Marcus Aurelius şi Commodus, dar, în pofida ascensiunii sale 
spectaculoase, Valerius Maximianus nu a mai exercitat nici o funcţie după asumarea consulatului. 
Acest fapt poate să fie consecinţa unei eventuale dizgraţii din partea lui Commodus. 

Cavalerii care nu au aveau o origine ilustră, nu erau descendenţii sau protejaţii unor 
personaje influente sau de origine nobilă, deşi au fost promovaţi în ordo senatorius, uneori, chiar 
printre foştii pretori, nu au facut o carieră prodigioasă. Unii dintre aceştia nu au ajuns la consulat, 
sau nu au mai îndeplinit alte funcţii, rezervate eşaloanelor superioare ale carierei senatoriale, după 
asumarea consulatului. Din aceste observaţii se poate deduce că principii dinastiei Antoninilor au 
fost foarte scrupuloşi în ceea ce priveşte principiul nobleţei şi al meritelor în vederea completării 
rândurilor Curiei. 

Claudius Claudianus şi Claudius Candidus şi-au datorat avansarea fidelităţii faţă de noul 
principe, Septimius Severus, în timpul războaielor purtate de acesta împotriva rivalilor săi, 
Pescennius Niger, şi Clodius Albinus. Promovarea ulterioară a celor doi senatori şi metodele prin 
care s-a realizat acest lucru depăşesc tema studiului nostru şi nu au fost tratate în detaliu. Cu 
siguranţă, însă, promovarea acestora trebuie pusă în legatură cu noile practici instituţionale din 
timpul Severilor şi cu consolidarea absolutismului imperial, tendinţă care a devenit tot mai evidentă. 
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Episodul ispitirii protopărinţilor Adam şi Eva în Grădina Edenului este văzut diferit de 

comentatori. Dacă pentru teologi el reprezintă o “paradigmă a experienţei moral-spirituale a 
întregii umanităţi”1, pentru literaţi căderea are mai degrabă o conotaţie metaforică, în sensul că 
“Adam şi-a “ucis” părintele şi a făcut omenirii darul morţii. După el, omorul ritual cade prin 
succesiune: fiul îşi va ucide fratele iar blestemul pare a deveni  modul de a fi al conştiinţei 
adamice”2. La polul opus se află medicina modernă, care priveşte moartea ca pe un fenomen 
natural, înscris în codul genetic al omului, fără legătură cu păcatul strămoşesc3.  

Din perspectivă teologică, conştientizarea răului şi asumarea greşelii de către Adam îi 
deschid acestuia calea spre redobândirea paradisului pierdut. Nu acelaşi lucru se întâmplă şi cu fiul 
său Cain. Textul biblic ne arată că acestuia i-a fost refuzată asumarea vinii, devenind, astfel, primul 
mare damnat din istoria omenirii. Ocolit ostentativ de către moarte, ucigaşul lui Abel pleacă să-şi 
trăiască nemurirea, undeva, la răsărit de Eden, în ţara lui Nod (Fugă)4.  

Ce trebuie să înţelegem din drama lui Cain? Un singur lucru. “A muri la timp” este cheia 
problemei.  “Nici prea devreme, nici prea târziu. Căci moartea nu e decât un triumf al spiritului 
asupra materiei. Moartea nu e jalnică, numai drumul spre ea poate fi”5. Sau altfel spus, păcatul 
atrage după sine suferinţa şi moartea. De aceea trebuie eliminată cauza, care este Răul. Este un 
adevăr evidenţiat de mai toate sistemele religioase.  Pentru creştinism, lupta împotriva răului 
prezent în creaţie este cel mai bine evidenţiată şi formulată în ultima cerere din Rugăciunea 
domnească: “şi ne izbăveşte de cel rău”6.  

Îngerul căzut, veşnicul duşman al omului şi al lui Dumnezeu reprezintă chipul şi 
întruchiparea absolută a Răului pentru creştini. Prima apariţie a acestuia o vedem în Cartea Genezei 

                                                 
1 G. Marincaş, Diavolul şi practica exorcizării ecleziastice, în Studia Theologiaca, IV, 3, 2006, p. 286-385 
(http://studiatheologica.cnet.ro/numar200603.asp). 
2 Cartea creştină a morţilor (Arta de a muri, 1492), trad. rom. de Gabriela Haja, Prefaţă de Anton I. Adămuţ, Iaşi, 1997, 
p. 5. 
3 Vl. Beliş, Curs de medicină legală (pentru Facultăţile de Stiinţe Juridice), Bucureşti, 1995, pp. 10-11. 
4 Cartea creştină a morţilor, ed. cit., p. 5.  
5 Ibidem, p. 7.  
6 Matei 6, 13; G. Marincaş, Diavolul şi practica exorcizării ecleziastice, în Studia Theologiaca, IV, 3, 2006, p. 286-385 
(http://studiatheologica.cnet.ro/numar200603.asp). 
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(în ipostaza şarpelelui ispititor, arhetip al vicleniei)7, iar ultima în Apocalipsă8. Percepţia acestei 
reptile cu înfăţişare, de multe ori, fantastică de către mentalul popular oscilează la limita dintre bine 
şi rău. Urmarea firească a acestei pendulări a condus la naşterea în diverse arii geografice a unor 
mitologii complexe şi contradictorii, acompaniate de un număr nesfârşit de legende, superstiţii, 
manifestări şi gesturi rituale şi de cult, prezenţe totemice şi tabu-uri (alimentare, sexuale etc)9.  

În mitologia, legendele şi tradiţiile satului românesc, ne întâlnim, deseori, cu această 
prezenţă fabuloasă întruchipată de monstrul-dragon. Răfuiala cu el are ca  principală ţintă salvarea 
oamenilor de la moartea fizică şi spirituală. Eroii principali ai naraţiunii sunt nume grele: Făt-
Frumos, Sângeorge, Sânpetru, Sântilie şi alţii. Niciodată balaurii nu mor de moarte bună în basmele 
românilor, iar victoria aparţine, invariabil, Binelui. Asta ca să nu mai vorbim de situaţia în care 
îngerul căzut10 este deseori ridiculizat şi luat peste picior de creştinii puşi pe şotii11.  

În vocabularul creştin al Romanităţii Orientale termenul drac (δράκων) a intrat pe filieră 
grecească12, iar simbolistica acestuia este aceeaşi ca peste tot în lumea creştină13. Manifestările lui 
malefice sunt contracarate cu succes de acţiunile exorciştilor hirotesiţi special cu acest minister. 
Aceştia au darul de a-l obliga pe demon să elibereze persoana, animalul, obiectul sau spaţiul locuit 
prin porunci adresate lui în numele Mântuitorului, Fecioarei Maria sau ale unor sfinţi exorcişti şi 
taumaturgi (ca de pildă, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare)14. Cu privire la acest aspect Peter 
Brown este de părere că creştinii “foloseau această practică obişnuită pentru a oferi nici mai mult, 
nici mai puţin decât o lecţie concentrată asupra mersului istoriei universale”.  

În fond, “Cristos înfrânsese deja puterea demonilor lumii invizibile, iar acum slujitorii Lui 
puteau fi văzuţi alungându-i din ultimile lor ascunzători de pe faţa pământului”15.  

Şi la Dunărea de Jos este atestată această practică. Sfinţii Epictet şi Astion sunt descrişi ca 
taumaturgi şi exorcişti16. Calităţi de exorcişti aveau mai târziu în tradiţia românilor şi căluşarii17 în 
timp ce solomonarii îmblânzeau cu descântecul lor balaurul18.  
                                                 
7 Geneza 3, 1-4.  
8 Apoc.  IX, 19; XII, 3,  9, 11;  XX, 2; K. Boa, Conformed to His image: biblical and practical approaches to spiritual 
formation, Zondervan, 200, pp. 343-344; O. Simu, Dragonul în imaginarul mitologic, Bucureşti, 2006, pp. 136-137; M. 
Eugene Boring, Revelation. Interpretation, a Bible commentary for teaching and preaching, Westminster John Knox 
Press, 1989, p. 136; W. C. Weinrich, Revelation (Volumul 12 din Ancient Christian commentary on Scripture), p. 209; 
R. H. Mounce, The Book of Revelation (The new international commentary on the New Testament), pp. 198-199; S. 
Clark, Thinking with demons: the idea of witchcraft in early modern Europe, Oxford University Press, 1999, p. 415; H. 
Richard Niebuhr, The meaning of revelation, second edition, Westminster John Knox Press, 2006, p. 96; L. Ryken, J. 
Wilhoit, T. Longman, C. Duriez, D. Penney, D. G. Reid, Dictionary of biblical imagery, InterVarsity Press, 1998, p. 
714; K. Ward, Religion and revelation: a theology of revelation in the world's religions, Oxford University Press, 1994, 
pp. 74-75. În limba ebraică pentru şarpe este utilizat termenul nahaš, gr. οφις (ofis) , fiind pus în legătură cu 
“manifestările răului sau chiar cu influenţele demonice”. Monştrii marini ( şarpele, Leviatan, Behemot sau Rahab) sunt 
văzuţi ca adevărate  sunt “imagini ale Fiarei” şi “epifanii ale răului” – G. Marincaş, Diavolul şi practica exorcizării 
ecleziastice, în Studia Theologiaca, IV, 3, 2006, p. 286-385 
 (http://studiatheologica.cnet.ro/numar200603.asp). 
9 O. Simu, op. cit., p. 12. 
10 Isaia 14, 12-20. 
11O. Simu, op. cit.,, p. 164; S. Mehedinţi, Creştinismul românesc, Prefaţă de Dumitru Muster, ediţie îngrijită de Dora  
Mezdrea, f.l., 1995, p. 120. 
12 Cf. Liliana Trofin, Romanitate şi creştinism la Dunărea de Jos în secolele IV-VIII, Bucureşti, 2005, p. 147. 
13 G. Marincaş, Diavolul şi practica exorcizării ecleziastice, în Studia Theologiaca, IV, 3, 2006, p. 286-385 
(http://studiatheologica.cnet.ro/numar200603.asp) - “ În scrierile NT, identificarea dintre şarpe şi diavol este definitivă, 
ajungând să fie foarte explicită în cartea Apocalipsului unde se vorbeşte despre „balaurul cel mare, şarpele cel de 
demult care se cheamă diavol şi Satana, cel ce înşeală toată lumea” (Apoc. 12,9): Această identificare va rămâne 
valabilă pentru toţi Sfinţii Părinţi şi în întreagă învăţătura Bisericii, ajungând ca, tocmai în legătură cu şarpele 
Edenului, mai precis cu blestemarea lui de către Yahve (cf. Fac. 3, 15), să fie văzută prima profeţie mesianică numită, 
protoevanghelia. ” 
14 Ibidem. 
15 P. Brown., Întemeierea creştinismului occidental. Triumf şi diversitate. 200-1000 d. Cr., traducere de Hans 
Newmann, Iaşi, 2002, p. 38. 
16N. Vornicescu, Una dintre primele scrieri ale literaturii române străvechi „Pătimirea martirilor Epictet şi Astion” de 
la cumpăna secolelor III – IV, Craiova, 1990, pp. 79-99. 
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În altă ordine de idei, pentru a fi  credibilă această tradiţie, care a constituit mult timp 
obiectul cercetărilor etnografice, nu poate fi separată de contextul istoric, mediul social şi de 
prevederile canonice ale Bisericii. O separare de acestea şi o exacerbare a fondului spiritual 
precreştin ar furniza informaţii deformate cu privire la religiozitatea comunităţilor locale19. 

Interesul major manifestat de cultele păgâne şi de Biserica creştină faţă de domeniul funerar 
se datorează faptului că acesta gravitează în zona supravieţuirii şi salvgardării sufletului în 
postexistenţă20. Credinţa în nemurire şi în învierea generală a morţilor i-a făcut pe creştini să fie 
atenţi la detaliile ceremonialului funerar. Convieţuirea cu păgânii a determinat Biserica să adopte 
elemente ale eschatologiei funerare antice (motivul morţii premature, ideea veşnicii glorificări, 
geografia infernală, botezul prin foc, tema coborârii în infern etc.) şi uzanţe proprii păgânismului cu 
care creştinii erau familiarizaţi (forma de redactare a inscripţiilor, modul de construcţie al 
mormintelor, motive decorative artistice, procedee de decorare etc.)21.  

Această stare de fapt a fost acceptată tacit de către Biserică, deoarece  vocaţia sa universală 
impunea răspândirea mesajului evanghelic şi în rândul păgânilor. La aceasta se adaugă şi absenţa 
unor formulări de natură dogmatică care să interzică incineraţia în mod oficial22. Aşa se face că 
asimilarea sacralităţii păgâne de către creştinism a fost până la urmă o armă cu două tăişuri. Un 
prim exemplu, în acest sens, îl constituie cavoul – hipogeu de la Tomis, considerat de către 
specialişti drept cel mai reprezentativ monument al ideologiei păgâne de la Dunărea de Jos. În acest 
complex întâlnim imaginile unor divinităţi păgâne (Isis, Harpocrate, Hercule, Afrodita, Eros) alături 
de cea a defuntului şi de scena aşa – zisului banchet funerar, care conţine elemente iconografice 
posibil creştine23. Un alt exemplu de sincretism funerar este ilustrat de stela Aureliei Ianuaria şi a 
Aureliei Domna (Tomis). Expresiile “Ave, vale viator” şi “Fatum complevit Elysiis” au aparţinut, 
iniţial, limbajului antic dar au fost preluate ulterior şi de epigrafia creştină. Continuitatea infernală 
oferită de Câmpiile Elysee alături de figurarea discului cu rozetă sugerează un sejur celest al 
sufletului. În schimb, formula spiritum reddere însoţită de cuvântul Deo pledează în favoarea 
atribuirii acestui monument epigrafiei funerare creştine24. Dovada ar fi potrivit potrivit Adrianei 
Câteia utilizarea substantivul “spiritus” care apare în textul inscripţiei “cu sensul de spiritus vitalis 
(πυεύµα  ξωής), halitus, ventus, inspiratio (πυοή) = Duh de viaţă, sens regăsibil atât în vocabularul 
vetero cât şi în cel neotestamentar”25. În sfârşit, un ultim exemplu asupra căruia ne-am oprit priveşte 
o inscripţie cu caracter unic descoperită la Ulmetum, dedicată defuncţilor Alexandru şi Alexandra, 
unde apare ideea transformării sufletelor în astre26. În acest caz, am avem de-a face în opinia 
                                                                                                                                                                  
17I. Ghinoiu. Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Bucureşti, 1997, pp. 289-295; idem, Căluşarii. Strat şi substrat 
mitologic, în Symposia Thracologica., 8, Satu Mare, 1990, p. 294-295; R. Vuia, Originea jocului de căluşari, în 
Dacoromania, An II (1921-1922), Cluj, 1922, p. 221; Liliana Trofin, op. cit., p. 149, nota 465. 
18 O. Simu, op. cit., p. 165. 
19 Liliana Trofin, Ipostaze ale eschatologiei funerare la Dunărea de Jos în primul mileniu, în Museum, V, Goleşti- 
Argeş, 2006, p. 285. 
20 K. Barth, Church dogmatics, Continuum International Publishing Group, 1975, pp. 563-564; P. Kreeft, R. K. Tacelli, 
Handbook of Christian apologetics: hundreds of answers to crucial questions, InterVarsity Press, 1994, p. 316; E. 
Fahlbusch, J. Milic Lochman, J. Mbiti, The Encyclopedia of Christianity: Si-Z, translated by Geoffrey William 
Bromiley, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2008, p. 129; ; vezi şi Lionel Adey, Hymns and the Christian "myth”, UBC 
Press, 1986, pp. 84-87. 
21 Ibidem, pp. 285-286; Adriana Câteia,  Instituţii ecleziastice pe litoralul vest-pontic, în lumina izvoarelor arheologic, 
literare şi epigrafice în secolele IV- VII, Constanţa, 2006, p. 490.  
22 Dacă Biserica nu interzice incineraţia, laicii au grijă să rezolve această problemă. Carol cel Mare a promulgat 
Capitulariile la Concilium Mixtum de la Paderborn (785), care conţin “interdicţii ale practicilor păgâne (neacceptatea 
botezului, refuzul de respectare a postului sfânt al Paştelui, incinerarea defuncţilor etc.) sub ameninţarea cu moartea”. 
Opţiunile saxonii erau limitate: aveau de ales între botezul creştin şi moartea păgână. Pentru mai multe detalii vezi I. 
Tentiuc, Anastasia Hâncu-Tentiuc, Unele opinii şi controverse privind relaţia dintre creştinismul popular şi ritul şi 
ritualurile funerare medievale timpurii în 
Europa centrală şi de sud-est, p. 19 - http://www.nationalmuseum.md/ro/pub/rev/pdf/vol_1_2/2_Tentiuc.pdf. 
23 Liliana Trofin, op. cit., p. 289; N. Zugravu, Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti, 1997, p. 236. 
24 IGLR, nr. 21; Liliana Trofin, op. cit., p. 288. 
25 Adriana Câteia,  op. cit., p. 486.  
26 Ibidem, p. 487. 
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aceleiaşi autoare cu “supravieţuirea şi asimilarea de către creştinism a unor concepţii orfico-
pitagoreice: originea divină a sufletului, coborârea sa prin sferele celeste (catasterism) şi refacerea 
în sens invers a urcuşului, după moarte, spre lumea astrelor”27.  

În stadiul actual al cercetărilor este foarte greu de precizat epoca utilizării înhumaţiei pe 
scară largă, deoarece nu s-au făcut săpături sistematice în cadrul aşezărilor şi necropolelor de la 
Dunărea de Jos, decât în chip sporadic. De abia la finele secolului al VIII-lea se constată un primat 
al înhumaţiei creştine în raport cu incineraţia28. Trebuie să facem precizarea că “Analiza 
particularităţilor ritului funerar a demonstrat că incinerarea defuncţilor s-a perpetuat în diferite 
regiuni din estul, sud-estul şi nord-estul Europei până la începutul mileniului al II-lea de după 
Christos (izolat, chiar până la mijlocul secolului). Menţionăm că incineraţia este practicată până 
către sfârşitul mileniului I şi în teritoriile locuite de comunităţilor româneşti din spaţiul 
circumcarpatic, fără să constituie un fenomen cu totul ieşit din comun pentru practica funerară”29. 

Absenţa unor norme funerare se reflectă şi în diversitatea orientării scheletelor în morminte, 
poziţionarea braţelor şi existenţa, în unele cazuri, a inventarului funerar. În aceste condiţii este 
foarte greu să atribuim un complex funerar creştinismului sau păgânismului  (spre exemplu, în M. 
158 de la Sultana, judeţul Călăraşi, aparţinând unui creştin, se constată pe lângă orientarea V-E, 
prezenţa unui inel cu cruce pe chaton, a cerceilor stelaţi, a perlelor, a unui amphoridion cu runa I, a 
urmelor de cărbuni, a unui cuţit de fier, precum şi a unui craniu şi maxilar de bovideu, )30.  

Aşezarea în decubit dorsal, având braţeţe aşezate de-a lungul pieptului, pe piept, abdomen 
sau bazin este privită de specialişti ca poziţia “standard” creştină. În schimb, abaterile de la această 
regulă (poziţia culcat pe partea stângă/dreaptă, cu faţa în jos, poziţia chircită, răvăşirea scheletului, 
încrucişarea picioarelor, flectarea unui picior sau a ambelor picioare etc.) au fost puse pe seama 
tradiţiei antice.  

Dintre practicile funerare semnalate la Dunărea de Jos din primul mileniu le amintim pe cele 
legate de purtarea pandantivelor şi depunerea cărbunilor aprinşi,  ofrandelor de carne, recipientelor 
de băut,  oalelor cu miei carbonizat,  seminţelor de plante, obiectelor de uz casnic (fusaiole, ace, 
piepteni, foarfece, râşniţe) şi de podoabă (catarame, aplice, fibule, cercei, coliere, brăţări, inele, 
oglinzi), armelor (arcuri, săgeţi, topoare, săbii) şi a harnaşamentului, uneltelor (securi, seceri, sule, 
cuţitoaie), cojilor de ou, conurilor de brad şi a pietricelelor. Săpăturile arheologice au scos la iveală 
numeroase vestigii care pledează în favoarea existenţei unor credinţe şi practici a căror vechime se 
pierde în negura timpului. Acestea sunt “atestate” sau mai bine zis sugerate de prezenţa opaiţelor, 
cenotafelor, “ferestrelor sufletului”, obolului lui Charon, riturilor de “destrigoire” (cutea, cremenea, 
silexul), la care se adaugă sacrificiile umane, îngroparea defuncţilor sub locuinţe, în mantaua 
tumulilor preistorici, amputarea rituală a cadavrelor, depunerea acestora pe platforme de lut sau 
aplicarea simultană a celor două rituri funerare (incineraţia şi înhumaţia) pe cadavru etc31.  

Cu excepţia unor informaţii oferite de actele martirice din secolele III-IV, nu avem alte ştiri, 
care să ne ajute să reconstituirea ceremonialul funerar al latinofonilor de la Dunărea de Jos până la 
apariţia documentelor de cancelarie, a cronicilor interne şi externe medievale, a însemnărilor 
călătorilor străini etc. În aceste condiţii, la formarea unei imagini despre modul de pregătire şi de 
pomenire a morţilor pot contribui şi lexemele româneşti de origine latină (comânda -  commendare, 
priveghea - pervigilare) sau cele venite pe filieră slavă în limba română (colac – kolačĩ, molitvă – 
molitva etc.)32.  

O menţiune interesantă datată în anul 1699  ne face cunoscut faptul că defunctul era însoţit 
de un inventar funerar (compus din aţă, petece de postav, ace şi pânză) pentru a-şi  petrece nu numai 
                                                 
27 Ibidem, p. 490. 
28 Liliana Trofin, op. cit., pp. 289-291. 
29 Ion Tentiuc, Anastasia Hâncu-Tentiuc, Unele opinii şi controverse privind relaţia dintre creştinismul popular şi ritul 
şi ritualurile funerare medievale timpurii în europa centrală şi de sud-est, p. 19 -
http://www.nationalmuseum.md/ro/pub/rev/pdf/vol_1_2/2_Tentiuc.pdf. 
30 N. Zugravu, op. cit., p. 501. 
31 Liliana Trofin, op. cit, pp. 290-291; idem, Romanitate…, pp. 197-225; N. Zugravu, op. cit., pp. 426-429, 459-465, 
492-501. 
32 N. Zugravu, op. cit., p. 502.  
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într-un mod util postexisenţa, ci şi pentru a ajunge în rai33. S-ar putea să avem de-a face, în acest 
caz, cu o dovadă a supravieţuirii concepţiei antice privind continuitatea în plan celest a  activităţilor 
terestre de către defunct. Tot o moştenire antică este şi credinţa reîntoarcerii morţilor pe pământ în 
anumite zile din an, credinţă semnalată de Marco Bandini prin anii 1647-1648 în Moldova: “Printre 
altele, este vrednic de râs şi acest basm pe care ei îl socotesc drept un articol al crezului, cum că în 
Joia Mare, sufletele morţilor, ale părinţilor, străbunilor şi străbunelor obişnuiesc să se reîntoarcă 
la ai lor pentru hrană, din care cauză în zori de zi tatăl familiei sau mama familiei fac un foc 
înaintea uşii casei sale, aşează lângă foc un scăunel acoperit cu o pânză curată, pune pe el pâine 
cu mâncare şi băutură pentru ca părinţii, străbunii şi străbunele să-şi întremeze sufletul”34. De 
notat că această credinţă supravieţuieşte în pofida unei legislaţii canonice care o condamnă fără 
drept de apel.  

Credinţele generate de focul viu şi luna nouă au fascinat mentalul colectiv secole de-a 
rândul, în pofida eforturilor depuse de teologi şi de Biserică pentru a le stârpi (vezi dispoziţiile 
Canonul 65  VI ecumenic: “Poruncim – se arată în– de la canonul de faţă (înainte) să înceteze focurile 
care se aprind de către unii la lunile noi, înaintea sălaşelor proprii de lucruri, sau a caselor, şi pe care, 
după un obicei vechi se apucă să le sară. De aceea, oricine ar face, ceva de acest fel, dacă ar fi cleric să 
se caterisească iar dacă ar fi laic să se afurisească. Căci este scris în (cartea) a IV-a a Împăraţilor: «Şi a 
zidit Manase altar întregii oşti a cerului, în cele două curţi ale Casei Domnului, şi a trecut prin foc pe fiii 
săi, şi preziceau din semne şi ghicea din zborul păsărilor, şi a făcut grăitor din stomac (ventriloci), şi a 
înmulţit pe ghicitori, şi a înmulţit facerea răului înaintea Domnului ca să-L mânie pe El»” (4 Împăraţi 21, 
5-6)35. “Se pare că luna nouă din credinţele ancestrale mai rămânea a fi considerată drept moment 
crucial, aşteptat pentru demararea diferitor lucrări de importanţă majoră: construcţia caselor, 
încheierea căsătoriilor etc. În această perioadă cu lună nouă aveau loc adunări nocturne, la care prin 
strigăte se cerea ajutorul aştrilor”36. 

Din punct de vedere teologic, noua religie creştină a reuşit să depăşească etapa 
sincretismului, fapt care a transformat-o dintr-o “religie a exilului într-o religie ancorată în timp”37. 
Cât priveşte eschatologia funerară se observă absenţa unei “Cărţi  a morţilor”, întrucât Biserica 
primară a pus accent pe resurecţie şi nu pe patimi şi moarte38. Unii scriitorii medievali occidentali39 
şi etnografi români vorbesc despre existenţa unei astfel de cărţi şi chiar a unui panteon funerar. 
Aceste interpretări târzii legate de moarte pun în lumină o lume necunoscută şi fascinantă, plină de 
pericole şi obstacole care stau în calea ascensiunii celeste a sufletului creştinului.  

Ne vom opri în cele ce urmează la informaţiile oferite de cunoscutul etnograf Ion Ghinoiu 
privitoare la panteonul funerar al românilor. Astfel, în funcţie de atribuţiile, timpul şi locul de 
întâlnire cu răposatul, acesta împarte reprezentările mitice în: mesageri funeşti care vestesc omului 
venirea sfârşitului său (păsările prădătoare – bufniţa, cucuveaua; păsările migratoare – cucul; 
animalele sălbatice – lupul; animalele domestice – câinele, boul, calul, şarpele), Zorile; sufletele 
morţilor; Zeiţa morţii (Gaia, Gia, Corboaica neagră, Vulturul, Moartea, Zeiţa Bătrână, Maica 
Precista, Domnul Hristos); călăuze, prieteni de drum (lupul, vulpea, vidra, cocoşul, mărul, pomul 
înflorit, răchita împupită, Domnul Sfânt, Maica Sfântă); reprezentări psihopompe (calul mohorât, 
cerbul, porumbeii, golumbeii, Domnul Hristos, Iorgovan) şi vameşi (trei uncheşi bătrâni, trei 
neveste tinere, un copil de crai)40. 

Potrivit specialistului pomenit mai sus “Cheia pregătirii psihice pentru moarte este sistemul 
celor trei moşteniri: biologică (naşterea copiilor), materială (agoniseala lăsată urmaşilor) şi 

                                                 
33 Călători străini, VIII, p. 634; cf. N. Zugravu, op. cit., pp. 501, 524 şi nota 369. 
34 Călători, V, p. 343; cf. N. Zugravu, op. cit., p. 502 şi nota 385. 
35 Vezi şi Can. 42 Nichifor Mărturisitorul. 
36 Ion Tentiuc, Anastasia Hâncu-Tentiuc, Unele opinii şi controverse privind relaţia dintre creştinismul popular şi ritul 
şi ritualurile funerare medievale timpurii în europa centrală şi de sud-est, p. 19 - 
http://www.nationalmuseum.md/ro/pub/rev/pdf/vol_1_2/2_Tentiuc.pdf. 
37Adriana Câteia, op. cit., p. 492.  
38 Ibidem. 
39 Cartea creştină a morţilor, ed. cit., pp. 38-109.  
40 I. Ghinoiu, Cărările sufletului, Bucureşti, 2004, pp. 151-153. 
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spirituală (culturală). Dintre acestea, zestrea  cea mai de preţ pe care o poate lăsa muritorul este 
prelungirea propriei spiţe de neam prin copii, nepoţi şi strănepoţi. Când va pleca în lumea de 
dincolo, prin ei va rămâne prezent şi în lumea de aici...”41.  

O dată îndeplinite aceste chestiuni urmau cererea iertării făcută de muribund pe patul morţii, 
pregătirea comândului, împărtăşania şi maslul, anunţarea decesului, scalda mortului, aşezarea în 
sicriu cu faţa spre răsărit, plata vămilor, prezenţa toiagului de drum, priveghiul, ospăţul etc. Dar cel 
mai dramatic episod este cel al trăirii ultimelor clipe de viaţă. Cunoaştem că ultimile 
comportamente şi trăiri psihice ale omului aflat în pragul morţii au devenit domeniul de cercetare 
nu  numai al etnografilor şi sociologilor, ci şi al psihothanatologilor. S-au scris numeroase studii 
despre psihologia muribunzilor, iar specialiştii au ajuns la concluzia că spre finalul vieţii durerile se 
estompează sau dispar din cauza secreţiei foarte mari de endofirne ale creierului. Chiar dacă 
moartea biologică este detectabilă (încetarea bătăilor inimii, a respiraţiei şi a presiunii arteriale, 
dilatarea pupilelor, scăderea temperaturii corpului, encefalogramă plată etc), cea a psihicului ridică 
semne de întrebare. Bătrânii cred cu tărie că moartea survine la ieşirea sufletului pe gură. Vedem în 
acest caz o “identificare” a sufletului cu suflarea ultimă. Nu o dată, momentele care preced moartea 
sunt însoţite la unele persoane de trăiri intese ale unor momente din viaţă, stări euforice, extaze sau 
au viziuni macabre. Această finalitate a vieţii este redată şi de complexa sinonimie a verbului a 
muri: şi-a dat sufletul, a dat ortul popii, s-a dus, s-a stins, a adormit etc42.  

În cele ce urmează, vom face o scurtă trecere în revistă a obiectelor care însoţesc mortul în 
epoca modernă, epocă analizată de etnologi, pentru a putea face pe cât posibil o paralelă cu 
inventarul funerar descoperit în necropolele de la Dunărea de Jos, precum şi cu învăţăturile Bisericii 
legate de ceremonialul funerar. Prezenţa mobilierului funerar este “justificată” de concepţia 
conform căreia sicriul mortului devine casa lui veşnică. Ca atare, noua lui locuinţă preia atribuţiile 
celei în care defunctul a rezidat în timpul existenţei sale terestre. În funcţie de utilitatea obiectelor 
depuse în mormânt, I. Ghinoiu le grupează astfel: 1. obiecte necesare somnului (perna, aşternutul); 
2. merinde de drum (colac în / pe mână, ou, ouă roşii, nuci, mere etc); 3. mijloace de iluminat 
(lumânare, toiag de ceară, lumânare încolăcită având mărimea defuctului); 4. mijloace de aprins 
focul (amnarul, iasca, bricheta şi chibritul); 5. obiecte de toaletă (pieptăne, oglindă, săpun, batista, 
prosopul, briciul de bărbierit etc); 6. obiecte esenţiale pentru călătorie (traista, băţul de sprijin); 7. 
obiecte specifice anumitor defuncţi (ochelari de vedere, cârja pentru invalizi, bricheta şi ţigările 
etc); 8. obiecte care probează calitatea de creştin (cruciuliţa, iconiţa); 9. bani (legaţi de mână, lipiţi 
la deget, băgaţi în gură etc); 10. obiecte de uz casnic (fus, ac cu aţă, făcăleţ etc); 11. obiecte pentru 
alungarea şi pedepsirea strigoilor (aşezarea defunctului pe cioburi, pietricele sau mărăcini); 12. 
obiecte pentru ca decedatul să-şi petreacă timpul şi să nu mai  revină printre cei vii (seminţe de 
mac sau miei, nisip etc)43.  

Această bogăţie a inventarului vine în contradicţie, însă, cu recomandările Bisericii. Iată, de 
pildă, ce spune arhiepiscopul Constantinopolului, Sfântul Ioan Gură de Aur cu privire la 
desfăşurarea ceremonialului funerar: “Deci să nu plângem pe cei ce au murit, ci pe cei ce au murit 
întru bogăţie, şi nici o mângâiere de la bogăţia sufletelor lor nu au aflat. Pe cei ce au luat puterea 
să-şi spele păcatele lor, şi n-au voit, pe aceştia să-i plângem şi deosebi şi de obşte toţi, nu o zi nici 
două, ci toată viaţa noastră, şi să le ajutăm lor după putere...Nu în zadar s-au legiut acestea de 
Apostoli: a se face pomenire pentru cei ce s-au dus din viaţă la înfricoşatele Taine! ...Dar aceasta 
pentru cei ce s-au dus întru credinţă. Iar cei chemaţi nici de această mângâiere nu se învrednicesc, 
ci s-au lipsit de tot ajutorul cel ca de acest fel, afară de unul. Care este acela? Se poate da 
săracilor pentru dânşii adeseori, şi le face lor lucrul acesta oarecare răcoreală şi mângâiere. 
Pentru aceasta nu este rău lucru a muri, ci a muri rău! Şi fiindcă auzim că gol a înviat Stăpânul, să 
încetăm şi noi de turbarea cea către îngropare. Că pentru care pricină se face această cheltuială 
nefolositoare şi de prisoseli de cheltuială, care aduce multă pagubă îngropătorilor, iar mortului 
nici un folos; iar de trebuie a zice ceva şi vătămare? Pentru că îngroparea cea cu multă  cheltuială 
                                                 
41 Ibidem, p. 182. 
42 Ibidem, pp. 182-207. 
43 Ibidem, pp. 211-212. 
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s-a făcut de multe ori pricină de dezgroparea şi dezgolirea mortului, şi-a făcut de s-a aruncat gol şi 
neîngropat cel cu multă silinţă îngropat. Ci, o, slavă deşartă! Câtă tiranie arată şi în plâns? Câtă 
nebunie? Că mulţi ca să nu se facă aceasta, tăind acele subţiri  cearşafuri şi umplându-le de multe 
aromate, ca pentru două pricini să se facă nefolositoare furilor, aşa i-au dat pământului... Aceasta 
zic nu oprind a îngropa, ci măsurat să facă acestea, cât să acopere trupul şi să-l dea pământului. 
Că dacă când suntem vii ne porunceşte să nu avem nimic mai mult, fără numai acoperământ, cu 
atât mai mult mai vârtos după ce murim...”44.  

Din acest fragment, reiese foarte limpede, că milosteniile date săracilor şi rugăciunile 
înălţate pentru defuncţi în cadrul serviciilor divine erau mai folositoare acestora decât luxul 
ostentativ şi cheltuiala pentru înmormântare făcută de ochii lumii de către rude. În nici un loc nu se 
condamnă abaterile legate de orientarea trupului, ofrandele funerare sau modul cum este îmbracat şi 
împodobit defunctul. Critica adusă luxului avea ca scop să arate primejdia profanării mormintelor şi 
absenţa unor beneficii în post-existenţă pentru defunct. Într-un alt loc, strălucitul ierarh arată că 
utilizarea aromatelor la înmormântare este o practică iudaică, iar apostolii nu-L cinsteau aşa pe 
Hristos, “ci cu moartea şi junghierea şi cu primejdiile cele pentru Dânsul...Iar alta, precum am zis, 
pentru oameni ne este nouă acum cuvântul. Iar atuncea se făceau la Stăpânul. Şi ca să cunoşti că 
nimic nu grijea Hristos pentru acestea, a zis: “Flămând M-aţi văzut şi Mi-aţi dat de am mâncat; 
am însetat şi Mi-aţi dat de băut; gol şi M-aţi îmbrăcat” şi nicăirea nu a zis: “...şi mort  şi M-aţi 
îngropat!”. Aceasta zic, nu surpând îngroparea – să nu fie! – ci tăind neînfrânarea cheltuielii şi 
iubirea de cinste cea necuviincioasă...”45.  

Condamnă tristeţea şi durerea exagerată a mamelor care şi-au pierdut copilul, arătând că el 
va învia: “...Deci ce ruşinezi pe cel mort? Ce îndemni pe ceilalţi să se teamă de moarte şi să se 
cutremure? Ce faci pe mulţi şă prihănească pe Dumnezeu ca şi cum ar fi făcut rele? Iar mai vârtos 
ce chemi pe urmă pe săraci? Şi pofteşti pe preoţi să se roage? Ca să se ducă întru odihnă cel mort 
– zice – ca să aibă blând pe Judecătorul! Deci pentru aceasta plângi şi te vaiţi? Cu cine dar te lupţi 
făcând aceluia furtuni pentru că s-a dus el în liman? ...Sau n-ai moştenitor, nici diadoh al 
avuţiilor?...Nu-l ai pe el moştenitor, dar în locul tău îi are pe el Dumnezeu...Şi cui  -  zice – să 
lăsăm hainele? Cui vasele? Cui robii şi moşiile? Lui iarăşi, şi mai cu întărire decât ar fi trăit. Că 
nimic nu este care să oprească...46”.  

Urmează o recomandare extrem de importantă făcută de arhiepiscopul Constantinopolului, 
care pare să “legitimeze” prezenţa inventarului funerar în mormintele creştinilor. “Că dacă şi 
barbarii ardeau împreună cu cei morţi lucrurile lor, - spune Sfântul Ioan Gură de Aur – cu mult 
mai cu dreptate este ca tu să trimiţi împreună cu cel mort cele ale lui; nu ca să se facă cenuşă, 
precum acelea, ci ca mai multă slavă să-i pricinuiască lui. Şi dacă s-a dus păcătos, ca să-i dezlege 
păcatele; iar dacă drept, ca să-i facă adăugire de plată şi răsplătire...”47.  

Ca o concluzie, putem afirma fără teama de a greşi  că prezenţa acestui inventar funerar în 
cadrul necropolelor de la Dunărea de Jos, cu trimitere directă la complexele creştine, poate fi legată, 
cu rezervele de rigoare, de moştenirile antice, de statutul persoanei48, de absenţa unor reguli de 
înmormântare, de cunoaşterea sau după caz, de necunoaşterea recomandărilor făcute de ierarhii 
iluştri ai timpului. Să nu pierdem din vedere faptul că populaţia era în marea ei majoritate 
neştiutoare de carte, iar creştinarea acesteia s-a făcut gradat. Nu toate teritoriile daco-romanilor şi 
ale dacilor liberi au fost romanizate şi creştinate în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi intensitate.  

Nu cunoaştem modalităţile de manifestare ale  pietăţii populare şi nici rolul pe care l-a avut 
tradiţia creştină în modelarea mentalului colectiv. Bănuim, cel mult, doar modul de a se raporta la 
sacru al locuitorilor, plecând de la puţinele indicii arheologice avute la îndemână. Necunoscute 
rămân, de asemenea, specialiştilor nu numai nivelul de pregătire al clericilor, ci şi influenţa 
                                                 
44 Ioan Chrisostomul, Cuvântul al 57 - lea. Pentru moarte (II), în volumul Puţul şi împărţirea de grâu. 57 de predici de 
Sfântul Ioan Gură de Aur, tipărit cu aprobarea Episcopului Eftimie al Romanului şi Huşilor, Bacău, 1995, pp. 526-528.  
45 Ibidem, p. 528. 
46 Ibidem, p. 510 (Cuvântul 56, Pentru moarte, I). 
47 Ibidem.  
48 Vezi M. 7 de la Barboşi.  
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exercitată de mediul păgân şi eretic asupra romanicilor şi românilor. La acestea se adaugă contactul 
cu migratorii timp de secole, iar mai târziu cu catolicii, protestanţii şi musulmanii, fapt ce a condus, 
inevitabil, la împrumuturi culturale de ambele părţi.  

Informaţiile literare medievale şi observaţiile etnologilor moderni nu fac decât să surprindă 
un fenomen religios, care poartă pecetea sincretismului. Toate interdicţiile impuse de Biserică în 
epoca medievală şi modernă s-au lovit de pietatea populară a locuitorilor rurali, care îmbracă uneori 
aspecte extradoctrinare. Din păcate, această sinteză creatoare a avut de suferit în epoca 
contemporană, deoarece secularirarea gândirii şi contextul socio-economic şi politic nefavorabil au 
făcut ca unele tradiţii să-şi piardă din importanţă sau chiar să dispară.  

În încheierea demersului nostru, dorim să facem câteva observaţii. Patrimoniul spiritual 
transmis urmaşilor de către locuitorii care au trăit pe aceste meleaguri în intervalul de timp scurs de 
la abandonul aurelian şi până la apariţia structurilor politice româneşti este foarte bogat. O parte din 
el a fost valorificat de tradiţia populară, fapt reţinut de scrierile laice şi ecleziastice aparţinând 
evului mediu. Într-un anume sens, putem afirma că Antichitatea “trăieşte” prin tradiţiile creştinate 
de Biserică. Vechile divinităţi au acum figuri de sfinţi sau populează universul mitic al românilor, 
basmele, legendele, povestirile, ritualurile şi superstiţiile acestora. Nimic nu pare să se fi pierdut, ci 
doar asimilat şi integrat noilor realităţi istorice. 
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Peninsula Balcanică se caracterizează atât printr-o unitate geografică, cât şi prin una impusă 

de istorie1; de fapt, putem vorbi de unitate în diversitate, ceea ce şi-a pus amprenta asupra vieţii 
locuitorilor şi istoriei regiunii de-a lungul timpului, în general. 

Atât conflictele actuale, cât şi cele din trecutul recent au avut uneori un aer anacronic. Ar fi 
exagerat însă să se explice totul prin istorie, dar, în acelaşi timp, este adevărat că lumea balcanică 
nu poate fi înţeleasă decât cunoscându-i istoria 2 . Iar din această perspectivă se desprinde o 
concluzie clară: Peninsula Balcanică nu a format niciodată o entitate politică independentă, cel 
puţin până în secolele XIX-XX, cînd naşterea sentimentului naţional a dus la apariţia statelor 
independente (Grecia, România, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Albania)3.  

Până atunci, istoria balcanică a fost încadrată în istoria unuia sau altuia dintre imperiile sau 
statele care au stăpânit, în anumite perioade, regiuni ale ei. În procesul constituirii statelor naţionale, 
istoria popoarelor din Peninsula Balcanică a fost instrumentalizată ideologic într-o măsură 
nemaiîntâlnită altundeva. Din această cauză, nu se poate vorbi de o singură istorie globală a 
Peninsulei, ci de mai multe istorii naţionale, care se contrazic reciproc nu numai în ceea ce priveşte 
perioada contemporană, dar şi trecutul balcanic comun, pe care fiecare încearcă să-l acapareze în 
folos propriu4. 

Totuşi, sau, poate şi din această cauză istoria balcanică prezintă un interes cu totul deosebit, 
ca istorie a unei zone în care se intersectează influenţe şi interese diverse. 

Peninsula Balcanică formează, de fapt o unitate geografică, politică şi culturală distinctă, cu 
personalitatea sa specifică, deosebită de alte zone, chiar învecinate cu ea din punct de vedere 
geografic. Au contribuit la aceasta în primul rând faptul că popoarele din această parte a 
continentului sunt moştenitoare ale unor străvechi tradiţii comune de viaţă spirituală şi de 
organizare social-politică traco-daco-getă, greacă, romană şi bizantină5. Convieţuind pe pământuri 
alăturate şi stabilind de-a lungul secolelor puternice legături politice – dar şi economice şi culturale, 
şi am putea spune chiar în primul rând economice – zona sud-estului european formează una dintre 
acele aşa-numite ”unităţi regionale” – categorie cu un rol deosebit de important în istoria 
civilizaţiilor – în care trăsături comune tuturor popoarelor din regiune se împletesc cu puternice 
elemente naţionale specifice, dând măsura personalităţii fiecărui popor6. Într-o astfel de grupare 
conştiinţa intereselor comune este cvasi-generală, sentimentele de prietenie şi solidaritate sunt 
reciproce, cum reciproce  sunt şi împrumuturile de valori materiale şi spirituale. În acest sens 
Nicolae Iorga menţionează: ”N-a existat unul din statele acestea care să nu exercite influenţa sa 

                                                 
1 Stevan K. Pavlowitch, Istoria Balcanilor. 1804-1945, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 9. 
2 Georgios Prevelakis, Balcanii. Cultură şi geo-politică, Editura Corint, Bucureşti, 2001, p. 41. 
3 Ivan Ilcev, Are dreptate sau nu, e patria mea! Propaganda în politica externă a ţărilor balcanice (1821-1923), Editura 
Curtea Veche, Bucureşti, 2002, p. 19. 
4 Georgios Prevelakis, op. cit., p. 41. 
5 Ion Popescu-Puţuri, Ion Calafeteanu, Din cronica relaţiilor poporului român cu popoarele vecine, p. 6. 
6 Ibidem, p. 6-7. 
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asupra celorlalte şi n-a existat naţiune care să nu dea elemente de gândire celorlalte”7. Ceea ce a 
contribuit însă în cea mai mare măsură la strângerea legăturilor şi la consolidarea prieteniei  dintre 
popoarele din această regiune au fost suferinţele şi luptele comune împotriva dominaţiei străine, de 
cele mai multe ori aceeaşi pentru toţi, pentru libertate socială şi independenţă naţională8. 

Din punct de vedere geografic, Peninsula Balcanică este o regiune terestră înconjurată de 
mările Neagră, Egee, Ionică şi Adriatică. Deşi cursurile Dunării, Savei şi Kupei sunt cel mai adesea 
desemnate ca trasând conturul perimetrului nordic al ei, trebuie avut în vedere şi soarta ţinuturilor 
de dincolo de Dunăre locuite de români, croaţi şi sloveni legate şi de spaţiul central european9. 

Trăsătura cea mai reprezentativă a zonei este caracterul ei muntos; ”Balkan”, care dă şi 
numele Peninsulei, provine dintr-un cuvânt turcesc cu sensul de ”lanţ de munţi împăduriţi”10. 

Cea mai veche menţionare cunoscută a numelui ”Balkan” provine dintr-un memorandum 
din secolul al XV-lea al scriitorului umanist şi diplomat italian Filippo Buonaccorsi Callimaco 
(Philippus Callimachus), 1437-1496. El este autorul unei istorii a faptelor lui Vladislaw al III-lea 
Warnenczyc, în care a descris pe scurt munţii Haemus, pe care i-a văzut cu prilejul unei misiuni 
diplomatice (poloneze) în capitala otomană. În memorandumul său din 1490 către Papa Inocenţiu al 
VIII-lea, Callimaco arăta că localnicii foloseau numele Balkan pentru munte: ” Quem incolae 
Bolchanum vocant”11. 

Marile şiruri ale Munţilor Balcani se întind pe o lungime de 555 km de la vest la est (de la 
Valea Timokului la Marea Neagră), având o lăţime oscilantă între 20 şi 60 de km12. 

Lanţul muntos din care fac parte şi Balcanii formează un ”S” întors care începe în nordul 
României, coboară spre sud, separând câmpiile Moldovei şi Munteniei de podişurile Transilvaniei, 
înainte de a se îndrepta spre sud-vest, traversând Dunărea pe la Porţile de Fier, iar apoi spre est prin 
Bulgaria, formând Munţii Balcani propriu-zişi13. Principalul sistem hidrografic al regiunii este 
alcătuit din cursul Dunării şi din afluenţii ei: Drava, Tisa (Theiss), Sava, Morava, Iskerul, Olt, Jiu, 
Siret şi Prut. Celelalte cursuri de apă importante - Vardarul, Struma şi Mariţa – se varsă în Marea 
Egee. Din cauza naturii muntoase a coastei adriatice, apele care se varsă în această mare nu oferă 
condiţii naturale pentru comerţ sau navigaţie. Neretva, Drinul şi Skumbi au jucat, totuşi, un rol 
important în evoluţia ţinuturilor învecinate14.  

Dominată de munţi şi de dealuri, regiunea posedă relativ puţine suprafeţe agricole fertile, cu 
excepţia Văii Dunării (teritoriul României actuale şi două zone din fosta Iugoslavie –Slavonia şi 
Voijvodina). Văile Mariţei şi cea a râului Skumbi sunt şi ele zone agricole bogate. Cu întinsele lor 
păduri şi păşuni, munţii oferă şi ei elemente de sprijin pentru populaţie, iar zăcămintele minerale 
erau  exploatate încă de pe vremea romanilor15. 

Structura discontinuă a acestor munţi a descurajat procesul de integrare din interior, dar în 
acelaşi timp nu a opus nici o rezistenţă penetrării din exterior, accesul fiind permis printr-o reţea de 
văi, platouri şi depresiuni. Ele prezentau anumite particulariăţi şi au favorizat legături, cuceriri, 
schimburi. Cele mai importante căi de acces erau Dunărea şi drumul care lega Belgradul de Salonic, 
formând împreună o cale  de schimburi de forma unui T uriaş16. 

Situată strategic la convergenţa Asiei, Africii şi Europei, Peninsula Balcanică a constituit 
atât un obiectiv tentant pentru cuceritori, cât şi o cale de trecere spre alte regiuni. Primii locuitori ai 

                                                 
7 Ibidem, p. 7. 
8 Ibidem. 
9  Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor. Secolul al XX-lea, vol. 1, Editura Institutul European, Iaşi, 2000, p. 14; 
Enciclopedie de Istorie Universală, Editura All, Bucureşti, 2003, p. 283. 
10 Enciclopedie de Istorie Universală…, 2003, p. 283; Stevan K. Pavlowitch, op. cit., p. 9. 
11 Maria Todorova, Balcanii şi Balcanismul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000. p. 45. 
12 Ibidem, p. 50. 
13 Stevan Pavlowitch, op. cit., p. 9. 
14 Barbara Jelavich, op. cit., vol. 1, p. 14. 
15 Ibidem. 
16 Stevan Pavlowitch, op. cit., p. 10; Barbara Jelavich, op. cit., vol. 1, p. 16. 
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peninsulei, din documentele cunoscute, sunt ilirii, care au trăit în regiunea situată cam la vest de 
valea Moravei până la Marea Adriatică17. 

Albanezii susţin că sunt descendenţii direcţi ai ilirilor clasici. Dacă acest lucru este corect, 
avem de-a face cu singurii locuitori originari din Europa de Est care continuă să populeze acest 
spaţiu18. 

Tracii s-au stabilit la est de râul Morava, pe teritoriul care se întindea de la Marea Egee până 
la nord de Dunăre. Tracii au fondat un stat organizat în secolul al V-lea î. Hr. Dacii, o ramură a 
tracilor, aveau să constituie un element fundamental în formarea naţiunii române19. 

În antichitatea greacă, elenismul şi ”barbaria” îşi împărţeau Peninsula Balcanică. Cetăţile 
greceşti şi coloniile lor ocupau sudul peninsulei şi ţărmurile ei, egeean, adriatic şi pontic. În 
regiunile din nordul şi din interiorul peninsulei, cultura greacă pătrunde prea puţin. Aceste regiuni, 
aşa cum am menţionat mai sus, erau ocupate de iliri, de traci şi de alte popoare20. 

Mai târziu romanii au cucerit aproape în întregime Balcanii, dar nu s-au aşezat decât de-a 
lungul coastei adriatice şi pe malurile Dunării21. 

Drumurile construite de romani de-a lungul şi de-a latul peninsulei şi oraşele întemeiate la 
răspântiile acestor drumuri au înlesnit circulaţia oamenilor, a mărfurilor şi a ideilor în spaţiul 
balcanic. Extinderea civilizaţiei romane a fost însoţită de răspândirea culturii şi a limbii latine22. 

În vreme ce în sudul peninsulei, zona de tradiţie greacă intra în declin, regiunile situate în 
nord, între Via Ignatia şi calea fluvială a Dunării, deveneau tot mai importante, prin poziţia lor, 
pentru centrul italic al Imperiului. Multe bătălii însemnate din istoria romană au avut loc în 
Balcani23. 

În secolul al III-lea, Imperiul Roman intră în criză. Măsurile prin care s-a încercat depăşirea 
acestei crize au dus, în cele din urmă, la creearea unei noi capitale, viitorul centru al Imperiului 
Bizantin. În anul 330, împăratul Constantin întemeiază Constantinopolul, a doua Romă, pe locul 
anticului Byzantion. Deşi se consideră că această dată ar marca începutul Imperiului Bizantin, 
transformarea Imperiului Roman în Imperiu Bizantin a fost, în realitate, un proces care s-a înfăptuit 
treptat şi a durat, evident, mai multe secole. Creearea Constantinopolului reprezintă un moment 
fundamental din desfăşurarea acestui proces. Actul lui Constantin a apropiat Imperiul de bogatele 
provincii orientale, adevăratul lui centru de greutate şi, datorită acestei recentrări, patrimoniul 
imperial nu a dispărut o dată cu distrugerea Romei de către vizigoţii lui Alaric, în 41024. 

La sfârşitul antichităţii, romanitatea orientală acoperea un spaţiu imens din Europa sud-
estică şi centrală, de la porţile Vienei la Marea Neagră. Ea se întindea pe o mare parte din teritoriul 
actual al Austriei, Ungariei şi României, şi pe teritoriul Bulgariei şi al fostei Iugoslavii. Pe latura sa 
din sud, latinitatea era separată de lumea elenă de linia Jirecek-Philippide-Skok, ce se confundă, în 
mare parte, cu actuala graniţă de nord a Turciei, Greciei şi Albaniei. Pe acest spaţiu, ce avea ca axă 
valea Dunării şi egala teritoriul Galiei şi Peninsulei Iberice luate la un loc, s-a născut poporul român 
care constituia, alături de italieni, francezi, portughezi şi spanioli, unul dintre pilonii romanităţii 
europene25. 

Importanţa militară, politică şi economică a Balcanilor a crescut în urma noii orientări, către 
est, a Imperiului Bizantin. Provinciile balcanice erau situate în imediata apropiere a 
Constantinopolului, capitala Imperiului Bizantin, pe jumătate balcanică, pe jumătate asiatică, iar 
securitatea acesteia depindea, în mare măsură, de  eficacitatea controlului exercitat de trupele 

                                                 
17 Barbara Jelavich, op. cit., vol. 1, p. 17. 
18 Peter Sugar, Naţionalismul est-european în secolul al XX-lea, Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2002, p. 8. 
19 Barbara Jelavich, op. cit., vol. 1, p. 17.                   
20 Georgios Prevelakis, op. cit., p. 41. 
21 Stevan K. Pavlowitch, op. cit., p. 10. 
22 Georgios Prevelakis, op. cit., p. 42. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, p. 43. 
25 Stelian Brezeanu, Gheorghe Zbuchea (coordonatori), Românii de la sud de Dunăre. Documente, Arhivele Naţionale 
ale României, Bucureşti, 1997, p. 8. 
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imperiale asupra lor. Prin poziţia ei mediană, peninsula avea să devină atât o punte de legătură, cât 
şi o zonă de confruntare între vechea şi noua Romă26. Constantinopolul a avut de înfruntat două 
mari categorii de ameninţări la adresa unităţii Imperiului. Prima categorie este reprezentată de 
invaziile barbare care au determinat, în partea occidentală a acestuia, diminuarea capacităţii de a 
controla teritorii întinse. A doua categorie de ameninţări este reprezentată de problemele religioase, 
lupta împotriva ereziilor este caracteristică primelor secole din istoria bizantină 27 . Prăbuşirea 
frontierei dunărene a imperiului la începutul secolului al VII-lea a reprezentat o cotitură decisivă în 
destinele romanităţii balcanice. Avaro-slavii străpung defensiva bizantină şi iau cu asalt metropolele 
dunărene, ajungând apoi să asedieze Thessalonicul (Salonic) şi Constantinopolul. Marea slavă 
inundă literalmente peninsula, ajungând până în Peloponez şi apoi în insulele Arhipelagului, şi chiar 
în Asia Mică. Evenimentul a marcat ireparabil şi definitiv destinele latinităţii balcanice. Ea a fost 
dislocată şi împinsă în regiunile înalte din interiorul peninsulei. Separată de imperiu, care mai 
stăpâneşte în Balcani numai litoralul Mării Egee, cu cele două mari metropole, Constantinopolul şi 
Thessalonicul, romanitatea este obligată să-şi ducă existenţa, în secolele următoare, în 
mijlocul ”Sclavinilor” din peninsulă şi a hanatului bulgar28. 

Spre nord, pe măsură ce maghiarii sau ungurii se stabileau în câmpiile panonice, începând 
cu 896, şi adoptau religia creştină29, în sud aveau loc mari transformări în ceea ce priveşte lumea 
balcanică. Adevăratul adversar care a provocat căderea Bizanţului a fost, fără îndoială, Occidentul. 
Ceilalţi doi adversari ”externi”, perşii şi arabii, au fost potoliţi unul după altul. Occidentul, 
dimpotrivă, nu a contenit să-şi sporească influenţa şi să pătrundă în spaţiul bizantin. Lupta între cele 
două lumi s-a dat pe toate planurile30. 

Occidentul nu a atacat numai zonele periferice ale imperiului, cum făcuseră popoarele 
barbare, ci însuşi centrul acestuia. În 1204, cruciaţii, călăuziţi de Veneţia, au cucerit 
Constantinopolul nu numai pentru a da o mai bună organizare a imperiului, ci, dimpotrivă, pentru al 
distruge: un motiv în plus de suspiciune din partea popoarelor balcanice şi ortodoxe faţă de Roma31.  

Trei dintre duşmanii ”interni” ai Imperiului Bizantin au reprezentat o ameninţare reală: 
bulgarii, sârbii şi turcii. Înainte de a lua locul bizantinilor în Constantinopol şi în Balcanii, turcii, 
popor asiatic nomad, creaseră mai multe state şi imperii în spaţiul dintre China şi Europa Centrală. 
Turcii selgiucizi luaseră în stăpânire Mesopotamia şi o mare parte din Anatolia, în epoca 
cruciadelor (secolele XI-XII). Turcii otomani (sau osmanlâi) au început să le ia locul în secolul al 
XIII-lea32. 

Bulgarii, sârbii, otomanii erau când duşmani, când aliaţi ai Constantinopolului, potrivit 
jocurilor diplomaţiei bizantine. Statele lor nu corespundeau unor teritorii determinate, populaţiile 
lor nu erau omogene din punct de vedere etnic, armatele lor erau mixte. Marii conducători ai acestor 
state balcanice arborau titluri care nu corespundeau unei singure ”naţionalităţi”, regele bulgar 
Simeon (897-927), care a stăpânit o mare parte din Peninsulă Balcanică, se proclama de 
pildă, ”bazileu al bulgarilor şi al grecilor”33. 

La fel, �tefan Dušan (1331-1355), rege sârb, încoronat în 1346 la Skopje (Üsküb), fondator 
al unui  vast stat care se întindea de la Dunăre până în Peloponez, era încoronat ca ”împărat al 
sârbilor şi al grecilor”34. 

Turcii otomani, care aveau să transforme în realitate visul cuceririi Constantinopolului 
(1453), participau de un secol la viaţa Bizanţului, luând parte unuia sau altuia dintre candidaţii la 

                                                 
26 Georgios Prevelakis, op. cit., p. 43. 
27 Ibidem, p. 44. 
28 Stelian Brezeanu, Gheorghe Zbuchea (coord.), op. cit., p. 9. 
29 Stevan K. Pavlowitch, op. cit., p. 10. 
30 Georgios Prevelakis, op. cit., p. 47. 
31 Ibidem, p. 48. 
32 Ibidem, p. 49. 
33 Stevan K. Pavlowitch, op. cit., p. 10; Giorgios Prevelakis, op. cit., p. 49. 
34 Stevan K. Pavlowitch, op. cit., p. 11; Giorgios Prevelakis, op. cit., p. 49. 
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succesiunea tronului, apărând interesele puterii imperiale împotriva, de pildă, pretenţiilor lui �tefan 
Dušan etc35. 

De când puseseră piciorul în Europa, în 1357, otomanii obţinuseră fidelitatea vasalilor lui 
Dušan din Macedonia, a fărămiţatei monarhii bulgare şi chiar a celui care fusese împăratul 
Bizanţului, acum doar o umbră. Bătălia de la Kosovo din 1389, în care conducătorul Serbiei (Lazăr), 
aliat cu regele Tvrtko al Bosniei, a fost învins, nu a pecetluit soarta Balcanilor, dar a fost 
considerată ca fiind de rău augur, din cauza eşecului eforturilor de a forma o alianţă creştină, care a 
precedat-o, şi a măcelului pe care la produs36. 

Împinse spre nord împotriva Ungariei, rămăşiţele regatului sârb au supravieţuit până în 1459. 
În 1463 a fost rândul Bosniei să se prăbuşească. Numai Raguza (Dubrovnik) a fost salvată pentru a 
deveni o Elveţie a secolului al XV-lea. Regatul ungaro-croat se dezmembra pe măsură ce 
ameninţarea otomană se apropia. Austria înglobase deja în cadrul domeniilor familiei formaţiunile 
feudale locuite de sloveni, iar influenţa ei s-a extins în ţinuturile coroanei ungare. Când în 1526, 
turcii i-au învins pe unguri (maghiari) la Mohács, unde regele lor (Ludovic al II-lea) şi-a găsit 
moartea fără să lase un moştenitor, preluarea habsburgică a ceea ce mai rămăsese din domeniile sale 
a fost validată prin alegerea lui Ferdinand de Habsburg ca rege al Ungariei şi apoi al Croaţiei37. 

Cucerirea teritoriilor greceşti, de către turcii otomani, a fost finalizată abia după căderea 
Constantinopolului în 1453 (Instanbul în limba turcă, dar numit, de obicei, în Europa, după vechea  
denumire grecească, până în secolul XX) şi moartea în luptă a ultimului împărat (Constantin al XI-
lea Paleologul)38. 

În Peninsula Balcanică au rămas zone locuite de populaţii romanizate, ici şi colo, vlahii sud-
dunăreni, care erau constituite în trei ramuri distincte. Ramura vestică, care populează vechi 
provincii romane, ocupă partea centrală şi nordică a fostei Iugoslavii. Ramura nordică, dispărută azi 
aproape în totalitate, popula în evul mediu versanţii Balcanilor şi descindea din romanitatea misiană 
locală. Ramura sudică cuprindea pe vlahii din Albania, Macedonia, Epir, Thesalia şi restul Greciei39. 

Păstori, călăuze, cărăuşi, deţinători de hanuri pe arterele principale ale Peninsulei Balcanice, 
negustori ambulanţi, cămătari, unii ajunşi mari zarafi în Imperiul Otoman şi mari bancheri în 
Budapesta, Viena, Leipzig, Veneţia, Triest etc.; - aceştia erau aromânii pe care îi găsim pe tot 
cuprinsul Peninsulei Balcanice40. 

Populaţia romanizată –”valahii” Transilvaniei, Moldovei şi �ării Româneşti, vorbitorii unui 
dialect roman, creştini de rit răsăritean, care foloseau scrierea slavonă - a rămas, în principal, în 
România de azi (care din punct de vedere geografic nu face parte din Peninsula Balcanică, dar cu o 
istorie, o politică şi o religie comune cu ale popoarelor balcanice), în câmpiile Dunării de Jos şi 
dincolo de Carpaţi. Prin aceste teritorii au trecut invazii şi migraţii în drumul lor spre sud, dar nici 
una nu s-a oprit în câmpiile unde primele forme de organizare socială şi politică locală au apărut în 
secolul al XIII-lea41.  

Pe parcurs, Transilvania intră sub stăpânirea regatului maghiar, iar Moldova şi �ara 
Românească vor cădea sub influenţa (suzeranitatea) Imperiului Otoman. Cucerirea otomană a 
peninsulei în secolele XIV-XV este privită de mulţi istorici ca un moment de răscruce în evoluţia 
romanităţii balcanice, prin marile mişcări de populaţie care au subminat structurile tradiţionale ale 
societăţii vlahilor (aromânilor) şi au accelerat procesul asimilării lor de către vecini. Realitatea pare 
să fie însă mult mai puţin dramatică şi, în orice caz, mult mai nuanţată de la o regiune la alta42. 

                                                 
35 Georgios Prevelakis, op. cit., p. 49. 
36 Stevan K. Pavlowitch, op. cit., p. 12; Francis Dvornik, Slavii în istoria şi civilizaţia europeană, Editura All, Bucureşti, 
2001, p. 102-103. 
37  Stevan K. Pavlowitch, op. cit., p. 12; Peter F. Sugar, op. cit., p. 8; Francis Dvornik, op. cit., p. 310. 
38 Stevan Pavlowitch, op. cit., p. 13. 
39 Stelian Brezeanu, Gheorghe Zbuchea (coord.), op. cit., p. 10. 
40 Nicolae Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998, p. 
77. 
41 Stevan Pavlowitch, op. cit., p. 11. 
42 Stelian Brezeanu, Gheorghe Zbuchea (coord.), op. cit., p. 16. 
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Dominaţia otomană izolase aproape în totalitate Balcanii de restul Europei şi lumea 
ortodoxă de restul creştinătăţii. Declinul puterii militare a otomanilor a permis unei alte puteri 
dinastice imperiale, aceea a Habsburgilor, să le uzurpe autoritatea în Balcani şi să influenţeze direct 
sau indirect peninsula. Până la sfârşitul secolului al XVII-lea, ameninţarea otomană fusese respinsă, 
majoritatea teritoriilor Coroanei ungare recucerite, Principatul vasal al Transilvaniei încorporat şi 
alţi slavi sudici aduşi pe pământurile Habsburgilor43. 

Este cunoscut faptul că în secolul al XIX-lea lupta popoarelor din centrul şi sud-estul 
Europei pentru unitate şi independenţă naţională, pentru eliberarea de sub dominaţia imperiilor 
vecine (otoman, rus şi austriac) a cunoscut un puternic avânt. Sârbii (1804-1805), apoi românii şi 
grecii  au declanşat mişcările revoluţionare (1821) conduse de Tudor Vladimirescu şi Alexandru 
Ipsilanti – pe teritoriul românesc a fost organizată şi s-a desfăşurat o parte din mişcarea de eliberare 
naţională a grecilor44. 

Grecia şi-a obţinut independenţa formală cu mult înaintea altor state din Balcani (1821-
1830). Cu toate acestea, ”suveranitatea” sa a fost limitată chiar de la început de către puterile 
europene protectoare şi prin controlul financiar impus la sfârşitul secolului XIX 45 . Unirea 
principatelor române Moldova şi �ara Românească în 1859 şi afirmarea tot mai puternică a 
României pe plan internaţional a constituit un important element de sprijin şi de stimulare a luptei  
de eliberare a popoarelor din Peninsula Balcanică. Prinţul domnitor al Serbiei, Mihail Obrenovici, 
apreciind importantul sprijin politic şi diplomatic primit din partea României şi a lui Alexandru Ioan 
Cuza, arăta: ”Comportarea sa a confirmat relaţiile de prietenie dintre cele două popoare pe care 
atâtea interese comune le fac solidare unul faţă de celălalt”46. În anii '60 ai secolului al XIX-lea 
legăturile dintre România, Grecia şi Serbia au devenit atât de strânse încât se preconiza chiar o 
alianţă politică a celor trei state, alianţă bazată pe principiul ” Orientul creştin aparţine lui însuşi”. 
Ideea unei asemenea alianţe reieşea din faptul că realizarea independenţei şi unităţii nu trebuia 
aşteptată ca un dar din partea marilor puteri europene, oferit la masa tratativelor, ci ca un rezultat al 
propriei lor lupte47. 

Independenţa a reprezentat un moment important în istoria popoarelor Europei de sud-est. 
Revoltele cu caracter naţional ale bulgarilor, sârbilor şi muntenegrenilor din anii 1875-1876 au fost 
sprijinite de poporul român şi chiar de oficialităţi. Astfel, România a permis trecerea pe teritoriul ei 
a voluntarilor plecaţi din Rusia spre Serbia, înrolări de voluntari sârbi şi bulgari de pe teritoriul 
românesc, a permis tranzitul de armament rusesc către Serbia, a oferit adăpost miilor de refugiaţi 
sârbi (1876) etc48. În 1877 poporul român a luat el însuşi armele în mâini pentru a-şi cuceri 
independenţa, aducându-şi, totodată, tributul de sânge, alături de soldaţii ruşi şi de voluntarii bulgari, 
la independenţa popoarelor sârb, bulgar şi muntenegrean 49 . România, Serbia şi Muntenegru, 
promovate la statutul de independenţă totală în 1878 (Congresul de la Berlin), fie şi-au descoperit 
independenţa ciopârţită de puternicul lor vecin, Austro-Ungaria, fie au considerat avantajoasă o 
asemenea tutelă neoficială. Cea mai recent adăugată la numărul statelor balcanice, Bulgaria 
(independentă din 1908), care nu era independentă nici măcar în mod formal, a reuşit pe alocuri, să 
sfideze Rusia, eliberatoarea şi protectoarea sa şi să se comporte mai independent decât Grecia50. 

Toate statele balcanice  au exploatat la un anumit moment dat invidiile reciproce ale marilor 
puteri europene şi s-au bucurat de o oarecare libertate de acţiune în ciuda constrângerilor comerciale 
şi financiare.  

 
 

                                                 
43 Stevan Pavlowitch, op. cit., p. 18. 
44 Ion Popescu-Puţuri, Ion Calafeteanu, op. cit., p. 10; Ivan Ilcev, op. cit., p. 19. 
45 Stevan Pavlowitch, op. cit.,  p. 156. 
46 Ion Popescu-Puțuri, Ion Calafeteanu, op. cit., p. 10-11. 
47 Ibidem, p. 11. 
48 Ibidem, p. 11-12. 
49 Ibidem. 
50 Stevan Pavlowitch, op. cit.,  p. 156. 
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Participarea glorioasă a armatei române la războiul de independenţă avea să fie urmată de o 

veritabilă campanie diplomatică menită a asigura drepturile României şi menţinerea integrităţii sale 
teritoriale. 

Încă din 29 decembrie 1877 Domnitorul României, Carol I, preciza - într-o scrisoare 
adresată Marelui Duce Nicolae - că posibilitatea încheierii armistiţiului şi a preliminariilor păcii a 
produs o vie emoţie în rândul opiniei publice din ţară, România fiind îndreptăţită a participa la 
aceste negocieri în baza cooperării dintre cele două armate1. Privită din unghiul de vedere al 
diplomaţiei ţariste, participarea reprezentantului român la tratativele de pace nu era de dorit din 
motive lesne de sesizat. De aceea, se recomanda Guvernului de la Bucureşti să se adreseze direct 
cercurilor politice de la Petersburg, în acelaşi sens pronunţându-se şi Marele Duce Nicolae, care 
ţinea să afirme în plus că „interesele românilor nu au fost uitate” 2. La rândul său, Alexandru al II-
lea îl însărcinase pe Ignatiev să-i explice primului ministru român anumite chestiuni legate de 
negocierile de pace, oferind asigurări privind „interesul amical pe care-l poartă României”3.  

La 21 ianuarie/2 februarie 1878, Marele Duce Nicolae îi scria din nou Domnitorului, 
mărturisindu-i că a primit preliminariile păcii transmise de la St. Petersburg, unde interesele 
României au găsit o justă satisfacţie prin recunoaşterea independenţei din partea Porţii şi printr-o 
despăgubire teritorială4. Un asemenea mod de a privi lucrurile l-a determinat pe Carol I să sondeze 
din nou disponibilitatea Cabinetelor europene faţă de recunoaşterea independenţei şi neutralităţii 
României, înainte de semnarea păcii. Domnitorul apelează în acest sens la serviciile lui Ion Ghica, 
ce se va deplasa la Londra, cu scopul de a câştiga simpatia şi un eventual sprijin diplomatic din 
partea Guvernului britanic5, el însuşi interesat în împiedicarea oricărei tentative din partea ruşilor de 
a ocupa Constantinopolul şi Strâmtorile6.  

La curent cu iniţiativa Guvernului princiar, cancelarul Gorceakov ţinea să-i precizeze 
limpede generalului Iancu Ghica decizia Rusiei de a respinge cu fermitate orice fel de dezbateri, în 
cadrul viitorului congres european, privind neutralizarea României, o astfel de propunere fiind 
socotită „o ofensă directă la adresa ei” 7. 

Pe de altă parte, ministrul de Externe, Mihail Kogălniceanu, solicita agentului român de la 
Paris, Callimachi-Catargi, să-l contacteze pe ambasadorul otoman din capitala Franţei, pentru a 
tatona terenul în vederea recunoaşterii independenţei de către Poartă. O asemenea iniţiativă, dacă 
era încununată de succes, ar fi înlăturat – în opinia şefului diplomaţiei române – pretenţia Rusiei de 

                                                 
1 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare, se va cita: A.N.I.C.), fond Casa Regală, dosar nr. 16/1877, f. 227. 
2 Ibidem, f. 89 verso. 
3 Ibidem, f. 90 verso. 
4 Ibidem, f. 92. 
5 Anastasie Iordache, Ion Ghica. Diplomatul şi omul politic, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1995, p. 323. 
6 Richard Millman, Britain and the Eastern Question, 1875-1878, Oxford, Clarendon Press, 1979, p. 372. 
7 Corespondenţa generalului Iancu Ghica, 2 aprilie 1877-8 aprilie 1878, editată de generalul Radu Rosetti, Bucureşti, 
Editura Cartea Românească, 1930, doc. XC, p. 125-126. 
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a încorpora sudul Basarabiei ca „teritoriu turcesc”8. La rândul său, Carol I îi destăinuia consulului 
francez la Bucureşti temerea faţă de tendinţa Rusiei de a trata retrocedarea sudului Basarabiei direct 
cu Poarta, deci în afara preconizatului Congres european, şi tocmai de aceea prefera să obţină 
dinainte recunoaşterea independenţei. Domnitorul nutrea speranţa că diplomaţia franceză va 
interveni la Constantinopol în acest sens9. Numai că ministrul de Externe francez nu era deloc 
înclinat să dea curs unei asemenea iniţiative, întrucât nu dorea să indispună diplomaţia rusă. 

La jumătatea lunii ianuarie 1878, Cabinetul de la Petersburg comunica formal intenţia de a 
reocupa cele trei judeţe basarabene, care pentru Rusia reprezenta „o chestiune de onoare şi de 
demnitate naţională”10, oferind României drept „compensaţie” teritoriul dobrogean. Îngrijorat de 
materializarea unei asemenea intenţii, Domnitorul adresa o nouă scrisoare Ţarului Alexandru al II-
lea, mărturisind enormele dificultăţi ce ar provoca în România orice rectificare de teritoriu. De 
altfel, în cursul întrevederii cu Ignatiev, Suveranul declarase pe un ton ferm că „nu poate să se 
învoiască la cedarea Basarabiei (a sudului acesteia – n.n.)”11. 

Faţă de ameninţările şi ingratitudinea Rusiei, Camera Deputaţilor şi Senatul, după dezbateri 
aprinse, adoptau în unanimitate o moţiune ce reliefa limpede hotărârea României de a menţine 
inviolabilitatea teritoriului, reprezentanţii naţiunii respingând orice tranzacţie în privinţa sudului 
Basarabiei, având în vedere următoarele motive: că integritatea teritorială era garantată de Puterile 
europene, garanţie reînnoită de Rusia prin art. 2 din convenţia de la 4/16 aprilie 1877, că partea 
română şi-a respectat cu fidelitate obligaţiile ce derivau din această convenţie, că a participat, cu 
mari jertfe materiale şi umane, la războiul de la sud de Dunăre şi că, în fine, o Românie 
independentă şi omogenă corespunde atât intereselor vecinilor, cât şi Europei12.  

Într-un Memoriu înaintat Puterilor europene, diplomaţia de la Bucureşti încerca să 
demonstreze că schimbul propus de Rusia era prejudiciabil intereselor româneşti, prin răpirea 
sudului Basarabiei fiind dificil de a stabili comunicaţii cu Dobrogea, provincie separată de restul 
României de către fluviul Dunărea şi mlaştinile impracticabile situate în aval de Călăraşi şi până la 
Brăila. Prin urmare, în pofida tuturor consideraţiilor istorice şi politice, de drept, ca şi a intereselor, 
materiale, economice şi administrative, abandonarea sudului Basarabiei ar antrena după sine 
rezultate nefaste şi ar determina reacţia potrivnică a opiniei publice româneşti. În schimb, 
posesiunea asupra sudului Basarabiei şi a Deltei Dunării nu ar face altceva decât să consolideze 
independenţa României şi ar încununa cu succes misiunea care i-a fost încredinţată în 1856, aceea 
„de a supraveghea, cu energie şi statornicie, libera navigaţie pe Dunăre”13.   

Demersurile în favoarea recunoaşterii independenţei înaintea încheierii tratatului de pace nu 
au dus la rezultatul scontat, atât Carol I, cât şi premierul Ion C. Brătianu fiind convinşi că „pentru a 
ajunge la un compromis cu Rusia, Anglia şi Puterile aderă la retrocedarea Basarabiei”14. 
Speranţele Domnitorului în dobândirea unui suport diplomatic al patriei de origine, Germania, au 
fost practic spulberate de afirmaţia categorică a lui Bismarck, potrivit căreia: „Imperiul german nu 
va sacrifica amiciţia sa cu Rusia” 15. Se confirma, încă o dată, faptul că Puterile europene ţineau 
prea mult la propriile interese pentru a mai face concesii unui stat mic, în curs de afirmare.  

                                                 
8 Memoriile Regelui Carol I al României. De un martor ocular, ediţie de Stelian Neagoe, vol. IV, Editura Machiavelli, 
1994, p. 29.
9 Independenţa României. Documente (în continuare, se va cita: I.R.D.), vol. II, partea II-a, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 1977, doc. nr. 146, p. 252. 
10Corespondenţa generalului Iancu Ghica, doc. XCII, p. 128-129; N. Iorga, Correspondance diplomatique roumaine 
sous le Roi Charles Ier, Bucarest, 1938, doc. nr 660, p. 313. 
11 A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 17/1878, f. 28; vezi şi Memoriile Regelui Carol I, vol. IV, p. 39; I.R.D., vol. II, 
partea II-a, doc. nr. 152, p. 266. 
12 „Monitorul Oficial” (în continuare, se va cita: „M. O.”), nr. 16, 27 ianuarie 1878, p. 445-446, 451. 
13 A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 17/1878, f. 58-64. 
14 I.R.D., vol. II, partea II-a, doc. nr. 155, p. 270. 
15 Memoriile Regelui Carol I, vol. IV, p. 63. 
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Tratatul de pace de la San-Stefano între Imperiul Otoman învins şi Rusia ţaristă 
învingătoare avea să fie semnat la 19 februarie/3 martie 187816, fără participarea delegatului român 
şi fără ca acesta să aibă cunoştinţă de stipulaţiile respectivului document. Abia la 9 martie, 
Guvernul princiar afla despre condiţiile păcii şi nu în urma unei notificări din partea diplomaţiei 
ruse, ci prin intermediul „Jurnalului de St. Petersburg” trimis de generalul Iancu Ghica17, ceea ce a 
produs o „surpriză penibilă” atât la nivelul cercurilor conducătoare, cât şi în rândul opiniei publice 
din ţară18. Acest act, „de uimitoare nerecunoştinţă a Rusiei faţă de aliata sa”19, consacra, printre 
altele, independenţa României (art. 5), însă cu anumite condi�ii. Astfel, art. 19 preconiza că 
Sublima Poartă va ceda sangeacul Tulcea (Dobrogea), Delta Dunării şi Insula Şerpilor către Rusia, 
care, la rândul ei, îşi rezerva dreptul de a le schimba cu sudul Basarabiei. Totodată, spre disperarea 
justificată a cercurilor conducătoare de la Bucureşti, se stipula dreptul de trecere pe teritoriul 
românesc, timp de doi ani, a trupelor ruseşti ce staţionau în Bulgaria (art. 8). 

Luând cunoştinţă de prevederile Tratatului ruso-turc, Guvernul princiar declara urbis et orbi 
că nu va ceda „decât forţei”, iar în Senat, M. Kogălniceanu s-a lansat „într-o diatribă violentă” la 
adresa Rusiei, declarând „nul şi neavenit” actul încheiat la San-Stefano20. Vădit nemulţumit de 
atitudinea protestatară a Cabinetului de la Bucureşti şi de încercarea acestuia de a câştiga simpatia 
Cabinetelor europene în favoarea cauzei româneşti, Gorceakov ţinea să-i precizeze generalului 
Iancu Ghica atitudinea intransigentă a cercurilor politice de la Petersburg în privinţa dreptului de 
trecere a trupelor ruseşti. Mai mult decât atât, venerabilul cancelar sublinia că, în eventualitatea în 
care autorităţile de la Bucureşti se opun trecerii trupelor Ţarului prin teritoriul românesc, Alexandru 
al II-lea „va ordona ocuparea României” şi va proceda la „dezarmarea” armatei noastre21. Deloc 
intimidat de avertisment, Carol I avea să replice cu demnitate: „O armată, care a luptat la Plevna în 
faţa Împăratului Alexandru al II-lea, poate să se bată până va fi nimicită, dar nu se va lăsa să fie 
dezarmată!” 22. Însuşi Ţarul îl asigura pe Carol I de afecţiunea sa, dar regreta atitudinea unor 
persoane din Guvernul de la Bucureşti, care creează raporturi tensionate, în contradicţie cu 
„adevăratele interese ale României” 23. 

Situaţia tensionată atinge apogeul în momentul în care se constatau mişcări ale trupelor 
ruseşti în jurul Capitalei şi stabilirea unor regimente în diferite puncte strategice ale ţării, ce 
echivala cu o ocupare militară efectivă. În astfel de împrejurări alarmante, ministrul de Externe 
adresa în acest sens, la 12/24 aprilie 1878, o notă diplomatică baronului Stuart, rămasă însă fără 
răspuns24. Ca atare, Consiliul de Miniştri, convocat de urgenţă, avea să decidă ca armata să ia 
„poziţiune de apărare”, Domnitorul însuşi efectuând inspecţii militare în Oltenia25. În acelaşi timp, 
erau respinse propunerile Ţarului26 şi ale cancelarului Gorceakov referitoare la încheierea unei noi 
convenţii pentru reglementarea trecerii trupelor ruseşti din Bulgaria pe teritoriul României27. Se 
preciza clar că în eventualitatea unui refuz din partea Guvernului român în vederea încheierii 
acestui aranjament, Ţarul se vedea forţat să adopte alte măsuri28. O asemenea stare de spirit era 

                                                 
16 Textul tratatului în A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 16/1877, f. 100-110; textul a fost publicat şi în Documente 
privind Istoria României. Războiul de independenţă, vol. IX, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1954, p. 363-367. 
17 Corespondenţa generalului Iancu Ghica, doc. CXLIV, p. 166. 
18 A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 17/1878, f. 91. 
19 D. Onciul, Din istoria României, Bucureşti, Socec, 1913, p. 155. 
20 „M. O.”, nr. 60, 16 martie 1878, p. 1 740-1 741; I.R.D., vol. II, partea II-a, doc. nr 162, p. 288, doc. nr. 163, p. 289. 
21 Corespondenţa generalului Iancu Ghica, doc. CLI, p. 171-172. 
22 Memoriile Regelui Carol I, vol. IV, p. 89. 
23 A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 16/1877, f. 99. 
24 Ibidem, dosar nr. 17/1878, f. 100-104. 
25 Academia Română, Istoria Românilor, vol. VII, tom I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 694. 
26 Alexandru al II-lea îi comunica lui Carol I necesitatea încheierii unei înţelegeri privind retragerea trupelor ruseşti din 
Bulgaria pe teritoriul românesc; A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 16/1877, f. 99 verso. 
27 Vezi Acte şi documente din corespondenţa diplomatică a lui Mihail Kogălniceanu, vol. I, fascicola 1, Bucureşti, 
1896, p. 117-118. 
28 A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 17/1878, f. 117, telegramă confidenţială a lui Brătianu către Bălăceanu, 22 
aprilie 1878. 
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evocată şi de reprezentantul britanic la Bucureşti, care concluziona că „sentimentul antirus în aceste 
Principate a ajuns ... la apogeu” 29. 

De aici înainte, eforturile diplomaţiei române şi ale Domnitorului aveau să se concentreze în 
direcţia obţinerii unui sprijin mai eficient din partea Cabinetelor europene în perspectiva convocării 
unui congres, în care să fie discutate stipulaţiile tratatului ruso-turc. 

Cum era de aşteptat, prevederile de la San-Stefano provocaseră reacţia imediată a 
guvernelor de la Londra şi Viena, tendinţa de constituire a Bulgariei mari, de la Dunăre până la 
Marea Egee, reprezentând o veritabilă „piatră de încercare” a raporturilor între Marile Puteri30. 
Cercurile politice britanice nu puteau admite accesul Imperiului rus – prin exercitarea unui adevărat 
„protectorat” asupra Bulgariei – la Bosfor, Dardanele şi Marea Mediterană, după cum nu era de 
dorit nici întărirea poziţiei acestuia prin noile anexiuni din Asia. Prin urmare, Anglia adoptase o 
atitudine belicoasă, o parte a flotei sale ocupând Strâmtorile31, ceea ce avea să dea anumite speranţe 
Guvernului princiar faţă de o posibilă sprijinire a revendicărilor româneşti. Opoziţia faţă de 
constituirea unui mare stat slav până la Marea Egee şi faţă de achiziţiile ruseşti în Armenia, precum 
şi necesitatea neutralizării Strâmtorilor reprezentau obiective prioritare, pentru care diplomaţia 
britanică era gata a se lupta. În schimb, reanexarea sudului Basarabiei de către Rusia, reducerea 
despăgubirilor de război, ocupaţia şi controlul Bulgariei constituiau probleme asupra cărora era 
dispusă a negocia32. 

Pe de altă parte, Austro-Ungaria era nemulţumită, la rândul său, de încălcarea 
angajamentelor asumate anterior, la Reichstadt, de Rusia în privinţa provinciilor Bosnia şi 
Herţegovina. În acest context, monarhia dualistă va încerca să obţină, prin negocieri secrete cu 
Poarta, acceptul acesteia pentru preluarea celor două provincii sau măcar numai a Bosniei, 
promiţând în schimb suport diplomatic pentru revizuirea Tratatului de la San-Stefano, ceea ce 
diplomaţia otomană a refuzat categoric33. În egală măsură, s-au purtat negocieri secrete între 
diplomaţia de la Viena şi cea de la Londra. Aceasta din urmă oferea asigurări privind acordul său 
pentru ocuparea Bosniei şi Herţegovinei, dacă Andrássy va sprijini Anglia în alte probleme, cum ar 
fi aceea referitoare la restrângerea frontierei Bulgariei la nord de Munţii Balcani. Austro-Ungaria 
era însă mai mult preocupată de limitarea duratei şi extinderii ocupaţiei ruseşti la sud de Dunăre34. 

Ca atare, Cabinetul de la Petersburg, confruntat cu spectrul izolării şi eventualitatea 
constituirii unei coaliţii europene ostile35, avea să fie forţat a-şi reconsidera poziţia intransigentă, 
anunţându-şi disponibilitatea faţă de convocarea unui Congres, care să rediscute condiţiile păcii de 
la San-Stefano. 

Având în vedere noile circumstanţe, Carol I îl trimite pe Ion C. Brătianu la Viena şi Berlin, 
cu scopul de a câştiga simpatia guvernelor respective în favoarea cauzei româneşti. În timp ce 
Andrássy îndemna la împotrivire, cu scopul, nemărturisit, de a crea dificultăţi Rusiei şi a o face mai 
receptivă la propunerile austriece36, Cabinetul german se arătase „extraordinar de rezervat”. 
Bismarck nu numai că sugera încetarea oricărei rezistenţe în ceea ce priveşte sudul Basarabiei, dar 
se arăta preocupat, în special, de răscumpărarea căilor ferate de către statul român37. În egală 

                                                 
29 Independenţa României în conştiinţa europeană, Bucureşti, 1997, doc. nr. 39, p. 204. 
30 Vezi Gh. Platon, Independenţa României şi Puterile europene. Reacţii şi atitudini, în volumul De la constituirea 
naţiunii la Marea Unire. Studii de istorie modernă, vol. II, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1998, p. 241; V. 
Cristian, Diplomaţia României în slujba împlinirii idealului naţional, în volumul Cum s-a înfăptuit România modernă, 
Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1993, p. 234-235. 
31 Richard Millman, op. cit., p. 382, 387. 
32 Ibidem,  p. 411-419. 
33 Ibidem, p. 421-422. 
34 Ibidem, p. 425-426. 
35 A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 17/1878, f. 121. 
36 Vezi Gh. I. Brătianu, Bismarck şi Ion C. Brătianu, Extras din „Revista Istorică Română”, vol. V, Bucureşti, 1936, p. 
6; de asemenea, Grigore Ploeşteanu, Românii în conştiinţa Europei. Studii şi articole, I, Târgu-Mureş, Editura Veritas, 
1994, p. 290 şi urm. 
37 Memoriile Regelui Carol I, vol. IV, p. 94-95. 
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măsură, Prinţul Carol Anton recomanda fiului său o politică realistă, întrucât nu erau mari speranţe 
în adoptarea unei conduite comune a Puterilor europene împotriva Rusiei38.  

Guvernul princiar îşi exprima speranţa că diplomaţia vieneză va lua iniţiativa în ceea ce 
priveşte propunerea admiterii delegaţilor români la viitorul congres de pace, în acest sens Ion 
Bălăceanu primind instrucţiuni de a face apel la sentimentele binevoitoare ale contelui Andrássy39. 
Mihail Kogălniceanu sublinia, într-o altă circulară, că trebuia cu orice preţ demontată aserţiunea 
privind neadmiterea României din cauza faptului că nu i se recunoscuse independenţa. Ceea ce 
solicita Guvernul princiar era participarea la Congres nu pe picior de egalitate cu puterile semnatare 
ale Tratatului de la Paris, ci pentru a-şi susţine punctul de vedere în tratarea acelor chestiuni care o 
privesc îndeaproape. În virtutea vechilor capitulaţii cu Poarta, România avea dreptul de a declara 
război şi de a încheia pacea, de a încheia tratate. Puterile europene nu pot discuta despre situaţia 
românilor, fără români. Tratatul de la San-Stefano era fără nici o valoare, pentru că s-a încheiat fără 
participarea noastră40.  

Atitudinea lui Carol I şi a Guvernului princiar de respingere a Tratatului de la San-Stefano 
apărea în opinia diplomaţiei vieneze drept „admirabilă”, fiind singura cale de urmat. Oricum, 
ministrul de Externe austro-ungar afirma că România poate conta pe amiciţia şi sprijinul diplomaţiei 
de la Viena în timp de pace şi pe alianţa sa în eventualitatea unui nou război în Orient41. O astfel de 
poziţie „favorabilă” nu trebuie să surprindă, monarhia dualistă susţinând interesele româneşti atâta 
timp cât acestea puteau constitui un mijloc de presiune asupra cercurilor de la Sankt Petersburg, în 
sensul concretizării promisiunilor Ţarului de la Reichstadt în privinţa Bosniei şi Herţegovinei. 
Totodată, Bălăceanu îl informa pe Kogălniceanu de intenţia diplomaţiei ruse de a reglementa 
„chestiunea orientală” prin „aranjamente particulare cu Germania şi Austria”, în care scop N. 
Ignatiev primise o misiune specială42. 

Ministrul de Externe francez, Waddington, judeca cu severitate conduita Rusiei faţă de 
România şi constata că Împăratul Wilhelm I a fost extrem de dur cu Principele Carol, atitudine de 
înţeles totuşi în condiţiile în care Bismarck nu se lăsa influenţat în politică nici de sentimente de 
simpatie faţă de România, nici de teoria interesului german privind asigurarea libertăţii la gurile 
Dunării. Cu toate acestea, Franţa îşi manifesta dezinteresul faţă de chestiunea sudului Basarabiei, 
urmând a adopta la Congres o atitudine similară cu cea a celorlalte Puteri europene43. 

În asemenea împrejurări, diplomaţia de la Bucureşti îşi va concentra toate eforturile în 
direcţia admiterii unei delegaţii la preconizatul Congres de pace, pentru a-şi expune revendicările şi 
pentru a susţine cauza românească. 

 

                                                 
38 Ibidem, p. 100. 
39 A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 17/1878, f. 79. 
40 Ibidem, f. 83. 
41 Ibidem, f. 5-9. 
42 Acte şi documente din corespondenţa diplomatică a lui Mihail Kogălniceanu, vol. I, fascicola 1 , p. 79. 
43 A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr. 17/1878, f. 116. 
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Semnificaţiile cuceririi Independenţei de stat a României în 1878 au fost multiple, o 

conotaţie specială având cele ce au vizat evoluţia relaţiilor externe ale noului stat suveran. 
Raporturile României cu Austro-Ungaria au ocupat un loc central nu numai în strategia diplomaţiei 
româneşti, dar şi a celei europene, dovadă în acest sens dezbaterile şi hotărârile adoptate la 
Congresul de pace de la Berlin din 1878 şi, nu în ultimul rând, modul în care acestea din urmă au 
fost aplicate în practică, în mod deosebit în ceea ce priveşte problema Dunării. Dar legat de 
raporturile româno-austro-ungare, natura şi în egală măsură evoluţia lor au fost marcate de o 
realitate ce nu a putut fi trecută cu vederea, ori minimalizată de nimeni, anume că sub stăpânirea 
dualistă se aflau teritorii şi o foarte numeroasă populaţie românească a căror soartă nu putea fi 
separată, cu atât mai mult ruptă, de existenţa şi afirmarea pe plan european a tânărului stat 
indepenent, care la scurta vreme, mai exact din 14 martie 1881, devenea Regat. 

Pentru a ilustra complexitatea cadrului extern după Congresul de la Berlin, pe fondul căruia 
România era obligată să acţioneze, este suficient să apelăm la o serie de documente diplomatice şi 
rapoarte ale unor personalităţi politice ale vremii, trimise autorităţilor de la Viena în perioada 
imediat următoare încheierii păcii. Asemenea mărturii sunt elocvente în a demonstra urmările 
dobândirii Independenţei României, atât pe plan intern, cât şi extern. În ceea ce priveşte 
consecinţele de ordin intern, demnă de remarcat este aprecierea desprinsă dintr-un raport al 
Locotenent-colonelului Ludwig Sembratowicz, membru al Marelui Stat Major cezaro-crăiesc, care 
în urma călătoriei efectuate peste Carpaţi, constatase că: “Populaţia României, prin participarea cu 
succes la ultimul război, a cunoscut o importantă creştere a conştiinţei  de sine”.1  

Important este faptul că această conştientizare s-a răsfrânt, în mod benefic, asupra tuturor 
românilor din toate provinciile româneşti, adevăr sesizat foarte bine de ministrul plenipotenţiar al 
S.U.A. la Viena, John Kasson, care într-o scrisoare adresată secretarului de stat american, William 
Evarts, recunoştea că românii sunt “mândri de descendenţa lor din vechii romani care au cucerit şi 
colonizat regiunea unde «Valul lui Traian» atestă şi azi ocuparea petrecută în antichitate, mândri de 
faptul că şi-au păstrat în mod distinct fiinţa naţională, izolată în mijlocul unor elemente ostile, 
mândri, de asemenea, de faptele de arme din ultimul război pentru cucerirea independenţei”.2

Mult mai complexe s-au dovedit a fi problemele cărora România trebuia să le facă faţă pe 
plan extern, întrucât raportul de forţe între marile puteri suferise unele modificări ce nu puteau să nu 
se repercuteze şi asupra Peninsulei Balcanice, unde interese deosebite aveau nu numai cele două 
imperii : Austro-Ungaria şi Rusia. Din nefericire pentru România, prea multe posibilităţi şi căi de 
acţiune nu erau de ales, în pofida aprecierii ministrului austro-ungar la Bucureşti Von Hoyos, care îi 
avansa ministrului de externe austro-ungar Gyula Andrássy, ideea că, dacă-şi cunosc interesul ţării, 
românii nu au de mers decât alături de Austro-Ungaria sau să se sprijine pe vecinul din răsărit. “Azi, 
România nu trebuie să se aştepte (subl. în text) sau să se teamă (subl. în text) de ceva din partea nici 

                                                 
1 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I.C.), Colecţia Microfilme, Austria, rola 168, cadrul 797 
(Kriegsarchiv, Wien, Memoires 7/164.  
2 Idem, Colecţia Microfilme, SUA, rola 631, c. 564 (The National Archives of the United States, Washington, Records 
of the Foreign Service Posts of the Departement of  State – R.G.84). 
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unei alte puteri decât de la cele două imperii vecine, şi de aceea, nu se mai poate vorbi de un partid 
turc sau francez, ci numai de unul rus şi de unul antirus”.3  

În viziunea Diplomatului austriac nu putea fi vorba, desigur, decât de o orientare spre 
Austro-Ungaria pentru că altfel, după cum aprecia, în continuarea raportului, România nu ar fi putut 
rezista poftelor expansioniste ale Rusiei. Din nefericire, o soluţie a problemei nu putea fi socotită 
nici orientarea către Austro-Ungaria. Edificator în acest sens poate fi un sondaj la opinie efectuat de 
von Hoyos printre diverse personalităţi ale vieţii politice, faţă de care, după propria-i mărturie a 
căutat să evite “chiar aparenţa că guvernul cezaro-crăiesc ar avea intenţia de a exercita o presiune 
asupra României”.4  

Acelaşi diplomat a ţinut să remarce ce anume trebuia să aibă în vedere românii în cazul 
orientării politicii lor externe spre Austro-Ungaria. O asemenea remarcă s-a impus cu atât mai mult 
în momentul în care a rezultat că în accepţiunea românilor opţiunea se rezuma la o “uniune 
vamală”, ceea ce l-a determinat pe von Hoyos să concluzioneze că : “Este totuşi clar că o uniune 
numai economică n-ar fi suficientă pentru a oferi României garanţia aşteptată dintr-o asociere cu 
vecinul din vest şi că această uniune ar trebui să fie însoţită de un acord militar”.5  

Mai mult decât atât, autorul raportului considera că România nu dispunea de condiţiile fizice 
şi morale pentru a se putea sustrage unei “satrapii ruse”, singura cale fiind identificarea economică 
şi militară cu monarhia austro-ungară. O scurtă analiză a acestui document, care după opinia 
noastră, pune foarte clar în lumină condiţiile în care România era nevoită să se exprime, pe plan 
extern, imediat după Congresul de la Berlin, ne permite să creionăm câteva concluzii ce se impun 
atenţiei.  

În primul rând, în pofida încercărilor lui von Hoyos de a lăsa impresia că Austro-Ungaria nu 
urmărea să influenţeze guvernul de la Bucureşti, tonul folosit, precum şi argumentele aduse în 
discuţie, sunt edificatoare în a demonstra nu numai presiunea efectuată, ci, am putea susţine, chiar 
un ton ultimativ ce avea drept scop impunerea soluţiilor propuse de la Viena.  

Apoi, este limpede că Austro-Ungaria dorea să lege România printr-un acord militar, ceea ce 
ar fi putut avea un dublu avantaj pentru ea:  

a) reducerea posibilităţii intervnţiei în favoarea românilor aflaţi sub stăpânirea monarhiei 
dualiste; 

b) În cazul unui conflict armat ruso-austro-ungar, participarea României alături de Austro-
Ungaria împotriva Rusiei. Nu în ultimă instanţă, se poate aprecia că diplomaţia austro-ungară dorea 
să lase impresia că faţă de România nutrea intenţii bune, fapt dovedit de finalul raportului lui 
Hoyos, care socotea ca nu a sosit, încă, momentul ca guvernul cezaro-crăiesc să iasă din atitudinea 
sa binevoitoare, dar rezervată.6

Cu toate acestea, fără a face abstracţie de celelalte puncte de vedere ale diplomatului austro-
ungar, rămânea în discuţie şi varianta orientării spre imperiul de la răsărit, alături de care România 
luptase într-un război la victoria căruia contribuise din plin şi care-i conferise dreptul de a-şi 
dobândi  Independenţa de stat.   

Oricare ar fi fost mobilul, o orientare, cu atât mai mult, o apropiere a României de Rusia 
erau practic imposibile, îndeosebi în condiţiile în care respectiva putere, fără scrupule, aşa cum a 
procedat mereu de-a lungul istoriei, încălcase un acord oficial, trecând cu vederea faptul că în 
timpul războiului fusese scoasă dintr-o situaţie critică de către armata română, permiţându-şi să rupă 
din nou o bună parte a teritoriului Moldovei istorice româneşti prin alipirea celor trei judeţe din sud: 
Cahul, Bolgrad şi Ismail. Ostilitatea faţă de Rusia era atât de puternică şi de firească, încât nu a 
putut scăpa analizei atente a locotenent-colonelului L. Sembratowicz, ofiţerul din cadrul Marelui 
Stat Major austro-ungar, citat mai sus, care în raportul său încheiat la începutul anului 1879 după o 
călătorie în România, aprecia că în urma “cedării Basarabiei româneşti, dictate de Congres, întreaga 

                                                 
3 Idem, Colecţia Xerografii Austria, pach. LXXXIV/I, f. 6-16 Haus Hof-und Staatsarchiv, Wien Politisches Archiv, 
XVIII/13, Varia. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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populaţie – inclusiv ţăranul lipsit de cultură – este stăpânită de o stare de spirit foarte agitată 
împotriva Rusiei. În timpul prezenţei mele , tema Basarabiei şi Dobrogea era discutată pretutindeni, 
iar ţarul era acuzat de călcare a cuvântului dat, deoarece, Convenţia din 1877 – privind garanţia 
teritoriului român – n-a fost respectată, iar România, drept răsplată pentru jertfele aduse a trebuit să 
sufere pierderea Basarabiei.”7

Acelaşi lucru rezultă şi din raportul înaintat contelui Andrássy, la 13 februarie 1878, de către 
consulul general al Austro-Ungariei, Zwiedinek, care ajunsese la concluzia că în România exista un 
singur acord: cel al mâniei împotriva acelei puteri care a sprijinit războiul împotriva Turciei sub 
pretextul eliberării neamurilor creştine din peninsula Balcanică de sub opresiunea proastei 
administrări otomane şi prin aceasta a servit ajutorarea României, dar acum după ce “duşmanul a 
devenit paşnic se îndreaptă împotriva propriilor aliaţi pentru a-i ofensa în drepturile lor.”8

Încercând să demonstrăm nu cu părtinire, ci pe baza argumentelor oferite de documentele 
vremii, putem aprecia că România nu avea o misiune uşoară, dimpotrivă, chiar dificilă, dacă luăm 
în calcul şi poziţiile Franţei şi Angliei, care, pe lângă faptul că erau confruntate cu problemele lor, 
nu erau prea încântate de politica lui Carol I pe care îl considerau filo-german şi chiar filo-austriac. 
Întrucât Germania îşi asumase rolul de arbitru pe plan european, din al cărui fotoliu nu-şi prea 
permiteau să o deranjeze nici marile puteri, deci mai cu seamă România, pentru guvernul de la 
Bucureşti cam singura alternativă era orientarea spre unul din cele două imperii vecine. Acest lucru 
însemna însă, posibilitatea alegerii între două rele, pentru că ambele imperii erau animate – aproape 
în egală măsură – de aceleaşi sentimente faţă de România pe care o considerau doar un obiect de 
mediere şi de tranzacţie în reglementarea intereselor şi împărţirea zonei lor de influenţă. 

Realităţile vremii, cu totul de necontestat sunt dovedite de documentele rămase şi transmise 
peste ani, precum şi de unele aprecieri ale unor oameni politici de marcă, ilustrate de aceleaşi 
mărturii de necontestat. În egală măsură este limpede că prin Congresul de pace de la Berlin s-au 
făcut şi acceptat jocurile marilor puteri, glasul celor mici, chiar dacă se jertfiseră pe câmpul de luptă 
– ca în cazul României – nefiind măcar ascultat, în plenul dezbaterilor fiind discutate şi, ceea ce este 
mai grav, adoptate hotărâri cu totul arbitrare, ticluite şi puse la cale cu mult timp înainte. 

 Practic, România a fost împinsă către Austro-Ungaria şi Germania, cu toate că nici una 
dintre ele nu nutrea sentimente curate faţă de ea. Mai mult decât atât, ambele puteri au acceptat 
compromisuri în raporturile cu Rusia – în ciuda divergenţelor avute cu ea – cum a fost şi în cazul 
acceptării ca Imperiul ţarist să acapareze cele trei judeţe din sudul Basarabiei. Un argument grăitor 
în acest sens îl poate constitui raportul trimis de Hoyos, la 21 septembrie 1881, noului ministru de 
externe, baronul Haymerle, căruia îi relata despre întrevederea avută cu prinţul rus Uruzoff, prilej 
pentru ambii diplomaţi să constate că buna înţelegere dintre Austro-Ungaria şi Rusia îşi va găsi 
expresia în Peninsula Balcanică unde fiecare din cele două guverne se vor strădui să nu ofenseze 
sfera de influenţă a celuilalt.9

În acelaşi timp, politica Germaniei de arbitru cu Bismarck în rolul principal devenise atât de 
evidentă, încât nu putea să nu fie sesizată de celelalte puteri şi de principalii factori politici, 
imprimându-se adânc în conştiinţa europeană de-a lungul anilor. Elocventă în acest sens poate fi 
remarca diplomatului român Nicolae Titulescu, desprinsă dintr-un raport înaintat lui Carol al II-lea 
în 1940, când, referindu-se la istoricul teritoriului românesc de peste Prut, sublinia că cele trei 
judeţe meridionale ale Basarabiei fuseseră pierdute în 1877/1878 “datorită unei idei machiavelice a 
lui Bismarck. El a vrut ca între Rusia şi noi să existe o problemă teritorială, în aşa fel ca România să 
facă întotdeauna parte din frontul german împotriva Rusiei.”10

Pe baza documentelor investigate şi pe care le-am avut la dispoziţie am îndrăzni să afirmăm 
că târgul dintre marile puteri cu privire la cele trei judeţe din sudul Basarabiei fusese tranşat încă 
din anii 1872-1873, mai exact la Reichstadt, cu prilejul întâlnirii împăraţilor Germaniei, Austro-

                                                 
7 Idem, Colecţia Microfilme Austria, vola 168, c. 814-815 (Kriegsarchiv, Wien, Memories).  
8 Idem, Fond Casa Regală, dosar 16/1878, f. 48. 
9  Ibidem, dosar 11/1881, f. 96 
10 Nicolae Titulescu, Basarabia pământ românesc, Ediţie îngrijită de I. Grecescu, Edit. Rum-Irina, Bucureşti 1992, p. 
53. 
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Ungariei şi Rusiei, însoţiţi de miniştrii lor de externe. În sprijinul celor afirmate vine declaraţia 
făcută de contele Andrássy, trimisului român la Viena, Ion Bălăceanu, încă din iunie 1877, iar după 
câteva luni chiar ministrului de externe M. Kogălniceanu, cărora le mărturisea că soarta celor trei 
judeţe fusese hotărâtă şi drept compensaţie “…vom face tot ce depinde de noi pentru a vă da la 
viitoarea pace o parte a Dobrogei.”11  

Este limpede că la Viena era cunoscută întreaga regie şi tot ceea ce urma să se întâmple 
după războiul ruso-turc, la care România avea să participe doar pentru a-şi dobândi Independenţa de 
stat, fără a emite vre-o pretenţie teritorială. 

Asemenea declaraţii şi bunăvoinţa afişată de Austro-Ungaria şi Germania faţă de România, 
ca de altfel şi elogiile aduse de cele două puteri armatei române şi personal lui Carol I pentru actele 
de vitejie din timpul războiului nu aveau încărcătura necesară să poleiască adevărul. Realitatea 
crudă avea să o constate, în scurt timp, însuşi prinţul domnitor, care avea să se declare profund 
dezamăgit în momentul când va realiza că România nu este ajutată de nimeni, dimpotrivă fiind 
abandonată şi pusă în situaţia de a ceda cele trei judeţe,12 fără a putea să reacţioneze  într-un fel. 
Tocmai de aceea, într-o discuţie purtată, în februarie 1878, cu I.C. Brătianu, Carol I îi declara că 
după părerea sa Basarabia e pierdută, idee insuflată şi de tatăl său Karl-Anton de Hohenzollern, care 
îi scria şi-i atrăgea atenţia că: “Pierderea Basarabiei trebuie să fie considerată ca neevitabilă. Nici o 
mână nu se  va mişca pentru România”, iar “o împotrivire cu armele ar fi o sinucidere.”13  

În pofida tuturor acestor fapte şi realităţi Carol era îndrumat să se orienteze tot spre Viena, 
întrucât, după opinia tatălui său, Franz-Josef a făcut declaraţii foarte elogioase la adresa sa şi în 
afară de Austro-Ungaria, nici o altă putere nu “s-ar încălzi în favoarea României.”14

În condiţiile externe şi ale celor interne din perioada premergătoare şi după Congresul de la 
Berlin, situaţia şi misiunea lui Carol I erau din cele mai dificile. De altfel, cu toate sfaturile primite, 
după propria-i mărturisire “evenimentele care ating de aproape ţara mea” l-au determinat pe Carol I 
să trimită la Viena pe Ion C. Brătianu, pentru a expune guvernului imperial poziţiunea foarte grea 
din punctul de vedere politic şi economic creată României.”15  

Atitudinea pe care Carol era, practic, obligat să o adopte – din mai multe puncte de vedere – 
a fost impusă şi de necesitatea garantării graniţelor ce rămăseseră României la data respectivă, 
precum şi de faptul că trebuia să-şi apropie un aliat interesat să ajungă pe cursul Dunării chiar până 
la gurile ei, pe care Rusia le-a urmărit şi a căutat să le acapareze în mod sistematic, de pe timpul lui 
Petru I. Un asemenea aliat putea să-l constituie Austro-Ungaria, fie şi în calitate de riveran al 
Dunării, fapt ce l-a determinat pe Carol I să facă demersuri în repetate rânduri şi să declare că 
România era interesată să aibă asigurată ieşirea la mare, ceea ce i-ar fi oferit un viitor economic la 
care avea interes şi Austro-Ungaria, “de care implicit ne vom apropia”.16

Dintre evenimentele ce au urmat şi au determinat România să adopte pe plan extern o 
atitudine clară şi am putea afirma, chiar fermă am reţinut doar două, care în opinia noastră s-au 
repercutat în mai mare măsură şi asupra raporturilor cu Austro-Ungaria: 

a) ridicarea României la rang de regat; 
b) problema Dunării; 
Cu toate că transformarea României în regat a fost hotărâtă abia în martie 1881, problema l-

a preocupat pe Carol I şi a fost în atenţia marilor puteri ceva mai devreme, chiar înainte la cucerirea 
Independenţei de stat. Atunci, însă, cabinetele de la Berlin, Viena, Paris, Londra sau Petersburg mai 
mult sondau terenul, iar Carol I, deşi cocheta cu ideea, încerca să limiteze zvonurile ce se vehiculau 
pe această temă, ceea ce nu l-a împiedicat să-l însărcineze pe I. C. Brătianu să constate cum stăteau 
lucrurile, direct la faţa locului, încredinţându-i misiunea deplasării la Viena şi Berlin.17

                                                 
11 A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar 42/1877, f. 4 verso. 
12 Idem, Fond Regele Carol I, dosar 2138/1878. 
13 Ibidem, dosar 1532/1878;  vezi şi Memoriile regelui Carol I, de un martor ocular, vol. XIII, p. 76-77. 
14 Ibidem. 
15 Memoriile Regelui Carol I, de un martor ocular, vol. XIII, p. 78. 
16 A.N.I.C., Fond Regele Carol I, dosar, 1530/1878. 
17 Ibidem, dosar 1930/1880. 
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Între cei care au prevăzut, din timp, mersul evenimentelor poate fi situată şi Austro-Ungaria, 
dovadă că încă din 1877, contele Andrassy îl chestiona pe trimisul român la Viena, dacă nu cumva 
după cucerirea Independenţei de stat, România nu intenţiona să proclame regatul. Faţă de o 
asemenea perspectivă Austro-Ungaria avea o reţinere determinată, în mod determinant, de posibila 
reacţie a românilor din teritoriile aflate sub stăpânirea monarhiei. Realitate, cel mai evident ilustrată 
de aprecierea aceluiaşi conte Andrássy, care socotea că dubla calitate a lui Franz-Josef, de împărat 
şi rege, ar putea crea confuzii între supuşii săi români, tentaţi să creadă că “suveranul lor nu mai era 
la Viena, ci la Bucureşti.”18  

Pe fondul unor asemenea considerente Austro-Ungaria era dispusă să-i recunoască lui Carol 
titlul de “Alteţă Regală”, sperând, în fapt, că pe această cale va determina România să renunţe la 
statutul de regat. Toate asemenea temeri şi aranjamente erau cunoscute şi de Carol, care, într-o 
scrisoare adresată Mariei de Flandra, îşi exprima speranţa că, totuşi, regatul se va înfăptui cu toate 
temerile Austriei, datorită românilor din Ungaria, îngrijorare pe care îşi propusese să o înlăture prin 
garanţiile ce le putea oferi cabinetului de la Viena.19

Într-adevăr, Carol nu a precupeţit nici un efort pentru a da garanţiile necesare autorităţilor de 
la Viena şi de a demonstra disponibilitatea, pentru întreţinerea unor relaţii cordiale cu monarhia 
austro-ungară. Un prilej favorabil în acest sens i l-a oferit primirea ce i-a fost rezervată de împăratul 
Franz-Josef, la Ischl, cu ocazia trecerii prin Austria, în drum spre Germania. În acel cadru, pe lângă 
mulţumirile aduse împăratului pentru sentimentele nutrite faţă de persoana sa, Carol a ţinut să-l 
asigure că România se va îngriji “de bunele sale relaţii cu Austro-Ungaria.”20   

După întoarcerea în ţară, remarcând modul în care fusese primit şi tratat de autorităţile de la 
Viena declara că “Austria doreşte asigurarea dinastiei de Hohenzollern la Dunărea de Jos.”21  

La rândul său, von Hoyos relata într-un raport înaintat ministrului de externe Haymerle, 
după vizita efectuată de Carol, că prinţul fusese foarte sensibil la primirea ce i s-a rezervat, fapt 
pentru care l-a însărcinat să transmită guvernului său “dovada constantei solicitudini a României 
faţă de puternica sa vecină.”22

Pe lângă dovezile de amiciţie, Carol a căutat să elimine orice posibilitate de iritare a Austro-
Ungariei. Asemenea momente au existat nu atât din cauza unor gafe politice ale României, cât mai 
de grabă datorită interpretărilor şi chiar speculaţiilor premeditate, care nu urmăreau decât 
menţinerea unor stări tensionate, ce permiteau autorităţilor austro-ungare să apostrofeze şi să ţină în 
şah guvernul de la Bucureşti.  

O asemenea situaţie a fost şi cea determinată de vizita efectuată de Carol, în toamna anului 
1880, la Rusciuc, unde s-a întâlnit cu ţarul Rusiei şi a participat la manevrele militare desfăşurate cu 
acel prilej. Austro-Ungaria nu a văzut cu ochi buni acea întrevedere, dar mai cu seamă manevrele 
militare, pe care le considera dovezi ale unei eventuale apropieri a României de Rusia, care şi aşa 
deranja pentru influenţa ei în Bulgaria, socotită la Viena drept “o provincie faptic rusească.”23

Spiritele au fost iritate şi de poziţia Germaniei, care, la rândul ei apreciase că întâlnirea de la 
Rusciuc a prilejuit încheierea unei înţelegeri secrete între România şi Bulgaria, “în sensul rusesc.”24 
Cum era de aşteptat, Carol I a reacţionat grăbindu-se să infirme zvonurile, obiectivul său principal 
constituindu-l Viena, unde, după cum menţiona într-o scrisoare din 13 octombrie acelaşi an “am 
dispus să se facă a se şti că vizita mea în Bulgaria a fost o misiune de pace.”25

Eforturile depuse de suveran nu au fost totdeauna răsplătite pe măsură, între Austro-Ungaria 
şi România intervenind momente tensionate, care, în unele cazuri s-au manifestat violent. Cauzele 

                                                 
18 Idem, fond Casa Regală, dosar 42/1877, f. 5. 
19 Ibidem, dosar  54/1878, f. 2-6; vezi şi fond Regele Carol I, dosar  433/1878. 
20  Memoriile Regelui Carol I, de un martor ocular, vol.XVII, p. 2. 
21 Ibidem. 
22 A.N.I.C., fond, Casa Regală, dosar 52/1880, f. 131. 
23 Ibidem, f. 92 
24  Memoriile Regelui Carol I, de un martor ocular, vol. XVII, p. 45. 
25 A.N.I.C., fond, Casa Regală, dosar 52/1880, f. 13; vezi şi Memoriile Regelui Carol I, de un martor ocular, vol. XVII, 
p. 47. 
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ce le-au generat au fost provocate de situaţia critică a românilor din Transilvania, precum şi de 
problema Dunării.  

În primul caz Carol a încercat să fie diplomat, evitând abordarea directă a problemei şi 
formularea unei poziţii tranşante, tocmai pentru a nu deranja, îndeosebi cabinetul de la Viena. Un 
episod semnificativ din acest punct de vedere s-a petrecut în august 1883, când, aflându-se în 
trecere prin Braşov, Carol a făcut o scurtă escală, tocmai în ziua când era în plină desfăşurare o 
mare adunare  a ASTREI la care “românii transilvăneni s-au unit cu toate forţele şi din România au 
venit în număr mare.”26  

După cum rezultă din raportul Comitelui suprem al Comitatului Braşov, înaintat ministrului 
de interne regal magiar, în ziua de 28 august, manifestanţii s-au îndreptat spre gara oraşului, unde se 
afla staţionat trenul princiar. Întrucât comitele nu dorea ca demonstraţia să capete amploare a 
solicitat să fie primit de rege, cu prilejul întrevederii rugându-l să nu apară la fereastra vagonului şi 
să nu răspundă aclamaţiilor.27  

Carol a înţeles situaţia şi a dat curs cererii comitelui, iar acţiunile ASTREI s-au desfăşurat în 
zilele de 29 şi 30 august determinându-l pe autorul raportului să declare că va căuta să se informeze 
asupra părţilor secrete ale manifestaţiilor.28

O problemă cu implicaţii deosebite asupra evoluţiei raporturilor româno-austro-ungare a fost 
cea a Dunării, tratativele şi dezbaterile pe marginea ei provocând momente deosebit de tensionate. 
De altfel, după cum o dovedesc aceleaşi mărturii ale vremii, în raport cu alte probleme, cea a 
Dunării a avut efecte mult mai puternice asupra relaţiilor şi schimbului de mesaje între autorităţile 
de la Viena şi Bucureşti.  

Între cele mai autorizate opinii şi totodată dovezi care au menirea să susţină ideile enunţate 
mai sus pot fi aduse aprecierile şi remarcile pe care Karl-Anton de Hohenzollern le transmitea 
prinţului Carol I după ce urmărise şi analizase cu atenţie mersul evenimentelor.  

Astfel, într-una din scrisorile adresate fiului său îi atrăgea atenţia că problema Dunării a 
devenit o “afacere europeană”, sfătuindu-l să nu intre în conflict cu Austro-Ungaria, să facă concesii 
şi să nu caute sprijin în Rusia.29

Convingerea sa era că toate acestea reprezentau o necesitate, întrucât nimic nu ar fi fost mai 
rău decât o răcire cu Austro-Ungaria. Condiţiile recomandate de Karl-Anton se impuneau chiar dacă 
fiecare ţară trebuia să-şi pună interesele sale în prima linie, pentru că, după opinia sa, ele se puteau 
modifica “de îndată ce stricta lor menţinere poate să aducă conflicte a căror întindere ar întrece 
propria lor însemnătate.”30  

După cum rezultă dintr-un document al vremii în problema Dunării “nici un om politic 
român nu va fi de acord cu pretenţiile Austriei şi nici Carol nu le va sprijini.”31  

Asemenea atitudine era evidentă în pofida faptului că la vremea respectivă deveniseră tot 
mai auzite glasurile care susţineau că în schimbul recunoaşterii regalităţii de către Austro-Ungaria, 
Carol ar fi fost dispus să facă unele concesii.32 Pe de altă parte, luaseră amploare poziţiile celor ce 
afirmau că în timpul călătoriei în Austria, el ar fi acceptat o serie de angajamente ce ar fi obligat 
guvernul român, astfel încât, înainte de proclamarea independenţei România ar fi avut mai multe 
drepturi asupra Dunării.33

Analizând situaţia în mod obiectiv, trebuie remarcat că, în realitate, oamenii politici şi nici 
Carol I nu au acceptat în totalitate pretenţiile austro-ungare şi nici tendinţele de subordonare a 
intereselor ţării. Dimpotrivă, se poate aprecia că, într-o măsura mai tranşantă decât în alte situaţii, ei 
au definit limita până la care se pot accepta pretenţiile Curţii de la Viena. Sugestivă în acest sens 
                                                 
26 A.N.I.C., Fond Ministerul de interne regal maghiar, dosar, 735/1883, f. 3-6. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
 
30 Idem, Fond, Regele Carol I, dosar 1592/1881. 
31 Ibidem, dosar 1955/1882. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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este o declaraţie a lui Carol, care sublinia: “Avem dorinţa sinceră să fim cât se poate mai prevenitori 
cu Austro-Ungaria, însă nu putem să-i dăm o influenţă exclusivă.”34

Atât spinoasa chestiune a Dunării, dar mai cu seamă complexa problemă a românilor aflaţi 
sub stăpânire austro-ungară nu au putut împiedica îndreptarea României spre Puterile Centrale, 
orientare ce va culmina cu aderarea, în 1883, la Tripla Alianţă. Cauzele care au determinat 
săvârşirea unui asemenea act au fost multiple, între ele, presiunile sistematice au jucat un rol 
determinant în cadrul acestora, cele de ordin economic şi politico-diplomatic fiind definitorii.  

După cum rezultă dintr-un raport diplomatic citat pe parcursul acestui studiu, imediat după 
realizarea independenţei de stat s-a încercat a se demonstra că singura soluţie pentru România era o 
alianţă cu Austro-Ungaria, apropiere ce nu se putea limita doar la domeniul economic, rolul celui 
militar fiind esenţial, mai cu seamă în viziunea puterilor de la vest care acordau atenţia cuvenită 
creării unui baraj în faţa Rusiei.  

Asemenea demersuri au continuat, îndeosebi, după încheierea tratatului dintre Germania şi 
Austro-Ungaria, când se aprecia că prin acel document “capodoperă şi cea mai mare faptă a lui 
Bismark”  întreaga conjunctură politică s-a schimbat.35  

Ambele puteri vor încerca, prin reprezentanţi de seamă ai lor, să convingă România de 
utilitatea şi chiar necesitatea aderării la alianţa Puterilor Centrale. Astfel consulul Bamberg, care 
susţinea că la tratatul germano-austro-ungar vor fi nevoite să adere chiar Anglia şi Rusia, deşi 
acesteia din urmă nu i-ar fi convenit, îi demonstra lui Carol I că România nu poate să aleagă altă 
cale, iar lui ca suveran îi recomanda să facă eforturi în acest sens.36

Pe lângă toate presiunile şi intervenţiile exercitate trebuie recunoscut – şi documentele o 
dovedesc cu prisosinţă – că o contribuţie majoră în determinarea României pentru a se orienta spre 
Vest au avut-o relaţiile cu Rusia, care a reprezentat un pericol permanent. Ameninţarea s-a menţinut 
şi a fost chiar alimentată de Imperiul ţarist, în pofida faptului că, aşa cum îi declara Carol lui von 
Bülow, ministrul german la Bucureşti: “Voim chiar să facem tot ce stă în putinţa noastră pentru a 
evita un război cu ea. Dar faţă de primejdia ce ne ameninţă din partea puternicei Rusii, avem nevoie 
de sprijinul Puterilor Centrale.”37

După semnarea la Viena în 18/30 octombrie 1883, de către contele Kálnoky şi D.A. Sturdza 
a Tratatului de alianţă între Austro-Ungaria şi România relaţiile dintre ele ar fi trebuit să intre pe un 
nou făgaş şi să devină mai amicale. Evenimentele ce s-au derulat s-au răsfrânt, în mod direct asupra 
evoluţiei raporturilor bilaterale. 

În primul rând, avântul luptei naţionale a românilor ardeleni, care reuşiseră să impună 
atenţiei Europei problema lor avea să provoace reacţii nefireşti la Viena şi Budapesta, unde s-au 
înăsprit măsurile de îngrădire a drepturilor legitime ale naţiunii române, ceea ce nu putea să-i lase 
insensibili pe fraţii lor de peste Carpaţi. Apoi relaţiile economice dintre Austro-Ungaria şi România 
s-au înrăutăţit, culminând cu vestitul război vamal.  

Pe lângă toate acestea, divergenţele existente nu puteau fi aplanate atâta timp cât, la Viena şi 
Budapesta scopul lor era să culpabilizeze mereu România, să menţină contradicţiile, să le cultive şi 
să le alimenteze, iar dacă nu existau să le provoace. 

                                                 
34 Ibidem, dosar, 1962/1882; Vezi şi Memoriile Regelui Carol I, de un martor ocular, vol. XVII, p. 59. 
35 A.N.I.C., Fond Regele Carol I, dosar 1555/1879. 
36 Ibidem, dosar 42 bis/1879. 
37 Al. Tzigara Samurcaş, Din viaţa regelui Carol I. Mărturii contemporane şi documente inedite, Bucureşti, 1939. 
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Unificarea naţională dificilă, dezvoltarea capitalistă lentă au adus târziu Italia în competiţia 
colonială. Analiza făcută primelor două decenii după Unire ne arată o Italie “esenţialmente agricolă 
şi ţărănească, cu o economie industrială anemică, cu o mare lipsă de capital, cu o burghezie în 
formare, cu o clasă conducătoare încă legată de valorile Risorgimento-ului”1. 

Colonialismul italian a fost definit ca “atipic”2, fenomen “mimetic”, “de imitare şi de 
emulaţie îndreptat mai ales spre a satisface ambiţiile de prestigiu pe tărâm internaţional”3. Dincolo 
de aceasta, nu putem trece cu vederea dorinţa de a rezolva problema penitenciară4, de “urgenţa de a 
sprijini şi moderniza flota comercială italiană”5. Numeroşi savanţi6, Camere de comerţ7, societăţi 
geografice (al căror obiectiv explorator era în primul rând Africa8) solicită insistent achiziţionarea 
de colonii.  

Dată fiind această configuraţie generală, primele iniţiative coloniale vor fi anacronice pentru 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu evidente tendinţe mercantile . În 1869, este achiziţionat 
golful Assab, la Marea Roşie9.  

Iniţiativa a venit din partea Societăţii de navigaţie Rubattino10, care dorea să organizeze linii 
de navigaţie şi în Oceanul Indian. In aprilie 1870, soldaţii kedivului11, sub a cărui autoritate se afla 

                                                 
1 Naitza,… p. 9. 
2 A. Gramsci, op. cit., p. 77. 
3 Naitza, op. cit., p. 3.  
4 Închisorile italiene erau suprapopulate (în 6000 celule fiind închişi 45000 deţinuţi) ca urmare a reprimării 
brigandajului meridional. Creşterea frecvenţei evadărilor a dus la căutarea unei soluţii radicale a problemei, văzută în 
deportarea delicvenţilor în colonii situate cât mai departe de Italia. Din acest motiv sunt întocmite proiecte pentru 
eventualele concesionări de la Portugalia (Angola, Mozambic), de la Anglia (insulele Falkland), de la Rusia (insulele 
Aleutine), de la Danemarca (insula Nikobar din Oceanul Indian). Vezi pe larg în R. Battaglia, La prima guerra d’Africa, 
Einaudi, Torino, 1958, p. 66-77. 
5 R. Ciasca, Storia coloniale dell’Italia contemporanea, Hoepli, Milano, 1940, p. 67-70. 
6 Leone Carpi scria în lucrarea Delle colonie e dell’emigrazione degli italiani, apărută în 1871, “fără colonii şi fără 
numeroase aşezări ale conaţionalilor noştri în exterior, nu putem spera în înflorirea comerţului, industriei, dezvoltării 
schimbului, care în ultimă analiză, trebuie să reanime producţia naţională”. Apud  Naitza, op. cit., p. 6. 
7 La 16 martie 1866, Camera de Comerţ din   Genova scria guvernului : “Istoria ne demonstrează că, din antichitate şi 
până în zilele noastre, marina şi coloniile sunt legate între ele. Necesitatea coloniilor este din ce în ce mai puţin resimţită 
în fiecare zi : inaugurarea liberului schimb, principiile mai puţin exclusive şi egoiste ale dreptului internaţional, în 
sfârşit tendinţele de suprimare a barierelor care separă popoarele fac mai puţin importante pentru o naţiune ocuparea 
unor teritorii îndepărtate. Dar de la domenii imense, la a rămâne fără nici un port, distanţa este enormă. Cert, noi nu 
facem aluzie la noi cuceriri, care în final duc la rezultate care nu compensează sacrificiile. Noi dorim (...) ca Italia să-şi 
procure, în zone des frecventate de drapelul nostru, sau care vor fi în viitor ... porturi în care cetăţenii noştri să poată 
avea asistenţă, ajutor şi dreptate”.  Apud ibidem, p. 6-7. 
8 Între 1857 şi 1876, Carlo Piaggia explorează Nilul Superior; timp de zece ani (1859-1869) Giovanni Miani caută 
izvoarele Nilului, ratând de puţin descoperirea lor; Romalo Gessi, între 1874-1881, face comerţ în Sudanul egiptean cu 
Gordon şi-i urmăreşte pe sultanii care făceau comerţ cu sclavi. Vezi pe larg în R. Battaglia, op. cit., 95-110. 
9 R. Battaglia, op. cit., p. 83-87. 
10 Navele lui Raffaelo Rubbatino transportaseră în 1860 cele 1000 de Cămăşi  Roşii conduse de Garibaldi. 
11 Khedivul era vice-regele Egiptului. 
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zona, reiau în stăpânire proprietatea Rubbatino şi-l pedepsesc pe sultanul Danakil12, care acceptase 
târgul cu italienii13.  

Dificila situaţie internaţională din anii 1870-1871, conflictul cu Vaticanul, datorat anexării 
Romei, efectele crizei economice din 1873, precum şi reţinerea manifestată de Angliei, faţă de 
prezenţa sa pe ţărmurile Mării Roşii, determină Italia să se rezume numai la  proteste diplomatice şi 
să abandoneze temporar problema golfului Assab14. In plus, este observabilă o mare prudenţă a 
guvernului italian în a se implica în conflicte externe “din dorinţa de a afirma, în ochii Europei, 
caracterul paşnic al noului regat”15.  

Oricum, situaţia diplomatică nu permitea iniţiative majore, care să afecteze echilibrul 
european.  

Izbucnirea revoltei mahdiste, în 1881, determină Anglia să fie “mai puţin intransigentă”, 
încurajând prezenţa italienilor în zonă16, care prefera ca acest punct important al comerţului cu 
sclavi şi arme să fie controlat de Italia, nu de un adversar. Motivată şi de marea deziluzie creată de 
ocuparea Tunisiei de către francezi (1881), Italia cumpără golful Assab de la Compania 
Rubbatino17.  

Prin legea din 5 iulie 1882, teritoriul cumpărat este transformat în colonie politică, sub 
suveranitate italiană, “nu fără a încheia un acord cu Anglia de renunţare la orice stabilire militară”18.  

“Mare debuşeu nordic al Etiopiei”19, colonia Assab s-a dovedit rapid ineficientă ca escală 
maritimă şi bază de penetrare comercială spre interior,  demonstrând „limitele reale ale capacităţii 
burgheziei italiene de a opera într-un spaţiu prea îndepărtat şi prea diferit de piaţa naţională”20. 

Unii istorici au exagerat importanţa înfiinţării coloniei Assab, în care au văzut  “prologul 
concret al activităţii coloniale”21. Abia ocuparea portului Massaua în 1885, în urma unei acţiuni 
militare, poate fi considerată  începutul expansiunii coloniale22.  

În prezentul articol nu ne propunem să facem o analiză exhaustivă a începuturilor 
colonialismului italian. Dorim doar să evidenţiem cum a fost surprins fenomenul de Legaţia română 
de la Roma şi în ce măsură analizele diplomaţilor au fost confirmate de evoluţia ulterioară a 
evenimentelor. Pentru aceasta am utilizat corespondenţa diplomatică dintre ambasadele României şi 
Bucureşti, aflată în Arhiva istorică a Ministerului Afacerilor Externe.  

Rezolvarea crizei tunisiene în favoarea Franţei, care-şi impune protectoratul în 188123, a 
demonstrat clasei politice slăbiciunea şi mai ales izolarea în care se găsea Italia, agravate de 
conflictul cu Vaticanul, în spatele căruia erau bănuite forţe externe. In acest sens, legaţia română 
relata că “la început, polemica iniţiată de Vatican nu a produs nici o emoţie în cadrul guvernului 
italian. Neliniştea începe să domine spiritele după abandonarea de către Bismarck a politicii 
“Kulturkampf” şi a debutului negocierilor cu partidele catolice germane şi apoi cu Vaticanul, şi 
chiar a discuţiilor pentru stabilirea relaţiilor diplomatice între Germania şi Vatican. În ciuda 
dezminţirilor germane, guvernul italian bănuia în spatele atitudinilor tranşante ale papalităţii 
încurajări externe şi chiar un sprijin”(subl. n.)24.  

                                                 
12 Populaţie… 
13 R. Battaglia, op. cit., p. 80-81. 
14 Ibidem, p. 95-96. Vezi şi Carlo Zaghi, L’Africa nella coscienza europea e l’imperialismo italiano, Guida, Napoli, 
1973, passim. 
15 J. L. Miège, op. cit., p. 26.  
16 Ibidem, p. 144-145. 
17 Suma era de 416000 lire, de patru ori mai mare decât preţul de achiziţionare. Ibidem, p. 145. Vezi textul Convenţiei 
de cumpărare, din 10 martie 1882, în Naitza, op. cit., p. 51-55. 
18 Naitza, op. cit., p.  10. 
19 P. Guichonnet, L’Italie. La monarchie libérale, 1870-1922, Hatier Université, Paris, 1969, p. 43. 
20 Naitza, op. cit., p. 11. 
21 Battaglia, op. cit., p. 147-148. 
22 Naitza, op. cit., p. 11. 
23 Vezi pe larg în J. Ganiage… 
24 Arhiva MAE, fond Arh. Istorică, vol. 263, f. 55-58, Raport al Legaţiei României în Italia din 2/14 ianuarie 1882 
(reprodus la Anexe, doc. IV.2). 
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Ambiţia naţională de a fi considerată în rândul Marilor Puteri şi convingerea că izbucnirea 
unui mare război era inevitabilă şi iminentă, împing Italia spre o activă cursă a înarmărilor, sporind 
efectivele militare, ridicând fortificaţii şi dezvoltând marina de război25.  

Aproape certată cu Franţa, interesată să îndepărteze de Vatican puterile catolice (Germania 
şi Austro-Ungaria) şi să obţină sprijinul necesar “marii politici”, Italia semna la 20 mai 1882 tratatul 
Triplei Alianţe. In toamna anului 1881, ministrul român la Viena, I. Bălăceanu, confirmă această 
aserţiune. “Ceea ce a hotărât Italia să se alăture deschis alianţei austro-germane este convingerea că 
succesiunea Turciei nu va întârzia să se deschidă şi dorinţa legitimă de a-şi avea partea. Patrioţii 
italieni au înţeles în sfârşit că există o politică mai bună decât de a-ţi abandona prada pentru a alerga 
după umbră”26.  

Era o perioadă favorabilă iniţiativei italiene. Pe plan intern, alături de intensificarea 
activităţii societăţilor geografice, menţionăm dezvoltarea economiei italiene şi creşterea 
semnificativă a emigraţiei27.  

Importante pături ale populaţiei sunt câştigate de propaganda colonială, care utilizează 
argumente economice (coloniile sunt o soluţie în condiţiile evoluţiei protecţionismului), politice 
(dacă nu te poţi manifesta colonial eşti o putere de mâna a doua), umanitare (Italia nu poate neglija 
misiunea civilizatoare a omului alb)28.  

 Pe plan extern, intrarea lui Bismarck pe scena colonială, intensificarea prezenţei Marilor 
Puteri în Africa, pregătirea Conferinţei coloniale de la Berlin, au fost tot atâtea motive care au 
determinat Italia să dorească să se afirme ca “mare putere” şi să facă, de acum, mult aşteptata, 
“mare politică”29.  

Tot mai multe voci afirmau că dacă Italia mai aşteaptă mult, în câţiva ani terenul va fi 
ocupat de alţii, momentul fiind apreciat de răscruce :”ori ne afirmăm imediat în politica colonială, 
ori renunţăm pentru totdeauna”30.  

Nu trebuie să uităm modificările produse în echilibrul mediteranean, prin permanentizarea 
ocupaţiei engleze în Egipt (1882-1884) şi prin încercarea Franţei de a ocupa Marocul în 188431. 

Specific pentru Italia era, în acest context, împletirea problemei coloniale cu aceea 
mediteraneană, după ce multă vreme ele au evoluat separat. Desfăşurarea ulterioară a 
evenimentelor, şi mai ales tentativa franceză din Maroc, a demonstrat că politicienii din Peninsulă 
legau problema colonială de spaţiul mediteranean32.  

Cu această ocazie, Italia a observat evidenta incapacitate a Triplei Alianţe de a o sprijini în 
Mediterana, “accelerând în mod definitiv procesul de apropiere de Anglia”33, care stopase 

 
25 Ibidem, f. 62-65, Raport al Legaţiei României în Italia din 1/13 martie 1882 (reprodus la Anexe, doc. IV.3). 
26 Ibidem, f. 52, Telegrama cifrată a Legaţiei României la Viena din 12/24 octombrie 1881 (reprodusă la Anexe, doc. 
IV.1). 
27 Dacă până în 1880 emigraţia se cifra la aproximativ 120000 de persoane plecate anual, în perioada următoare cifrele 
ajung la 155000 de persoane. Din aceste totaluri, înainte de 1880, plecările definitive reprezentau 10%, pentru ca apoi 
ele să depăşească 30%, media anuală fiind de 60000. Vezi J.L. Miège, op. cit., p. 28-32.    
28 Discursurile ministrului de externe Mancini sunt reprezentative, în ele regăsindu-se toate aceste teme. Astfel, în 
discursul rostit la 11 aprilie 1883 în Senat, ministrul de externe spunea răspicat că politica colonială şi iniţiativele unor 
naţiuni europene de a se extinde în zone limitrofe bazinului mediteranean, „nu pot găsi Italia indiferentă datorită poziţiei 
geografice, numeroaselor colonii comerciale, nevoii de expansiune pentru o populaţie în creştere şi în fine, datorită 
vocaţiei date de natură unei naţiuni navigatoare şi maritime. O politică de resemnare şi de abandon ar merita să fie 
calificată politica sinuciderii, un delict de les-patrie”(s.n.) (a se vedea argumentele foarte asemănătoare utilizate de 
Jules Ferry în justificarea politicii coloniale franceze). G. Perticone, op. cit., p. 865. Argumentele pro-coloniale sunt 
reluate în amplul său răspuns la o interpelare, în şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 ianuarie 1885 : „Cum am putea 
tolera ca Italia să se mulţumească numai să asiste, cu o trândavă indiferenţă, la acest tip de cruciadă paşnică, 
contemplând-o de departe, refuzând să-şi plătească contribuţia la lupta civilizaţiei împotriva barbariei? Dacă nu ieşim 
din această inerţie (...), noi nu suntem demni a fi în rândul marilor naţiuni civilizate”. Ibidem, p. 901. Pentru întregul 
discurs vezi p. 896-919.   
29 Naitza, op. cit., p. 11; vezi şi R. Battaglia, op. cit., p. 149-155. 
30 Apud Naitza, op. cit., p. 12. 
31 Ibidem, p. 154-155. 
32 Ibidem, p. 156-157. 
33 R. Battaglia, op. cit., p. 162. 



 108

iniţiativele franceze în Maroc, şi cu ajutorul căreia se spera desfăşurarea unei intense activităţi 
coloniale. Interesat de realizarea unei apropieri de Franţa, Bismarck reţine Italia atunci când 
Mancini, pentru a menţine echilibrul de forţe în Mediterana, era gata să ocupe Benghazi şi Tripoli, 
chiar dacă acestea erau posesiuni otomane34. De aici o răcire a relaţiilor sale cu aliaţii germani. 

Apropierea de Anglia, realizată pe temeiul sprijinirii poziţiilor britanice în Egipt şi Sudan, 
chiar şi în dezacord cu atitudinea Puterilor Centrale, a dat roade în toamna anului 1884, lordul 
Granville propunând Italiei “să substituie” garnizoana egipteană din Massaua35.  

Explicaţia bunăvoinţei manifestate de britanici se afla în dorinţa de a umple vidul politic 
apărut pe coasta occidentală a Mării Roşii în urma retragerii Egiptului din Sudan datorită răscoalei 
mahdiste. Prezenţa Italiei, “naţiune inofensivă şi încă “virgină” ca putere colonială” era preferată de 
Marea Britanie pentru a umple acel gol, blocând în acest fel calea Franţei spre Sudanul nilotic36.  

La 22 decembrie 1884, oferta engleză a devenit oficială şi a fost acceptată de Mancini “cu 
scopul de a da satisfacţie deziluzionaţilor susţinători ai ocupării oraşului Tripoli”, dar şi pentru că 
Marea Roşie era considerată “cheia Mediteranei”37.  

În plus, Mancini credea că “prezenţa trupelor noastre într-o parte a teritoriului egiptean ne 
va uşura participarea la evoluţia fazelor ulterioare ale Egiptului”38. 

În acest fel s-a realizat transferul interesului colonial italian din Marea Mediterană în Marea 
Roşie, la originea căruia s-a aflat tot necesitatea menţinerii echilibrului de forţe, ameninţat şi aici de 
Franţa. 

Ocuparea militară a portului Massaua (4 februarie 1885), pregătită într-un secret deplin39 şi 
realizată în ciuda protestelor Turciei şi Egiptului, a constituit o schimbare semnificativă în politica 
externă italiană, fapt observat imediat de ministrul român la Roma40.  

I. Obedenaru considera că trimiterea trupelor în Marea Roşie marca evidenta apropiere de 
Anglia, “dorită de politicienii italieni de câţiva ani”. Alianţa cu Anglia era motivată prin nevoia pe 
care aceasta ar resimţi-o de a avea un aliat cu armată continentală “şi cum acest rol nu-l mai putea 
juca Austro-Ungaria”, respectivii oameni politici s-au gândit “să-i ofere Angliei această 
colaborare”41.  Din perspectiva lor, avantajele Italiei erau foarte evidente, de la “vom fi mai 
respectaţi într-o asemenea frumoasă companie”, la sprijinirea intereselor strategice în Mediterana şi 
a celor coloniale în Marea Roşie”42.  

De asemenea, ministrul român observa desincronizarea intereselor aliaţilor. “Cele două 
Puteri germane sunt interesate de menţinerea statu quo-ului în Europa continentală; ele nu au nici o 
grijă faţă de ceea ce s-ar întâmpla în Mediterana, cu excepţia circulaţiei prin istmul Suez.  

Dacă Franţa va anexa, mai mult sau mai puţin direct Marocul şi Tripolitania, Italia ar avea 
cel mai mult de suferit din această tulburare a echilibrului din Mediterana (...). Italia trebuie să poată 
ajunge la un acord cu o Putere interesată în menţinerea statu quo-ului în Mediterana. În mod 
inevitabil ea va trebui să se lase atrasă de Anglia”(subl. text)43. 
                                                 
34 Ibidem, p. 164. 
35 Vezi  Lettera confidenziale dell’ambasciatore italiano a Londra C. Nigra al ministro degli esteri P.S. Mancini, 
relativa alla possibilita di una occupazione militare di Massaua da parte dell’Italia, în Naitza, op. cit., p. 55-57. 
36 H. G. Marcus, Imperialism and expansionism în Ethiopia, 1865-1900, în Gann, Duignan, Colonialism in Africa, vol. I 
(1870-1960), p. 424. Vezi şi R. Battaglia, op. cit., p. 164. 
37 “Dar de ce nu doriţi să recunoaşteţi că în Marea Roşie, cea mai aproape de Mediterana, am putea găsi cheile acesteia 
din urmă, calea care ne-ar permite o tutelă eficace împotriva oricăror noi încercări de modificare a echilibrului său”. 
Vezi discursul rostit de Mancini în Camera Deputaţilor la 25 ianuarie 1885 în G. Perticone, op. cit., vol II-2, p. 911. 
38 Ibidem, p. 894. 
39 “Dove andremo? A Zeila, a Zula, a Beilaul, a Tripoli?”se întrebau participanţii la expediţie. Vezi  R. Battaglia, op. 
cit., p. 173. Ministrul român la Roma credea că trupele au fost trimise în golful Assab. Arhiva MAE, fond Arhiva ist., 
vol. 264, f. 3-6, Raport al Legaţiei României în Italia din 20 ianuarie/1 februarie 1885. 
40 “Trimiterea de trupe în golful Assab (sic !) pare a marca o nouă direcţie a politicii italiene”. Raportul din 20 
ianuarie/1februarie 1885 (reprodus la Anexe, doc. IV.4).  
41 Ibidem. 
42 Ibidem. Încă o dată capacitatea de analiză şi de previziune a diplomaţilor români a fost excepţională, numai dacă de 
gândim la anexa tratatului Triplei Alianţe, impusă de Italia cu ocazia reînnoirii  din 1887 şi la Acordurile 
mediteraneene din acelaşi an.  
43 Ibidem. 
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Preocuparea italienilor de a avea colonii era, în viziunea ministrului român la Roma, în 
strânsă legătură cu apariţia “febrei colonizării”44. Din acest motiv, “toate păturile societăţii sunt 
tulburate”, apărând planuri şi obiective din cele mai fanteziste. “S-a spus că alianţa cu Anglia s-a 
făcut, că Italia trebuie să ocupe Egiptul şi să lupte împotriva lui Mahdi, că armata italiană trebuie să 
ocupe Khartoum, unde-i va înlocui pe englezi. Cei mai întreprinzători visează la o alianţă italo-
engleză în scopul de a stopa Franţa, Tripolitania urmând a fi preluată de Italia. Ziarele au insinuat că 
Anglia a remis deja guvernului italian banii necesari pentru organizarea expediţiei45. Toate aceste 
zvonuri au determinat, firesc, interpelări în Cameră.  

Mancini a răspuns că “expediţia în Marea Roşie are ca scop îndepărtat să împiedice orice 
tulburare a echilibrului în Mediterana, obiectivul imediat fiind inaugurarea unei politici coloniale pe 
măsura mijloacelor de care dispune Italia, insistând asupra avantajelor pe care le poate avea un mare 
stat pe seama coloniilor”46.  

Obedenaru sublinia cu acest prilej că Italia a dus o politică ce a încercat să menţină mereu 
intacte relaţiile cu Imperiile Centrale, concomitent cu dovezile de prietenie date Marii Britanii, 
“menite a asigura sprijinul pentru ţelurile italiene în Marea Roşie47. 

După ce prezintă atât faptele cât şi zvonurile dezvoltate pe seama lor, diplomatul român face 
câteva consideraţii personale foarte interesante asupra visatei alianţe italo-engleze în special şi a 
colonizării în general. În primul rând, se întreabă dacă se poate încheia un acord cu Anglia “pe atât 
de eficace pe cât se spune”, fără ca italienii să fie obligaţi să facă apel la armată. “În virtutea lui do 
ut des, Anglia nu va putea garanta statu quo faţă de şi împotriva orice ar fi, fără a cere ceva în 
schimb. Din acest motiv se vorbeşte că Italia ar putea fi chemată să înceapă expediţii în contul 
altcuiva în Africa. Ea s-ar putea trezi astfel pe o pantă alunecoasă pentru că nu se ştie niciodată când 
se încheie o expediţie într-o ţară barbară”, ceea ce putea avea consecinţe grave într-o ţară cu finanţe 
atât de şubrede48.  

Pe de altă parte, continua ministrul român, apărea întrebarea firească unde ar putea fi 
utilizate forţele italiene “căci Marea Britanie este prea avizată pentru a lăsa ca Egiptul să fie ocupat 
de altă Putere”. După înfrângerea completă a lui Mahdi şi preluarea Khartoum-ului, dacă s-ar avea 
în vedere să se încredinţeze trupelor italiene misiunea să se ocupe Sudanul şi să se împiedice 
acţiunile partizanilor lui Mahdi, “se pare că Italia va refuza o sarcină atât de ingrată”49.  

Ceea ce i se pare evident ministrului român este că “evenimentele îşi vor urma evoluţia lor, 
şi nu se ştie unde se vor opri”. Oricum, după părerea lui Obedenaru, acordul era îndreptat împotriva 
Franţei, care ar trebui să-l privească drept un avertisment50. 

Referindu-se la “febra generală a colonizării”, Obedenaru observa, pe bună dreptate, că 
presiunea exercitată de spiritele atinse de acest “morb” asupra guvernului, l-a împins la o acţiune 
“care nu va fi urmată de o activitate disproporţionată cu slabele mijloace ale Italiei”. Precizarea este 
urmată de sublinierea faptului că Italia era conştientă de lipsa capitalurilor, de care era absolută 

 
44 “Odată cu apariţia febrei colonizării şi extinderea ei pretutindeni, spiritele cele mai întreprinzătoare au cerut o 
colonie, bineînţeles africană” – ibidem. 
45 Ibidem. Despre atitudinea opiniei publice italiene faţă de acţiunea din Massaua vezi pe larg în R. Battaglia, op. cit.,  p. 
170-180. 
46 Ibidem. Vezi răspunsul lui Mancini la interpelare în şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 ianuarie 1885 în G. Perticone, 
op. cit., p. 896-919. Despre avantajele economice ale colonizării Mancini afirma cu acest prilej “...scopul tentativelor 
coloniale este de a converti aceste vaste teritorii în largi pieţe şi noi centre de consum” – ibidem, p. 900. 
47 Arhiva MAE, fond Arhiva Ist., vol. 264, f. 3-6, Raportul Legaţiei României în Italia din 20 ianuarie/1februarie 1885. 
48 “Italia a suprimat cursul forţat, plătindu-şi datoria către Banca Naţională şi când apăruse posibilitatea unei conversii 
de 5%, iată că ea se angajează în necunoscut” – ibidem. 
49 Ibidem. Vezi şi R. Battaglia, op. cit., p. 188-192.  
50 Cu acest prilej, diplomatul român reaminteşte că în discursul din aprilie 1884, Mancini a spus în Parlament că Italia ar 
fi puternic lezată dacă Franţa ar lua în stăpânire Marocul. “Franţa ne-a dat asigurări că nu se va atinge de această ţară 
musulmană, dar să ne reamintim că vecina noastră ne-a declarat de asemenea că ea nu va ocupa niciodată Tunisia”. Din 
acest motiv, Obedenaru emite ipoteza, foarte verosimilă, că apropierea Italiei de Anglia s-ar dori un avertisment pentru 
ca Franţa să se oprească în Maroc – ibidem. Vezi declaraţia lui Mancini în Perticone, op. cit., p. 866-867.  
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nevoie pentru a desfăşura o activitate colonială, “chiar şi pentru a organiza companii care exploatau 
căile ferate s-a recurs la împrumuturi externe”51.  

Se observă, încă o dată, şi prin informaţiile oferite de reprezentantul României, caracterul 
veleitar şi mimetic al colonialismului italian. 

Pentru Obedenaru era evident interesul guvernului în stabilirea protectoratului asupra 
Abisiniei, “o ţară care pare fertilă şi ocupată de locuitori uşor de guvernat”, cu atât mai mult cu cât 
teritoriul acesteia fusese parcurs sistematic de călători italieni “sprijiniţi de stat”. Ministrul român 
considera că dincolo de acest interes sau de voinţa politică, italienii sunt împinşi la acţiune chiar de 
prezenţa lor la Assab şi Massaua, pentru că ocuparea lor fără să se extindă în Abisinia “ar fi o 
inutilă pierdere de bani şi de vieţi omeneşti”. Concluzia raportului, confirmată şi de desfăşurarea 
ulterioară a evenimentelor, era că în viitor guvernul va acţiona cu fermitate pentru instaurarea 
protectoratului asupra unui regat african, ţinta fiind Abisinia52.  

Din nefericire pentru Mancini, artizanul iniţiativelor în domeniul expansiunii coloniale, 
susţinătorii iniţiali şi-au domolit cu rapiditate ardoarea când au înţeles că ea este avantajoasă numai 
pentru grupuri restrânse de financiari şi industriaşi, precum şi pentru monarhie. Criticile devin şi 
mai evidente când discuţia este pusă în termenii politicii externe (“Cum poate prezenţa italiană în 
Marea Roşie să influenţeze poziţia sa în Marea Mediterană?”) sau ai eficienţei ocupării portului 
Massaua (“O fortăreaţă izolată, înlănţuită pe o stâncă în Marea Roşie, fără teritorii în interiorul 
continentului?”)53. În aceste condiţii, Mancini a pierdut chiar şi sprijinul guvernului, fiind obligat să 
demisioneze în iunie 1885. 

Modificarea de atitudine survenită în opinia publică este reflectată prompt de Legaţia 
română, Obedenaru remarcând că “Deprentis, primul-ministru l-a sacrificat pe Mancini pentru a-şi 
salva guvernul, nemulţumirile fiind concentrate asupra lui”54. Cu ocazia întrevederii avute cu 
Deprentis, ministrul român este informat asupra poziţiei reticente a primului-ministru faţă de 
politica colonială, care “nu poate aduce nici un folos Italiei în condiţiile economice de astăzi ale 
regatului”. Pentru a-şi argumenta poziţia, Deprentis arată că “emigranţii italieni prosperă în 
coloniile obţinute cu banii şi soldaţii altor naţiuni mai mari”55.  

Răspândirea de către “spiritele aprinse”, care aveau exemplul “naţiunilor cu adevărat mari”, 
a ideii că Italia nu va conta ca naţiune mare dacă nu are colonii, a împins majoritatea alegătorilor 
spre colonii. În acel moment, relata Obedenaru, “domnul Deprentis s-a lăsat să-l ia apa, ca să 
complacă majorităţii”, însă a fost pentru o politică colonială “în doză homeopatică”, pentru a reduce 
pe cât posibil cheltuielile. Diplomatul român observa că prezenţa în Africa a stârnit un entuziasm 
facil, mulţi crezând că “din primul an au să se constate fructele noii politici”, făurindu-se multe vise 
frumoase. ”Case de comerţ italiene fondate la Marea Roşie; dinţi de elefant şi pene de struţi pentru 
milioane, cumpărate de numeroşi italiene de la negri şi revândute în Europa cu mari beneficii; 
Abisinia pusă sub protectoratul Italiei şi colonizată, etc., etc. ...”56.  

Marile aşteptări au dat naştere la deziluzii şi mai mari în faţa realităţilor din Massaua, 
diplomatul român surprinzând dificultăţile imense ale noii colonii, dar şi iniţiativele rizibile ale 
întreprinzătorilor, care s-au grăbit să exploateze zona. “Din Italia sunt trimise scânduri pentru barăci 
şi fân pentru cai; cu cheltuieli mari se ţin două nave engleze ca să facă gheaţă şi să distileze apa, 
căci la Massaua apa este infectă etc., etc. Soldaţii şi mateloţii sunt lăsaţi sunt loviţi de friguri grave; 
cei sănătoşi sunt de o debilitate descumpănitoare. Abisinia nu se lasă a fi cucerită. Un industriaş 

 
51 Ibidem. 
52 Arhiva MAE, fond Arhiva Ist., vol. 192, f. 77-78, Raport al Legaţiei României în Italia din 28 mai/8 iunie 1885 
(reprodus la Anexe, doc. IV.5). 
53 Vezi pe larg discuţia în R. Battaglia, op. cit., p. 186-206. 
54 Arhiva MAE, fond Arhiva istorică, vol. 264, f. 10-13, Raportul Legaţiei României în Italia din 25 iunie/7 iulie 1885 
(reprodus la Anexe, doc. IV.6). 
55 “În Algeria sunt mai mulţi italieni decât francezi; în America de Sud, coloniştii tot italieni rămân şi după două, trei 
generaţii” – ibidem. 
56 Ibidem.  
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italian s-a dus la Assab şi a început fabricarea sării marine, însă indigenii n-au cumpărat produsul, 
pentru că în nisipuri se află grunji de sare în abundenţă”57.  

La aceste dezamăgiri s-a adăugat şi cea mai mare legată de alianţa cu Anglia, “când domnul 
Gladstone s-a lepădat de Italia”. Concluzia lui Obedenaru este limpede: iluziile au împins la 
acţiunea colonială, neîmplinirea aşteptărilor a schimbat atitudinea faţă de politica colonială, 
Mancini fiind “ţapul ispăşitor”58.    

Demisia lui Mancini a marcat un moment de recul al expansiunii italiene în Abisinia, reluată 
în forţă de către guvernul Francesco Crispi, în timpul celor două guvernări (1887-1891 şi 1893-
1896), eşuată lamentabil prin dezastrul de la Adua (1896). 

 
57 Ibidem.  
58 “Totul a căzut pe bietul Mancini, care n-a făcut decât să aplice deciziile întregului Cabinet, şi acesta nu a făcut decât 
să urmeze - şi încă de departe - impulsul dat de mai toate grupurile Camerei. Domnul Deprentis, ca om abil, a decis să 
arunce pe un coleg afară din corabie şi să scape echipajul” – ibidem.  
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Potrivit tratatului de la Londra, din 26 aprilie 1915, Italia urma să primească sau să i se 

confirme o serie de teritorii: graniţa pe Brenner (deci Trentino, Tirolul de sud), Triestul, Grodisca, 
Gorizia, Istria cu o serie de insule adiacente, Dalmatia, insulele Dodecanez, o parte din Albania, cu 
perspectiva obţinerii unor zone din Turcia şi colonii în Africa. 

Ieşită din război în tabăra învingătorilor, Italia pe de o parte va avea revendicări sporite – va 
cere în primul rând Fiume (Rijeka) a cărui cedare către Italia nu fusese prevăzută în tratatele de la 
Londra – pe de altă parte va constata că nici toate promisiunile prevăzute în tratatul de la Londra nu 
mai erau respectate (urmare a refuzului S.U.A de a recunoaşte acel tratat, ca şi alte aranjamente 
secrete, dar şi a politicii franceze)1. 

Nemulţumirile italiene s-au accentuat şi ca urmare a tratamentului pe care reprezentanţii 
Italiei l-au avut la Conferinţa de pace, care s-a deschis la Paris, la 18 ianuarie 1919. 

În Italia s-a dezvoltat, treptat, după încheierea operaţiilor militare, un important curent 
francofob. Franţa a fost considerată, mai ales, responsabilă de nerealizarea revendicărilor italiene şi 
ca principal obstacol în calea expansiunii teritoriale, economice şi politice a Italiei în Balcani. 
Izolarea şi slăbirea noului stat al sârbilor, croaţilor şi slovenilor – care, din 1929, se va numi oficial 
Regatul Iugoslaviei – a devenit unul dintre principalele obiective ale politicii externe italiene. 

Albania şi parţial Bulgaria vor deveni capete de pod ale acestei politici. Pe de altă parte, 
Italia va încerca să-şi exercite influenţa în Europa Centrală, în zona Dunării de Mijloc. Ea viza, în 
acest spaţiu, scopuri care erau „antigermane, antifranceze, antiiugoslave şi chiar anticehoslovace”2, 
urmărind mult timp, în perioada interbelică, nu doar împiedicarea restaurării Hasburgilor, dar şi 
blocarea unul eventual Anschluss. Astfel, „politica externă italiană cuprindea în sine, la sfârşitul 
războiului, germenii unor manifestări contradictorii, care nu au întârziat sa se manifeste şi a unor 
orientări şi acţiuni care vor jalona întreaga perioadă interbelică”3.  

Relaţiile italo-române au resimţit din plin impactul intereselor divergente şi 
comportamentului contradictoriu ale Italiei. 

Pe de altă parte, în cursul anului 1918 a fost realizată desăvârşirea statului naţional unitar 
român. Din acel moment, apărarea integrităţii teritoriale a devenit obiectivul central al politicii 
externe a României, iar „conţinutul raporturilor politice externe bi sau multilaterale ale României 
[…] a fost determinat în mod hotărâtor de atitudinea puterilor străine faţă de statutul ei teritorial. 
Acest comandament a generat şi politica de alianţe şi prietenii ale României…”4.  

                                                 
1 Vezi Romulus Seişanu, Principiul naţionalităţilor. Originile, evoluţia şi elemente constitutive ale naţionalităţii. 
Tratatele de pace de la Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly-sur-Seine, Sévres, Lausanne. Studiu istoric şi de 
drept internaţional public, Edit. Albatros, Bucureşti, 1996, pp. 301-302. 
2 Ioan Chiper, România şi Germania nazistă. Relaţiile româno-germane între comandamente politice şi interese 
economice (ianuarie 1933 - martie 1938), Edit. Elion, Bucureşti, p. 76-77. 
3 Ibidem, p. 77. 
4 Idem, p. 17. 
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Încă din această perioadă au putut fi sesizate nu doar convergenţe ci şi divergenţe în relaţiile 
româno-italiene.  

Guvernele italiene din anii 1919 – 1920 au susţinut – deşi nu în egală măsură sau nu în toate 
privinţele – cauza românească la Conferinţa de pace de la Paris, dar Italia, preocupată de propriile 
sale revendicări şi insatisfacţii şi cu mijloace restrânse de influenţă nu putea determina, ea singură, 
deciziile la Paris. 

Italia a fost ultima dintre marile puteri aliate care recunoştea, prin scrisoarea din 22 
noiembrie 1918, Consiliului Naţional al Unităţii Române de la Paris. Prin această scrisoare 
ministrul italian de Externe, Sidney Sonnino, exprima „profunda şi constanta simpatie a guvernului 
italian pentru justele şi legitimele aspiraţii ale poporului român”, subliniindu-se că Italia nu uitase 
cu ce elan patriotic şi spirit nobil de sacrificiu participase România la luptă şi că „în conformitate cu 
cele mai sigure drepturi politice şi teritoriale ale poporului şi naţiunii române, guvernul italian va da 
tot sprijinul său, inspirându-se din legăturile istorice care au unit totdeauna cele două popoare şi din 
comunitatea de situaţie în revendicarea unirii la Patria Mamă a respectivilor conaţionali supuşi 
aceleiaşi dominaţii străine”5. Guvernul italian se declara gata să recunoască Consiliul. 

Nota lui Sonnino reflecta atitudinea de principiu, adoptată de guvernul Orlando la 13 
noiembrie 1918, care pornea şi de la premiza că dat fiind antagonismul naţional şi politic dintre 
interesele italiene şi cele ale diferiţilor “slavi adriatici”, ca şi dintre cele ale italienilor şi grecilor, 
reprezentantul român “va putea şi va trebui să fie”, binevoitor Italiei pentru că protecţia intereselor 
româneşti nu a fost lăsată exclusiv Franţei6.  

Reintrând în război, în urma ultimatumului din 28 octombrie/10 noiembrie 1918, România a 
revenit de drept în tabăra Antantei, într-un moment în care Germania nu fusese încă scoasă din 
luptă, dar armistiţiul cu Turcia, Bulgaria şi Austro-Ungaria fuseseră semnate. Ulterior, la 13 
noiembrie 1918, la Belgrad, s-a încheiat o convenţie militară între aliaţi şi Ungaria. Aceste 
documente cuprindeau însă şi unele clauze care prejudiciau interesele româneşti. 

Aceasta s-a datorat faptului că România nu se mai afla în rândul aliaţilor, dar şi ignoranţei şi 
egoismului unora dintre aliaţi. Autorităţilor române li s-a adus târziu, după săptămâni şi chiar luni 
de zile, la cunoştinţă taxele oficiale ale armistiţiilor, ceea ce a impus diferite demersuri române pe 
lângă puterile aliate7.  

Totodată, guvernul român a adresat în această privinţă un protest puterilor aliate, în 
decembrie 1918, fiind nemulţumit de unele comportări ale trupelor lor şi reproşând unele atitudini 
italiene în stabilirea zonei de demarcaţie între România şi Ungaria (protest respins de guvernul 
italian la 10/23 ianuarie 1919)8. 

Încă de la începutul anului 1919 apăreau primele zvonuri despre o alianţă italo-bulgară9, în 
timp ce Franţa adopta atitudini care, uneori, nu erau în spiritul promisiunilor şi angajamentelor 
asumate faţă de România. Guvernul român a informat pe diferite canale Italia, încercând să obţină 
un sprijin direct sau indirect italian pentru a influenţa Franţa, care avea o poziţie mai rigidă şi, 
uneori, mai puţin amicală faţă de România10. 

Ambasadorul italian la Paris considera că atitudinea lui Clemenceau se datora serbofiliei 
acestuia şi susţinea că “cred că nouă ne convine să sprijinim pe cât posibil, admiterea României ca 
aliată”11. 

România a tatonat posibilitatea de a obţine un sprijin mai substanţial din partea Italiei la 
Conferinţa de pace. În acest cadru au fost schiţate gesturi simbolice, de recunoştinţă – cum ar fi 
decorarea cu ordinul „Mihai Viteazul” a ducelui d’ Aosta12 şi a generalului Diaz13 – sau s-a solicitat 
                                                 
5 I documenti diplomatici italiani (în continuare DDI), Sesta Serie (1918-1922) vol. I(4 novembre-17 gennaio), Instituto 
Poligrafico della Stato, Roma, 1956, doc. 369, p. 181-182. 
6 Ibidem, doc. 145, p. 75. 
7 În legătură cu aceste probleme vezi Arh. M.A.E., fond 71/1914, Pacea generală, E.2, vol. 178, f. 3-68. 
8 Ibidem, p. 23. 
9 DDI, 6, I, doc. 824, p. 438-439. 
10 Ibidem, doc. 703, p. 381-382 
11 Ibidem, doc. 701, p. 381. 
12 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti (în continuare ANIC), fond Casa Regală, dos. 37 /1919, f. 1. 
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prin mesaje ale regelui Ferdinand I, intervenţia regelui Italiei – ca şi a regelui Angliei şi 
preşedintelui Franţei – pe lângă guvernele ţărilor respective pentru ca acestea sau Consiliul Suprem 
Aliat să adopte o “atitudine mai justă şi mai amicală” faţă de România14. Nemulţumirile delegaţiei 
române s-au făcut simţite public, între altele, prin declaraţii, cum erau cele ale lui I. Gh. Duca – 
membru al cabinetului şi prieten apropiat al primului ministru – ale căror conţinuturi reţineau 
atenţia legaţiei Italiei la Bucureşti15. 

Italia însă, era preocupată de propriile revendicări şi de poziţia în care a ajuns la Conferinţa 
de pace, mai ales din septembrie 1919, când Gabrielle d’Annunzio a ocupat cu voluntarii săi portul 
Fiume (Rijeka). Ea nu dispunea de întreaga sa capacitate de influenţă, dar nici nu era bucuroasă sau 
nu agrea toate revendicările româneşti. 

Într-o convorbire, mai târziu, din 1921, dintre I. C. Brătianu şi ministrul Italiei la Bucureşti, 
Martin Franklin, acesta din urmă reproşând unele atitudini ale presei liberale din 1921 faţă de Italia, 
a remarcat că liberalii uitaseră că în anii 1919 – 1920, Italia – susţinea diplomatul italian – a făcut 
totul pentru a împiedica un ultimatum aliat adresat României şi că Italiei i se datora faptul că nu 
fusese acceptată propunerea franco-engleză privind o demonstraţie navală contra României pentru 
ca aceasta să accepte tratatul de la Trianon şi tratatul privind minorităţile naţionale. 

Important este şi răspunsul lui I. I. C. Brătianu care, în fond, rezuma esenţa relaţiilor 
româno-italiene în 1919. Liderul liberal a recunoscut faţă de Martin Franklin faptele expuse de 
acesta în favoarea Italiei, dar menţiona că situaţia creată atunci se datorase lui Clemenceau, care 
fusese ostil României, în timp ce toţi ceilalţi oameni politici francezi erau favorabili României. 
Brătianu a subliniat că România avusese în acele împrejurări o deziluzie din parte Italiei pentru că 
aceasta nu s-a aşezat „în fruntea statelor mici pentru a protesta contra samavolniciilor şi ingerinţelor 
Conferinţei şi ale Consiliului Suprem Aliat din Paris”16. 

De fapt, poziţia Italiei la Conferinţa de Pace a fost desigur dificilă17. În ceea ce priveşte 
atitudinea faţă de cauza românească, de problemele româneşti, comportamentul ei a fost pe de o 
parte evident contradictoriu atât de mult încât ea, atitudinea, a întrunit aprecieri derutant de opuse 
chiar în cazul unor lucrări recente, semnate de autori consacraţi. 

Astfel, Constantin Iordan consideră că: „... La Conferinţa păcii, Italia s-a aflat printre 
adversarele României în negocierea tratatului cu Ungaria, deci în problema recunoaşterii Unirii 
Transilvaniei şi a creat dificultăţi în „dosarul” frontierei cu Dobrogea; de asemenea, Italia a fost 
Marea Putere care a amânat cel mai mult şi condiţionat ratificarea acordului privind Basarabia”18. 

Acelaşi istoric menţionează că la Conferinţa de la San Remo (aprilie 1920) noul premier 
italian, Francesco Nitti declara presei: „România ar acţiona înţelept cedând Transilvania Ungariei, 
având în vedere că mai devreme sau mai târziu ea va fi obligată să o restituie”19.  

Modificarea atitudinii italiene s-a produs, consideră C. Iordan, după constituirea guvernului 
Giovanni Giolitti (15 iunie 1920), deci după semnarea tratatului de la Trianon. 

Pe de altă parte, alţi autori apreciază sau aduc argumente că poziţia Italiei a fost, în general, 
favorabilă României în cazul Banatului, că singur Orlando a subliniat că România fusese forţată să 
semneze tratatul de pace din mai 1918, că Sonnino a aprobat revendicările româneşti expuse de I. I. 
C. Brătianu, că italienii au susţinut pe acelaşi premier român în problema tronsonului de cale ferată 
din Maramureş; să remarcăm, însă, că şefii misiunilor aliate de la Budapesta, între care şi 
reprezentantul italian, s-au opus, în august 1919 unor demersuri româneşti20. 

                                                                                                                                                                  
13 Ibidem, fond Casa regală, dos. 38/1919, f. 1. 
14 Ibidem, fond Casa regală, dos. 61/1919, f. 1-5. 
15 ANIC, fond Microfilme Italia, rola 113, c. 51-52. 
16 ANIC, fond Microfilme, Italia, rola 113, c. 413-414 (Raportul confidenţial 1725/461 al Legaţiei Italiei, Bucureşti, 25 
iunie 1921, Martin Franklin către contele C. Sforza). 
17 Emilian Bold şi Ion Ciupercă subliniază (Europa în derivă, p. 14) că expunerile lui V. E. Orlando „bazate pe o logică 
riguroasă” n-au fost luate în seamă de ceilalţi mari parteneri şi atrag atenţia că între W. Wilson şi S. Sonnino „a avut loc 
o întrevedere furtunoasă încă la 28 ianuarie 1919, considerându-l pe preşedinte „cârpaci american”. 
18 Constantin Iordan, România în relaţiile internaţionale din nord-estul european, 1919-1924, p. 90. 
19 Ibidem. 
20 V. Fl. Dobrinescu, I. Pătroiu, I. Gh. Nicolescu, op. cit., p. 70-82. 
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Opoziţia între aceste puncte de vedere nu este atât de pronunţată cum ar putea reieşi din 
prezentarea de mai sus, dar un lucru este, după părerea mea, cert: atitudinea italiană a oscilat şi pe 
parcursul anilor 1919-1920 în funcţie de evoluţia situaţiei internaţionale a Italiei şi, poate, şi a 
opţiunilor succesivilor oameni de stat italieni aflaţi la putere, dar şi, poate mai ales, în funcţie de 
frontierele şi statele în cauză. Este evident că interesele italiene în raport cu sârbii, croaţii şi slovenii 
atrăgeau mai mult sprijin italian pentru România decât în cazul revendicărilor româneşti faţă de alte 
teritorii şi frontiere21.  

Unele atitudini italiene faţă de relaţiile şi frontierele dintre România şi Ungaria s-au 
evdenţiat cu precădere în 1919; în acest context reprezentanţii italieni Livio Borgheze şi Guido 
Romanelli au provocat marcante insatisfacţii şi nemulţumiri pronunţate în opinia publică22. 

Oricum, dincolo de toate oscilaţiile şi opiniile separate, trebuie subliniat că Italia a devenit 
semnatara tuturor tratatelor de pace încheiate la sfârşitul primului război mondial care priveau şi 
statutul teritorial al României ca şi a tratatului de la Paris, din 28 octombrie 1920, referitor la 
Basarabia23. 

În planul relaţiilor politice oficiale româno-italiene, ca urmare a unei politici de aplanare a 
divergenţelor cu Iugoslavia şi în general a unei politici moderate antirevizioniste şi mai apropiată de 
marile puteri învingătoare – politica care a caracterizat diplomaţia italiană cât timp Carlo Sforza a 
condus Consulta – a existat un cadru mai favorabil pentru raporturile dintre Roma şi Bucureşti. De 
asemenea, Italia părea că şi-a dat adeziunea sau cel puţin nu a părut afectată de proiectul lui Take 
Ionescu de realizare a unei Mici Înţelegeri în cinci. Ministrul de Externe român a efectuat, în 
septembrie 1920, o vizită la Roma, în cadrul unui turneu european, destinat să obţină suportul 
marilor aliaţi pentru proiectul său24 .Tratatul italo-iugoslav de la Rapallo, din 12 noimebrie 1920, a 
deschis calea unor noi relaţii cu Iugoslavia permiţând Italiei să se concentreze pe alte direcţii de 
interese. 

În cadrul acestei politici promovate de Sforza s-a înscris şi vizita generalului Pietro 
Badoglio în România, între 21 şi 29 mai 1921, care a prilejuit numeroase manifestări pentru 
prietenia româno-italiană25. 

Diplomaţii italieni subliniau succesul vizitei şi apreciau că în România se putea depăşi 
influenţa franceză prin acţiuni inteligente şi tenace26. Vizita generalului Badaglio trebuia să 
marcheze, în intenţia contelui Sforza, o etapă importantă spre o strânsă intimitate a relaţiilor 
româno-italiene – după cum sublinia ministrul român la Roma, Alexandru E. Lahovary, într-un 
raport din 12 ianuarie 192227, dar schimbarea de guvern din Italia şi venirea marchizului della 
Torretta în fruntea diplomaţiei italiene nu a favorizat o asemenea evoluţie a raporturilor dintre 
Bucureşti şi Roma. 

Situaţia politică internă a Italiei şi desele schimbări de guvern au reţinut, în mod firesc, 
atenţia reprezentanţilor diplomatici români la Roma. În această privinţă au fost transmise la 
Bucureşti, din 1920, dar mai ales din primăvara anului 1921, informaţii privind progresul mişcării 
fasciste şi posibilele influenţe ale acesteia asupra politicii externe28. 

Menţionăm că în România a apărut în aceşti ani primul imitator şi aderent al lui B. 
Mussolini şi al fascismului italian. Este vorba de Elena Bacaloglu care a fondat în 1920 „Fascia 
                                                 
21 Documente britanice arată că Italia „a făcut ce a putut ca să învrăjbească cele două state-România şi Regatul Sârbo-
Croato-Sloven-în chestiunea Banatului” – vezi I. Pătroiu, România şi Regatul Sârbo-Croato-Sloven la Paris, 1919 în 
România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920), coordonatori Gh. Buzatu, V. Fl. Dobrinescu, Horia 
Dumitrescu, Edit. EMPRO, Focşani, 1999, p. 98). 
22 1920. Un act de justiţie. Documente (ediţie întocmită de Corneliu Mihail Lungu şi Ioana Grigorie), Edit. Elion, 
Bucureşti, 2001, doc. 20 , p. 134; p. 231-232, doc. 59, p. 398, p. 404-406. 
23 V. Fl. Dobrinescu, I. Pătroiu, Gh. Nicolescu, op. cit, p. 63-78. 
24 Vezi Eliza Campus, Mica Înţelegere, p. 57. Informaţiile şi aprecierile din această lucrare sunt preluate de alţi autori 
(Constantin Iordan, V. Fl. Dobrinescu etc.). 
25 Vezi ANIC, fond Casa Regală, dos. 36/1922, f. 2-11; fond Microfilme Italia, rola 113, c. 323-329, 334-340, 353-354. 
26 ANIC, fond Microfilme Italia, rola 113, c; 340; 423-426. 
27 Arh. M.A.E., fond 71/Italia, vol. 1, f. 103-104. 
28 Ibidem, f. 14-19, 23, 27-28, 35-36 (Rapoarte privind situaţia internă şi extrase din presa italiană din aprilie-iulie 
1921). 
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naţională italo-română”. Aceasta, în urma unor convorbiri şi corespondenţe cu Mussolini a primit, 
de la liderul fascist la 21 februarie 1921 o scrisoare echivalentă cu un adevărat program şi 
instrucţiuni pentru fasciştii români29.  

În scrisoarea mai sus menţionată, Mussolini arată că „sunt pe deplin convins de 
oportunitatea unei înţelegeri italo-române pe baza programului pe care l-aţi enunţat. Vă rog să 
formaţi un comitet de personalităţi române care comitet în momentul necesar va deveni organ de 
acţiune paralel cu Fascia Italiani di Combattimento”. Mussolini indica şi direcţiile de acţiune italo-
române: a) elaborarea unor directive politice şi statale comune; B) eliberarea celor două ţări de 
servitutea economică prin intermediul schimbului reciproc al bogăţiilor şi al mâinii de lucru; c) 
organizarea din punct de vedere diplomatic şi spiritual al expansiunii latine30. 

E. Bacaloglu a atacat în presa italiană politica internă şi mai ales cea externă a României, 
îndeosebi pe cea promovată de Take Ionescu considerată a fi înfeudată Franţei şi a servi interese 
contrare celor româneşti31. 

Revenind la relaţiile politico-diplomatice româno-italiene se poate constata că pentru 
România exista încă de la începutul anilor 20 o serie de aspecte ale legăturilor dintre Italia cu 
Bulgaria şi Ungaria care alimentau nemulţumiri la Bucureşti32 şi că acestea erau într-o oarecare 
măsură influenţate şi de evoluţia raporturilor româno-sovietice33. 

Oscilaţiile diplomaţiei italiene sub bagheta lui della Torretta, pe de o parte, afirmarea Micii 
Înţelegeri ca factor de putere în Europa dunăreană şi balcanică, pe de altă parte, au provocat 
nemulţumiri în Italia contra rezultatelor politicii externe şi în acelaşi timp preocupări faţă de Mica 
Înţelegere. În acest sens, un rol important l-au jucat şi căsătoriile dinastice perfectate între Bucureşti 
şi Belgrad - care proiecta o consolidare a raporturilor româno-iugoslave, ceea ce dezavantaja 
politica italiană – ca şi între Bucureşti şi Atena. 

Mica Înţelegere a devenit, astfel, un subiect obsesiv al presei italiene în primele luni ale 
anului 1922. Legaţia României de la Roma a urmărit cu deosebită atenţie alunecarea politicii 
externe italiene pe un făgaş defavorabil pentru raporturile româno-italiene, ca şi începuturile unor 
atacuri în presa italiană împotriva diplomaţiei lui della Torretta34. Se remarcă însă faptul că în 
articolele italiene contra Micii Înţelegeri se proceda cu o mare grijă pentru România (fie că nu era 
menţionată nominal, fie că i se justifica aderarea la această alianţă). 

Noul guvern italian, instalat în februarie 1922, condus de Luigi Facta şi având ca ministru de 
Externe pe Schanzer, a fost întâmpinat în presa italiană cu un val de articol care solicitau ieşirea din 
izolare şi chiar cu deschideri spre Mica Înţelegere subliniindu-se interesele comune ale acesteia şi 
ale Italiei. 

De aceea, Lahovary transmitea la Bucureşti, la 10 martie 1922, că „politica italiană pare în 
ajunul reluării căii trasate în mod fericit de contele Sforza şi de abandonarea erorilor supărătoare ale 
marchizului della Torretta care a condus la o completă izolare. Se merge spre recâştigarea 
bunăvoinţei Micii Înţelegeri căreia cabinetul Bonomi i-a întors spatele. Se remarcă numeroase 
simptome ale acestui reviriment apropiat mai ales la adresa noastră”35.  

Sunt de reţinut în acest sens declaraţiile pe care Salvatore Contarini – secretarul general al 
Ministerului de Externe din Roma – le făcea lui Dianu cu ocazia vizitei de rămas bun la 1 iunie 
1922 36, sau convorbirile pe care Lahovary le-a avut cu preşedintele Consiliului de Miniştri, Facta şi 

                                                 
29 Elena Bacaloglu a publicat la Milano, în 1923, documentele privind activitatea sa din anii 1920-1922, sub titlul: 
„Movimento nazionale fascista italo-romeno”. Creazione e guverno di Elena Bacaloglu; volumul se află în Arhiva 
M.A.E., fond 71/Italia, vol. 61, p. 24-95. 
30 Ibidem, vol. 61, f. 27 (şi f. 61). 
31 Ibidem, f. 51-54, 60 etc. 
32 ANIC, fond Microfilme Italia, rola 113, c. 476-77, 739-740, Arh. M.A.E., fond 71/Italia, vol.1, f. 37, 87. 
33 ANIC, fond Microfilme, Italia, rola 113, c. 315, 683-684. 
34 Arh. M.A.E., fond 71/Italia, vol. 1, f. 103-104, f. 111-112; f. 116-117. 
35 Ibidem, f. 132. 
36 Ibidem, f. 138. Contarini a remarcat că relaţiile Italiei cu România „erau cordiale, dar ar trebui să-şi găsească o 
aplicare practică mai activă şi mai intensă”. 
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cu subsecretarul de stat al Consultei, contele Tosti di Valminuta, fiind rezolvată operativ şi amical, 
o serie de probleme politice, economice, culturale, ale relaţiilor româno-italiene37. 

„Marşul asupra Romei” şi schimbările survenite apoi în politica internă şi externă italiană au 
angajat raporturile româno-italiene într-o nouă etapă, pe noi coordonate. 

 

                                                 
37 Arh. M.A.E. fond 71/Italia, vol. 1, f. 141-142. 
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CONSIDERAŢII PRIVIND ORGANIZAREA ARMATEI ROMÂNE  
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Muzeul Militar Naţional, Filiala Constanţa 
 
 
 

Prima conflagraţie mondială a dezvăluit, în adevărata ei amploare, dependenţa războiului de 
economie, accentuarea acesteia pe măsura perfecţionării mijloacelor de luptă şi a metodelor de 
purtare a luptei armate. Cu cât tehnica războiului progresează, cu atât ea impune economiei 
poporului aflat în război eforturi mai mari, cu atât rolul factorilor economici devine mai necesar mai 
răspunzător pentru mersul favorabil sau nefavorabil al războiului. Între economie şi război se 
stabilesc relaţii de influenţare reciprocă, care constau în existenţa unui stadiu de dezvoltare a 
economiei, care face posibil de a purta războiul şi invers, o anumită doctrină a războiului pretinde 
existenţa unei anumite economii de război. 

Experienţa Primului Război Mondial a determinat un puternic curent în favoarea edificării 
unei industrii capabile să asigure înzestrarea unităţilor şi marilor unităţi cu mijloace de luptă 
moderne. Autonomia în domeniul producţiei de armament, astfel încât să fie posibilă înzestrarea 
forţelor armate cu mijloacele de luptă necesare, a fost considerată condiţia fundamentală a apărării 
independenţei şi suveranităţii naţionale. Aceasta se explică prin faptul că achiziţionarea de 
armament şi de tehnică de luptă din străinătate supunea economia la mari eforturi valutare, ducând 
la secătuirea rezervelor de aur ale ţării; totodată, în timp de război, importul de armament devine 
nesigur şi uneori chiar imposibil de realizat şi, în sfârşit, un import masiv şi sistematic de armament 
şi de tehnică de luptă are consecinţe negative asupra promovării unei politici de apărare 
independente.  

Planurile de campanie concepute la Bucureşti precizau un ansamblu de măsuri pentru a 
asigura apărarea pe toate frontierele naţionale ameninţate, accentul fiind pus în primul deceniu 
interbelic în special în partea de est. După anul 1930, şi cu intensitate sporită după anul 1936 şi mai 
ales după anul 1938 a prevalat în concepţiile strategice ale Comandamentului român ipoteza potrivit 
căreia o agresiune împotriva României putea avea loc cu precădere dinspre vest şi sud. Desfăşurarea 
agresiunii împotriva României pe cele două direcţii era considerată de o gravitate deosebită. 

Conducerea politică de stat, în special regele Carol al II-lea, nu a luat întotdeauna în serios 
avertismentele Marelui Stat Major – Memoriul Antonescu din anii 1933-1934, de exemplu – 
neacordând la timp fondurile necesare modernizării oştirii şi făcând declaraţii fără un suport militar 
real de apărare în momentele de criză din anii 1939 şi 19401. 

Evoluţia organismului militar românesc a fost reglementată în principal de „Legea de 
organizare a armatei” din 23 iunie 19242; „Legea relativă la organizarea armatei” din 30 aprilie 
19303; „Legea relativă la modificarea legii de organizare a armatei” din 28 aprilie 19324; „Legea 
relativă la stabilirea cadrelor şi efectivelor armatei” din 9 mai 19325 şi „Legea asupra organizării 
naţiunii şi teritoriului pentru timp de război” din 27 aprilie 19336. 
                                                 
1 M. Gh. Dobrovici, Istoricul desvoltării economice şi financiare a României şi împrumuturile contractate, 1823-1933, 
Bucureşti, 1934. 
2 „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 134 din 24 iunie 1924. 
3 Ibidem, nr. 103 din 13 mai 1930. 
4 Ibidem, nr. 102 din 4 mai 1932. 
5 Ibidem, nr. 106 din 9 mai 1932. 
6 Ibidem, nr. 96 din 27 aprilie 1933. 
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„Legea de organizare a armatei” din anul 1924 a reprezentat în esenţă o precizare legislativă 
a mutaţiilor impuse organismului militar românesc de redimensionare a sistemului său militar la 
măsura potenţialului demografic, economic şi configuraţia teritorială a statului naţional unitar. 
Legea privitoare la armată din anul 1930 şi în special „Legea relativă la modificarea legii de 
organizare a armatei” din anul 1932, care cu mici modificări, a rămas în vigoare până la declanşarea 
celui de-Al Doilea Război Mondial, au reprezentat încercări de trasare a liniilor de evoluţie a 
armatei române în raport cu mutaţiile înregistrate de dezvoltarea armamentului şi progresului 
armelor tehnice.  

În raport cu obiectivele politico-strategice (strict defensive) şi potenţialul militar al 
României întregite în anul 1918, au fost înfiinţate două corpuri de armată – Corpul 8 armată cu 
diviziile 16, 17 şi 20 infanterie şi Corpul 7 armată cu diviziile 18, 19 şi 21 infanterie, precum şi 
comandamentele teritoriale corespunzătoare celor două corpuri7. În teritoriile unite cu ţara şi-au 
extins autoritatea militară corpurile 6 şi 7 în Transilvania şi Banat, iar corpurile 3 şi 4 – după 
desfiinţarea Comandamentului Militar al Basarabiei în noiembrie 1932 – în Basarabia şi Bucovina. 
Aceste mari unităţi militare, corespundeau la capitolul efective, dar înregistrau mari deficienţe 
privind înzestrarea acestora.  

Concepţia conducerii militare române privitoare la organizarea şi înzestrarea armatei s-a 
materializat, mai întâi, la arma trupelor de vânători de munte, prin Decretul nr. 1674 din 1 august 
19238. Comandamentul trupelor de vânători de munte a primit numele de Corpul Vânătorilor de 
Munte, sub comanda principelui moştenitor Carol. În baza aceluiaşi decret, au luat fiinţă diviziile 1 
şi 2 vânători de munte. La nivelul statelor mici şi mijlocii din Europa, s-a recunoscut importanţa 
tactică a structurilor flexibile din punct de vedere tehnic, determinate şi de noile mijloace de luptă 
(armamentul automat, blindatele, aviaţia de transport desant paraşutat etc.), pentru creşterea 
mobilităţii şi a puterii de foc a eşaloanelor brigadă – regiment. 

Armata de uscat era constituită din 7 corpuri de armată, fiecare avea în compunere câte 3 
divizii de infanterie, în total 21 de mari unităţi, urmând ca în caz de război, să se mai formeze încă 
10 divizii prin dedublare, 2 divizii de vânători de munte, 2 divizii de cavalerie şi o brigadă de 
călăraşi. Pentru creşterea eficacităţii au fost desfiinţate câte un regiment de infanterie de la fiecare 
divizie şi şapte regimente de cavalerie, în locul lor au fost introduse în organica fiecărui corp de 
armată a câte unui regiment de artilerie grea şi a unui regiment de pionieri. Comparativ cu anii 
1920-1921, când existau 102 regimente de infanterie, 26 de cavalerie şi 50 de artilerie, în anul 1923 
fiinţau numai 72 regimente infanterie, 20 de cavalerie şi 54 de artilerie. 

 În elaborarea şi aplicarea programelor de instruire a trupelor şi de pregătire a cadrelor, s-a 
avut în vedere că: „Educaţia morală, instrucţia tragerei şi instrucţia în teren formează baza pregătirei 
de război, instrucţia de paradă fiind o anexă”9.  

Pregătirea de luptă se desfăşura pe baza regulamentelor armelor şi serviciilor, directivelor, 
instrucţiunilor şi ordinelor generale date de organele de resort.   

Dispunerea trupelor în zonele de operaţii se baza pe „o cât mai mare eşalonare în adâncime 
care să permită jocul rezervelor şi ca unităţile să poată fi transportate în timp util în punctul 
ameninţat de inamic”10.  

Pentru a permite mobilizarea şi concentrarea forţelor principale şi intervenţia eficace a 
acestora în luptă, se impunea: „ca prin lucrări de fortificaţii să mărim rezistenţa trupelor de 
acoperire […] De asemenea, sistemul de lucrări trebuie să permită a rezista cu minimum de forţe, 
grosul fiind angajat pe alt front. În acest caz, apărarea ar trebui să dispună de linii succesive de 
rezistenţă bine organizate”11.  

                                                 
7 „Monitorul Oastei”, nr. 1.924 din 3 februarie 1919, partea regulamentară, p. 40. 
8 Arhivele Militare Române, se va cita în continuare A.M.R., Registrul Istoric al Batalionului 5 Vânători de Munte. 
9 General Virgil Economu, căpitan Vasile D. Chiţu, Pedagogia instrucţiei practice şi programele analitice pentru 
dezvoltarea instrucţiei în corpurile de trupă, vol. I, Bucureşti, 1927, p. 7. 
10 A.M.R., fond Microfilme, rola P.II 1.783, c. 363. Vezi pe larg, în Istoria militară a poporului român, vol. IV, Editura 
Militară, Bucureşti, 1988, p. 120. 
11 Ibidem, rola P.II 1.784, c. 902-903. 
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Generalul Constantin Cristescu, şeful Marelui Stat Major, în perioada 1 aprilie 1920 – 8 
septembrie 1923, adeptul teoriei apărării centralizate a ţării, sublinia că: „reorganizarea armatei 
noastre este o necesitate de stat impusă, de o parte, de noile principii de organizare militară puse în 
evidenţă de experienţa ultimului război şi, pe de altă parte, de nevoile militare ale României 
întregite”12. În armata română, procesul de introducere a armelor „tehnice” şi a mijloacelor 
mecanizate era abia la început. Tancurile, autoblindatele pentru infanterie, autotractoarele pentru 
artilerie şi automobilele cu destinaţie militară pentru transport şi comandament erau menite să 
imprime acţiunilor de luptă viitoare un caracter manevrier, să amplifice adâncimea loviturilor, 
precum şi ritmul ofensivei, iar în apărare să asigure stabilitatea dispozitivelor de luptă şi eficienţa 
reacţiilor ofensive (contraatacurilor)13. 

Strategii şi teoreticienii militari români, arătau că: „Acţiunea repede stabilizată a războiului 
de manevră în războiul de poziţie, puterea de foc artileristică enormă, armele automate cu care 
adversarii s-au înarmat pe întrecute, dezvoltarea exagerată a aviaţiei, apariţia tancurilor şi a gazelor 
au reuşit să convingă statele majore ale ţărilor că o armată modernă trebuie organizată pe baze 
noi”14.  

Marele Stat Major român, în anul 1921, sublinia că „experienţa războiului a pus mai mult în 
relief necesitatea unei pregătiri tehnice desăvârşite bazată pe cunoaşterea complexă a întregului 
armament şi material tehnic cu care trebuie să fie înzestrată o armată modernă”15.  

Specialiştii militari au sesizat elementele caracteristice pe care avea să le aducă cel de-Al 
Doilea Război Mondial, faţă de primul: „Automatizându-se mijloacele de luptă, [...] aflându-se 
formulele unor explozivi excepţional de puternici, dezvoltându-se aviaţia, care suprimă depărtările, 
motorizându-se transportul armamentului şi al luptătorilor, războiul mondial a dobândit aspecte cu 
totul noi”16. 

Creşterea ponderii artileriei şi a armelor „tehnice” nu a însemnat încadrarea şi înzestrarea 
corespunzătoare a regimentelor de artilerie grea sau a altor unităţi cu putere de foc. Acest fapt a 
prins contur în a doua jumătate a deceniului patru. Aşa se explică rolul de forţă mobilă – element 
manevrier – al armatei române, pe care continua să îl aibă arma cavaleriei. La nivelul eşalonului 
cavaleriei, în anul 1928, existau 4 divizii şi o brigadă – rezultată prin scoaterea regimentelor de 
călăraşi din structura corpurilor de armată17. 

Pentru că nu era încă posibilă înlocuirea diviziilor de cavalerie cu cele motorizate şi de 
tancuri, s-a încercat sporirea gradului de mobilitate prin introducerea subunităţilor de cercetare, 
artilerie antitanc şi antiaeriană în organica marilor unităţi de cavalerie. Ca urmare a schimbărilor 
care s-au produs în câmpul tactic şi misiunile operative ale diviziilor de cavalerie au fost radical 
schimbate. Marele Stat Major român a preconizat utilizarea armei cavalerie doar pentru cercetare, 
siguranţă şi acoperire. 

La 16 iulie 1919, Comisia română pentru recepţia carelor de luptă franceze comunica 
Ministerului de Război, în raportul nr. 10, recepţionarea a 72 de care de luptă model „Renault F.T. 
1917”, precum şi a loturilor de piese de schimb şi a autovehiculelor necesare bunei funcţionări şi 
exploatări a acestora18. Astfel, a apărut arma tancurilor în România.  

                                                 
12 Ibidem, rola P.II 1.1532, c. 450. 
13 Istoria armei tancuri din armata României, Editura Militară, Bucureşti, 2001, p. 54. 
14 A.M.R., fond Cabinetul Ministrului, dosar nr. 18, f. 109. 
15 Ibidem, fond Marele Stat Major, Secţia 4 dotare, dosar nr. 23/3, f. 520. 
16 Col. magistrat (r) Vasile D. Chiru, Războiul modern şi factorul om, în „Lumea militară ilustrată”, nr. 4-5 din ian.-febr. 
1940, p. 35. Primul număr al revistei „Lumea militară ilustrată”, apare în 1935. Speranţa este exprimată în acelaşi 
articol de debut: „Dorim ca acest moment să marcheze un început de epocă în cultura generală a armatei şi în pregătirea 
naţiunii pentru ceasul cel mare, ceas pe care-l dorim din suflet cât mai târziu cu putinţă, dar odată sosit, el să nu însemne 
şi un ceas al surprinderilor... ”. http://www.lumea militara.ro/. 
17 A.M.R., fond 948/RSS-I, dosar nr. 1211, f. 2. 
18 Ibidem, fond 948, dosar nr. 46, f. 23. 
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La 21 iulie 1919, s-au deschis cursurile Şcolii de Care de Asalt la Giurgiu19. Primii cursanţi 
au fost 14 ofiţeri, 30 subofiţeri şi 22 soldaţi reangajaţi20. Şcoala a fost mutată în tabăra de la Mihai 
Bravu, unde s-a constituit primul batalion de care de luptă. Conform ordinului ministrului de 
Război, cu nr. 11675 din 11 ianuarie 1920, Batalionul Carelor de Luptă a intrat în subordinea 
Marelui Stat Major, până când „prin dezvoltarea ce va lua această armă, se va putea crea un 
Inspectorat al carelor de luptă”21, şi era gestionat de inspectoratul tehnic al artileriei. Această soluţie 
s-a datorat slabelor posibilităţi de înzestrare cu un material blindat provenit fie din ţară, fie din 
străinătate. La această situaţie au contribuit atât factorii de natură economică, cât şi cei politici 
specifici societăţii româneşti din perioada interbelică. Măsura se va dovedi neviabilă fapt confirmat 
de evoluţia ulterioară structurii organizatorice a primei noastre unităţi de tancuri22.  

Factorii militari de decizie au avut în atenţie dezvoltarea armei aviaţiei militare. În anul 
1923 această armă includea: 7 grupuri – două grupuri de aviaţie de recunoaştere, un grup de aviaţie 
de vânătoare, două grupuri de aviaţie de bombardament, un grup de aerostaţie şi un grup tehnic de 
exploatare; şcoli de instrucţie; o escadrilă de hidroaviaţie; un Arsenal aeronautic; un depozit central 
de materiale şi alte componente de infrastructură23. 

În anul 1927 s-a trecut la realizarea unui program de înzestrare a Aeronauticii. Reuşita 
acestui program ar fi însemnat să se asigure îndeplinirea misiunilor de apărare aeriană a teritoriului 
şi protecţia propriilor trupe24.  

Necesarul estimat se cifra la 1.130 avioane, 27 baloane, 54 baterii antiaeriene (din care o 
parte mobile şi o parte fixe). Costul total al planului de înzestrare se ridica la valoarea de 
4.605.245.000 lei25. În noiembrie 1928, numărul avioanelor militare se ridica – în urma comenzilor 
– la 401 aparate, dintre care numai 2/3 erau destinate misiunilor de luptă26. 

La 1 iulie 193027, pornindu-se de la „progresul crescând al aviaţiei”, care făcea ca viitorul 
război „să se extindă pe întreg teritoriul cu scopul de a micşora producţia materială şi a slăbi 
rezistenţa morală a populaţiei”28, a fost constituit Comandamentul Apărării Antiaeriene a 
Teritoriului, care în anul 1932 a luat denumirea de Comandamentul Apărării Contra Aeronavelor. 
Artileria antiaeriană – parte din structura aeronauticii – a înregistrat o evoluţie oscilantă. Iniţial, 
această armă era dotată cu guri de foc provenite de la artileria terestră transformată, apoi o parte din 
piese au fost înlocuite cu tunuri antiaeriene propriu-zise. Până în anul 1929, numărul bateriilor 
antiaeriene a ajuns la 20.  

                                                 
19 Apariţia carelor de asalt pe marea scenă a confruntărilor armate determină Ministerul de Război să ia decizia dotării 
armatei cu acest mijloc de luptă şi înfiinţării Şcolii de care de asalt. Numit comandant al acestei şcoli, colonelul Pandele 
Predescu desfăşoară a activitate de pionierat, muncind efectiv de la realizarea infrastructurii şi până la elaborarea primei 
programe analitice a şcolii. În toamna anului 1919, şcoala se mută la Mihai Bravu, unde colonelul Pandele Predescu 
pune bazele organizatorice ale primului batalion de care de asalt. Tabăra de la Mihai Bravu nu întrunea însă condiţiile 
necesare pregătirii unei unităţi de tancuri, astfel încât în urma raportului întocmit de colonelul Pandele Predescu şi a 
justeţei argumentelor susţinute de acesta, Ministerul de Război aprobă mutarea Batalionului de care de asalt la 
Târgovişte. 
20 În anul 1920, tanchiştii români obţin la un concurs internaţional al carelor de asalt, în Belgia, două din cele 3 premii 
ale concursului, situându-se înaintea celor din SUA, Franţa şi Marea Britanie. Urmare a sporirii gradului de mecanizare 
şi mobilitate a unităţilor şi marilor unităţi, colonelul Pandele Predescu primeşte misiunea să organizeze primul 
Regiment de care de luptă, la 1 ianuarie 1921. 
21 A.M.R., dosar nr. 669/1, f. 6. 
22 Istoria armei tancuri, op. cit., p. 64. 
23 Istoria aviaţiei române, Editura Militară, Bucureşti, 1984, p. 131. 
24 A.M.R., fond 948, dosar nr. 1370, f. 1. 
25 Ibidem, dosar nr. 15, f. 1-2. Vezi şi dosarul nr. 663, f. 3-16. 
26 Ibidem, fond Marele Stat Major, Secţia 4 dotare, dosar nr. 506, f. 319. 
27 În anul 1930, Senatul şi Camera Deputaţilor au votat Legea nr. 199 relativă la crearea demnităţii de „Mareşal al 
României”, lege amendată prin Decretul Regal nr. 2451 din 1 iulie 1930 prin care se înfiinţează începând cu 14 iunie 
1930 „demnitatea onorifică” de „Mareşal al României”. Prin Decretul Regal nr. 2457 din 3 iulie 1930, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 147 din 5 iulie 1930, semnat de regele Carol al II-lea, erau înălţaţi, începând cu ziua de 14 iunie 
1930, la demnitatea de „Mareşal al României”, primii doi militari de carieră: generalii de corp de armată Alexandru 
Averescu şi Constantin Prezan. La aceeaşi dată a primit demnitatea de „Mareşal al României” şi regele Carol al II-lea. 
28 A.M.R., fond 895, dosar nr. 8, f. 53. 
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La sfârşitul anului 1932, Aeronautica era alcătuită din: Divizia 1 aeriană cu Escadra 1 
aeronautică (compusă din 4 flotile), Escadra de aviaţie (alcătuită din 3 flotile) şi Brigada Apărării 
Contra Aeronavelor (formată din 2 regimente „apărarea contra aeronavelor”). În total, efectivul 
armei aviaţiei militare deţinea, în anul 1932, un procent de 3,98%29.  

La începutul anului 1934, armata română dispunea de 72 tunuri antiaeriene, din care 48 
necesitau reparaţii, şi 9.000 obuze30. 

Dificultăţile financiare şi materiale ale economiei României, au afectat şi aplicarea 
programelor de modernizare şi înzestrare pentru întărirea capacităţilor de luptă a forţelor navale 
militare. Până în deceniul al patrulea, marina militară a suferit de mari neajunsuri. În anul 1925, s-a 
adoptat decizia ministerială cu nr. 274 din 27 martie, pentru constituirea grupurilor de luptă, 
patrulare şi instruire31.  

Inspectoratul General al Marinei avea, în anul 1932, în subordine Divizia de mare - alcătuită 
din Forţa navală militară Constanţa, Forţa de apărare a litoralului mării Sulina, Baza navală 
maritimă Constanţa şi Divizia de Dunăre – formată din Forţa navală fluvială Galaţi, Forţa de 
apărare a litoralului fluvial Corabia, Baza navală fluvială Galaţi. Se mai adăugau diferitele şcoli de 
pregătire a cadrelor şi Arsenalul marinei.  

Concomitent, au fost înfiinţate câte un serviciu special hidrografic, geografic şi astronomic 
pe lângă cele două divizii ale marinei militare. Ele au fost întărite prin formarea Regimentului de 
geniu marină, a Divizionului de artilerie de coastă şi a Batalionului de infanterie marină.  

Plecând de la importanţa dezvoltării economiei naţionale pentru susţinerea înzestrării 
armatei române şi evaluând corect rezervele de energie, combustibil, de materii prime vegetale, 
animaliere şi minerale, forurile militare de decizie au întocmit planuri de amenajare şi utilare a 
capacităţilor industriale, cu scopul de a facilita modernizarea şi standardizarea armamentului şi 
mijloacelor de luptă aflate în dotare.  

În anul 1919, Ministerul de Război a emis ordinul nr. 22645, prin care se instituia o Comisie 
a Direcţiei armamentului, cu sarcina de a se deplasa în centrele metalurgice din ţară, de a întocmi un 
studiu privitor la resursele miniere şi a capacităţilor tehnologice disponibile şi necesare pentru 
fabricarea armamentului. Comisia a constatat că existau posibilităţi reale, pentru a dezvolta o 
industrie, care să producă tunuri şi alte mijloace de tehnică de luptă necesare înzestrării armatei. 

Comisia amintită în raportul întocmit propunea:  
a) înfiinţarea unei fabrici de oţeluri speciale;  
b) organizarea atelierelor de forje şi de laminoare susceptibile de a îndestula o parte din 

nevoile de blocuri de oţel gata forjate;  
c) măsuri de încurajare a uzinelor metalurgice pentru perfecţionarea oţelului atât de necesar 

industriei de armament32.  
În anul 1924, inspectorul general al artileriei a înaintat un memoriu guvernului liberal, în 

care arăta că: „armata noastră este în mare lipsă şi nu ar putea să se comporte în bune condiţii într-
un eventual război, cu ceea ce are”, de asemenea, a subliniat importanţa creării industriei naţionale 
de armament, pentru că: „ne putem pune întrebarea: cum şi prin ce mijloace ne vom putea organiza 
apărarea naţională? Nevoile militare pentru ţara noastră vor creşte mereu şi cheltuielile vor fi aşa de 
ridicate încât mare parte din avuţia ţării va trebui să treacă peste graniţă. Să ne facem uzinele 
noastre spre a nu mai fi tributari străinătăţii”33.  

Directorul superior al armamentului, generalul Alexandru Munteanu, pe baza propunerilor 
făcute de inginerul Henri Coandă, a întocmit un raport, la 20 aprilie 1927, cu privire la instalaţiile 
industriale pentru fabricarea necesarului armatei.  

 

                                                 
29 Ibidem, fond Microfilme, rola P.II 1.1545, c. 473. 
30 Ibidem, fond 948, Secretariatul Consiliului Superior al Apărării Ţării, dosar nr. 10/1935, f. 5. 
31 „Monitorul Oastei”, nr. 18 din 25 aprilie 1925, Partea oficială, p. 257-258. 
32 A.N.R., fond Casa Regală, dosar nr. 25/1919, raportul semnat de generalul Burileanu, preşedintele Comisiei, f. 16-17. 
33 Ibidem, dosar nr. 22/1924, f. 32. Memoriu asupra materialului de artilerie în serviciu. Starea lui şi mijloacele de 
întrebuinţare pentru perfecţionare şi completare, iunie 1924.  
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Se propunea: 
a) crearea a şase fabrici producătoare de material necesar apărării naţionale; 
b) fabricile să fie dotate cu instalaţii şi maşini moderne care să recondiţioneze şi să pună în 

stare de funcţionare materialul existent; 
c) posibilitatea să execute şi alte comenzi primite din partea ministerului de resort34. 
La rândul său, la 20 septembrie 1930, ministrul Apărării Naţionale, generalul Nicolae 

Condeescu35 informa în scris pe preşedintele Consiliului de Miniştri, Iuliu Maniu despre 
„necesitatea imperioasă a creării unei industrii metalurgice române cu siderurgia de care avea 
nevoie, pentru a căpăta independenţă în producerea metalelor speciale folosite în industria 
fabricaţiunilor de război”36.  

La această poziţie au subscris şi strategii militari francezi, care cunoscând realităţile 
româneşti, concluzionau: „România trebuie să dispună de toate elementele necesare apărării, pe 
însăşi teatrul de operaţii naţional, deci de a dispune de o industrie militară completă”. „În această 
situaţie Dvs. sunteţi tributari străinătăţii şi la buna lor dispoziţie”. Plecând de la experienţa Primului 
Război Mondial, când România s-a aflat înconjurată de inamici şi fără ajutor, într-o situaţie similară 
într-un nou conflict militar, „viitorul ţării Dvs. va fi în joc, veţi fi reduşi la propriile Dvs. Forţe”. 
Deci se impunea „marea şi imperioasa datorie de ordin naţional, ca în ţara Dvs. să aveţi totul 
organizat pentru a vă aproviziona, a înlocui, a fabrica”37.  

Nucleul industriei de apărare creat în anii '20 nu a însemnat punctul de plecare în direcţia 
dezvoltării potenţialului autohton de apărare. Astfel, planurile de dezvoltare a industriei de apărare 
naţională întocmite de diferitele structuri ale Armatei, au ajuns în arhivele diferitelor ministere fără 
rezultate concrete. La începutul deceniului al patrulea, România era departe de a dispune de o 
industrie, care să contribuie la înzestrarea armatei sale38.  

Punând în relief rolul determinant al industriei în înzestrarea cu tehnică de luptă, influenţa ei 
asupra organizării unităţilor şi marilor unităţi, asupra strategiei şi tacticii, asupra întregului mod de 
desfăşurare a războiului modern, N. Vasilescu Karpen39 scria: „Formidabilele mijloace tehnice 
întrebuinţate în războiul trecut vor fi mult mai puternice într-un viitor război şi vor face imposibilă 
rezistenţa unei armate, oricât de numeroasă şi oricât de vitează, însă lipsită de mijloacele tehnice de 
luptă; artileria grea, carele de luptă sau tancurile, aviaţia, gazele, comunicaţiile rapide prin telegraf 
şi telefon, mecanizarea transporturilor care fac rapidă mişcarea trupelor, artileriei grele, a 
muniţiunilor, dar mai cu seamă aviaţia numeroasă şi imensele cantităţi de muniţiuni”. 

                                                 
34 Colonel (r) Mihai Cucu, Acţiuni întreprinse pe linia dezvoltării armatei române în anii 1924-1928, în „File din istoria 
militară a poporului român”, vol. 4, Bucureşti, p. 115-116. 
35 Generalul Nicolae Condeescu, ministrul Apărării Naţionale între 14 aprilie 1930-18 aprilie 1931. În dimineaţa zilei de 
6 iunie 1930, Iuliu Maniu, şeful guvernului, fusese informat de maiorul Ion Nicoară că principele Carol va ajunge la 
Bucureşti în jurul orei 18, în aceeaşi zi. Imediat, Iuliu Maniu l-a anunţat pe ministrul de Interne, Al. Vaida-Voievod, 
despre eventualitatea sosirii lui Carol. De asemenea, a cerut generalului Nicolae Condeescu, ministrul Armatei, ca 
împreună cu generalul Nicolae Samsonovici, şeful Marelui Stat Major, să pună în stare de alarmă trupele corpurilor de 
armate din Cluj şi Iaşi, sub pretext că ar putea avea loc incursiuni din partea unor forţe ungare şi sovietice. În acelaşi 
timp, Iuliu Maniu s-a prezentat în audienţă la principele Nicolae, regent, punându-l la curent cu ştirile privind eventuala 
sosire a principelui Carol. http://www.itcnet.ro/history/archive/mi2000/current5/mi69.htm  
36 Arhivele Naţionale ale României, se va cita în continuare A.N.R., fond Casa Regală, dosar nr. 59/1932, f. 13. 
37 Ibidem, dosar nr. 44/1922, f. 99. 
38 Gheorghe Zaharia, Constantin Botoran, Politica de apărare naţională a României în contextul european interbelic, 
1919 - 1939, Bucureşti, Editura Militară, 1981, p. 78-80. 
39 Deşi cercetările româneşti erau reduse în comparaţie cu cele din ţările dezvoltate industrial, trebuie remarcat contactul 
nostru cu acestea, în special în cadrul noii Asociaţii Internaţionale pentru Încercarea Materialelor, înfiinţată în 1928 sub 
conducerea lui A. Mesnager, preşedinte al secţiei române fiind prof. N. Vasilescu-Karpen, rectorul Politehnicii din 
Bucureşti şi membru al Academiei. Grupa A (Metale) a acestei asociaţii, sub preşedinţia savantului englez Walter 
Rosenhain, cuprindea ca subgrupe principale probleme ale studiului metalelor (fonte, oţeluri, materiale rezistente la 
temperaturi înalte, oboseala metalelor, tratamente termice, sudură, încercări mecanice, aliaje uşoare, deformări plastice, 
materiale pentru arcuri etc.). „Progresele metalografiei” constituia o subgrupă aparte. Cercetări asupra metalelor, 
metalografice şi de tratamente termice se efectuează în uzine şi sunt publicate în diferite reviste, ca „Buletinul Societăţii 
Politehnice”, „Revista CFR”, „Sudura”, Publicaţiile Institutului Român de Energie etc. Apud Horia Colan, Ştiinţele 
tehnice. Metalurgia şi ştiinţa materialelor, în „Noema”, Vol. II, Nr. 1, 2003, p. 110-113. 
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Un alt autor scria: „Să nu zvârlim peste hotare, întărind adesea industria de război a 
vrăjmaşilor, banii adunaţi prin contribuţii aşa de apăsătoare, pentru a plăti comenzi care se fac din 
motive nemărturisite cu adevărat sau pentru motivul iluzoriu că ni se acordă credit”40.  

Opţiunea pentru cumpărarea unei tehnici de luptă din străinătate, pe motivul că era mai 
ieftină, se spunea în continuare, era cât se poate de dăunătoare, pentru că ţara producătoare ţi-o 
„vinde la început ieftin ca să te angajeze, apoi te speculează cum vrea, după ce te-a angajat 
îndeajuns ca să te facă dependent de ea... Aprecierea noţiunii de ieftin şi scump este foarte relativă, 
totul depinde de timpul la care te referi şi de preţul pe care-l pui pe viitorul ţării tale şi al neamului 
tău, şi nu trebuie uitat că-n această materie ceea ce este astăzi ieftin, mâine poate să nu mai fie nici 
scump, nici ieftin, ci fatal”41.  

Se considera că pentru satisfacerea nevoilor de apărare nu se poate conta în mod absolut 
decât pe propriile forţe. 

Între anii 1920-1930, România a cheltuit cu achiziţionarea de armament şi muniţii pentru 
armata de uscat aproximativ 2-300 milioane lei42.  

Din această sumă, mai puţin de 100 milioane pentru armament nou, iar cu restul de bani au 
fost achitate cantităţi importante de muniţie, în cea mai mare parte comandate înainte sau în timpul 
războiului, dar sosite în ţară după încheierea ostilităţilor. 

S-a mai propus în acea perioadă înzestrarea unităţilor cu automobile „care, din punct de 
vedere al întreţinerii, sunt mai avantajoase, iar în timp de război aduc servicii mai însemnate decât 
trăsurile”43.  

Privitor la blindate, se sublinia că „ele aduc în câmpul tactic, sub o cuirasă de o relativă 
invulnerabilitate, o mare capacitate de foc şi excepţionale calităţi de mobilitate”44. Atrăgea atenţia 
viitorul mareşal, Alexandru Averescu. Noile arme perfecţionate au „imprimat bătăliei moderne un 
caracter sacadat, de alternanţă foarte frecventă de faze defensive şi ofensive, una pregătind şi 
condiţionând pe cealaltă”45. 

Aprecieri corecte s-au făcut, atât în ce priveşte armele cu tradiţie, dar care se modernizau, 
cât şi la cele noi, apărute în Primul Război Mondial. „Avem nevoie de aeronautică, după cum avem 
nevoie de apă, aer şi hrană”46. 

Privind gurile de foc ei afirmau „că artileria iese din războiul mondial cu o importanţă 
considerabil mărită, materialul ei s-a completat cu noi şi variate guri de foc; muniţia s-a perfecţionat 
şi completat cu ultimele progrese ale ştiinţei; numărul gurilor de foc puse în acţiune a atins densităţi 
nebănuite, iar muniţiile consumate au ajuns la cifre fantastice”. 

Despre arma chimică se arăta că deşi „nu a putut schimba principiile războiului, a înmulţit 
mijloacele de acţiune. Ea reprezintă astăzi partea cea mai ştiinţifică a războiului şi domeniul cel mai 
vast pentru surprindere”. Nu este suficient să ştii exact ce-ţi trebuie, deşi este foarte important. 
Trebuie ca, armamentele definite pe tipuri şi cantităţi, să fie asigurate trupelor. „Un popor care nu 
găseşte înăuntrul fruntariilor sale armamentul, muniţiile şi mijloacele de luptă impuse prin 
caracterul şi durata unui război şi este nevoit, la un moment dat, pentru a-şi apăra integritatea şi 
libertatea naţională, să le ceară altui stat, acel popor va rămâne, de fapt, într-un astfel de moment 
suprem, la discreţia statului furnizor”. 

Pentru înzestrarea aeronauticii, în acelaşi interval de timp (1920-1930), a fost cheltuită suma 
de 1.200 milioane lei (un miliard cu achiziţionarea de avioane, hidroavioane şi baloane de 
observaţie şi 200 milioane pentru achiziţionarea de motoare şi piese de schimb)47.  

Hidroaviaţia militară româna a luat fiinţă în anul 1919, prima escadrilă fiind dotată cu 
aparate de tip Hansa Brandemburg W. 12, cu motoare de 220 CP, provenite din materialul 
                                                 
40 M. Cioc, Materiale de război, extras din Buletinul Societăţii Politehnice, nr. 11, noiembrie 1931, p. 15. 
41 Idem, O problemă a apărării naţionale, extras din Buletinul Societăţii Politehnice, an XLIV, martie 1930, p. 41-42. 
42 A.M.R., fond Ministerul Armamentului – Secretariatul General, dosar nr. 24, f. 38-39. 
43 „România militară”, ianuarie-februarie 1919, p. 177. 
44 Locotenent Alexandru Averescu, Tactica. Teorii şi aplicaţiuni, Partea a II-a, Tactica elementară, Bucureşti, 1989, p. 20. 
45 Mr. M. Andronescu, Studiu critic asupra luptei şi manevrelor defensive, Timişoara, 1929, p. 11. 
46 „Universul”, an XLII, nr. 124 din 5 iunie 1924, p. 3. 
47 Ibidem, f. 41, 55. 
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aeronautic capturat din Ungaria. Repararea câtorva aparate rămase de la germani şi importarea din 
Franţa a unor hidroavioane folosite în anii Primului Război Mondial au permis Direcţiei Superioare 
a Aeronauticii din Ministerul de Război să pună bazele unui grup de hidroaviaţie. În 1920, 
locotenent-comandorul de marină aviator Gheorghe Măicănescu a devenit primul comandant al 
Grupului de hidroaviaţie din armata româna.  

Nu au fost finalizate nici acţiunile privitoare la crearea unei industrii naţionale de 
armament48. La 19 iunie 1939, conducerea Societăţii Copşa Mică-Cugir a înaintat lui Carol al II-lea 
un memoriu în care se arăta că lucrările de instalare a fabricii de armament portativ de infanterie au 
fost terminate din anul 1929. În anul 1932, după ce executase o comandă în valoare de 26 milioane 
lei, se afla în imposibilitate de a mai funcţiona. Situaţia prezentată în memoriul amintit mai sus nu 
corespundea realităţii. Întreprinderea nu a reuşit decât, în anul 1938, să lanseze, după ce obţinuse 
sprijinul tehnic al firmei Zbrojowka, în producţia de serie puşca mitralieră Praha Z.B., calibrul 7,92 
mm49.  

În baza „Legii pentru întreprinderile industriale în legătură cu apărarea naţională”, din anul 
1925, statul participa cu 65% din capitalul societăţii I.A.R. În anul 1930, societatea aeronautică se 
afla tot în faza de amenajare a spaţiilor de producţie şi de achiziţionare a utilajelor necesare. O altă 
dificultate pe care o întâmpina I.A.R. era pregătirea specialiştilor şi asimilarea unui prototip de 
avion de luptă, pentru a putea fi lansat în producţia de serie50. 

În România, continua, însă, abordarea concepţiei tactice statice, potrivit căreia eşalonul de 
bază era divizia, fapt cu efecte negative la nivelul întregii armate şi implicit asupra structurilor 
organizatorice ale trupelor vânătorilor de munte51. În anul 1928, generalul de divizie Alexandru 
Hanzu, comandantul Corpului Vânătorilor de Munte52, arăta într-un memoriu adresat forurilor 
superioare, asupra necesităţii pregătirii întregii armate în condiţiile terenului muntos, pentru că 
„România, neputând duce o politică activă, nu va putea hotărî nici spaţiul, nici timpul operaţiilor 
militare într-un viitor război”53.  

În stabilirea cadrului de pace s-au avut în vedere, în primul rând, condiţiile politico-
strategice ale ţării, întinderea frontierelor ameninţate şi disponibilităţile materiale-armament şi 
mijloace de luptă. A fost adoptată soluţia organizării unei structuri cât mai apropiate de cea fixată 
pentru război. S-a pornit de la realitatea evidentă a decalajului existent între România şi ţările cu o 
industrie capabile să treacă rapid la producerea masivă de armament şi mijloace de luptă, ce le 
permitea dublarea sau triplarea capacităţii la mobilizare a cadrului de pace.  

Pericolul unui nou război, care începuse să ameninţe popoarele, planurile revanşarde şi 
înarmarea masivă a Germaniei hitleriste, încurajată de marile puteri imperialiste, apariţia focarelor 
de război şi dezlănţuirea agresiunii împotriva unor state apropiate sau chiar vecine cu România 
impuneau ca o necesitate stringentă luarea tuturor măsurilor pentru întărirea bazei tehnico-materiale 
a apărării naţionale.  

                                                 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 A.M.R., fond 948, Secretariatul Consiliului Superior al Apărării Ţării (sursa se va cita în continuare S.C.S.A.T.), 
dosar nr. 10/1935, f. 1-2. 
51 Colonel (r) Gheorghe Suman, colonel (r) Vasile Pricop, Istoria Vânătorilor de Munte din Armata Română, Editura 
Militară, Bucureşti, 1998, p. 71. 
52 În perioada 1 aprilie 1930 – 21 septembrie 1931, generalul de divizie Alexandru Hanzu a condus Corpul 6 Armată, cu 
reşedinţa la Cluj.  
53 A.M.R., fond Microfilme, rola F.II 1.1539, c. 22. 
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1. Repere istorice 
 
Statul cehoslovac şi-a proclamat independenţa în urma dezmembrării Imperiului Austro-

ungar, la 28 octombrie 1918, la Praga, ca expresie politică născută din război, când o parte a 
reprezentanţilor slovaci şi cehi, prin libera lor voinţă, s-au înţeles la 30 mai şi 30 octombrie 1918 la 
Pittsburg să formeze o naţiune, unind cele două naţionalităţi care erau răspândite până atunci între 
Austria şi Ungaria.  

La constituirea teritorială a Cehoslovaciei, Conferinţa Păcii din 1919-1920 a combinat mai 
multe principii şi drepturi: principiul naţionalităţilor, principiul autodeterminării, dreptul istoric, 
principiul economic şi strategic. Putem afirma prin analiza istorică şi faptică ce va urma a acelei 
perioade că aspectul etnic al Cehoslovaciei demonstrează însă că principiul naţionalităţilor n-a putut 
produce un stat naţional „pur” fără minorităţi, dar prin recunoaşterea dreptului la autodetermina-re, 
a dreptului istoric a naţiunii majoritare s-a reuşit construcţia statală. 

Statul cehoslovac cuprindea, din punctul de vedere teritorial, provinciile istorice Boemia, 
Moravia şi Silezia, la care s-au adăugat Slovacia şi Rusia Subcarpatină (Rutenia), având o suprafaţă 
de 140.394 km2. Majoritatea populaţiei „(66,9%), din punct de vedere etnic, era formată din cehi şi 
slovacii, în număr de 8.760.907, la care s-au adăugat germanii (22,3%); ungurii (500.000), rutenii 
(461.849) şi polonezii (100.000) au format în total 10,8%. Populaţiunile de origine slavă formează 
majoritatea (68,9%). Germanii sunt stabiliţi în Boemia, în jurul frontierei, în Moravia şi în celelalte 
regiuni, iar după recensământul din 1921, numărul lor a fost de 3.123.568”1.  

Despre românii din întreg Maramureşul avem o confirmare chiar din partea unui istoric 
ungur care scria: „În Maramureş erau, la începutul secolului al XIX-lea, 116.580 de locuitori. 
Românii locuiau în 51 de sate, unguri în 5 sate, iar germanii, ruteni şi evreii în câteva sate. După 
religie, au fost: 93.678 greco – catolici, 962 reformaţi, 108 luterani şi 4.976 mozaici. Numărul 
reformaţilor este al ungurilor; numărul luteranilor este al germanilor; numărul mozaicilor este al 
evreilor, iar numărul greco-catolicilor este al românilor şi rutenilor”2.  

După tratatul de la Trianon, s-a atribuit României o parte din fostul comitat al 
Maramureşului, cuprinzând 56 de comune şi oraşul Sighet, locuit în 1910 de 150.468 de persoane 
(42,19% din totalul fostului comitat Maramureş). După recensământul din 1923, populaţia judeţului 
Maramureşului a fost de 151.342 locuitori, iar repartiţia după naţionalităţi era astfel: români – 
100.384, unguri – 6.200, germani – 1.268, evrei – 38.590, alţii – 4.900. După tratatul de la Sèvres 
pe teritoriul Maramureşului aparţinând Cehoslovaciei a rămas un număr de 10.800 de ro-mâni 
dispuşi în următoarele sate: Apşa de Sus, Apşa de Jos, Apşa de Mijloc, Peri, Slatina, Bocicău-Mare, 
Poiana, Cabala, Rahău, Bogdan, Biliu, Fraşina.  

Referitor la formarea teritoriului cehoslovac, Paul de Lapradelle, afirma: „Constituirea 
teritorială a Cehoslovaciei, care punea problema soartei germanilor din Boemia, masă etnică de 
3.400.000 de locuitori, grupaţi în cea mai mare parte în platoul boemian, s-a făcut prin încorporarea 
                                                 
1 George Sofronie, Principiul naţionalităţilor…, Ed. Albatros, Bucureşti, 1999, p. 80. 
2 Magda Pál, Magyarországnar és a határvidékéner statisztikai és geographiai leirása, Pest, 1809, p. 424. 
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în republică a acestei minorităţi considerabile. Argumentele economice şi strategice ale delegaţiunii 
cehoslovace au dominat aici argumentele etnice ale experţilor. La frontiera polono – cehoslovacă, 
regiunea minieră Teschen, care constituie în acelaşi timp un nod de căi ferate important, a fost în 
cea mai mare parte acordată cehilor, atunci când dominanta e poloneză. Totuşi, Conferinţa 
ambasadorilor care a operat împărţirea s-a silit să repartizeze echitabil naţionalităţile”3. Ungurii 
formau grupe nume-roase în regiunea de sud a Slovaciei şi parţial în Rutenia, fiind răspândiţi mai 
mult în oraşele slovace, iar polonezii locuiau în regiunea Ceske Tesin.  

Conferinţa Păcii din 1919-1920 a luat în consideraţie dreptul istoric deoarece în secolul al 
VII-lea a fost un stat slav pe actualul teritoriu al Cehoslovaciei, întemeiat de Samo; în secolul al IX-
lea a existat Imperiul Moraviei Mari, înfiinţat de Ratislav şi care a fost distrus de unguri în secolul 
al X-lea, iar Boemia, Moravia şi Silezia au constituit un regat independent până la 1620. 

Despre unitatea statului cehoslovac se poate concluziona că era asigurată de cehi şi de 
slovaci, care formau majoritatea populaţiei. Factorii obiectivi ai acestei unităţi erau etnologia şi 
limba unde sunt diferenţe dialectale, dar ele nu au constituit un obstacol de unitate naţională, după 
cum vom vedea din următoarele analize cehoslovace. 

„Mai înainte de fondarea statului independent cehoslovac – spune Milan Hodza – limba 
slovacă a suferit influenţa cehă, de exemplu, în operele lui Ursik şi Herben, după cum şi slovaca a 
exercitat şi exercită încă influenţa sa asupra cehei”4. 

Totuşi, elementul esenţial al unităţii naţionale l-a constituit voinţa cehilor şi a slovacilor de a 
trăi uniţi în statul lor naţional, voinţă care s-a manifestat din partea slovacilor prin manifestul lui 
Juriga citit în Parlamentul ungar (octombrie 1918), prin declaraţia de la S. Martin a Consiliului 
Naţional, ca şi prin Convenţia de la Pittsburg. 

„Pentru noi – cităm iarăşi pe Milan Hodza – chestiunea decisivă este de a şti dacă naţiunea 
slovacă a manifestat voinţa sa pentru o unitate naţională cehoslovacă. Un răspuns semnificativ a 
fost dat prin declaraţia de la S. Martin; ar fi o greşeală fatală dacă am considera această declaraţie ca 
lipsită de importanţă, căci ea constituie un însemnat şi fundamental act diplomatic. Slovacii au făcut 
cunoscute reclamaţiile lor în calitate de naţionalitate autonomă prin manifestul lui Juriga 1918. 
Declaraţia de la S. Martin, care a urmat, a constituit o mărturie formală din partea slovacilor asupra 
dorinţei lor ca să formeze o naţiune politică unită cu cehii. Un alt document important este cel 
cunoscut sub numele de Convenţia de la Pittsburg. Semnificaţia sa politică nu trebuie să fie 
desconsiderată sub pretext că ea a fost semnată de slovacii care n-au avut autorizaţia să vorbească în 
numele întregii naţiuni slovace. Din punctul de vedere internaţional, Comitetul Naţional al cehilor şi 
slovacilor a fost recunoscut ca singurul organ naţional autorizat. Totuşi, Convenţia de la Pittsburg 
are o semnificaţie morală, deoarece slovacii din America au luat, de asemenea, parte la lupta care s-
a sfârşit prin liberarea noastră naţională.” 

Pentru analiza noastră ne interesează rutenii, „care locuiesc în masă compactă în aşa-zisa 
Rusie Subcarpatică” (Rutenia), unde există şi o populaţie română ce-şi păstrează identitatea 
naţională. Aceşti ruteni „sunt şi ei o ramură a rasei slave, ca şi cehii şi vecinii lor slovacii. Rusia 
Subcarpatică este o zonă de tranziţie între cele două ramuri slave – cehii şi slovacii – şi populaţia sa 
ruteană prezintă particularităţi etnice, lingvistice şi religioase”5.  

Despre venirea rutenilor şi ocuparea teritoriul dacic unde existau şi români, maramureşenii, 
avem următoarea afirmaţie a delegaţiei maghiare la Conferinţa Păcii din „Nota XIII asupra 
chestiunii rutene (Neuilly, 21 ianuarie 1920): „Când Înţelegerea a format pe versantele Carpaţilor 
teritoriul autonom rutean compus din comitatele Maramuros (Maramureş), Ung, Ugocsa şi Breg, 
spre a le atribui Cehoslovaciei, ea n-a auzit decât una din părţile în cauză … Rutenii şi românii nu 
pot fi autohtoni în aceste ţinuturi. În secolul al XIV-lea, Ludovic cel Mare, ieşit din Casa de Anjou, 
a permis unui grup de ruteni, urmăriţi de polonezi, să se stabilească în Ungaria. Sub conducerea 
prinţului Theodor Koriatovici, ei s-au stabilit într-o parte din comitatele Bereg, Ung şi Maramuros 
… Din aceste elemente se coboară poporul rutean. Poporul rutean n-a pretins niciodată o 
                                                 
3 Paul de Lapradelle, La frontière. Étude de Droit International, Paris, Les Éditions Internationales, 1928, p. 102. 
4 Milan Hodza, L’unité d’une nation: Tchèques et Slovaques, „La Revue Mondiale” 1 mai 1933, p. 14. 
5 La Tchécoslovaquie, Orbis, Praga, p. 23. 
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independenţă naţională, nesuferind nici o presiune capabilă să deştepte în sufletul său asemenea 
aspiraţiuni…”6. 

Romulus Seişanu nu a făcut nici o referire la românii din Maramureşul istoric, dar afirmă că 
„aceste consideraţiuni (ale ungurilor – n.n.) nu sunt întemeiate, deoarece rutenii sunt slavi, ca şi 
slovacii şi cehii, aşa că reuniunea lor cu ceilalţi slavi este firească. Apoi, rutenii au cerut unirea prin 
libera lor voinţă cu cehoslovacii (principiul liberei determinări). Sub dominaţia maghiară ei n-au 
avut decât puţine şcoli7 şi de aceea nivelul lor cultural era foarte scăzut, iar dezvoltarea economică 
slabă. Populaţia aceasta era des bântuită de epidemii şi de foamete. Sub noul regim autonom – 
Rutenia este o provincie autonomă – ea s-a transformat. Populaţia oraşelor a sporit, satele au 
progresat. Numărul şcolilor s-a înmulţit şi regiunea s-a dezvoltat din punct de vedere economic”8.  

La această chestiune a rutenilor Puterile Aliate şi Asociate au răspuns prin scrisoarea din 
Paris, 6 mai 1920, semnată de A. Millerand adresată preşedintelui delegaţiunii ungare, fără nici o 
referire la români maramureşeni, prin care se spunea: „În cazul Ruteniei, principalele Puteri Aliate 
şi Asociate n-au luat decizia lor fără ca să-şi dea seama de dificultatea de care ele se izbeau. 

Uniunea între Rutenia şi Cehoslovacia a fost recunoscută de ele într-un tratat cu acest din 
urmă stat, care garantează într-un mod special autonomia rutenilor. Ele s-au pus de acord cu 
Cehoslovacia pentru a admite ca dispoziţiile acestui tratat, în măsura în care ele afectează 
minorităţile etnice, religioase şi lingvistice, să fie puse sub garanţia Societăţii Naţiunilor.  

Puterile Aliate şi Asociate cred că tratatul semnat de ele cu statul cehoslovac dă 
populaţiunilor provinciei autonome a Ruteniei mijlocul de a face cunoscut în mod public dorinţele 
lor. Pactul Societăţii Naţiunilor dă, de altfel, oricărui membru al Consiliului Societăţii dreptul să 
atragă atenţiunea semnatarilor tratatului încheiat la Saint-Germain-en-Laye, la 10 septembrie 1919, 
între principalele Puteri Aliate şi Asociate şi statul cehoslovac, asupra oricărei chestiuni relative la 
ruteni, care ar merita examenul lor. În aceste condiţiuni, puterile cred că interesele populaţiunilor 
frontierelor sunt pe deplin apărate.”9  

Cehoslovacia a fost un stat viabil, în care toate naţiunile ce o compuneau s-au bucurat de 
toleranţă, drepturi egale, dezvoltare egală. Dintre statele central-europene, Cehoslovacia a fost cel 
mai dezvoltat pe plan economic, social, cultural, politic. Importanţa sa geostrategică a constituit din 
capul locului o tentaţie pentru Germania revanşardă. Patrulaterul Boemiei cu resursele şi industria 
sa era „cheia” stăpânirii întregii Europe Centrale şi a expansiunii spre Est.  

 
2. Trasarea frontierei româno-cehoslovace 
 
Comisia teritorială pentru analizarea frontierelor României formată din experţii americani, 

englezi, francezi şi italieni a decis la 28 martie 1919 ca frontiera cu Cehoslovacia să urmeze în 
principiu cursul Tisei (mai puţin experţii francezi şi italieni care includeau întreg teritoriul 
maramureşean la pământul străbun românesc). 

În prima parte a lunii ianuarie 1919, Maramureşul a fost invadat de trupe ucrainiene care au 
ocupat valea Tisei împreună cu Sighetul şi ţinutul din dreapta Vişeului până mai sus de Leordina, 
iar în 17 ianuarie 1919 armata română zdrobeşte forţele ucrainene şi ocupă ambele maluri ale Tisei, 
fără ca guvernul român să aibă o viziune fermă.  

Deşi, în baza acordului dintre comandantul armatei cehe şi generalul Prezan cu prilejul 
salvării acesteia de către armata română de la ofensiva zdrobitoare a ungurilor în 1919, s-a fixat o 
linie de demarcaţie care dădea românilor întregul Maramureş, fapt confirmat la 15 martie 1920 de 
către Osuski, şeful delegaţiei cehe la tratativele cu Vaida, şeful delegaţiei române la Londra, în 
acelaşi an, când trebuiau încheiate documentele în cauză, delegaţia cehă a refuzat să semneze pe 

                                                 
6 Romulus Seişanu, Principiul naţionalităţilor, Ed. Albatros, Bucureşti, 1996, p. 294. 
7 Ibidem. În nota XIII, anexa 5, în documentele maghiare relative la Conferinţa Păcii, ca să justifice această absenţă de 
şcoli, se pretinde că rutenii au o aversiune accentuată faţă de învăţământ, iar „preoţii catolici greci” au făcut „imposibilă 
creaţiunea şcolilor de stat din pură aversiune faţă de intervenţia statului” (31). 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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motiv că delegaţia română nu are împuternicirea legală necesară (depline puteri). Apoi, guvernul 
Averescu a ordonat, cu o grabă nejustificată, retragerea armatei române dincoace de Tisa.  

La negocierea acestei frontiere o considerabilă porţiune de pământ străbun, datorită unei 
situaţii conjuncturale improprii, este lăsată la cheremul străinătăţii. Maramureşul din dreapta Tisei, 
lăsat, condamnabil de uşor, Cehoslovaciei, care, în 1920 profitând de indecizia guvernului român îl 
ocupă prin surprindere.  

La 15 aprilie 1920 Comisia teritorială centrală a Conferinţei de Pace a anunţat frontiera 
româno-cehoslovacă ţinând cont de “concluzia finală propusă de experţii americani”10.  

Protocolul din 4 mai 1921, semnat la Praga, prevedea „regularea unor detalii de frontieră 
între România şi Cehoslovacia”11 printr-o comisie mixtă care va trasa frontiera comună între 20 şi 
30 iunie 1921. De asemenea documentul menţionează că „Cehoslovacia dă României opt comune şi 
o suprafaţă de 175 km pătraţi cu o populaţie de 10800 de persoane, dintre care 7093 români, iar 
România dă Cehoslovaciei trei comune cu o suprafaţă de 60 km pătraţi şi cu o populaţie de 3112 
locuitori dintre care 6 români”. 

 Conform art. 3, pct. 2 din tratat, delimitarea frontierei comune are următorul traseu: „De la 
cota 123, la aproximativ 1200 m la est de Magosliget, care este punctul comun celor trei fruntarii 
ale Cehoslovaciei, României şi Ungariei, către Nord-Est şi până la cursul Batarului:  

o linie de determinat pe teren; 
de aici, spre Est şi până la punctul unde Batarul se desparte de linia administrativă dintre 

comitatele Ugocsa şi Satmar; 
cursul Batarului către amonte; 
de aici în general către Est şi până la cota 652 aflată pe munţii Avas la 6 km aproximativ la 

Sud-Vest de Velete; 
o linie de determinat pe teren mergând paralel cu şoseaua Tiszanjlak-Halm la o distanţă cel 

puţin de 1 km, tăind calea ferată la aproximativ 500 m la Sud de staţiunea Nevetlenfalba, urmând 
apoi în general linia de despărţire a apelor Batar la Nord şi Tur la Sud, trecând prin cotele 238 şi 
582; 

de aici către Sud-Est şi până la cota 943 la Sud de Remete; 
linia de despărţire a apelor Tisei la Nord şi Turului la Sud; 
de aici către Nord şi până la un punct de ales pe cursul Tisei şi la aproximativ 1 km în 

amonte de Remete; 
o linie de determinat pe teren; 
de aici către Est şi până la un punct de ales în amonte de confluenţa Tisei cu Visso, astfel 

încât calea ferată Sighetul Marmaţiei-Borşa să fie lăsată în întregime pe teritoriul român, dând 
totdeodată Ceho-Slovaciei maximul de uşurinţe pentru a face o racordare a căii ferate Huszt, Apşa 
de-Jos, Körös-mezö la nord de Tisa şi în întregime pe teritoriul ceho-slovac; 

cursul Tisei către amonte; 
de aici către est şi până la cota 1655 care este punctul Carpaţilor comun bazinelor celor 

trei râuri Tisa, Viso şi Ceremuş; 
linia de despărţire a apelor Tisei şi Viso. 
Punctul 1655 este punctul comun celor trei fruntarii ale Ceho-Slovaciei, Galiţiei Orientale 

şi României”. 
Comisia mixtă româno-cehoslovacă la 16 aprilie 1925 a definitivat prin Protocolul semnat la 

Bucureşti demarcarea liniei de frontieră comună româno-cehoslovacă şi a rezolvat regimul 
proprietăţilor din zona de frontieră.  

Linia comună româno-cehoslovacă, lăsând la o parte avatarurile sus-amintite, a avut o 
importanţă politică strategică şi militară cu totul deosebită. În primul rând existenţa frontierei 
comune ce permitea comunicaţia directă între cele două state a întărit considerabil poziţia 
internaţională a celor două state interesate deopotrivă în consolidarea statu-quo-ului teritorial şi a 
unităţii naţionale. Alianţa lor, concretizată în Mica Înţelegere a fost un obstacol de netrecut pentru 
                                                 
10 D. S. Spector, op. cit., p. 127-128.  
11 A.M.Ap.N., fond 950, dosar 2, 1921, poziţia 22, f. 651-652. 
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Ungaria atâta vreme cât acest stat care revendica teritorii pe seama şi a României şi a 
Cehoslovaciei, nu a avut în spate sprijinul Ger-maniei. Frontiera româno-cehoslovacă a fost un 
obstacol de netrecut şi pentru Polonia care revendica nu numai ţinutul Teschen, ci şi alte părţi ale 
teritoriului cehoslovac.  

Nu e mai puţin adevărat însă că mult controversata problemă a Teschen-ului care, în anii 
imediat postbelici s-a internaţionalizat fără a se fi putut găsi o formulă de compromis, a îndepărtat 
Polonia de Mica Înţelegere făcându-se, astfel o breşă serioasă în sistemul central european de 
securitate.  

În anii tragici ai crizei cehoslovace (1938 - 1939), frontiera româno-cehoslovacă a devenit 
singura poartă de salvare pentru refugiaţii din această ţară cotropită de forţele germane, ungare şi 
polone12. 

                                                 
12 Vezi Viorica Moisuc, La France et la crise politique en Europe Centrale en 1938, în „Revue Internationale d’Histoire 
Militaire”, Vincennes, nr. 83, 2003, p. 73-88. 

 130



Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Seria Istorie – Serie nouă, Anul 1, Nr. 1, 2010, p. 131-133 
ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343 (print) 
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O apropiere de viaţa şi opera lui Nicolae Titulescu, cea ştiinţifică, dar, îndeosebi, cea 

politico-diplomatică, a fost adesea considerată un risc, inclusiv de către cercetătorii de profesie, 
pentru că personalitatea marelui diplomat român s-a bucurat, încă în viaţă fiind, de aprecieri dintre 
cele mai elogioase dar şi de critici dintre cele mai violente; a avut duşmani înverşunaţi mai ales în 
rândurile celor care au ajuns să acţioneze de pe poziţiile forţelor politice de extremă dreaptă, dar a 
avut şi numeroşi prieteni atât în ţară cât şi în străinătate.  

Între cei care l-au apreciat, i-au oferit chiar prietenia lor, au fost doi dintre cei mai iluştri 
Brătieni: Ion. I. C. Brătianu şi fratele mai mic, Vintilă I. C. Brătianu, cu un remarcabil plus de 
consistenţă din partea acestuia din urmă în ciuda faptului că, politic, Nicolae Titulescu a fost de 
timpuriu înrolat în Partidul Conservator Democrat condus de Take Ionescu. Titulescu însuşi, la 
apogeul carierei sale politice, în iulie 1936, se considera format la şcoala lui Take Ionescu dar şi a 
lui Vintilă I. C. Brătianu1. 

De altfel, se pare că Ion I. C. Brătianu a fost cel care l-a remarcat pe Nicolae Titulescu în 
calitate de parlamentar, o calitate câştigată o dată cu alegerile din 1912; i-a sesizat temeinicia 
intervenţiilor sale, oportunitatea soluţiilor propuse, profunzimea cunoaşterii şi interpretării 
legislaţiei. Fără a mai aminti de forma elegantă a expunerilor, de spiritul oratoric cu care efectiv îşi 
încânta auditoriul.  

Toate aceste observaţii se pare că i-au fost reiterate de prestaţia parlamentară a tânărului 
profesor universitar şi în Legislativul cu putere de constituantă rezultat ca urmare a alegerilor din 
martie 1914 cu dezbateri iniţiale pe marginea unor proiecte de reformă foarte importante vizând 
acuta problemă agrară existentă în România şi renovarea sistemului electoral, două chestiuni în care 
Nicolae Titulescu se putea exprima într-o cunoştinţă de cauze cu adevărat plenară.  

Şi tot astfel avea să se poată exprima în chestiunea naţională, a necesităţii şi a urgenţei 
înfăptuirii statului naţional unitar, o chestiune împinsă brusc în prim-planul vieţii politice româneşti 
o dată cu atentatul de la Sarajevo şi aprinderea vâlvătăilor primului război mondial. O împrejurare 
istorică ce punea în evidenţă un moment realmente de răscruce pentru destinul istoric al românilor, 
sesizat şi înfăţişat ca atare de Nicolae Titulescu, tratat de Ion I. C. Brătianu în calitatea sa de prim-
ministru cu un acut simţ al responsabilităţii adevăratului om de stat.  

În ce-l priveşte pe Nicolae Titulescu, el a rămas memorabil pentru cronica anilor de 
neutralitate a României cu celebrul discurs de la Ploieşti din 3 mai 1915 intitulat Inima României în 
care se pronunţa ferm pentru înfăptuirea pe calea armelor a unirii Transilvaniei cu România, 
argumentul major fiind unul de natură geo-politică, acela că „Ardealul nu e numai inima României 
geografice”.  

O idee ce-i servea ca punct de sprijin primului ministru Ion I. C. Brătianu, aflat în situaţia 
deloc uşoară de a fi negociat, pe muchie de cuţit, chiar în acea primăvară a anului 1915, 
recunoaşterea de către Puterile Antantei a configuraţiei viitoare a graniţelor româneşti postbelice, pe 
de o parte, iar, pe de altă parte, de a fi putut rezista presiunilor diplomatice venite din partea 
Puterilor Centrale o dată cu puseurile contra ofensivei militare din partea Antantei. 
                                                 
1 „Universul” din 18 iulie 1936. 
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Oricum, într-o situaţie dificilă ce a intervenit în evoluţia fronturilor după retragerea la Iaşi a 
familiei regale, a Parlamentului, a guvernului, în încercarea de a obţine o susţinere politică mai 
consistentă, Ion I. C. Brătianu l-a numit pe Nicolae Titulescu ministru al Finanţelor (10 iunie 1917), 
un domeniu al guvernării extrem de dificil în condiţiile nevoilor stringente de resurse financiare atât 
de necesare pentru susţinerea frontului, a pregătirilor ce se impuneau în perspectiva unei posibile 
reluări, din partea Puterilor Centrale, a ofensivei spre capitala temporară a ţării.  

Prezenţa în guvern a lui Titulescu a fost una efemeră dar colaborarea închegată a rămas un 
reper semnificativ pentru traiectul relaţiilor dintre cei doi oameni politici. Ei aveau să se întâlnească 
la Paris, Ion I. C. Brătianu în calitate de prim-ministru şi şef al delegaţiei guvernului român la 
Conferinţa de pace, iar Nicolae Titulescu desfăşurând deja o susţinută activitate în cadrul 
Consiliului Naţional Român care luase fiinţă în septembrie 1918.  

Titulescu avea să ajungă a fi membru al delegaţiei României la Conferinţa de pace, după ce 
Brătianu a părăsit Capitala Franţei, şi mai apoi chiar şef al acesteia din însărcinarea Guvernului Al. 
Averescu – Take Ionescu. 

Când s-a format Guvernul Brătianu din 1922, Titulescu era deja reprezentantul României la 
Londra de unde a purtat o corespondenţă directă sau mediată cu Ion I. C. Brătianu. La 3 octombrie 
1922, de pildă, diplomatul român se adresa lui I. G. Duca, ministru al Afacerilor Străine, în 
chestiunea relaţiilor tensionate dintre Grecia şi Turcia, pentru atenuarea cărora diplomatul român 
era solicitat să reprezinte interesele Greciei pe lângă Guvernul Marii Britanii; informa în context 
despre demersurile sale şi-i cerea şefului diplomaţiei de la Bucureşti să-l informeze despre acestea 
pe primul ministru Ion I. C. Brătianu pentru ca şeful Guvernului român „să facă de urgenţă la Paris 
şi la Londra demersuri”2 prin care să-i susţină punctele de vedere. 

Ceva mai târziu, Nicolae Titulescu îl evoca pe Ion I. C. Brătianu împreună cu Samuel 
Hoare, secretar de stat la Foreign Office, şi ministrul de Finanţe Neville Chamberlain ca pe un mare 
om de stat pe care primul dintre cei doi demnitari britanici îl întâlnise în 1915 la Bucureşti unde se 
aflase în misiune secretă, menită a-l determina pe primul ministru român să angajeze ţara în război 
de partea Puterilor Antantei.  

Oricum, Titulescu s-a bucurat de o preţuire deosebită din partea lui Ion I. C. Brătianu care l-
a desemnat să-i fie ministru al Afacerilor Străine în noul guvern liberal format în iunie 1927, după 
ce în anunţul iniţial cu privire la componenţa noului executiv primul-ministru era şi ministru 
interimar la acest departament. 

Mult mai intense au fost relaţiile lui Nicolae Titulescu cu Vintilă I. C. Brătianu, datând din 
perioada anterioară primului război mondial, căpătând noi dimensiuni în timpul desfăşurării 
acestuia şi mai ales pe timpul exercitării primului mandat titulescian de ministru al Finanţelor. 

De la Londra, ca reprezentant al României pe lângă Guvernul britanic, Nicolae Titulescu i-a 
fost lui Vintilă I. C. Brătianu nu doar colaborator apropiat, în calitatea-i de ministru al Finanţelor, ci 
şi un sfătuitor de mare încredere. Atât de apropiat, că în toate deciziile importante privind evoluţia 
negocierilor internaţionale referitoare la stingerea împrumuturilor făcute de România pe piaţa 
financiară internaţională la Paris, la Londra, Roma sau Washington, ca şi în chestiunea reparaţiilor 
de război, se sfătuia prioritar cu Nicolae Titulescu; îi încredinţa misiuni speciale; se angajau 
împreună pentru a se confrunta efectiv cu reprezentanţii Marilor Puteri.  

Iar Vintilă I. C. Brătianu avea numeroase motive să se bizuie pe colaborarea cu Nicolae 
Titulescu dată fiind notorietatea sa naţională, deja şi internaţională, din anii 1920-1922 de expert în 
materie de finanţe şi negociator redutabil în domeniu de care efectiv se bucura mai ales în cercurile 
politico-financiare pariziene şi londoneze. Fuseseră elogiate efectiv succesele sale în rezolvarea 
unor chestiuni ce riscau să ajungă în starea de diferend pe firul relaţiilor economice româno-
franceze şi româno-britanice. Şi o făcuse cu multă dibăcie mizând pe cartea „prieteniei” şi a unor 
principii ferme între care: „trebuie să fii totdeauna sigur pe faptele tale, să nu faci nici o promisiune 
care nu ar putea fi respectată, să arăţi respect faţă de punctul de vedere opus şi, în sfârşit, să fii 
cinstit în dorinţa de conciliere” după cum îi afirma lui Herbert Dering, ministrul Marii Britanii la 

                                                 
2 Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, Editura Politică, Bucureşti, 1967, p. 85-86. 
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Bucureşti, în aprilie 1924; sau când replica atât oficialităţilor franceze cât şi celor britanice la 
învinuirea adusă României de lipsă a spiritului de internaţionalism: „Internaţionalismul îl primesc 
cu condiţia să fie bilateral […] Când România are nevoie de credite, de maşini, nu aud vorbindu-se 
de internaţionalism.  

Când statele străine au nevoie de bogăţiile României, internaţionalismul apare imediat. Să ne 
punem de comun riscurile şi nevoile şi pe urmă să căutăm cum se poate împăca internaţionalismul 
cu suveranitatea naţională”, cuvinte făcute cunoscute lui Vintilă I. C. Brătianu printr-o telegramă 
transmisă de la Geneva pe 30 octombrie 1924.  

O strânsă colaborare ce i-a apropiat şi mai mult pe Vintilă I. C. Brătianu şi Nicolae Titulescu 
s-a realizat pe timpul desfăşurării lucrărilor a două conferinţe internaţionale având acelaşi obiect: 
reparaţiile de război; cea de la Londra, consacrată Planului Dawes (vara anului 1924) şi cea de la 
Paris din ianuarie 1925. La aceasta din urmă Vintilă I. C. Brătianu şi Nicolae Titulescu au acţionat 
împreună, văzându-se obligaţi să constate cum chestiunile propuse spre rezolvare erau tratate mai 
mult în culise decât prin dezbateri deschise şi fără să obţină câştigul de cauză necesar, interesele 
Marilor Puteri fiind cele care s-au impus.  

Ei observaseră, fără a se resemna, că, aşa cum preciza Titulescu, într-un raport adresat lui I. 
G. Duca: „De cinci ani asistăm dacă nu la sabotajul complet al reparaţiilor din partea anglo-saxonă, 
cel puţin la vădita tendinţă a acestora de a reduce reparaţiile nici prea mult pentru a împuternici 
Germania, dar destul de simţitor pentru a împiedica Franţa să iasă prea repede din greutăţile 
războiului”3. 

Semnificativă era şi o altă observaţie a diplomatului român referitoare la intervenţiile 
bancherilor americani cu prilejul discutării Planului Dawes şi care, în optica titulesciană, ele trădau 
intenţia de a-şi subordona voinţei lor libertatea de acţiune a aliaţilor ceea ce echivala cu un atentat la 
suveranitatea naţională, revenirea S.U.A. în afacerile europene putând aduce mai multă confuzie 
decât participarea la adoptarea tratatelor de la Versailles. 

Relaţiile cordiale dintre cei doi oameni politici au continuat până în 1930 când Vintilă I. C. 
Brătianu a decedat. Şase ani mai târziu ieşea prematur din viaţa politică şi Nicolae Titulescu, cursul 
vieţii politice româneşti alunecând treptat în zona derapajelor democratice, aşa cum se pare că se 
întâmplă şi în zilele noastre. Noi am vrea ca istoria să nu se repete în ceea ce priveşte zonele ei mai 
puţin luminoase sau chiar întunecate. 

                                                 
3 Ibidem, p. 152. 
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CAROL AL II-LEA ŞI CAMARILA REGALĂ∗ 
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Conform unei definiţii clasice, camarila reprezintă un grup de favoriţi ai unui rege sau ai 
unui şef de stat, care influenţează din interese personale, actele suveranului şi treburile statului.  

Pentru România, putem vorbi de existenţa unei camarile regale în timpul regilor Ferdinand, 
Carol al II-lea şi Mihai. Opinia publică românească, însă, cantonează ideea de camarilă doar în 
timpul domniei lui Carol al II-lea, motivul fiind rolul major, uneori determinant, în evoluţia 
României, avut de favoriţii acestui rege. 

Prioritar nu interesează relaţia dintre Carol şi Elena Lupescu, ci influenţa pe care Elena 
Lupescu şi anturajul ei au avut-o asupra evoluţiei României. Pe măsura îndepărtării în timp a 
perioadei interbelice, imaginea unei societăţi româneşti condusă în fapt, din umbră, de amanta 
regelui Carol al II-lea, pare tot mai stranie.  

Şi, totuşi, imaginea este reală. Pentru o gândire lucidă este aproape de neînţeles cum în 
România atâtea energii s-au consumat în jurul Camarilei regale condusă de Elena Lupescu; cum a 
reuşit aceasta să se menţină timp de 10 ani în postura de factor determinant al aducerii la Putere a 
unor oameni politici sau a altora, de îndepărtare a unora sau a altora; cum a reuşit să reziste unei 
opinii publice care-i era tot mai ostilă.  

Trebuiesc avute în vedere pentru răspunsurile la aceste întrebări, atât majorele defecte de 
caracter ale lui Carol, inteligenţa deosebită a amantei sale, cât şi complicităţile interesate din lumea 
politică şi economică a României, uneori impulsionate de factori externi.  

Este evident că, privită la scara ansamblului Istoriei românilor, domnia Camarilei regale în 
frunte cu Elena Lupescu asupra României, este un moment ruşinos. Cu atât mai mult trebuie larg 
cunoscut, în amănunţime, ca să nu se mai repete. 

 
Prinţul Carol îşi trădează ţara 
 
Aflat la Paris, în exilul pe care şi-l alesese în 1925, prinţul Carol a fost decăzut din calitatea 

de principe moştenitor prin Actul din 4 ianuarie 1926. Astfel, la moartea regelui Ferdinand, în iulie 
1927, nu a putut să se urce pe Tronul pe care-l râvnea. În locul său a fost încoronat Mihai, deşi avea 
numai 6 ani.  

De aici înainte, Carol a încercat pe toate căile să ajungă rege, impulsionat şi de un anturaj 
format din aventurieri şi escroci, condus de amanta sa, Elena Lupescu; anturaj care, în 1930, după 
restauraţie, se va transforma în Camarila regală. Cea mai importantă încercare a fost în mai 1928; 
fără succes. 

În tentativa lui Carol şi a anturajului său din mai 1928 – dejucată prin intervenţia fermă a 
Guvernului britanic, care a blocat la sol avioanele ce trebuiau să-l aducă pe Carol în ţară – cea mai 
periculoasă pentru România a fost legătura cu Ungaria.  

Reacţia energică a Guvernului britanic fusese determinată şi de posibilitatea ca, prin 
acţiunea prinţului, să se declanşeze tulburări în Europa Centrală, unde existau puternice aspiraţii 
revizioniste aşteptând un prilej pentru a se manifesta deschis; implicarea Ungariei în aventura 
carlistă demonstra teza.  
                                                           
∗ Fragmente din volumul în curs de apariţie la Editura Semne, Bucureşti. 
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Presa britanică a văzut şi ea pericolul, şi a reacţionat. “Morning Post” aprecia că prinţul “şi-a 
pierdut complet reputaţia. Oricare ar fi împrejurările acestei afaceri, e sigur că instigatorii sunt 
agenţi unguri, fără simpatie pentru România. Chestiunea revizuirii Tratatului de la Trianon ar 
contraria vederile oricărui partid politic din România”.1 “Times” sublinia şi el greşeala majoră a lui 
Carol, încercarea de a reveni la Tron cu sprijinul Ungariei, căreia i-a făcut promisiunea de a-i ceda 
din teritoriul României. 

Primele ziare europene care au lansat teza legăturii lui Carol cu Ungaria au fost cele din 
Cehoslovacia2, care anunţau în spatele complotului “mâna lui Rothermere”, cunoscut susţinător al 
revizuirii Tratatului de la Trianon şi al refacerii Ungariei Mari. Ziaristul Datley Heathert – care-l 
ajutase pe Carol – era în slujba lordului, “a campaniei de instigare a acestuia”.  

Preluând ideea, “Viitorul” concluziona: “Eşecul nebuneştei aventuri se îndreaptă deopotrivă 
în contra rothermerismului, care are astăzi prilejul să sfârşească mai scandalos decât şi-ar fi putut 
închipui cineva.”3  

Fapt neobişnuit, în condamnarea aventurii lui Carol şi a implicării Ungariei s-a antrenat şi 
regele Marii Britanii, George al V-lea. Într-o întrevedere cu Eduard Benes, ministrul de Externe 
cehoslovac aflat în vizită la Londra, regele îl critica pe Carol: “Este condamnabil, condamnabil! 
Deşi îmi este rudă, îmi pare bine că Guvernul meu a fost ferm şi l-a invitat să părăsească Marea 
Britanie fără întârziere.” 

La Foreign Office, reprezentantul diplomatic al Ungariei, “a fost chemat şi i s-a tras o bună 
săpuneală pentru amestecul în aventură” – se raporta la Bucureşti de către diplomatul român de la 
Legaţia din Londra, D. N. Ciotori. Acesta credea, totuşi, că autorităţile britanice îl vor acoperi pe 
lordul Rothermere, “pentru a-l obliga, pe de o parte iar, pe de alta, pentru a nu compromite presa 
britanică”4, lordul fiind proprietar al mai multor ziare.  

Ziarele franceze salutau faptul că Guvernul Baldwin nu înţelegea să încurajeze pe aceia care 
doreau revizuirea Tratatului de la Trianon.5 Aceleaşi ziare franceze, oarecum neutre faţă de luptele 
politice interne din România, subliniau că, în politica externă “nici Vaida, nici Maniu nu vor altceva 
decât ceea ce voiesc Brătianu şi Titulescu.” “În România nu există partid carlist şi în ceea ce 
priveşte unitatea naţională domneşte acolo un acord desăvârşit, dovadă chestiunea optanţilor unguri 
şi însăşi alegerea Alba Iuliei ca loc al unei întruniri politice, a acelei Alba Iulii care este simbolul 
unităţii României.”  

Şi, la fel ca în presa britanică, i se aduceau lui Carol critici aspre. În “Echo de Paris” o făcea 
cunoscutul ziarist Pertinax. “L’Intransigent” scria: “Faptul de a-l vedea pe Carol pactizând cu 
ungurii, în vederea unei restaurării, îl compromite în ochii tuturor patrioţilor români”.  

Aceeaşi condamnare în “La Liberté” şi “Petit Parisien” – care afirmau că prinţul a făcut 
jocul revizioniştilor unguri. Încercarea carliştilor de la Londra era etichetată peste tot ca o 
“agresiune a Budapestei”.  

                                                           
1 Articol reluat în “Universul” din 11 mai 1928. 
2 “Times” din 17 mai 1928. 
3 “Prager Press” din 9 mai 1928. 
4 Viitorul” din 9 mai 1928. Alte ziare negau implicarea lui Rothermere; acesta refuzase să-l primească pe Barbu 
Ionescu, care venise în numele lui Carol pentru a stabili o colaborare; respins, Barbu Ionescu s-a adresat lordului 
Beaverbrook, care a anunţat imediat Ministerul de Interne de la Londra de planurile aventuriste a lui Carol – 
“Dimineaţa” din 13 mai 1928. “Viitorul” din 13 mai includea un articol întins de prezentare a lui Dudley Heathcote, 
“emisarul diplomatic al prinţului Carol”; acesta fusese trimis la Budapesta pentru a solicita ajutorul revizioniştilor 
unguri. Până atunci, se remarcase prin articolele sale antiromâneşti publicate în presa din Anglia, prin care era deplânsă 
soarta ungurilor din România; în iulie 1927 scria: “În România, ungurii şi celelalte minorităţi n-au dreptul de a se folosi 
nici de limba lor, nici de şcoli şi nici de a-şi exercita religia. În afară de aceea că se face imposibilă ungurilor cultivarea 
şi practicarea limbii materne, se caută a-i deznaţionaliza cu ajutorul politicii şcolare şi administrative. Iar dacă se 
împotrivesc asimilării forţate sunt izgoniţi din ţară.” 
5 Nicolae Titulescu, Opera politico-diplomatică. Corespondenţă, vol. I (1921-1931), partea a II-a, volum îngrijit de 
George G. Potra, Editura Fundaţiei Titulescu, Bucureşti, 2004, p. 831, 843 – ambele menţiuni în rapoarte ale lui D. N. 
Ciotori de la Legaţia Română din Londra. 
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Asupra legăturii dintre tentativa lui Carol şi aspiraţiile teritoriale ale Ungariei, cel mai 
insistent se apleca Leon Bailoy, în “L’Intransigent”6: “Eşecul umilitor al ex-prinţului descalifică pe 
om, arătându-l cu totul nepregătit pentru meşteşugul greu de rege. Carol a fost uşor indus în eroare 
de emisarii unguri şi de către prietenii acestora din Londra. Se vede acum că el se obliga să ajute cu 
tot dinadinsul Ungaria în campania ei de dezagregare dusă în contra Europei Centrale, a Micii 
Antante şi a tratatelor de pace în vigoare. Nimeni nu se poate opri de a crede că cei de la Budapesta 
nu ar fi încercat o agresiune în contra României, profitând de tulburările create în această ţară prin 
debarcarea neaşteptată a prinţului Carol, care ar fi coincis tocmai cu Congresul de la Alba Iulia.” 
Guvernul Baldwin era lăudat pentru clarviziune: “A ştiut să dejoace acest plan, făcând încă o dată 
operă de pace şi siguranţă în Europa, pentru menţinerea tratatelor fără de care această pace nu ar 
putea să existe.”  

Tot în “L’Intransigent”, Jacques Ancel relua şi el tema legăturii cu campania revizionistă 
maghiară: “Printr-o aberaţie, pe care unii o numesc trădare, dar care în fapt este mai curând datorită 
ignoranţei şi slăbiciunii, ex-prinţul Carol s-a compromis în tovărăşia acelor ziarişti englezi care au 
complotat împotriva unităţii naţionale a României. Prinţul Carol e înconjurat, ca întotdeauna, de 
prietenii suspecte.”  

“Le Journal”, “Petit Parisien”, “Le Gaulois” insistau şi ele pe ideea favorizării Ungariei prin 
acţiunea prinţului Carol. “Le Gaulois” scria ferm: “Carol se declară favorabil revizuirii Tratatului de 
la Trianon. El ameninţă pacea Europei Centrale.”  

“Curentul” înregistra uimirea ziariştilor francezi faţă de atitudinea lui Carol şi completa 
discreditarea acestuia în ochii poporului român. 

Aşadar, implicarea Budapestei era subiectul predilect al presei româneşti şi străine; dar, era 
acceptată ca o realitate şi de către unele guverne precum cel britanic.  

În România, Siguranţa a atenţionat şi ea asupra acestei implicări. Într-un raport al 
Inspectoratului General de Poliţie şi Siguranţă, Circumscripţia a VII-a Sibiu-Timişoara, din 4 iulie 
1928, găsim o formulare în acest sens: „Guvernul de la Budapesta dorea, în înţelegere cu toate 
partidele politice, să-l aducă în ţară şi să-l încoroneze ca rege al Ungariei pe prinţul Otto de 
Habsburg, cel mai în vârstă fiu al fostului împărat al Austro-Ungariei, Carol al IV-lea. Data fixată 
era 20 august 1928. Concomitent, în primăvara lui 1928 a fost proiectată venirea în România a 
prinţului Carol, care, dacă se realiza, ar fi împiedicat pe români să intervină în Ungaria. Budapesta 
l-a asigurat pe Carol de tot concursul, în schimbul recunoaşterii frontierelor Ungariei conform hărţii 
lui Rothermere”.  

Alarmantă era şi menţiunea că de aceste proiecte ar fi avut cunoştinţă şi Eduard Benes, 
ministrul de Externe al Cehoslovaciei, “care s-ar fi declarat indiferent”.  

Pe raport, Nicolae Titulescu, ministrul de Externe român a scris: “Telegramă urgentă lui 
Lahovary [ministrul României la Budapesta], Emandi [ministrul României la Praga], şi Filidor 
[ministrul României la Belgrad], pentru a verifica informaţia.” Aceasta acesta demonstra faptul că 
guvernul României nu excludea veridicitatea celor transmise.7  

Ministerul Afacerilor Externe, în numele lui Nicolae Titulescu, expediază celor trei 
diplomaţi telegramele ordonate. Acestea aveau unele deosebiri de conţinut.  

De la Budapesta se cerea verificarea proiectului încoronării lui Otto de Habsburg şi a 
înţelegerii cu Carol.  

De la Praga se cerea şi “care ar fi punctul de vedere al Cehoslovaciei, în special ca membru 
al Micii Înţelegeri. Mai căutaţi a afla şi dacă Benes era deja informat despre aceasta.”8  

Lahovary a avut misiunea cea mai ingrată; nu putea întreba direct autorităţile ungare şi, de 
aceea, a făcut investigaţii în “cercurile diplomatice amice” din Budapesta, fără a afla ceva.9  

La Belgrad, Filidor l-a întrebat direct pe ministrul adjunct de Externe iugoslav; nici acesta 
nu ştia ceva.10  

                                                           
6 O sinteză a presei franceze pe această temă în “Politica” din 13 mai 1928. 
7 Preluat în “Curentul” din 13 mai 1928. 
8 ANIC, fond Casa Regală, Carol Caraiman, dosar 4/1928, vol. II, f. 28. 
9 Ibidem, f. 29-31. 
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Emandi s-a adresat lui Benes, care nu credea adevărată ştirea; a adăugat că “s-ar bucura dacă 
Otto de Habsburg sau Carol ar încerca aşa ceva, căci ar fi o bună ocaziune ca chestiunea să se 
închidă definitiv, cum s-a întâmplat cu Carol de Habsburg.”11  

Lahovary revine, într-un lung raport, la 21 iulie 1928, dezminţind categoric informaţia dată 
de siguranţă.12 

Dezminţirea, pe căi diplomatice, a unui plan al Budapestei legat de tentativa lui Carol nu 
infirmă pe de o parte, dorinţa acestuia de a profita de momentul favorabil şi nici, pe de altă parte, 
intenţia prinţului şi a anturajului său de a atrage Ungaria chiar şi prin cedări teritoriale.  

Un ziar din Budapesta, oficios al Guvernului maghiar, “8-orai Usjag”, publica un interviu cu 
Barbu Ionescu, cel care elaborase planul tentativei de urcare a lui Carol pe tronul României. Acesta 
declara că prinţul nu va interveni pentru revizuirea Tratatului de la Trianon, dar “în vederea 
obţinerii unei conlucrări între România şi Ungaria, s-ar putea acorda o mică rectificare de frontieră 
în favoarea Ungariei.”13  

De altfel, nu toată lumea diplomatică românească, era convinsă de neimplicarea Budapestei 
în aventura carlistă din Marea Britanie. C. M. Laptew, de la Legaţia română din Londra, lăsa să se 
creadă că el nu exclude implicarea; ca argument trimitea la Bucureşti, la 15 mai 1928, un articol din 
“Daily Express” pe această temă, apărut în 14 mai 1928.  

La Minister, articolul a fost luat în serios; pe formularul cu telegrama de la Londra s-a notat: 
“Se va trimite în copie Înaltei Regenţe şi primului ministru.” Autorul articolului era Maurice Lewis. 
“Rezultă clar – scria acesta – că ungurii au avut cunoştinţă de cele ce se angajaseră la Londra, şi că, 
dacă nu erau chiar complici, acordaseră binevoitorul lor concurs la întreaga acţiune şi numai în 
ultimul moment, când s-a aflat că nu era nici o şansă de reuşită, autorităţile ungare au intervenit 
pentru a împiedica zborul unui avion din Budapesta spre frontiera română, cu manifeste aduse de 
Heathcote de la Londra.”  

Maurice Lewis era foarte bine informat, întrucât îl însoţise pe Dudley Heathcote la 
Budapesta. Ştia şi numele pilotului ce urma a fi folosit: căpitanul francez Le Mesurier.14 Şi “Times” 
indica promisiunile făcute lui Carol. În august 1928, însuşi Dudley Heathcote, într-un interviu 
pentru ziarele din Budapesta, recunoştea rolul Ungariei în aventura lui Carol şi preciza cauzele 
eşecului.15 

Cum era de aşteptat, presa guvernamentală din Bucureşti a insistat mai ales pe actul de 
trădare reprezentat de promisiunile făcute de către Carol Ungariei; în campanie s-a ilustrat în special 
“Viitorul”. Totodată, era folosită ocazia pentru a lovi în P.N.Ţ., obligând pe liderii acestuia să se 
desolidarizeze ferm de Carol.  

Era menţionată, ca o dovadă a neimplicării naţional-ţărăniştilor, însăşi Moţiunea adoptată la 
Alba Iulia, în cadrul adunării populare convocate de P.N.Ţ.; în moţiune se exprima categoric 
încrederea în “actualul factor constituţional” şi era susţinută “actuala ordine constituţională”. 
Moţiunea fusese redactată de Biroul P.N.Ţ. pe 3 mai 1928, la Bucureşti, şi supusă aprobării 
Comitetului de direcţie al partidului în noaptea de 5/6 mai 1928; “prin urmare, imposibil de admis 
că Moţiunea a căpătat textul cunoscut numai când s-a văzut că prinţul Carol nu soseşte la Alba 
Iulia”.  

Pe 6 mai 1928, Iuliu Maniu primea din partea directorului ziarului londonez “Daily Mail” o 
telegramă, prin care era întrebat dacă zvonul, care circula în străinătate, că P.N.Ţ. sprijină acţiunea 
lui Carol, este exact. Maniu a dezminţit zvonul.  

                                                                                                                                                                                                 
10 Ibidem, f. 32. 
11 Ibidem, f. 33. 
12 Ibidem, f. 34. Se referă la tentativa lui Carol de Habsburg, în 1920, de a ocupa tronul Ungariei, rămasă regat şi în 
perioada interbelică. 
13 Ibidem, f. 35-36. 
14 “Dimineaţa” din 14 mai 1928. Articolul din “8-orai Usjag” era reluat în “Journal des Débats” din 15 mai 1928, fapt 
care i-a asigurat o cunoaştere largă europeană.  
15 ANIC, fond Casa Regală, Carol Caraiman, dosar 4/1928, vol. II, f. 1-2.  
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În plus, era o “flagrantă distanţă” între acţiunile prinţului şi acţiunile naţional-ţărăniştilor 
care, la Alba Iulia “au afirmat energic intangibilitatea frontierelor României veşnic unite”.16  

Formula ultimă indica şi faptul că P.N.Ţ. credea în ideea că prinţul Carol ar fi făcut 
promisiuni teritoriale Ungariei.  

Pentru a încheia discuţia, liderii naţional-ţărănişti anunţau că problema revenirii prinţului 
Carol “este definitiv închisă pentru toată lumea.”17 

Carol a pus în totdeauna interesele sale mai presus decât cele ale ţării. A dovedit-o şi în 
1928, când, pentru a urca pe Tronul României, a admis ajutorul Ungariei, deşi aceasta dorea, în 
schimb, teritorii româneşti.  

Şi, totuşi, Carol va ajunge rege al României; spre nefericirea ei. 

                                                           
16 Articol preluat de “Curentul” din 28 august 1928. 
17 “Curentul” din 13 mai 1928.  
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Apărătoare ale valorilor democraţiei, cu politici opuse ordinii pe care statele revizioniste 

doreau să o impună prin forţă şi altor popoare, având interese geopolitice comune ameninţate, 
Marea Britanie şi SUA şi-au îmbunătăţit rapid relaţiile după declanşarea agresiunii Germaniei, la 1 
septembrie 1939, împotriva Poloniei, ajungând în vara anului 1940 să-şi armonizeze “din ce în ce 
mai bine politicile şi eforturile militare”.1 

 Deşi era constrâns de Legile neutralităţii să nu implice SUA în războiul european, 
preşedintele Roosevelt „s-a mişcat rapid pentru a modifica legislaţia şi a permite Marii Britanii şi 
Franţei să cumpere arme”.2 

 După “dezbateri înverşunate şi îndelungi în Congres”, desfăşurate între 21 septembrie şi 3 
noiembrie 1939, s-a votat modificarea prevederilor juridice. S-a anulat interdicţia la exportul de 
armament şi muniţie, dacă cumpărătorul respectă cerinţa cash and carry (plăteşte şi transportă), 
ceea ce, concret, a presupus achitarea pe loc a mărfii şi transportarea cu navele proprii şi ale statelor 
neutre.3 De noua prevedere legală puteau beneficia toate statele, inclusiv Germania. Blocada navală 
britanică reuşise să imobilizeze în porturi străine 325 de nave sub pavilion german, astfel că Marina 
Reich-ului nu putea efectua transporturi transatlantice.4 

 De maximă importanţă în evoluţia extrem de benefică a relaţiilor anglo-americane în anii 
celui de-Al Doilea Război Mondial, îndeosebi între septembrie 1939 şi 12 aprilie 1945, data morţii 
lui Roosevelt, au fost legăturile personale, de amiciţie, respect şi preţuire reciprocă dintre preşedinte 
şi Winston Churchill.  

Ele au început la 11 septembrie 1939, când Roosevelt i-a trimis lui Churchill, revenit la 3 
septembrie 1939 ca membru al guvernului pe postul de ministru al Marinei, o scrisoare cu caracter 
privat, surprinzătoare însă prin invitaţia făcută şi mai ales prin intuiţia de care a dat dovadă 
preşedintele privind rolul politic viitor al interlocutorului său. Preşedintele îi scria : 

Dragul meu Churchill, 
De vreme ce noi doi ocupăm poziţii similare în acest război mondial, aş vrea să ştii cât mă 

bucur că ai revenit la Amiralitate. Îmi dau seama că problemele tale sunt complicate de noii 
factori, dar esenţialul nu este foarte diferit. Ceea ce aş vrea să ştiu, şi e valabil şi pentru prim-
ministru,este că este întotdeauna binevenit să-mi împărtăşeşti orice ai dori ca eu să cunosc. Îmi 
poţi trimite întotdeauna scrisori sigilate…5  

                                                 
1 Jean-Baptiste Duroselle, Istoria relaţiilor internaţionale 1919-1947, vol. I, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, 
Bucureşti, 2006, p. 224. 
2 Henry Kissinger, Diplomaţia, Editura Bic All, Bucureşti, 2003, p. 338. 
3 Alexandru Vianu, Istoria SUA, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973, p. 373. 
4 Winston S. Churchill, Al doilea război mondial, vol. I, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1998, p. 173; Arnold A. 
Offner, America and the Origins of World War II, 1933-1941: New Perspectives in History, Houghton Mifflin, Boston, 
1971, p. 82. 
5 Churchill and Roosevelt. The Complete Correspondence, vol. I. Alliance Emerging (October 1933-November 1942), 
Warren F. Kimball (ed.), Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1984, p. 24-25. 
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A debutat, astfel, o corespondenţă „lungă şi memorabilă”, ce s-a amplificat după ce 
Churchill a devenit, la 10 mai 1940, prim-ministru.6 Conform precizărilor premierului britanic, el i-
a trimis preşedintelui 950 de mesaje şi a primit de la Roosevelt 800.7 Derulată prin intermediul 
Ambasadei SUA de la Londra, corespondenţa celor două personalităţi „a devenit o cale esenţială 
pentru relaţiile anglo-americane în timpul războiului”8 constituind canalul direct ce a permis 
cunoaşterea şi soluţionarea a numeroase şi complexe probleme puse de război.9 

La începutul anului 1940, Roosevelt l-a trimis pe subsecretarul de Stat, Sumner Welles, într-
un turneu diplomatic în capitalele statelor aflate în conflict: Berlin, Paris, Roma şi Londra. Vizitele 
nu au contribuit cu nimic la dezamorsarea conflictului. Ideea unei dezarmări complete nu a fost 
agreată de premierul britanic, Neville Chamberlain, iar la Washington s-a concluzionat că o soluţie 
paşnică a conflictului european nu va fi posibilă10.  

Sprijinirea Marii Britanii a devenit prioritară întrucât insulele engleze erau ameninţate de 
războiul submarin. Sursele istorice americane nu lasă nici o îndoială asupra faptului că Roosevelt a 
înţeles consecinţele războiului asupra Statelor Unite. Preşedintele a declarat, după declanşarea 
campaniei din Vest de către Germania, la 10 mai 1940, în faţa membrilor Comitetului pentru 
probleme militre al Senatului, că provocarea majoră era, pentru Statele Unite, cum va putea să 
influenţeze evoluţia războiului. Roosevelt era îngrijorat şi de extinderea zonelor de război din 
Atlantic. Apărarea împotriva unui atac venit dinspre Est devenea pentru preşedinte o îngrijorare la 
fel de mare11.  

Pierderile înregistrate de Marea Britanie de la începutul războiului l-au determinat pe 
Churchill ca, între primele demersuri în noua sa calitate, în plan extern, să se adreseze preşedintelui 
Roosevelt referitor la „nevoia disperată a ţării sale de distrugătoare, care să facă faţă ameninţării 
submarinelor germane”.12  

Churchill i-a solicitat la 15 mai 1940 preşedintelui SUA printr-o telegramă să împrumute 
Marii Britanii 40-50 de distrugătoare vechi pentru a întări parcul navelor de suprafaţă până ce 
programul de construcţii britanic începe să-şi arate roadele. Cererea a fost reînoită la 11 iulie fiind 
„susţinută cu inteligenţă de către ambasadorul britanic în SUA, Philip Kerr, devenit lord Lothian”.13 

 S-au început negocieri şi s-a convenit ca Marea Britanie să închirieze SUA, în schimbul 
distrugătoarelor, baze din Atlantic. Ambele părţi au prezentat propriul proiect de înţelegere.  

 Conform instrucţiunilor lui Churchill, lordul Lothian* a transmis guvernului SUA acordul 
britanic de cooperare pentru „crearea de baze navale şi aeriene şi utilizarea facilităţilor de către 
americanii din Peninsula Avalon, coasta de sud a Newfoundland-ului (Canada), Caraibe, Guiana 
Britanică, estul Insulelor Bahamas, coasta de Est şi Marele Golf din Bermuda, coasta de Sud a 
Jamaicăi, coasta de Vest a Insulei Sf. Lucia, coasta de Vest a Trinidadului în golful Paria şi Insula 
Antigua”.14  

Teritoriile erau închiriate de Marea Britanie pentru 99 de ani iar SUA ceda Marinei britanice 
50 de distrugătoare. Documentele au fost combinate sub denumirea Înţelegerea baze - 
distrugătoare, acord parafat printr-un schimb de scrisori pe 20 septembrie 1940, a căror principii au 
fost detaliate într-un acord semnat la Londra, la 27 martie 1941.15 

                                                 
6 Winston S. Churchill, op. cit., vol. I, p. 173. 
7 Ibidem, p. 234. 
8 Alan Farmer, Marea Britanie: politica externă şi colonială, 1939-1964, Editura All, Bucureşti, 1944, p. 21. 
9 Winston S. Churchill, op. cit., vol. I, p. 234. 
10 Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins, an Intimate History, Harper, New York, 1948, p. 137. 
11 Liviu C. Ţîrău, Între Washington şi Moscova. Politicile de securitate naţională ale SUA şi URSS şi impactul asupra 
României (1945 – 1965), Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2005, p. 67-68. 
12 Walter Consuelo Langsam, Historic Documents of World War II, Van Nostrand, Penguin, Princeton, 1958. 
(Înţelegerea bazelor de distrugătoare, 2 septembrie 1940), p. 60. 
13 Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., p. 224. 
14 Ibidem. 
15 Walter Consuelo Langsam, op. cit., p. 60. 
* Lordul Lothian a decedat la 12 decembrie 1940. Demnitatea de ambasador al Marii Britanii a fost preluată pentru şase 
ani de lordul Edward Halifax. 
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Roosevelt a considerat Înţelegerea baze – distrugătoare drept sfârşitul neutralităţii 
americane, un eveniment istoric deosebit, „cea mai importantă decizie de întărire a apărării 
naţionale de la cumpărarea Louisianei”. Pentru partea britanică acordul a marcat, după aprecierile 
lui Churchill, desăvârşirea cooperării celor două popoare „legate unul de celălalt”16, fundamentul 
viitoarei colaborări anglo – americane. Înţelegerea a fost, totodată, un semnal serios că Axa nu va 
putea conta pe neutralitatea Statelor Unite17. 

 Victoria lui F. D. Roosevelt, candidatul Partidului Democrat, în alegerile prezidenţiale din 5 
noiembrie 1940, i-a consolidat poziţia politică şi i-a întărit lui Churchill garanţia că SUA va rămâne 
principalul aliat şi sprijinitor al Marii Britanii în războiul ce îl purta cu Germania şi Italia. 

 Situaţia Marii Britanii, îndeosebi sub aspect financiar, nu era din cele mai bune. Până în 
luna noiembrie 1940 toate importurile de armament şi muniţie din SUA au fost achitate integral, 
ulterior capacitatea de plată a guvernului britanic s-a deteriorat. „Chiar dacă ne-am fi lipsit de tot 
aurul nostru şi de toate bunurile din străinătate – avea să scrie Winston Churchill ulterior – nu 
puteam plăti nici jumătate din ce comandasem, iar extinderea războiului făcea necesar să avem de 
zece ori mai mult”.18 

Într-o scrisoare, „cea mai importantă pe care o scrisesem vreodată”, după cum mărturisea 
Churchill, adresată lui Roosevelt la 8 decembrie 1940, premierul britanic îi detalia preşedintelui 
operaţiunile militare pe care armata britanică le desfăşura iar în final făcea referire la situaţia 
financiară dificilă a ţării sale.19 În esenţă, premierul britanic îi atrăgea atenţia lui Roosevelt că era în 
interesul SUA „de a nu lăsa Anglia să se ruineze complet”.20 

După o reflecţie profundă, Roosevelt a înţeles că trebuie să implice SUA şi mai mult 
economic şi logistic în susţinerea efortului de război pe care statele democratice îl purtau. 
Preşedintele s-a decis să modifice cea de-a Patra lege a neutralităţii pentru ca SUA să devină 
„marele arsenal al democraţiilor”.21  

Formula a fost lansată de Roosevelt într-un discurs, „la gura sobei” *, din 29 decembrie 
1940. Roosevelt a cerut americanilor să-i sprijine pe britanici cu aceeaşi hotărâre şi spirit patriotic 
ca şi în cazul apărării propriei ţări22. Cheia a fost găsită în sintagma împrumut-închiriere, ca soluţie 
la noua politică a Casei Albe de susţinere a războiului contra lui Hitler şi aliaţilor săi.23 

 Noul act normativ a fost introdus în Camera Reprezentanţilor prin Rezoluţia 1776 ce 
permitea preşedintelui să utilizeze pentru început suma de 7 miliarde de dolari din care se puteau 
achiziţiona armament şi echipament militar pe care le „putea vinde, transfera, schimba, sau închiria 
oricărei ţări, a cărei apărare o considera vitală pentru securitatea Statelor Unite”.24 

 După cum aprecia Henry Kissinger, Legea de împrumut-închiriere (Lend and Lease Act) 
„dădea preşedintelui autoritatea discreţionară de a împrumuta, a concesiona, a vinde, sau a da în 
schimb în orice condiţii considera el că este potrivit, orice articol defensiv ţărilor pe care 
preşedintele le considera vitale pentru apărarea SUA”.25 Actul normativ permitea preşedintelui 
Roosevelt să comunice guvernelor ce jucau un rol în apărarea intereselor „orice informaţie de 
apărare referitoare la orice mijloace de apărare”.26 

Deşi a fost criticată, inclusiv de unii democraţi de marcă, legea a fost votată prin presiuni 
asupra reprezentanţilor Partidului Democrat din Cameră. La 11 martie 1941, odată cu adoptarea ei, 

                                                 
16 Robert D. Schulzinger, U.S. Diplomacy since 1900, Oxford University Press, New York, 1998, p. 172. 
17 H. C. Allen, Great Britain and United States: a History of Anglo-American Relation, 1783-1952, Odhams Press, 
London, 1954, p. 806. 
18 Winston S. Churchill, op. cit., vol. I, p. 361-362. 
19 Ibidem, p. 362. 
20 Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., p. 362. 
21 Ibidem. 
* Serie de conferinţe radiofonice iniţiate de preşedintele american. 
22 U. S. Department of State, Peace and War. United States Foreign Policy, 1931-1941, 1943, p. 599 şi urm. 
23 Winston S. Churchill, op. cit., vol. I, p. 362. 
24 Hamilton Fish, Pearl Harbor, Ialta şi trădarea Europei, Editura Venus, Bucureşti, 1993, p. 92. 
25 Henry Kissinger, op. cit., p. 363. 
26 Winston S. Churchill, op. cit., vol. I, p. 363. 
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legea a subordonat economia americană „în mod decisiv efortului de război al Aliaţilor, iar 
interesele securităţii statului american s-au unit cu ale acestora”.27  

Premierul britanic Winston Churchill avea să aprecieze importantul şi generosul act 
normativ „ca cea mai altruistă lege din istoria oricărei naţiuni”, care „a făcut posibil să formulăm 
prin înţelegere planuri pe termen lung, de vastă extindere, pentru toate nevoile noastre. Nu se 
prevedea plata. Nu urma să se ţină nici o contabilitate în dolari sau lire. Tot ce avem nevoie ne era 
împrumutat sau închiriat, deoarece continua noastră rezistenţă în faţa tiraniei lui Hitler era 
considerată a fi de un interes vital pentru Marea noastră republică”.28  

La câteva ore de la aprobarea Legii de împrumut şi închiriere, preşedintele a aprobat o 
directivă ce afirma că apărarea Marii Britanii era vitală pentru Statele Unite iar Departamentul de 
Război era autorizat să închirieze 28 de vedete rapide, 3000 de mine navale şi un număr important 
de tunuri29. 

 Declanşarea agresiunii Wehrmacht-ului asupra URSS a adus în plan diplomatic noi 
probleme, dar şi speranţe că Hitler va putea fi învins. Cu toată aversiunea lui Churchill şi Roosevelt 
faţă de comunism, cele două ţări au decis să sprijine URSS în efortul de a învinge trupele germane. 
În discursul ţinut la BBC în 22 iunie 1941, Churchill a ţinut să precizeze că: „Pericolul Rusiei este 
deci pericolul nostru şi pericolul Statelor Unite, la fel cum cauza fiecărui rus care luptă pentru focul 
şi căminul lui, este cauza oamenilor liberi şi a popoarelor libere din fiecare colţ al globului”.30 

Prima declaraţie a guvernului american din 23 iunie 1941 privind atacarea URSS de către 
Germania a fost exprimată în aceiaşi termeni: „După părerea guvernului SUA orice luptă împotriva 
hitlerismului, orice unire a forţelor care se ridică împotriva hitlerismului, independent de 
provenienţa lor, grăbeşte sfârşitul actualilor conducători germani şi astfel va fi salvată propria 
noastră apărare şi securitate”.31  

A fost un moment de răscruce pentru coordonarea politicilor SUA şi Marea Britanie privind 
războiul. Pe 20 iulie 1941, Harry Hopkins, principalul consilier al preşedintelui Roosevelt a sosit la 
Londra iar prima temă discutată cu primul ministru Winston Churchill „a fost noua situaţie creată 
de invadarea Rusiei de către Hitler” şi consecinţele aplicării Legii de împrumut şi închiriere”.32 

 Pe agenda întâlnirilor s-au mai aflat şi alte probleme precum evaluarea situaţiei militare pe 
diverse teatre de operaţii pe baza raportului generalilor americani prezenţi la întrevederile dintre 
Churchill şi Hopkins. În cadrul unei întâlniri private, Hopkins i-a înmânat lui Churchill invitaţia 
preşedintelui Roosevelt de a se întâlni „undeva într-un golf în nordul Atlanticului”.33  

Peste ani, Churchill avea să mărturisească în memoriile publicate sentimentele care l-au 
încercat când a primit propunerea de a se întâlni cu Roosevelt şi aşteptările sale de importanta 
reuniune: „aveam cea mai mare dorinţă să mă întâlnesc cu domnul Roosevelt, cu care corespondam 
de acum, cu tot mai multă intimitate, de doi ani. În plus, o conferinţă între noi doi ar proclama 
asocierea tot mai strânsă a Britaniei şi Statelor Unite, ar provoca preocuparea duşmanilor noştri, ar 
pune Japonia pe gânduri şi i-ar bucura pe prietenii noştri”.34 

 Pe 25 iulie premierul britanic îi trimitea lui Roosevelt o scrisoare mai lungă în care îşi 
expunea „concepţia largă de îngenunchere a Germaniei”.35 Churchill îi propunea lui Roosevelt să 
                                                 
27 Hamilton Fish, op. cit., p. 93; Alexandru Vianu ş.a., Relaţiile internaţionale în acte şi documente, vol. II (1939-1945), 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, p. 82. 
28 Winston S. Churchill, op. cit., vol. I, p. 365. 
29 În anul 1941, valoarea materialului livrat de Statele Unite Marii Britanii s-a ridicat la 4 miliarde de dolari şi a constat 
în 237 nave comerciale şi de război, 96 locomotive, 1000 de tancuri, 14.000 de camioane şi, de asemenea, produse 
agroalimentare (Edward R. Stettinius Jr., Roosevelt and the Russians: The Yalta Conference, Editura Doubleday, New 
York, 1949, p. 150). 
30 Winston S. Churchill, op. cit., vol. I, p. 444. 
31 Apud Leonida Loghin, Mari conferinţe internaţionale (1939-1945), Editura Politică, Bucureşti, 1989, p. 204. 
32 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 18. 
33 Constantin Buşe, Nicolae Dascălu, Diplomaţia în vreme de război: De la Carta Atlanticului la Carta ONU, Editura 
Universităţii, Bucureşti, 1995, p. 15. 
34 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 20. 
35 Churchill and Roosevelt. The Complete Correspondence, vol. I. Alliance Emerging (October 1933-November 1942), 
p. 223. 
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crească producţia de blindate de putere medie mult mai utile războiului pe termen lung, fără ca 
programul privind întărirea forţei aeriene să fie afectat.  

Pe termen mai lung, pentru anii 1942 şi 1943, premierul propunea intensificarea blocadei şi 
propagandei împotriva Germaniei şi Italiei. Cele două ţări trebuiau supuse „neîncetat 
bombardamentelor”. Premierul spera ca aceste măsuri vor provoca convulsii interne în cele două 
ţări. Churchill a apreciat că erau necesare măsuri pentru pregătirea ajutorării populaţiilor din 
teritoriile ce urmau să fie eliberate.  

Aliaţii trebuiau să deţină blindate şi nave pentru debarcarea pe plaje. Şeful guvernului de la 
Londra l-a invitat pe preşedinte să nu „pierdem nici un moment” pentru o estimare asupra 
necesităţilor comune de armament şi modul în care „prin producţia noastră comună” se puteau 
acoperi trebuinţele36. 

 
Carta Atlanticului 
 
După consultări cu regele George al VI-lea şi membrii Cabinetului, Winston Churchill a 

acceptat invitaţia Casei Albe, şi la 25 iulie 1941 i-a scris lui Roosevelt că guvernul i-a aprobat 
întâlnirea, sperând ca ea să se producă „cândva între 8 şi 10 august”. Premierul preciza în mesaj că 
„aştept cu nerăbdare să purtăm aceste discuţii, care pot fi de folos pentru viitor”.37 Pe canale 
diplomatice s-a stabilit ca întâlnirea să aibă loc pe 9 august 1941 în golful Placentia din Insula Terra 
Nova (Newfoundland). 

Winston Churchill şi staff-ul său s-a deplasat la locul întâlnirii cu nava „Prince of Wales”. 
Pentru siguranţă, preşedintele Roosevelt şi-a părăsit yachtul său şi s-a instalat împreună cu 
însoţitorii săi la bordul crucişătorului „Augusta”.  

Traversarea navei „Prince of Wales” s-a făcut fără incidente, dar pentru evitarea 
submarinelor germane s-a navigat cu mare viteză efectuându-se şi „nişte zig-zaguri ample”.38  

Nu ştim dacă preşedintele îşi formulase principiile Cartei Atlanticului înainte de întâlnirea 
de la Argentia, istoriografia nefiind tranşantă în acest sens, dar „este cert faptul că Roosevelt era 
hotărât asupra unui aspect foarte clar: Statele Unite nu puteau şi nu trebuiau să cadă în capcana 
tratatelor secrete şi a promisiunilor teritoriale aşa cum se întâmplase în Primul Război Mondial”.39 

 Prima întâlnire dintre cei doi oameni politici a avut loc la bordul navei americane, Winston 
Churchill fiind întâmpinat cu ceremonialul cerut de asemenea ocazii şi „cea mai caldă primire” de 
către preşedintele Roosevelt.40 Imediat au început convorbirile care s-au desfăşurat în zilele 
următoare tête-à-tête, pe timpul dineurilor şi al conferinţelor cu participare mai largă. 

 La 10 august, preşedintele Roosevelt a venit în vizită de răspuns la bordul navei britanice 
însoţit de colaboratori şi de câteva sute de marinari americani de toate gradele pentru a asista la un 
serviciu divin pe care cei prezenţi l-au simţit „ca o expresie adânc emoţionantă a unităţii de credinţă 
a celor două popoare ale noastre şi nici unul dintre cei care au participat nu va uita spectacolul din 
acea dimineaţă insolită de pe puntea aglomerată”, avea să scrie Winston Churchill mai târziu41. 

 Întrucât la întâlnirea din seara zilei de 9 august, „Roosevelt a sugerat elaborarea unei 
declaraţii comune care înglobează câteva principii de bază”42, Sir A. Cadogan, subsecretar la 
Foreign Office, a întocmit din însărcinarea lui Churchill, care i-a precizat şi ideile de bază, un 
proiect de document.43 Redactarea documentului intrat în diplomaţia războiului sub numele de 

                                                 
36 Ibidem, p. 224. 
37 Ibidem, p. 223. 
38 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 21. 
39 Radu Cazac, Carta Atlanticului (14 august 1941) şi scopurile de război ale puterilor anglo-saxone, în Lucian 
Leuştean, Petronel Zahariuc, Dan Constantin Mâţă (editori), In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi 
relaţiilor internaţionale, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, p. 85. 
40 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 21. 
41 Ibidem. 
42 Constantin Buşe, Nicolae Dascălu, op. cit., p. 15. 
43 Proiectul a fost îmbunătăţit de Churchill, care a modificat unele formulări ale celor cinci puncte: „1) semnatarii nu 
urmăresc nici un fel de măriri teritoriale; 2) ei doresc a nu se realiza nici un fel de modificări fără voinţa liber exprimată 
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Carta Atlanticului a devenit preocuparea centrală a celor doi lideri şi colaboratorilor lor. Prezentat 
subsecretarului de Stat american, Sumner Welles, acesta a considerat că preambulul trebuia să 
cuprindă „dorinţa celor două guverne semnatare de a analiza şi decide măsurile necesare pentru a 
asigura securitatea ţărilor lor în faţa politicii de dominaţie mondială şi cucerirea militară a 
guvernului hitlerist şi aliaţilor săi”.44 A apreciat, de asemenea, că punctele 3, 4 şi 5 trebuiau 
modificate.45 

 Welles i-a prezentat lui Roosevelt ambele proiecte. Preşedintele a modificat preambulul şi a 
scos formularea referitoare la organizaţia internaţională asupra căreia a avut discuţii cu Churchill. 
Preşedintele se temea pe de o parte de criticile izolaţioniştilor din SUA, iar pe de alta, la momentul 
respectiv, nu credea în viabilitatea unei asemenea instituţii. Anumite obiecţii a avut şi premierul 
britanic, referitoare la problema comerţului internaţional. 

 Churchill şi-a informat Cabinetul cu privire la acordul de principii la care a ajuns cu 
preşedintele Roosevelt. De la Londra, Cabinetul de Război britanic a propus unele modificări şi 
completări care nu au mai fost discutate de cei doi oameni politici întrucât ajunseseră la acordul 
asupra declaraţiei comune dată publicităţii la 14 august 1941. 

Documentul a intrat în istoria relaţiilor internaţionale sub numele de Carta Atlanticului, 
fiind, cum s-a conchis, „rezultatul cel mai important al Conferinţei Atlantice”.46  

Redăm în continuare documentul: 
„Declaraţia principiilor, cunoscută sub denumirea de Carta Atlanticului, aparţinând 

preşedintelui Statelor Unite şi prim-ministrului Marii Britanii, 14 august 1941. 
Declaraţie comună a preşedintelui Statelor Unite ale Americii şi a prim-ministrului 

Churchill, ca reprezentant al guvernului Maiestăţii Sale în Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord, rezultată în urma întâlnirilor celor doi, care consideră oportun să facă cunoscute 
principiile comune ale politicilor naţionale ale celor două ţări, politici pe care consideră că îşi pot 
baza speranţele pentru un viitor mai bun al omenirii. 

În primul rând, cele două ţări nu doresc expansiunea teritorială sau de altă natură; 
În al doilea rând, nu sunt agreate schimbări teritoriale care nu ar fi în concordanţă cu 

dorinţele liber exprimate ale popoarelor în chestiune; 
 În al treilea rând, este respectat dreptul fiecărui popor de a-şi alege forma de guvernare; 

de asemenea, se doreşte restabilirea suveranităţii şi a guvernării proprii a celor care fuseseră 
privaţi de aceste drepturi; 

În al patrulea rând, cele două naţiuni se vor strădui, fără să-şi neglijeze obligaţiile, să 
înlesnească bunăstarea tuturor statelor, mari şi mici, victorioase sau învinse şi să permită accesul, 
în mod egal, la tranzacţii comerciale şi la furnizarea de materie primă necesară pentru 
prosperitatea economică; 

În al cincilea rând, cele două naţiuni îşi doresc să asigure colaborarea tuturor naţiunilor în 
domeniul economic cu scopul de a asigura, pentru toate, standarde de muncă îmbunătăţite, progres 
economic şi securitate socială; 

                                                                                                                                                                  
a popoarelor în cauză; 3) cele două state se angajau să respecte dreptul popoarelor de a-şi alege forma de guvernământ, 
precizând că sunt preocupate mai ales de apărarea libertăţii cuvântului şi a gândirii fără de care asemenea opţiune este 
iluzorie; 4) ele considerau necesar să se realizeze o repartizare echilibrată a surselor de materii prime între toate 
naţiunile lumii; 5) crearea de condiţii pentru stabilirea unei păci care să înlăture pentru totdeauna tirania nazistă şi care 
să prevadă înfiinţarea unei organizaţii internaţionale efective care să asigure securitatea tuturor popoarelor, navigaţia 
liberă pe mări şi eliminarea poverii înarmărilor” – ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Welles a sintetizat punctul 3 la formularea respectării dreptului popoarelor de a-şi alege forma de guvernământ. 
Punctul 4 a fost reformulat: „Cele două guverne vor acţiona pentru promovarea relaţiilor economice mutual avantajoase 
prin eliminarea oricăror discriminări la import şi pentru accesul liber, în termeni egali, la pieţele de desfacere şi la 
sursele de materii prime”; punctul 5 făcea referire la „dorinţa de a vedea instaurată pacea, după distrugerea tiraniei 
fasciste, pace care printr-o organizaţie internaţională efectivă va face posibilă evoluţia tuturor statelor în securitate şi 
fără ameninţări” – ibidem, p. 16. 
46 Radu Cazac, op. cit., p. 89. 
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În al şaselea rând, după distrugerea definitivă a tiraniei naziste, cele două ţări speră să 
vadă stabilită o pace, care să le permită tuturor naţiunilor securitatea în cadrul graniţelor şi 
asigurarea că oamenii vor trăi fără temeri şi privaţiuni; 

 În al şaptelea rând, o asemenea pace le-ar asigura oamenilor securitatea călătoriilor pe 
mări şi oceane; 

 În al optulea rând, cele două naţiuni consideră că toate naţiunile, din motive raţionale şi 
spirituale, trebuie să renunţe la utilizarea forţei. Din moment ce pacea viitoare nu poate fi 
menţinută dacă armamentul terestru, naval sau aerian continuă să fie utilizat de naţiunile care 
ameninţă, sau pot ameninţa, în mod agresiv în afara graniţelor proprii, se consideră că, până la 
stabilirea unui sistem de securitate generală permanent, dezarmarea este esenţială. Cele două 
naţiuni vor ajuta şi încuraja toate măsurile practice menite să asigure pacea şi să înlăture pericolul 
armelor”.47 

Accesul egal la comerţul internaţional şi materii prime, ce au făcut obiectul punctului 4, au 
constituit obiectul celor mai grele negocieri. Acceptul SUA de a se alătura Marii Britanii şi de a 
semna Carta Atlanticului a fost apreciată de Churchill ca un fapt „uluitor [...] o chestiune de onoare 
ca americanii să nu stea deoparte”. 

Preşedintele a ţinut să includă în continuarea documentului cele Patru Libertăţi: de expresie, 
de religie, economică, de a respinge agresiunea pe care le afirmase în discursul său din 6 ianuarie 
1941 şi le-a reluat într-o altă cuvântare publică din 27 martie în care a subliniat cu fermitate că SUA 
nu va „accepta o lume dominată de Hitler”. 

Cum se ştie, preşedintele nu a angajat ţara în conflictul european cu trupe, dar semnătura 
pusă pe Carta Atlanticului a fost, „într-o formă deghizată”, o veritabilă declaraţie de război adresată 
ţărilor agresoare şi politicilor de schimbare prin forţă armată a organizării lumii democratice.48 

 Prin principiile incluse în document, preşedintele Roosevelt a dorit să calmeze neliniştile 
unor cercuri politice interne „că un război în alianţă cu Uniunea Sovietică ar contamina idealurile 
democratice”.49 Roosevelt a înlăturat totodată temerile că Marea Britanie nu se va angaja „ca şi în 
timpul Primului Război Mondial într-o politică de acorduri secrete care să prevadă împărţiri 
teritoriale” fără implicarea SUA.50 

 La 21 august preşedintele Roosevelt „caracteriza Carta Atlantică drept un scop ce merita 
urmărit de întreaga lume civilizată” şi a completat cele opt principii ale documentului cu „libertatea 
credinţei şi dreptul de informare”.51 

Premierul britanic declara la rândul său, la 24 august 1941, presei engleze „că reuniunea 
avea o valoare de simbol: semnifica unitatea de gândire a lumii anglo-saxone, comuniunea forţelor 
binelui împotriva răului, iar scopul declaraţiei a fost enunţarea obiectivelor urmărite de SUA şi 
Marea Britanie”.52 Indubitabil ambii lideri şi-au atins obiectivele politice urmărite. 

 În perioada imediat următoare evenimentului produs la 14 august 1941, între diplomaţiile 
Marii Britanii şi SUA a avut loc un intens schimb de mesaje pentru armonizarea interpretărilor 
prevederilor înscrise în Carta Atlanticului. S-au făcut analize, s-au întocmit proiecte, s-au avansat 
propuneri, iar în Parlamentul britanic au avut loc dezbateri pe marginea documentului semnat la 14 
august 1941. 

 Carta Atlanticului a dat trăinicie relaţiilor americano-britanice, s-au realizat noi deschideri 
de importanţă strategică pentru popoarele ce s-au opus agresiunii Axei, s-a conturat cadrul general 
de colaborare al Alianţei Naţiunilor Unite, şi nu în ultimul rând, organizarea în viziune democratică 
a păcii şi a lumii postbelice. 
                                                 
47 J. A. S. Grenville, The Major International Treaties 1914-1973. A History and Guide with text, Methuen & Co. Ltd., 
1974, p. 198-199. Vezi şi Alexandru Vianu ş.a., op. cit., p. 111; Constantin Buşe, Nicolae Dascălu, op. cit., p. 18; 
Walter Consuelo Langsam, op. cit., p. 72-75; Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 22-23. 
48 Alan Brinkley, A Survey. American History, Mc Growthill, New York, 2007, p. 733. 
49 David M. Kennedy, Freedom from Fear. The American People in Depresion and War (1929-1945), Oxford 
University Press, New York and Oxford, 1999, p. 496. 
50 Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., p. 228. 
51 Radu Cazac, op. cit., p. 90. 
52 Ibidem. 
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 Carta Atlanticului a proclamat principii generoase de drept internaţional care „au avut 
rezonanţă pe coridoarele puterii în tot cursul războiului”,53 stimulând relaţiile internaţionale, dovadă 
aderarea, până pe 1 ianuarie 1942, a 24 de state între care şi URSS. În declaraţia dată publicităţii pe 
24 septembrie 1941 de către guvernul sovietic privitor la aderarea la Carta Atlanticului, se preciza 
că: „Uniunea Sovietică apără dreptul fiecărui popor la independenţă statală şi la inviolabilitatea 
teritorială a ţării sale, dreptul de a instaura o astfel de orânduire socială şi de a alege o astfel de 
formă de cârmuire pe care ea le consideră potrivite”.54 

 Se impune precizarea că multe state care au aderat la importantul document au exprimat 
obiecţii la unele formulări şi „rezerve privitoare la aplicarea practică a Cartei”.55 De altfel, chiar 
între SUA şi Marea Britanie au apărut controverse privind interpretarea prevederilor documentului 
în soluţionarea unor importante probleme de interes reciproc şi organizarea lumii postbelice, cum au 
fost, spre exemplu, chestiunea decolonizării sau problematica Europei de Est, asupra căreia 
înţelegerea şi abordarea preşedintelui Roosevelt şi a premierului Churchill au fost diferite.  

Înainte de a părăsi puntea navei „Prince of Wales”, Churchill a primit asigurarea din partea 
preşedintelui că Statele Unite „vor duce un război fără a-l declara, vor fi din ce în ce mai agresive 
până la intrarea formală în conflict56. O dispoziţie a preşedintelui privind informarea Marinei 
britanice de către Marina SUA cu privire la poziţia submarinelor germane, urmată de dispoziţia de a 
scufunda aceste nave precum şi pe cele italiene în zona defensivă americană, întinsă până în 
Islanda, a făcut ca, din septembrie 1941, Statele Unite să se îndrepte categoric spre beligeranţă57. 

 În perioada următoare preşedintele Roosevelt s-a preocupat de îmbunătăţirea sprijinului 
acordat Marii Britanii. La 7 octombrie 1941 îl informa pe Churchill că este hotărât să recomande 
Congresului amendamente pentru legea neutralităţii fiind convins că aceasta „ne periclitează 
modalităţile de a vă ajuta. Doresc nu numai să înarmez toate vasele noastre, ci să primesc acordul 
Congresului să trimit vase americane direct în porturile britanice”,58 decizii care nu puteau decât să-
i producă satisfacţie premierului britanic. 

 Atacul japonez asupra bazei navale americane de la Pearl Harbor a obligat SUA să 
răspundă agresiunii. În faţa Congresului, preşedintele Roosevelt a declarat la 8 decembrie 1941 „că 
după atentatul comis de către Japonia duminică 7 decembrie, atentat de nimic justificat, Statele 
Unite se află în război cu Imperiul Japoniei”.59 

 Evenimentul a avut consecinţe covârşitoare pentru al Doilea Război Mondial în toate 
planurile. Relaţiile anglo-americane au intrat într-o nouă fază, cele două ţări fiind obligate să-şi 
unească şi coordoneze tot mai strâns eforturile militare pentru zdrobirea Axei. Emblematică rămâne 
precizarea telefonică a preşedintelui făcută lui Churchill în seara zilei de 7 decembrie 1941 (după 
fusul orar european), când i-a confirmat atacul japonez: „Acum suntem toţi în aceeaşi barcă”.60 

 Intrarea SUA în război i-a produs lui W. Churchill, după cum avea să mărturisească, „cea 
mai mare bucurie” întrucât principalul prieten şi aliat al Imperiului britanic, Statele Unite, se afla în 
conflagraţie „până în gât şi până la moarte”,61 sporind consistent şansele de victorie a statelor ce 
luptau împotriva Germaniei, Italiei, Japoniei şi aliaţilor lor. 

În memoriile de război dedicate acestui moment, Winston Churchill avea să scrie: „Soarta 
lui Hitler era pecetluită. Cât priveşte pe japonezi ei vor fi măcinaţi pulbere. Tot restul era doar 

                                                 
53 My Dear Stalin. Corespondenţa completă dintre Franklin D. Roosevelt şi Joseph V. Stalin, Editare şi comentariu de 
Susan Butler, Editura Historia, Bucureşti, 2006, p. 66. 
54 Apud Leonida Loghin, Al doilea război mondial. Acţiuni militare, politice şi diplomatice. Cronologie, Editura 
Politică, Bucureşti, 1984, p. 107. 
55 Constantin Buşe, Nicolae Dascălu, op. cit., p. 21. 
56 Wesley M. Bogby, America’s International Relation since World War I, Oxford University Press, New York, 1999, 
p. 96. 
57 Henry Kissinger, op. cit., p. 344. 
58 Churchill and Roosevelt. The Complete Correspondence, vol. I. Alliance Emerging (October 1933 - November 1942), 
p. 245. 
59 Alexandru Vianu ş.a., op. cit., p. 118. 
60 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 36. 
61 Ibidem, p. 37. 
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aplicarea potrivită a unei forţe covârşitoare. Imperiul Britanic, Uniunea Sovietică şi acum Statele 
Unite, legate toate cu fiecare fărâmă de viaţă şi putere, aveau după mine, de două sau chiar trei ori 
forţa inamicilor lor”.62 

În calitate de premier şi răspunzător de activitatea Ministerului de Externe, Winston 
Churchill a decis să trimită la 8 decembrie 1941 reprezentantului Japoniei la Londra o scrisoare prin 
care îl informa că ambasadorul Marii Britanii la Tokyo „a fost instruit să informeze guvernul 
imperial japonez în numele guvernului Maiestăţii Sale din Regatul Unit că între cele două ţări ale 
noastre există o stare de război”.63 Pe teatrul de operaţii din Extremul Orient forţele nipone urmau 
să se confrunte nu numai cu trupele americane şi ale statelor atacate, ci şi cu cele britanice. 

 Hitler a apreciat că trebuie să-i ajute pe japonezi şi a declarat război SUA din convingerea 
că „dacă Germania nu intră în război împotriva Statelor Unite, din Pactul Tripartit nu mai rămâne 
nimic”.64 

 Pe agenda relaţiilor internaţionale a statelor din coaliţia anti-Axă două teme au devenit 
prioritare: strategia războiului şi configurarea lumii postbelice.65 

 Pentru stabilirea priorităţilor strategice şi coordonarea planurilor de acţiuni comune viitoare, 
Winston Churchill a decis să se deplaseze la Washington pentru noi convorbiri cu preşedintele. La 9 
decembrie 1941 i-a scris lui Roosevelt: „Acum că «suntem în aceeaşi barcă» ar fi înţelept să ne 
întâlnim pentru o altă conferinţă. Am putea revizui întreg planul de război în lumina acelor date, ca 
şi problemele de producţie şi distribuţie. Aceste probleme, care îmi dau motive de îngrijorare, pot fi 
rezolvate la nivel decizional înalt”.66  

În următoarea zi, Churchill revine cu o nouă scrisoare în care îşi exprimă nerăbdarea de a se 
întâlni cu Roosevelt. „Cred – scria premierul – că ar fi un dezastru să mai aşteptăm o lună ca să 
stabilim un plan de acţiune comună în special pentru Pacific”. În acelaşi mesaj Churchill afirma că 
„n-am fost niciodată mai sigur ca acum de victorie, dar numai o acţiune comună ne-o poate 
asigura”.67 

 Însoţit de o delegaţie ce a inclus „cea mai puternică echipă de specialişti”,68 premierul 
britanic s-a îmbarcat la bordul crucişătorului „Duke of York” pentru a traversa Atlanticul. De la 
bordul navei, la 18 decembrie 1941 Churchill i-a scris lui Roosevelt detaliindu-i punctele la care 
spera să ajungă la înţelegere.69 

 După o traversadă riscantă care a durat aproape zece zile, delegaţia britanică a ajuns la Casa 
Albă în seara zilei de 22 decembrie 1941. Imediat au debutat lucrările Conferinţei Arcadia, cum a 
fost numită importanta reuniune din capitala SUA, desfăşurată până pe 14 ianuarie 1942 pe mai 
multe părţi. 

 Pe timpul călătoriei, Winston Churchill şi colaboratorii săi au întocmit trei materiale 
detaliate asupra problemelor schiţate în comunicarea din 18 decembrie 1941 la care aştepta decizii 
comune cu Roosevelt: campania anului 1942 care trebuie concentrată pe ocuparea zonei Africii de 

                                                 
62 Ibidem. 
63 Ibidem, p. 38. 
64 Constantin Vlad, Diplomaţia secolului XX, Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2006, p. 184. 
65 Ibidem, p. 185. 
66 Churchill and Roosevelt. The Complete Correspondence, vol. I. Alliance Emerging (October 1933-November 1942), 
p. 283. 
67 Ibidem, p. 284. 
68 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 42.  
69 „1. Sper să ajungem la un acord cu privire la următoarele puncte în timpul conferinţei: 

I) baza fundamentală a unei strategii comune; 
II) interpretarea punctului (I) în termenii unor măsuri militare, incluzând redistribuirea forţelor; 
III) alocarea de forţe comune pe măsura (I); 
IV) un program pe termen lung bazat pe (I), incluzând forţele necesare şi echipamentul cerut pentru victorie; 
V) stabilirea unor măsuri comune pentru implementarea (II), (III) şi (IV). 

 2. Sub conducerea prim-ministrului, şefii Statului Major pregătesc un scurt raport general ca bază de discuţii pentru 
paragraful 1 (I) de mai sus, urmat de (II), (III) şi (IV). 
 3. Şefii Statului Major trebuie să acorde atenţie sporită în perioada post-conferinţă măsurilor pentru colaborarea avută 
în vedere” – ibidem, p. 289-290.  
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Nord de la Dakar până la frontiera Turciei de către trupele britanice şi americane prin realizarea 
unei debarcări; măsurile întreprinse de Aliaţi pentru recâştigarea superiorităţii în Atlantic până în 
luna mai 1942; al treilea material propunea pregătirea şi realizarea în cursul anului 1943 a unui 
debarcări de proporţii „oriunde se va considera potrivit pe teritoriile cucerite de germani”.70 

 Întâmpinat de Roosevelt, Churchill a fost cazat la Casa Albă, „care avea să fie, în toate 
sensurile, căminul nostru în următoarele trei săptămâni”.71 „De nevoie sau de obişnuinţă – avea să 
relateze Churchill metaforic – eram obligaţi să ne facem o parte din munci în pat”, cei doi lideri 
întâlnindu-se în dormitoare pentru discuţii. 

 Ce-a de-a doua reuniune Roosevelt – Churchill s-a centrat pe obiectivele strategice impuse 
de noua situaţie politico – militară şi pe fixarea unor structuri pentru coordonarea efortului comun 
împotriva agresiunii Germaniei şi Japoniei. Teatrul de operaţii european a rămas pe primul plan 
spre satisfacţia lui Churchill. SUA s-au angajat să sprijine în continuare Marea Britanie cu material 
de război, materii prime şi alimente. 

La recomandarea lui Roosevelt s-a constituit Comitetul Mixt al Şefilor de State Majore, cu 
sediul la Washington, cu rolul de a discuta problemele militare comune şi pentru coordonarea 
teatrului de operaţii din Pacific. În cazul în care apăreau divergenţe ele erau raportate lui Roosevelt 
şi Churchill pentru decizia definitivă72. Pentru planificarea şi centralizarea producţiei de război a 
celor două state, s-a creat Comitetul de Atribuire a Muniţiilor, subordonat Comitetului Mixt al 
Şefilor de State Majore. 

Realizarea unei campanii în nordul Africii, propusă de Churchill şi însuşită de Roosevelt, 
urmărea să devanseze opţiuni strategice ale Wehrmacht-ului precum: o posibilă concentrare a 
forţelor germane (în condiţiile blocării definitive a ofensivei în URSS) pe zona Gibraltarului, şi 
atragerea Spaniei şi Portugaliei în război sau întărirea forţelor Axei în nordul continentului african. 
Toate aceste desfăşurări puteau duce la eliminarea prezenţei britanice în Mediterana, în Egipt şi 
Suez.73 

 În urma studiilor realizate de şefii statelor majore aliate s-au născut planurile Operaţiunii 
Torţa (Torch), ce viza ocuparea porturilor dintre Casablanca şi Alger, curăţirea nordului Africii de 
trupele italo-germane şi realizarea contactului cu trupele britanice din deşert.74 

Obiectivul strategic principal pentru teatrul de operaţii din Extremul Orient analizat viza 
recâştigarea iniţiativei strategice, ceea ce impunea Statelor Unite efortul de a-şi spori dotarea flotei 
maritime şi escadrilelor aeriene. Ajutorarea Chinei pentru a face faţă războiului devenea, de 
asemenea, o prioritate. 

 Preşedintele Roosevelt a propus pregătirea şi semnarea Declaraţiei Naţiunilor Unite, 
document pe care urmau să-şi pună semnătura ţările aflate în război cu Axa, prin care, solemn, se 
angajau pentru a lupta până la zdrobirea inamicului comun. 

 Dacă principial cei doi lideri s-au pus de acord, a fost nevoie de multă corespondenţă, de 
numeroase telegrame ce au circulat între Washington, Londra şi Moscova pentru armonizarea 
punctelor de vedere, invitarea guvernelor şi a ordinii în care acestea urmau să semneze documentul. 

Până la definitivarea textului Declaraţiei Naţiunilor Unite, Winston Churchill s-a adresat 
Congresului SUA la 26 decembrie 1941, Parlamentului Canadei şi Cabinetului de Război canadian. 
Temele esenţiale ale discursurilor sale, şi evident, a discuţiilor cu diverse personalităţi, au fost cele 
ale războiului, realizarea pactului uniunii „a peste 30 de naţiuni şi state cu dorinţa de a se bate 
împreună într-o unitate şi fidelitate mutuale”, obiectivul urmărit fiind „de a extirpa, total şi definitiv, 
tirania lui Hitler, delirul japonezilor şi impertinenţele lui Mussolini”.75  

 
                                                 
70 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 42. 
71 Ibidem, p. 63. 
72 J. C. McKercher, Transitions of Power: Britain’s Loss of Global Preeminence to the United States, 1930-1945, 
Cambridge University Press, 1999, p. 312. 
73 Leonida Loghin, op. cit., p. 234. 
74 Vezi Valentin Ciorbea, op. cit., p. 80 şi urm.; Dwight D. Eisenhower, Cruciadă în Europa, Editura Politică, 
Bucureşti, 1975, p. 177. 
75 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 50. 
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Să vedem conţinutul documentului: 
 Declaraţia Naţiunilor Unite76 
 Declaraţia comună a Statelor Unite, Marii Britanii, Uniunii Sovietice, Chinei, Australiei, 

Belgiei, Canadei, Costa Rica, Cubei, Cehoslovaciei, Republicii Dominicane, El Salvador, Greciei, 
Guatemalei, Haiti, Honduras, Indiei, Luxemburg, Olandei, Noii Zeelande, Nicaragua, statului 
Panama, Norvegiei, Poloniei, Africii de Sud, Iugoslaviei, 1 ianuarie 1942. 

Guvernele statelor semnatare 
 După subscrierea la programul comun de scopuri şi principii, reprezentat de Declaraţia 

comună a preşedintelui SUA şi a prim-ministrului Marii Britanii, datat 14 august 1941 şi cunoscut 
sub denumirea de Carta Atlanticului, fiind convinse de necesitatea victoriei totale asupra 
inamicului pentru apărarea vieţii, a libertăţii, a independenţei, şi a libertăţii religioase şi pentru 
păstrarea drepturilor omului şi a justiţiei în ţările lor, precum şi în alte ţări şi fiind angajate în 
luptă comună împotriva forţelor brutale care vizează asuprirea omenirii declară: 

1. Fiecare guvern se angajează să-şi folosească resursele militare şi economice împotriva 
membrilor Pactului Tripartit şi a aderenţilor la el cu care guvernul respectiv este în război. 

2. Fiecare guvern se angajează să coopereze cu guvernele semnatare şi să nu semneze 
armistiţii sau tratate cu inamicul. 

La declaraţia de faţă pot adera şi alte naţiuni, care contribuie, sau pot contribui, la lupta 
împotriva hitlerismului. 

 Întocmită la Washington 
 1 ianuarie 1942 
 În continuare erau menţionate statele şi data la care au aderat la declaraţie.77 Cum bine a 

precizat Winston Churchill, „declaraţia nu putea prin ea însăşi să câştige bătălii, dar arăta cine erau 
şi pentru ce luptau”.78  

 Deşi în actul constitutiv se prezenta ca o forţă a 26 de state diverse ca mărime şi rol, în 
realitate, la începuturile ei, cum bine s-a conchis Coaliţia Naţiunilor Unite a fost structurată în jurul 
celor trei piloni (Marea Britanie, Statele Unite şi Uniunea Sovietică – n.n.) care reprezentau nucleul 
ei şi îi confereau forţa necesară. Însă, postura şi rolul acestora au fost dimensionate diferit, în 
funcţie de capacităţi şi ambiţii79.  

Documentul transmitea însă un semnal clar, voinţa semnatarilor de a-şi angaja resursele 
pentru zdrobirea partenerilor Axei. Totodată participanţii la alianţă se angajau să promoveze un 
regim democratic pe plan intern şi restructurarea relaţiilor internaţionale.  

Aliaţii şi-au îndreptat efortul de război prioritar împotriva Germaniei, opţiune susţinută atât 
de Winston Churchill, cât şi de generalul George Marshall, preşedintele Comisiei Mixte a Şefilor de 
Stat Major al armatei SUA, pe argumentul că avea un „potenţial industrial mai mare decât al 
Japoniei”80 şi putea susţine mai eficient efortul de război. 

 Pentru a evita suspiciunile partenerilor britanici privind eventualele preferinţe sau interese 
ale SUA pentru statele care solicitau aderarea la Declaraţia Naţiunilor Unite, la cererea Londrei, 
Washingtonul a acceptat, la 4 martie 1942, să consulte Foreign Office-ul înainte de a-şi da acordul 
la acceptarea de noi membrii.81 

 Înţelegerile de la Washington i-au produs satisfacţie premierului britanic, care şi-a văzut 
împlinite aşteptările în relaţiile cu Washingtonul. Într-un discurs radiodifuzat transmis la 15 
februarie 1942 concetăţenilor săi, Churchill a apreciat că „factorul primordial este că America se 

                                                 
76 Walter Consuelo Langsam, op. cit., p. 72-73; Vezi şi Alexandru Vianu ş.a., op. cit., p. 121-122. 
77 Acestea sunt: Mexic, 5 iunie 1942; Filipine, 10 iunie 1942; Etiopia, 28 iulie 1942; Irak, 16 ianuarie 1943; Brazilia, 8 
februarie 1943; Bolivia, 27 aprilie 1943; Iran, 10 septembrie 1943; Columbia, 22 decembrie 1943; Siberia, 26 februarie 
1944; Franţa, 1 ianuarie 1945; Ecuador, 7 februarie 1945; Peru, 11 februarie 1945; Paraguay, 12 februarie 1945; Chile, 
14 februarie 1945; Venezuela, 20 februarie 1945; Uruguay, 23 februarie 1945; Turcia, 24 februarie 1945; Egipt, 27 
februarie 1945; Arabia Saudită, 1 martie 1945; Liban, 1 martie 1945; Siria, 1 martie 1945. 
78 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 52. 
79 Liviu C. Ţîrău, op. cit., p. 48. 
80 Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., p. 274. 
81 Constantin Buşe, Nicolae Dascălu, op. cit., p. 26. 
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află alături de noi şi complet în război”. Discuţiile cu Roosevelt s-au purtat – preciza premierul 
britanic – ca între „camarazi de arme”. Referindu-se la resursele pe care le reunea alianţa SUA şi 
Commonwealth, Churchill a apreciat că nu „mai este în lume un alt factor de o astfel de importanţă. 
A fost visul şi ţinta mea; pentru asta am luptat, iar acum s-a împlinit”.82 

Relaţiile dintre Marea Britanie şi SUA au evoluat şi în anul 1942 ascendent şi pragmatic. La 
23 februarie 1942, guvernele celor două ţări au semnat Acordul preliminar anglo-american pentru 
furnituri, încheiat în baza Legii de împrumut şi închiriere din 11 martie 1941. SUA continua să 
pună la dispoziţia Marii Britanii „acel gen de obiecte pentru apărare, precum şi informaţii pe 
probleme de apărare” iar Regatul Unit se obliga „să acţioneze pentru apărarea Statelor Unite”. La 
sfârşitul „situaţiei actuale de alarmă, cum este definită de preşedinte”, obiectele ce nu erau distruse 
ori pierdute urmau să fie restituite SUA.83 

Discuţiile şi deciziile de la Washington nu au inclus problema împărţirii răspunderii 
principalelor teatre de operaţii pe care acţionau trupe americane şi britanice. Preşedintele a 
considerat că o astfel de repartizare este absolut necesară. După schimburile de informaţii şi acordul 
şefilor de Stat Major britanic, Roosevelt a propus la 7 martie 1942 ca în zona Oceanului Pacific 
responsabilitatea să revină SUA, în Orientul Mijlociu şi Îndepărtat Marii Britanii, iar în Europa şi 
Oceanul Atlantic dirijarea operaţiilor să fie asumată în comun. Winston Churchill a fost de acord cu 
propunerile americane, apreciind că pentru obţinerea victoriei, „în esenţă, altă cale nu există”.84 

 În cadrul Statului Major al armatei americane s-a trecut la pregătirea planului debarcării în 
Europa. Pe lângă personalităţi militare şi-au adus aportul şi civili, grupul care a lucrat la elaborarea 
punctelor de vedere ale Statelor Unite fiind coordonat de Harry Hopkins şi generalul George 
Marshall. Aprobat de preşedintele Roosevelt, a fost cunoscut sub numele de Memorandumul 
Hopkins şi „a constituit baza concretă de dezbateri” cu autorităţile britanice, desfăşurate la Londra 
între 8 şi 14 aprilie 1942, de o delegaţie americană formată din H. Hopkins şi George Marshall.85 

 Discuţiile avute cu Winston Churchill şi alţi membrii ai Cabinetului de Război au arătat că 
partea britanică avea rezerve atât faţă de termenele fixate în Memorandumul Hopkins cât şi de 
deschiderea celui de-al doilea front în Europa. Premierul britanic aprecia că în perioada imediat 
următoare se impunea intensificarea misiunilor de bombardament asupra Germaniei. În final, 
Churchill a acceptat debarcarea în vestul Europei.  

Premierul a arătat că trupele britanice vor continua să apere India şi Australia „pentru a nu 
permite o joncţiune a forţelor germane, cu cele nipone în Oceanul Indian şi în zona Golfului”,86 
situaţie care „implica un dezastru nemăsurat pentru cauza Aliaţilor”.87 

 Harry Hopkins a reiterat poziţia SUA privind priorităţile războiului. Germania rămâne pe 
primul plan motiv pentru care în 1943 trebuia realizată marea debarcare, iar în toamna anului 1942 
o acţiune similară „pe o scară mai mică dar totuşi substanţială”.88 

 Din raţiuni politice, Winston Churchill a acceptat propunerile delegaţiei americane. 
Premierul britanic era mult mai interesat de debarcarea din Africa de Nord pe care şi-o dorea 
combinată cu Operaţiunea Jupiter ce viza eliberarea nordului Norvegiei, soluţie prin care se asigura 
controlul nordului Europei şi se deschidea „cel mai larg flux de aprovizionare a Rusiei”.89 Discuţiile 
asupra deschiderii celui de-al doilea front au continuat la Londra şi Washington cu Veaceslav 
Molotov. 

Îngrijorat că partea americană ar putea revizui obiectivul strategic Germania first, Churchill 
s-a decis să revină la Washington pentru a încerca să ajungă cu preşedintele Roosevelt la o hotărâre 

                                                 
82 Alexandru Vianu ş.a., op. cit., p. 126-127. 
83 Ibidem, p. 128. 
84 Ibidem, p. 130-131. 
85 Leonida Loghin, op. cit., p. 244. 
86 Ibidem, p. 245. 
87 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 94. 
88 Ibidem, p. 93. 
89 Ibidem, p. 94. 
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finală privind operaţiunile pentru 1942-1943, întrucât autorităţile americane ezitau să ia o decizie 
fermă pentru angajarea SUA în acţiuni militare în anul 1942.90  

A doua problemă care „îi apăsa mintea” era legată de coordonarea cercetărilor atomice din 
programul britanic Tube Alloy cu cele americane.91 

Încă de la prima întâlnire desfăşurată în 19 iunie 1942 s-au abordat probleme referitoare la 
realizarea bombei atomice. Îngrijorat că Germania putea crea o astfel de armă înaintea Aliaţilor, 
Churchill i-a propus preşedintelui „să ne unim toate informaţiile, să lucrăm împreună pe picior de 
egalitate şi să împărţim rezultatele, dacă vor exista, în mod egal între noi”.92 Au fost primele discuţii 
comune asupra Proiectului Manhattan care s-a finalizat cu realizarea bombei atomice.93 

 În chestiunea deschiderii în Europa a celui de-a doilea front în toamna anului 1942, 
Churchill „nu şi-a ascuns lipsa de tragere de inimă” pentru o acţiune pe care nu o considera 
prioritară.94 

 Pe timpul discuţiilor, la Washington s-a primit ştirea căderii Tobrukului. Churchill avea să 
noteze, în memoriile sale, că „a fost cea mai grea lovitură din câte îmi pot aminti din timpul 
războiului”.95 La cererea premierului, preşedintele a aprobat ca 300 de tancuri „Sherman” noi nouţe 
să fie transferate pe frontul african.96  

Indubitabil, Marea Britanie avea stringentă nevoie de sprijin militar puternic pentru a face 
faţă presiunii trupelor grupării mecanizate Deutsche Afrika Korps (DAK), comandate de talentatul 
general Erwin Rommel.97 

 Expus în Parlament votului de neîncredere, fiind „în poziţia cea mai slabă politic şi fără nici 
o luminiţă de succes militar”, Winston Churchill avea nevoie stringentă de decizia SUA de a-şi 
angaja trupele pe nordul Africii.98 

 La 8 iulie 1942 el a adresat preşedintelui o telegramă în şapte puncte în care a expus 
argumentele „cercului nostru britanic”, a sa şi a personalităţilor militare şi civile apropiate asupra 
temei presante: debarcarea Aliaţilor, a zonei şi datei executării99. 

 Preşedintele era informat că factorii de decizie din armata britanică nu vedeau „practicabilă 
în 1942” Operaţiunea Round-up, cum a fost numită la început debarcarea în nordul Franţei100. Se 
estimau pierderi de 250.000 tone în navele de transport britanice care duceau trupele peste Canal. 
Dacă se realiza capul de pod acesta trebuia susţinut, situaţie care ar fi redus bombardamentele 
asupra Germaniei şi ar fi absorbit importante resurse alocate pentru păstrarea unui front îngust. 
Concluzia lui Churchill pentru Roosevelt era limpede: o debarcare în Franţa în 1942 ar „deteriora în 
mod decisiv perspectivele unei acţiuni ample, bine organizate, 1943”.101  

Debarcarea în Africa de Nord era „de departe cea mai bună alegere pentru a uşura frontul 
rusesc în 1942”, considera premierul britanic. Punând pe primul plan sprijinirea frontului rusesc, 
Churchill, la tema respectivă, ştia că partenerul său era sensibil. De altfel i-a şi subliniat în 
telegramă: „Acest lucru a fost întotdeauna în armonie cu ideile dumitale. De fapt, e ideea dumitale. 
Aici este adevăratul al doilea front în 1942”.102 

 Marea Britanie îşi punea la dispoziţie capacităţile pentru a transfera forţele de debarcare. 
Churchill considera că nu se poate conta pe un sprijin al guvernului de la Vichy, dar opoziţia nu va 
                                                 
90 Ibidem, p. 102. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem, p. 104. 
93 Leonardo Castellani, Luciano Gigante, Istoria bombei atomice, Editura Politică, Bucureşti, 1968, p. 103. 
94 Tudose Ilie, op. cit., p. 103. 
95 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 106. 
96 Norman Rose, op. cit., p. 332. 
97 Valentin Ciorbea, op. cit., p. 77. 
98 Winston S. Churchill, op. cit., vol. II, p. 121. 
99 Churchill and Roosevelt. The Complete Correspondence, vol. I. Alliance Emerging (October 1933 - November 1942), 
p. 520-521. 
100 Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1988, p. 128; Valentin Ciorbea, op. cit., p. 256. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem, p. 122. 

 151



fi comparabilă cu cea a armatelor germane blocate în Pas de Calais. În ultimul punct al telegramei, 
Churchill preciza că se studiază „din greu posibilitatea unei operaţiuni în nordul Norvegiei”.103 

După ce a analizat conţinutul telegramei preşedintele, a întocmit documentul Memorandum 
pentru onorabilul Harry S. Hopkins, generalul Marshall şi amiralul King, în esenţă un set de 
instrucţiuni adresate celor trei pe care i-a trimis la Londra la consultări cu britanicii, desfăşurate la 
24 şi 25 iulie 1942. 

Convorbirile au relevat că deosebirile strategice nu erau uşor de depăşit. Preşedintele dorea 
ca implicarea trupelor americane pe teatrul de operaţii european să se facă direct în lupte cu cele 
germane. Britanicii au insistat pe declanşarea Operaţiunii Torţa (Torch). Detaliile planului au fost 
noi prilejuri de afirmare a diferenţelor de viziune. A fost nevoie de intervenţia lui Roosevelt care a 
cerut colaboratorilor săi aflaţi la Londra să ajungă la o înţelegere cu britanicii104. 

Discuţiile pe detaliile operaţiunii din nord-vestul Africii au continuat la începutul lunii 
septembrie 1942 la cel mai înalt nivel. Roosevelt a sugerat planul într-o telegramă din 4 septembrie 
în care accepta un compromis privind distribuirea forţelor în sectoarele Casablanca, Oran şi 
Alger105. Churchill a fost mulţumit de acordul la care s-a ajuns iar Roosevelt a răspuns printr-un 
mesaj unic, cu un singur cuvânt: „Ura!”106. Armonizarea punctelor de vedere exprimate de Statul 
Major Combinat s-a realizat prin înţelegerea realizată la cel mai înalt nivel.  

Operaţiunea „Torţa” („Torch”) putea începe. A fost primul test important al cooperării 
militare a Aliaţilor într-un teatru de operaţii în cadrul celui de-Al Doilea Război Mondial. 

Succesul debarcării în nord – vestul Africii l-a determinat pe preşedinte să reia la 2 
decembrie 1942, într-un mesaj adresat premierului britanic, propunerea organizării unei conferinţe 
la nivel înalt, „drept cea mai bună soluţie pentru a ajunge la concluzii strategice vitale”107.  

De acord cu soluţia avansată, Churchill a respins o altă sugestie, agreată de Roosevelt şi 
Stalin de a trimite reprezentanţii militari la Moscova subliniind că întâlnirea va eşua, liderul sovietic 
presându-i pe reprezentanţii americani şi britanici asupra planului deschiderii celui de-al doilea 
front în Europa. 

Putem conchide în finalul articolului de faţă că de la începutul războiului în Europa şi până 
la sfârşitul anului 1942, relaţiile anglo –americane au parcurs o etapă majoră, mult diferită de anii 
premergători conflagraţiei. Diplomaţiile SUA şi Marii Britanii au devenit mult mai dinamice în ceea 
ce priveşte legăturile celor două ţări, teme şi soluţii importante fiind negociate la cel mai înalt nivel 
de către Roosevelt şi Churchill. 

Rezumând, se poate evalua că între realizările diplomatice principale se aşează mai întâi 
reglementarea acordării de către Statele Unite a unui consistent sprijin material Marii Britanii 
pentru a face faţă efortului de război; la discuţiile şi întâlnirile dintre Roosevelt şi Churchill, care au 
scos în evidenţă şi opinii şi abordării contradictorii s-au elaborat documente esenţiale pentru 
relaţiile internaţionale din anii celui de-Al Doilea Război Mondial, ce au stat la baza constituirii 
marii coaliţii a Naţiunilor Unite şi au jalonat raporturile postbelice. Obiectivele diplomatice stabilite 
au fost răspunsuri la provocările rezultate din dinamica teatrelor de operaţii şi au vizat victoria 
împotriva Axei. 

                                                 
103 Ibidem, p. 123. 
104 Robert E. Sherwood, op. cit., p. 611. 
105 Churchill and Roosevelt. The Complete Correspondence, vol. I. Alliance Emerging (October 1933 - November 
1942), p. 590. 
106 Ibidem, p. 592. 
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Fiu al avocatului român Coriolan Brediceanu1, Caius Brediceanu s-a născut la 25 aprilie 

1879 la Lugoj, unde a şi copilărit împreună cu de fratele său, Tiberiu Brediceanu2, care va deveni 
membru corespondent al Academiei Române, un important muzician român, cel care a cules 
numeroase melodii populare, în special bănăţene şi maramureşene3.  

Viitorul diplomat la Viena a urmat studii la Lugoj, apoi a frecventat Gimnaziul German din 
Sebeş şi liceul din Sibiu, instituţii de învăţământ care-şi vor pune amprenta pe devenirea sa. 
Dovedind o admirabilă predicţie a zilelor care vor veni, prin anii 1906-1907, tatăl său, Coriolan 
Brediceanu, îl trimite la studii şi în Vechiul Regat. ,,Cu ei vei lucra” au fost cuvintele de îndemn 
către fiul său, care va studia şi la Liceul „Sfântu Sava” din Bucureşti şi la Iaşi4.  

Tot prin intermediul tatălui său, îl va cunoaşte la Lugoj pe inventatorul Traian Vuia, cu care 
va lega o frumoasă prietenie5. Acesta, cu prilejul primirii sumei de 20.000 franci drept ajutor pentru 

                                                 
1 Luptător pentru drepturile românilor ardeleni, avocatul Coriolan Brediceanu (1850-1909), a fost numit de Emil Sfetcu 
,,Tatăl românilor din Banat”. A fost un sprijinitor al pionierului aviaţiei moderne, Traian Vuia (1872-1950). Vezi A. E. 
Peteanu, Coriolan Brediceanu: 1850-1909, Tipografia Corvin, Lugoj, 1925, passim. Cu sprijinul lui Coriolan 
Brediceanu, Ion Zaicu (1868-1914), pictor, desenator, pictor muralist, a obţinut o bursă a Fundaţiei Gojdu. 
2 Tiberiu Brediceanu (1877-1968), compozitor şi folclorist, a participat la înfiinţarea Teatrului Naţional, a 
Conservatorului şi Operei din Cluj-Napoca, deputat al P.N.Ţ. (1919-1920), director al Băncii ,,Albina” din Braşov, a 
fost director al Operei din Bucureşti (1941-1944) şi a dirijat la Scala şi Metropolitan. Fiul său, compozitorul şi dirijorul 
Mihai Brediceanu (1920-2005), a studiat la Academia de Muzică din Bucureşti, cu Mihail Jora, Ionel Perlea şi Marţian 
Negrea şi şi-a luat doctoratul în matematică, la Bucureşti. A fost director al Operei din Bucureşti (1959-1966, 1991), 
director al Orchestrei ,,Syracuse” din New York (1969-1971), profesor al Universităţii Syracuse până în 1975. Director 
al Operei din Istanbul (1978-1980), dirijor al Filarmonicii ,,George Enescu” din Bucureşti (1982-1990), a fost director 
al Festivalului George Enescu de la Bucureşti (1995) şi membru al Uniunii Compozitorilor din România. Vezi 
G.Sbârcea, Tiberiu Brediceanu în slujba muzicii româneşti, Ed.Muzicală, Bucureşti, 1967, passim. 
3 Iosif Moldovan, Şcoalele românilor din Arad. Conferinţă ţinută în 29 iunie 1935 la convenirea colegială de 30 de ani 
(1905-1935) a absolvenţilor şcoalei primare superioare, Tipografia Gheorghe Ienci, Arad, 1935, p.37. 
4 O parte a acestei documentări se bazează pe discuţiile avute cu doamna Olga Fruma-Brediceanu, fiica diplomatului. 
Născută la 8 ianuarie 1914, astăzi locuieşte într-un apartament din apropiere de Parcul Cişmigiu, str. Puţul cu Plopi nr. 
4. La Bucureşti a absolvit studii de istorie şi geografie – avându-i printre profesori pe cunoscuţii Simion Mehedinţi, 
Vintilă Mihăilescu, N. Popp şi George Vâlsan – şi a început studii doctorale la Viena, pe care nu le-a mai finalizat, 
întrucât tatăl său a plecat la post, în Finlanda. În 1940 s-a căsătorit cu Ioan Fruma (n. 26.03.1908 la Sibiu – d. 
26.01.1998, Bucureşti), avocat, eminent chimist (a inventat substanţa din care renumita Ana Aslan a obţinut 
Gerovitalul!), om politic liberal, fost secretar de stat la Ministerul de Finanţe, în al doilea cabinet al generalului 
Constantin Sănătescu (septembrie 1944), deţinut politic în regimul comunist. După al doilea război mondial, soţii 
Brediceanu au fost deposedaţi în mod samavolnic de întreaga avere. Pe lângă Olga, Caius Brediceanu a mai avut un fiu, 
Caius (1918-2003). 
5 Traian Vuia (1872-1950) a urmat studii liceale în Lugoj, apoi, neavând bani pentru Politehnică, a urmat Dreptul, 
practicând avocatura în Banat. Şi-a luat doctoratul în Drept, a construit primul aparat de zbor mai greu decât aerul, pe 
care l-a numit aeroplan-automobil, apoi, în 1902 a plecat la Paris pentru a-şi realiza proiectul. Avionul ,,Vuia I” a zburat 
pentru prima dată în 1906 şi a fost brevetat la Paris şi la Londra. În activitatea sa a fost ajutat mult şi de familia 
Brediceanu. La Paris a devenit membru al Lojii masonice ,,Ernest Renan”. Vezi G. Lipovan, Traian Vuia – un pionier 
al aviaţiei moderne, Ed. Facla, Bucureşti, 1972, passim. 
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proiectele sale, coresponda, în 1921, cu viitorul diplomat6, făcând referire şi la punctul de vedere al 
unui ,,aviator austriac”, de ale cărui opinii ţinea seama7. 

Va urma studiile universitare în domeniul ştiinţelor juridice la Viena, unde a obţinut 
doctoratul în drept internaţional şi ştiinţe politice, familiarizându-se totodată cu atmosfera ştiinţifică 
şi cultural-artistică din capitala imperiului, ceea ce va constitui desigur un ascendent în cunoaşterea 
vieţii diplomatice, politice, economice şi sociale din fosta capitală imperială.  

În paralel, Caius Brediceanu a urmat cursuri de filozofie la Universitatea din Paris. Pe când 
Imperiul Austro-Ungar apunea, iar la 30 octombrie 1918 se constituia Consiliul Naţional Român şi 
Garda Naţională din portul Pola, Caius Brediceanu era căpitan de artilerie de coastă în portul croat, 
iar o veche fotografie, păstrată până azi de fiica sa, ni-l arată în uniforma de ofiţer austriac. De 
altfel, în cadrul flotilei austro-ungare, se aflau şi aproximativ o mie de marinari recrutaţi dintre 
românii din teritoriile ocupate8. 

Viitorul ministru plenipotenţiar la Viena a participat la Conferinţa de Pace de la Paris, în 
calitate de expert tehnic pentru probleme etnografice şi geografice9 şi desigur, de reprezentant al 
Banatului. Potrivit unor opinii, delegaţii ardeleni la Conferinţa Păcii – Alexandru Vaida-Voievod, 
Caius Brediceanu, Mihai Şerban ş.a. – ar fi făcut parte din masonerie, iar revendicările României, 
absolut legitime de altfel, au fost sprijinite de fraţii masoni străini, după ce românii le-au expus 
tezele la sediile pariziene ale confraternităţii10.  

Dar Caius Brediceanu a fost înainte de toate un mare român, pregătit din tinereţe pentru 
diplomaţie, ,,om deschis, jovial, gata de glume, un povestitor înnăscut”, cum sintetic îl 
caracterizează fiica sa, cunoscător al mai multor limbi străine, fiind şi un excelent vorbitor de limba 
germană.  

După Conferinţa de Pace de la Paris a practicat doi ani avocatura la Bucureşti, împreună cu 
prietenul său, viitorul diplomat Ion Lugoşianu11 şi au locuit în acelaşi imobil cu preşedintele 
Partidului Naţional, Iuliu Maniu (1873-1953), viitorul preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc. 
Brediceanu a îndeplinit funcţia de subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Străine în cabinetul 
Ion I. C. Brătianu (1919), apoi a fost ministru de stat în guvernul conservatorului Take Ionescu (17 
decembrie 1921 – 17 ianuarie 1922)12 şi deputat în parlament în 1919 şi 1926-192713.  

Studiile, experienţa şi susţinerea politică a bănăţeanului prefigurau ascensiunea într-o carieră 
diplomatică de excepţie, care va veni în chip firesc, în perioada de maturitate. Pentru a cere 
,,agrementul pentru Caius Brediceanu, deputat, fost subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor 
Străine în cabinetul Tache Ionescu”14, la 27 decembrie 1927 Nicolae Titulescu se adresa Legaţiei 
României de la Londra, cerând ca ministrul nostru să se întâlnească cu cel al Braziliei. Aşadar, 
cariera diplomatică şi-a început-o ca ministru al României în Argentina (cu sediul la Rio de 
Janeiro), din 15 martie 1928 fiind numit ministru şi în Brazilia. Din cauza problemelor de sănătate, 
a fost transferat ministru la Vatican, unde a rămas în perioada 16 iunie 1929 – 1 martie 1930. În 
această calitate, la 7 iulie 1929, a semnat împreună cu cardinalul Piedro Gasparri (1852-1934), un 

                                                 
6 Caius Brediceanu locuia atunci în Bucureşti, pe str.Alexandru Lahovary nr. 33 (sau 8A, potrivit afirmaţiilor fiicei 
sale). 
7 G. G. Potra, Nu este momentul descurajării, ci al acţiunii, în ,,Magazin istoric”, Anul XL, nr. 11, noiembrie 2006, p. 
78. 
8 Pe drumul Marii Uniri, coord. Vasile Popeangă şi Emil Arbonie, Vasile Goldiş University Press, Arad, 2008, p. 94. 
9 I. Calafeteanu, C. Popişteanu, Politica externă a României. Dicţionar cronologic, p. 167. 
10 N.D.Stănescu, Întâmplări şi oameni din Serviciul Secret, Ed.Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 234. 
11 Ion Lugoşianu (1890-1957), jurist, om politic şi diplomat, cu studii la Bucureşti şi Paris. Consilier tehnic în delegaţia 
română la Conferinţa de Pace de la Paris, membru al P.N.Ţ., deputat, subsecretar de stat, ministru al Instrucţiunii 
Publice (1930-1933), ministru la Roma (1933-1937), arestat de comunişti în 1949, condamnat la muncă silnică pe viaţă, 
a sfârşit în închisoarea Râmnicu-Sărat. 
12 I. Scurtu, I. Alexandrescu, I. Bulei, I. Mamina, Enciclopedia de istorie a Românei, Ed. Meronia, Bucureşti, 2001, p. 
132. 
13 E. Campus, D. Tuţu, Gh. Matei, Studii privind politica externă a României (1919-1939), coord. V. Moisuc, Ed. 
Militară, Bucureşti, 1969, p. 319. 
14 N. Titulescu, Documente diplomatice, colectivul de redacţie: G. Macovescu, D. C. Giurescu, Gh. Ploeşteanu, G. G. 
Potra, C. I. Turcu, Ed. Politică, Bucureşti, 1967, p. 233. 
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document controversat şi anume Procesul-verbal de ratificare a Concordatului dintre România şi 
Vatican15.  

Rămâne la Roma până către primăvara anului 1930, de la 1 martie fiind numit ministru 
plenipotenţiar al României la Viena, unde-şi va îndeplini însărcinările diplomatice până la 1 
noiembrie 1936. În această nouă însărcinare, Brediceanu va face tot ceea ce-i va sta în puteri pentru 
a îmbunătăţi relaţiile româno-austriece, intrate deja pe un făgaş favorabil, bănăţeanul arătându-se 
fericit şi mândru că se află la Viena în calitate de Königlich rumänischer Gesandle/ trimisul regelui 
României16.  

Fiica sa, Olga Fruma-Brediceanu, îşi aminteşte cu mare plăcere perioada petrecută în 
Austria: ,,Toţi cei care călătoreau în străinătate se opreau la Viena. Viena era o încântare. Locuiam 
în clădirea din Prinzeugenstraße 60. Dimineaţa, când deschideam fereastra, aveam în faţă Palatul 
Belvedere. Şapte ani am stat la Viena…”17  

Soţii Maria şi Caius Brediceanu se întâlneau deseori în capitala Austriei cu familia lui 
Nicolae Titulescu, cu care mergeau la operă sau luau masa. Viena a fost şi a rămas un mare centru 
medical al Europei, iar Titulescu făcea periodice vizite medicului ORL-ist Newmann. De sărbători, 
veneau cu trenul în ţară, la Sibiu. ,,Când tata a fost numit ministru plenipotenţiar al României la 
Viena, s-a pus problema să urmez şi eu acolo Facultatea de Geografie.  

Dar el s-a opus. A hotărât că îmi voi continua studiile la Bucureşti, pentru că trebuie să am o 
diplomă românească. […] Viena era în mijlocul Europei, un veritabil nod. Cine pleca în Occident, 
cu trenul sau maşina, la legaţiile noastre din alte capitale, la conferinţe, invariabil trecea pe la noi, 
pe la Viena. […] La Viena aveam o viaţă culturală nemaipomenită, nu exista seară să nu avem 
operă, teatru, concerte…”18  

Aşa a fost posibil ca politicieni, diplomaţi şi importanţi oameni de ştiinţă să ajungă la Viena: 
G. G. Mironescu, Savel Rădulescu, Manolescu-Strunga, Nicolae Iorga, Mihail Manoilescu, 
Constantin Sărăţeanu, Grigore Gafencu, dirijorul George Georgescu, compozitorul Dinu Lipatti, 
viitorul rege Mihai ş.a. Aşadar, pe lângă însărcinările diplomatice stricte, Brediceanu găsea de 
cuviinţă să participe şi la întâlniri în care relaţiile interumane se sudează mai bine, aşa cum a fost în 
1932, când îl admirăm într-o fotografie cu ministrul austriac al comerţului şi transporturilor, Eduard 
Heinl19. 

,,Fire veselă şi vioaie, un om sincer, iubitor de muzică, binevoitor cu toţi”, a fost lipsit de 
mari ambiţii, fără tragere de inimă pentru munca de birou, plictisit de recepţii diplomatice, dar 
nelipsit de la Opera din Viena – aşa cum îl caracterizează succint Raoul Bossy20, care, în noiembrie 
1931, sosea la Viena în calitate de consilier de legaţie. ,,Propaganda nazistă era foarte puternică în 
Austria, iar locuitorii ţării foarte încântaţi de Hitler, pentru că ei străbăteau o perioadă de recesiune, 
cu şomaj şi sărăcie, în vreme ce Germania prospera. Habsburgii acţionau foarte dur şi cu o mare 
intensitate.  

Prinţesa Ileana, măritată cu un arhiduce austriac, Anton de Habsburg, s-a implicat serios în 
această mişcare, bineînţeles în acţiuni de binefacere, în cadrul cărora patrona spectacole în scopuri 
caritabile, dar substratul politic era vizibil. Habsburgii ar fi vrut refacerea Imperiului austriac, de 
fapt nu sub formă de imperiu, ci de confederaţie de state, inclusiv Transilvania. […] Când a născut 
primul copil, pe Ştefan, prinţesa Ileana a adus la Viena un sac de pământ de la Bran, l-a pus sub pat 

                                                 
15 România semnase Concordatul la 10 mai 1927, opinia publică a luat cunoştinţă de aceasta în februarie 1928, dar 
textul a fost publicat în ,,Monitorul Oficial” la 12 iunie 1929. 
16 R. Bossy, Amintiri din viaţa diplomatică (1918-1940), vol. 1, ediţie îngrijită de Stelian Neagoe, Bucureşti, Ed. 
Humanitas, 1993 p. 199. 
17 Mărturie făcută autorului de către doamna Olga Fruma-Brediceanu, la 10 iunie 2009. 
18 Olga Brediceanu-Fruma, Noi am stat undeva în umbră, în „Magazin istoric”, Anul XL, Serie nouă, nr. 4 (469), aprilie 
2006, p. 72. 
19 Eduard Heinl (1880-1957), politician austriac (CS, ÖVP), director al Institutului pentru Promovarea Comerţului din 
cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie din Viena, membru al Adunării Constituante (1919-1920), ministru al 
Comerţului şi Industriei (1920-1921), ministru al Comerţului şi Transporturilor (1930-1932), secretar de Stat (1945), 
ministru al Comerţului şi Reconstrucţiei (1946-1948). 
20 R. Bossy, op. cit., p. 199. 
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şi a zis că s-a născut pe pământ transilvănean. Adesea tata încerca să-i explice cât de penibilă pentru 
România era poziţia ei”21.  

Într-o noapte, însuşi regele Carol al II-lea l-ar fi sunat pe Brediceanu la Viena, cerând să 
tempereze acţiunile prinţesei Ileana. O chestiune mult comentată a fost participarea lui Brediceanu, 
în 1932, la botezul primului născut al arhiducesei Ileana de România şi al lui Anton de Habsburg, 
Ştefan, la reşedinţa acestora din Mödling, lângă Viena. A fost un prilej pentru ziarul ,,Patria” din 
Cluj-Napoca, oficios al Partidului Naţional Ţărănesc, de a critica prezenţa diplomatului român, 
invocând pericolul pentru România de reînviere a dinastiei Habsburg. De fapt, liderii partidului 
căutau prin aceasta să-şi demonstreze fidelitatea faţă de regele Carol al II-lea22. 

La 2 noiembrie 1932, ministrul Caius Brediceanu a făcut demersuri la Bundeskanzelrat, 
unde a remis o notă verbală contra agresiunilor suferite de studenţii români la facultăţile din 
Viena23. În corespondenţa diplomatică, Brediceanu a avut de reflectat şi situaţia deosebit de gravă 
din Austria, generată de presiunea tot mai accentuată a lui Hitler, care a culminat cu asasinarea 
cancelarului federal Engelbert Dolfuss (25 iulie 1934) şi cu Anschluss-ul (12 martie 1938).  

După întâlnirea italo-austro-ungară de la Roma, ,,atât preşedintele republicii, Miklas, cât şi 
însuşi cancelarul Dollfuss, după întoarcerea sa de la Roma, mi-au mărturisit cu o vădită mâhnire că 
Ducele, [la] o zi după semnarea acordului, în discursul său la adunarea cincinală a Partidului 
Fascist, a atins chestiunea Brennerului, atât de dureroasă pentru germanii de pretutindeni, având 
însă în acelaşi timp ieşiri sentimentale pentru poporul maghiar izolat şi nedreptăţit”24.  

Totodată, Dollfuss i-a mărturisit lui Brediceanu că se confruntă cu agitaţia naziştilor, care-i 
reproşează ,,dependenţa Austriei de Italia”, calificată drept o adevărată trădare de neam/ 
Rassenverrat. 

În tentativa noastră de a-i crea un portret în cuvinte, o nouă ipostază vine să completeze 
portretul acestui diplomat: când în 1936 Societatea Academică ,,România Jună” nu mai avea 
fonduri, Brediceanu ajută cu 2.500 de şilingi. La plecarea de la Viena, societatea studenţilor români 
,,pierde în persoana sa un bun prieten şi adevărat protector”, după cum avea să consemneze 
ing.Mircea Vlad. El ,,cunoştea toate nevoile şi lipsurile ei, iar în calitate de ministru plenipotenţiar, 
i-a acordat toată solicitudinea posibilă”25. 

Informările făcute Ministerului Afacerilor Străine sunt deosebit de substanţiale. Într-una 
dintre acestea, în 1934, Brediceanu scria despre „Expansiunea spre Orient” (Drang nach Osten) a 
germanismului, Von Papen fiind apreciat ca diplomatul momentului, ,,o personalitate marcantă”, 
,,omul faptelor, ce nu cunoaşte scrupule în acţiunile sale, îndrăzneţ şi extrem de abil”, în cei doi ani 
de diplomaţie în Austria acesta petrecând puţin timp la Viena şi încercând să lege relaţii în toate 
mediile germane.  

Cât priveşte situaţia generală din ţară, era menţionată aripa de extremă dreapta, catolică şi 
antinaţională, care dorea aducerea la putere a Habsburgilor, consideraţi garanţie a independenţei şi 
stabilităţii interne. Între capitala ţării (care concentra o treime din totalul populaţiei) şi provincie 
continua să existe o prăpastie, încercările guvernului de a o micşora fiind sortite eşecului. 
Socialismul – ai cărui reprezentanţi au rămas la putere vreme de 14 ani, fiind înlăturaţi abia în 
februarie 1934 – deşi era socotit ,,burghez şi pacific”, făcuse loc tot mai mult curentelor comuniste, 
în ciuda măsurilor guvernamentale.  

Greu de controlat, fabricile constituiau locuri propice pentru ,,propaganda roşie”, existând 
zvonuri despre existenţa unor adevărate ,,batalioane de luptă”. O parte a muncitorilor a trecut la 
naziştii clandestini sau la pangermani26.  

                                                 
21 Ibidem, p.73. 
22 M. Manoilescu, Memorii, vol. II, ediţie îngrijită de Stelian Neagoe, Ed.Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 333. 
23 A.N.I.C., Fond M.P.N. – Presa externă, Dosar 404/1932, f. 1v. 
24 A.M.A.E., Fond 71/1920-1944 – Dosare speciale, Austria, vol. 2, f. 322. Telegrama Legaţiei vieneze din 3 aprilie 
1934. 
25 Almanahul Parohiei Ortodoxe din Viena, sub coordonarea Pr. Gh. Moisescu, 1977, p. 197. 
26 A.M.A.E., Fond 71/1920-1944 – Dosare speciale, Austria, vol. 2, f. 22. 
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În provincie, guvernul federal avea sprijin în administraţie şi cler. Guvernul Schuschnigg a 
decretat dezarmarea Heimwehr-ului, ce fusese creat ca ,,organizaţie paramilitară contra 
bolşevismului”, sub autoritatea prinţului Starhemberg27, un ,,imitator de dictator”, operaţiune care 
nu a reuşit şi datorită caracterului refractar al prinţului. Salzburgul, Carinthia şi Stiria erau socotite 
centrele pangermanismului, cele mai apropiate de ,,Reich”.  

După trei ani în care ,,orice mişcare naţională a fost sufocată de guvern”, amnistierea a peste 
10.000 de nazişti, care fuseseră introduşi în lagăre, a produs o sinceră mulţumire în rândul 
populaţiei, la fel ca şi intrarea în guvern a unui naţionalist german, Glaise Horstenau. ,,Austria e 
încă în aşteptare” – îşi încheia Caius Brediceanu analiza28. 

Din păcate, fostul ambasador nu a consemnat nimic în scris despre activitatea sa la legaţia 
din Viena. După retragerea de acolo (1 noiembrie 1936), a plecat în ultima misiune diplomatică la 
Helsinki, unde va rămâne până la 1 mai 193929.  

Retras la Sibiu la începutul războiului, în perioada 1940-1946, au locuit pe str. Ioan Codru 
Drăguşanu, la nr. 530, în acelaşi casă cu Lucian Blaga, soţia acestuia, Cornelia (Brediceanu) şi fiica, 
Dorli. Aici, Caius Brediceanu a continuat să aibă dese întâlniri cu Alexandru Vaida-Voevod, de 
care-l lega o mare prietenie încă din studenţie, de la Viena. 

A trecut la cele veşnice în 1953. ,,Tata a avut un sfârşit foarte trist” – mărturisea Olga 
Fruma-Brediceanu, adăugând că a fost, totuşi, spre binele lui, pentru că a scăpat de calvarul 
cumplitelor închisori comuniste.  

Averea familiei fusese naţionalizată, locuiau în casă cu o mulţime de chiriaşi, unii cu 
radicale manifestări comuniste, au fost umiliţi, le lipseau până şi alimentele de bază.  

A fost înmormântat în cimitirul oraşului Lugoj, aproape pe ascuns, datorită supravegherii 
stricte a Securităţii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

                                                 
27 Ernst Rüdiger Starhemberg (1899-1956), prinţ, lider al Heimwehr (Heimatschutz), conducător al Frontului Patriotic, 
ministru de Interne în guvernul C. Vaugoin (30 septembrie - 4 decembrie 1930), vicecancelar provizoriu (26 - 29 iulie 
1934). În 1936 s-a întâlnit cu şeful diplomaţiei române, Nicolae Titulescu. După anexare, a emigrat în America de Sud, 
iar revenirea sa, în 1952, a creat tulburări. 
28 A.M.A.E., Fond 71/1920-1944 – Dosare speciale, Austria, vol. 2, f. 24. 
29 Anuarul diplomatic şi consular al Regatului României, Ministerul Afacerilor Străine, Bucureşti, 1942, p. 188. 
30 Casa a aparţinut lui Adolf Reissenberger, fiind cumpărată de familia Brediceanu, iar ulterior naţionalizată. 
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La 11 noiembrie 1937, Corneliu Zelea Codreanu ia decizia ca formaţiunea sa (denumită 

„Totul Pentru Ţară”), să se angajeze cu toată energia în bătălia electorală, cu convingerea că urma 
să obţină cel mai bun rezultat de la înfiinţarea acesteia. Existau suficiente indicii în conformitate cu 
care legionarii s-ar fi bucurat de un sprijin popular solid.  

Adresându-se liderilor legionari ai tuturor organizaţiilor judeţene, Codreanu le atrăgea 
atenţia de a nu rata această adevărată şansă istorică a Legiunii. El insista din nou pe valoarea 
componentei morale, în detrimentul viziunii pragmatice imediate, precizând că popularitatea 
formaţiunii sale era reprezentată de faptul că electoratul o identifica în mod absolut cu o grupare 
care milita pentru introducerea onestităţii şi dreptăţii în viaţa publică românească1. 

Pe 14 noiembrie 1937 a fost încheiat un pact electoral de neagresiune valabil pe durata 
campaniei electorale, între Partidul Naţional-Ţărănesc, Partidul „Totul Pentru Ţară”, Partidul 
Naţional Liberal (Gheorghe Brătianu), Partidul Agrarian (Constantin Argetoianu).2 

La 23 noiembrie 1937, Iuliu Maniu făcea o radiografie acidă a realităţilor politico-sociale 
din România momentului, considerând că „ţara noastră este scena unor contraziceri şi paradoxe 
revoltătoare, insuportabile”.3 

Liderul istoric al naţional-ţărăniştilor se dovedea din nou un excelent observator al 
fenomenului politic românesc şi un aprig luptător împotriva abuzurilor de orice tip. În viziunea lui 
Maniu, România era cu adevărat un teritoriu al formelor fără fond, pe care un Titu Maiorescu le 
invocase cu indignare la vremea sa. O sumă de imagini atractive nu puteau ascunde la infinit 
realitatea dezamăgitoare.4 

Formaţia juridică şi recunoscuta rigoare a lui Iuliu Maniu îşi spuneau cuvântul, 
experimentatul om politic transilvănean aducând critici dure contrastului existent între principiile 
formulate în cadrul Constituţiei României şi maniera în care acestea erau respectate şi aplicate în 
planul realităţii.5 
                                                 
1 Cronologie legionară, Colecţia “Omul Nou”, München, 1992, p. 133. 
2 Larry L.Watts, O Casandră a României. Ion Antonescu, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994, p. 188; 
„Adevărul”, 15 noiembrie 1937. 
3 Larry L.Watts, op. cit., p. 189-190. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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În linii generale, viziunea lui Iuliu Maniu avea unele puncte comune cu aceea a lui Corneliu 
Zelea Codreanu, fie şi dacă ne gândim la energia retoricii anticorupţie, la deplângerea lipsei de 
sobrietate şi de responsabilitate în coordonarea treburilor publice.  

Pe de altă parte, însă, Codreanu îşi păstra reprezentările proprii privind linia politicii externe 
pe care România ar fi trebuit s-o adopte, în eventualitatea accederii la putere a formaţiunii sale. 
Astfel, la 30 noiembrie 1937, fondatorul legionarismului îşi expunea public poziţia specifică în 
acest domeniu, susţinând că se plasa în mod hotărât împotriva democraţiilor occidentale şi a 
sistemului de alianţe în cadrul căruia era conexată şi România. 

Nici Societatea Naţiunilor nu era scutită de ostilitatea lui Codreanu, el afirmând că nu avea 
încredere în viabilitatea şi rosturile acestei instituţii. Pentru liderul legionarilor, unica politică 
externă reală, înscrisă în ordinea organicităţii istorice, ar fi fost una care să fi avut drept pivot 
asocierea României la Germania naţional-socialistă şi Italia fascistă, ţări definite de către el ca fiind 
ale „revoluţiilor naţionale”. 

În mod curios, Codreanu avansa termenul de 48 de ore, echivalent cu răstimpul în care 
România s-ar fi alăturat celor două puteri europene, din momentul în care legionarii ar fi acces la 
guvernare. Această aserţiune a fost interpretată ulterior drept un argument în favoarea ideii în 
conformitate cu care, legionarismul ar fi reprezentat o simplă anexă în România a nazismului şi 
fascismului.6 

Totodată, Codreanu preciza că rămânea în continuare un adversar inflexibil al democraţiei, 
după cum admitea şi respingerea oricărei forme de dictatură. Era convins că un nou model politic 
urma să se impună în viitor, nereuşind însă a-l defini cu exactitate. Considera că legionarismul ar fi 
fost exponentul autentic al acestui nou model.7 

Senzaţia generală trăită de către opinia publică din România era aceea de confuzie, 
amplificată şi de faptul că unele violenţe n-au lipsit, în cadrul campaniei electorale.8 

Pentru formaţiunea lui Corneliu Zelea Codreanu, campania electorală din 1937 debutase 
deja de câteva luni, legionarii făcând numeroase descinderi în diferite localităţi ale ţării, luând 
contact cu cetăţenii şi căutând să-i convingă că n-ar mai fi avut la îndemână decât o singură opţiune 
politică, aceasta identificându-se cu Partidul „Totul Pentru Ţară”. Ca şi în trecut, adepţii lui 
Codreanu au recurs la stilul lor special, axat pe exemplul direct al ajutorării celor mai defavorizaţi 
membri ai comunităţilor.  

Nu în ultimul rând, lumea satelor s-a bucurat de o atenţie specială din partea legionarilor, 
Codreanu îndemnându-şi oamenii să-i ajute pe săteni la strânsul recoltelor şi să petreacă un timp cât 
mai îndelungat în mijlocul ţărănimii. Nu au lipsit pe tot parcursul acţiunilor, cântecele intonate cu 
entuziasm, care descriau vitejia şi suferinţele legionarilor, energia cu care aceştia se luptau pentru 
împlinirea idealului reprezentat de edificarea unei Românii cu adevărat extraordinare, reflex al 
„Soarelui sfânt de pe cer”.9 

Viitorilor electori li se prezenta contrastul existent între celelalte partide politice şi 
formaţiunea lui Codreanu, adepţii acesteia fiind identificaţi de către tot mai mulţi cetăţeni cu 
exponenţii unei noi maniere de a face politică, eliminându-se discursurile demagogice acestea fiind 
înlocuite cu exemple de reală solidaritate interumană şi umilinţă creştină.  

Aceeaşi impresie o aveau şi multe dintre văduvele de război, ori o mare parte a invalizilor, 
faţă de care guvernele de până atunci manifestaseră atitudini preponderent dezinteresate, atunci 
când îi vedeau pe legionari plini de solicitudine, căutând să-i sprijine în diferite moduri. Îi 
considerau sinceri şi puneau mult mai mare preţ pe bunele lor intenţii, deoarece (spre deosebire de 
reprezentanţii altor partide politice), aceştia veniseră în mijlocul lor nu numai cu ocazia campaniilor 
electorale şi se manifestaseră la fel de atent.  

                                                 
6 „Buna Vestire”, 1 decembrie 1937. 
7 Ibidem. 
8 „Adevărul”, 16 decembrie 1937; Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), Fond Preşedinţia 
Consiliului de Miniştri, dosar nr. 42/1938, f. 28. 
9 „Buna Vestire”, 30 iulie 1937. 
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Discursurile legionarilor erau dominate de un stil lapidar, imaginile simple (dar de puternic 
impact emoţional) predominând şi fiind uşor de asimilat de către oameni. Sătenilor li se spunea că 
viitorul lor va fi unul radical diferit, Corneliu Zelea Codreanu punând accent pe cinste, patriotism şi 
muncă, astfel încât ţărănimea românească n-ar mai fi urmat să trăiască sentimentul de înstrăinare cu 
care s-ar fi confruntat nu de puţine ori în trecut.  

Agricultura era privită de către legionari nu numai ca principala resursă economică a ţării ci 
şi ca un prilej de verificare a tezei codreniste a armoniei dintre om şi natură. De aici şi lozinca 
„omul şi pogonul” – susceptibilă de cele mai diferite interpretări şi înţelesuri. În general, 
legionarismul a evitat pe cât posibil capcanele intrării în amănunte programatice, prezentarea unor 
detalii tehnico-administrative, care în mod cert i-ar fi fracturat mesajul real şi i-ar fi îndepărtat pe 
posibilii votanţi. 

Ca şi Adolf Hitler sau Benito Mussolini, Codreanu era un bun cunoscător al psihologiei 
colective, un intuitiv care simţea pulsul mulţimilor şi ştia că latura afectivă era întotdeauna mai 
puternică decât forţa argumentelor raţionale. În mediul rural, acolo unde legionarii acţionau cu 
predilecţie, demonstraţiile sofiste ar fi echivalat cu un dezastru.  

Alte partide au continuat să-i persifleze pe legionari pentru presupusa lor lipsă de substanţă 
programatică, pentru cantonarea în discursuri cu tentă ambiguă, fără soluţii concrete sau termene 
certe de realizare a unor promisiuni.  

Codreanu a rămas însă credincios stilului care-l consacrase, dovedind că ştia mult mai bine 
ceea ce segmente importante ale populaţiei din România doreau să audă. Este evident însă, că fără o 
imagine de onorabilitate şi dezinteres faţă de interesele materiale, cristalizată în timp, adepţii lui 
Codreanu n-ar fi avut nici un fel de credit în ochii alegătorilor.  

O astfel de încredere se câştiga greu şi se menţinea şi mai greu, din această perspectivă, 
meritul lui Codreanu fiind incontestabil. El şi-a dovedit din nou strălucitele calităţi de organizator 
politic, în condiţii dintre cele mai dificile. 

 Legionarismul şi-a însoţit în permanenţă retorica electorală cu o multitudine de imagini 
antisemite la fel de rigide şi de inflexibile, tema evreului aderent la comunism fiind una la care 
Codreanu nu dorea cu nici un chip să renunţe. În unele sate li se vorbea ţăranilor şi despre clişeul 
mai vechi al cârciumarilor de origine iudaică, veşnic „otrăvitori” ai băuturilor oferite spre vânzare 
consumatorilor din mediul rural, scopul secret fiind atât îmbogăţirea elementului evreiesc, cât, mai 
ales distrugerea fibrei biologice a naţiunii române. 

Cu alte prilejuri, legionarii puneau semnul egalităţii între evreime şi acei oameni politici de 
etnie românească, vinovaţi (în opinia lor) de a fi slujit interesele „oculte” şi „antiromâneşti”, pe care 
în mod inevitabil, reprezentanţii iudaismului le-ar fi reprezentat.  

Pe lângă unele exemple relativ viabile existau o sumedenie de acuzaţii gratuite, de scenarii 
simpliste, pe cât de false, pe atât de penibile, care aminteau (prin anacronismul lor) de alte perioade 
istorice. Banii, băuturile otrăvite, compromisurile, şantajul, pactizarea şi jocurile de culise ale 
evreilor ar fi pregătit terenul desăvârşirii distrugerii statului român, instaurarea comunismului de tip 
sovietic constituind apogeul tragediei româneşti.  

Dacă Partidul „Totul Pentru Ţară” (şi respectiv Codreanu) manifestaseră o lăudabilă intuiţie 
în identificarea pe termen lung a pericolului reprezentat de către comunism, era greu de acceptat 
punerea semnului egalităţii între principiile extremei-stângi şi asimilarea acestora de către un întreg 
popor – în cazul de faţă – poporul evreu.  

Deşi nu mai reprezenta de multă vreme o noutate pentru nimeni faptul că o serie de etnici 
evrei din diferite ţări erau aderenţi, simpatizanţi sau susţinători ai ideilor comuniste, nu se putea 
omite existenţa unei burghezii evreieşti în România, animată de principii liberale, cu o contribuţie 
incontestabilă la dezvoltarea economiei şi spiritualităţii româneşti.  

Unii cetăţeni români de origine etnică evreiască luptaseră pe fronturile războiului de 
independenţă în 1877-1878 sau în cadrul Primului Război Mondial, contribuţia lor fiind recunoscută 
de către autorităţile române, aspecte care însă nu reprezentau foarte mult pentru Codreanu şi 
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formaţiunea sa, convinşi că evreii erau în majoritatea cazurilor, elemente radical ostile intereselor 
românismului.10 

Campania electorală din 1937 a fost utilizată de către legionari şi pentru a reaminti jertfa 
celor doi lideri ai săi ucişi în războiul civil din Spania-Ion Moţa şi Vasile Marin. Gestul celor doi 
devenea un argument dureros, nobil şi elocvent pe care formaţiunea lui Corneliu Zelea Codreanu îl 
oferea opiniei publice din România în favoarea susţinerii ideii în conformitate cu care, doar 
legionarismul ar fi reprezentat o reformă autentică a vieţii politice româneşti, reuşind să impună în 
atenţia naţiunii, nu neapărat oameni politici, cât caractere excepţionale, oameni care să nu fie cu 
nimic mai prejos de eroii istoriei, cei ale căror fapte constituiau teme de reflecţie şi prilej de 
idealizare.11 

Nici un alt partid politic din România nu făcuse un asemenea sacrificiu benevol, ilustrând 
prin vieţi umane pierdute, lupta sa împotriva comunismului şi a ateismului. Unii dintre cetăţeni erau 
convinşi că gruparea lui Codreanu ar fi fost o expresie a voinţei divine, care s-ar fi îndurat în sfârşit 
de suferinţele poporului român şi ar fi decis să-l salveze, prin intermediul acestor tineri entuziaşti şi 
pioşi. 

Propagandiştii legionari îl prezentau frecvent pe Codreanu drept un om cu virtuţi 
excepţionale, fundamental diferit de politicienii consacraţi ai momentului, prin imensul său 
ataşament faţă de durerile şi nevoile românilor obişnuiţi, prin dezinteresul organic pentru orice 
formă de îmbogăţire şi prun cultivarea unei vieţi particulare ireproşabile din punct de vedere 
moral.12 

E semnificativ faptul că fondatorul legionarismului a decis ca la alegeri să nu figureze 
nicăieri cap de listă, ci a optat pentru poziţia a doua, în timp ce liderilor organizaţiilor judeţene ale 
Partidului „Totul Pentru Ţară” li s-a sugerat să se plaseze pe ultimul loc.13 

Era o măsură cu totul inedită în peisajul electoral din România, ştiut fiind faptul că liderii 
judeţeni ai partidelor candidau în mod tradiţional pe prima poziţie a listelor, aspectul fiind 
considerat firesc. Era imposibil ca unii dintre viitorii electori să nu fie puternic impresionaţi de acest 
gest, el contribuind la cristalizarea convingerii potrivit căreia partidul lui Codreanu ar fi fost cu totul 
diferit ca mentalitate de celelalte... 

O serie de intelectuali valoroşi ai epocii şi-au manifestat în mod public simpatia pentru 
formaţiunea legionară, cazul lui Sextil Puşcariu fiind unul antologic. Nu în ultimul rând, trebuie 
amintit Mircea Eliade, care, deşi avea doar 30 de ani, era un exponent de mare forţă spirituală a 
generaţiei sale. Publicaţia „Buna Vestire” a iniţiat un ciclu de interviuri cu diferite voci notorii ale 
elitei intelectuale din România, sub genericul – „De ce cred eu în victoria Mişcării Legionare?”. 

Mircea Eliade s-a manifestat cu entuziasm, în ciuda faptului că nu fusese cunoscut până 
atunci ca un aderent al legionarismului. Exista totuşi ceva: o atitudine de revoltă pe care tânărul 
savant nu şi-o putea reprima şi care poate fi, de pildă, excelent observată într-unul din articolele sale 
publicate anterior.  

Astfel, sub titlul „Piloţii orbi”, Mircea Eliade scria, în toamna anului 1937, despre 
exasperarea care îl măcina atunci când asista la presupusa destrămare spirituală şi politică a 
sistemului statal românesc. În opinia lui, după 1918, România intrase într-o zodie cu totul nefastă, 
într-o epocă întunecată, de un rar dramatism.  

Anii 1916-1918 fuseseră ani glorioşi, marcaţi de episoade eroice în cadrul cărora românii 
demonstraseră o capacitate de luptă şi de sacrificiu cu adevărat notabilă. Deşi ar fi fost logic ca 
reîntregirea teritorială să echivaleze cu un start spre prosperitate economică şi prestigiu politic 
naţional, Eliade considera că nu se făcuse aproape nimic în această privinţă, acuzând în bloc toate 
guvernele care se perindaseră până atunci la conducerea ţării.  

                                                 
10 Carol Iancu, Evreii din România. De la emancipare la marginalizare. 1919-1938, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2000, p. 
135. 
11 “Glasul Strămoşesc”, 2 decembrie 1937. 
12 Ibidem. 
13 Corneliu Zelea Codreanu, Circulări şi manifeste, Colecţia „Omul Nou”, München, 1981, p. 218 şi urm. 
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Totul nu ar fi fost decât un joc al oglinzilor strâmbe, un jalnic spectacol demagogic şi 
politicianist marcat de scandaluri, hoţii, imoralitate ridicată la rangul de principiu diriguitor. 

Mircea Eliade identifica furios perioada 1918-1937 cu un dezastru moral, un interval de 
timp risipit în chip nedemn şi având ca efect malefic „surparea statului”.14 S-ar fi pierdut atâţia ani 
în van, România înregistrând un regres interior total. Eliade deplângea faptul că toţi diriguitorii 
perindaţi în fruntea statului ar fi trădat de fapt interesele naţiunii române, subordonându-le 
propriilor lor calcule meschine, circumscrise dorinţei patologice de a se menţine cu ghearele şi cu 
dinţii la putere, de a jefui ţara continuu, cu o febrilitate de violatori care au pierdut de mult orice 
urmă de simţământ omenesc... 

În opinia lui Eliade, cei ce avuseseră răspunderea guvernării României semănau cu nişte 
piloţi care, în loc să vegheze cu clarviziune şi energie la menţinerea drumului bun către viitor, se 
sclerozaseră, metamorfozându-se în nişte momâi, lipsite de vedere, auz, voinţă şi credinţă în 
destinul românesc.  

El îi acuza de pierderea „instinctului statal”, de o incapacitate politică absolută, dublată însă 
de un egoism funciar, de o bezmetică dorinţă de parvenire şi îmbogăţire. Manechinele ridicole care 
ilustrau în opinia lui Eliade clasa politică reprezentativă a României, nu ar fi dorit sub nici o formă 
să renunţe la privilegiile şi la demnităţile pe care le deţineau, mai mult decât atât, înverşunându-se 
faţă de toţi aceia care ar fi îndrăznit să le ameninţe privilegiile şi să le pună în lumină revoltătoarea 
lor lipsă de substanţă. 

Piloţii orbi ai lui Mircea Eliade s-ar fi făcut vinovaţi de păcate de neiertat faţă de poporul 
român, cel mai vizibil dintre acestea fiind însă, capitularea în faţa a ceea ce Eliade credea a fi fost 
expansiunea necontrolată a minorităţilor naţionale din România. Filosoful picta un tablou 
decepţionant al unei Românii care semăna cu un teritoriu al nimănui, invadat de hoarde duşmane, 
barbare, străine de neam şi de credinţa în valorile spiritului. Guvernanţii s-ar fi manifestat cu o 
uimitoare toleranţă, suspectă înţelegere sau apatie faţă de pretenţiile, energia insolenţei şi stilul 
ofensiv al minoritarilor, tot mai convinşi că pot dobândi o poziţie privilegiată faţă de majoritatea 
etnică românească. 

În opinia lui Mircea Eliade, doar minoritatea germană şi cea turcă s-ar fi manifestat cu 
respect, fidelitate şi deci-corectitudine faţă de statul român, însă autorităţile (indiferent de culoarea 
lor politică) n-ar fi ştiut să răsplătească această atitudine, mai mult decât atât, dovedind o ciudată 
indiferenţă faţă de aceste etnii. 

În schimb, evreii ar fi fost principalii profitori ai perioadei de după 1918, prin tendinţa lor de 
a se infiltra şi de a deţine controlul asupra celor mai importante domenii ale vieţii economice şi 
sociale din România. Eliade observa că în Transilvania, ponderea elementului iudaic ar fi crescut 
rapid şi îngrijorător în cadrul oraşelor mari, acolo unde, la rândul lor, maghiarii ar fi menţinut un 
adevărat monopol demografic.  

În optica lui Mircea Eliade şi evreii şi maghiarii şi-ar fi dat mâna pentru a anihila cu totul 
importanţa elementului românesc, iar această conspiraţie tenebroasă n-ar fi fost luată în seamă de 
către responsabilii destinelor ţării, mult prea preocupaţi de propria lor prosperitate personală. 

Eliade se arăta consternat de faptul că România acorda minorităţilor sale naţionale un regim 
considerat de către el inadmisibil de tolerant, periculos pe termen lung pentru ordinea internă a 
statului. El considera că România ar fi fost singurul stat care ar fi respectat efectiv tratatele 
minorităţilor şi credea că s-ar fi cuvenit o schimbare de registru, în sensul unei radicalizări a 
atitudinii. Eliade oferea exemplele altor popoare din Europa care, ar fi sacrificat principiile acordării 
de drepturi pentru minorităţi în favoarea urmăririi intereselor naţionale proprii. Cehii, bulgarii, sau 
sârbii erau cazuri care îl îndreptăţeau pe Mircea Eliade să se întrebe dacă nu cumva guvernele 
statelor respective nu ar fi fost cu adevărat animate de interese naţionale reale, spre deosebire de 
guvernanţii de la Bucureşti, prea obişnuiţi (în viziunea sa), de a invoca tot felul de principii 
umanitariste şi a se ascunde în spatele formulelor juridice... 

                                                 
14 „Vremea”, 13 septembrie 1937. 
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Mircea Eliade dorea o politică naţională agresivă, în sensul unei românizări a acelor regiuni 
pe care el le credea în pericol de a se deznaţionaliza şi unde elementul etnic românesc ar fi fost în 
pericol de diminuare sau chiar dispariţie. Cadrilaterul, Transilvania, Bucovina, Basarabia erau zone 
spre care autorităţile ar fi trebuit să-şi concentreze eforturile în mod deosebit, însă Eliade nu-şi făcea 
iluzii, fiind convins că numai o elită cu adevărat credincioasă comandamentelor naţiunii ar fi avut 
voinţa de a împlini efectiv o asemenea misiune.  

Filosoful credea că românii ar fi putut învăţa de la evrei maniera de a-şi apăra interesele 
fundamentale, prin reunirea energiilor, persuasiune, inteligenţă şi voinţă necurmată. Era 
deziluzionat de vremurile pe care le trăia şi (cu o doză incontestabilă de teribilism romantic) se arăta 
înspăimântat de posibilitatea ca România să-şi rateze în mod iremediabil destinul istoric, din cauza 
conducătorilor săi nevrednici şi neputincioşi. 

Mircea Eliade scria cu o adevărată energie a decepţiei, stilistica sa fiind însă impecabilă şi 
strălucitoare. Tânărul filosof şi cercetător al fenomenului religios universal era probabil sincer pe 
fondul intervenţiei sale şi protestul pe care-l iniţia exprima o stare de spirit caracteristică multor 
tineri intelectuali români. 

Răspunzând anchetei iniţiată de către „Buna Vestire”, acelaşi Mircea Eliade scria că victoria 
legionarismului era firească, ea echivalând cu împlinirea destinului istoric al poporului român.15 

Filosoful vedea în Garda de Fier singura alternativă la o stare de lucruri care i se părea cu 
totul revoltătoare şi de nesuportat. România anului 1937 era văzută de către Eliade ca un spaţiu în 
care modelul democratic s-ar fi balcanizat în chip nefast, transformându-se într-o caricatură şi 
ameninţând ordinea internă cu declanşarea unei catastrofe civile. Ca într-o clădire ce s-ar fi ruinat 
ireversibil, praful, pânzele de păianjeni, secreţiile fiziologice ale rozătoarelor şi insectelor ar fi 
acoperit ca o pecingine blestemată, totul... 

Statul român ar fi fost redus la o colecţie de imagini convenţionale, fără nici un fel de 
corespondent în realitate, pulverizându-se din interior, „surpat de mizerie şi sifilis, cotropit de evrei 
şi sfârtecat de străini”.16. 

Mircea Eliade îşi extindea maniera de extraordinar hermeneut asupra peisajului politico-
social românesc, rezultând judecăţi de valoare paradoxale (care-i vor fi imputate cu vehemenţă 
ulterior, până la moartea sa), în conformitate cu care, formaţiunea lui Corneliu Zelea Codreanu 
trebuia să câştige puterea şi pentru că prin acest act s-ar fi desăvârşit „biruinţa duhului creştin”. 

Eliade credea că Mişcarea Legionară ar fi fost, substanţial, altceva decât partidele politice 
româneşti tradiţionale, trăsăturile sale apropriind-o de fenomenul unei revoluţii creştine. Aprecierea 
lui Eliade surprinde, cu atât mai mult cu cât ea aparţine unui spirit de excepţională deschidere 
intelectuală, profund cunoscător al fenomenului religios universal. 

România legionarismului urma să reprezinte (credea Eliade) un exemplu singular de 
autodesăvârşire morală colectivă, în sensul că un neam întreg şi-ar fi ales ca ideal de viaţă 
monahismul, iar drept mireasă-moartea. Imaginile (deşi splendide în dimensiunea lor pur stilistică), 
produc astăzi , la lectură, un sentiment neliniştitor şi chiar jenant, astfel încât te miri de siguranţa cu 
care Mircea Eliade (probabil aflat într-un moment de exaltare) credea că un astfel de ideal ar fi fost 
compatibil cu specificul poporului român. 

Era greu de crezut că ascetismul răspundea aşteptărilor colectivităţii româneşti, după cum, 
imaginea morţii ar fi putut-o substitui pe aceea a nunţii. Chiar dacă am considera aceste afirmaţii ca 
reprezentând doar un exerciţiu metaforic, e greu să fim de acord cu ele. 

Specificul românilor era prea puţin compatibil cu cultivarea temei morţii sau cu asumarea 
unui exerciţiu de mortificare a instinctelor, în numele unei sfinţenii riguroase. Exemplele care să se 
înscrie într-un asemenea ciclu erau puţine.  

În perioada primei sale experienţe indiene, Mircea Eliade se familiarizase cu yoga şi cu 
întreaga gamă de exerciţii menite a educa voinţa şi instinctele. Era pasionat de conceptul sacralităţii 
şi de întregul său evantai de reprezentări istorico-universale, astfel încât i-a atras atenţia 
dimensiunea mistico-eroică a discursului legionar. Sobrietatea vieţii lui Corneliu Zelea Codreanu şi 
                                                 
15 „Buna Vestire”, 17 decembrie 1937. 
16 Ibidem. 
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maniera prin care adepţii săi îşi popularizau mesajele l-au fascinat, având convingerea că 
descoperise ceea ce căutase o vreme: o concretizare a idealurilor sale livreşti şi spirituale, focalizate 
pe dorinţa de spectaculos şi semnificativ. 

Mircea Eliade considera că legionarismul se deosebea în mod fundamental de toate 
ideologiile (el le numea generic „revoluţii”) care modificaseră în mod esenţial fizionomia politico-
socială a statelor. În opinia sa, comunismul ar fi reprezentat o revoluţie concepută în numele luptei 
de clasă şi al primatului economic; fascismul ar fi avut drept principiu dominant atotputernicia 
statului, iar hitlerismul-supremaţia rasei. Singură, Mişcarea Legionară „s-a născut sub semnul 
Arhanghelului Mihail şi va birui prin harul dumnezeiesc”.17 

Era o figură de stil demnă de un iluminat, ori mai curând de un poet şi nu de un om de 
ştiinţă-aşa cum însuşi Eliade se considera, în ciuda polivalenţei sale intelectuale... 

Şi cu toate acestea, deosebirile pe care el le făcea între diferitele „isme” existente erau 
corecte, iar asimilarea legionarismului fie naţional-socialismului, fie fascismului, nu mai este făcută 
astăzi decât de necunoscătorii fenomenului ori, de persoane care slujesc interese străine analizei 
istorice. 

Eliade exagera însă atunci când identifica în mod plenar legionarismul cu un fenomen al 
spiritualităţii şi totodată al libertăţii, în detrimentul formaţiunilor româneşti care se manifestau în 
acea perioadă. În mod sigur, filosoful asocia formaţiunii lui Codreanu unele dintre caracteristicile 
pe care el le dorea a fi întrupate în planul acţiunii publice. Mişcarea Legionară apărea în această 
reprezentare a lui Mircea Eliade asemenea unei caste de sacerdoţi excepţionali, un ordin monastic şi 
militar, alcătuit din personaje spiritualizate în exces, străine de orice latură biologică, materială şi 
întunecată. 

Era o proiecţie de basm, un amestec de legendă şi vis, exprimând mai curând o stare de 
spirit proprie psihologiei complexe şi contradictorii care purta pecetea stilului eliadian. Mişcarea lui 
Corneliu Zelea Codreanu ar fi oferit celor care intrau în rândurile ei trăirea reală a sentimentului de 
libertate individuală, seninătatea, încrederea în capacităţile individului de a realiza fapte 
excepţionale.  

Răspunzând indirect celor care acuzau legionarismul şi pe Codreanu de ostilitate la adresa 
modelului democratic şi de cultivare a autoritarismului, disciplinei şi supunerii faţă de voinţa unică 
a liderului, Mircea Eliade considera că societatea românească „democratică” , prin diriguitorii săi 
cei mai reprezentativi n-ar fi făcut nimic pentru favorizarea şi încurajarea personalităţilor puternice, 
a tinerilor de caracter, inteligenţi şi patrioţi.  

Dimpotrivă, partidele şi administraţiile ar fi manifestat o deosebită predilecţie pentru 
sicofanţii structurali, inşii lipsiţi de orice verticalitate şi demnitate, mediocri intelectual, dar dotaţi 
cu puternice reflexe slugarnice.  

Astfel de oameni ar fi fost promovaţi şi susţinuţi de către sistemul democratic,, conchidea 
Mircea Eliade şi se arăta cuprins de dispreţ atunci când îi amintea, neomiţând să recurgă şi la 
portretizări simbolice în aquaforte, respectivii fiind numiţi lichele de casă ale diferiţilor potentaţi ai 
momentului. 

Mişcarea Legionară ar fi impus respectarea unei discipline riguroase de către membrii săi , 
însă Eliade era convins că acest aspect ar fi fost mai curând benefic pentru formarea unor 
individualităţi de excepţie, capabile a se impune în planul spiritului, tocmai pentru că reuşiseră să se 
învingă pe ele. 

Recurgând din nou la exemple istorice, Mircea Eliade asocia Mişcarea Legionară cu acele 
grupări medievale de iniţiaţi care cultivau rigoarea disciplinei şi ascultarea , dar, care au permis în 
acelaşi timp ca din rândurile lor să erupă în plan simbolic şi spiritual, figuri de mari reformatori 
morali sau religioşi care au demonstrat prin exemplul personal, că libertatea de manifestare şi cu 
disciplina sunt complementare.  

Cazul iezuiţilor sau al altor ordine călugăreşti ale Bisericii romano-catolice erau considerate 
de către Eliade salutare în susţinerea argumentelor sale în favoarea legionarismului. Filosoful proba 

                                                 
17 Ibidem. 
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acelaşi mare talent stilistic, fiind (în ciuda ideilor discutabile pe care le susţinea) extrem de atractiv 
şi de convingător pentru unii intelectuali. 

Numeroşi tineri erau atraşi de lirismul întunecat şi misterios al frazelor lui Eliade, de 
senzaţia trăirii unui sacrificiu fundamental, menit a regenera însăşi colectivitatea românească în 
ansamblul său. Sâmburele raţional dispăruse aproape cu totul din aceste fructe spirituale care 
rodiseră din sevele talentului uriaş al lui Mircea Eliade, însă mulţi nu realizau că, dincolo de 
spectaculosul joc intelectual al imaginilor se căsca o prăpastie...  

Dorul nestins de afirmare, de acţiune, voinţa de a reforma din temelii o întreagă societate, 
prefăcând în cenuşă simbolurile imoralităţii şi mediocrităţii puteau fi interpretate de către unii, ca un 
îndemn la anarhie, la acţiuni arbitrare şi absurde, de o periculozitate incontestabilă.  

La adăpostul simbolisticii de extracţie morală sau religioasă se puteau ascunde instincte 
primare gata a erupe, sau spirite gregare, cu totul lipsite de fiorul religios creştin invocat cu atâta 
pasiune de către Mircea Eliade.  

Frăţia dintre adepţii Mişcării Legionare, creionată cu o peniţă în flăcări de către tânărul 
filosof putea degenera şi într-o asociere la violenţă, în ciuda trimiterilor de ordin etic sau moral. 

Furat de frumuseţea formală a propriilor sale metafore, Eliade credea că legionarii ar fi fost 
singurii oameni din România care ar fi cunoscut şi trăit la modul autentic principiul libertăţii, 
afirmaţie de o enormitate absolută, care s-ar putea salva doar dacă am considera-o drept un 
fragment al unui poem în proză... 

Era aproape logic ca nici partidele politice să nu fi scăpat de duritatea criticii lui Mircea 
Eliade, acestea fiind acuzate în bloc de a nu fi făcut nimic pentru adevăratele personalităţi, pentru 
creatorii de istorie adevărată, patrioţi, oneşti şi strălucitori... 

Doar Mişcarea Legionară ar fi putut restitui românilor încrederea în virtuţile acţiunii 
publice, impunând ca principiu de acţiune dragostea, în egală măsură de inspiraţie creştină şi 
tradiţional-românească, elementul coagulant al energiilor disparate şi al individualităţilor 
debusolate, condamnate de către politicianismul cupid şi mediocru la un fel de moarte lentă într-un 
fel de închisoare invizibilă... 

Pe drept cuvânt, teama autorităţilor vremii faţă de ceea ce ele numeau pericolul legionar se 
amplifica. Formaţiunea codrenistă avea acum şi o anumită respectabilitate intelectuală , pe care tot 
mai mulţi erau nevoiţi s-o recunoască. Codreanu afişa o reţinere demnă, o economie a mijloacelor 
de expresie care era întreruptă uneori de rostiri clare şi apăsate, în acelaşi stil militar şi profetic. 

Pe de altă parte, guvernanţii credeau că vor obţine totuşi victoria, respectându-se tradiţia 
politică românească în conformitate cu care, executivul care organiza alegerile le câştiga fără nici 
un fel de probleme. 

Finalmente, rezultatele alegerilor parlamentare din 20 decembrie 1937 au surprins întreaga 
opinie publică. Guvernul nu reuşise să obţină procentul minim de 40% din sufragiile care i-ar fi 
prelungit deţinerea puterii. Liberalii lui Gheorghe Tătărescu, în cartel cu Frontul Românesc, partidul 
lui Nicolae Iorga, reprezentanţii etnicilor germani şi ucraineni, reuşiseră să obţină 35,92% din 
totalul voturilor valabil exprimate. Partidul Naţional-Ţărănesc al lui Iuliu Maniu înregistrase 
20,40%, iar „Totul Pentru Ţară” (Mişcarea Legionară) –15,58%.18 

Legionarii avuseseră cei mai mulţi votanţi în judeţul Covurlui – 35,93%, iar cei mai puţini 
(2,05%) în judeţul Vaslui. În Bucureşti obţinuseră 22,44%.19 

Indiscutabil, Mişcarea Legionară înregistrase un rezultat remarcabil, gândindu-ne în primul 
rând la ostilitatea manifestată faţă de ea de către autorităţile statului şi de criticile extrem de dure 
care nu conteniseră nici un moment, orchestrate fiind de presa cu orientare liberală sau de stânga. 

Mărturii ulterioare conduc la concluzia în conformitate cu care, formaţiunea lui Corneliu 
Zelea Codreanu ar fi obţinut în realitate un număr mai mare de voturi, autorităţile influenţând însă 
rezultatul final.  

 
                                                 
18 „Monitorul Oficial”, 30 decembrie 1937, nr. 301, p. 9717; C. Enescu, Semnificaţia alegerilor din decembrie 1937 în 
evoluţia politică a neamului românesc, în „Sociologia românească”, an II, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 1937, p. 523. 
19 Ibidem, p. 716 şi urm. 
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Astfel, Eugen Cristescu (fost director al Serviciului Special de Informaţii Român) declara, pe 8 
mai 1946: 

„ (...) Legiunea a câştigat în acele alegeri un important număr de voturi, ceea ce a dezechilibrat 
viaţa politică a noastră interioară. Au fost obţinute de legionari vreo 500 şi ceva de mii de voturi. 
Realitatea este că prin Serviciile Secrete se ştie că, (...) 300 de mii de voturi au fost camuflate de către 
Ministerul de Interne. Cine a dat Mişcării Legionare atâtea voturi? (...) Multe din acele voturi erau de la 
acei care aveau tot interesul să încurce situaţia politică pe vremea regelui Carol”.20 

 Printre candidaţii formaţiunii lui Corneliu Zelea Codreanu se remarcau o serie de personalităţi din 
diferite domenii, oameni care probau o valoare incontestabilă. 

Dragoş Protopopescu (originar din Călăraşi) avea 45 de ani şi se remarcase ca unul dintre cei mai 
interesanţi eseişti ai perioadei interbelice. Pasionat de cultura şi civilizaţia engleză, cadru universitar, 
publicist, poet, cu un doctorat la Sorbona (obţinut la vârsta de 32 ani), autorul unor volume, impresiona 
prin vasta sa cultură.21 

Ion Găvănescul (născut la Buzău) avea 78 de ani şi fusese profesor de pedagogie în cadrul 
Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi. La 28 de ani obţinuse un doctorat în filosofie la Berlin. Fusese ales 
de patru ori senator în anii trecuţi şi o dată deputat. Specialist de mare valoare, avea o operă comparabilă 
cu a marilor săi omologi europeni.22 

Radu Meitani avea 32 de ani (originar din Bucureşti) şi era conferenţiar universitar în cadrul 
Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Se specializase în drept internaţional public, probând reale 
calităţi ştiinţifice.23 

Tot 32 de ani avea şi Radu Gyr (născut la Câmpulung). Absolvise literele şi era doctorand în 
estetică literară, însă era cunoscut mai ales ca poet de talent, autor a mai multor volume şi principal 
furnizor de versuri pentru cele mai reprezentative melodii legionare.24 

Dan Rădulescu se născuse în Bucureşti, avea 53 de ani şi era profesor universitar la Cluj. Obţinuse 
un doctorat în chimie la Berlin (la vârsta de 29 ani) şi se remarcase ca un mare specialist în domeniul 
cercetărilor chimice.25 

Mihail Manoilescu se născuse la Tecuci, avea 46 de ani şi era profesor universitar de economie în 
cadrul Şcolii Politehnice din Bucureşti. Fusese în câteva rânduri ministru, guvernator al Băncii Naţionale a 
României, senator. Teoretician strălucit al doctrinei corporatismului.26 

Ioan Nisipeanu (52 ani) era născut în Bucureşti, doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti (la 
41 ani) şi fusese inspector general al învăţământului primar şi normal. Scrisese un mare număr de volume 
şi articole cu tematică diversă, majoritatea fiind dedicate psihologiei, filosofiei şi pedagogiei.27 

Generalul în rezervă Mihail Racoviţă se născuse în judeţul Vaslui şi avea 69 de ani. Fusese 
comandant al Jandarmeriei.28 

Grigore Forţu avea 59 de ani, era originar din Bârlad şi fusese inspector general al învăţământului 
secundar. Se specializase pe studiul şi predarea limbii române.29 

Craioveanul Dimitrie Gerota avea 70 de ani şi era unul dintre marii chirurgi ai României, cu o 
activitate impresionantă în domeniu. În 1908 înfiinţase un institut de chirurgie care îi purta numele. 
Profesor de anatomie, doctor în medicină la 25 de ani, cu studii în Germania şi Franţa, membru 
corespondent al Academiei Române, fost senator. Era cunoscut pentru ostilitatea sa notorie faţă de regele 
Carol al II-lea.30 

                                                 
20 Procesul Mareşalului Antonescu. Documente, I, Ediţie îngrijită de Marcel Dumitru Ciucă, Ed. Saeculum I.O., Ed. 
Europa Nova, Bucureşti, 1995, p. 336. 
21 Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea, Material românesc. Oameni şi înfăptuiri, Bucureşti, 1940, p. 698. 
22 Ibidem, p. 342-343. 
23 Ibidem, p. 538. 
24 Ibidem, p. 384. 
25 Ibidem, p. 710 
26 Ibidem, p. 516. 
27 Ibidem, p. 604. 
28 Ibidem, p. 705. 
29 Ibidem, p. 331. 
30 Ibidem, p. 350. 
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În ciuda rezultatului care îl îndreptăţea să se considere mai mult decât mulţumit, Codreanu nu-i 
uitase pe doi dintre camarazii săi, care fuseseră ucişi chiar în perioada derulării campaniei electorale: Ion 
Târcolea (omorât de autorităţi pe 12 decembrie 1937 în localitatea Săveni din judeţul Ialomiţa), respectiv 
Mihail Ţurcanu (ucis pe 14 decembrie 1937 la Siret).31 

Nici această confruntate electorală nu scutise formaţiunea lui Corneliu Zelea Codreanu de victime 
şi presiuni, dar perspectivele care se deschideau legionarismului păreau cu adevărat faste. După 13 ani de 
la înfiinţare, Garda de Fier obţinea consacrarea electorală, o parte a votanţilor români preferând Partidul 
„Totul Pentru Ţară”, dezamăgiţi şi de prestaţia partidelor politice, considerate cu totul dezamăgitoare, 
alcătuite din multe personaje controversate şi, mai ales, imorale. 

În opinia istoricului german Armin Heinen:  
„Succesul Partidului Totul Pentru Ţară în alegerile din decembrie 1937 ar putea fi comparat cu 

câştigul senzaţional de voturi al NSDAP din 1930: într-o fază de polarizare extremă între partidele 
democratice extenuate de luptele interne între fracţiuni, în care un guvern autoritar a pus sub semnul 
întrebării loialitatea faţă de parlamentarismul însuşi, NSDAP şi TPŢ au ieşit învingătoare în alegeri, 
nefiind limpede ce partid politic putea soluţiona criza guvernamentală fără a recurge la mijloace 
extraparlamentare. Legiunea părea o forţă de nestăvilit, care ameninţa asemenea unei maree înalte să 
şteargă totul. Exista totuşi o diferenţă hotărâtoare. În timp ce, în anii următori, ascensiunea Partidului 
Naţional-Socialist a continuat, alegerile din 1937 au devenit pentru Gardă un punct de cotitură”.32 

Pe 23 decembrie 1937, Corneliu Zelea Codreanu a citit în faţa liderilor formaţiunii ceea ce a fost 
denumit „ordinul de închidere a bătăliei legionare”. 

Codreanu a ţinut să felicite, în mod deosebit, organizaţiile legionare din Bucureşti, Arad, Neamţ, 
Timiş-Torontal, Dolj, Covurlui, Teleorman, Brăila, Vlaşca, Gorj, Prahova, Turda, Hunedoara şi Ialomiţa- 
care contribuiseră în mod decisiv la rezultatul electoral final al Partidului „Totul Pentru Ţară”.33 

Pe 28 decembrie, guvernul Tătărescu a demisionat, iar poetul Octavian Goga – preşedintele 
Partidului Naţional-Creştin (9,15% la alegerile din 20 decembrie) a fost însărcinat de către regele Carol al 
II-lea cu misiunea de a forma un nou guvern.34 

Noul premier şi echipa lui se considerau naţionalişti, însă nimeni nu uita faptul că nu acest model 
de naţionalism fusese preferat de către aproape 16% din electorat, ci acela al Gărzii de Fier. Marile calităţi 
intelectuale ale lui Octavian Goga contaseră mai puţin în ochii electoratului cu vederi de extremă-dreapta.  

Corneliu Zelea Codreanu a urmărit cu atenţie prestaţia contradictorie a guvernului Goga, 
abţinându-se însă de la orice critică publică, în pofida atitudinii de ostilitate pe care noul executiv o avea 
faţă de Legiune.  

La 13 ianuarie 1938, liderul Gărzii de Fier a prezentat un comunicat presei, în care se adresa 
pentru prima dată guvernului:  

„(...) Sunteţi un guvern naţionalist. Eu nu am dreptul nici măcar să vă suspectez de buna credinţă, 
chiar atunci când unele lucruri nu le înţeleg sau mi se par greşite. Un om corect nu se poate năpusti 
asupra altui om din primul ceas, înainte de a fi lăsat să-şi pună în aplicare gândurile sale”35. 

Atitudinea lui Codreanu exprima maturitate şi prudenţă, el fiind convins că viitorul lucra în 
favoarea sa, conştient de faptul că adevăratul prim-ministru al noului executiv era, în realitate, regele Carol 
al II-lea, Octavian Goga având doar iluzia guvernării... 

Popularitatea legionarilor atinsese cote deosebit de ridicate, în ciuda faptului că formaţiunea lui 
Codreanu nu ajunsese la guvernare, aşa cum probabil cei ce o votaseră s-ar fi aşteptat.36 

                                                 
31 Cronologie legionară…, p. 136. 
32 Armin Heinen, Legiunea „Arhanghelul Mihail”. O contribuţie la problema fascismului internaţional, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1999, p. 339-340. 
33 Cronologie legionară…, pp. 136-137. 
34 Cuvântările Regelui Carol II. 1930-1940, Fundaţia Pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, Bucureşti, 1940, p. 
294-295; ANIC, Fond Ministerul Propagandei Naţionale, dosar nr. 27/1938, f. 42-43. 
35 Cronologie legionară…, p. 139. 
36 Jovan Ducić, Rapoarte diplomatice din Bucureşti (1937-1939), Ed.Universal-Dalsi, Europoint-Prometej, Bucureşti, 
1998, p. 69. 
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În a doua parte a deceniului al patrulea din secolul al XX-lea, politica externă a Londrei s-a 

bazat tot mai mult pe o strategie prudentă şi egoistă1. Din 1935 până în 1939, Marea Britanie 
urmează chiar o politică de resemnare în faţa inevitabilului2. Winston Churchill îi vedea pe englezi 
„ca pe nişte victime, care, în coloane nesfârşite, mergeau spre abator. Trebuia să-i oprească. Trebuia 
să se trezească acest popor de somnambuli, care duceau Anglia la ruină”3.  

În 1936, Londra a protestat palid în faţa remilitarizării Renaniei4, refuză să se angajeze în 
războiul civil din Spania5 şi nu ia nici o atitudine în faţa creării Axei Roma-Berlin6, extinsă şi-n 
cazul Japoniei prin semnarea Pactului Anticomintern. În 1937-1938 britanicii nu reacţionează 
aproape deloc faţă de atacarea Chinei de către Japonia, faţă de Anschluss şi expansiunea 
dictaturilor7.  

Asemenea acţiuni „de resemnare şi neintervenţie” au atins apogeul la Conferinţa de la 
München din 29/30 septembrie 1938, când Chamberlain acceptă dezmembrarea Cehoslovaciei, 
convins fiind că a salvat pentru multe generaţii pacea pe continent şi în lume. La întoarcerea la 
Londra, pe aeroport, unde a fost întâmpinat şi aclamat de un numeros public, el a fluturat 
documentul pe care-l semnase alături de Daladier, Hitler şi Mussolini şi, sigur de izbândă, s-a 
adresat mulţimii: „Pacea este asigurată pentru generaţia noastră”8.  

Astfel, Conferinţa de la München sacrificase integritatea Cehoslovaciei pe altarul a ceea ce 
adepţii „politicii de conciliere” numeau „cauza păcii”. Münchenul desăvârşea dislocarea totală a 
sistemului de alianţe iniţiat de Franţa. Impresia statelor mici era că sunt supuse unui Directorat al 
celor patru mari puteri, care le impuneau după bunul plac soluţii nedrepte. În lunile ce au urmat, trei 
categorii de fenomene au avut loc: semnarea unor tratate de neagresiune anglo-german şi franco-
german, dispariţia progresivă a statului cehoslovac şi campania de revendicări italiene9. În aceste 
împrejurări, Marea Britanie a renunţat progresiv însă decisiv la conciliatorism, s-a apropiat şi mai 
mult de Franţa.  

Mai mult, odată acordate garanţiile pentru Polonia, Grecia şi România, la 31 martie, 
respectiv 13 aprilie 1939, puterile occidentale şi în special Marea Britanie, în pofida faptului că 
nutreau o profundă neîncredere şi reticenţă faţă de Moscova, au înţeles că aveau nevoie de un 

                                                           
1 Vezi, pe larg, Marusia Cîrstea, Gheorghe Buzatu, Europa în balanţa forţelor. 1919-1939, Bucureşti, Editura Mica 
Valahie, 2007. 
2 Vezi, pe larg, Valentin Ciorbea, Din istoria secolului XX (1918-1939), vol. 1, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2006. 
3 Winston Churchill, Viaţa mea, Timişoara, Editura Helicon, 1998, p. 95.  
4 A. J. P. Taylor, English History, 1914-1945, London, 1965, p. 386-387.  
5 Maurice Baumont, La Faillite de la Paix, vol. II, 1936-1939, Paris, PUF, 1960, p. 709 şi urm. 
6 Ibidem, p. 704-705.  
7 W. N. Medlicott, Contemporary England, London, Longmans, 1967, p. 356 şi urm.  
8 Alan Farmer, Marea Britanie: politica externă şi colonială, 1919-1939, Bucureşti, Editura All, 2000, p. 115.  
9 Jean-Baptiste Duroselle, Istoria relaţiilor internaţionale. 1919-1947, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţelor Sociale şi 
Politice, 2006, p. 172. 
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sprijin sovietic constant şi activ pentru a crea o „barieră” eficientă împotriva unei acţiuni germane, 
previzibile, în estul Europei10.  

În luna aprilie 1939 încep tratative între Franţa – U.R.S.S. – Marea Britanie11.  
În Marea Britanie şi în Franţa o mare parte a opiniei publice era ostilă ideii unei alianţe cu 

Rusia. Cu infinite precauţii s-a decis începerea negocierilor militare. Guvernul britanic tergiversa 
permanent lucrările: într-o notă diplomatică, din 3 august 1939, Cabinetul Chamberlain preciza că 
„Delegaţia britanică va trebui să conducă discuţiile cu cea mai mare lentoare, supraveghind 
îndeaproape negocierile politice”12.  

Spre surpriza generală, în momentul în care semnarea convenţiei militare cu francezii şi 
britanicii părea iminentă, între Germania şi U.R.S.S. se semnează un Pact de neagresiune pe 23 
august 1939. Valabil timp de zece ani, acesta este însoţit de un Protocol secret care recunoştea 
drepturile U.R.S.S. asupra Finlandei, Letoniei, Estoniei şi Basarabiei şi prevedea împărţirea 
Poloniei13.  

Consecinţa imediată a Pactului sovieto-german a fost atacarea Poloniei, la 1 septembrie 
1939, de trupele germane şi lichidarea ei ca stat prin atacul trupelor sovietice, la 18 septembrie 
1939. Împărţirea zonelor de dominaţie s-a pus în practică prin agresiunea germano-sovietică 
împotriva Poloniei şi a fost confirmată prin Tratatul de prietenie şi frontieră germano-sovietic din 
28 septembrie 1939. 

La două zile după atacarea Poloniei, Regatul Unit şi Franţa declară război Germaniei. Întreg 
Imperiul britanic, în afară de Irlanda, se alătură luptei supreme pentru libertate şi democraţie. 
Refuzând ofertele de pace ale Führer-ului, Anglia se cantonează în „războiul ciudat” (phoney war), 
aflat sub semnul tergiversării, şi abia temperat de câteva operaţiuni navale menite să asigure 
securitatea mărilor. Dar, în timp ce în vest nu se întâmpla nimic, Europa de est cunoştea mari 
prefaceri din cauza Uniunii Sovietice, care profita de toate urmările pactului germano-sovietic.  

La sfârşitul lui septembrie şi începutul lui octombrie, celor trei ţări baltice li s-a impus un 
regim de ocupaţie militară; în luna noiembrie, era anexată partea răsăriteană a Poloniei, în timp ce, 
la 28 noiembrie, în faţa refuzului Finlandei de a accepta rectificările de frontieră cerute, Armata 
Roşie trecea la ofensivă. „Războiul de iarnă” a fost extrem de greu pentru sovietici, care au sfârşit 
totuşi prin a birui (martie 1940), obligându-i pe finlandezi să-şi retragă frontiera spre vest şi să 
cedeze Wiborg/Vâborg, importante teritorii în Laponia şi în regiunea Murmansk; de asemenea, când 
războiul a luat amploare în vest, sovieticii s-au grăbit să anexeze ţările baltice, ca şi Basarabia şi 
Bucovina de Nord, răpite României14.  

În ceea ce priveşte interesul Marii Britanii pentru România, după izbucnirea războiului, s-a 
modificat, chiar dacă instrumentele utilizate de Londra au rămas, în general, aceleaşi: reprezentanţa 
diplomatică şi schimburile comerciale; la aceste coordonate principale ale relaţiilor dintre Marea 
Britanie şi România, în perioada 1939-1941, mai putând fi adăugată şi problema petrolului. În 
această perioadă, britanicii au încercat să împiedice, pe cât era posibil, aprovizionarea Germaniei cu 
petrol din România, luând în calcul distrugerea industriei petroliere româneşti şi blocarea tranzitării 
petrolului către Germania15.  

România nu aştepta însă din partea Marii Britanii şi a Franţei doar acest gen de planuri, ci, 
în primul rând un sprijin substanţial pentru înarmare şi angajamentele concrete în direcţia 
consolidării securităţii în sud-estul Europei. La 29 decembrie 1939, guvernanţii români au cerut 
ajutorul neîntârziat al Londrei, exprimându-şi convingerea că în primăvara anului următor „sau 
chiar mai curând”, Moscova va ridica problema Basarabiei, aceasta având drept consecinţă imediată 

 
10 Bogdan-Alexandru Schipor, Politica Marii Britanii la frontiera de Vest a Uniunii Sovietice: 1938-1941, Iaşi, Editura 
Junimea, 2007, p. 137. 
11 Viorica Moisuc, Istoria relaţiilor internaţionale. Până la mijlocul secolului al XX-lea, Bucureşti, Editura Fundaţiei 
România de Mâine, 2003, p. 272-273.  
12 Ibidem, p. 273. 
13 Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. 5, Secolul XX (din 1919 până în zilele noastre), Iaşi, Institutul 
European, 1998, p. 138. 
14 Jean Carpentier, François Lebrun, eds., Istoria Europei, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006, p. 353. 
15 Bogdan-Alexandru Schipor, op. cit., p. 263. 
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invadarea României. O asemenea perspectivă, subliniau diplomaţii români, constituia o ameninţare 
nu numai asupra României, ci asupra întregii Europe16.  

La acea vreme însă, guvernul britanic era mai preocupat să împiedice o eventuală invazie 
italiană a Iugoslaviei, decât să întărească şi să extindă garanţiile pentru România, cu atât mai mult 
cu cât Londra era deja convinsă că încercările de a forma un front comun al României, Turciei şi 
Greciei, cu scopul de a sprijini Iugoslavia, erau pierdere de vreme. Poziţia guvernanţilor britanici 
faţă de România era clar exprimată de Sir George Rendel, reprezentantul Londrei la Sofia, care 
afirma, la sfârşitul lunii aprilie 1940, faptul că nici măcar termenul de „garanţii” nu fusese o alegere 
potrivită, cel puţin în cazul Poloniei şi României, deoarece guvernele celor două state l-au 
interpretat în sensul unei asigurări a integrităţii lor teritoriale, ori ar fi fost mai nimerit ca Marea 
Britanie să fi declarat că va considera drept casus belli o agresiune germană asupra României, fără a 
lăsa totuşi să se înţeleagă că va lupta pe teritoriul României17.  

După primirea ultimatumului sovietic, de la 27 iunie 1940, reprezentantul britanic, Hoare, a 
comunicat Foreign Office-ului detalii despre acest document. Ministrul britanic la Bucureşti 
caracteriza răspunsul guvernului român drept conciliator în ton, deşi în nici un caz de acceptare 
deplină. Rapoartele expediate de Hoare au fost atent analizate de Foreign Office, care au ajuns la 
concluzia că, „din punctul nostru de vedere egoist”, această ocupare a Basarabiei, dacă rămâne 
limitată la acel teritoriu, nu schimbă prea mult situaţia actuală18.  

Totuşi, problema românească rămânea în atenţia cercurilor conducătoare britanice. Astfel, 
titularul Foreign Office-ului, Eden, într-o cuvântare din Parlamentul britanic sublinia că: „Nu 
recunoaştem nici o schimbare teritorială făcută în timpul războiului, dacă aceasta nu s-a efectuat 
prin învoiala şi consimţământul părţilor interesate”19. 

În această perioadă, în vest armatele implicate în război erau mulţumite să aştepte în spatele 
liniilor defensive. Nici una dintre ţările beligerante nu dorea să fie prima care să lanseze masive 
atacuri militare. Marea Britanie intrase în război nepregătită din punct de vedere militar. Forţele 
britanice se limitau la câteva divizii de infanterie, la 500 tunuri şi 200 tancuri, iar aviaţia britanică 
era inferioară celei germane20.  

În schimb, flota navală militară britanică era net superioară celei germane. Responsabilitatea 
ducerii operaţiunilor navale din partea britanică a avut-o Winston Churchill. Flotele anglo-franceze 
se străduiau să asigure blocada Germaniei. În lucrarea The Second World War, Churchill arăta: 
„Blocada împotriva Germaniei era aplicată după metoda folosită şi în războiul precedent. Patrula 
din Nord se instalase între Scoţia şi Islanda şi, la sfârşitul primei luni, un total de aproape 300 000 
tone destinate Germaniei au fost capturate [...] Dincolo de mările britanice, crucişătoarele noastre 
hărţuiau navele germane asigurând, în acelaşi timp, protecţia flotei noastre contra navelor corsar”21. 
Churchill a pus la punct operaţiunea care, la 17 decembrie 1939, a dus la scoaterea din luptă, în faţa 
portului Rio de la Plata, a cuirasatului german „Admiral Graf Spee”22.  

Churchill, în calitatea sa de prim Lord al Amiralităţii, a sugerat planul plantării de mine 
flotante în apele Rinului şi opririi transportului minereului de fier spre Germania prin apele 
teritoriale ale Norvegiei, prin minarea acestor ape. De asemenea, W. Churchill a criticat vehement 
conciliatorismul lui Chamberlain, care tot mai spera la o înţelegere cu Hitler, precum şi modul cum 
se duceau operaţiunile militare. Era ceea ce W. Churchill a denumit ulterior „The Twilight War”, 
intrat în istoriografie sub denumirea de „Războiul Ciudat”23. 

 
16 Ibidem, p. 302. 
17 Ibidem, p. 306. 
18 Marian Zidaru, Relaţii politice şi economice româno-britanice 1939-1947, Bucureşti, Editura Univers Ştiinţific, 2007, 
p. 162-163. 
19 Ibidem, p. 225. 
20 Constantin Buşe, Alexandru Vianu, coord., Istorie universală. Epoca contemporană. 1939-1945, vol. II, Bucureşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, p. 187. 
21 Winston Churchill, The Second World War, vol. II, Londra, Cassell, 1967, p. 33. 
22 Constantin Buşe, Alexandru Vianu, coord., op. cit., vol. II, p. 187.  
23 Camil Mureşan, Alexandru Vianu, Robert Păiuşan, Downing Street 10, Cluj Napoca, Editura Dacia, 1984, p. 286. 



 171

                                                          

După ocuparea Poloniei, Hitler a dispus începerea pregătirilor pentru o mare ofensivă în 
vest. Pentru zdrobirea definitivă şi ocuparea Franţei, comandamentul hitlerist elaborase „Planul 
galben”, care prevedea mai întâi zdrobirea Belgiei şi Olandei, dar, la propunerea amiralului E. 
Raeder de a fi ocupate mai întâi Danemarca şi Norvegia, s-a aplicat „Planul Weserübung”. La 9 
aprilie 1940 Germania a declarat că „ia sub ocrotirea sa” cele două ţări nordice pentru ca ele să nu 
devină bază engleză de atac asupra Reich-ului24. Guvernele Angliei şi Franţei ale căror căi de 
comunicaţie maritime erau serios periclitate, au decis să ajute Norvegia.  

În acest scop trupe anglo-franceze au fost debarcate la Narvik, în nord şi în zona centrală, la 
Alesund, Adalsnes şi Namsos. Dar, inferioare numericeşte, ele au suferit pierderi foarte grele, fiind 
nevoite să se retragă şi să evacueze la începutul lui mai 1940. Abia încheiată campania din 
Norvegia, cea mai mare parte a forţelor germane se întorc împotriva Franţei. Beneficiind, ca şi în 
campaniile precedente, de efectul surprizei totale, comandamentul german, conform planului lui 
von Manstein, îşi lansează ofensiva în zorii zilei de 10 mai 1940, prin Luxemburg, Belgia şi 
Olanda25. 

Cotropirea Danemarcei, eşecul forţelor anglo-franceze şi încercarea de apărare a Norvegiei 
şi începutul invadării Franţei l-au obligat pe Chamberlain să-şi prezinte demisia; regele George al 
VI-lea l-a însărcinat pe Winston Churchill cu formarea guvernului (10 mai 1940). Anunţând 
Parlamentului acceptarea misiunii încredinţate de suveran, W. Churchill, cu francheţa dură, brutală, 
care-i crease numeroşi inamici dar şi numeroşi admiratori, a declarat: „Aş dori să spun Adunării 
acelaşi lucru pe care l-am spus acelora care alcătuiesc noul cabinet: «Nu vă pot oferi nimic altceva 
decât sânge, muncă, lacrimi şi sudoare [...]. Avem în faţa noastră multe luni nesfârşite de lupte şi 
suferinţă». Mă veţi întreba: care este politica noastră? Vă voi răspunde: aceea de a duce războiul pe 
mare, pe pământ şi în aer cu toată forţa noastră şi cu toată puterea pe care ne-o va da Cel de Sus; 
aceea de a duce războiul împotriva unei tiranii monstruoase, care nu a fost întrecută niciodată în 
lista întunecată şi îngrozitoare a crimelor omeneşti. Mă veţi întreba: care este scopul nostru? Pot 
răspunde printr-un singur cuvânt: victoria cu orice preţ, victorie în ciuda oricărei terori, victorie 
oricât de lungă şi anevoioasă ar fi calea; fiindcă fără victorie nu există supravieţuire. În această clipă 
mă simt îndreptăţit să cer ajutorul tuturor şi să spun: înainte, laolaltă, cu puterile noastre strâns 
unite”26. Churchill a format un nou guvern, pe lângă Chamberlain, care avea calitatea de Lord 
Preşedinte al Consiliului Privat (ceea ce însemna o funcţie pur onorifică) şi Halifax au intrat o serie 
de lideri laburişti şi liberali. Guvernul de uniune naţională avea, împreună cu subsecretarii de stat, 
60 membri, aleşi pe motive de capacitate şi pricepere şi mai puţin pe considerente politice. Primul 
ministru împreună cu alţi patru membri ai guvernului (la început, Lordul Halifax şi Neville 
Chamberlain – conservatori, Clement Attlee şi Arthur Greenwood – laburişti) au constituit 
Cabinetul de război (War Cabinet). Sarcinile erau repartizate în mod judicios: Churchill îşi rezervă 
problemele diplomaţiei şi apărării, în vreme ce Attlee, numit viceprim-ministru în 1942, primeşte 
răspunderea frontului din interior (Home Front). Churchill face apel la numeroşi experţi şi la o serie 
de personalităţi din afară, îndeosebi la Anderson pentru conducerea războiului economic şi la liderul 
sindical Bevin pentru Ministerul Muncii27.  

Alţi colaboratori apropiaţi ai lui Churchill au fost generalul Hastings Ismay, şeful statului 
major; magnatul presei britanice Max Beaverbrook, numit ministrul Construcţiilor Aeronautice; 
Anthony Eden, numit în decembrie 1940 ministru de Externe ş.a.28.  

Deosebirile programelor politice de partid erau depăşite de conştiinţa luptei comune. De 
asemenea, W. Churchill a asociat la războiul dus împotriva agresorilor toate dominioanele şi 
coloniile imperiului. Astfel, Canada, Australia, Noua Zeelandă şi India au declarat război statelor 
fasciste29.  

 
24 Anatol Petrencu, Istoria universală. Epoca contemporană. 1939-1945, Chişinău, Editura Museum, 1996, p. 9. 
25 F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, Istoria universală, vol. 3, Evoluţia lumii contemporane, Bucureşti, 
Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 433. 
26 Camil Mureşan, Alexandru Vianu, Robert Păiuşan, op. cit., p. 286. 
27 François-Charles Mougel, Marea Britanie în secolul al XX-lea, Bucureşti, Editura Corint, 2003, p. 70. 
28 Constantin Buşe, Alexandru Vianu, coord., op. cit., vol. II, p. 190. 
29 Camil Mureşan, Imperiul britanic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967, p. 414 şi urm.  
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O altă măsură importantă, impusă de W. Churchill, a fost introducerea şi în Marea Britanie a 
serviciului militar obligatoriu. Mobilizarea este totală fiind extinsă, în decembrie 1941, şi asupra 
femeilor; astfel, numărul combatanţilor a crescut permanent, de la două milioane în 1940 la aproape 
cinci milioane în 194530. Totodată, noul guvern a proclamat starea de asediu, ceea ce i-a permis 
apoi să recurgă la toate măsurile capabile să servească ducerii războiului: mobilizarea întregii 
economii, mobilizarea tuturor resurselor materiale şi umane. 

După căderea Franţei, la sfârşitul lui iunie 1940, Marea Britanie se trezeşte singură, ca o 
ultimă fortăreaţă a libertăţii, împotriva „mareei cafenii” care se năpusteşte asupra Europei31. În iulie 
1940 Hitler a lansat o nouă „ofensivă a păcii”. El era dispus să garanteze securitatea Imperiului 
britanic în schimbul recunoaşterii de către Marea Britanie a cuceririlor Germaniei din Europa. 
Churchill, însă, neîncrezător, şi-a menţinut poziţia şi a îndemnat poporul englez să lupte. În acelaşi 
timp, guvernul Marii Britanii a înţeles că greul războiului de apărare trebuie să revină flotei, dar mai 
ales aviaţiei. În anul 1940, Anglia era singura ţară care dispunea de sistemul de radiolocaţie Radar, 
montat de-a lungul coastei estice, cu semnale centralizate. De asemenea, Anglia mai dispunea şi de 
avioane foarte moderne de vânătoare de tip „Spitfire” şi „Hurricane”, cu un corp de piloţi deosebit 
de bine instruiţi32. 

Refuzul guvernului britanic de a duce tratative cu Hitler l-a determinat pe acesta să pună în 
acţiune planul de invadare denumit „Seelöwe” (Leul de mare) şi care prevedea, în primul rând, 
distrugerea aviaţiei britanice la sol şi în aer, a uzinelor de avioane şi a aerodromurilor, apoi, 
debarcarea a 25 de divizii pe litoralul sudic şi în nord. În acel moment, mijloacele de rezistenţă ale 
Angliei erau cu totul restrânse: 24 de divizii, care dispuneau aproape de o mie de tunuri; corpul 
expediţionar englez fusese silit să abandoneze la Dunkerque aproape întreg armamentul de care 
dispunea: la 8 iunie în metropolă se aflau doar 72 de care de luptă de tipul „Matilda” şi 33 de tipul 
„Crusader”.  

Bătălia Angliei s-a desfăşurat de-a lungul a trei faze în perioada iunie 1940 – iunie 1941. 
Cea dintâi, desfăşurată între 22 iunie şi 17 august s-a caracterizat prin atacuri aeriene asupra 
convoaielor navale britanice şi prin ciocniri între aviaţiile de vânătoare deasupra Canalului Mânecii 
şi a Mării Nordului. În cea de-a doua fază, 13 august – 6 septembrie, germanii au încercat să 
dobândească supremaţia aeriană prin distrugerea aerodromurilor din sudul şi sud-estul Angliei şi 
prin atacarea centrelor industriei aeronautice. Între 7 septembrie 1940 şi 21 iunie 1941 s-a 
desfăşurat ultima fază a bătăliei Angliei, loviturile aviaţiei germane s-au îndreptat împotriva 
potenţialului economic şi militar al Marii Britanii, bombardamentele masive executate asupra 
Londrei şi a altor oraşe engleze urmărind, în acelaşi timp, subminarea moralului populaţiei33. 

În întreaga această perioadă (1940-1941) principala preocupare a guvernului britanic era să 
găsească aliaţi. Churchill continua să fie optimist, convins că derularea evenimentelor va determina 
poate Statele Unite şi U.R.S.S. să intre în război de partea Marii Britanii; şi că această „Mare 
Alianţă” se va dovedi invincibilă34. La sfârşitul anului 1940 Halifax este numit ambasador la 
Washington. Treptat, Statele Unite s-au alăturat Angliei, fără să intre totuşi în război. La 29 ianuarie 
1941, s-au ţinut conferinţe secrete de stat-major între Anglia, Statele Unite şi dominioane, la 
Washington.  

O altă conferinţă, la Singapore, de la 21 la 27 aprilie, cu Australia şi Olanda, a elaborat un 
plan de apărare care a fost pus în aplicare după Pearl Harbor. Deciziile luate la Washington au fost 
de primă importanţă. În caz de intrare a Statelor Unite în război, era precizat că principalul efort 
american trebuia să se exercite pe Atlantic şi în Europa35.  

În martie 1941, promulgarea legii de „împrumut-închiriere” a armamentului („Lend and 
lease Act”) le-a permis să aprovizioneze Anglia, apoi Uniunea Sovietică cu arme şi echipament de 

 
30 François-Charles Mougel, op. cit., p. 66. 
31 Serge Berstein, Pierre Milza, op. cit., vol. 5, p. 143.  
32 Zorin Zamfir, Istoria universală contemporană, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2003, p. 173. 
33 Marcel Jullian, Bătălia Angliei. Iulie-septembrie 1940, Bucureşti, Editura Politică, 1968, p. 11-13. 
34 Alan Farmer, Marea Britanie: politica externă şi colonială, 1939-1964, Bucureşti, Editura All, 2000, p. 21. 
35 Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., p. 256. 
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tot felul36. De menţionat că într-un proiect de tratat Marea Britanie – S.U.A., elaborat în iulie 1941, 
privind cooperarea economică, Departamentul de Stat a inclus – la articolul 7, obligativitatea 
înlăturării după război a barierelor comerciale. Foreign Office s-a opus ideii, pe motiv că nu se ştia 
atunci care va fi situaţia postbelică. Chestiunea a rămas nerezolvată până la Conferinţa Atlanticului. 
Întrevederea ce a dus la realizarea Cartei Atlanticului, dintre Churchill şi Roosevelt, a început la 9 
august 1941, la bordul cuirasatului britanic „Prince of Wales” şi al cuirasatului american „Augusta”, 
ambele ancorate în golful Placentia din Terra Nova (Newfoundland)37. După lungi şi intense discuţii 
între aliaţi, privind unele precizări din Cartă, textul final a fost dat publicităţii în ziua de 14 august 
1941. Din acel moment, în ciuda unor enunţuri mai generale, Carta Atlanticului a fost punctul de 
plecare în elaborarea unor planuri concrete privind organizarea postbelică a lumii38.  

Ecoul celor opt puncte din Carta Atlanticului a fost deosebit de amplu şi complex. Foreign 
Office a analizat detaliat conţinutul Cartei prin prisma intereselor britanice. Dată fiind stipulaţia de 
la punctul 1, era clar că S.U.A. nu vor accepta sugestiile britanice privind dobândirea unor noi 
colonii, în ceea ce priveşte punctul 2, experţii englezi se îndoiau că americanii aveau cunoştinţă de 
complexitatea procesului autodeterminării în Europa. La fel şi în legătură cu punctul 3, privind 
alegerea liberă a formei de guvernământ. De asemenea, cu privire la punctul 6, experţii englezi 
apreciau, în 1941, că S.U.A. nu-şi vor asuma obligaţii privind statutul teritorial al Europei 
postbelice39. Carta Atlanticului a fost prima declaraţie cuprinzătoare de principii la care s-au asociat 
toţi aliaţii, inclusiv Uniunea Sovietică. 

În anul 1941, războiul s-a generalizat. La 22 iunie 1941 U.R.S.S. este atacat; patru milioane 
de oameni, 5000 de avioane, peste 3000 de tancuri, la care s-au adăugat curând întăriri cu trupe 
finlandeze, maghiare, româneşti, italiene, iar mai târziu contingente de voluntari din aproape toată 
Europa, porneau la asaltul citadelei comuniste. La 12 iulie 1941 s-a încheiat acordul sovieto-britanic 
cu privire la acţiunile comune în războiul împotriva Germaniei, prin care părţile se obligau să-şi 
acorde ajutor reciproc (fără a se preciza proporţiile) şi să nu se încheie sub nici un motiv pace 
separată cu inamicul40.  

Acest acord a fost primul document oficial al coaliţiei antifasciste anglo-sovieto-americane. La 7 
decembrie 1941 se produce atacul japonez asupra flotei S.U.A. de la Pearl Harbour. Atacul surprinzător, 
din 7 decembrie, a provocat flotei americane grele pierderi: 7 cuirasate scufundate, 86 alte nave de război 
distruse, 547 avioane avariate şi peste 2500 de morţi; la 8 decembrie 1941, Statele Unite şi Anglia au 
declarat război Japoniei, iar la 11 decembrie, S.U.A. au intrat în război cu Germania şi Italia41. 

Marea Britanie, U.R.S.S. şi S.U.A. au devenit aliate pentru că au fost constrânse să facă acest lucru 
prin atacurile suferite din partea Germaniei şi Japoniei. În anii 1941 şi 1942, Aliaţii au fost obligaţi să 
rămână în defensivă, aşteptând ca fluxul duşman să se oprească. La sfârşitul lui 1942, într-adevăr, pe toate 
fronturile de operaţiuni începe o răsturnare; pretutindeni agresorii sunt opriţi –, deşi Aliaţii nu şi-au folosit 
toate resursele militare, logistice şi economice. Începe o nouă cotitură în desfăşurarea războiului – 
determinată de victoriile flotei americane, din vara anului 1942, din Marea Coralilor şi de la Midway, 
împotriva japonezilor, cât şi de înfrângerea germanilor la Stalingrad. De asemenea, Statele Unite au 
preluat ofensiva în insulele Solomon, unde, după lupte grele (august 1942 – februarie 1943), obţineau 
prima mare victorie strategică, obligând Japonia să evacueze Guadalcanal şi oprindu-i expansiunea. În 
1943, a devenit clar faptul că Naţiunile Unite (în august 1941, Roosevelt şi Churchill semnează Carta 
Atlanticului, document ce stabilea principiile viitoarei colaborări americano-britanice; aceasta a stat la baza 
Declaraţiei Naţiunilor Unite, semnată la 1 ianuarie 1942 de 26 de state antinaziste), care aveau un 

 
36 Jean Carpentier, François Lebrun, eds., op. cit., p. 356. 
37 Constantin Buşe, Nicolae Dascălu, Diplomaţie în vreme de război, Bucureşti, Editura Universităţii, 2000, p. 30. 
38 Ibidem, p. 35. 
39 Ibidem, p. 38. 
40 Camil Mureşan, Alexandru Vianu, Robert Păiuşan, op. cit., p. 291. 
41 Vezi, pe larg: Henri Michel, Al Doilea Război Mondial, Bucureşti, Editura Corint, 2000; Valentin Ciorbea, Din 
istoria secolului XX, vol. 2, Principalele teatre de operaţiuni militare. 1939-1945, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2008; 
Gheorghe Buzatu, România şi războiul mondial din 1939-1945, Iaşi, 1995; Leonida Loghin, Al doilea război mondial. 
Acţiuni militare, politice şi diplomatice. Cronologie, Bucureşti, Editura Politică, 1984; Liddell Hart, Istoria celui de-al 
doilea război mondial, vol. I-II, Bucureşti, Editura Orizonturi, 2006. 
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potenţial de război mult mai mare, au preluat iniţiativa strategică42. În iulie 1943, la Kursk, s-a desfăşurat 
cea mai mare bătălie de tancuri din istorie, în urma căreia Armata Roşie îşi impunea superioritatea pe 
Frontul de Est43. 

Anglo-americanii, la rândul lor, eliberează complet Nordul Africii, iar în vara anului 1943 pun 
piciorul în Europa, printr-o debarcare în Sudul Italiei. În iulie 1943, aliaţii anglo-americani au debarcat în 
Sicilia, unde unităţile italiene nu au depus un efort prea mare, suferind dispreţul şi chiar represaliile 
germanilor. Roma a fost bombardată şi regele a hotărât arestarea lui Mussolini şi scoaterea Italiei din 
război.  

Totodată, Italia a semnat, la 3 septembrie 1943, armistiţiul. Dar, un comando german l-a eliberat 
pe Mussolini, transportându-l în Germania. După o întrevedere cu Hitler, el a fost repus în fruntea unui 
stat-marionetă, în Nordul Italiei. Luptele între aliaţi şi fidelii lui Mussolini, susţinuţi puternic de trupele 
germane, au continuat până în aprilie 1945, când Mussolini a fost prins de membrii rezistenţei italiene şi 
executat (28 aprilie 1945)44. 

În anul 1943, anglo-americanii au început pregătirile pentru deschiderea unui al doilea mare front 
în Europa (aşa cum se va stabili, în noiembrie 1943, la Conferinţa de la Teheran). Operaţiune de debarcare 
în Nordul Europei a fost denumită „Planul Overlord” şi a fost încredinţată generalului american 
Eisenhower. Planul prevedea lansarea unui puternic atac împotriva Germaniei, peste Canalul Mânecii. 
Astfel, după amplă pregătire, la 6 iunie 1944, în ciuda unei violente furtuni, 4 300 de nave de transport, 
precedate de 300 de dragoane şi protejate de 500 de nave de război, au lăsat la ţărm, în Normandia, în cinci 
zone, cinci divizii, în timp ce alte trei erau aeropurtate. „Zidul Atlanticului” nu a rezistat atacului45.  

Germanii au reacţionat cu întârziere, permiţând aliaţilor să ocupe două porturi prin care se puteau 
aproviziona şi o porţiune de plajă de 96 Km. În total au fost debarcaţi, treptat, peste 2 milioane de soldaţi, 
care au început eliberarea Franţei şi a Belgiei. În august 1944 era eliberat Parisul, iar la 2 septembrie 
Bruxelles-ul46.  

Debarcarea din Normandia a creat posibilitate armatei sovietice de înaintare rapidă spre Vest. În 
august 1944, s-a petrecut unul din cele mai controversate episoade ale celui de-al doilea război: insurecţia 
din Varşovia. Ea a fost organizată de rezistenţa poloneză împotriva germanilor. Polonezii au rezistat eroic, 
o lună, fiind înfrânţi, iar oraşul transformat în ruine. În tot acest timp, Armata Roşie, care se afla la doar 60 
de km de oraş, nu a intervenit. În aceeaşi perioadă, ieşirea României din războiul antisovietic – la 23 
august 1944 – a dus la prăbuşirea frontului în Balcani şi a creat noi posibilităţi de înaintare spre Vest. 
Retragerea României din Axă a produs efecte strategice şi tactice imediate, grăbind înfrângerea Germaniei 
şi încheierea cu 200 de zile mai devreme a războiului în Europa47. 

O ultimă ofensivă germană a fost organizată, în decembrie 1944, în Munţii Ardeni. Ea a ţinut în 
loc trupele americane doar zece zile. Aliaţii au reluat ofensiva, pătrunzând pe teritoriul german48. Mai 
mult, aviaţia aliată a trecut la bombardarea masivă a Berlinului şi alte oraşe ale Germaniei. Anglo-
americanii ar fi dorit să nu dea sovieticilor posibilitatea de a ocupa Germania de est. La 11 aprilie 1945, ei 
ajunseseră la 90 km de Berlin, pe Elba. Sovieticii se aflau însă în Germania de Est şi au făcut joncţiunea cu 
aliaţii occidentali la Torgau, pe Elba (25 aprilie 1945).  

După sinuciderea lui Hitler, mai mulţi comandanţi nazişti au înaintat cereri de capitulare. La 9 mai 
1945, Comandamentul german s-a predat. Războiul lua sfârşit în Europa49. 

În Pacific însă, războiul continua cu o duritate extremă. Soarta războiului se decide în gigantice 
bătălii aeronavale, pe care japonezii le pierd una după alta. Cele mai importante se poartă în insulele 
Mariane, în iunie 1944, apoi la Leyte, în octombrie; portavioanele şi cuirasatele japoneze sunt scufundate. 
Stăpâni pe mare, americanii manevrează cum doresc. Sunt cucerite sau neutralizate, pe rând: Insulele 
Solomon, Noua Guinee, Mariane, Palan şi Filipine (în ianuarie 1945). După Filipine sunt cucerite două 

 
42 Constantin Buşe, Nicolae Dascălu, op. cit., p. 25-65. 
43 Serge Berstein, Pierre Milza, op. cit., vol. 5, p. 155. 
44 Liddell Hart, op. cit., vol. II, p. 76-114. 
45 Marusia Cîrstea, Istorie contemporană universală (1919-1947), Craiova, Editura Universitaria, 2008, p. 270. 
46 Vezi, pe larg, Cornelius Ryan, Ziua cea mai lungă, Bucureşti, Editura Politică, 1965. 
47 Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 172-178. 
48 Henri Bernard, Roger Gheysens, Bătălia din Ardeni, Bucureşti, 1989, p. 69-92. 
49 Cyril Buffet, Istoria Berlinului, Bucureşti, 2002, p. 51-52. 
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insule – Iwo Jima şi apoi Okinawa – care dau posibilitatea forţelor americane să se apropie de insula 
Honshu, inima arhipeleagului Nipon.  

Totuşi, japonezii continuă lupta cu mare îndârjire, încât americanii privesc cu suspiciune o 
debarcare în Honshu, al cărei cost îl evaluează la un milion de oameni. Pentru a preîntâmpina pierderi 
masive în armata americană, Statele Unite au lansat, la 6 august 1945, asupra Hiroshimei o bombă 
atomică, care a ucis pe loc între 80 000 şi 100 000 de oameni. O altă bombă atomică a fost lansată, la 9 
august, asupra oraşului Nagasaki. Moartea a 60 000 de oameni la Nagasaki, cât şi ofensiva trupelor 
sovietice în Extremul Orient, au obligat autorităţile nipone să înceteze luptele. Împăratul Hirohito impune 
orice acţiune de luptă, cu toată opoziţia unor militari neînduplecaţi, care-şi fac harakiri. (Aproape toţi 
membrii Statului Major al Armatei nipone s-au sinucis). La 2 septembrie 1945, în golful Tokio, pe 
cuirasatul american Missouri, este semnată capitularea japoneză. Războiul era încheiat, victoria aliată este 
totală50. 

În toată această perioadă, de război neîntrerupt, două obiective majore domină diplomaţia 
britanică: Primul obiectiv decurgea din refuzul oricărui compromis cu puterile Axei. Hotărâţi să ducă lupta 
până la victorie, englezii au fost nevoiţi să găsească aliaţi precum S.U.A. şi U.R.S.S.51; să obţină sprijinul 
ţărilor latino-americane, dobândit în mod definitiv în 1942-1943 (încă dinainte de 10 mai 1940, unităţi 
militare britanice şi franceze au ocupat insulele stăpânite de olandezi în vecinătatea coastei Venezuelei; iar 
mai apoi s-au încheiat o serie de tratate şi convenţii economice şi de protecţie militară între S.U.A., Marea 
Britanie şi statele latino-americane52); să accepte neutralitatea unor state potenţial utile (Turcia, Suedia, 
Spania, Elveţia); să ajute victimele Axei (Franţa, China –, Roosevelt însuşi era pasionat prochinez, fiind un 
membru fondator al „Lobby-ului chinez”53; Iugoslavia); să întreţină şi dezvolte mişcările de rezistenţă 
(Franţa Liberă54, guvernele europene aflate în exil, luptele de partizani din teritoriile ocupate55). Al doilea 
obiectiv se referea la scopurile războiului – eradicarea fascismului, dreptul popoarelor de a fi libere şi 
securitatea colectivă. 

Aceste obiecte, acceptate de Roosevelt încă din august 1941, vor fi în final împărtăşite de 
toţi Aliaţii datorită activităţii constante a lui Churchill şi Eden. Momente de vârf în activitatea 
diplomatică la nivel înalt aveau să fie reprezentate la Conferinţa anglo-americană de la Casablanca 
(Maroc), ţinută între 14 şi 24 ianuarie 1943; Reuniunea Miniştrilor de Externe american (Cordell 
Hull), englez (Anthony Eden) şi sovietic (Viaceslav Molotov), desfăşurată la Moscova între 19 şi 30 
octombrie 1943, cele trei conferinţe la nivel înalt: Teheran (28 noiembrie – 1 decembrie 1943), 
Ialta (4-11 februarie 1945), Potsdam (17 iulie – 2 august 1945), precum şi o serie de alte întâlniri, 
inclusiv la „vârf”, anglo-americane şi anglo-sovietice56. 

După terminarea războiului aceste alianţe practic s-au destrămat: „De îndată ce nu a mai 
existat un fascism împotriva căruia să se unească, capitalismul şi comunismul se pregăteau din nou 
să se înfrunte ca nişte duşmani de moarte”57.  

Începând cu cea de-a doua jumătate a lui 1945, timp de trei întâlniri internaţionale (Potsdam 
în iulie, Londra în octombrie şi Moscova în decembrie), cele două tabere nu reuşesc să se înţeleagă 
în nici o privinţă. Logica politicii de contrainment prevalează asupra celei a tranzacţiilor, fiind 
însoţită de revenirea fantasmelor cu privire la insecuritatea cronică pe care o reprezenta Rusia 
pentru Europa58. 

 
50 Liddell Hart, op. cit., vol. II, p. 419-430. 
51 Jean-Baptiste Duroselle, op. cit., p. 274-287. 
52 Constantin Buşe, Din istoria relaţiilor internaţionale. Studii, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2009, p. 408-449. 
53 Paul Johnson, O istorie a lumii moderne, 1920-2000, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005, p. 383. 
54 Jean Carpentier, François Lebrun, coord., Istoria Franţei, Iaşi, Institutul European, 2001, p. 354-358. 
55 Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor, vol. II, Iaşi, Editura Institutul European, 2000, p. 238-257; Eric Hobsbawm, O 
istorie a secolului XX. Era extremelor. 1914-1991, Bucureşti, Editura Lider, 1994, p. 194-202. 
56 Constantin Vlad, Diplomaţia secolului XX, Bucureşti, Fundaţia Europeană Titulescu, 2006, p. 185. 
57 Eric Hobsbawm, op. cit., p. 212.  
58 Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, Istoria continentului european de la 1850 până la sfârşitul secolului al XX-
lea, Bucureşti, Editura Cartier, 2000, p. 343. 
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Anul 1945, anul în care cea de-a doua mare conflagraţie mondială a luat sfârşit, a găsit 

întreaga lume în efortul de a croi umanităţii un drum nou pe calea păcii, în efortul de înlăturare a 
sechelelor războiului. 

Una din importantele probleme care a stat în faţa comunităţii internaţionale în această 
frământată perioadă a fost şi problema Orientului Mijlociu şi, în special, problema Palestinei, 
devenită cronică încă de la Conferinţa de pace de la Paris din 1919-1920. 

Întrepătrunderea sferelor de interese ale marilor puteri în această regiune (conflictul nedeclarat 
franco-englez2 şi încercarea de penetrare americană), desenul complicat al evoluţiei situaţiei interne 
(divergenţele intercomunitare – arabo-evreieşti –, efortul – de multe ori contradictoriu – de 
stăpânire a dezvoltărilor conflictuale venit din partea puterii mandatare3 etc.) au condus la o situaţie 
explozivă în teritoriul palestinian aflat sub control britanic. 

                                                           
1 Articolul a fost publicat şi în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, Istorie, tom XLIV-XLV, 1998-
1999, Editura Universităţii „Al I. Cuza” Iaşi, 2002, p. 151-161. 
2 La 20 mai 1945, trupele franceze debarcă în Levant (Siria şi Liban) pe coasta orientală a Mediteranei, fapt care 
provoacă izbucnirea revoltei armate în Siria contra trupelor franceze. La 30 mai, Marea Britanie cere Franţei încetarea 
focului în Siria şi transferul comandamentului general al trupelor din Levant în mâinile sale. La 31 mai, Franţa acceptă 
ultimatumul britanic, iar în zilele de 1-2 iunie 1945 trupele britanice ocupă Libanul şi Siria. Abia la 25 iulie 1945 
intervine un acord franco-britanic asupra Levantului. Pentru amănunte vezi: Relaţii internaţionale postbelice, vol. 1, 
1945-1964, Editura Politică, Bucureşti, 1983, p. 19-20; G.E. Kirk, A Short History of the Middle East, F.A. Praeger 
Publishers, New York, 1959, p. 195-230; P. K. Hitti, History of Arabs. From the Earliest Times to the Present, 
MacMillan and Co., London, 1963, p. 234 şi urm.; G. Lenczowski, The Middle East in World Affairs? Fourth Edition, 
Ithaca and London, Cornell Univ. Press, 1981, cap. Siria şi cap. Liban etc. 
3 Vezi Maxime Rodinson, Israel and the Arabs, Penguin Books, 1982, p. 7-37. 
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Vom încerca, pe parcursul acestei lucrări, să prezentăm notele esenţiale ale dialogului 
internaţional cu privire la statutul şi viitorul Palestinei, dialog din perioada 1945-1948, purtat 
îndeosebi în cadrul a două organizaţii: una internaţională O.N.U. şi cealaltă regională, Liga Arabă. 

În demersul nostru, vom insista şi asupra elementelor de istorie evenimenţială în evoluţia lor 
cronologică, deoarece, în lucrările ce abordează (din păcate, în marea majoritate a cazurilor 
superficial) această tematică publicate în ţara noastră, unele date cu semnificaţie majoră sunt omise 
sau greşit plasate în timp4. 

La 22 martie 1945, la Cairo, statele arabe din regiune – Siria, Transiordania (viitoarea 
Iordanie), Irak, Arabia Saudită, Liban, Yemen şi Egipt – întrunite într-o conferinţă la nivel înalt, 
semnează Pactul Ligii Statelor Arabe (statutul fundamental al Ligii Arabe). La aceeaşi conferinţă a 
participat şi un reprezentant al poporului arab din Palestina, care însă nu a semnat Pactul, nefiind 
reprezentantul unui stat recunoscut. Totuşi, conform prevederilor Pactului, reprezentantul poporului 
palestinian face parte de drept din Consiliul Ligii Arabe cu vot deliberativ5.  

Într-un plan prezentat în 1945, la puţin timp după crearea Ligii Arabe, Musa Alami6, 
reprezentantul Palestinei, propunea redobândirea unor părţi a teritoriului palestinian prin 
cumpărarea lor de la proprietarii evrei7. Deşi criticat, planul propus de Alami a demarat prin 
vărsarea unor sume de bani Fondului Naţional Arab. Războiul arabo-israelian din 1948 a determinat 
însă scăderea importanţei acestui plan şi, până la urmă, abandonarea lui8. 

Între timp, la 1 august 1945, în capitala britanică s-au deschis lucrările primei Conferinţe 
sioniste mondiale de după anul 1939. Chaim Weizmann, preşedintele organizaţiei, adresează 
Naţiunilor Unite cererea de a se înfiinţa un stat evreiesc în Palestina, ca unul din rezultatele victoriei 
în cel de-al doilea război mondial. Conferinţa propune totodată un program care urma a fi adresat 
guvernului britanic de către Agenţia evreiască9. 

Situaţia internă din Palestina se agravează din ce în ce mai mult, astfel încât în luna octombrie 
– mai precis la 5 octombrie – încep primele tulburări din seria celor postbelice. În faţa situaţiei 
create în Palestina şi a activităţilor Agenţiei evreieşti de persuadare a guvernelor marilor puteri 
pentru crearea unui stat evreiesc, legaţiile din Washington ale unor ţări membri ale Ligii Arabe 
previn, la 12 oct., printr-un memorandum, guvernul S.U.A. asupra încercării de a se crea un stat 
evreiesc independent în Palestina, situaţie generatoare de război10 în opinia acestora. 

                                                           
4 Vom oferi spre edificare exemplul lucrării M. Georgescu, R. Georgescu, Dosarul problemei palestiniene, Editura 
Politică, Bucureşti, 1977. 
5 Relaţii internaţionale postbelice, vol. I, 1945-1964, Editura Politică Bucureşti, 1983, p. 14-15. 
6 Om politic palestinian cunoscut pentru vederile sale progresiste şi naţionalismul său moderat. 
7 Se estimau cheltuieli de 5.000.000 dolari pe an. Pentru amănunte vezi: J. Hartahi, Palestinians and Israel, Keter 
Publishing House, Jerusalem, 1974, p. 38-39. 
8 R. Ward, D. Peretz, E. M. Wilson, The Palestine State. A National Approach, Kennikat Press, London, 1977, p. 12. 
9 Două precizări sunt necesare: În mod practic, sintagma “Agenţia evreiască” desemnează Organizaţia Sionistă 
Mondială. Am preferat această denumire pentru larga circulaţie de care s-a bucurat în epocă. Programul prezentat 
cuprindea: 1. Crearea unui stat evreiesc în Palestina; 2. Împuternicirea Agenţiei evreieşti de a instala cât mai mulţi evrei 
în Palestina; 3. Acordarea unui împrumut internaţional şi a altor ajutoare pentru transferul primului milion de evrei în 
Palestina; 4. Impunerea de despăgubiri Germaniei; 5. Crearea de facilităţi internaţionale pentru cei ce doresc să se 
stabilească în Palestina. 
10 În S.U.A. preocupările pentru situaţia din Palestina erau mai vechi. Amintim numai câteva dintre ele: în primăvara 
anului 1941 s-a constituit un Comitet, la care au aderat 270 de membri ai Congresului, pentru susţinerea morală a creării 
unui cămin naţional evreiesc în Palestina; în anul 1944 atât democraţii, cât şi republicanii au înscris în programele lor 
electorale un punct prin care se aprobă programul Biltmore adoptat la Conferinţa reprezentanţilor evreilor sionişti din 
America, Europa şi Asia desfăşurată la New York în 1942 la 12 decembrie 1945, Comitetul pentru relaţii externe a 
Senatului a înaintat o rezoluţie (S. Con. Res. 49) prin care se cerea sporirea ajutorului american către evrei şi libera 
imigrare a acestora în Palestina. Pentru mai multe amănunte vezi: E. Dimitriev, La tragédie du peuple palestinien, 
Editions Novosti, Moscou, 1984, p. 18-21 şi The Middle East, Fifth Edition, Congressional Quarterly inc., Washington, 
1981, p. 197. 
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Un important act internaţional survine la 13 noiembrie 1945, când, guvernele american şi 
britanic fac publică declaraţia comună Truman-Bevin care prevedea constituirea unui Comitet mixt 
anglo-american însărcinat cu studierea problemei palestiniene11.  

În raportul prezentat de Comitet, la 20 aprilie 1946, se sublinia că populaţia Palestinei a atins 
la sfârşitul anului 1944 cifra de 1.765.000 persoane, numărul locuitorilor evrei reprezentând 31% – 
554.000 – din totalul populaţiei. În concluziile formulate de Comitet se arăta: “După părerea 
noastră, nici o împărţire nu ar fi viabilă, decât dacă este fundamental acceptabilă pentru evrei şi 
arabi, dar nimic nu arată astăzi că aceasta ar fi situaţia… Deocamdată, Palestina trebuie să rămână 
sub o responsabilitate garantată de Naţiunile Unite”12.  

În timp ce Comitetul mixt anglo-american13 îşi desfăşura ancheta în Palestina, la 9 ianuarie 
1946, Înaltul Comitet Arab respingea propunerea britanică privind acordarea unei permisiuni 
provizorii evreilor de imigrare în Palestina. 

La 2 martie 1946, Liga Arabă anunţă oficial că se va opune prin toate mijloacele creării unui 
stat evreu în Palestina pentru ca, la 24 mai, Înaltul Comitet Arab să ceară Angliei şi S.U.A. 
abrogarea mandatului britanic, încetarea imigrării evreieşti şi retragerea trupelor străine – în speţă 
britanice – din acest teritoriu. Pe linia aceleiaşi poziţii intransigente, într-o reuniune desfăşurată la 
Bludan în Siria – în perioada 8-12 iunie14 – Liga Arabă hotărăşte crearea unui Comitet pentru 
Palestina şi recomandă dezarmarea grupărilor evreieşti aflate în acest teritoriu, precum şi 
interzicerea vânzării de terenuri evreilor.  

Eforturile ţărilor membre ale Ligii Arabe pentru soluţionarea în favoarea arabilor a problemei 
Palestinei continuă; o notă adresată guvernului britanic, la 24 iulie 1946, în care se cerea instaurarea 
unui nou regim în Palestina înainte de sesiunea Adunării Generale a O.N.U. din toamnă, confirmând 
înalta preocuparea a acestei Ligi pentru viitorul Palestinei. 

În urma respingerii propunerilor formulate de Comitetul mixt anglo-american asupra 
Palestinei15, atât de către Înaltul Comitet Arab, cât şi de către Organizaţia sionistă mondială, se 
ajunge la un moment de impas în dialog, secondat de o recrudescenţă a violenţei în Palestina. Pusă 
în faţa unei astfel de complicate situaţii, Londra convoacă, la 10 septembrie 1946, o conferinţă cu 
participarea statelor membre ale Ligii Arabe şi a Agenţiei evreieşti. Delegaţii acesteia din urmă nu 
se prezintă la lucrări şi astfel acest nou şi ultim efort al Londrei eşuează16. 

Presiunile americane asupra Londrei sporesc. La 4 octombrie 1946, preşedintele S.U.A., Harry 
Truman, lansează guvernului britanic un apel în care se cere imperativ permiterea unei imigrări 
evreieşti “substanţiale” şi “imediate” în Palestina, exprimându-se, totodată, acordul S.U.A. pentru 
planul organizaţiilor internaţionale evreieşti privind stabilirea unui “stat evreiesc viabil” într-o parte 
a Palestinei17. 

În faţa imposibilităţii găsirii unei rezolvări acceptabile pentru toate părţile implicate în 
spinoasa problemă (neacceptarea de către părţi a planurilor “Morrison” şi “Bevin”), premierul 
britanic, Ernest Bevin, va recunoaşte, într-o declaraţie făcută la 18 februarie 1947, în Camera 

                                                           
11 Pe lângă crearea Comitetului mixt, declaraţia britanică specifica: „Palestina urmează să devină stat sub tutela O.N.U., 
iar emigraţia evreilor în Palestina va depăşi cifra menţionată în «Cartea Albă» din 1939 cu 1500 de persoane”. Vezi: 
Relaţii…, Editura Politică, Bucureşti, 1983, p. 28-29, şi Les Palestiniens et la crise israelo-arabe, Editions Sociales, 
Paris, 1974, p. 230 şi urm. 
12 Les Palestiniens et la crise israelo-arabe, Editions Sociales, Paris, 1974, p. 241. 
13 Tot acest Comitet mixt va propune la 30 aprilie 1946 admiterea emigrării a 100.000 de evrei europeni în Palestina. 
Din nou Înaltul Comitet Arab protestează energic. 
14 Reuniunea a fost precedată de o întâlnire interarabă la nivel înalt desfăşurată la Cairo în 29 mai cu participarea regelui 
Farouk (Egipt), regelui Abdullah (Transiordania), prinţului moştenitor Emir Saud (Arabia Saudită), prinţului moştenitor 
Emir Abdul Illah (Irak), Emir Seif al Islam (fratele regelui Yemenului), preşedintelui Shukri al Kuwatly (Siria) şi 
preşedintelui Bechra al Khourny (Liban). La această întâlnire s-a căzut de acord asupra respingerii imigrării evreilor în 
Palestina precum şi asupra eliberării Libiei şi a altor ţări arabe. 
15 Se impunea împărţirea Palestinei în trei zone: arabă, evreiască şi a guvernului central. Primele două urmau să aibă 
Adunări proprii (în fapt, o autonomie limitată), iar ultima trebuia să cuprindă Ierusalimul, Bethleemul şi districtul 
Negev administrate de guvernul central controlat de puterea mandatară. 
16 R. Georgescu, M. Georgescu, op. cit., p. 28. 
17 The Middle East, Fifth Edition, Congressional Quarterly Inc., Washington, 1981, p. 197. 
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Comunelor (declaraţia a survenit după ce la 12 februarie se anunţase la Londra sfârşitul fără rezultat 
al negocierilor cu privire la Palestina), eşecul guvernului britanic şi intenţia Marii Britanii de a 
remite mandatul Naţiunilor Unite18.  

Şi, astfel, la 2 aprilie, cabinetul britanic a cerut secretarului general al O.N.U. (Trygve Lie – 
Norvegia) să includă problema Palestinei pe ordinea de zi a Adunării Generale la următoarea 
sesiune ordinară. Pe de altă parte, la 21 aprilie, Egiptul, Irakul, Siria, Libanul şi Arabia Saudită (ţări 
membre ale Ligii Arabe) au adresat şi ele secretarului general cererea de a înscrie următorul punct 
pe ordinea de zi: “Sfârşitul mandatului asupra Palestinei şi proclamarea independenţei ei”. În 
vederea dezbaterii acestei probleme, Adunarea generală a numit într-o sesiune extraordinară, 
desfăşurată în perioada 28 aprilie-15 mai 194719, o Comisie specială – U.N.S.C.O.P. – formată din 
11 ţări: Australia, Canada, Guatemala, India, Iran, Olanda, Peru, Suedia, Cehoslovacia, Uruguay şi 
Iugoslavia, Comisie a cărei menire era cercetarea situaţiei din Palestina la faţa locului. În raportul 
prezentat Adunării generale, la 31 august, Comisia care şi-a desfăşurat activitatea în perioada 16 
iunie-17 iulie în Palestina, după 16 şedinţe plenare şi 86 întâlniri de lucru, s-a pronunţat pentru 
suspendarea imediată a mandatului britanic, prezentând două planuri cu privire la viitorul 
Palestinei: un plan majoritar (susţinut de Canada, Guatemala, Olanda, Peru, Suedia, Cehoslovacia şi 
Uruguay) de împărţire a Palestinei în două state, legate printr-o uniune economică şi un plan 
minoritar (susţinut de India, Iran, Iugoslavia), preconizând crearea unui stat federal. Planul 
majoritar prevedea împărţirea Palestinei într-un stat arab, un stat evreu, iar regiunea Ierusalim şi 
împrejurimile sale să fie declarate zonă internaţională sub administraţia O.N.U. Viitoarele state 
urmau să-şi câştige independenţa după o perioadă de tranziţie de doi ani20.  

Din punct de vedere teritorial, Palestina urma să fie împărţită în şase regiuni principale: trei 
regiuni reprezentând 56% din suprafaţa totală formau statul evreu; celelalte trei regiuni – inclusiv 
enclava Jaffa – reprezentând 43% din totalul teritoriului formau statul arab. Ierusalimul şi 
împrejurimile reprezentând 0,65% din suprafaţă erau declarate zonă internaţională sub administraţia 
O.N.U. În ce priveşte populaţia, se prevedea ca statul evreu să cuprindă 498.000 evrei şi 497.000 
arabi; statul arab 725.000 arabi şi 10.000 evrei, iar Ierusalimul 100.000 evrei şi 100.000 arabi21. 

Planul minoritar prevedea crearea unui stat federal şi o perioadă de tranziţie spre independenţă 
de trei ani. 

Raportul şi concluziile U.N.S.C.O.P. au fost examinate de o comisie ad-hoc. Comisia a respins 
planul minoritar şi a adoptat, după lungi deliberări, planul majoritar de împărţire, introdus într-un 
proiect de rezoluţie votat cu 25 voturi pentru, 13 contra şi 17 abţineri. Acest proiect de rezoluţie a 
fost înaintat la 26 noiembrie 1947 Adunării Generale O.N.U. 

În timp ce organele specializate ale O.N.U. dezbăteau aspectele legate de problema Palestinei, 
Consiliul Ligii Arabe, întrunit la Aaley în Liban, recomanda statelor membre să trimită trupe la 
graniţa cu Palestina pentru a acorda ajutor populaţiei arabe în cazul retragerii trupelor britanice. 

Rareori, scurta istorie a O.N.U. a cunoscut asemenea dezbateri furtunoase şi pasionante ca în 
cazul dezbaterilor legate de problema Palestinei. Cele 57 de state membre ale organizaţiei trebuiau 
să hotărască soarta acestui teritoriu care avea deja o istorie îndelung controversată22.  

                                                           
18 Este interesant de relevat poziţia oscilantă, “nehotărâtă” pe care o aveau unii lideri britanici în faţa problemei 
Palestinei. Se poate aprecia că şi acest lucru a contribuit la eşuarea încercărilor de rezolvare a chestiunii iniţiate de 
Londra. În acest sens vezi: I. Ludo, Democraţia engleză la porţile Ierusalimului, Editura Răspântia, Bucureşti, 1947, p. 
152-157; A. Chouraqui, L’état d’Israel, Presses Univ. de France, Paris, 1978, p. 21 şi urm. 
19 Adunarea a dezbătut trei propuneri: 1. Cererea britanică de a se institui un comitet de anchetă; 2. Cererea statelor 
arabe de a se discuta independenţa Palestinei; 3. Cererile unor organizaţii evreieşti internaţionale de a participa la 
discuţii. La 15 mai se aprobă propunerea engleză şi se naşte U.N.S.C.O.P. 
20 Înaintea declarării efective a independenţei cele două state trebuiau să adopte o constituţie, să prezinte O.N.U. o 
declaraţie cuprinzând unele garanţii şi să semneze un tratat care să stabilească un sistem de colaborare economică care 
să ducă la uniunea economică a Palestinei. Vezi şi: P. M. Holt, Studies in the History of the Near East, Frank Coss, 
London, 1973, p. 131-148; M. Maliţa (coord.), Mecanisme de reglementare paşnică a diferendelor dintre state, Editura 
Politică, Bucureşti, 1982, p. 116-124. 
21 R. Georgescu, M. Georgescu, op. cit., p. 31. 
22 Ibidem, p. 33. 
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Prelungirea discuţiilor a dus la amânarea votului până la 29 noiembrie când rezoluţia de 
împărţire a întrunit 33 de voturi pentru, 13 contra şi 10 abţineri. (Rezoluţia a fost înregistrată în 
documentele O.N.U. cu numărul 181/11). Statele arabe au votat împotrivă, iar dintre marile puteri 
membre permanente ale Consiliului de Securitate O.N.U. Franţa, S.U.A. şi U.R.S.S. au votat pentru, 
Marea Britanie abţinându-se. Rezoluţia a stabilit şi o Comisie a Naţiunilor Unite formată din cinci 
state – Bolivia, Cehoslovacia, Danemarca, Filipine şi Panama – în vederea înfăptuirii planului 
privitor la Palestina. Conform aceleiaşi rezoluţii, trupele britanice trebuiau evacuate până la 1 
august 1948, când se sfârşea şi mandatul englez asupra Palestinei. 

În urma acestei rezoluţii a Adunării Generale a O.N.U., în sesiunea din 8-13 decembrie a Ligii 
Arabe de la Cairo, s-a hotărât adoptarea de măsuri imediate pentru împiedicarea realizării planului 
de împărţire a Palestinei23. 

La 11 decembrie, Marea Britanie face publică hotărârea de a depune mandatul său asupra 
Palestinei la 15 mai 1948, când cele două state palestiniene, cel arab şi cel evreu, urmau să devină 
independente24. 

Odată cu anunţarea hotărârii O.N.U., violenţele din Palestina reizbucnesc şi se amplifică tot 
mai mult (numai în ziua de 25 decembrie s-au înregistrat peste 100 de morţi25) astfel încât Comisia 
celor cinci – creată pentru asigurarea transferului puterilor – solicită Consiliului de Securitate trupe 
care să asigure ordinea. 

La 15 ianuarie 1948, Liga Arabă anunţă că armatele regulate ale membrilor săi vor ocupa 
Palestina în întregime după retragerea trupelor britanice. 

Evoluţiile din zonă determină ca în perioada 16 aprilie-14 mai 1948 să fie convocată cea de-a 
doua sesiune extraordinară a Adunării Generale în problema Palestinei. La 26 aprilie are loc ultima 
conferinţă a şefilor de state arabi la Amman înainte de constituirea statului Israel (14 mai 1948). 
Conferinţa se pronunţă definitiv împotriva creării unui stat evreiesc în Palestina şi îşi afirmă intenţia 
de a i se opune cu forţa26. 

La 14 mai 1948, la miezul nopţii, membrii Consiliului naţional, reprezentând poporul evreu 
din Palestina şi mişcarea sionistă mondială, proclamă crearea statului evreu al Palestinei care se va 
numi Israel. Primul ministru al noului stat a fost ales David Ben Gurion, iar preşedinte provizoriu 
dr. Chaim Weizmann. Noul stat a fost recunoscut de S.U.A. la 11 minute după constituirea lui27 şi 
de către U.R.S.S. două zile mai târziu, la 17 mai 1948. 

                                                           
23 M. Maliţa (coord.), op. cit., p. 119. 
24 Relaţii internaţionale postbelice, vol. I, 1945-1964, Editura Politică, Bucureşti, 1983, p. 68. 
25 Le Monde, 7 iunie 1967. Violenţa în zonă a înregistrat cote tot mai înalte. Astfel, numai în perioada imediat următoare 
Rezoluţiei O.N.U. 181/11, şi, până la constituirea statului Israel, istoria a consemnat o serie de lupte acerbe dintre care 
amintim: la 27 aprilie formaţiuni armate sioniste au pătruns într-un sat arab din apropierea oraşului Jaffa alungând 5.000 
de arabi, în aceiaşi zi grupări armate sioniste au ocupat mai multe cartiere din Ierusalim alungând peste 30.000 de arabi; 
la 28 aprilie, trupe sioniste au ocupat mai multe sate arabe din Galilea expulzând prin forţă toţi locuitorii arabi; în 
intervalul 3-6 mai 1948, formaţiile de luptă sioniste au atacat satele arabe în districtul Beith Shean; la 11 mai grupările 
sioniste au desfăşurat acţiuni de luptă generalizate care au dus la expulzarea a 82.000 de arabi; la 14 mai, în preziua 
proclamării statului Israel, în cadrul operaţiei “Ben Ami” desfăşurată de grupările armate sioniste, a fost ocupat oraşul 
Acra şi împrejurimile fiind expulzaţi peste 30.000 de arabi. A rămas de tristă memorie în istoria poporului arab 
palestinian masacrul de la Derr Yassin (desfăşurat în noaptea de 9/10 aprilie) comis de trupe ale organizaţiilor sioniste 
teroriste “Irgun” şi “Stern” sub conducerea lui Menahem Begin. Nathan Weinstock în lucrarea sa Le sionisme contre 
Israel, estimează la 250.000 numărul arabilor palestinieni constrânşi să părăsească ţara înainte de proclamarea statului 
Israel. Pentru mai multe amănunte privind luptele din zonă şi situaţia creată astfel vezi: E. Dimitriev, op. cit., p. 17-31; 
Y. Harel, Viaţa lui Moshe Dayan, Editura Bimat Moket, Tel Aviv, 1967, p. 81-109; Yousef al Khatib, Agenda 
Palestiniene, Maison de Publication de la Palestine, Damasc, 1975; A. Chouraqui, op. cit., p. 23-32; Menachem Begin, 
Revolta, Editura Dab, Iaşi, f.a. etc. 
26 Relaţii internaţionale postbelice, vol. I, 1945-1964, Editura Politică, Bucureşti, 1983, p. 77. Vezi şi R. Rémond, 
Introduction à l’histoire de notre temps, vol. III, “Le XXe siècle – de 1914 à nos jours”, Editions du Seuil, Paris, 1974, 
p. 258. 
27 În declaraţia făcută de preşedintele H. Truman se afirma: “Guvernul a fost informat că un stat evreu a fost proclamat 
în Palestina şi recunoaşterea lui a fost solicitată de guvernul provizoriu al acelui stat. Statele Unite recunosc guvernul 
provizoriu ca autoritate de facto a noului stat Israel”. Vezi H.S. Commager, Documents of American History, 8th 
Edition, vol. I-II, Appleton Century Crofts, New York, 1968, p. 551-552. 
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În chiar ziua proclamării statului Israel se declanşează primul război israeliano-arab care 
marchează, de altfel, transformarea problemei Palestinei în problema crizei israelo-arabe şi a 
refugiaţilor palestinieni. 

Desigur, o serie de constatări se impun cu evidenţă. În încercarea de rezolvare a problemei 
Palestinei, care a marcat atât de profund relaţiile internaţionale în perioada 1945-1948 şi, în special, 
activitatea O.N.U. şi a Ligii Arabe, ca principale foruri de dezbatere a problemei, se poate remarca 
întreaga strategie politică a marilor puteri interesate în zonă, precum şi iniţiativa politică a ţărilor 
membre ale Ligii Arabe, aflate în efortul de sprijinire a poporului palestinian arab. Se impune 
remarca că atât Liga Arabă, ca organizaţie regională, cât şi O.N.U. nu au reuşit să ofere o soluţie 
reciproc acceptată de părţile aflate în conflict în Palestina, lucru ce se va repercuta negativ asupra 
evoluţiei ulterioare din regiune.  

De asemenea, putem remarca, vis-à-vis de politica britanică în zonă, incapacitatea şi ineficienţa 
acesteia, caracterul ei duplicitar. Un element interesant pentru dreptul internaţional este modalitatea 
propusă şi adoptată de O.N.U. cu privire la soluţionarea problemei, aceasta constituind primul caz 
în care o organizaţie internaţională de mărimea Naţiunilor Unite desenează harta unor viitoare state 
independente pe baza recomandărilor făcute de o Comisie internaţională de anchetă. 

Nu putem încheia fără a sublinia, încă o dată, faptul că problema Orientului Mijlociu şi, în 
special, problema Palestinei s-au înscris pe agenda relaţiilor internaţionale ca probleme majore de 
rezolvarea cărora a depins şi depinde şi astăzi soarta securităţii şi a păcii în lume. 

 181



Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Seria Istorie – Serie nouă, Anul 1, Nr. 1, 2010, p. 182-185 
ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343 (print) 

 
 
 

ECONOMIA ROMÂNIEI ÎN TRANZIŢIA  
LA ECONOMIA DE PIAŢĂ 

 
Prof. univ. dr. Ion ALEXANDRESCU 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti  
 
 
 
După 1989 societatea românească a cunoscut, din punct de vedere economic şi social, o 

prăbuşire fără precedent, sub aspectul duratei şi profunzimii. Timp de peste un deceniu România a 
traversat o criză prelungită, exprimată atât prin accentuarea dezechilibrelor structurale 
macroeconomice şi sectoriale, cât şi prin persistenţa decalajelor dintre cerere şi ofertă, existente în 
proporţii semnificative şi în deceniul al 9-lea al secolului trecut, pe fundalul risipirii avuţiei 
naţionale, diminuării resurselor naturale şi umane, căderii producţiei, productivităţii muncii şi 
eficienţei economice.  

Tranziţia a înregistrat costuri economice şi sociale uriaşe, suportate de marea majoritate a 
populaţiei ţării ale cărei condiţii de viaţă au fost precare. Gestionarea de către guvernanţi a 
greutăţilor generate de transformarea radicală a regimului social-economic a fost dificilă şi deseori 
defectuoasă. 

Anul 1990 marchează începutul restructurării sistemului economico-social pentru trecerea la 
economic de piaţă. Şansele reuşitei erau deosebite. Nu existau regrete faţă de vechiul sistem 
economico-social, iar dezavuarea în bloc a tuturor celor care se aflaseră în funcţii de conducere 
administrativă, de producţie, desfacere sau de altă natură era quasi-unanimă.  

Pentru multele partide politice apărute într-un ritm ameţitor, economia României era o 
“moştenire” grea care trebuia condamnată, destructurată şi chiar lichidată, oricum, împreună cu 
sistemul politic defunct. Lunile ianuarie-martie 1990 au fost dominate de discuţii, dezbateri şi mai 
puţine analize riguroase ale sistemului deficitar în care a funcţionat economia României până în 
1989. 

Viaţa social-economică a României era dominată de populism. Se preconizau şi se adoptau 
măsuri fără acoperire în conţinut economic, care au grăbit apariţia unor noi fenomene negative, pe 
lângă cele deja existente. 

O primă măsură, agreată de populaţie, dar care a avut consecinţe grave pentru evoluţia 
ulterioară a economiei româneşti a fost restituirea “părţilor sociale” ale populaţiei către deţinători, 
care însemnau circa 38 miliarde lei1 revenind fiecărui deţinător circa 10 000 lei, sau trei salarii 
medii la acea vreme. Sumele au fost astfel transferate rapid din sfera producţiei în sfera circulaţiei, 
unde nu exista un volum de mărfuri alimentare sau nealimentare care să poată fi procurat de cei care 
încasaseră sumele respective. 

Veniturile populaţiei au crescut, în ciuda slabelor performanţe în ceea ce priveşte producţia 
naţională şi prin plata celui de-al 13-lea salariu, a cărui contravaloare reclama, la rândul său, un plus 
de bunuri şi servicii pentru populaţie. 

Pe fondul diminuării producţiei şi a insuficienţei unor stocuri de mărfuri suficiente, măsurile 
amintite au stimulat inflaţia. Fenomenul s-a amplificat rapid, având consecinţe dezastruoase pentru 
o economie nepusă la punct cu rigorile pieţei libere. 

În această conjunctură s-a trecut la liberalizarea parţială a preţurilor – o necesitate absolută 
şi condiţie obligatorie pentru trecerea la economia de piaţă – începând cu 1 noiembrie 1990, într-un 
                                                 
1 Constantin Anghelache, România. 2007. Zestrea social-economică la aderare, Ed. Economică, Bucureşti, 2007, p. 
231. 
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moment când nu existau condiţiile necesare pentru a se trece la această acţiune: economia era în 
declin evident, producţia, exportul, investiţiile înregistrau adevărate căderi; procesul de privatizare 
se găsea la început de drum; legile şi instituţiile economiei de piaţă şi instrumentele specifice 
acestei economii nu erau elaborate sau nu funcţionau2. 

S-a trecut, totodată, la dezvoltarea sectorului privat în paralel cu încercarea de restructurare 
şi privatizare a întreprinderilor de stat. La începutul şi sfârşitul anilor ’90 a fost promovată, cu 
precădere, mai ales la sugestia principalelor organisme financiar-bancare internaţionale politica 
fragmentării marilor combinate şi întreprinderi industriale, care s-a dovedit neeficientă. Politica 
“întâi privatizare, apoi restructurare” a fost nepotrivită, investitorii nefiind interesaţi de întreprinderi 
falimentare (sau aduse în stare de faliment), grevate de datorii.  

Privatizarea nu a dus, prin intermediul pieţei, în mod automat, la restructurare. Prof. Joseph 
Stiglitz, fost economist-şef al Băncii Mondiale timp de 3 ani, aflat în dezacord cu politica 
promovată de FMI, aprecia că “accentul pus pe privatizare în defavoarea competiţiei a dus la 
promovarea unui set de facilităţi greşite”. “Este uşor – arăta el – să dai aproape gratis bunuri ce 
aparţin statului, mai ales prietenilor şi colegilor, iar politicienii care conduc procesul de privatizare 
sunt mai motivaţi să procedeze astfel dacă în schimb pot obţine sume de bani, în mod direct sau 
indirect, sub formă de contribuţie la campaniile electorale”3. 

În 1990-1991 s-a încercat adoptarea unor măsuri de restructurare şi retehnologizare a 
întreprinderilor de stat, reuşindu-se doar transformarea lor în regii autonome sau în companii 
comerciale. S-a urmărit, totodată, descentralizarea economică, privatizarea şi încurajarea 
investiţiilor străine. Economia a înregistrat însă căderi catastrofale. 

În 1992-1996 s-a acţionat pentru realizarea unei reforme treptate, promovându-se politica 
paşilor mărunţi. Nu s-a aplicat terapia de şoc, care ar fi impus populaţiei eforturi deosebite în 
schimbul unor rezultate incerte. S-a reuşit totuşi să stopeze căderea economiei şi să imprime o 
creştere economică modestă. Inflaţia s-a redus, iar raportul dintre indicele câştigului salarial şi 
indicele preţurilor de consum a sporit. 

În noiembrie 1996 guvernul de coaliţie format de Convenţia Democratică română, Uniunea 
Social-Democrată şi UDMR a luat locul guvernului minoritar al PDSR, susţinut de PRM, PUNR şi 
PSM. Predarea puterii de către guvernul care organizase alegerile era, evident, o dovadă a 
democratizării vieţii social-politice din România. 

Se aştepta ca noul guvern, potrivit promisiunilor electorale, să realizeze o reformă şi o 
privatizare în ritm alert, însoţită de restructurarea şi privatizarea companiilor de stat, în care 
sacrificiile impuse populaţiei să fie cât mai restrânse. Investiţii şi credite evaluate la peste 60 
miliarde de dolari urmau, potrivit promisiunilor fanteziste ale candidatului CDR la preşedinţia 
României, să invadeze România atrăgând investitorii străini, dar şi români. Se avansa totodată 
existenţa unui număr de specialişti – 15 mii – dispuşi să se implice în programe de dezvoltare 
economică şi socială a României, înarmaţi cu o gândire nouă, liberală, nealterată de experienţa 
vechiului regim.  

Privatizarea, promovată de cei trei prim-miniştrii care s-au perindat în fruntea guvernului în 
cei 4 ani, a fost privită ca un scop în sine, ideologizată, fiind realizată cu precădere pe bază de 
ordonanţe de urgenţă ale guvernului, iar sumele încasate au mers cu precădere direct la consum. 

Privatizările rapide, forţate, nereuşite – netransparente sau direcţionate către clientela 
politică – o adevărată acţiune de înstrăinare a capitalului societăţilor către investitorii români sau 
străini, au fost numeroase. 

La finele anului 2000, PIB-ul scăzuse cu peste 10% faţă de anul 1996. Producţia industrială 
era inferioară cu cca 20% faţă de aceiaşi perioadă, reprezentând sub 50% din nivelul atins în 1989 
deşi se privatizaseră aproape 5 000 de societăţi comerciale care, în mod normal, ar fi trebuit să 
stimuleze creşterea activităţii economice.  

                                                 
2 Florea Dumitrescu, Tranziţia 1990-2004. Experienţa românească, Ed. AGER – Economistul, Bucureşti, 2005, p. 196. 
3 Ibidem, p. 121. 
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Memorandumul convenit în 1999 de Executiv cu FMI4 stabilea obiectivele şi politicile 
economice ale guvernului României. Elaborat şi definitivat în laboratoarele Fondului, documentul 
prevedea închiderea şi lichidarea unui număr de întreprinderi mari, continuându-se astfel 
dezindustrializarea ţării sub lozinca “privatizare-restructurare”. 

Se poate afirma că în perioada 1997-2000 s-a încercat, la cererea FMI, aplicarea unei 
reforme accelerate, însoţită de restructurarea şi privatizarea companiilor de stat. Declinul economic 
s-a accentuat, iar deficitul bugetar şi al balanţei comerciale au crescut, dar sădirea germenilor 
dezvoltării durabile a întârziat. 

Din 2001 s-a adoptat o atitudine pragmatică, deschisă spre economia reală, menită să asigure 
un echilibru între imperativele economiei de piaţă şi cele ale protecţiei şi solidarităţii sociale, 
precum şi o concordanţă între obiectivele pe termen scurt, cele pe termen mediu şi lung şi cerinţele 
integrării europene şi euro-atlantice.  

Obiectivele programului guvernului monocolor PSD, pentru perioada 2001-2004, constau 
în: realizarea unei creşteri economice cu o medie anuală de 5%, bazată pe o contribuţie echilibrată a 
cererii interne şi externe, în condiţiile redresării raportului între import şi export (deteriorat în anii 
anteriori) îmbunătăţirea relaţiei consum-economisire-investiţii; menţinerea deficitului de cont curent 
al balanţei de plăţi în limite suportabile; devansarea creşterii sectorului extractiv şi de producere a 
energiei de către industria prelucrătoare; revitalizarea sectorului zootehnic; reducerea semnificativă a 
inflaţiei la o singură cifră; îmbunătăţirea utilizării resurselor de muncă şi reducerea şomajului; 
diminuarea deficitului bugetar, creşterea salariului real şi a pensiei reale; urgentarea procesului de 
negocieri pe toate capitolele, în vederea pregătirii procesului de preaderare şi apoi de aderare la 
Uniunea Europeană în 2007; continuarea negocierilor cu FMI pentru încheierea unui acord stand-by5. 

Creşterea economică susţinută timp de patru ani apropia România, după mai mult de un 
deceniu şi jumătate, de nivelul atins în 1989 în ceea ce priveşte PIB-ul pe locuitor. Rezultatele 
înregistrate în redresarea economiei şi funcţionarea mecanismelor economiei de piaţă au făcut ca 
Raportul de Ţară al Comisiei Europene pe anul 2004 să recunoască României statutul de economie 
de piaţă funcţională. 

Creşterea constantă a indicatorilor macroeconomici din perioada 2001-2004 a continuat şi în 
următorii ani când coaliţia guvernamentală, alcătuită din Alianţa PNL-PD, Partidul Conservator, 
UDMR şi Grupul Independent al Minorităţilor Naţionale, a avut susţinere parlamentară pentru 
programul anunţat în noiembrie-decembrie 2004. 

 Programul de guvernare pe perioada 2005-20086, generos şi ambiţios prin dimensiuni şi 
obiective, exprima, între altele, opţiunea guvernului pentru restrângerea intervenţiei statului în 
economie şi întărirea funcţiilor acestuia de „garant al libertăţii”, „garantarea şi dezvoltarea 
proprietăţii private”, „restituirea integrală a proprietăţilor abuziv confiscate de regimul comunist, 
tratamentul egal al proprietăţii”, “integrarea deplină a României în structurile economice şi de 
securitate euroatlantice”. 

Opţiunile fundamentale ale guvernului şi principiile de guvernare s-au concretizat în 
introducerea cotei unice de 16% pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice, reducerea cotei 
impozitului pe profit de la 25% la 16%, precum şi reducerea graduală a cotei de impozitare pentru 
contribuţiile la fondurile de asigurări sociale începând cu anul 2006. Alocarea unor sume sporite 
pentru sănătate, pentru cercetare-dezvoltare, educaţie (6% din PIB). Se promitea creşterea pensiilor 
dar şi finalizarea lucrărilor începute la autostrada Bucureşti – Braşov – Tg. Mureş – Cluj-Napoca – 
Oradea-Borş, precum şi a autostrăzii Bucureşti – Constanţa7. 

Este evident că prevederile purtau amprenta unei strategii diferite de cea aplicată de 
guvernul anterior. Cota unică de impozitare de 16% pe venitul persoanelor fizice şi pe profit s-a 
aplicat cu consecvenţă. A rezultat o reducere a încasărilor la bugetul public din profit şi venituri 

                                                 
4 Ibidem, p. 235-241. 
5 Constantin Anghelache, op. cit., p. 126. 
6 Constantin Anghelache, România. 2006. Starea economică înaintea aderării, Ed. Economică, Bucureşti, 2006, p. 527-
697. 
7 Ibidem. 
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personale, compensată prin creşterea accizelor, colectarea mai bună a veniturilor şi o fiscalitate 
lărgită a economiei. Relaxarea fiscală iniţială a fost însoţită de lărgirea fiscalizării şi o tăiere de 
cheltuieli publice8.  

Măsura a avut ca rezultat creşterea sensibilă a veniturilor persoanelor cu venituri mari şi 
sporirea veniturilor imensei majorităţi a salariaţilor cu sume nesemnificative. Ecartul între veniturile 
covârşitoarei mase a populaţiei şi un număr restrâns de angajaţi a crescut semnificativ. Introducerea 
şi aplicarea cotei unice de impozitare a însemnat abandonarea principiului impozitului progresiv, 
aplicat de toate guvernele liberale ale României în perioada interbelică. 

Preconizata restrângere a intervenţiei statului în economie se afla, de asemenea, în opoziţie 
cu politica promovată de naţional liberali în timpul guvernării interbelice.  

Creşterea economică în ritm susţinut, începută timid în anul 2000 şi continuată în anii 
următori, a permis sporirea semnificativă a veniturilor salariaţilor, precum şi ale pensionarilor, 
modalităţi care au condus la sporirea diferenţelor între cei cu venituri superioare şi marea masă a 
angajaţilor şi pensionarilor. 

În anul 2007 indicii câştigului salarial real au depăşit nivelul atins în 1990, reprezentând 
111,8% faţă de 100 în acel an. 

Creşterea PIB s-a realizat pe seama unui deficit tot mai mare a soldului balanţei comerciale 
prin stimularea consumului pe baza unor importuri sporite şi a creşterii deficitului bugetar. În 2005 
acesta a fost de 7 806 milioane euro şi a crescut extrem de rapid, ajungând la 11 759 milioane euro 
în 2006 şi 17 822 milioane euro în 2007. 

Erau cele mai mari deficite comerciale înregistrate de economia României din toate 
timpurile. În 2007, ponderea soldului negativ al balanţei comerciale în PIB a fost de 14,7%, iar 
gradul de acoperire al importurilor din exporturi (FOB/FOB) s-a redus la 62,2%. Deficitului extern 
nu i s-a pus stavilă, constituind în realitate cea mai severă constrângere a economiei. 
Supraconsumul în raport cu producţia şi cu posibilităţile reale ale economiei a devenit îngrijorător. 

Sunt evidente şi alte elemente care indică o creştere “nesănătoasă” a economiei, care o fac 
vulnerabilă în faţa unor provocări externe. 

Structura investiţiilor realizate nu a reuşit să schimbe realmente stadiul de economie 
subdezvoltată şi oricum periferică a României. Contribuţia investiţiilor interne nu a devenit 
precumpănitoare şi hotărâtoare pentru a asigura o dezvoltare economică solidă, iar investiţiile 
străine s-au îndreptat, cu precădere spre activitatea financiară, servicii şi sectorul imobiliar generând 
dezechilibre şi disproporţionalităţi periculoase.  

Investiţiile externe în industrie s-au menţinut la un nivel modest, atât ca pondere cât şi în 
cifre absolute. Lohn-ul din textile a fost înlocuit cu un fel de lohn în domeniul competenţelor auto, 
fapt care reprezintă totuşi un pas înainte. O asemenea structură a investiţiilor străine are în condiţii 
de criză financiară şi/sau economică un impact negativ asupra balanţei de plăţi când intrările sub 
formă de investiţii nu vor putea compensa ieşirile sub formă de repatrieri de profituri sau retrageri 
de capital.  

În ultimii ani s-a încercat a se inocula ideea iluzorie a unei dezvoltări rapide, bazată doar pe 
servicii, fără un suport industrial solid şi fără o agricultură modernă pentru care pledează 
convingător condiţiile pedoclimatice existente în ţara noastră.  

 

                                                 
8 Daniel Dăianu, Pentru o dezbatere serioasă a politicii fiscale, în “Jurnalul Naţional”, din 3 mai 2006. 
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După colapsul comunismului şi dispariţia ecuaţiei bipolare din viaţa internaţională, 

România s-a regăsit într-un spaţiu geopolitic schimbat. Revoluţiile din 1989 au modificat, în mod 
fundamental, harta politică, economică, axiologică şi culturală a lumii. Ele au permis redescoperirea 
participării democratice şi a activismului civic în societăţile din centrul şi estul continentului 
european. Rând pe rând aceste societăţi est-europene au înlocuit guvernele autoritare sub presiunea 
democraţiilor de masă. Cele mai remarcabile schimbări în realitatea politică europeană postrăzboi 
rece au fost unificarea Germaniei şi aşezarea relaţiilor dintre statele din această parte a lumii pe 
baze noi care au pus capăt diviziunii ideologice a continentului european. A început practic, lungul 
drum al acestor societăţi spre integrarea în spaţiul economic şi politic al UE. Procesele de integrare 
s-au desfăşurat într-o tranziţie politică internă caracterizată de căutări identitare, crize, conflicte 
interetnice şi interreligioase.  

Deşi a dominat aproape o jumătate de secol o mare parte a continentului european, imperiul 
sovietic, cu toate eforturile liderului reformator Mihail Gorbaciov, nu a putut să se salveze prin 
politica de glasnost (transparenţă) şi perestroika (reformă economică) şi s-a prăbuşit prin implozie. 
Federaţia Rusă a fost recunoscută în comunitatea internaţională ca stat succesor al Uniunii Sovietice 
şi i-a preluat locul în Consiliul de Securitate al ONU dar cooperarea cu democraţiile occidentale nu 
a fost lipsită de asperităţi şi sinuozităţi1. Statele nou apărute pe ruinele fostului imperiu au intrat 
într-o logică a construcţiei statale cu parcursuri diferite dar şi aici criza şi conflictul au fost 
elementele care au dominat raporturile dintre ele pe de o parte, dintre ele şi Moscova pe de altă 
parte. În spaţiul balcanic, Iugoslavia a avut aceeaşi soartă, însă, destrămarea statului s-a produs 
printr-un lung şi costisitor şir de războaie interetnice şi interreligioase care a marcat istoria sud-
estului European aproape un deceniu2.  

Aceste procese politice şi economice de o complexitate şi dinamică deosebită au influenţat 
climatul internaţional din regiune3. Din această perspectivă se poate spune că nu stabilitatea ci 
instabilitatea a fost caracteristica principală în geopolitica tranziţiei în Balcani şi în spaţiul fostului 
imperiu sovietic. Peisajul relaţiilor internaţionale, în care diplomaţia românească a trebuit să-şi 
croiască drum pentru promovarea intereselor sale, apare cu totul modificat în raport cu perioada 
războiului rece. Pentru prima oară în ultimii 200 de ani (din 1792), România nu mai avea graniţă 

                                                 
1 A se vedea, printre altele, şi Alexey Gromyko, Director Adjunct la Institutul pentru Europa, Academia Rusă de Ştiinţe, 
Discurs la conferinţa Rusia şi Uninea Europeană, organizată de Fundaţia Friedrich Ebert Stiftung şi Institutul Social-
Democrat „Ovidiu Şincai”, Bucureşti, noiembrie 2005, online, http://www.fisd.ro/ PDF/ mater_noi/ 
raport%20dezb_nov05.pdf; Jacques Levesque, 1989. La fin d’un empire. L’URSS et la liberation de l’Europe de l’Est, 
Presses de Sciences Politiques, Paris, f.a., Pierre Lorain, Incredibila Alianţă. Rusia Statele Unite, Editura Ştiinţelor 
Sociale şi Politice, Bucureşti, 2002. 
2 Tom Gallagher, Balcanii în noul mileniu. În umbra războiului şi a păcii, traducere din engleză de Gabriela Ionescu, 
postfaţă de Victor Neuman, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 12-13. 
3 Vladimir Tismăneanu, Marc Morje Howard, Rudra Sil, Eds., Ordinea Mondială după leninism, traducere din limba 
engleză de Viorel Zaicu, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009, p. 66. 
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comună cu statul rus. Pericolul generat de vocaţia expansiunii imperiale ruse4 s-a îndepărtat de 
graniţa estică a României dar acest lucru nu a însemnat, pentru elita politică de la Bucureşti, şi 
eliminarea, în mod automat, a stereotipurilor şi a psihofixaţiilor generate de o istorie a relaţiilor 
ruso-române marcată de conflicte şi rapturi teritoriale. Proclamarea independenţei Republicii 
Moldova (cu o suprafaţă de 33.700 m2 şi o populaţie de 4.4 milioane, în cea mai mare parte români) 
la 27 august 1991 a însemnat apariţia unui al doilea stat românesc pe harta politică a Europei dar şi 
a unui alt focar de criză, conflict şi instabilitate. Moscova a reactivat o mai veche problemă, 
nerezolvată după prima conflagraţie mondială – Transnistria. Relaţiile bilaterale şi multilaterale 
dintre statele situate în proximitatea acestui focar de criză şi conflict au fost marcate de aceste 
evoluţii ca şi de modul cum Moscova a reacţionat în zonă.  

Un alt element important care a influenţat hotărâtor politica externă românească în perioada 
postdecembristă a fost strategia UE de extindere spre Est. Deşi acest proces a fost caracterizat de un 
pluralism de modele şi viziuni a existat un set de valori şi principii care vor constitui, ulterior, 
politica de vecinătate.5 Diplomaţia românească a căutat să răspundă nevoilor instituţiilor europene 
şi euroatlantice de a avea, în contexul unor evoluţii geopolitice post-război rece extrem de 
contradictorii în Balcani, şi în arealul Mării Negre, un mediu de stabilitate şi securitate6. Din această 
perspectivă statul român a desfăşurat o activitate laborioasă, nu lipsită de contradicţii, pentru 
reaşezarea relaţiilor bilaterale cu statele vecine în acord cu noile schimbări din relaţiile 
internaţionale şi cu uzanţele generale acceptate în raporturile dintre state democratice.  

Anul 1989 a fost pentru diplomaţia românească un moment de discontinuitate dar şi de 
continuitate în politica externă prin principiile şi valorile care au fost aşezate la baza relaţiilor sale 
internaţionale: dreptul popoarelor de a dispune de ele însele, respectarea independenţei şi 
suveranităţii naţionale, cooperarea pe baza încrederii şi a respectului reciproc; transparenţa şi 
loialitatea faţă de valorile democratice şi standardele democraţiei liberale. De remarcat faptul că 
întreaga politică externă a României ce a vizat relaţiile cu statele vecine a stat şi sub semnul 
îndeplinirii obiectivului fundamental – integrarea în structurile euroatlantice. Cerinţele conţinute în 
„Studiul asupra lărgirii NATO“, adoptat ca document oficial de Alianţa Nord-Atlantică în toamna 
anului 19957, impuneau şi României ca ţară candidată la integrare să se conformeze acestora. 

Prima ţară dintre vecini cu care România a reuşit să-şi redefinească şi reaşeze raporturile 
bilaterale a fost Bulgaria. Procesele de democratizare şi tranziţia spre un nou tip de societate spre 
care se îndreaptă cele două state constituie un bun suport pentru afirmarea unei noi baze de 
colaborare. Cu ocazia vizitei intreprinse de primul ministru român Petre Roman la Sofia (12 
septembrie 1991) s-a semnat Declaraţia privind relaţiile de bună vecinătate, prietenie şi colaborare 
dintre România şi Republica Bulgaria8. A urmat apoi semnarea la Sofia, în data de 9 decembrie 
1991 a Convenţiei privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător. La puţin timp 
între cele două state vecine a fost finalizat şi s-a semnat (27 ianuarie 1992) la Sofia, Tratatul de 
prietenie, colaborare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Bulgaria9.  

Bunele relaţii dintre cele două state ca şi existenţa unei tradiţii valoroase au condus cele 
două guverne la semnarea şi a altor acorduri, convenţii şi înţelegeri care au vizat reglementarea 
colaborării în diferite domenii de interes comun. În domeniul economic şi comercial au fost 
                                                 
4 Alexandr Dugin, Osnovy geopolitiki. Geopoliticheskoe budushehee Rossii, Artogeia, Moskva, 197, p. 84; B.N. 
Şaptalov, Teoriia i practika expansionzma. Opît silnih derjav, Moskva, 2009, p. 22-29. 
5 Constantin Hlihor, Geopolitica şi geostrategia în analiza relaţiilor internaţionale contemporane, Editura Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006, p. 99; idem, România. Căderea comunismului şi naşterea democraţiei, 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, p. 23-40; Oleg Serebrian, Politică şi geopolitică, Editura Cartier, Chişinău, 
2004, p. 63-64; Eugene B. Rumer, Jeffrey Simon, Contribuţie la o strategie euroatlantică pentru regiunea Mării Negre, 
traducere în limba română de Raluca Hodea şi Andreea Lungu, prefaţă de Sergiu Medar, Editura Universităţii Naţionale 
de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006, p. 7.  
6 Jacob Prada, Interesele de securitate ale României din perspectiva evoluţiilor probabile pe termen scurt şi mediu, ale 
structurilor de putere europene, în vol. Interesul naţional şi politica de securitate, Institutul Român de Studii 
Internaţionale, Bucureşti, 1995, pag. 194-195.  
7 The NATO Handbook. 50th Aniversary Edition, Brussels, 1998, p. 82-83.  
8 „Monitorul Oficial“, nr.174, din 23 iulie 1992; Stan Stoica, op. cit., p. 50. 
9 Ibidem. 
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semnate o serie de acorduri, convenţii şi înţelegeri de interes reciproc cum ar fi: protecţia mediului 
înconjurător (Sofia, 9 decembrie 1991); promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor 
(Bucureşti, 1 iunie 1994); evitarea dublei impuneri şi combaterea evaziunii fiscale (Bucureşti, 1 
iunie 1994); transportul de vehicule şi pasageri prin punctele de frontieră pe sectorul româno-bulgar 
al Dunării; cooperarea în domeniul turismului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Bulgaria (Bucureşti, 10 noiembrie 1998); colaborarea dintre România şi Bulgaria a vizat şi alte 
aspecte de interes pentru cele două popoare. Protecţia mediului înconjurător a făcut obiectul unor 
discuţii şi semnarea unor înţelegeri între Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din 
România şi Ministerul Mediului Înconjurător şi al Apelor din Republica Bulgaria pentru perioada 
2000-2005 (Sviştov, 9 septembrie 2000). Securitatea şi stabilitatea în regiunea balcanică a fost un 
domeniu în care cele două state au colaborat potrivit unor cadre naţionale dar şi mai largi care vizau 
integrarea euroatlantică. Declaraţia privind cooperarea româno-bulgară în domeniul securităţii şi 
apărării, adoptată de guvernele celor două state, la Bucureşti, în ziua de 27 martie 2000, a 
fundamentat principiile pe care s-au dezvoltat relaţiile bilaterale în acest domeniu10. Astfel că între 
Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria s-a semnat 
un protocol privind colaborarea între forţele aeriene (Giurgiu, 28 aprilie 2001) şi unul privind 
cooperarea dintre forţele navale (Sofia, 29 octombrie 2002) asumarea de către cele două state a unor 
responsabilităţi în lupta împotriva crimei organizate, traficului ilicit de stupefiante, substanţe 
psihotrope şi precursori, terorismului şi a altor fapte penale grave a condus autorităţile de la Sofia şi 
Bucureşti la semnarea unui acord în domeniu (Sofia, 9 iulie 2002) şi la stabilirea unui cadru de 
colaborare între jandarmeriile română şi bulgară (Ruse, iunie 2001)11. De menţionat şi buna 
colaborare în domeniul energetic între cele două state ca urmare a semnării unui acord la Sofia în 
2002. 

Dinamica schimburilor comerciale dintre cele două state a cunoscut o creştere constantă fără 
să fie la nivelul posibilităţilor. Edificatoare în acest sens este evoluţia schimburilor comerciale între 
1999 şi 2006. Valoarea totală a comerţului a fost în 1999 de 191,61 milioane dolari şi a crescut la 
peste 1261,6 milioane de dolari, ceea ce a însemnat o creştere de aproximativ 23% şi o pondere 
totală în comertul românesc de 1,6%12. De remarcat că în relaţia comercială cu Bulgaria, soldul este 
pentru perioada analizată pozitiv pentru România, în jurul a 390 milioane de dolari. Nici în 
domeniul investiţiilor lucrurile nu stau mai bine. În România erau înregistrate la sfârşitul anului 
2006, un număr de 608 societăţi mixte româno-bulgare, cu un capital total investit de 11.2 mil. 
USD, cu o pondere de 0,07%, Bulgaria ocupând locul 42 în rândul investitorilor străini prezenţi în 
ţara noastră.13 Colaborarea dintre Bulgaria şi România în cadrul Pactului de Stabilitate din Sud-
Estul Europei poate să fie un cadru generos pentru intensificarea cooperării şi pentru realizarea unor 
proiecte comune. Dintre acestea, cel mai substanţial, în valoare de 180 milioane euro, se referă la 
construirea podului de peste Dunăre, în zona Vidin-Calafat. Acest proiect de colaborare a născut şi 
unele tensiuni şi contradicţii între cele două state14. Diferenţele de abordare nu au fost străine de 
concurenţa dintre cele două ţări în problema coridoarelor europene de transport, de conflictul 
economic legat de exportul de electricitate spre Turcia şi se pare spre Grecia. Nu lipsite de 
importanţă au fost şi rivalităţile diplomatice generate de aspiraţiile lor de integrare euro-atlantică15. 

Relaţiile româno-bulgare în domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei se derulează pe baza 
Acordului interguvernamental privind colaborarea în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii, 
a Programului de colaborare culturală16. La universităţile din Sofia şi Veliko-Târnovo 
funcţionează câte un lectorat de limba şi literatura română, iar la Universitatea din Sofia există o 

                                                 
10 Scurt istoric al relaţiilor bilaterale România-Bulgaria, online, http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=5510.  
11 Ibidem. 
12 Ibidem.  
13 Ibidem. 
14 Tom Gallagher, op., cit., p. 12. 
15 Nestor Ratesh, Faţă în faţă: tensiuni româno-bulgare,  online, http:// www.europalibera.org/ 
content/article/1865922.html. 
16 Scurt istoric al relaţiilor bilaterale România-Bulgaria, online, http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=5510. 
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catedră de filologie română. La Universitatea din Bucureşti şi Craiova funcţionează câte un lectorat 
de limba şi literatura bulgară, iar la Universitatea din Bucureşti există o catedră de filologie bulgară. 

Dacă în planul relaţiilor economice lucrurile n-au evoluat la nivelul posibilităţilor şi 
aşteptărilor, în plan politic, mai ales al eforturilor de integrare în structurile euro-atlantice, 
cooperarea a fost mult mai bună şi eficientă. În prezent aceste raporturi sunt eliberate de ideologii şi 
prejudecăţi şi au un caracter pragmatic, bazat pe înţelegere şi parteneriat în spirit european.  

Politica consecventă de bună vecinătate promovată de statul român şi-a găsit o ilustrare 
adecvată şi în ceea ce priveşte relaţiile cu statele din spaţiul ex-iugoslav. În această parte a 
continentului european prăbuşirea regimului comunist a avut drept consecinţe, printre altele, şi 
creşterea tensiunilor interetnice şi religioase, care au condus la destrămarea statului iugoslav şi la 
apariţia celei mai grave crize de după cel de al doilea război mondial în Europa.17 Principiul care a 
stat la baza relaţiilor cu statele succesoare fostei Federaţii Iugoslave a fost cel al echidistanţei, 
realismului şi pragmatismului. De altfel trebuie menţionat faptul că prima vizită de stat a cuprins 
Slovenia, Croaţia şi Bosnia Herţegovina şi a fost făcută de preşedintele Ion Iliescu abia în mai 1993 
după ce situaţia a ajunsese la un relativ calm18. 

Relaţiile bune cu toate statele din spaţiul fostei Iugoslavii au permis statului român să se 
implice activ în rezolvarea conflictelor apărute, pe calea dialogului şi a negocierilor. România a 
participat, totodată, la acţiunile de menţinere a păcii desfăşurate în acest spaţiu de criză şi războaie, 
în cadrul operaţiunilor susţinute de NATO şi Uniunea Europeană19. 

În primii ani post război rece în relaţiile cu Republica Federală Iugoslavia, România a 
continuat să promoveze o politică de cooperare şi sprijinire a statului iugoslav, în efortul său de 
reintegrare în organizaţiile internaţionale. Raporturile româno-iugoslave au cunoscut în acest 
deceniu de tranziţie postcomunistă două faze distincte20. În primii ani relaţiile în plan politic şi 
economic au fost dacă nu la nivelul aşteptărilor şi al mitului care există în mentalul colectiv 
românesc, potrivit cărora în decursul istoriei cele mai bune relaţii pe care România le-a avut în 
istoria modernă au fost cu Iugoslavia, atunci cel puţin normale. Vizite reciproce la nivelul şefilor de 
stat (1993 Belgrad şi Bucureşti, 1994 Bucureşti, 1996 Belgrad) sau ai primilor miniştri şi ai 
miniştrilor de externe au conturat cadrul pentru semnarea la Belgrad, la 16 mai 1996, a Tratatului cu 
privire la relaţiile de prietenie, bună vecinătate şi cooperare21.  

Tot în aceşti ani au fost semnate şi o serie de acorduri interguvernamentale privind diverse 
domenii de activitate, dintre acestea evidenţiindu-se cele referitoare la colaborarea economică22 şi 
promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (Belgrad, 1995), în domeniul turismului etc. În 
ultimii ani, în contextul crizei din Kosovo, relaţiile bilaterale s-au diminuat treptat. Astfel, în 1998, 
R.F. Iugoslavia ocupa locul 24 în volumul total al comerţului exterior al României, cu aproximativ 
180 milioane dolari, din care 118 la export şi 61 milioane la import. Scăderea cea mai mare a fost în 
anul de vârf al crizei (1999), când comerţul româno-iugoslav a fost de doar 44,8 milioane dolari. 
Schimburile comerciale au început să crească după anul 2000 când volumul lor a ajuns la peste 150 
milioane dolari, cu un sold pozitiv pentru România de peste 20 milioane dolari23.  

Relaţiile româno-iugoslave au fost afectate şi în plan politic, după 24 martie 1999, când 
Belgradul a refuzat să accepte condiţiile impuse de către comunitatea internaţională pentru 

                                                 
17 Oana Popa, „Regional Cooperation and the Prospects for Peace in South-Eastern Europe“, în Central European 
Issues. Romanian Foreign Affairs Review, vol. 5, nr. 2, 1999/2000, pp. 30-31; Challenge of Transition in Central and 
Eeastern Europe, Oxford Univerity Press, 1993; Samary Catherine, Iugoslavia Dismembered, Monthly Review Press, 
1995; Laura Silber, Allan Little, Iugoslavia Death of Nation, T.V. Books, 1996.  
18 Stan Stoica, op., cit., p. 61. 
19 Gheorghe Anghel, The War in Bosnia, 1992-1995: Analyzing Military Asyries and Failures, Military Publishing 
House, Bucharest, România, 2001; Costache Mihăiţă, „The Participation of the Romanian Armed Forces în Peace 
Keeping Operations“, in Romanian Journal of International Affairs, vol. III, nr. 2, 1997; Călin Hentea, Armata română 
în misiuni de pace, Editura Militară, Bucureşti, 1998.  
20 Constantin Hlihor, România. Căderea comunismului şi naşterea democraţiei, p. 384. 
21 Monitorul Oficial, nr. 250, 16 octombrie 1996. 
22 Ibidem. 
23 http//domino.kappa.ro/mae/politica. 
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soluţionarea crizei şi a intrat în conflict deschis cu aceasta. Iugoslavia a făcut obiectul unei ofensive 
aeriene de proporţii a NATO, care a durat până la 10 iunie, când autorităţile iugoslave au acceptat la 
Kumanovo condiţiile comunităţii internaţionale. Pe parcursul conflictului, România s-a situat ferm 
de partea acţiunii NATO24, permiţând accesul fără restricţii în spaţiul aerian al avioanelor de luptă 
(23 aprilie 1999) şi alăturându-se embargoului impus Belgradului. 

Această poziţie a autorităţilor române a iscat o vie discuţie în opinia publică şi în presă cu 
privire la obiectivele şi interesul naţional în politica externă promovată de statul român25. Unele 
jurnale (Libertatea, Jurnalul Naţional, Adevărul etc.) au lansat împotriva iniţiativelor şi deciziilor 
autorităţilor de la Bucureşti cele mai dure atacuri. Comentând aprobarea de survol a spaţiului aerian 
românesc de către avioanele NATO, ziarul „Jurnalul Naţional“ scria: „Ieri, Parlamentul a aprobat 
cererea de survol a NATO; zbor deasupra unui cuib de năuci”26. Editorialistul ziarului „Cotidianul“ 
învinuia diplomaţia românească de incompetenţă, prostie, trădarea interesului naţional, 
iresponsabilitate: „Prostite de acadelele oferite de americani, oficialităţile române au luat-o 
razna”27. Au existat analişti şi ziarişti care, reproşând anumite reacţii, puncte de vedere şi aprecieri 
greşite ale factorilor de răspundere din sistemul puterii, au subliniat că poziţia de principiu a statului 
român nu se putea schimba de la o zi la alta, că, în fond, România nu putea să adopte o poziţie mult 
diferită faţă de cea pe care a adoptat-o.  

   Dezmembrarea fostei Iugoslavii a condus la apariţia unor noi actori statali în Balcani. 
România a recunoscut aceste state cu excepţia Kosovo. În privinţa recunoaşterii acestei provincii ca 
nou stat, poziţia de până acum a Bucureştiului diferă sensibil de aceea a principalilor săi aliaţi 
occidentali, atât cei din NATO cât şi a majorităţii statelor din Uniunea Europeană28. Pentru 
România, situaţia din Kosovo, dar şi toate celelalte regiuni cu probleme asemănătoare din Asia 
Centrală, sud caucaziană şi regiunea Transnistreană pun câteva probleme foarte concrete de 
poziţionare. Cum definim interesul naţional din această perspectivă? Cum abordăm dezacordul 
privind independenţa provinciei Kosovo cu principalii noştri aliaţi occidentali, dezacord care ne 
plasează, paradoxal, chiar dacă din cu totul alte motive, mai aproape de poziţia Rusiei în această 
chestiune? În interiorul UE şi al NATO, astfel de nuanţări vor conta din ce în ce mai mult în 
perioada următoare şi e nevoie de multă abilitate pentru a gestiona o situaţie extrem de complicată.  

Croaţia şi-a proclamat independenţa pe 25 iunie 1991, iar România a recunoscut noul stat la 
18 ianuarie 1992. Relaţiile diplomatice dintre România şi Republica Croaţia au fost stabilite în scurt 
timp, în luna august 1992. Odată cu progresele efectuate de cele două ţări, fiecare pe parcursul 
propriu, în procesul integrării europene, relaţiile bilaterale au crescut în intensitate în ultimii ani, 
atingând în anul 2007 nivelul cel mai înalt şi pe fondul înteţirii participării Croaţiei în procesele de 
cooperare regională. 

Relaţiile economice bilaterale româno-croate sunt guvernate de prevederile Acordului 
Central-European de Comerţ Liber (CEFTA), în cadrul căruia cele două ţări membre, România şi 
Republica Croaţia, au încheiat protocoale bilaterale, în domeniul produselor industriale şi agricole. 
În privinţa comerţului cu produse industriale, acesta a fost liberalizat de la 1 ianuarie 2005, 
permiţând continuarea procesului de creştere atât a exporturilor româneşti pe piaţa croată, cât şi a 
exporturilor croate în România. Există premise ca, în curând, să fie semnat un nou protocol 
bilateral, ce va permite creşterea schimburilor comerciale în domeniul agricol. Concomitent, cele 
două ţări au în atenţie realizarea proiectului privind construirea conductei de transport a petrolului 
din zona Mării Caspice spre Europa Centrală şi de Vest (Constanţa – Omisalj/Trieste)29. La sfârşitul 

                                                 
24 Vezi şi Şerban Pavelescu, Buna vecinătate factor important în asigurarea integrării României în NATO, în vol. 
România NATO. Parteneriat şi cooperare, Institutul pentru Studii de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti, 1999, p. 
190; Marian Chiriac, Intervenţia NATO şi Iugoslavia în „Sfera Politicii”, nr. 70, 1999, p. 16-19; Sabina Fati, Kosovo: 
Interesul naţional şi propaganda antioccidentală, Ibidem, p. 23-28.  
25 Claudiu Săftoiu, „Războiul în presă“, în Sfera Politicii, nr.70, 1999, pp. 29-30. 
26 Libertatea, 23 aprilie 1999. 
27 Cotidianul, 8 aprilie 1999. 
28 Alexandru Lăzescu, Politica externă romînească în faţa testului Kosovo, în „22”, online, 
http://www.revista22.ro/politica-externa-romaneasca-in-fata-testului-kosovo-3935.html.  
29 Oana Popa, op., cit.  
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lunii august 2008, în România, erau înregistrate 147 societăţi mixte româno-croate, cu un capital 
total investit de 4,61 mil. dolari SUA, Croaţia ocupând locul 63 în cadrul investitorilor străini. 
Există o bună colaborare între cele două state şi în domeniul cultural, al educaţiei şi tehnico-
ştiinţific. În 1999 a fost semnat un Protocol interministerial de colaborare culturală care a permis 
realizarea unor acţiuni concrete. Astfel la Universitatea din Zagreb, Facultatea de Filosofie, 
funcţionează un lectorat de limba şi cultura română. La Facultatea de Filologie din cadrul 
Universităţii din Bucureşti există un lectorat de limba croată. Începând cu anul universitar 2005-
2006, limba română a devenit obiect de studiu la Facultatea de Filologie a Universităţii din 
Zagreb30. 

Aderarea României la UE la 1 ianuarie 2007 şi demararea în ritm accelerat a procesului de 
negocieri de către Croaţia au fost momentele cele mai importante în evoluţia relaţiei bilaterale 
dintre cele două ţări care întrevăd un viitor european comun şi o cooperare bine definită. Cel mai 
bun indicator al relaţiilor bilaterale excelente îl constituie ritmul vizitelor bilaterale sau în cadru 
multilateral, care a cunoscut o creştere fără precedent. Edificator în acest sens este numărul mare de 
contacte directe la nivel înalt între şefii de stat sau guvern ale celor două state. Astfel, în perioada 
2007-2008, au avut loc nu mai puţin de 8 asemenea întâlniri31: 8-9 februarie 2007 a avut loc vizita 
la Bucureşti a premierului croat. În anul 2007 premierul Călin Popescu-Tăriceanu între-prinde trei 
vizite de lucru la Zagreb (aprilie 2007, 11 mai 2007 şi 6-7 iulie 2007) prilejuite de diverse 
conferinţe organizate de Croaţia. Trei vizite sunt la nivelul şefilor de stat. La 7 iunie 2007 
preşedintele Croaţiei participă la Summit-ul coridoarelor culturale, organizat de România, iar două 
săptămâni mai tîrziu (24 iunie 2007) preşedintele României participă la Zagreb la Summit-ul 
energiei. Cu ocazia participării la Summit-ul NATO de la Bucureşti (2-4 aprilie 2008) preşedintele 
Croaţiei se va întâlni cu omologul său român. 

Relaţiile diplomatice între România şi Republica Macedonia au fost stabilite în 1992, iar în 
noiembrie 1993 s-a deschis un oficiu consular şi comercial la Skopje. La 11 ianuarie 1995, misiunea 
a fost ridicată la rang de Ambasadă, condusă de un însărcinat cu afaceri, iar de la 1 aprilie 1996, de 
un ambasador extraordinar şi plenipotenţiar32. Tratatul de prietenie şi colaborare dintre România şi 
Republica Macedonia semnat la 30 aprilie 2001 cu ocazia vizitei de stat întreprinsă de preşedintele 
Republicii Macedonia, Boris Trajkovski, şi intrat în vigoare, prin schimbul instrumentelor de 
ratificare, în noiembrie 2002 cu prilejul vizitei preşedintelui Ion Iliescu în Macedonia, a constituit 
baza acordurilor şi fundament al cooperării dintre cele două state. Cooperarea economică dintre 
România şi Macedonia se desfăşoară în conformitate cu prevederile politicii comerciale comune a 
Uniunii Europene, relaţiile economice şi comerciale româno-macedonene sunt reglementate prin 
Acordul de Stabilizare şi Asociere a Macedoniei la Uniunea Europeană. Acest acord stipulează 
liberalizarea graduală a comerţului Macedoniei cu UE până la eliminarea completă a taxelor vamale 
între cele două părţi, la nivelul anului 2011. La nivelul anului 2007 în România existau 58 de 
societăţi mixte româno-macedonene, cu un capital total investit de 443,2 mii dolari, Macedonia 
ocupând locul 96 în topul investitorilor străini, iar volumul schimburilor comerciale dintre cele două 
ţări nu depăşea suma de 170 milioane dolari33. 

Slovenia şi-a proclamat independenţa la 25 iunie 1991 iar România a recunoscut acest fapt 
la 18 ianuarie 1992. Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 28 august 1992, dar numai după un an 
de zile a fost deschisă Ambasada României în Republica Slovenia. Aceasta a fost condusă de un 
însărcinat cu afaceri a.i., până la 23 iulie 1997, când a fost acreditat primul Ambasador al României 
rezident la Ljubljana34. Acest lucru a avut consecinţe asupra dinamicii relaţiilor dintre cele două 
state. În domeniul economic, de exemplu, schimburile comerciale româno-slovene au crescut de la 
21 milioane dolari în 1993, la 133 milioane dolari în anul 2001. Slovenia ocupa locul al 27-lea în 

                                                 
30 Relaţiile diplomatice româno-croate, online http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=5548.  
31 Ibidem. 
32 Relaţiile politico-diplomatice româno-croate online http://skopje.mae.ro/index.php?lang=ro&id=14871.  
33 Adevărul de Ploieşti, online http://www.adevarul.ro/locale/ploiesti/Macedoniei-Industrie-Onorific-Consulat-
Prahova_0_152385413.html. 
34 http://ljubljana.mae.ro/index.php?lang=ro&id=14326.  
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comerţul exterior al României35. Odată cu aderarea României la CEFTA la 1 iulie 1997 se remarcă 
o accelerare a creşterii volumului schimburilor comerciale româno-slovene. Prin cele 21 societăţi 
mixte cu participare de capital sloven, volumul investiţiilor slovene în România s-a ridicat la 0,467 
milioane dolari, Slovenia situându-se pe locul 76 în clasamentul investitorilor străini în România.  

Relaţiile politico-diplomatice dintre România şi Bosnia-Herţegovina au fost stabilite la 1 
martie 1996. Cele două state au deschis ambasade la Bucureşti (20 noiembrie 2006) şi Sarajevo (28 
martie 1998). A urmat o linie ascendentă a raporturilor dintre aceste două state, fiind circumscrise 
strategiei prioritare de politică externă a României în raport cu întreg spaţiul vest-balcanic.  

Relaţiile României cu statele balcanice desprinse din fosta Iugoslavie au avut ca factor 
catalizator şi elementul românesc din acest areal geografic36. Această comunitate prezintă o 
importantă particularitate în raport cu altele, dat fiind faptul că ea nu are o patrie în Balcani la care 
să se raporteze. Pentru a susţine eforturile de menţinere a identităţii etnice româneşti în arealul 
balcanic, în rândul unor comunităţi care încearcă să-şi creeze instituţii culturale, educaţionale şi 
religioase în limba maternă, deseori prin eforturi proprii, este nevoie de contribuţia întregii societăţi 
româneşti, prin implicarea activă a mediului ştiinţific şi cultural, dar mai ales al oficialităţilor care 
ar putea încuraja şi sprijini multe iniţiative realizabile în viitorul apropiat37. Supravieţuirea ei ca 
etnie depinde şi de capacitatea statului român de a negocia cu toate statele care au români pe 
teritoriul lor pentru a se adopta o poziţie care să le permită conservarea fiinţei etnice şi a 
patrimoniului cultural identitar propriu. Se impune acest lucru cu atât mai mult cu cât în perioada 
regimului comunist, în anii ’50, Ana Pauker, în calitatea sa de Ministru de externe, a renunţat la 
proprietăţile statului român în Balcani lipsind pe românii din acest spaţiu de puţina logistică ce o 
aveau în domeniul învăţământului, culturii şi patrimoniului religios38.  

Teşu Solomonovici referindu-se la situaţia comunităţii de români din această regiune afirmă: 
„Persecuţiile minorităţilor aromâne (valahe, cum le-a denumit C. Papanace) în ţările balcanice au 
continuat şi după sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial. Memoriile trimise Adunării Generale 
a ONU şi Congresele Uniunii Federaliste a naţionalităţilor şi regiunilor europene, apelurile către 
Parlamentul şi Consiliul European au avut ecouri minore. O copie a unui asemenea Apel a fost 
depusă şi în Parlamentul României, în 1994. Un milion şi jumătate de aromâni (macedo-vlahi), 
autohtoni în Albania, Bulgaria, Grecia, Republica Macedonia, Serbia, nu au nici un învăţător, nici 
un preot care să facă educaţie în şcoala, să slujească în biserică în limba lor maternă... Un strigăt 
în pustiu?”39 

Deţinând poate cel mai important rol în definirea noastră ca pilon de stabilitate şi securitate 
în zonă, relaţiile româno-maghiare sunt emblematice pentru politica de bună vecinătate promovată 
de România. State cu un trecut marcat de grave crize politice şi diplomatice, conflicte de frontieră, 
România şi Ungaria s-au văzut în situaţia de a opta fie pentru continuarea adversităţii, fie pentru 
reconsiderarea poziţiilor lor şi acceptarea standardelor democratice în relaţiile dintre ele40. 
Diplomaţia română a ales soluţia ruperii de „tradiţia istorică“ şi a îmbrăţişat-o ca strategie de 
politică externă în relaţiile cu Budapesta41.  

Într-un discurs rostit în cadrul unui simpozion naţional „România în vara anului 1940 sub 
impactul politicii de forţă. 55 de ani după Dictatul de la Viena”, preşedintele Ion Iliescu a propus 

                                                 
35 Forumul oamenilor de afaceri români şi sloveni la Bucureşti, online http:// 2002.informatia.ro/ 
index.php?name=News&file=article&sid=642&theme=Printer.  
36 Carmen Dărăbuş, Compozit şi omogen în Balcani, online, Centrul de Cercetare Ştiinţifică „Interferenţe 
interculturale” Universitatea „Ovidius”, Constanţa, online, http://www.univ-ovidius.ro/ litere/ Cercetare/ Europa/ 
Macedonia.htm.  
37 Dorin Lozovanu, Populaţia românească din Peninsula Balcanică. Studiu uman Geografic, Rezumatul tezei de 
doctorat, conducător ştiinţific prof.univ.dr. Alexandru Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008, 
online, http://www.paundurlic.com/download/Dorin_Lozovanu-rezime_doktorata.pdf.  
38 Carmen Dărăbuş, op., cit., în loc., cit. 
39 Teşu Solomonovici, Romanii de dincolo de graniţele României, în Ziua online, 
http://www.ziua.net/display.php?data=2007-07-07&id=223546.  
40 Şerban Pavelescu, op. cit., în loc. cit., p. 192. 
41 Gabriel Andreescu, op. cit., p. 75. 
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autorităţilor maghiare elaborarea unei declaraţii politice privind reconcilierea istorică dintre 
România şi Ungaria şi a unui cod de conduită politică în relaţiile dintre cele două state42. Aceeaşi 
cale a ales-o şi guvernul maghiar deoarece, chiar a doua zi după declaraţia preşedintelui român, şi-a 
declarat disponibilitatea faţă de propunerea presedintelui României şi aşteaptă propuneri concrete43. 
De remarcat că în primii ani de după 1989, sub influenţa unor cercuri extremist naţionaliste din 
România şi Ungaria, evoluţiile raporturilor dintre Bucureşti şi Budapesta n-au fost liniare. N-au 
lipsit contradicţiile şi tensiunile. Ultranaţionaliştii români exacerbau, mai ales în campaniile 
electorale, teama cu privire la anexarea Transilvaniei de către Ungaria, prin promovarea unei 
politici aşa-zis revizioniste în ceea ce priveşte Tratatul de la Trianon, iar cei unguri de la Budapesta 
păreau adeseori mai preocupaţi de ungurii, cetăţeni ai altor ţări, etnici maghiari, decât de propriul 
electorat44.  

Hotărârea ambelor ţări de a face demersuri pentru integrarea în structurile NATO a reafirmat 
necesitatea de a depăşi punctele divergente. Acest lucru era necesar, cu atât mai mult cu cât şi 
admiterea celor două ţări în UE impunea stabilirea unor relaţii de bună vecinătate. Nici Europa nu 
doreşte să primească în structurile existente pe continent ţări care nu şi-au rezolvat problemele în 
relaţiile bilaterale. Ambele cancelarii diplomatice au înţeles că „drumul României spre Europa trece 
prin Budapesta, iar cel al Ungariei prin Bucureşti“45. 

După venirea la guvernare a cabinetului Gyula Horn au fost reluate negocierile privind 
tratatul comun. S-a ajuns la un compromis, în sensul că partea ungară a acceptat să se introducă în 
Tratatul politic de bază, un articol privind inviolabilitatea frontierelor şi lipsa reciprocă a 
pretenţiilor teritoriale, iar cea română a acceptat includerea „Recomandării 1201”. Astfel, s-a ajuns 
la semnarea de către cele două state a Tratatului politic de bază, în ziua de 16 septembrie 1996 la 
Timişoara46. Şeful statului român, Ion Iliescu, prezent la ceremonia semnării Tratatului de către cele 
două guverne, aprecia acest act ca pe „un examen al realismului şi curajului politic al celor două 
guverne. Se depăşesc astfel un prag psihologic şi anumite bariere mentale care au generat, de 
multe ori, neînţelegeri şi chiar tensiuni în relaţiile bilaterale. Tratatul priveşte relaţiile româno-
ungare în perspectiva sfârşitului de secol şi de mileniu“47.  

După alternanţa la putere, survenită în urma alegerilor din toamna anului 1996, procesul de 
reconciliere istorică a continuat. Pe 11 decembrie 1996, Parlamentul maghiar a notificat Tratatul cu 
România iar la sfârşitul lunii decembrie 1996, noul ministru român de externe, a schimbat scrisorile 
de notificare, cu ocazia primei sale vizite făcute în Ungaria. A fost începutul apropierii reale dintre 
cele două state. Relaţia Ungaria-România „a devenit un parteneriat strategic“48, un model de 
reconciliere la care se face des referire.  

După integrarea celor două state în structurile euro-atlantice, relaţiile dintre ele au căpătat 
noi valenţe chiar dacă tensiunile politice n-au lipsit aşa cum a fost tensiunea generată de afirmaţia 
preşedintelui maghiar László Sólyom din octombrie 2008 când a vorbit, în prezenţa omologului său 
român, de autonomia zonei locuite de secui din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna49 sau de cel 
generat de refuzul autorităţilor române de a permite şefului statului vecin să aterizeze pe aeroportul 
din Târgu Mureş pentru a merge în regiunea secuiască şi să participe la 15 martie 2009, la “Ziua 
Maghiarilor de Pretutindeni”. Motivarea acestui gest de către autorităţile române s-a sprijinit pe 
încălcarea de către oficiali ai statului maghiar a unor reguli de comunicare diplomatică. Într-o notă 
verbală adresată MAE român, MAE maghiar făcea referire la “autoguvernarea Harghita”. Şeful 
statului român afirma în acest sens imediat după incident: „Puteau să vină zece elicoptere, dar 
trebuiau să ştie unde vin, nu puteau să vină la «autoguvernarea din Harghita», puteau să vină la 

                                                 
42 Stan Stoica, op., cit., p. 82. 
43 Vezi şi Tom Gallagher, op. cit., p. 207.  
44 Ibidem. 
45 Lumea Magazin, nr. 10, 1994, p. 15. 
46 Monitorul Oficial, nr. 250, din 16 octombrie 1996. 
47 Dimineaţa, 17 septembrie 1996. 
48 Gabriel Andreescu, „Evaluarea politicii externe româneşti“, în Sfera Politicii, nr. 52, 1997, p. 53.  
49 România prinsă între vecini neprieteno.i şi Marea Neagră, online www.cotidianul.ro › International › Europa. 

 193

http://www.google.ro/url?q=http://www.cotidianul.ro/international.html&ei=SbYYS4jxFc_9_AaYqoDcAw&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=2&ct=result&cd=1&ved=0CAgQ6QUoAA&usg=AFQjCNGPpyzfGZw_V5-1a4j9FiLrN9kANQ
http://www.google.ro/url?q=http://www.cotidianul.ro/europa.html&ei=SbYYS4jxFc_9_AaYqoDcAw&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=2&ct=result&cd=2&ved=0CAkQ6QUoAQ&usg=AFQjCNG9HrFaWRFYbNysMvE_UlnHAngEqw


Consiliul Judeţean Harghita”50. Preşedintele maghiar, care, de altfel, făcea o vizită privată, s-a 
văzut nevoit să vină în România cu un autoturism şi să plece spre Budapesta imediat după 
încheierea festivităţilor.  

Aceste situaţii atipice pentru două state membre a UE nu au influenţat, din fericire, evoluţia 
raporturilor politice, economice, culturale etc., dintre cele două ţări şi popoare. Modelul de 
reconciliere istorică franco-german a fost mai atrăgător şi nu a fost împiedicat de unele prejudecăti 
şi psihofixaţii de ordin istoric. În premieră, pentru această parte a Europei, la 20 octombrie 2005, 
guvernele maghiar şi român au deschis seria unor şedinţe comune desfăşurate pe teritoriul celor 
două state. Prima a avut loc la Bucureşti şi s-au discutat probleme de interes major pentru 
cooperarea româno-maghiară dar şi realizarea între cele două cabinete a unei legături telefonice 
directe51.  

Reuniunile comune a Guvernului României şi a Guvernului Republicii Ungare au devenit 
motorul relaţiilor. S-a convenit ca temele abordate de cele două executive să fie cât mai pragmatice, 
acoperind domenii de interes concret pentru cetăţenii celor două ţări, precum îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere, feroviare şi fluviale între România şi Ungaria, dezvoltarea regiunilor de 
frontieră şi absorbţia fondurilor comunitare pentru aderarea României la spaţiul Schengen sau 
problematica securităţii energetice şi proiectul Nabucco. 

Ca partener comercial al României, Ungaria ocupă locul al doilea în rândul ţărilor 
exportatoare în ţara noastră. Importurile făcute de România din Ungaria aproape că s-au triplat din 
1993 până în 1998, crescând de la 168 milioane dolari la 547, în timp ce exporturile româneşti pe 
piaţa ungară au crescut de la 117 la doar 219 milioane de dolari USA52. Acest trend ascendent a fost 
continuat. Dacă schimburile comerciale dintre cele două ţări însumau în anul 1996 numai 576 
milioane euro, în 2007 au ajuns la un volum total de 4,5 miliarde euro, din care 1,53 miliarde euro 
reprezintă valoarea exporturilor româneşti spre Ungaria53. La finele anului 2008 volumul 
schimburilor reciproce de mărfuri a depăşit 5,8 miliarde euro, fapt care a plasat Ungaria pe locul 3 
în topul partenerilor comerciali ai României54. Ţara vecină deţinea la nivelul anului 2008 un număr 
de 7.985 din totalul societăţilor comerciale înregistrate în România, reprezentând 5,41 la sută din 
totalul societăţilor comerciale înregistrate. Numărul întreprinderilor mixte înregistrate în România 
depăşeşte cifra de 5900, iar valoarea investiţiilor de capital ungar ajunge aproape la 350 de milioane 
de euro55. Întreţinând relaţii de toate tipurile – de la comerciale până la cele militare şi umanitare – 
practic cele două ţări au depăşit, aşa cum sublinia un funcţionar al MAE român, „mentalităţile 
păguboase“56. Cele două ţări şi-au extins sfera de colaborare şi în cadrul unor iniţiative regionale şi 
subregionale, de la Trilaterala România-Ungaria-Austria şi până la iniţiativa Central-Europeană57, 
C.E.F.T.A., şi Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. 

Relaţiile cu vecinul/vecinii din estul continentului au fost poate examenul cel mai greu 
pentru renegocierea tratatelor de bază în conformitate cu noile realităţi survenite după prăbuşirea 
comunismului în această zonă. De-a lungul istoriei comune, relaţiile dintre România şi vecinul de la 
răsărit, Rusia/URSS se prezintă ca o sumă de paradoxuri58. Uneori aliaţi, dar niciodată prieteni, fără 

                                                 
50 Traian Băsescu: Preşedintele Ungariei, Laszlo Solyom, a incălcat, prin declaraţii, Constituţia României, Ziua online, 
http://www.ziua.ro/news.php?data=2009-03-18&id=23541.  
51 Stan Stoica, op., cit., p. 184. 
52 Anuarul Statistic al României, 1999, p. 557. 
53 Relaţiile bilaterale romano-ungare sunt excelente, susţine ambasadorul Ireny Comaroschi online http:// 
stiri.portal.ro/ home/ citeste_stire/ 51796/ relatiile-bilaterale-romano-ungare-sunt-excelente-sustine-ambasadorul-ireny-
comaroschi.htm. 
54 Constantin Niţă s-a întâlnit la Budapesta cu omologul său ungur, online http://www.amosnews.ro/ 
Constantin_Nita_s_a_intalnit_la_Budapesta_cu_omologul_sau_ungur-280736  
55 Cooperare energetică româno-ungară, online http:// www.miniszterelnok.hu/ domain2/ files/modules/ module25/ 
3388A8D3429D4A8F.pdf. 
56 http//domino.kappa.ro/mae/presa. 
57 Adrian Pop, At the Crossroads of Interlocking Subregional Arrangements. Romania’s Private Role in East Central 
Europe, NATO Defense College, Rome, Fall, 1999, pp. 65-68; idem, „Romania and Central Europe Project“, în Central 
European Issues. Romanian Foreign Affairs Review, Bucharest, vol. 3, nr. 9, 1997, p. 69. 
58 Constantin Hlihor, op., cit., p. 386. 
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a fi legaţi prin afinităţi culturale, cu excepţia religiei comune, românii şi ruşii, mai exact liderii celor 
două state, indiferent de coloratura lor politică sau calitate, au căutat să exploateze relaţiile 
bilaterale cu maximă eficienţă59.  

Un asemenea paradox în relaţiile dintre Moscova şi Bucureşti s-a consumat în 4 aprilie 
1991, când Ion Iliescu şi Mihail Gorbaciov au semnat la Moscova Tratatul de Asistenţă Mutuală şi 
Ajutor Reciproc dintre muribunda URSS şi România. Acest act de politică externă a generat 
aproape un deceniu de comentarii din partea politicienilor, diplomaţilor, istoricilor şi ziariştilor. 
Uniunea Sovietică se afla în agonie ca stat şi aproape toate ţările central şi sud-est europene căutau 
să-şi limiteze cât mai mult legăturile politice cu Moscova. Diplomaţia Bucureştiului, în contratimp 
cu istoria, va semna un Tratat cu o fantomă60.  

Relaţiile româno-ruse au stat după 1992 şi sub zodia războiului din Transnistria. Fâşie 
îngustă de teritoriu, situat la est de râul Nistru, această provincie aparţinând actualmente Republicii 
Moldova este o creaţie a lui Stalin. După eşuarea răscoalei de la Tatar Bunar, din 15-16 septembrie 
1924, când reprezentanţii autorităţilor au fost ucişi într-un sat din sudul Basarabiei de către grupuri 
înarmate venite din URSS pentru a provoca o insurecţie împotriva administraţiei româneşti, Stalin a 
decis, la 12 octombrie 1924, înfiinţarea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti, pe 
teritoriul de astăzi al autoproclamatei Republici transnistriene. Principala ei ţintă a fost cultivarea 
unei propagande antiromâneşti în Basarabia61.  

Astăzi Transnistria are un statut incert şi este un factor-punte pentru Rusia în speranţa ei de 
a obţine din nou controlul în spaţiul politic definit de liderii de la Kremlin ca fiind „străinătatea 
apropiată”. Transnistria a devenit „un antrepozit pentru contrabanda cu combustibil, ţigări şi alcool, 
comerţ despre care se crede că s-ar extinde la arme, droguri şi fiinţe umane62  

România a încercat să influenţeze rezultatul conflictului transnistrean. Pe măsură ce acesta 
căpăta noi dimensiuni, România – aflată ea însăşi, la începutul şi mijlocul anilor ’90, într-o perioadă 
confuză şi în semiizolare – nu avea instrumente relevante prin care să intervină eficient63. Ca 
urmare, efectele demersurilor României nu au fost semnificative. S-a încercat internaţionalizarea 
problemei transnistrene în cadrul OSCE, în timpul preşedinţiei româneşti din 2001 şi a mandatelor 
de Preşedinte al Adunării Parlamentare a OSCE a lui Adrian Severin. Contextul internaţional nu a 
favorizat însă dezvoltarea iniţiativelor româneşti, astfel încât acestea să devină soluţii acceptate 
pentru criza transnistreană. 

Relaţiile dintre România şi Federaţia Rusă în primii ani după schimbarea contextului 
geopolitic şi geostrategic european nu au avut ca suport spiritul de anticipaţie şi o analiză lucidă a 
evoluţiilor din primii ani ai perioadei post-război rece.64 Prăbuşirea URSS a schimbat radical datele 
problemei, în ceea ce priveşte raporturile de bună vecinătate la graniţa de est a României. 
Problemele spinoase ale relaţiilor de vecinătate au fost transferate în raporturile cu statele 
succesoare, Ucraina şi Moldova, iar relaţiile diplomatice dintre Bucureşti şi Moscova intră din nou 
în logica pradoxurilor. În timp ce majoritatea statelor din Europa şi din afara ei îşi redefineau 
relaţiile cu Moscova, Bucureştiul intră într-o perioadă de distanţare faţă de Kremlin. În plan politic, 
marcate de precedente istorice, raporturile dintre România şi Rusia dau impresia că sunt statice, 
deoarece la Bucureşti nu s-a înţeles evoluţia raporturilor dintre Rusia, UE şi SUA. Acest lucru îl 
sublinia pentru „Lumea magazin“ fostul ministru de externe rus, Evgheni Primakov: „În prezent ne-
am întors [Rusia] la un pragmatism raţional“.65  

                                                 
59 Cosmin Popa, Sub semnul contratimpului istoric. O încercare de evaluare a relaţiilor dintre România şi URSS/Rusia, 
în „Sfera Politicii“, nr. 95-96, 2001, p. 43. Armand Goşu, Politica răsăriteană a României: 1990-2005, în Contrafort, 
online http://www.contrafort.md/2006/135/958.html. 
60 A. Cuza, „Consideraţii preliminare asupra proiectului Tratatului politic de bază româno-rus”, în Lumea magazin, nr. 
4/1999, p. 56. 
61 Armand Goşu, op. cit., în loc. cit. 
62 Tom Gallagher, op. cit. p. 270. 
63 A se vedea pe larg, Institutul „Ovidiu Şincai”, Tansnistria. Evoluţia unui conflict îngheţat şi perspective de rezolvare, 
Bucureşti, 2005. 
64 Gabriel Andreescu, op. cit., în loc. cit., p. 55. 
65 Lumea Magazin, nr. 6, 1998, p. 19. 
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Întrebat în ce fel semnarea Tratatului politic de bază dintre Moscova şi Bucureşti ar putea 
influenţa procesul de aderare a României la NATO, fostul ambasador al SUA în România, excelenţa 
sa domnul James Rosapepe, a răspuns tranşant: „Noi dorim, desigur, ca România să aibă relaţii 
bune cu Rusia şi ca între ele să existe un tratat reprezentând expresia acestor raporturi. Cred că 
acest lucru ar fi foarte pozitiv. După cum ştiţi, Rusia a stabilit anul trecut legături cu NATO, pe 
care le sprijinim foarte mult. Noi avem legături strânse şi foarte bune cu Rusia şi sperăm ca şi 
România să aibă (subl. n.)”66.  

 Trecutul istoric a avut, din nefericire, un impact negativ asupra relaţiilor dintre cele două 
ţări. Referindu-se la acest aspect academicianul Florin Constantiniu se întreabă dacă nu se depăşesc 
pragurile psihologice de ordin „cu un astfel de trecut, se poate aştepta ca relaţiile româno-ruse să 
se amelioreze în viitor?”67 Dacă ar exista o reconciliere istorică reală cele două popoare ar avea de 
câştigat mai ales în plan economic. Acest lucru este posibil deoarece România şi Rusia nu mai sunt 
ţări limitrofe iar apartenenţa statului român la NATO îi oferă garanţii de securitate, îl pun la adăpost 
de orice posibilă ameninţare din partea unei Rusii doritoare de a relua o politică de expansiune. 

Pentru a atinge acest ţel, în opinia istoricului Florin Constantiniu „ar trebui ca oamenii 
politici de la Bucureşti şi Moscova să aplice o constatare făcută de lingvistul şi criticul englez 
Samuel Johnson (1709-1784) care, întâlnind un prieten divorţat şi recăsătorit, a exclamat: «Iată 
triumful optimismului asupra experienţei!»”68  

La rândul său, acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române, referindu-se la 
acest aspect cu prilejul unei sesiuni ştiinţifice desfăşurate sub egida Academiei Române cu prilejul a 
130 de ani de la stabilirea de relaţii diplomatice dintre România şi Rusia a subliniat că „istoricii 
sunt datori să reconstituie adevărurile şi să facă acest lucru cu obiectivitate şi seninătate, cu 
măsură şi simţ de echilibru, fără resentimente, cântărind şi înţelegând prea bine resorturile 
faptelor vremii, cu ce au contribuit la bine şi cu ce nu au contribuit şi, mai ales, să aibă gândul 
necontenit de a ajuta la înţelegere, la apropiere, la prietenie. Suntem datori, şi uneori nu o facem, 
nu să contribuim la întreţinerea unor prejudecăţi, ci, printr-o socoteală exactă, să ajutăm la 
construirea de punţi”69.  

Memoria poate fi un excelent instrument ce poate servi pentru crearea unui climat de 
securitate prin detensionarea raporturilor dintre state, gestionarea conflictelor şi transformarea 
foştilor opozanţi în parteneri pe termen lung. Arta metamorfozării relaţiilor conflictuale în 
parteneriat zonal este condiţionată de abandonarea viziunii maniheiste a raporturilor bilaterale, în 
care un stat preferă statutul de victimă permanentă rectualizând ciclic imaginea de agresor a 
vecinului. Frecventa utilizare a memoriei ca armă de consolidare a ostilităţii, cu formula 
justificativă: „nu vom uita ce li s-a întâmplat strămoşilor noştri”, este abandonată în deceniile 
trecute şi nu cadrează cu o epocă în care cooperarea regională este cheia stabilităţii continentale70. 

Reconfigurarea unui trecut ce poate fi permanent interpretat, slujeşte viitorului, în funcţie de 
finalitatea şi obiectivele urmărite de actorii internaţionali care vizează, cu insistenţă, apropierea 
părţilor peste drame istorice seculare. 

Încheierea Tratatului de bază dintre Federaţia Rusă şi România a fost blocată de două 
probleme pe care Bucureştiul a insistat să le cuprindă în conţinutul său: denunţarea Pactului 
Ribbentrop-Molotov şi situaţia tezaurului României, „rătăcit” în timpul primului război mondial în 
Rusia71. Negocierile şi discuţiile pe marginea acestor probleme au blocat finalizarea unui tratat de 
bază până la sfârşitul secolului XX între cele două state. După un deceniu de negocieri, în iulie 
2003, Vladimir Putin şi Ion Iliescu au semnat la Moscova tratatul politic dintre România şi 
                                                 
66 Ibidem, p. 17. 
67 Florin Constantiniu, 125 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Rusia, în Cadran Politic, 
online, http://www.cadranpolitic.ro/view_article.asp?item=1302.  
68 Ibidem.  
69 Academia Română, Sesiunea ştiinţifică dedicată împlinirii a 130 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice româno-
ruse, online, http://www.acad.ro/com2008/doc/130aniRelatiiRomanoRuse.doc.  
70 A se vedea pe larg, Paul Nistor, Problema memoriei in relaţiile internaţionale. Tratatul româno-ucrainean (1997), în 
Xenopoliana, X, 2002, online, http://institutulxenopol.tripod.com/xenopoliana/pagini/16.htm. 
71 A. Cuza, op. cit., în loc. cit., pp. 554-56. 
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Federaţia Rusă, la câteva luni după ce România a fost invitată să adere la NATO. Negocierile, 
blocate din octombrie 1998, au fost reluate după vizita la Moscova a ministrului de Externe, Mircea 
Geoană, în octombrie 2001.  

În aprilie 2002, s-a încheiat ultima rundă de negocieri, textul tratatului fiind gata de parafare. 
Problema tezaurului României a fost menţionată într-o Declaraţie comună a miniştrilor de Externe, 
semnată concomitent cu tratatul politic. Partea rusă şi-a dat acordul pentru înfiinţarea unei comisii 
de istorici care să afle ce s-a întâmplat cu tezaurul României depozitat la Moscova în 1917. 
Nerezolvarea litigiilor istorice din relaţia cu Rusia a stârnit o dezbatere aprinsă în Parlamentul 
României şi în societatea civilă dar şi în rândul istoricilor care nu au avut darul să deblocheze 
relaţiile dintre cele două state.  

Din acest motiv raporturile politico-diplomatice au fost sinuoase cu momente de calm, 
indiferenţă şi apatie, cu toate că au existat şi oameni politici care au crezut că relaţiile ruso-române 
pot intra într-o zodie a normalităţii. Aleksandr Ciurilin, noul ambasador al Federaţiei Ruse, declara, 
optimist, cotidianului “Vremea novostei” la puţin timp după numirea sa, în 2006:„Împreună cu alte 
state din Europa de Est, România ocupă un loc foarte însemnat în concepţia politicii externe a 
Rusiei. Aceştia sunt vecinii noştri şi avem cu ei relaţii tradiţionale bune. Ele s-au statornicit în mod 
diferit, însă, sunt mai ales raporturi de simpatie. Ne-a unit apropierea în domeniile cultural şi 
religios. Acest fundament trebuie păstrat.”72  

După trei ani, cu ocazia deschiderii unui Centru cultural rus la Bucureşti, afirma : „Vă spun 
sincer, în prezent nu sunt mulţumit de felul în care decurge dialogul dintre noi. Câţi oameni din 
Rusia cunosc cele mai recente realizări ale României? Câţi tineri din România cunosc cultura 
contemporană a Rusiei şi noii lideri din Rusia? Avem foarte puţine contacte şi ne interesează puţin 
acest lucru.”73  

Fostul ministru de externe român, Cristian Diaconescu, consideră, la rândul său, necesară o 
abordarea „pragmatică” a relaţiei cu Federaţia Rusă. În opinia sa există trei priorităţi ale României 
în relaţia cu Federaţia Rusă: „Reechilibrarea balanţei comerciale; consolidarea prezenţei româneşti 
în economia rusă; elaborarea şi susţinerea unor proiecte comune româno-ruse pe terţe pieţe”74. 

Rămâne de văzut cum se va reuşi rezolvarea celor trei probleme prioritare enunţate. 
Reechilibrarea balanţei comerciale cu Federaţia Rusă şi consolidarea prezenţei româneşti în 
economia rusă cer eforturi susţinute din partea clasei politice româneşti pentru a-i convinge pe 
investitorii români că este profitabil să investeşti în Federaţia Rusă, în pofida reticenţelor existente. 
Alte state din Uniunea Europeană ne-au luat-o înainte, iar acum România trebuie să-şi facă loc pe o 
piaţă care – cel puţin la nivelul marilor oraşe – este ocupată. 

Interesele Rusiei în relaţiile cu România s-au concentrat mai ales pe aspectele economice, pe 
susţinerea pătrunderii capitalului rusesc în economia românească. Cu câteva succese notabile dar şi 
eşecuri răsunătoare. De altfel, fostul ambasador al Rusiei la Bucureşti, Aleksandr Tolkaci, a acuzat 
autorităţile româneşti că discriminează firmele ruseşti: „capitalul rus, nu ştiu de ce, provoacă 
suspiciuni. Cred că de vină este inerţia care va fi depăşită cu timpul”75. 

Nivelul scăzut al relaţiilor politice a determinat şi derularea unor raporturi comerciale 
scăzute între România şi Federaţia Rusă. Volumul schimburilor comerciale dintre cele două ţări era, 
la 31 decembrie 2000, de 1209 milioane dolari, din care valoarea exportului românesc era de doar 
aproximativ 88 milioane dolari! Ulterior acesta a crescut la sfârşitul anului 2007 la 5,0 miliarde 
USD însă balanţa este negativă pentru români. Nivelul importurilor a fost de 4417 milioane USD, 
iar al exporturilor României cu un sold de 3884,4 milioane USD în favoarea Rusiei76.  

                                                 
72 T. Jarikova, Interviu cu Aleksandr Ciurilin, online, http://www.vor.ru/ Romanian/ Exclusives/ 
exclusive.phtml?act=296.  
73 Cotidianul.ro, online, http:// www.cotidianul.ro/ ambasadorul_rus_ este_nemultumit_ de_modul_in_care_ 
decurge_dialogul_dintre_ rusia_si_romania-104832.html.  
74 Apud Laurenţiu Constantiniu, Cristian Diaconescu la Moscova: pragmatismul, de la vorbe la fapte în Cadran Politic, 
online http://www.cadranpolitic.ro/view_article.asp?item=2774. 
75 Interviu acordat Agenţiei „Rusia la zi”, iulie 2004, apud, Armand Goşu, op., cit., în loc. cit. 
76 Consulatul României la Sankt Petersburg, online, http://www.sanktpetersburg.mae.ro/index.php?lang=ro&id=76440.  
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România a pierdut o uriaşă piaţă de desfacere pentru mărfurile sale însă cu trecerea timpului şi cu 
o sensibilă îmbunătăţire a relaţiilor dintre UE şi Federaţia Rusă în diferite domenii lucrurile ar putea să 
evolueze pozitiv şi pentru raporturile dintre ţara noastră şi Moscova.  

Un semn pozitiv a fost dat cu prilejul desfăşurării la Bucureşti, în perioada 7-9 noiembrie 2007, a 
celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-ruse de colaborare economică şi tehnico-
ştiinţifică. Cu această ocazie a fost semnat „Acordul între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei 
Ruse privind cooperarea economică”77 sperându-se într-o relansare a relaţiilor economice dintre cele 
două ţări. Un fin cunoscător al realităţilor politice din spaţiul euroasiatic, europarlamentarul Adrian 
Severin, fost ministru de externe în timpul mandatului Emil Constantinescu, referindu-se la relaţiile dintre 
România şi Federaţia Rusă remarca faptul că „prin felul în care ne-am dus politica noastră faţă de Rusia 
în toţi anii aceştia, ne-am pus pe noi înşine într-o permanentă situaţie de neputinţă. Aici nu este vorba 
numai de problema gazelor naturale ruseşti sau a Tezaurului românesc aflat la Moscova, este vorba de 
maniera generală în care am abordat relaţiile cu Federaţia Rusă. Am cedat acolo unde nu trebuia cedat, 
n-am cedat acolo unde nu aveam nimic de apărat, ne-am concentrat asupra chestiunilor minore şi nu am 
avut idei de propus în chestiuni majore, ba am vrut să fim principiali şi n-am fost, ba am vrut să fim 
flexibili şi n-am fost... Am iritat prin retorica noastră, dar şi prin pretenţia noastră de a fi purtători de 
cuvânt ai altora - mai ales a administraţiei Bush - în această regiune”78. 

România a fost printre primele ţări care au recunoscut Ucraina ca stat independent. După 
stabilirea de relaţii diplomatice, la 1 februarie 1992, Consulatul General român de la Kiev a fost 
transformat în ambasadă. „Moştenirea”∗ lăsată Ucrainei de Stalin prin „redistribuiri“ administrative după 
cel de-al doilea război mondial şi-a pus amprenta asupra relaţiilor acestui stat cu România. 

Negocierile dintre România şi Ucraina pentru încheierea unui tratat de cooperare şi bună 
vecinătate au fost dificile. Dificile şi din pricina unor „presiuni“ mediatice exercitate de un segment al 
societăţii civile, dar şi pentru că partea ucraineană, din când în când, lansa în mediile internaţionale ideea 
că România are pretenţii teritoriale. Deşi încă din 1992 Ucraina încetase să-şi mai exprime opoziţia cu 
privire la extinderea NATO spre est, în mai 1995, n-a ezitat să afirme prin şeful Secretariatului pentru 
probleme de securitate şi apărare de pe lângă Preşedinţia Ucrainei că: „România nu poate fi curând 
membru NATO, deoarece această ţară nu renunţă la pretenţiile sale teritoriale faţă de Ucraina“79.  

Diplomaţia română nu exprimase oficial nici o cerere în acest sens ci afirmase necesitatea de a se 
ajunge la semnarea tratatelor de bază cu Ucraina şi Federaţia Rusă. În toamna anului 1995 negociatorul 
ucrainian pentru definitivarea tratatului de bună vecinătate declara: „Negocierile au intrat în impas 
deoarece partea română nu doreşte semnarea unui tratat în care să recunoască faptul că n-are pretenţii 
teritoriale faţă de Ucraina“80.  

Preşedintele Emil Constantinescu iniţiază o serie de acţiuni diplomatice pentru reluarea discuţiilor 
cu Ucraina spre a se ajunge la semnarea tratatului de bună vecinătate. Negocierile au reînceput într-un 
moment în care „impresia că România are probleme cu aproape toţi vecinii săi era predominantă în 
cercurile internaţionale, ceea ce nu numai că zădărnicea eforturile dedicate integrării noastre în NATO, 
dar ne limita grav spaţiul de manevră internaţională în general“81. 

Obstacolele anterioare au fost eliminate prin preluarea unor formulări din Actul final de la 
Helsinki cu privire la frontiere şi la unele „compromisuri” în legătură cu politica faţă de minorităţi în cele 
două ţări. În România, legislaţia referitoare la drepturile minorităţilor este mai avansată decât în Ucraina, 
iar raportul dintre cele două minorităţi este diferit. În Ucraina sunt înregistraţi 200.000 de români şi 
700.000 de „moldoveni” – în fapt, etnici români – iar în România doar circa 60.000 de ucraineni82. Prin 
                                                 
77 Ibidem. 
78 Georgiana Arsene, Carol Hartan, Adrian Severin, omul din vârful clepsidrei – „Nu poţi cuantifica notorietatea 
politica” online, www.lumeasublupa.ro/.../ 128-adrian-severin-omul-din-varful-clepsidrei-nu-poti-cuantifica-
notorietatea-politica? 
∗ Este vorba de o parte a teritoriilor pe care URSS le-a anexat prin efectul Pactului Ribbentrop-Molotov în vara anului 
1940: nordul Bucovinei şi sudul Basarabiei. 
79 Sabina Fati, op. cit., în loc. cit., p. 56. 
80 Ibidem. 
81 Adrian Severin, „Tratatul cu Ucraina – un succes exasperant“, în Lumea Magazin, nr. 4, 1999, p. 52. 
82 Gabriel Andreescu, op. cit., p. 162. 

 198

http://www.lumeasublupa.ro/.../


acceptarea Recomandării 1201 din 1993 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, pe care o găsim 
şi în Tratatul româno-ungar, Ucraina s-a obligat să accepte toate standardele internaţionale în materie. 
Delimitarea platoului continental din jurul Insulei Şerpilor a fost lăsată pentru negocieri ulterioare între 
cele două diplomaţii iar, dacă nu se ajunge la consens, litigiul să fie rezolvat de Curtea Internaţională de 
la Haga83.  

În aceste condiţii, Tratatul a fost parafat la 4 mai 1997 cu prilejul unei vizite la Kiev a ministrului 
român de Externe, Adrian Severin, şi semnat la Constanţa pe 3 iunie 1997 de căre preşedintele ucrainean 
Leonid Kucima şi omologul său, Emil Constantinescu. România a ratificat tratatul în iunie acelaşi an 
înaintea Summitului de la Madrid iar partea ucraineană în luna august 1997. 

Acest act de politică externă a declanşat un adevărat „război media“ în opinia publică 
românească. Tratatul este văzut ca „marea păcăleală“, „capitulare în timp de pace“, „obuz de hârtie“ care, 
odată lansat, a distrus orice posibilitate a României de a redeschide dosarul frontierelor de Est în faţa 
oricărei instanţe internaţionale etc.84. Astfel că unii îl acoperă de critici, în timp ce aceia care l-au încheiat 
îl privesc drept „un succes exasperant”85.  

Preşedintele şi Guvernul au „contabilizat“ aceste percepţii ale opiniei publice induse de o parte a 
presei, de istorici şi specialişti. Efectele se vor vedea în timp. Emil Constantinescu începuse să fie 
perceput ca un „personaj interesat numai de relaţiile cu un Vest ce nu oferea nimic”86 şi acest lucru se va 
repercuta în sondajele de opinie. În opinia unor specialişti memoria colectivă a funcţionat standard, atât în 
evaluarea caracteristicilor vecinilor de la est, percepuţi permanent drept invadatori şi adepţi ai unor soluţii 
de forţă cât şi în cazul afinităţilor sentimentale cu locuri ale memoriei încărcate de glorie medievală. Cu 
greu mentalul colectiv ar fi fost capabil de o revizuire „raţională” imediată a unor poziţii clasice. Reacţia 
opiniei publice în lunile mai-iunie 1997 a demonstrat, în ultimă instanţă, incapacitatea guvernanţilor de a-
şi pregăti şi construi succesul prin tehnici de persuasiune care să grăbească depăşirea unor relaţii ostile 
între naţiuni vecine. Situaţia creată ar trebui să ofere guvernanţilor sugestii referitoare la noi strategii care 
să împace pe români cu propriul trecut şi care să ofere o viziune modernă asupra mult clamatului viitor 
comun european87. 

Revenirea în fruntea statului român a preşedintelui Ion Iliescu nu a însemnat şi o relansare a 
relaţiilor româno-ucrainene deşi acesta era perceput ca un excelent negociator şi om al echilibrului în 
politica externă. Negocierea delimitării platoului continental în Marea Neagră a bătut pasul pe loc din 
cauza divergenţelor privind statutul Insulei Şerpilor. Partea română consideră că insula este o simplă 
stâncă care nu are drept la platou continental sau la zonă economică exclusivă iar cea ucraineană afirmă 
că insula poate susţine locuirea umană şi viaţă economică proprie şi are, în consecinţă, drept la platou 
continental şi zonă economică exclusivă. Miza nu o reprezentat-o cei 0,17 km pătraţi, cât măsoară 
suprafaţa insulei, ci rezervele de hidrocarburi din zonă.  

Pentru rezolvarea acestui diferend, România a sesizat Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga 
la 16 septembrie 2004, cu o cerere de soluţionare a problemei delimitării platoului continental şi a zonelor 
economice exclusive ale României şi Ucrainei88. România a avut câştig de cauză la Haga în procesul cu 
Ucraina de delimitare a platoului continental al Marii Negre. Curtea recunoaşte jurisdictia suverană şi 
drepturile suverane ale României pentru o suprafaţă de platou continental şi zona economică exclusivă de 
9.700 km pătraţi. Zona conţine circa 70 de miliarde de metri3 de gaze şi 12 milioane de tone de petrol89. 

Relaţiile româno-ucrainene au evoluat, din 2004, şi sub incidenţa „Dosarului Bystroe”. România 
a acuzat Ucraina că a iniţiat lucrări ample pentru reluarea circulaţiei navelor de mare tonaj pe canalul 
Chilia, braţul nordic al gurilor Dunării, care formează graniţa dintre cele două ţări fără o consultare cu 
guvernul de la Bucureşti. Diplomaţia românească a reuşit să aducă de partea sa organizaţiile ecologiste 
                                                 
83 Ibidem, p. 166-167; Adrian Severin, op. cit. în loc. cit., p. 53. 
84 Viorel Patrichi, „Marea Păcăleală. Tratatul cu Ucraina“, în Lumea magazin, nr. 6/1997, p. 12-13; A. Cuza, „Mini-
carta albă a Tratatului de bază cu Ucraina“, în Lumea Magazin, nr. 3/1999, p. 54-57.  
85 Adrian Severin, op. cit., în loc. cit. 
86 Lumea Magazin, nr. 3/1999, p. 54-57. 
87 Paul Nistor, op.,cit., în loc. cit. 
88 Armand Goşu, op. cit., în loc. cit. 
89 România a câştigat la Haga procesul cu Ucraina, online, http://www.zf.ro/politica/romania-a-castigat-la-haga-
procesul-cu-ucraina-3857285. 
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din întreaga lume pentru a arăta opiniei publice internaţionale că prin aceste lucrări se afectează grav 
ecosistemul Deltei Dunării. Din 1991 acest ecosistem a fost înscris în Patrimoniul mondial al UNESCO. 
Kievul a respins aceste acuzaţii şi şi-a continuat nestingherit lucrările. Preşedintele Kucima a declarat că 
„Dosarul Bystroe” are exclusiv o miză economică şi politică şi nu una ecologică90.  

Relaţiile economice dintre cele două ţări n-au depăşit nivelul atins în plan politic. Volumul 
schimburilor comerciale a fost modest şi grav dezechilibrat, în favoarea Ucrainei. În 1993, totalul 
schimburilor comerciale n-a depăşit 235 milioane dolari şi a scăzut în 1998 la 221 milioane de dolari91. În 
următorii ani a înregistrat o creştere nesemnificativă, deşi în plan politic s-a vorbit mult de eficienţa unor 
euroregiuni la graniţa de nord (Maramureşul istoric) şi de sud ale celor două ţări ca şi de un potenţial 
excelent. La 31 decembrie 2000, nivelul schimburilor comerciale dintre cele două state a fost de 285,8 
milioane dolari USA, exportul românesc fiind de aproximativ 90 milioane dolari iar importul de peste 
190 milioane dolari92. La sfârşitul anului 2008 importurile crescuseră la 523 milioane euro iar exporturile 
la 825 milioane euro93.  

Relaţiile cu Republica Moldova, celălalt stat românesc cu care România se învecinează, s-au 
situat în deceniul tranziţiei post-comuniste sub semnul căutării „mătcii“ optime. O serie de convenţii şi 
acorduri au fost semnate în preajma construirii „podului de flori“ peste Prut. Astfel, la 27 septembrie 
1990, s-a semnat Convenţia privind cooperarea în domeniul turismului, de către ministrul de stat Anton 
Vătăşescu din partea română şi primul-ministru al Republicii Moldova, Mircea Druc94. Se dorea 
accelerarea colaborării economice îndeosebi, a colaborării în toate domeniile, în general. În primii ani se 
vorbea de realizarea unei federaţii culturale şi de o integrare economică. În legătură cu aceste aspecte, 
fostul preşedinte al R. Moldova, Mircea Snegur, declara la Bucureşti, la 19 iunie 1991, că „la momentul 
actual, Republica Moldova trebuie să-şi obţină în primul rând independenţa şi, paralel, să intensifice 
integrarea cu România“95. Demn de remarcat că în momentul în care diplomaţia de la Bucureşti acţiona 
nesigur şi confuz în triunghiul de relaţii România – URSS – Republica Moldova. Senatul SUA a adoptat 
o rezoluţie în ceea ce priveşte evoluţia raporturilor româno-române. La 27 iunie 1991, senatorii 
republicani Jesse Helms şi Larry Pressler, membri ai Comitetului de Politică Externă al Senatului 
american au prezentat un proiect de rezoluţie în problema Basarabiei. Bazându-se pe un set impunător de 
argumente, Senatul recomanda guvernului SUA: „(1) să sprijine dreptul la autodeterminare al poporului 
din Moldova şi nordul Bucovinei, ocupate de sovietici, şi să elaboreze o hotărâre în acest sens; (2) să 
sprijine eforturile viitoare ale guvernului Moldovei de a negocia paşnic, dacă doreşte, reunificarea 
Moldovei şi nordului Bucovinei cu România, aşa cum s-a stabilit în Tratatul de pace de la Paris din 1920, 
conform normelor în vigoare ale dreptului internaţional şi Principiului 1 al Actului de la Helsinki (subl. 
n.)”96. 

La 27 august, acelaşi an, Republica Moldova şi-a proclamat independenţa, salutată şi apoi 
recunoscută de autorităţile de la Bucureşti. În aceeaşi zi, preşedintele Ion Iliescu felicita „fraţii şi surorile 
de peste Prut“ şi îşi expunea părerea că „Proclamarea independenţei reprezintă, fără îndoială, un punct 
nodal în evoluţia viitoare a acestei republici surori“97. Recunoaşterea statalităţii Republicii Moldova a 
fost receptată diferit de clasa politică românească. Percepţiile au oscilat între realism politic într-un 
context geopolitic extrem de fluid şi nesigur până la aprecierea sa drept neinspirată acţiune de politică 
externă98.  

De la această dată, relaţiile României cu Republica Moldova au oscilat între normalitate şi 
tensiune. Autorităţile de la Chişinău au căutat să păstreze, cel puţin o pe-rioadă, echilibrul între cele două 

                                                 
90 Armand Goşu, op. cit., în loc. cit. 
91 Anuarul Statistic al României, 1999, p. 558. 
92 htt//www. domino.kappa.ro/mae/politica. 
93 Ciprian Botea, Relaţiile comerciale ale României cu ţările vecine..., în  online www.ziarulfinanciar.ro. 
94 Gheorghe Cojocaru, Colapsul URSS şi dilema relaţiilor româno-române, Editura Omega, Chişinău, 2002, p. 106.  
95 Ibidem, p. 107. 
96 Ibidem, p. 128. 
97 Moldova Suverană, 29 august 1991. 
98 Adrian Severin, Lacrimile dimineţii. Slăbiciunile guvernului Roman, Editura Scripta, Bucureşti, 1995, p. 145. 
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puncte de gravitate – Moscova şi Bucureştiul, ambele importante pentru autorităţile din Republica 
Moldova99.  

Analizând evoluţia raporturilor dintre România şi Republica Moldova, directorul Institutului 
Regal de Studii Strategice din Londra, Jonathan Eyal, le vedea astfel: „De-a lungul Prutului se edifică un 
zid asemănător celui care, tăind în două Berlinul, i-a despărţit timp de decenii pe germani“100. 

Relaţiile cu Republica Moldova care suferiseră o înrăutăţire în ultimii ani ai mandatului 
preşedintelui Iliescu au fost relansate de Emil Constantinescu. Câştigarea alegerilor prezidenţiale la 
Chişinău de către Petru Lucinski şi majoritatea pro-reformistă din Parlament au favorizat acest lucru. 
Preşedintele Constantinescu a renunţat la retorica patriotardă, la clişeele din declaraţiile oficiale privind 
existenţa a „două state româneşti”, care stârniseră atât de multă nervozitate la Chişinău. De asemenea, 
Bucureştiul a renunţat la formula „tratat de frăţietate”, mulţumindu-se cu un Tratat privilegiat de 
parteneriat şi cooperare dintre România şi Republica Moldova, tratat care a fost negociat în aprilie 
2000101. Textul tratatului consemnează natura specială, deosebită, a relaţiilor bilaterale. Însă tratatul a fost 
aspru criticat atât la Bucureşti, cât şi la Chişinău de opoziţia politică. Câştigarea alegerilor de către 
comuniştii conduşi de Vladimir Voronin în Republica Moldova şi de către social-democraţii conduşi de 
Ion Iliescu la Bucureşti a blocat semnarea tratatului. 

 Ca şi în cazul Tratatului româno-ucrainean, şi cel negociat cu Republica Moldova a iscat 
polemici. Membri marcanţi ai societăţii civile au criticat acest act al diplomaţiei româneşti. Cunoscutul 
istoric din Chişinău, Anatol Petrenco, consideră că „Ceea ce a făcut Petre Roman schimbă lucrurile 
radical: este un tratat între două state şi nu e bine. Reconfirmă ceea ce a fost fixat prin pactul Molotov-
Ribbentrop. Toţi istoricii din tot spaţiul locuit de români condamnă tratatul dintre Bucureşti şi 
Chişinău”102.  

Academicianul Florin Constantiniu este mai tranşant, afirmând: „Nu numai că nu era oportun un 
tratat politic între Bucureşti şi Chişinău dar cred că lezează grav interesul naţional”103.  

Preluarea preşedenţiei de către Traian Băsescu a părut la un moment dat a fi un nou început în 
scurta istorie a relaţiilor româno-române. Noul sef al statului roman a propus o „dezgheţare“ a relaţiilor 
cu Republica Moldova. Traian Băsescu a reluat în discursurile sale o serie de teme simbolice şi 
sentimentale prezente în discursul oficialilor de la Bucureşti la începutul anilor ’90 – fraternitatea 
locuitorilor de pe cele două maluri ale Prutului –, a reafirmat ideea originii comune româneşti şi a propus 
„reunificarea poporului român în interiorul UE“104, a sustinut că „România garantează că va fi cel mai 
puternic avocat în favoarea progresului către Vest şi a integrării Republicii Moldova în structurile 
europene”105. Iniţiativa preşedintelui român părea a fi încununată de succes în următoarele luni. PCRM 
(Partidul Comunist din Republica Moldova) anunţase în programul electoral pentru scrutinul din 2005 ca 
obiectiv integrarea în UE. Pe acest fond relaţiile Chişinăului cu Moscova s-au încordat la începutul lui 
2005 şi al iniţiativei Kremlinului de a soluţiona conflictul din Transnistria pe baza Planului Kozak 
(document din 2003 care prevedea federalizarea Republicii Moldova şi acordarea unui statut egal pentru 
Transnistria, situaţie care ar fi blocat activitatea parlamentului de la Chişinău şi ar fi permis separarea 
regiunii nistrene de statul moldovenesc).  

România în opoziţie cu politica Federaţiei Ruse era adepta unui plan de soluţionare a conflictului 
transnistrean prin menţinerea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Pe parcursul primei vizite la 
Chişinău a preşedintelui României au fost reluate şi discuţiile cu privire la încheierea unui tratat politic de 
bază (care reprezintă condiţia semnării tratatului privind frontiera de stat) între cele două state. La câteva 
zile de la vizita lui Băsescu la Chişinău, preşedintele Voronin a declarat că „Moldova cheamă Uniunea 
Europeană, SUA, Ucraina şi România... să se implice în negocierile“ cu privire la soluţionarea 
conflictului din Transnistria. Declaraţia preşedintelui de la Chişinău era un răspuns la cererea 
                                                 
99 Lumea Magazin, nr. 7, 2000, p. 41.  
100 Idem, nr. 4, 1994, p. 12.  
101 Armand Goşu, op. cit., în loc. cit. 
102 Lumea Magazin, nr. 7, 2000, p. 40. 
103 Ibidem. 
104 Ileana Racheru, Octavian Manea, Priorităţile de politică externă ale lui Traian Băsescu, în „22” online, 
http://www.revista22.ro/prioritatile-de-politica-externa-ale-lui-traian-basescu-5737.html. 
105 Ibidem.  
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Bucureştiului de a include România în formatul de negocieri pentru rezolvarea conflictului transnistrean. 
Voronin a acceptat chiar reluarea discuţiilor cu privire la chestiunile istorico-lingvistice, iar la 6 martie 
(data la care s-au desfăşurat alegerile parlamentare în Republica Moldova) a declarat la BBC că „s-a 
înţeles cu domnul Băsescu să pună punct discuţiilor istorico-lingvistice care n-au rost şi nici 
perspectivă”106. 

Cordialitatea relaţiilor dintre România şi Republica Moldova a fost scurtă, iar peste aproximativ 
un an Chişinăul a reacţionat dur atunci când Traian Băsescu a declarat că „am rămas singura ţară, 
singurul popor încă separat... România este încă separată în două ţări“107. Reconsiderarea relaţiilor cu 
Rusia, transformată în „partenerul strategic“ al Republicii Moldova în urma unei întâlniri a lui Voronin 
cu Putin la Moscova, la 8 august 2006, au reconfigurat fundamental relaţiile Republicii Moldova cu 
România. Pe 27 noiembrie 2006, Voronin a revenit la politica agresivă la adresa Bucureştiului, susţinând 
că „România vrea să împingă Republica Moldova în Uniunea Europeană”108.  

Relaţiile României cu Republica Moldova au fost în 2007 mai proaste ca oricând. Chişinăul a 
refuzat să permită deschiderea a două consulate româneşti (deşi la finalul unei întâlniri Voronin-Băsescu, 
de la 17 ianuarie 2007, cei doi preşedinţi anunţaseră ca cele două consulate vor fi deschise peste două 
săptămâni) şi a acuzat un diplomat român ca ar fi facilitat obţinerea vizelor pentru România. Ca răspuns 
la acţiunile Chişinăului, preşedintele român a cerut, după câteva luni, „simplificarea la maximum a 
procedurilor de dobândire a cetăţeniei române”.  

Atmosfera încordată în relaţiile dintre Chişinău şi Bucureşti a continuat şi în anul 2008 şi a avut 
ca subiect principal „identitatea moldovenească“, reafirmată de regimul de la Chişinău după reapropierea 
de Rusia. Voronin a acuzat de mai multe ori România de „tendinţe imperialiste“ şi a susţinut că, în 2009, 
Moldova va sărbători 650 de ani de existenţă, iar România 170 de ani109.  

În aceste condiţii preşedintele român a considerat că tratatul cu Republica Moldova „nu-i o 
prioritate... Nu vedem de ce ne trebuie un tratat care sa vizeze frontiera de stat romano-
moldoveneasca“110. Republica Moldova este singurul stat vecin cu care România nu a încheiat un tratat 
bilateral, iar analiştii folosesc termenul „îngheţ” pentru a descrie raporturile dintre cele două state. Noua 
putere democratică instaurată, în vara anului 2009, în Republica Moldova a optat pentru o nouă politică 
în relaţiile dintre cele două state româneşti. 

 Relaţiile economice ale României cu Republica Moldova nu s-au dezvoltat pe măsura 
posibilităţilor şi a declaraţiilor oficiale ale celor două guverne. În 1993, volumul comerţului dintre cele 
două state era de 181 milioane de dolari şi a crescut până la 191 milioane dolari USA în 1998111.  

Ceea ce este important şi afectează raporturile cu acest stat este soldul negativ pe care Chişinăul l-
a înregistrat în permanenţă în raporturile cu România. Potrivit unor surse ale guvernului de la Chişinău, în 
perioada ianuarie-iulie 2002, în raporturile comerciale cu Federaţia Rusă, Republica Moldova a avut un 
sold pozitiv de 42,2 milioane de dolari USA, iar în relaţia cu România un deficit de 52,4 milioane dolari 
USA112. De aceea, pot fi întâlnite percepţii cu totul deformate din partea unor locuitori ai Republicii 
Moldova, care gândesc: „Ruşii ne dau căldură, lumină, românii nu ne dau nimic”113.  

Relaţiile dintre România şi Republica Moldova au nevoie de o clarificare în timp. Cel mai bun 
„catalizator” al acestui proces de clarificare sunt progresele României. O Românie care se dezvoltă 
vizibil, o Românie integrată în NATO şi în Uniunea Europeană, va fi altfel percepută de populaţia din 
Republica Moldova. Va reprezenta cel mai puternic stimulent al relaţiilor dintre cele două state 
româneşti. 

                                                 
106 Ibidem. 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
109 Info Prim Neo, online, http://www.basarabeni.ro/ stiri/stiri-de-top/ 650-de-ani-de-la-constituirea-statului-
moldovenesc-o-minciuna-politica-comunista-433.  
110 Traian Basescu nu vrea Tratat cu Republica Moldova online http://politicom.moldova.org/news/traian-basescu-nu-
vrea-tratat-cu-republica-moldova-112699-rom.html. 
111 Anuarul Statistic al României, 1999, p. 558. 
112 http//www.iatp. md/ev/nv.8/ro. 
113 Cotidianul, 12 octombrie 2001. 
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Motivaţie  
  
Ingrată şi, totodată, nobilă menirea istoricului...  
Paradoxal, ambele aserţiuni par a fi subsumate adevărului, întocmai ţintei finale specifice, 

ca tendinţă, oricărei cercetări istoriografice.  
Poate uşor pretenţioasă, formula QUO VADIT HISTORIA? vrea să însemne ceva, iar acest 

“ceva” impune, neîndoielnic, o analiză conceptuală, discursivă şi operaţională, totodată, cu privire 
la sensul, tendinţele şi, nu în ultimul rând, finalitatea demersului istoriografic contemporan. Două 
întrebări şi, poate, tot atâtea răspunsuri, dacă nu mai multe, persistă într-un demers de sorginte a 
celui de faţă:  

Ce (mai) înseamnă istoria astăzi? Cine (mai) scrie istorie astăzi?  
La prima întrebare nu pot consemna decât “dreptatea clasicilor” istoriografiei române, dacă 

şi numai dacă m-aş opri la lecţia de deschidere a cursului de Istorie universală ţinută la 
Universitatea din Bucureşti de cel dintâi între clasicii în cauză, Nicolae Iorga, în ziua de 1 
noiembrie 1894. Atunci şi mai târziu, acesta aprecia că istoria este “expunerea sistematică fără 
scopuri străine de dânsa a faptelor de orice natură dobândite sistematic, prin care s-a manifestat 
indiferent de loc şi de timp, activitatea omenirii”. În opinia sa reprezentarea schematică a 
demersului istoriografic, presupunea în mod cert, trei elemente fundamentale, respectiv: “adevărul 
înainte de toate”, “onestitate a ştiinţifică” şi, nu în ultimul rând, “iubirea preciziei”. Iar atunci când 
analiza naşterea unei opere istorice pentru Nicolae Iorga, patru erau pilonii fundamentării sale: 
“materialul”, “critica”, “organizarea” şi “stilul”. “Materialul” şi “critica” determinau soliditatea şi 
adevărul, în vreme ce “organizarea” şi “stilul” conturau frumuseţea operei ca atare. În 1897 acelaşi 
istoric român sugera (şi nu pot decât să constat încă – o dată dreptatea vorbelor sale) idealul 
obiectivităţii în redarea trecutului exprimat în fraza celebră – “Cine scrie istorie şi simte că este 
chemat să o scrie trebuie să aibe mai presus de toate această convingere: că zugrăveşte o viaţă şi 
nu descrie o serie acţiuni mecanice”1.  

Arc peste timp, un alt mare istoric (francez), reprezentant al redutabilei Şcoli a Annalelor, 
Fernand Braudel, circumscria istoria responsabilităţilor societale şi “exaltante ale epocii actuale”2. 
Altfel spus, legarea istoriei de actualitate, de cotidian, a fost definitivă în momentul conştientizării 
din perspectiva ştiinţifică a faptelor cu semnificaţie istorică3.  

Acumulând experienţe, în timp, majoritatea istoricilor au ajuns să aprecieze că istoria este 
cunoaştere metodică şi ştiinţifică a trecutului şi, mai mult decât atât, la întrebarea de ce este nevoie 
de o astfel de cunoaştere, răspunsul istoricilor şi nu doar al lor, a fost acela că istoria ca ştiinţă a 

                                                 
1 1 Marian Cojoc, Istoriografia generală din antichitate până în secolul al XVIII-lea, vol. 1, Note de curs, Constanţa, 
Editura Muntenia & Leda, 2001, p. 7-8.  
2 Fernand Braudel, Écrits sur l'histoire, Paris, Éditions Flammarion, 1977, p. 15. 
3 Damian Hurezeanu, Istoriografie generală şi românească, partea 1, Bucureşti, Editura Fundaţiei “România de mâine”, 
2001, p. 12. 
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trecutului poate servi la înţelegerea prezentului şi chiar la previzionarea viitorului4.  
Oricât ar părea de ciudat, câtă vreme trecutul a preocupat şi măcinat conştiinţe, timp de 

milenii, statutul de ştiinţă şi, în acelaşi timp, disciplină de studiu, a fost atins de istorie abia în a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea.  

În fapt, prima universitate europeană unde studiul istoriei s-a desprins de cel al dreptului şi 
al teologiei a fost Universitatea din Gottingen, unde în anul 1764, istoria a fost recunoscută ca 
disciplină ştiinţifică autonomă. Mai apoi, în secolul al XIX-lea afirmarea istoriei a devenit o 
realitate indubitabilă secolului în totalitate, permiţând o dezbatere metodologică nemaiîntâlnită în 
cadrul şcolii critice europene, cu precădere în Germania şi Franţa5.  

În sfârşit, în secolul al XX-lea, transformările suferite în marşul devenirii ştiinţifice, au 
impus o istorie problematizată, deschisă controversei şi înnoirii, aidoma ca tendinţă, celei imaginate 
de un alt întemeietor al Şcolii Annalelor, care cerea în anii '30 scrierea' unei istorii “cu faţa în vânt”.  

Pe această recitativă a definiţiilor, în opinia istoricului Lucian Boia “ar trebui de la bun 
început să fim puşi în gardă fiindcă istoria, ca ştiinţă, prezintă curioasa particularitate de a purta 
acelaşi nume cu obiectul cercetării. Cu alte cuvinte, misiunea istoriei este e a reconstitui istoria. 
Numim la fel două concepte diferite oricât am vrea să le apropiem: istoria în desfăşurarea ei 
efectivă şi istoria ca reprezentare”6. Acelaşi istoric aprecia că trecutul înseamnă legitimare şi 
justificare “fără trecut, nu mai putem fi siguri de nimic”7.  

Astăzi, esenţială apare dezbaterea stârnită de conceptul de istorie imediată. 
Academicianul Florin Constantiniu, prefaţând volumul cu acelaşi nume al istoricului francez 

Jean-François Soulet, aprecia că “autorul are dreptate când arată că istoria imediată este, în fapt, o 
istorie veche, în înţelesul că istoria însăşi a însemnat la origine ceea ce ştim pentru că am fost 
martori şi că primii mari istorici din antichitate au făcut, de fapt, istorie imediată”8.  

În propriul său Cuvânt Înainte, istoricul francez amintit traducea conceptul de istorie 
imediată drept “ansamblul părţii terminale a istoriei contemporane incluzând-o atât pe cea a epocii 
actuale cât şi pe cea a ultimilor 30 de ani; o istorie care are drept principală caracteristică faptul că a 
fost trăită de istoric sau de principalii săi martori”9. Altfel spus, întreaga istorie a umanităţii, dintr-o 
astfel de perspectivă, suportă, inevitabil, apelativul imediat în trecut, în prezent şi în viitor.  

Pledoaria în favoarea istoriei imediate e motivată de istoricul Soulet de comanda socială, şi 
politică. În acest sens, autorul invocă problema rezistenţei franceze şi treptele parcurse în cercetarea 
fenomenului încă de la finele anului 1944. Frapează astfel, rapiditatea constituirii Comisiei de 
Istorie a Ocupării şi Eliberării Franţei creată în octombrie 1944 (în componenţa căreia intrau istorici 
de marcă precum Georges Lefebvre, Henri Michel, Eduard Perroy), a unui Comitet de Istorie a 
Războiului apărut în a ul 1945 (având în compunere alte nume “mari” din istoriografia franceză 
precum Lucien Febvre şi Pierre Renouvin) cărora le-a urmat în 1951 un Comitet de Istorie a celui 
de-al Doilea Război Mondial. Neîndoielnic, toate acestea au reprezentat structuri oficiale pentru 
studiul istoriei imediate10.  

Dintr-o astfel de perspectivă este cel puţin de neînţeles atitudinea politică, mai degrabă, 
decât ştiinţifică faţă de apariţia, în decembrie 2004, a Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, la o distanţă de 15 ani faţă de evenimentul în cauză.  

Răspunsul la întrebarea: Cine (mai) scrie istoria astăzi? impune o judecată ceva mai atentă a 
spectrului istoriografic actual. Aceasta deoarece există riscul unor dedublări. A fi istoric autorizat 
înseamnă ceva şi cu totul altceva înseamnă a fi pasionat de istorie cu posibilităţi de scriere concretă 
şi descriere factuală a fenomenelor şi faptelor istorice derulate în timp.  

Pasiunea, în mod cert, nu este suficientă. În acelaşi timp, este, totuşi, indispensabilă în 

                                                 
4 Bogdan Murgescu, A fi istoric în anul 2000, Bucureşti, Editura All Educaţional, 2000, p. 13. 
5 Ibidem, pp. 18-19. 
6 Lucian Boia, Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr şi ficţiune, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p. 7. 
7 Ibidem. 
8 Jean-François Soulet, Istoria imediată, Bucureşti, Editura Corint, 2000, p. 5. 
9 Ibidem, p. 7. 
10 Ibidem, p. 33.  
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scrierea istoriei. René Remond, într-o lucrare publicată în anul 1957, intitulată Pledoarie pentru o 
istorie abandonată, sfârşitul celei de-a treia Republici, releva anumite aspecte familiare 
cercetătorului astăzi. Între ele reţin inaccesibilitatea arhivelor pentru perioade recente dar, în acelaşi 
timp, şi aprecierea cu privire la valoarea acestora. În opinia sa, arhivele în cauză “nu erau, în 
principiu, mai preţioase decât anumite arhive particulare”11 aparţinând, în mod cert, unor pasionaţi 
ai istoriei. Nu s-a refuzat nicicând contribuţia jurnaliştilor, antropologilor, sociologilor, geografilor, 
politologilor etc.  

Din contră, soluţia dialogului – a fost definitorie şi rămâne, cred şi astăzi, calea de urmat. 
Puterea de a comunica, puterea şi nevoia de comunicare, puterea ca necesitate imperativă într-o 
lume istoriografică invadată la tot pasul de neştiinţific, diletantism şi, nu în ultimul rând, neadevăr, 
sunt esenţiale având convingerea şi discernământul în onestitatea ştiinţifică probată a creatorului de 
pagini istoriografice.  

Şi totuşi, adesea ne întâlnim cu aserţiunea că istoria poate fi scrisă (redată) doar de cei care 
au trăit-o. Un fals mai grosolan, mai vizibil, susţinut, în speţă, de dinozaurii epocii pe care o 
credeam apusă în decembrie 1989, nici că putea fi rostit. În ciuda oricăror evidenţe, probate de-a 
lungul secolelor, cei în cauză neagă cu înverşunare posibilitatea ca un netrăitor în epoca devenită 
obiectiv istoriografic, să poată reda faptele petrecute atunci cu obiectivitate.  

Ori, de când Clio a deschis ochii, istoria a fost, mai mult sau mai puţin ştiinţific, povestită de 
toţi: şi de cei care au participat direct la un eveniment, şi de cei cărora, contemporani 
evenimentelor, dar neparticipanţi la eveniment, li s-a povestit şi le-au înregistrat cum au putut, 
complet sau lacunar.  

Apoi, nu în ultimul rând, cei care, la ceva distanţă de eveniment, necontemporani acestuia 
sau celor care le-au înregistrat, au strâns şi le-au redat “la rece”, cu puterea obiectivităţii conferită 
de trecerea timpului reuşind, în parte, să convingă prin scrierea proprie.  

Nu pot fi de acord, dintr-o astfel de perspectivă, cu cei care consideră inutilă apariţia în 
România a unor institute a căror bază de cercetare ştiinţifică nu s-ar întemeia exclusiv pe arhive. 
Paradoxal, o spune unul dintre cei care a fost marcat de robia documentului, deliberat acceptată în 
ultimii 15 ani. Şi astăzi consider că documentul de arhivă reprezintă un punct de plecare de maximă 
importanţă în scrierea şi studiul istoriei; că documentul ca atare trebuie redat integral, în nuditatea 
sa absolută, ori câte “traume ştiinţifice”, morale sau de altă natură ar produce.  

De altfel, într-un relativ recent volum dedicat unei teme controversate privind o parte din 
istoria comunismului în România, apreciam că textul documentului trebuie lăsat aşa cum a fost 
întocmit pentru ca cititorul să simtă pe viu nivelul intelectual al redactorilor epocii respective, să 
constate, fără explicaţiile specialistului, dezinteresul cras al celor care au fabricat documentele în 
cauză faţă de soarta unui trecut apropiat, în care s-a trăit după alte reguli decât ale libertăţii, inclusiv 
ale celei ode exprimare. False sau adevărate, documentele în cauză, sunt o parte din imaginea unui 
trecut în care unii au dus-o mai bine, alţii nu, unii au supravieţuit, alţii au pierit, poate şi numai 
pentru vina de a fi gândit altfel decât reprezentanţii puterii politice din vremea respectivă12. 

 
Probleme metodologice  
 
În lucrarea Strategia cercetării. Treisprezece cursuri despre elementele ştiinţelor sociale 

(Iaşi, Editura Polirom, 2005), Ronald F. King considera că “ştiinţa necesită metode riguroase” 
apreciind că “trebuie să fim capabili să demonstrăm că povestirea pe care o relatăm, cu semnificaţia 
pe care i-o atribuim este, de fapt, una adevărată”13.  

Secole la rând, chiar milenii, în antichitate, la egipteni, la vechii evrei, la grecii epocii 
homerice şi, mai apoi, chiar la romani un timp, istoria, în ciuda etimologiei termenului (anchetă, 
cercetare, căutare), era considerată arta de a vorbi, de a cânta şi de a scrie frumos despre trecut. 

                                                 
11 Ibidem, p. 34. 
12 Marian Cojoc, Rezistenţa armată din Dobrogea 1945-1960, Bucureşti, INST, 2004, p. 30. 
13 Ronald F. King, Strategia cercetării. Treisprezece cursuri despre elementele ştiinţelor sociale, Iaşi, Editura Polirom, 
2005, p. 19. 

 205



Treptat, mai timid la început, a apărut, însă, preocuparea pentru adevăr, curăţarea de ficţiune, de 
legendă, de poveste. De peste două mii de ani datează ideea de critica surselor.  

De atunci se ştie că istoricul, lăsând pe seama artiştilor ficţiunea, frumosul şi alte categorii 
estetice are menirea să reconstituie crâmpeie ale trecutului după reguli precise folosind izvoare de 
diferite tipuri14. 

Prin esenţa ei, istoria este cunoaştere prin documente. De aceea, naraţiunea istorică se 
plasează dincolo de orice documente de vreme ce nici unul dintre ele nu poate fi evenimentul; ea nu 
este un fotomontaj documentar şi nu înfăţişează trecutul în mod direct ca şi cum aţi fi fost acolo15.  

Esenţial pentru lumea istoriografică, este modul în care se acceptă în dezbateri două 
probleme fundamentale ale istoriei ca ştiinţă:  

a. este sau nu istoria „Magistra Vitae”?  
b. Istoria se face sau nu cu documente?  
Din această perspectivă derivă câteva observaţii elementare:  
1. Importanţa izvoarelor istorice este demonstrată în întreaga istoriografie universală. 

Metodologia istoriei presupune existenţa unui complex de reguli care indică modul de procedurare 
(folosire) a izvoarelor.  

2. Dificultatea majoră pe care nici o metodologie nu o poate rezolva constă în faptul că 
izvoarele, oricât de abundente şi variate ar fi, nu acoperă decât o mică parte din ceea ce oamenii au 
gândit, au proiectat şi au făcut de-a lungul istoriei.  

3. Nici o metodologie nu poate da reţete de umplere a golurilor de ' informaţii16.  
4. Semnificativ pentru înţelegerea fenomenului istoriografic din perspectiva 

metodologică rămân identificarea sensurilor principale ale termenului istorie şi delimitarea faptului 
istoric în raport cu interpretarea izvoarelor. În primul caz, sensurile termenului istorie, cel mai 
adesea acceptate în sfera metodologică sunt:  

- istoria – ca totalitate a faptelor întâmplate;  
- istoria – ca activitate de cercetare;  
- istoria – ca rezultat al activităţii de cercetare a faptelor istorice.  
Fără limite, istoria ca ştiinţă realizează două obiective majore:  
- reconstituie trecutul;  
- explică trecutul într-o viziune tridimensională:  
a. genetic (analizând cauzele generatoare faptului istoric);  
b. funcţional (determinând rolul unui fapt istoric în evoluţia umanităţii);  
c. axiologic (stabilind cu exactitate valoarea istorică a unui fapt).  
În al doilea caz, pentru a înţelege ce este faptul istoric în raport cu interpretarea, patru 

variante par a fi în măsură să lămurească problema:  
a. varianta Nicolae Iorga, care considera că pentru ca faptele să fie istorice era necesar ca 

“sistemul să intervină”, convins fiind că “nu orice grămădire de fapte e istorie”; totodată, el aprecia 
în mod pertinent, că faptele nu pot fiinţa abstract: “faptele nu există pentru ele şi nu există prin ele” 
(Două concepţii istorice, Bucureşti, 1911), anticipând astfel aserţiunea potrivit căreia autenticitatea 
unui fapt istoric impune în mod obiectiv, plasarea unui eveniment în timp şi în spaţiu urmărindu-se 
consecinţele notabile în evoluţia comunităţii.  

b. varianta Cari Becker care propunea trei delimitări concretizate retoric în tot atâtea 
întrebări:  

- ce este un fapt istoric?  
- unde se află acesta?  
- când se manifestă?  
În lucrarea What the historical facts ? Becker considera că “istoricul nu poate avea de-a face 

direct cu evenimentul” deoarece, de regulă, evenimentul se produce înainte. “El are de-a face cu 
constatarea care confirmă faptul că evenimentul a avut loc”.  
                                                 
14 Ioan Aurel Pop, Istoria, adevărurile şi miturile, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 18-19. 
15 Paul Veyne, Cum se scrie istoria, Bucureşti, Editura Meridiane, 1999, p. 11. 
16 Lucian Boia, op. cit., p. 119. 
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Precizările sale sunt cât se poate de clare:  
1.faptul istoric este o aserţiune asupra unui eveniment;  
2.evenimentul este dispărut, istoricul fiind în contact numai cu aserţiunea;  
3. faptul istoric nu este evenimentul însuşi ci un simbol care permite evocarea acestuia.  
c. varianta Henry Levy-Bruhl care într-un studiu intitulat Ce este faptul istoric? publicat în 

“Revue de syntèse historique” în decembrie 1926, aprecia că:  
1. un fapt istoric este în exclusivitate un fapt care a avut efecte în trecut;  
2. faptul istoric este un fapt social deoarece el nu a poate produce efecte decât în şi prin 

oameni (opinia publică);  
3. faptul istoric e constituit de opinia publică, aceasta fiind cea care îi conferă caracterul 

istoric.  
Pe de altă parte, marea problemă care preocupă în mod deosebit frontul istoriografic 

contemporan a fost şi va fi încercarea de identificare şi delimitare a faptelor istorice propriu-zise de 
interpretările mai mult sau mai puţin obiective, precum şi selecţia faptelor ca atare.  

d. varianta Eduard H. Carr, în lucrarea What is history? considera că “într-adevăr, faptele 
nu se aseamănă peştilor de pe tejgheaua negustorului, ci mai mult acelora care înoată în oceanul 
imens şi adesea inaccesibil: ceea ce istoricul surprinde, depinde în parte de hazard, dar mai cu 
seamă de zona din ocean pe care şi-a ales-o pentru pescuit şi de uneltele de care se serveşte. Aceşti 
trei factori sunt, evident determinaţi de genul de peşte pe care doreşte să-i prindă. În general, 
istoricul va obţine genul de fapte pe care doreşte să-i găsească”.  

Maniera prezentei percepţii, acceptată sau respinsă de frontul istoriografic contemporan, nu 
poate să nu fie luată în seamă în măsura în care orice istoric onest acceptă aserţiunea potrivit căreia 
“istoria se face cu documente”.  

5. Ce este istoria orală? Scrisul a depreciat treptat comunicarea orală în istorie. Astăzi, 
ancheta orală revine în forţă, concurând în anumite sectoare informaţia scrisă sau chiar 
substituindu-i-se.  

Este o metodologie paralelă, autonomă, la rândul ei divizată în două variante: 
a. tradiţia orală, adunând reprezentări şi amintiri transmise din generaţie în generaţie, stă la 

baza reconstituirii istoriei comunităţilor zise cândva fără istorie, fiindcă nu dispuneau de arhive 
scrise;  

b. istoria orală propriu-zisă, constă în înregistrarea şi prelucrarea amintirilor celor care au 
trăit o anume situaţie istorică.  

Este, aşadar, o istorie contemporană, care nu poate depăşi cu mult, adâncimea unei jumătăţi 
de secol.  

Anchetele de acest tip se pot aplica oricărui segment de istorie contemporană. Marea virtute 
a acestui gen de anchetă stă în capacitatea ei de a coborî la nivelul unde, în genere, faptele şi 
simţămintele nu îşi află o expresie înregistrată. Istoria celor mulţi, a categoriilor oprimate, a 
marginalilor îşi are adesea, în ancheta orală17 sursa istorică exclusivă.  

Rezervele manifestate faţă de această istorie concurentă (istoria orală) privesc îndeosebi, 
labilitatea memoriei, faptul că amintirile sedimentate în memorie sunt mai puţin sigure decât 
cuvintele fixate în scris.  

6. Cuvântul şi imaginea. Amploarea căpătată de investigaţia orală oferă un exemplu 
elocvent de adaptare a metodologiei la noi problematici şi sensibilităţi. Istoricii se adresează tot mai 
des informaţiei orale şi înţeleg pe de altă parte, să beneficieze de virtuţile subapreciate până mai ieri 
ale inepuizabilului tezaur de imagini. Acum un veac, istoricul trăia într-o lume a scrisului şi acesta 
era instrumentul cu care sonda şi trecutul. Astăzi trăieşte într-o lume în care scrisul, oralitatea şi 
imaginea îşi împart terenul, oarecum egal; rezultatul nu poate fi decât o întreită metodologie 
istorică”18.  

 
                                                 
17 François de Singly, Alain Blanchet, Arne Gotman, Jean-Claude Kaufmann, Ancheta şi metodele ei: chestionarul, 
interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv, Iaşi, Editura Polirom, 1998. 
18 Lucian Boia, op. cit., p. 130-134. 

 207



7. Istoria este ceea ce ştim pentru că am fost martori; istoricul este cel care ştie pentru că a 
văzut19. Jean François Soulet, vorbind despre scrierile antice, subliniază: “Lunga supremaţie a oralităţii. 
Mărturia orală rămâne pentru foarte multă vreme un izvor fundamental al istoriei... Specialiştii evului 
mediu, istoricii acelei epoci operează o distincţie din ce în ce mai clară între două tipuri de izvoare. Sunt 
cele care se confundă cu opinia publică (infama, vulgaris opinio) sau, dacă preferăm, cu memoria 
colectivă, faţă de care trebuie manifestată o mare circumspecţie dar care pot suplini absenţa sau puţinătatea 
documentelor scrise. Sursele cele mai de încredere rămân, fără îndoială, mărturiile personalităţilor care au 
participat direct la evenimentele descrise”20.  

“Mărturii, e adevărat, mult mai rare, precizează B. Guene, şi indirecte: nu martorii oculari îi 
informează pe istorici ci terţe persoane care au auzit de la martori oculari. Şi imprecise: cu trecerea anilor, 
detaliile au fost uitate, locurile şi persoanele s-a încurcat, înlănţuirea faptelor s-au încurcat, punctele de 
reper cronologic au dispărut; memoria oamenilor nu reţine decât vaga amintire a unor evenimente 
importante şi izolate... Recursul exclusiv la oralitate constituie trăsătura distinctivă a celei de-a treia 
perioade (prima-istoria veche, reprezentând relatarea unor fapte mai vechi de un secol, istoria modernă 
reprezentând panoramarea ultimului secol) cea a istoriei imediate care acoperă, în medie, ultimii treizeci-
cincizeci de ani”21.  

8. Mărturia orală este considerată atât de subiectivă, reconstrucţia faptelor de către memorie atât 
de completă, încât îşi pierde orice credibilitate (Şcoala pozitivistă care respinge sursa orală).  

De cealaltă parte, un adevărat entuziasm susţinut de antropologi şi sociologi, care consideră istoria 
orală o disciplină cu totul aparte cu domeniu, scopuri şi metode specifice. Benoît Verhaegen încearcă, de 
exemplu, la începutul anilor ‘70 să definească sub numele de istorie imediată o nouă ştiinţă angajată la 
confluenţa dintre istorie, antropologie şi sociologie. Acesta atribuie mărturiei orale o importanţă capitală.  

În ochii unor istorici, sursa orală apare puţin ca o soluţie disperată pe care o adopţi când toate 
celelalte au dat greş. Trebuie să rezistăm, scria A. Beltran şi J.F. Pikard, tentaţiei istoriei orale de dragul 
istoriei orale. De multe ori, spuneau ei, nu este nevoie de istorie orală (având alte surse). Dar când vine să 
umple un vid, nu trebuie să ezităm.  

Pentru Phillipe Joutard, domeniul privilegiat al istoriei orale este “mai întâi cel al vieţii cotidiene, 
celei mai banale, de la comportamentele în familie până la gesturile cele mai obişnuite ale meşteşugarului 
sau menajerei, trecând prin ritualuri, sărbători şi reţele de sociabilitate”.  

9. Sursa orală participă în mod decisiv la delimitarea câmpului cronologic al istoriei timpului 
prezent. Sursa orală modifică destul de mult problematicile clasice şi tradiţionala distanţă dintre cercetător 
şi obiectul cercetării sale. Începând din momentul în care o putem utiliza, începe o altă istorie, cea a 
prezentului sau a imediatului care este mai ales, o istorie cu martori şi se deosebeşte în amonte de celălalt 
versant al istoriei contemporane, cea fără martor22.  

Astăzi se poate vorbi de adevărate arhive orale, înregistrări ale discursurilor anumitor 
personalităţi, emisiuni radiofonice sau documente înregistrate de diverse surse de anchetatori.  

“Mărturiile orale singure nu valorează prea mult. În 1990 – scrie Ioan Aurel Pop – toţi românii de 
peste 15 ani – adică multe milioane de oameni – erau martori credibili ai defunctului regim comunist. Dar 
ce să facem cu mărturia tuturor? Istoricii care cred că istoria strict contemporană, copleşită de izvoare şi 
opinii subiective, nu este istorie ci politică, şi că este într-adevăr nevoie de o perspectivă pentru tratarea ei 
nu sunt nebuni, ci reprezintă un curent onorabil între specialiştii din toată lumea”23.  

În concluzie, inevitabil, viziunea istoricului asupra trecutului rămâne legată de prezentul său, “un 
prezent care nu este doar o referinţă ce ţine de metodă. De acum încolo, istoria nu mai este o ştiinţă senină 
şi indiferentă. Ea devine permeabilă la preocupările contemporane a căror expresie este. Nu mai este doar 
o tehnică de specialist, devenind, pentru omul modern, un mod de a trăi în timp”24.  

                                                 
19 Jean-François Soulet, op. cit., p. 8. 
20 Ibidem, p. 12. 
21 Ibidem, p. 13. 
22 Ibidem, p. 69. 
23 Ioan Aurel Pop, op. cit., p. 285. 
24 Phillipe Aries, Timpul istoriei, Bucureşti, Editura Meridiane, 1997, p. 262. 

 208



Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Seria Istorie – Serie nouă, Anul 1, Nr. 1, 2010, p. 209-210 
ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343 (print) 

 
 
 

CONSTANTIN HLIHOR,  
POLITICA DE SECURITATE ÎN MEDIUL INTERNAŢIONAL 

CONTEMPORAN, VOL. I, DOMENIUL ENERGETIC,  
INSTITUTUL EUROPEAN, IAŞI, 2008, 182 P. ISBN 978-973-611-555-4 

 
Prof. univ. dr. Cătălin TURLIUC 

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi 
 
 
 
Autor prolific şi binecunoscut în mediul academic românesc, dar şi internaţional, profesorul 

Constantin Hlihor semnează în seria „Studii strategice şi de securitate” a Editurii Institutul 
European din Iaşi, un prim volum dedicat problematicii energetice din perspectiva studiilor de 
securitate contemporane. Trebuie să menţionăm, încă de la început, că problema securităţii 
internaţionale este una de strictă actualitate în lumea contemporană, aflată într-un stadiu accentuat 
cinematic, amplificat de procesul globalizării.  

Multilateralismul mult clamat, care după sfârşitul erei Războiului Rece a tins să înlocuiască 
bipolarismul sistemului internaţional, a adus în siajul său noi şi variate provocări la adresa 
securităţii. Desigur, securitatea a fost şi trebuie privită în binom cu insecuritatea prin prisma unui 
referenţial care comportă elemente ce ţin de morală, etică, filosofie, religie şi nu în ultimul rând, de 
ideologie. Amploarea dilemelor de securitate din lumea în care trăim este dovedită şi de producţia 
istoriografică, din ce în ce mai consistentă, care vizează domeniul mai larg al relaţiilor 
internaţionale în care, de mai multă vreme, s-au implicat cu succes şi istoricii.  

Constantin Hlihor porneşte în demersul său de la premisa că energia va fi atât la nivelul 
societăţilor consumatoare sau producătoare, cât şi al mediului internaţional, cea care va genera cele 
mai mari şi cele mai grele probleme de rezolvat pentru asigurarea securităţii în viitorul imediat. 
Preocuparea  pentru controlul asupra surselor energetice, a culoarelor de transport ale acestora, a 
devenit în anii din urmă o constantă majoră a alianţelor de securitate şi politico-militare, a 
organismelor şi organizaţiilor internaţionale, a unor reuniuni la nivel înalt cu semnificaţie globală. 

Volumul, cu o arhitectură armonioasă, cuprinde patru capitole cu întindere relativ egală şi 
este centrat pe trei direcţii principale.  

Prima dintre ele, care constituie substanţa primului capitol al lucrării, vizează trecerea în 
revistă, din perspectiva teoriei relaţiilor internaţionale, a principalelor şcoli şi curente de gândire 
care au fost preocupate de problema securităţii şi au încercat formularea de politici coerente în acest 
domeniu.  

O a doua direcţie urmărită de autor şi căreia îi este consacrată cel de-al doilea capitol al 
lucrării vizează analiza politicilor de securitate în încercarea de a defini elementele care dau 
consistenţă acestor politici ce devin instrumente pragmatice în domeniul securităţii.  

Cea de-a treia direcţie este dedicată analizei strategiei de securitate energetică şi reprezintă 
conţinutul ultimelor două capitole ale lucrării. În opinia noastră, această ultimă direcţie constituie şi 
contribuţia originală cea mai semnificativă a autorului la tema abordată. 

Fin cunoscător al principalelor paradigme formulate în teoria relaţiilor internaţionale, bine 
informat cu cele mai recente achiziţii în domeniu, Constantin Hlihor dovedeşte pe parcursul întregii 
lucrări o abilitate desăvârşită în a pendula între analiză şi sinteză, între narativitate şi rigoare, între 
metoda deductivă şi cea inductivă.  

Modul în care autorul înţelege securitatea în binom cu insecuritatea şi o analizează într-o 
triplă perspectivă (realitate obiectivă, realitate construită sau imaginată şi politică şi strategie) 
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constituie, din punct de vedere metodologic, un model cu adevărată valoare euristică. Aparatul critic 
al lucrării dovedeşte orizontul larg al informării şi documentării autorului şi ne dă speranţa că 
viitorul volum va fi însoţit de o necesară şi binevenită bibliografie. 

Oferind o interesantă grilă de lectură în observarea şi cercetarea problematicii securităţii 
energetice ca realitate concretă a mediului internaţional contemporan, lucrarea dovedeşte apetenţa 
autorului pentru perspectiva constructivistă dezvoltată în domeniul teoriei relaţiilor internaţionale. 

Suntem în deplin acord cu autorul atunci când el afirmă: „Energia a devenit nu numai un 
câmp geopolitic extrem de disputat după marile şocuri petroliere ale secolului trecut, ci şi un factor 
important în aprecierea stării de securitate a societăţii contemporane atât la nivel intern, cât şi 
internaţional. Pentru prima dată din (sic!) istoria umanităţii, energia a împărţit spaţiul politic în 
amici şi inamici, iar petrolul a substituit cu tot mai mult succes armele clasice în confruntarea dintre 
state sau alte tipuri de actori de pe eşichierul internaţional. (…) În aceste condiţii, consumatorii şi 
furnizorii de energie nu se mai raportează doar la respectarea regulilor şi principiilor economiei de 
piaţă, ci şi la înţelegerile/constrângerile politice” (p. 175).  

Conchidem, alături de prefaţatorul lucrării, reputatul specialist în relaţiile internaţionale 
Teodor Frunzeti, că lucrarea profesorului Constantin Hlihor nu reprezintă doar un consistent demers 
ştiinţific, solid documentat şi bine elaborat, ci, mai ales, un instrument valid de informare atât 
pentru specialiştii avizaţi, cât şi pentru publicul interesat de realităţile şi controversele lumii 
contemporane.   
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