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ELEMENTE ALE SIMBOLISMULUI SOCIAL-IDENTITAR  

ÎN PREISTORIE: PANDANTIVE PALEOLITICE ŞI EPIPALEOLITICE 
DESCOPERITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI∗ 

 
Lect. univ. dr. Corneliu BELDIMAN∗∗ 

Drd. Diana-Maria SZTANCS∗∗∗ 
 

 
 

Résumé. Eléments du symbolisme socio identitaire dans la Préhistoire: pendeloques paléolithiques et épipaléolithiques 
découvertes en Roumanie. L’ouvrage propose une approche extensive (répertoire, typologie, technologie, datations 
radiométriques etc.) des huit les plus anciennes parures (pendeloques) attribuées au Gravettien oriental et à 
l’Épigravettien/Tardigravettien de cette partie de l’Europe. Les six objets qui appartiennent au Gravettien oriental sont 
travaillés en pierre (3) et en os (3) et proviennent du site de Boroşteni-«La Grotte du Corbeau», de Ţibrinu-«Point III» et de 
Mitoc-«La Rive Jaune». L’examen microscopique exhaustif des traces a permis de proposer les premières reconstitutions du 
«schéma opératoire» de la fabrication du pendeloque simple en os de Mitoc et de celui en os aussi ayant un décor 
géométrique sophistiqué de Ţibrinu. Ce dernier artefact représente un unicum pour l’art mobilier de ces régions du continent. 
Les deux pendeloques épigravettiens (un simple en os et un décoré en bois de cerf) ont été récupérées pendant les fouilles 
dans le grand abri sous roche du bord du Danube de Dubova-«Cuina Turcului». Les données de l’article se constituent en 
contributions à la meilleure définition (en termes actuels de la recherche) plus anciennes parures de Roumanie comme 
expression matérielle des manifestations symboliques et éléments d’identité sociale des communautés des chasseurs-
cueilleurs et facilitent l’intégration des données spécifiques du phénomène dans le contexte européen. 
 
Mots-clef: bois de cerf, Épigravettien, Gravettien oriental, industrie des matières dures animales, os, Paléolithique 
supérieur, parure, pendeloque, percement, Roumanie, technologie osseuse.  

 
Cuvinte-cheie: corn de cerb, epigravettian, gravettian oriental, industria materiilor dure animale, os, paleolitic 
superior, paleotehnologie, podoabe, pandantiv, perforare, România, tehnologia materiilor dure animale. 

 
 
 
Introducere: scop, metode, materiale 
 
În pofida cercetărilor arheologice derulate în mod sistematic pe parcursul a circa jumătate de secol 

în zeci de situri din România, mai mari sau mai mici, databile în paleoliticul superior şi epipaleolitic, 
plasate în aer liber sau în peşteri, se constată faptul că, în această parte a Europei, descoperirile care se 
încadrează în domeniul artei mobiliere şi al podoabelor sunt relativ rare sau chiar excepţionale. 

Lucrarea de faţă reia, cu date bibliografice recente, tratarea extensivă1 a problematicii 
obiectelor de podoabă paleolitice şi epipaleolitice cunoscute până în prezent pe teritoriul ţării, 
                                                           
∗ Comunicare prezentată la sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Facultatea 
de Istorie, cu tema: „Identitate, statalitate şi unitate în istoria continentului european 2010”, organizată în cadrul 
manifestărilor prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi 300 de 
ani de la începutul domniei lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 25 mai 2010. Pentru versiunile anterioare publicate în 
limba franceză cf. Beldiman, 2004c; Beldiman, Sztancs, 2006; Beldiman, Sztancs, 2008. 
∗∗ Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti; cbeldiman58@yahoo.com. 
∗∗∗ Universitatea „Lucian Blaga”, Program Doctoral, Sibiu; beldiana22@yahoo.com. 
1 Contribuţiile drd. Diana-Maria Sztancs la realizarea prezentei lucrări (aspecte metodologice ale studiului IMDA; 
alimentarea bazei de date; redactarea textului; 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 
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respectiv a pandantivelor realizate din materii minerale şi din materii dure animale. Este vorba de 
sinteza datelor asupra celor mai vechi artefacte de acest gen cunoscute în spaţiul actual românesc şi 
atribuite culturilor gravettiană – gravettian oriental (circa 28/25 000 – 13 000 BP) şi tardigravettiană 
de aspect mediteranean (circa 12 000 – 10 000 BP). 

Abordarea prezentă are, totodată, ca scop şi integrarea aspectelor actuale ale cercetării 
(repertoriu, tipologie, tehnologie) aplicând modele metodologice inspirate de Fiches typologiques 
de l’industrie osseuse préhistorique (Camps-Fabrer, 1991) şi utilizând rezultatele cercetpărilor 
româneşti recente. Astfel se poate încerca definirea primelor manifestări ale acestui fenomen în 
regiunile carpato-dunăreano-pontice şi conturarea marilor linii ale evoluţiei paleotehnologice şi şi 
crono-culturale în cadrul acestui domeniu (Beldiman, 1999; Beldiman, 2001a, 2001b, 2003a, 
2003b, 2003c, 2003d, 2003e, 2004a, 2004b, 2004d, 2007).  

Lotul luat în considerare, cuprinzând atât piese studiate direct de noi, cât şi piese publicate, 
dar care nu au putut fi analizate direct (datele fiind preluate din publicaţii) însumează un număr de 8 
piese, ceea ce reprezintă efectivul quasi-integral al artefactelor de acest gen cunoscut pe teritoriul 
României. Cea mai recentă semnalare a unor posibile piese de podoabă? probabil paleolitice? – 
fragmente de oase cu perforaţii, atribuite unor intervenţii antropice (asupra cărora nu dispunem de 
alte detalii) se leagă de descoperirile din Peştera „La Adam” de la Târguşor, jud. Constanţa 
(Dobrescu, Doboş, Popescu, Tuffreau et al., 2008, p. 219).  

Trebuie făcută precizarea că, în prezent dispunem, pentru obiectele de podoabă paleolitice şi 
epipaleolitice din România, de informaţii de valoare inegală, realitate care determină gradul de 
validitate a concluziilor complete asupra fenomenului studiat. În primul rând, unele obiecte dispun 
de bune repere stratigrafice şi cronologice, fiind disponibile pentru realizarea examinărilor 
integrale, inclusiv prin mijloacele microscopiei optice, realizarea documentaţiei foto extensive etc. 
Apoi avem descoperiri mai vechi sau recente, greu accesibile pentru examinare directă, pierdute azi 
sau cu locaţii actuale în colecţii neprecizabile; ele au fost însă publicate, de o manieră mai mult sau 
mai puţin detaliată, cu ilustraţii. O altă categorie este constituită de artefacte semnalate în diverse 
publicaţii sau descrise sumar, fără inserarea de ilustraţii, fie ele desene sau fotografii. 

Considerăm că abordarea de faţă este utilă şi necesară cu atât mai mult cu cât descoperirile 
de artă mobilieră şi podoabe paleolitice şi epipaleolitice, deşi în număr redus, documentează, cu 
elemente valoroase, existenţa fenomenului respectiv distinct şi în regiunile noastre, având înaltă 
încărcătură simbolică şi rol de marcatori ai apartenenţei sau poziţiei sociale (Beldiman, 1999, 
2001a, 2001b, 2003c, 2003d, 2003e, 2004d, 2007). dar, în ciuda acestor repere de importanţă 
documentar-istorică majoră, artefactele respective, legate de arta şi simbolistica originilor 
civilizaţiei omului modern rămân relativ puţin cunoscute în mediul ştiinţific din România, fiind 
semnalate sumar sau chiar lipsind din lucrările de sinteză din străinătate (Bosinski, 1990; 
Kozlowski, 1992; Djindjian, Kozlowski, Otte, 1999; Cârciumaru, 1999; Păunescu, 1999a, 1999b, 
2000 şi 2001). În acelaşi timp, unele abordări româneşti recente ale fenomenului artei mobiliere şi 
podoabelor vizează mai ales aspectele generale (repertoriu, descriere, analogii etc.), fără a acorda 
atenţia necesară aspectelor paleotehnologice, expresive mai ales în cazul podoabelor (Cârciumaru, 
Mărgărit, 2002; Cârciumaru, Mărgărit et al., 2003a şi 2003b; Cârciumaru, Mărgărit et al., 2004; 
Chirica, 1996; Mărgărit, 2003; Mărgărit, 2008). În ultima vreme, sub impactul exemplelor de 
abordare recente, furnizate (probabil) inclusiv de lucrările noastre, elaborate de-a lungul timpului, 
se constată, în cazul unor autori fără antecedente în domeniu, manifestarea unei atenţii mai mari vis 
à vis de aspectele tehnologice ale studiului podoabelor şi pieselor de artă mobilieră paleolitice 
(Cârciumaru, Niţu, Bordes, Murătoreanu, Cosac, Ştefănescu, 2008; Cârciumaru, Ţuţuianu-
Cârciumaru, 2009). 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
„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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Paleolitic superior (N total = 6) 
 
Descoperirile atribuite paleoliticului superior provin din trei situri, aparţinând culturii 

gravettiene, dintre care unul în peşteră şi două în aer liber – terasă; ele sunt localizate în Moldova, 
în Dobrogea şi în Oltenia. Efectivul total este compus din şase piese, realizate din materiale litice 
(3) şi din materii dure animale (3) (fig. 1; tabele nr. 1-2 şi grafice nr. 1-2)2. 

Boroşteni (BRS, N = 3). Situl în peşteră de la Boroşteni-„Peştera Cioarei”, com. Peştişani, 
jud. Gorj (partea de nord a Olteniei) (fig. 1) este deja binecunoscut prin secvenţa consistentă a 
locuirii musteriene, cu mai multe niveluri (Cârciumaru, 2000). În contrast, nivelul O, atribuit 
gravettianului oriental, documentează o locuire de scurtă durată, cu vestigii sărace; în contrast cu 
această situaţie, de aici sunt semnalate nu mai puţin de 7 piese de podoabă diverse, recuperate, 
conform afirmaţiilor autorului cercetărilor, pe parcursul a două campanii.  

Cu ocazia săpăturilor întreprinse în anul 1995, conduse de prof. univ. dr. Marin Cârciumaru, pe o 
suprafaţă de circa 75 cm2 au fost descoperite primele trei obiecte, printre care se găsesc două pandantive; 
alături de acestea se afla o mărgea cilindrică, neobişnuită ca materie primă, realizată dintr-un segment de 
stalactită, perforat axial, recuperată ulterior, cu ocazia trierii materialului paleofaunistic în laborator. Datele 
pe care le inserăm în continuare sunt preluate din materialele publicate; până în prezent (iunie 2010) 
piesele nu ne-au fost accesibile pentru realizarea observaţiilor directe necesare.  

În primul rând este vorba de un pandantiv de tip lung, confecţionat din gresie marnoasă 
silicifiată, decorat, fasonat integral (53 x 19 x 7 mm; diametrul perforaţiei: 5 mm) (fig. 2, nr. 1; fig. 3). 
El are o formă generală triunghiulară alungită; decorul este constituit de 10 crestături scurte paralele, 
dispuse perpendicular pe marginea stângă, alte două plasate pe extremitatea proximală şi cinci linii 
oblice paralele continui gravate pe aproape o treime din feţe, prelungindu-se pe marginea dreaptă (fig. 3, 
nr. 3). Liniile au secţiunea în V asimetric. Se pare că suprafeţele au fost amenajate prin raclaj axial şi 
oblic. Perforaţia proximală are forma perfect circulară şi profil bitronconic, ceea ce indică aplicarea 
bilaterală a operaţiilor de perforare şi alezare probabil prin rotaţie continuă (fig. 3, nr. 5).  

Al doilea pandantiv a fost realizat pe o falangă de Ursus spelaeus, perforată spre 
extremitatea distală (diametru: 5,5-6 mm) (fig. 2, nr. 2; fig. 4, nr. 1-3). Perforaţia are elementele 
morfologice identice aceleia prezente pe pandantivul de gresie, ceea ce poate susţine, eventual, în 
opinia noastră, ipoteza după care piesele în discuţie au putut fi confecţionate de acelaşi individ (fig. 
3, nr. 3) (Cârciumaru, Otte et al., 1996; Cârciumaru, Dobrescu, 1997, p. 57-59; Cârciumaru, 2000). 

Cercetările derulate în anul 1996 au adus la lumină din acelaşi nivel O trei alte piese de 
podoabă. Printre ele se numără un mic pandantiv având forma unui mic baston de secţiune pătrată, 
confecţionat din rocă de natură neprecizată, de culoare neagră, probabil prin raclaj axial (lungime: 7 
mm; diametrul extremităţilor: 4,5 şi 7 mm) (fig. 2, nr. 3; fig. 4, nr. 4). Obiectul este decorat cu patru 
şanţuri transversale paralele, adânci, având secţiuni în formă de U şi V asimetrice, obţinute probabil 
prin tăiere transversală; unul dintre şanţuri este plasat la partea proximală, fiind asimilat de noi unei 
amenajări de fixare pe fir/suspendare de tipul „à gorge” – „cu gât”; celelalte trei şanţuri sunt plasate 
la partea distală (Cârciumaru, Dobrescu, 1997, p. 57-59; Cârciumaru, 2000). 

Datarea radiometrică a nivelului O din Peştera Cioarei indică o vârstă cuprinsă între 25900 ±120 BP 
(GrN-15051) şi 23570 ±230 BP (GrN-15050) (Cârciumaru, Dobrescu, 1997, p. 61; Cârciumaru, 2000).  

Mitoc (MMG, N = 2). Staţiunea arheologică preistorică de la Mitoc-„Malul Galben”, jud. 
Botoşani (partea de nord-est a Moldovei) este plasată pe malul drept al Prutului; este vorba de una 
dintre cele mai importante aşezări paleolitice din România, prima semnalată în literatura ştiinţifică 
de la noi (Borziac, 2008; Borziac, Chirica, Văleanu, 2006; Borziac, Vartic, 2004; Chirica, 2001; 
Chirica, 2010 – cu bibliografia; Chirica, Borziac, 2005; Chirica, Borziac, 2009; Noiret, 2009; Otte, 
Noiret, Lopez-Bayón, Borziac, Chirica, 1996; Otte, Noiret, Lopez-Bayón, Borziac, Chirica, 1999; 
Otte, Chirica, Haesaerts, 2007) (fig. 1). Piesele discutate în continuare au fost examinate direct de 
primul dintre autorii acestei lucrări, fiind puse la dispoziţie de dr. Vasile Chirica; îi adresăm şi cu 
această ocazie mulţumirile noastre cele mai călduroase. 

                                                           
2 Fotografiile şi desenele ilustraţiei fără specificaţii în legendă aparţin autorului principal. 
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Cu ocazia cercetărilor sistematice desfăşurate în anul 1981 sub conducerea dr. Vasile 
Chirica, din inventarul Complexului 27, plasat în nivelul gravettian I (cel mai vechi) s-a recuperat 
un pandantiv fasonat integral şi decorat, confecţionat din cortexul de calcar al unui bloc de silex (34 
x 34 x 8 mm; diametrul perforaţiei: 3/4 mm) (fig. 2, nr. 4; fig. 5). El are forma ovoidală neregulată 
şi a fost decorat pe ambele feţe, fasonate în prealabil prin raclaj, printr-un ansamblu de linii gravate 
drepte şi curbe, dispuse radial, având secţiunile de formă de U şi V asimetrice. Pe margini, de jur-
împrejur, se observă crestături scurte, adânci, paralele, dispuse la distanţe inegale, de 2-4 mm (fig. 
5, nr. 2, 4). Luând în considerare amploarea variabilă a adâncimii liniilor gravate, decorul feţelor a 
fost realizat dinspre centru spre margini. Dr. Vasile Chirica acceptă ipotetic interpretarea 
ansamblului de linii gravate pe faţa superioară ca reprezentarea schematizată a unui cervid, iar a 
celui de pe faţa inferioară ca reprezentarea schematizată a unui bovideu sau a unei siluete umane în 
mişcare (Chirica, 1983). În opinia noastră, încercarea de argumentare a unor astfel de interpretări 
este riscantă, decorul respectiv având aspectul general al unui ansamblu geometric liniar aniconic 
(fig. 6). Perforaţia proximală ovală în plan şi bitronconică asimetrică în profil a fost obţinută prin 
rotaţie alternativă bilaterală (fig. 5, nr. 2).  

Vârsta absolută a nivelului I a fost estimată la 27-28 ka – 26700 ±1040 BP (GX-9418); 
27150 ±750 BP (GrN-12635); 27500 ±600 BP (OxA-1778); 28910 ±480 (GrN-12636) (Chirica, 
1989; Păunescu, 1999b, p. 149-152). 

În cuprinsul aceluiaşi sit, în anul 1993, cu ocazia derulării proiectului arheologic internaţional 
româno-belgian, nivelul gravettian IV (cel mai recent) a livrat un obiect de podoabă paleolitic; de data 
aceasta este vorba de un pandantiv de tip drept, nedecorat, confecţionat pe fragment diafizar de os lung 
de erbivor mare (probabil bovideu: Bos primigenius sp., Bos bison sp.) (45 x 19 x 8 mm; diametrul 
perforaţiei: 4/5-8/10 mm) (fig. 2, nr. 5; fig. 7). Etapele probabile ale confecţionării sale au inclus mai 
multe etape: debitajul prin percuţie directă lansată şi fasonarea integrală prin raclajul feţelor şi 
marginilor, ca şi tăierea transversală pentru modelarea extremităţilor. Examinarea sistematică a 
suprafeţelor cu ajutorul microscopului optic a fost, la momentul respectiv (1995) o premieră pentru 
România în studiul artefactelor preistorice din categoria artei mobiliere/podoabelor (Otte, Beldiman, 
1995; Otte, Chirica et al., 1995). În acest mod au fost decelate şi definite urmele clare de fasonare prin 
raclaj axial şi oblic a feţelor şi marginilor (fig. 8). Perforaţia proximală ovală în plan şi bitronconică 
asimetrică în profil a fost amenajată bilateral prin rotaţie alternativă şi alezare prin grataj transversal 
interior (fig. 9, nr. 2-3); înainte de iniţierea perforării, sectorul corespondent al feţei superioare a fost 
amenajat prin raclaj axial şi oblic. Studiul foarte detaliat al obiectului în discuţie, realizat în cadrul 
Université de Liège – Service de Préhistoire, sub îndrumarea prof. univ. dr. Marcel Otte, a permis 
propunerea reconstituirii schemei operatorii a fabricării artefactului respectiv (fig. 10). Urmele de 
utilizare observabile constau în lustruirea şi tocirea marginilor piesei şi ale perforaţiei, ca şi a părţii 
proximale deasupra perforaţiei (fig. 8-9).  

Vârsta nivelului IV a fost estimată la 19-20 ka – 19910 ±990 BP (GX-8724); 20945 ±850 
BP (GX-8503) (Otte, Chirica et al., 1995; Otte, Beldiman, 1995; Păunescu, 1999b, p. 149-152).  

Ţibrinu (TBR, N = 1). În raza satului Ţibrinu, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa (partea vestică a 
Dobrogei) pe malul lacului amenajat pe cursul pârâului cu acelaşi nume, în locul numit convenţional 
ulterior „Punct III”, pasionatul de arheologie Eugen Nicolae din Medgidia a descoperit, în 1993, un mic sit 
gravettian având două niveluri de locuire; cu ocazia respectivă s-au recuperat, din pachetul de sedimente 
prăbuşit la baza terasei, două obiecte de podoabă din materii dure animale, asociate cu unelte de silex. Prin 
efectuarea, în 1996, a unui sondaj în punctul respectiv de către dr. Alexandru Păunescu s-a stabilit 
succesiunea stratigrafică, s-a propus atribuirea locuirilor unei etape evoluate a culturii gravettiene şi s-a 
recoltat un inventar arheologic semnificativ din punct de vedere tipologic şi crono-cultural (utilaj litic, 
resturi de debitaj, material paleofaunistic). Autorul sondajului acceptă, ipotetic, atribuirea artefactelor din 
materii dure animale nivelului I, în care resturile de macrofaună sunt conservate în condiţii mai bune decât 
acelea din nivelul II. Piesele de podoabă au fost examinate direct de primul dintre autorii acestei lucrări, 
fiind puse la dispoziţie de dr. Alexandru Păunescu. 

Alături de un canin perforat de Ursus spelaeus perforat la partea apicală (proximală) a fost 
descoperit un pandantiv de tip lung drept, fasonat integral, realizat pe fragment diafizar masiv de os 
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lung provenind de la un erbivor de talie mare (probabil Bos sp./Bison priscus). Dimensiunile sale 
sunt: 85 x 18/20 x 5,3/10,3 mm; diametrul perforaţiei: 5/10 mm (fig. 2, nr. 6; fig. 11-14). Avem de-a 
face cu una dintre cele mai frumoase de artă mobilieră paleolitică din această partea Europei. 
Fabricarea sa a reclamat, foarte probabil, etapele operatorii decelate şi în cazul pandantivului de os 
de la Mitoc-„Malul Galben” (a se vedea supra, fig. 10): debitajul prin percuţie directă lansată şi 
fasonarea prin raclaj şi tăiere transversală/cioplire. Dispozitivul de ataşare pe fir este o perforaţie 
proximală, aproape circulară în plan şi bitronconică în profil, amenajată bilateral şi alezată prin 
rotaţie alternativă (fig. 12). Urmele de utilizare constau în lustruirea şi tocirea marginilor piesei şi 
ale perforaţiei, ca şi a părţii proximale plasate deasupra nivelului perforaţiei (fig. 12). Pe faţa 
superioară, uşor convexă s-a realizat, prin gravare, tăiere transversală şi crestare, un decor 
geometric complex, compus din 64 linii drepte: lungi verticale, scurte verticale, scurte orizontale, 
scurte oblice (acestea din urmă domină din punct de vedere numeric) (fig. 13). Liniile, adânc 
gravate, au secţiunea concavă şi în V asimetric şi simetric (fig. 12). Acest ansamblu de elemente grafice 
liniare este structurat în trei coloane (fiecare dintre ele umplută cu un motiv în zig-zag dispus vertical) şi 
două grupuri plasate simetric la partea proximală şi distală; grupul de la partea proximală este compus 
din două linii lungi orizontale şi trei linii scurte verticale; grupul de la partea distală este compus din 
nouă linii scurte verticale. Astfel, este manifestă intenţia de realizare, în plan axial/vertical şi orizontal, a 
unei duble simetrii marginale a decorului. Totodată, se observă o distribuţie cantitativă egală a 
elementelor grafice în cele două coloane laterale (câte 18 linii oblice). Articularea (asocierea, sintaxa) 
elementelor grafice pe trei niveluri distincte (primar, secundar şi terţiar/final) este ilustrat în fig. 13. 
Examinarea exhaustivă a suprafeţelor cu ajutorul microscopului optic a permis propunerea de 
reconstituire a etapelor operatorii de realizare a decorului (fig. 14). Această schemă operatorie exprimă, 
în ultimă instanţă, o identitate mentală şi constituie un element distinctă de marcare tehno-culturală, care 
permite analiza comparativă în context mai larg, macroregional.  

Datarea radiometrică a nivelurilor sitului de la Ţibrinu a livrat următoarele coordonate: 
nivelul I: 18350 ±200 BP (GrN-23073); nivelul II: 13760 ±170 BP (GrN-23074) (Păunescu, 1999a, 
p. 44-47; Beldiman, 2003a).  

 
Epipaleolitic (N total = 2) 
 
Cele două pandantive atribuite epipaleoliticului, respectiv culturii tardigravettiene de aspect 

mediteranean, după denumirea propusă de dr. Alexandru Păunescu (Păunescu, 1989, 2000 şi 2001) 
provin din situl aflat în marele adăpost sub stâncă (abri sous roche) de la Dubova, punctul „Cuina 
Turcului” (fig. 1; tabele nr. 1-2; grafice nr. 1-2). Din cele două niveluri epipaleolitice ale sitului 
provin cele mai multe piese de artă mobilieră şi podoabe databile în epoca pietrei cunoscute în 
România; în categoria obiectelor de podoabă domină dinţii perforaţi şi cochiliile de melci perforate 
(Beldiman, 2004b). Trebuie reamintit faptul că materialele arheologice atribuite culturii 
tardigravettiene din zona Clisurii prezintă analogii strânse cu acelea descoperite în vestul Peninsulei 
Balcanice, Italia (romanellian) şi Franţa Meridională (magdalenian final şi azilian). Printre 
artefactele provenind de la „Cuina Turcului” se regăsesc şi numeroase obiecte utilitare şi non-
utilitare de os şi corn de cerb, decorate cu motive complexe gravate; practic, avem aici cel mai 
consistent lot de piese de artă din epoca pietrei cioplite de pe teritoriul ţării (Beldiman, 1999; 
Beldiman, 2001a; Boroneanţ, 1969, 1970 şi 1996; Păunescu, 2000). Întregul lot de artefacte din 
materii dure animale de la „Cuina Turcului” a fost examinat direct de primul dintre autorii acestei 
lucrări, fiind puse la dispoziţie de dr. Alexandru Păunescu. 

Dubova (DCT, N = 2). Cercetările întreprinse în cel mai mare adăpost sub stâncă din zona 
Porţilor de Fier, plasat pe malul Dunării, în raza satului Dubova (com. Plavişeviţa, jud. Mehedinţi), 
în punctul numit „Cuina Turcului” au fost iniţiate de dr. Vasile Boroneanţ (1964), preluate apoi de 
dr. Alexandru Păunescu (1965-1969). S-a pus în lumină existenţa a două niveluri atribuite 
epipaleoliticului şi datate la sfârşitul Tardiglaciarului şi începutul Postglaciarului: nivelul I la 
sfârşitul fazei climatice Bölling – începutul fazei Dryas II; nivele II în faza Dryas III.  

 13



Bogata industrie a materiilor dure animale include, între altele, un important inventar de obiecte 
de podoabă şi de artă. Printre ele se află un mic pandantiv întreg, descoperit în nivelul II (25 x 20,5 x 4 
mm; diametrul perforaţiei: 3,5/5 mm). El are forma generală rectangulară şi secţiunea plano-convexă, 
fiind confecţionat dintr-un fragment diafizar de os lung, probabil de erbivor de talie mare (fig. 2, nr. 7; 
fig. 15). Faţa superioară a conservat suprafaţa anatomică (faţa periostală) nemodificată prin intervenţie 
tehnică, în timp ce faţa inferioară prezintă urmele aplicării intense a raclajului axial, dispuse de o 
manieră neregulată (fig. 15, nr. 1-2, 5-6). Extremităţile au fost modelate prin tăiere transversală aplicată 
pe faţa inferioară, urmată de fracturare prin flexiune (fig. 15, nr. 3-4). Perforaţia proximală este plasată 
în axul lung al obiectului şi prezintă o formă circulară în plan şi tronconică în profil, fiind amenajată prin 
rotaţie continuă unilaterală aplicată pe faţa inferioară; pe pereţii perforaţiei se observă striurile elicoidale 
caracteristice acestui tip de perforare; pe faţa superioară, perforaţia a fost alezată tot prin rotaţie continuă 
(fig. 15, nr. 4, 7-8). Urmele de utilizare nu sunt evidente. Dr. Alexandru Păunescu menţionează faptul că 
obiectul a fost acoperit cu ocru în întregime. 

Nivelul epipaleolitic II a fost datat la circa 8175 ±200 BC (Bln-802) (Păunescu, 1978, p. 15-
27, fig. 8/5; Beldiman, 1999; Păunescu, 2000, p. 62-63 şi 336-361). 

Al doilea pandantiv descoperit la Dubova-„Cuina Turcului”, păstrat în stare fragmentară, de 
tip lung, decorat, a fost confecţionat din compacta de corn de cerb; este fasonat integral prin raclaj 
intens al feţelor şi marginilor (66,5 x 19/21 x 6 mm; diametrul perforaţiei: 6/11 mm) (fig. 2, nr. 8; 
fig. 16-17). Provine din nivelul I; lipseşte un segment al părţii proximale cu jumătatea perforaţiei şi 
un altul al părţii distale, fracturarea fiind produsă în vechime. Forma generală a piesei a fost 
probabil trapezoidală, cu partea proximală rectilinie şi partea distală convexă, secţiuni convex-
concave. Pe faţa inferioară se conservă, de o manieră continuă, resturile ţesutului spongios 
(spongiosa). Decorul constă într-un grup de nouă linii scurte oblice dispuse în şir axial, plasat 
excentric spre marginea stângă. Opt dintre linii au fost realizate prin crestare, în timp ce ultima pare 
a fi amenajată prin grataj (fig. 16-17). La partea distală se conservă parţial un alt decor, compus din 
linii fine paralele transversale şi oblice obţinute prin tăiere transversală. Perforaţia largă, plasată 
central este conservată parţial (jumătatea inferioară sau distală); ea este circulară în plan şi 
tronconică în profil, realizată prin rotaţie continuă unilaterală, aplicată pe faţa superioară; pe pereţii 
perforaţiei se observă striurile elicoidale caracteristice acestui tip de perforare; pe faţa inferioară, 
perforaţia a fost alezată tot prin rotaţie continuă (fig. 17, nr. 1). Urmele de utilizare nu sunt evidente. 

În ceea ce priveşte contextul descoperirii obiectelor de podoabă din situl de la „Cuina 
Turcului” trebuie amintită constatarea prezenţei, în ambele niveluri epipaleolitice, a unor resturi 
umane izolate care pot indica existenţa unor morminte amenajate superficial, distruse prin 
inundarea periodică a adăpostului sau din alte cauze (intervenţie antropică, a animalelor, prăbuşirea 
unor blocuri din plafon etc.); astfel, se poate avea în vedere statutul de piese de inventar funerar 
pentru unele dintre obiectele de podoabă, inclusiv pentru cele două pandantive. După datele 
publicate de paleoantropologul Dardu Nicolăescu-Plopşor, din nivelul I provin doi molari ai unui 
individ adult; din nivelul II avem elemente ale scheletului postcranian provenind de la patru indivizi 
(foetus, doi bărbaţi adulţi, două femei adulte).  

Nivelul I este datat la 10650 ±120 BC (Bln-803); 10100 ±120 BC (Bln-804); 11960 ±60 BP (GrN-
12665) (Nicolăescu-Plopşor, 1970; Păunescu, 1978; Beldiman, 1999; Păunescu, 2000, p. 62-63 şi 336-361). 

 
Sinteza datelor 
 
Contextul. Analiza datelor etalate mai sus şi reieşite din examinarea exhaustivă a pieselor, 

precum şi culese din bibliografia parcursă, arată că obiectele de podoabă paleolitice şi epipaleolitice 
descoperite până acum în România provin atât din situri plasate în mediul endocarstic (peşteri şi 
adăposturi, două cazuri: BRS şi DCT), cât şi din situri de terasă (alte două situaţii: MMG şi TBR). 
Distribuţia regională a siturilor arată că două dintre ele aparţin regiunii sud-vestice a ţării (Oltenia-
Banat, jud. Gorj şi Mehedinţi, siturile BRS şi DCT); Moldova şi Dobrogea deţin fiecare câte un sit 
(jud. Botoşani, MMG; jud. Constanţa, TBR) (fig. 1; tabele nr. 1-2; grafice nr. 1-2). 
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Efective şi tipologie. Toate obiectele discutate cu ocazia prezentă sunt pandantive de tip 
lung având dispozitivul de ataşare pe fir (prin suspendare) excentric în plan axial, plasat la partea 
proximală. Mare parte a efectivului total (şase piese) aparţine paleoliticului superior, cultura gravettiană. 
Piesele epipaleolitice (cultura tardigravettiană de aspect mediteranean) sunt în număr de două. Repartiţia 
cantitativă pe situri este redată în tabelul nr. 1-2 şi graficele nr. 1-2. Descoperirile aurignaciene sunt 
absente. Pentru cultura gravettiană din România se constată o relativ bună reprezentare a pandantivelor 
şi a dinţilor perforaţi printre obiectele de podoabă. Situaţia este diferită pentru epoca ulterioară 
(epipaleolitic), când cochiliile de melci perforate şi dinţii perforaţi sunt obiectele de podoabă cele mai 
frecvente, iar pandantivele sunt, încă, subreprezentate (Beldiman, 2004b).  

Materii prime. Diversele materiale litice sunt bine reprezentate în cadrul paleoliticului 
superior – cultura gravettiană (calcar, gresie, „piatră neagră” nedeterminată – trei artefacte). În 
privinţa materiilor dure animale se constată utilizarea a două categorii: os (os lung, falangă) şi corn 
de cerb – alte trei artefacte (tabel nr. 3; grafic nr. 3). 

Fabricarea. Debitajul comportă, în mod obişnuit, mai multe operaţii de prelevare a materiei 
prime şi de obţinere a forme brute a obiectului prin percuţie directă lansată şi cioplire. În 
majoritatea cazurilor, fasonarea a eliminat total urmele de debitaj; acesta este, spre exemplu, cazul 
pandantivelor discutate în rândurile de mai sus. În revanşă, fasonarea este atestată prin procedee 
care se pot decela uşor: raclajul axial sau oblic, o tehnică întâlnită în mod frecvent în paleoliticul 
superior şi epipaleolitic; tăierea transversală, la care se recurge pentru modelarea extremităţilor. 
Decorul a fost realizat prin: gravare, tăiere transversală superficială, grataj, crestare (tabel nr. 4). 
Procedeele tehnice aplicate pentru realizarea dispozitivului de fixare pe fir sun variate şi ilustrează 
adaptarea optimă la parametrii morfo-dimensionali ai pieselor, ca şi la parametrii fizici ai materiei 
prime (duritatea). Pentru paleoliticul superior avem: prepararea suprafeţelor prin raclaj; rotaţia 
alternativă; rotaţia continuă pe una sau ambele feţe; alezarea prin rotaţie sau prin grataj (Barge-
Mahieu, 1991a şi 1991b; Taborin, 1991). O situaţie specială şi neobişnuită este aceea legată de 
obiectele descoperite la Boroşteni-„Peştera Cioarei”, respectiv piesele perforate; deşi realizate din 
materiale diverse (pandantiv litic, pandantiv pe falangă de urs, incisiv perforat), ele au perforaţii cu 
morfologie identică. Putem, astfel, ipotetic, avea în vedere, confecţionarea lor de către acelaşi 
individ. Pandantivul în formă de baston pare a fi avut un dispozitiv de ataşare diferit, de tipul „cu 
gât” (fig. 2, nr. 3 şi fig. 4, nr. 4). Alte precizări se pot face atunci când se va permite accesul la 
examinarea directă a acestor artefacte, ai căror parametri au fost preluaţi din publicaţii, aşa cum au 
fost redaţi. Observaţiile şi concluziile esenţiale sunt facilitate de posibilitatea de a studia direct 
artefactele cu mijloace optice; cazurile pieselor de la MMG, TBR şi DCT sunt, în acest sens, 
relevante. Analiza detaliată a urmelor conservate pe două dintre aceste piese (de la MMG şi TBR) a 
permis propunerea reconstituirii, în premieră pentru cercetarea preistorică din România, schemei de 
fabricare şi realizare a decorului (fig. 10 şi 14). 

Utilizarea. În ceea ce priveşte contextul, cele mai multe obiecte au fost recuperate din afara 
unor complexe sau fără menţionarea unor relaţii spaţiale cu vreo amenajare oarecare. Atestarea 
existenţei unor resturi umane în nivelurile epipaleolitice de la DCT poate susţine, într-o oarecare 
măsură, existenţa unui eventual context funerar distrus, din care ar putea proveni unele dintre 
podoabele cunoscute în acest sit; nu dispunem, însă, de alte date în acest sens. 

Urmele de utilizare sunt comune pentru majoritatea pandantivelor: tocirea, deformarea 
perforaţiilor mai mult sau mai puţin marcate; lustruirea suprafeţelor şi a marginilor. Localizarea 
zonelor de uzură poate indica poziţia de ataşare verticală pe fir pentru aceste artefacte (Barge-
Mahieu, 1991a şi 1991b; Taborin, 1991).  

Analogii. Ocazia prezentă nu reclamă trecerea în revistă extensivă a analogiilor, care se pot 
regăsi în diverse publicaţii şi se pot referi la descoperiri din întreaga Europă, contemporane din punct de 
vedere cultural, celor din România. Considerăm că este suficientă menţionarea câtorva lucrări care 
etalează descoperiri făcute strict în regiunile vecine (teritoriile Ungariei, Ucrainei, Republicii Moldova, 
Bulgariei, Serbiei) şi care ne pot pune la îndemână câteva repere tipologice sugestive pentru contextul 
regional mai larg al utilizării podoabelor în paleoliticul superior şi epipaleolitic. 
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În primul rând trebuie precizat că pandantivul de la TBR, încărcat de înalte semnificaţii 
estetice (prin etalarea unui decor complex, structurat în simetrie perfectă), magice şi de marcare a 
identităţii sociale (obiect de prestigiu) reprezintă un unicum spectacular pentru aceste regiuni ale 
Europei, racordând teritoriul României la aria continentală a manifestărilor notabile în domeniul 
artei mobiliere a paleoliticului superior. 

Pentru paleoliticul superior putem menţiona pandantivele, rondelele, dinţii perforaţi şi 
cochiliile perforate descoperite în siturile de la: Bacho Kiro, Kozarnica şi Temnata Dupka, situri 
aurignaciene şi gravettiene în peşteră din Bulgaria (Kozlowski, 1992; Ginter, Kozlowski et al., 
2000); Cosăuţi, important şi binecunoscut sit gravettian de terasă al vânătorilor de ren, plasat pe 
malul drept al Nistrului, în Republica Moldova (Borziac, 1993 şi Borziac, 1994; Otte, Lopez-
Bayon, Noiret, Borziac, Chirica, 1996; Otte, Noiret, Lopez-Bayon, 1998); Molodova 5 pe malul 
stâng al Nistrului, Ucraina (Kozlowski, 1992); Arka, Csákvár, Pilismarot, Ságvár, Szob, Tarcal, 
Bodrogkeresztúr, situri în adăpost sub stâncă şi de terasă din Ungaria (Lumley, 1984; Kozlowski, 
1992). Pentru alte analogii a se vedea şi Cârciumaru, Mărgărit et al., 2003a; Mărgărit 2008. 

Analogiile cele mai apropiate pentru podoabele epipaleolitice din zona Porţilor de Fier se 
referă la siturile plasate pe partea opusă a fluviului, în Serbia, între care cel de la Vlasac ocupă locul 
cel mai important; de exemplu, din acest sit cunoaştem un pandantiv rectangular de os identic celui 
descoperit la DCT (Srejović, Letica, 1978; Radovanović, 1996). 

 
Concluzii 
 
Articolul de faţă propune o încercare de conturare a unei imagini coerente şi complete 

asupra celor mai vechi manifestări, în spaţiul românesc actual, legate de fenomenul confecţionării şi 
folosirii podoabelor, respectiv al pandantivelor databile în paleoliticul superior şi epipaleolitic. 
Profitând de acumularea, în ultimii ani, a unui volum semnificativ de date utilizabile, dar încă 
inferior în comparaţie cu acelea existente pentru ale regiuni ale Europei Centrale şi Răsăritene, s-a 
încercat exploatarea tuturor palierelor analizei, în măsura posibilităţilor tehnice avute la îndemână şi 
a accesului la studiul direct al materialelor. Analiza a vizat toate aspectele cuantificabile, tratate din 
punct de vedere statistic: context, tipologie, materii prime, aspectele integrale ale fabricării: debitaj, 
fasonare, tehnici de perforare, realizarea decorului, mod de utilizare. Cele mai expresive din punct 
de vedere paleotehnologic s-au dovedit a fi procedeele de perforare, ilustrate prin aplicarea mai 
multor soluţii, aplicate în formulă unică sau combinate şi adaptate, în toate cazurile, la natura 
materiei prime şi parametrii tipo-dimensionali ai pieselor. Studiul detaliat al pandantivelor a permis, 
între altele, câteva utile preciziuni de ordin tehnic şi funcţional – a se vedea propunerile de 
reconstituire a „lanţului operator” al fabricării şi decorării şi ipotezele de folosire prin ataşarea în 
poziţie verticală prin fixare simplă pe fir. 

Toate datele prezentate sunt însoţite de reperele de cronologie absolută disponibile (date 
radiometrice), precum şi de ilustraţii extensive. Datele respective permit, de acum înainte, pentru o 
perioadă de aproape 15 milenii, definirea unor repere ale istoriei timpurii a fenomenului gândirii 
simbolice ilustrat de podoabele realizate din materiale diverse, respectiv de pandantive.  

Avem, aşadar, de-a face cu cele mai vechi manifestări pe suport mobil ale spiritualităţii în 
regiunile noastre, care ne permit urmărirea unor direcţii şi tendinţe în plan tipologic şi tehnologic în 
acest sensibil domeniu al obiectelor simbolice, având un potenţial major în planul semnificaţiilor 
tehno-culturale şi cu rol de marcatori ai apartenenţei, rangului şi identităţii sociale. Datele complete 
puse la îndemâna tuturor celor interesaşi pot fi integrate în analize mai largi având ca obiect 
podoabele preistorice în context macroregional şi continental. 

Piesele de podoabă de tipul pandantivelor paleolitice şi epipaleolitice descoperite în 
România se dovedesc a fi artefacte foarte importante (valoare subliniată inclusiv prin raritatea lor), 
care se alătură dovezilor de integrare a regiunilor noastre în contextul etno-cultural preistoric al 
Europei Est-Centrale şi de Sud-Est.  
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Explication des figures* 
 
Fig. 1. Objets de parure (pendeloques) paléolithiques et épipaléolithiques en Roumanie – 

répartition des découvertes.  
Fig. 2. Objets de parure (pendeloques) paléolithiques et épipaléolithiques en Roumanie: 1 

Boroşteni (BRS): pendeloque en grès; 2 Boroşteni (BRS): pendeloque sur phalange d’ours de 
caverne; 3 Boroşteni (BRS): pendeloque en pierre; 4 Mitoc (MMG): pendeloque calcaire; 5 Mitoc 
(MMG): pendeloque en os; 6 Ţibrinu (TBR): pendeloque en os; 7 Dubova (DCT): pendeloque en 
os; 8 Dubova (DCT): pendeloque en bois de cerf. 

Fig. 3. Boroşteni (BRS) – pendeloque en grès: 1-2 vues générales; 3-4 traces de façonnage et 
détails du décor; 5 vues de la perforation (d’après Cârciumaru, Otte et al., 1996, p. 409-410, fig. 2-3). 

Fig. 4. Boroşteni (BRS) – pendeloque sur phalange d’ours: 1-2 vues générales: 3 vues des 
perforations; 4 pendeloque en pierre (d’après Cârciumaru, Otte et al., 1996, p. 409-410, fig. 2-3). 

Fig. 5. Mitoc (MMG) – pendeloque calcaire: 1, 3 vues générales; 2, 4 vues de détails de la 
perforation et des extrémités (1 d’après Chirica, 1983, p. 44, fig. 1). 

Fig. 6. Mitoc (MMG) – pendeloque calcaire: vues de détails des traces de façonnage et du 
décor sur les deux faces. 

Fig. 7. Mitoc (MMG) – pendeloque en os: 1-2 vues générales; 3-4 vues de détails de la 
perforation et de la partie distale.  

Fig. 8. Mitoc (MMG) – pendeloque en os: 1 traces de façonnage sur la face supérieure; 2 
traces de façonnage sur le bord gauche (d’après Otte, Beldiman, 1995, p. 42-52, fig. 4-9). 

Fig. 9. Mitoc (MMG) – pendeloque en os: 1 vues de la perforation, détails de la partie distale et de 
l’extrémité proximale; traces d’utilisation sur les bords de la perforation, face supérieure; 2 traces 
d’alésage de la perforation (d’après Otte et Beldiman, 1995, p. 36-40, 56-57, fig. 1-3, 12-13). 

Fig. 10. Mitoc (MMG) – pendeloque en os: A-B schéma opératoire de la fabrication – 
proposition de reconstitution; C schéma opératoire de la perforation – proposition de reconstitution 
(d’après Otte, Beldiman, 1995, p. 58-60, fig. 14-15). 

Fig. 11. Ţibrinu (TBR) – pendeloque en os: 1-2: vues générales (1 d’après Păunescu, 1999, 
p. 218, fig. 84, n° 8). 

Fig. 12. Ţibrinu (TBR) – pendeloque en os: vues de détails de la perforation et du décor. 
Fig. 13. Ţibrinu (TBR) – pendeloque en os: la structure du décor: 1: répartition quantitative 

des traits; 2: symétrie et syntaxe des traits. 
Fig. 14. Ţibrinu (TBR) – pendeloque en os: schéma opératoire de la réalisation du décor – 

proposition de reconstitution. 
Fig. 15. Dubova (DCT) – pendeloque en os: 1-2 vues générales; 3-8 vues de détails des 

extrémités, de la perforation et traces de façonnage (1 d’après Păunescu, 1978, p. 24, n° 5). 
Fig. 16. Dubova (DCT) – pendeloque en bois de cerf: 1-2 vues générales et traces de 

façonnage sur la face inférieure; 3 vues de détails du décor (1 d’après Păunescu, 1978, p. 24, n° 21). 
Fig. 17. Dubova (DCT) – pendeloque en bois de cerf: 1 vues de détails de la perforation; 2-3 

vues de détails du décor. 

                                                           
* Les photos et les dessins sans spécifications en légende de la figure appartiennent à l’auteur principal. 
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Explication des tableaux 
 
Tableau n° 1. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de l’Épipaléolithique en 

Roumanie. Sites, contexte, cultures, distribution régionale et datations absolues. 
Tableau n° 2. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de l’Épipaléolithique en 

Roumanie. Effectifs et répartition par cultures. 
Tableau n° 3. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de l’Épipaléolithique en 

Roumanie. Matières premières (identification spécifique et anatomique). 
Tableau n° 4. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de l’Épipaléolithique en 

Roumanie. Technologie. Façonnage. F = fendage; Fr = fracturation; P = percussion R = raclage; ST 
= sciage transversal. Décor. G = gravure; Gr = grattage; E = entaillage, encoches; ST = sciage 
transversal. Perforation. RA = rotation alternative; RC = rotation continue/complète; B perforation 
bilatérale; U perforation unilatérale. 

 
Explication des graphiques 

 
Graph. n° 1. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de l’Épipaléolithique en 

Roumanie. Effectifs et cultures. 
Graph. n° 2. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de l’Épipaléolithique en 

Roumanie. Sites, contextes et distribution régionale. 
Graph. n° 3. Parure (pendeloques) du Paléolithique supérieur et de l’Épipaléolithique en 

Roumanie. Représentation des matières premières et des espèces. 
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Contextul Cultura Regiunea Situl 1 2 3 4 5 6 7 8 Datarea 

BRS         

25 900 ±120 BP 
(GrN-15051); 
23 570 ±230 BP 
(GrN-15050) 

MMG         

Nivel I: 
26 700 ±1040 BP 
(GX-9418);  
27 150 ±750 BP 
(GrN-12635);  
27 500 ±600 BP 
(OxA-1778);  
28 910 ±480  
(GrN-12636); 
Niveau IV: 
19 910 ±990 BP 
(GX-8724);  
20 945 ±850 BP 
(GX-8503) 

TBR         

Nivel I: 
18 350 ±200 BP 
(GrN-23073)  
Nivel II: 
13 760 ±170 BP 
(GrN-23074) 

DCT         

Nivel I:  
10 650 ±120 BC  
(Bln-803);  
10 100 ±120 BC  
(Bln-804);  
11 960 ±60 BP  
(GrN-12665)  
Nivel II:  
8175 ±200 BC  
(Bln-802) 

 
1 = Peşteră; 2 = Adăpost sub stâncă; 3 = Terasă; 4 = Gravettian; 5 = Tardigravettian; 6 = Moldova; 
7 = Dobrogea; 8 = Oltenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel nr. 1. Podoabe (pandantive) paleolitice şi epipaleolitice din România:  
situri, context, culturi, distribuţie regională şi datare absolută. 
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Efectiv Cultura Situl Efectiv N total 
Gravettian Tardigravettian 

BRS 3 3  
MMG 2 2  
TBR 1 1  
DCT 2  2 
Total 8 6 2 

 
Tabel nr. 2. Podoabe (pandantive) paleolitice şi epipaleolitice din România: 

efective şi repartiţie pe culturi. 
 
 
 

Tipuri Materii prime Specii 

Situl Efectiv  
N total Piatră 

Os lung  
(erbivore 

mari) 

Os scurt  
(falangă de 

urs) 
Corn de cerb 

BRS 3 2  1  
MMG 2 1 1   
TBR 1  1   
DCT 2  1  1 
Total 8 3 3 1 1 

 
Tabel nr. 3. Podoabe (pandantive) paleolitice şi epipaleolitice din România: 

materii prime (identificare specifică şi anatomică). 
 
 
 

Situl Fasonarea Decorul Perforarea 
BRS R G E ST RC B 

MMG R E G E R RA B AL G 
TBR R G E ST RA B AL R 
DCT R ST E G Gr ST RC U 

 
Fasonarea: F = despicare; Fr = fracturare; P = percuţie; R = raclaj; ST = tăiere transversală. 
Decorul: G = gravare; Gr = grataj; E = crestare, encoches; ST = tăiere transversală. Perforarea: RA 
= rotaţie alternativă; RC = rotaţie continuă; B = perforare bilaterală; U = perforare unilaterală. 
 
 
 
 

 
Tabel nr. 4. Podoabe (pandantive) paleolitice şi epipaleolitice din România: tehnologie. 
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Graficul nr. 1. Podoabe (pandantive) paleolitice şi epipaleolitice din România: efective şi culturi. 
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Graficul nr. 2. Podoabe (pandantive) paleolitice şi epipaleolitice din România:  

distribuţia regională. 
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Graficul nr. 3. Podoabe (pandantive) paleolitice şi epipaleolitice din România:  
reprezentarea materiilor prime şi a speciilor. 

 25



 

 
 
 

 
 
 

Fig. 1. Podoabe (pandantive) paleolitice şi epipaleolitice din România – repartiţia descoperirilor. 
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Fig. 2. Podoabe (pandantive) paleolitice şi epipaleolitice din România: 1 Boroşteni (BRS): 
pandantiv de gresie; 2 Boroşteni (BRS): pandantiv pe falangă de urs de peşteră; 3 Boroşteni (BRS): 
pandantiv litic; 4 Mitoc (MMG): pandantiv litic (calcar); 5 Mitoc (MMG): pandantiv de os; 6 
Ţibrinu (TBR): pandantiv de os; 7 Dubova (DCT): pandantiv de os; 8 Dubova (DCT): pandantiv 
din corn de cerb. 
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Fig. 3. Boroşteni (BRS): pandantiv de gresie: 1-2 vederi generale; 3-4 urme de fasonare şi detalii 
ale decorului; 5 vederi ale perforaţiei (după Cârciumaru, Otte et al., 1996, p. 409-410, fig. 2-3). 
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Fig. 4. Boroşteni (BRS): pandantiv pe falangă de urs de peşteră: 1-2 vederi generale; 3 vederi ale 
perforaţiilor; 4 pandantiv litic (după Cârciumaru, Otte et al., 1996, p. 409-410, fig. 2-3). 
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Fig. 5. Mitoc (MMG) – pandantiv de calcar: 1, 3 vederi generale; 2, 4 vederi de detaliu ale perfora-
ţiei şi ale extremităţilor (1 după Chirica, 1983, p. 44, fig. 1). 
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Fig. 6. Mitoc (MMG) – pandantiv de calcar: vederi de detaliu ale urmelor de fasonare şi ale deco-
rului pe cele două feţe. 
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Fig. 7. Mitoc (MMG) – pandantiv de os: 1-2 vederi generale; 3 vederi de detaliu ale perforaţiei,  
ale părţii distale şi extremităţii proximale. 
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Fig. 8. Mitoc (MMG) – pandantiv de os: 1 urme de fasonare pe faţa superioară; 2 urme de fasonare 

pe marginea stângă (după Otte, Beldiman, 1995, p. 42-52, fig. 4-9). 
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Fig. 9. Mitoc (MMG) – pandantiv de os: 1 vederi ale perforaţiei, detalii ale părţii distale şi ale extre-

mităţii proximale; urme de utilizare pe marginile perforaţiei, faţa superioară; 2 urme de alezare a 
perforaţiei (după Otte, Beldiman, 1995, p. 36-40, 56-57, fig. 1-3, 12-13). 
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Fig. 10. Mitoc (MMG) – pandantiv de os: A-B schema operatorie a fabricării – propunere de recon-
stituire; C schema operatorie a perforării – propunere de reconstituire (după Otte, Beldiman, 1995, 

p. 58-60, fig. 14-15). 
 

 
 

Fig. 11. Ţibrinu (TBR) – pandantiv de os: 1-2 vederi generale (1 după Păunescu, 1999, p. 218, fig. 
84, nr. 8). 
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Fig. 12. Ţibrinu (TBR) – pandantiv de os: vederi de detaliu ale perforaţiei şi ale decorului. 
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Fig. 13. Ţibrinu (TBR) – pandantiv de os: structura decorului: 1 repartiţia cantitativă a tipurilor de 

elemente liniare; 2 simetria şi sintaxa elementelor liniare. 
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Fig. 14. Ţibrinu (TBR) – pandantiv de os: schema operatorie a realizării decorului: propunere de 
reconstituire. 
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Fig. 15. Dubova (DCT) – pandantiv de os: 1-2 vederi generale; 3-8 vederi de detaliu ale extremită-

ţilor, ale perforaţiei şi urme de fasonare (1 după Păunescu, 1978, p. 24, nr. 5). 
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Fig. 16. Dubova (DCT) – pandantiv din corn de cerb: 1-2 vederi generale şi urme de fasonare pe 
faţa inferioară; 3 vederi de detaliu ale decorului (1 după Păunescu, 1978, p. 24, nr. 21). 
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Fig. 17. Dubova (DCT) – pandantiv din corn de cerb: 1 vederi de detaliu ale perforaţiei; 2-3 vederi 

de detaliu ale decorului. 

 41



Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Seria Istorie – Serie nouă, Anul 1, Nr. 2, 2010, p. 42-60 
ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343 (print) 

 
 
 

INSTAURAREA REGIMULUI AUGUSTAN: CONTINUITATEA ÎNTRE 
FORMA DE PUTERE REPUBLICANĂ ŞI CEA IMPERIALĂ 

 
Lect. univ. drd. Radu URLOIU∗ 

 
 
 

Abstract. The regime of Augustus: aspects of continuity in political power between Republic and Imperium. This paper 
is concerned with a very controversial topic of the constitutional roman history: the matter of the so called “imperium 
maius”, considered as the fundamental source of power for the emperors during the Principate. The analysis of the 
ancient sources with regard to the extraordinary commands bestowed to certain generals in the Ist century B.C. proves 
that such a concept as “imperium maius” is groundless. Like other authors, we consider the position of Augustus, the 
first princeps, based on the precedents of the last century of the Republic. The grounds of the imperial power lies, in our 
opinion, on the imperium consulare rather on the imperium proconsulare.  
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Prerogativele care au constituit baza puterii imperiale în perioada Principatului, şi în special 
imperium, îşi au precedentul în procedurile instituţionale din ultimele decenii ale Republicii. Ipoteza 
formulată pentru prima dată de marele istoric german Theodor Mommsen, în lucrarea Römisches 
Staatsrecht, apărută între anii 1871-1888, le atribuia deţinătorilor comandamentelor extraordinare 
(„außerordentliche Kommandos”) din secolul I î.Hr. o autoritate superioară guvernatorilor de 
provincie, a cărei expresie juridică era concentrată în sintagma imperium maius∗∗.  

Marele istoric german a văzut, pe bună dreptate, în reglementările dictate de împrejurări 
excepţionale datorită cărora unii generali au primit responsabilităţi care depăşeau prerogativele unui 
promagistrat- guvernator de provincie sursa fundamentelor sistemului politic al Principatului1. În 
acest studiu nu ne propunem să abordăm vasta problematică a instaurării Principatului, ci doar să 
analizăm unul dintre conceptele care structurează discursul referitor la fundamentele juridico-
instituţionale ale Principatului: imperiuim maius.  

Dacă în ceea ce priveşte rolul de model jucat de precedentele republicane în elaborarea unui 
nou algoritm al puterii, Mommsen a avut dreptate, conceptul imperium maius (“der ausschließliche 
Oberbefehl über die Soldaten des gesamten Reiches”2) derivat din aşa-numitul imperium 
proconsulare apărut în ultimele decenii ale Republicii, nu a încetat să constituie obiectul unor 
controverse între cercetători. Polemica este, însă, puţin familiară în afara cercului de erudiţi 
preocupaţi de problema fundamentelor juridice şi constituţionale ale Principatului.  

Teza lui Mommsen a fost preluată de marele istoric britanic Sir Ronald Syme, în 
monumentala sa lucrare The Roman Revolution, publicată în 1939. Dominat de aversiunea sa faţă de 
regimurile totalitare aflate atunci la putere în unele ţări europene, precum Germania, Italia sau 

                                                 
∗ Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti; raduurloiupatrascu@yahoo.co.uk. 
∗∗ Comunicare prezentată la sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Facultatea 
de Istorie, cu tema: „Identitate, statalitate şi unitate în istoria continentului european 2010”, organizată în cadrul 
manifestărilor prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi 300 de 
ani de la începutul domniei lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 25 mai 2010. 
1 Mommsen II 1887, p. 647 şi urm., p. 703-742, 745 şi urm. 
2 Ibidem, p. 840. 
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Uniunea Sovietică, Syme a întrevăzut o paralelă între ascensiunea liderilor acestora, Hitler, 
Mussolini şi Stalin, şi cea a viitorului Augustus. Datorită acestei viziuni, istoricul britanic a respins 
vehement şi cu sarcasm dezbaterile pe marginea problematicii constituţional-juridice a începuturilor 
istoriei Principatului, despre care a afirmat că îl conduc pe cercetător doar spre „schematism” şi o 
„sinistră iluzie”3. Ascensiunea politică a primului principe, afirma Syme, s-ar fi datorat în 
exclusivitate cruzimii sale şi lipsei de scrupule în acţiunile prin care urmărea să îşi atingă 
scopuri

ritanie, continuă 
să susţi

 adepţii acestei teorii se 
numără

la Roma 
de mai 

                                                

le4.  
Syme a susţinut până la capăt teza existenţei maius imperium proconsulare5. La rândul său, 

Arnold Hugh Martin Jones a preluat teza lui Mommsen, fundamentată pe enunţul lui Cassius Dio6, 
potrivit căruia, începând cu 23 î.Hr., Augustus a deţinut un imperium maius în raport cu ceilalţi 
proconsuli7. O ipoteză mai nuanţată a formulat Victor Ehrenberg, care nu a susţinut existenţa unei 
categorii juridico-instituţionale numite imperium maius, ci doar ca prerogativ circumstanţial asociat 
consulatului, dictaturii şi regimurilor de putere personală apărute la Roma în secolul I î.Hr.8. 
Numeroşi cercetători, în special din Germania, Franţa şi Italia, dar şi din Marea B

nă ipoteza unui imperium proconsulare ca precedent al puterii imperiale9.  
O ipoteză care este mai puţin răspândită dar, care, în opinia noastră, se apropie mai mult de 

adevăr, formulată pentru prima dată de J. Kromayer, pune obţinerea de către Augustus a 
comandamentelor sale militare pe seama imperium consulare, în maniera celor deţinute de Caesar 
în anul 59 î.Hr. şi de către Pompei şi Crassus în anul 55 î.Hr.10. Printre

 A. H. M. Jones11, P. A. Brunt12, K. M. Girardet13 şi P. Southern14. 
Această polemică trimite la raporturile instituţionale dintre consuli şi proconsuli. O primă 

observaţie ar fi cea făcută de Cicero privind dreptul de a deţine auspicii, care era un drept exclusiv 
al magistraţilor în exerciţiu (consuli şi pretori) şi nu al posesorilor unui imperium prorogat15. Şi, 
totuşi, conducerea operaţiunilor militare de către promagistraţi era o practică înrădăcinată 

bine de două secole înainte de perioada în care scria aceste rânduri marele orator16.  
O a doua observaţie este cea legată de aşa-numita Lex Cornelia de provinciis, prin 

intermediul căreia L. Cornelius Sulla a limitat jurisdicţia magistraţilor în exerciţiu la teritoriul 
Italiei, în timp ce guvernarea provinciilor le-a revenit în exclusivitate promagistraţilor17. Mommsen 
a invocat în sprijunul tezei sale pasaje din operele unor autori antici. Astfel, din opera lui Velleius 

 
3 Syme 1939, p. 321 et passim. 
4 Ibidem, p. 191, 257; referitor la lucrările care reevaluează opera lui Syme, vezi Girardet 2000, p. 167-236. 
5 Syme 1946, p. 149-158. 
6 Cassius Dio, LIII, 32, 5. 
7 Jones 1951, p. 114. 
8 Ehrenberg 1953, p. 132-136.  
9 În Germania: Kienast 1982, p. 74 şi Bleicken 1990, p. 87 şi urm.; în Italia: De Martino 1974, p. 153-159 şi Serrao 
1991; în Franţa: Roddaz 1992, p. 204 şi Scheid 1990, p. 14-16; în Marea Britanie: Holmes 1928, p. 180 şi urm., Salmon 
1956, p. 463-465; Salmon 2004, p. 8-22 şi Last 1947, p. 157-164.  
10 Kromayer 1888, p. 33 şi urm.  
11 Jones 1951, p. 112-119. 
12 Brunt 1961, p. 237.  
13 Girardet 1990b, p. 104 şi urm. 
14 Southern 1998, p. 131-133. 
15 Cicero, De divinatione, I, 29: Nihil fere quondam maioris rei nisi auspicato ne privatim quidem gerebatur, quod 
etiam nunc nuptiarum auspices declarant, qui re omissa nomen tantum tenent. Nam ut nunc extis (quamquam id ipsum 
aliquanto minus quam olim), sic tum avibus magnae res impetriri solebant; I, 95: nihil in bello sine extis agunt, nihil 
sine auspiciis domi; II, 36, 76: Bellicam rem administrari maiores nostril nisi auspicato noluerunt; quam multi anni 
sunt, cum bella a proconsulibus et a propraetoribus administrantur, qui auspicia non habent...Ubi ergo avium 
divinatio? quae, quoniam ab eis, qui auspicia nulla habent, bella administrantur, ad urbanas res retenta videtur, a 
bellicis esse sublata; idem, De legibus, III, 10: Omnes magistratus auspicium iudiciumque habento, exque is senatus 
esto; idem, De natura deorum, II, 9: Maxime rei publicae partes, in his bella quibus rei publicae salus contiientur, 
nullis auspiciis administrantur...ex quo in procinctu testamenta perierunt, tum enim bella gerere nostri duci incipiunt 
cum auspricia posuerunt; Baldson 1939, p. 60; Giovanini 1983, p. 43-44, 77-79.  
16 Titus Livius, VIII, 23, 11-12; Degrassi 1954, p. 95.  
17 Mommsen 1857, p. 26 şi urm.; Mommsen 1906, 92-145; Mommsen I 1887, p. 57; Mommsen II 1887, p. 94 şi urm., 
100, 200, 241 şi urm.  
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Paterculus, Historia Romana, aflăm că, în timpul consulatului deţinut în anul 70 î.Hr., Pompeius ar 
fi promis că nu va asuma guvernarea unei provincii în perioada exerciţiului acestei magistraturi18. A 
doua mărturie citată de Mommsen o constituie un text corupt din lucrarea lui Caesar, De bello 
civili19. Mommsen a mai recurs la două pasaje din lucările lui Cicero care tratau probleme 
religioase, De natura deorum şi De divinatione20. Niciunul dintre pasajele citate nu aduce, de fapt, 
argumente în favoarea aserţiunii lui Mommsen, motiv pentru care a aceasta a fost infirmată ulterior 
de numeroşi istorici ca nefondată21. Numeroşi consuli din perioada ulterioară dictaturii lui Sulla şi-
au luat provinciile în primire înaintea încheierii duratei de un an a acestei magistraturi. Spre 
exemplu, unul din consulii anului 58 î.Hr., L. Calpurnius Piso Caesoninus, a plecat spre provincia 
sa înainte de încheirea mandatului său ca magistrat22. Ironizând fuga lui Antonius, care era consul 
în exerciţiu, din Roma, Cicero nu l-a acuzat, totuşi, pe viitorul triumvir că ar fi comis prin aceasta 
un act neconstituţional23. Pe de altă parte, fără a postula existenţa unui imperium maius, Cicero 
afirmă, în schimb, faptul că, în calitatea sa de magistrat superior, consulul deţine un maius 
imperiu

port cu instituţiile tradiţionale 
ale Rep

onferite unor comandanţi 
în ultim

Magnus27. O inscripţie descoperită la Epidaur aduce dovezi suplimentare tezei inexistenţei unui 

                                                

m, aşadar o formă superioară de autoritate în raport cu ceilalţi demnitari24.  
Numeroşi învăţaţi continuă să ignore, se pare, confruntarea, în care adepţii ipotezei 

imperium maius ca fundament al poziţiei superioare a principelui în ra
ublicii dispun de tot mai puţine argumente pentru a o susţine.  
Prin urmare, discuţia cu privire la natura puterii deţinute de primul principe trimite la analiza 

fundamentelor juridico-instituţionale ale comandamentelor extraordinare c
ul secol al Republicii pentru a îndeplini anumite misiuni dificile.  
Primul caz în care a fost necesară conferirea unui imperium extraordinar datează din anul 74 

î.Hr., când, în absenţa consulilor, Senatul i-a conferit pretorului Marcus Antonius Creticus, prin 
decret, comanda în războiul împotriva piraţilor. El a fost învestit cu autoritate asupra mai multor 
provincii, de-a lungul litoralului circummediteraneean25. Potrivit lui Cicero, Marcus Antonius 
Creticus ar fi primit un infinitum imperium (nu un imperium infinitum), dar această expresie nu are 
valoare formală, fiind mai curând o hiperbolă prin care marele orator intenţiona să îşi impresioneze 
auditoriul26. Istoricul roman Velleius Paterculus este singurul autor de la care aflăm că Marcus 
Antonius a fost învestit cu prerogative similare acordate şapte ani mai târziu lui Cn. Pompeius 

 
18 Velleius Paterculus, II, 31, 1: Qui cum consul perquam laudabiliter iurasset se in nullam provinciam ex eo magistratu iturum.  
19 Caesar, De bello civili, I, 6, 7: Consules, quod ante id tempus accidit numquam, ex urbe proficiscuntur; pasaj cu 
privire la care opinia unanimă a învăţaţilor este că ar fi corupt (Baldson 1939, p. 60).  
20 Cicero, De natura deorum: Sed, neglegentia nobilitatis augurii disciplina omissa, veritas auspiciorum spreta est, 
species tantum retenta. Itaque maximae rei publicae partes, in his bella, quibus rei publicae salus continetur, nullis 
auspiciis administrantur; idem, De divinatione, II, 36, 76.  
21 Baldson 1939, p. 57-63; Syme 1946, p. 152; Giovanini 1983, p. 76 şi urm; Giovannini 1999, p. 98-100, în special n. 
23 p. 99, unde afirmă că această lege a fost „inventată” de un erudit francez din secolul al XVI-lea, François Hotman; 
Girardet 1990b p. 90 şi urm; Girardet 2000, p. 176-177. 
22 Cicero, In Pisonem, 31: An cum proficiscebamini paludati in provincias emptas vel ereptas, consules vos quisquam putavit. 
23 Cassius Dio XLV, 20, 4.  
24 Cicero, Ad Atticum, VIII, 15, 3: Consules, quibus more maiorum concessum est vel omnes adire provincias; idem, 
Philippicae, IV, 9: Quem si consulem illa provincia putaret neque eum reciperet, magno scelere se astringeret. Omnes 
enim in consulis iure et imperio debent esse provinciae; idem, Philippicae, XI, 30: ut in quamcumque provinciam 
veniret, maius ei imperiumquam ei qui eam provinciam pro consule optineret, esset; idem, De lege agraria, I, 26: Dicit 
frequentissimo senatu consul Kalendis Ianuariis sese, si status hic rei publicae maneat, . . . in provinciam non iturum; 
idem, De provinciis consularibus, 36: Mihi nihil videtur alienius a dignitate disciplinaque maiorum quam ut qui consul 
Kalendis Ianuariis habere provinciam debet, is ut eam desponsam non decretam habere videatur. Fuerit toto in 
consulatu sine provincia cui fuerit, ante quam designatus est, decreta provincia ?; Cassius Dio, XXXVI, 33, 1. 
25 [Ascon.], In Verrem, I, 60, p. 176: tota ora maritime; Lactantius, Epitome Divinarum Institutionum, I, 11; Scholia ad 
Iuvenalem, VIII, 105: ora maritima qua Romanorum esse imperium; cf. [Ascon.], In Verrem, II, p. 206.  
26 Cicero, In Verrem, II, 2, 8: post M. Antoni infinitum illud imperium; III, 213: ita se in isto infinito imperio M. 
Antonium gessisse; cf. [Asconius], In Verrem, II, p. 206; cf. Lactantius, op. cit., I, 11, 32: curatio infinita. 
27 Velleius Paterculus, II, 31, 3: Quo scito paene totius terrarum orbis imperium uni viro deferebatur; sed tamen idem 
hoc ante septennium in M. Antonii praetura decretum erat.; bibliografie suplimentară privind imperium conferit lui M. 
Antonius Creticus poate fi găsită la Hurlet 1997, p. 280, n. 177-178.  
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imperium maius sau infinitum, în rândurile acesteia fiind menţionat că exercita un imperium ca 
pretor, egal cu cel al propretorilor care guvernau provinciile28.  

Marcus Antonius a murit în anul 72 î.Hr., înainte de a-şi putea îndeplini misiunea29. Teza 
tradiţională datorată lui Mommsen, potrivit căreia Pompeius ar fi fost învestit în anul 67 î.Hr. cu 
imperium maius ce îi conferea de iure autoritate asupra guvernatorilor provinciilor unde urma să 
intervină în războiul împotriva piraţilor (în special Cilicia şi Bithynia) a fost şi mai este susţinută de 
numeroşi istorici30. Însă, potrivit mărturiei lui Velleius Paterculus, prin Lex Gabinia31, Pompeius a 
primit un imperium care poate fi caracterizat, mai curând, ca fiind aequum32. Propunerea a 
întâmpinat o rezistenţa acerbă din partea facţiunii optimate a Senatului33. În fapt, principala clauză a 
acestei legi o constituia numirea unui bărbat de rang consular pentru a conduce războiul împotriva 
piraţilor34, iar senatorii care au votat în favoarea acesteia şi-au exprimat preferinţa pentru Pompeius. 
În cele din urmă, numirea lui Pompeius s-a făcut printr-un senatus consultum35. Viitorul triumvir 
era învestit cu un imperium care, din punct de vedere juridic nu era superior celui al proconsulilor 
care guvernau provinciile, deşi provincia sa se exercita de la Coloanele lui Hercules până la litoralul 
de Est al Mării Mediterane, pe o adâncime de 50 de mile în adâncimea teritoriilor riverane supuse 
Romei, pentru o perioadă de trei ani36. Drept dovadă că guvernatorii provinciilor nu îi erau 
subordonaţi stau disensiunile dintre Pompeius şi proconsulul Cretei, Q. Caecilius Metellus Creticus, 
şi, ulterior, unul din consulii anului 67 î.Hr., Calpurnius Piso37. Trebuie avut, însă, în vederem 
faptul că expresia imperium aequum nu are valoare formală din punct de vedere juridic38.  

Pompeius s-a achitat în mod strălucit de misiunea sa şi în numai trei luni a îndepărtat 
pericolul pirateriei în Marea Mediterană39. În acest timp, în cel de-al treilea război împotriva lui 
Mithridates al VI-lea Eupator, început cu 8 ani în urmă, romanii nu obţinuseră încă o victorie 
decisivă. Generalul roman Lucullus, confruntat cu revolta trupelor din subordine, a pierdut terenul 
cucerit în favoarea adversarului40, iar planul său de a reorganiza activitatea de percepere a tributului 
în provinciile Asiei Mici i-a atras duşmănia publicanilor din această regiune41. În anul 66 î.Hr., prin 
legea propusă de tribunul plebei C. Manilius, Lucullus a fost înlocuit la comandă cu Pompeius42. 
Prin Lex Manilia, Pompeius nu era învestit cu un nou imperium, ci doar primea o nouă provincia, 
care nu anula, însă, efectele legii Gabinia, din anul anterior43. Acest imperium nu a fost, totuşi, definit ca 
maius în raport cu cel al guvernatorilor provinciilor Asia, Bithynia şi Cilicia44. În Asia Mică nu exista o 
situaţie comparabilă, din punct de vedere juridic şi instituţional, cu cea din anul 67 î.Hr., când Pompeius 
a avut divergenţe cu Q. Caecilius Metellus Creticus şi, respectiv, C. Calpurnius Piso, pe tema jurisdicţiei 

                                                 
28 IG IV, 932, I, 25; inscripţia i-a fost dedicată lui M. Antonius Creticus, nu tatălui său (Boak 1918, p. 9, n. 53). 
29 Titus Livius, Periochae, XCVII.  
30 Hurlet 1997, p. 280, n. 180. 
31 Titus Livius, Periochae, XCIX; Plutarh, Pompeius, 25; Cassius Dio, XXXVI, 23-24; Cicero, Pro lege Manilia, XVII, 52: 
lex de uno imperatore contra piratos constituendo.  
32 Velleius Paterculus, II, 31, 2: post biennium A. Gabinius tribunus legem tulit, ut cum belli more, non latrociniorum, 
orbem classibus iam, non furtivis expeditionibus piratae terrerent quasdamque etiam Italiae urbes diripuissent, 
Cn. Pompeius ad eos opprimendos mitteretur essetque ei imperium aequum in omnibus provinciis cum proconsulibus 
usque ad quinquagesimum miliarium a mari. 
33 Cassius Dio, XXXVI, 24; Plutarh, Pompeius, 25.  
34 Cassius Dio, loc. cit.; Cicero, loc. cit. 
35 Velleius Paterculus, II, 31, 3; Cassius Dio, XXXVI, 37.  
36 Appianus, De bello Mithridatico, 94; Velleius Paterculus, II, 31, 3; Plutarh, Pompeius, 25; Cassius Dio XXXVI, 23; 36; 37. 
37 Cassius Dio, XXXVI, 18; 37, 2; Plutarh, Pompeius, 29, 3; Titus Livius, Periochae, XCIX; Hurlet 1997, p. 281; 
Girardet 2000, p. 177-183.  
38 Hurlet, loc. cit. 
39 Plutarh, Pompeius, 28.  
40 Idem, Lucullus, 34, 35.  
41 Ibidem, 36.  
42 Cicero, Pro lege Manilia; Velleius Paterculus, II, 33, 1: legem tulit, ut bellum Mithridaticum per Cn. Pompeium 
administraretur; Titus Livius, Periochae, C:...ut Pompeio Mithridaticum bellum mandaretur; Plutarh, Pompeius, 30, 1; 
idem, Lucullus, 35; Appianus, De Bello Mithridatico, 97; Cassius Dio, XXXVI, 42.  
43 Appianus, loc. cit.; Cicero, De imperio Cn. Pompei, 50; 58; Plutarh, loc. cit. 
44 Hurlet 1997, p. 282; cf. Girardet 1992 Pompeius, p. 183 şi Girardet 1991, p. 205-206.  
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asupra provinciilor. Pompeius deţinea controlul direct asupra provinciilor Cilicia şi Bithynia45, în timp 
ce Asia, în perioada 66/65-62/6146, a fost condusă de guvernatori de rang pretorian, al căror imperium 
praetorium era minus în raport cu imperium consulare deţinut de acesta47.  

În septembrie 57 î.Hr., când populaţia Romei şi a întregii Italii suferea de foame, Senatul i-a 
încredinţat lui Pompeius, un simplu privatus la acea dată, un imperium pentru o perioadă de cinci 
ani cu titlul de proconsul, având drept misiune procuratio annonae – aprovizionarea cu cereale48. 
Tribunul plebei C. Messius a propus ca Pompeius să fie învestit cu o autoritate superioară, aşadar un 
imperium maius, asupra guvernatorilor tuturor provinciilor, urmând să dispună de importante sume 
de bani, o armată, o flotă şi 15 legaţi49. Conţintul legii propuse de Messius nu ne este cunoscut, dar 
se pare că trimitea la ceea ce, din perspectivă juridică ar putea fi numit imperium maius. 
Informaţiile cu privire la acest proiect legislativ ne-au parvenit prin intermediul unei scrisori 
adresate de Cicero lui Atticus, care ne oferă, însă, doar o cunoaştere aproximativă a clauzelor legii. 
Iniţiativa a fost privită ca un act extra ordinem, deoarece Pompeius devenea un privatus cum 
imperio consulari pe care avea să îl exercite pro consule50. Neobişnuite erau, de asemenea, durata – 
fixată la 5 ani – şi modul de atribuire al provinciei - prin lege - nu prin tragere la sorţi, cum se 
proceda în mod normal. În cele din urmă, propunerea a fost respinsă, iar prin Lex Cornelia-Caecilia 
s-a stabilit ca Pompeius să fie învestit cu autoritate egală cu cea a guvernatorilor provinciilor 
(imperium aequum) pentru a-şi îndeplini misiunea.  

La reuniunea de la Lucca, din 56 î.Hr., convocată în scopul reînoirii triumviratului, s-a decis, 
printre altele, ca Pompeius şi M. Licinius Crassus să fie aleşi consuli în anul următor51. Prin Lex 
Trebonia, lui Pompeius i-a fost conferit în 55 î.Hr. un imperium consulare pentru o perioadă de 5 
ani asupra provinciilor Hispania Citerior, Hispania Ulterior şi Africa, având în subordine patru 
legiuni, în timp ce M. Licinius Crassus a primit guvernământul provinciei Syria52. Această nouă 
provincia nu a anulat efectele legii din 57 î.Hr. prin care Pompeius a primit procuratio annonae. 
Mai mult, Pompeius a primit privilegiul de a rămâne în Italia după consulat şi de a-şi guverna 
provinciile alocate prin intermediul legaţilor53. Mai mult, ca urmare a tulburărilor de la Roma, în 52 
î.Hr. Pompeius a fost învestit consul sine collega54. Alegerea unui singur consul a constituit un act 
politic fără precedent în istoria Romei55. Un tribun al plebei, pe nume Lucilius, a propus ca 
Pompeius să fie învestit dictator, dar această iniţiativă a fost respinsă ca urmare a opoziţiei lui Cato 
Minor56. Printr-un decret al Senatului, Pompeius a primit şi titlul de interrex57, cu dreptul de a-şi 
alege, dacă va dori, un coleg după două luni de la asumarea magistraturii, dar cu condiţia ca acesta 
să nu fie Caesar. Numirea lui Pompeius s-a făcut cu preţul încălcării legii care interzicea asumarea 
unui nou consulat de către aceeaşi persoană la mai puţin de zece ani după cel anterior. Prin urmare, 
fostul aliat al lui Caesar nu ar fi avut dreptul să candideze la această magistratură mai devreme de 
                                                 
45 Ameling 1994, p. 11-12, n. 49.  
46 Jashemski 1951, p. 137. 
47 Cicero, Ad Atticum, IX, 9, 3: nos autem in libris habemus non modo consules a praetore sed ne praetores quidem 
creari ius esse idque factum esse numquam; consules eo non esse ius quod maius imperium a minore rogari non sit ius, 
praetores autem quod ita rogentur ut conlegae consulibus sint quorum est maius imperium; potrivit Ehrenberg 1953, p. 
120-122; Girardet 1992, Pompeius, p. 184; Girardet 1992, Imperium, p. 215, Pompeius nu a avut un imperium maius; 
această teorie este susţinută în Roddaz 1992, p. 193.  
48 Cassius Dio, XXXIX, 9, 2-3; T. Livius, Periochae, CIV, 4; Plutarh, Pompeius, 49, 4.  
49 Cicero, Ad Atticum, IV, 1, 6-7: ille legatos quindecim cum postularet, me principem nominavit et ad omnia me 
alterum se fore dixit. legem consules conscripserunt qua Pompeio per quinquennium omnis potestas rei frumentariae 
toto orbe terrarum daretur, alteram Messius qui omnis pecuniae dat potestatem et adiungit classem et exercitum et 
maius imperium in provinciis quam sit eorum qui eas obtineant. 
50 Cicero, Ad Familiares, I, 3; Cassius Dio, loc. cit. 
51 Appianus, Bella Civilia, II, 17; Plutarh, Pompeius, 51, 3-4; Caesar, 21, 6; Crassus, 14, 5-6.  
52 Titus Livius, CV, 3; Cassius Dio, XXXIX, 33, 1-2; Appianus, Bella Civilia, II, 18; Velleius Paterculus, II, 48, 1; 
Caesar, De Bello Gallico, VI, 1, 2; Plutarh, Pompeius, 51, 3-4; Caesar, 21, 6; Crassus, 14, 5-6.  
53 Plutarh, Pompeius, 53, 1; Crassus, 16, 1; Cato Minor, 45, 4.  
54 Titus Livius, Periochae, CVII, 3; Cassius Dio, XL, 50, 4; Plutarh, Pompeius, 54, 4-5; Appianus, Bella Civilia, II, 23, 1.  
55 Titus Livius, Periochae, loc. cit.; Cassius Dio, XL, 50, 5.  
56 Plutarh, Pompeius, 54, 2-3; Caesar, 28, 7; Cassius Dio, XL, 50, 3-4; Appianus, Bella Civilia, II, 23, 1.  
57 Suetonius, Divus Iulius, 26; Plutarh, Pompeius, 54, 5; Cato Minor, 47; Cassius Dio, XL, 49, 5. 
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anul 45 î.Hr. Imperiul lui Pompeius asupra celor două Hispanii şi a Africii a fost reînnoit pentru o 
perioadă de cinci ani, iar el a primit privilegiul de a rămâne în Italia şi de a administra aceste 
teritorii prin intermediul legaţilor săi. Pompeius a mai primit suma de o mie de talanţi din aerarium 
pentru plata trupelor din subordine58. În schimb, perioada de cinci în care a exercitat procuratio 
annonae a expirat la începutul anului 52 î.Hr. şi nu a fost reînnoită. Un senatus consultum ultimum 
emis la 7 ianuarie 49 î.Hr., ca urmare a venirii lui Caesar în Italia în fruntea unei armate, îi autoriza 
pe magistraţi şi proconsuli să acţioneze în interesul statului. Formula consemnată de Titus Livius în 
Periochae ne permite să afirmăm că Pompeius era în posesia unui imperium consulare59.  

C. Iulius Caesar a primit prin Lex Vatinia, în 59 î.Hr., un imperium pentru cinci ani asupra 
provinciilor Gallia Cisalpina, Gallia Narbonensis şi Illyricum60. Datorită lui Cicero aflăm că, 
poitrivit Lex Vatinia, mandatul lui Caesar în cele două provincii expira în martie 54 î. Hr61. Prin Lex 
Pompeia Licinia, emisă în 55 î.Hr., acest imperium i-a fost prelungit cu alţi cinci ani62.  

Lex Pompeia de provinciis, intrată în vigoare în 52 î.Hr., în urma unui senatus consultum 
emis în anul anterior, care introducea un interval de cinci ani între deţinerea unei magistraturi şi 
guvernarea unei provincii a generat, la rândul său, multe discuţii. Potrivit lui Cassius Dio, 
prevederile acestei legi li se aplicau atât consulilor cât şi pretorilor63. Aflăm, însă, din una din 
epistolele lui Cicero, datată în octombrie 51 î.Hr., unde marele autor a transcris textul a două 
senatus consulta, că prevederile legii li se adresau numai foştilor pretori, nu şi foştilor consuli64.  

De asemenea, Lex Iulia de provinciis, promulgată în 46 î.Hr., abroga clauzele legii lui 
Pompeius şi stabilea un mandat de doi ani pentru guvernatorii de provincii de rang consular şi 
numai unul pentru cei de rang pretorian. Această lege nu a dizolvat, însă, legătura intrinsecă dintre 
consulat şi proconsulatul survenit la încheierea mandatului ca magistrat. În realitate, în perioada 48-
44 î.Hr., Caesar nu i-a permis niciunui consul în exerciţiu să primească spre guvernare o provincia 
consularis, pentru a nu-i periclita dominaţia politică. Aproape toţi guvernatorii de provincie ai 
acestei perioade au fost simpli privati cum imperio, sau extra ordinem, aşadar foşti consuli sau foşti 
pretori care îndeplineau această misiune având calitatea de pro consule65. 

Asasinarea lui Caesar a reaprins conflictul politic la Roma şi a aruncat Republica într-o nouă 
criză. Deşi confruntaţi cu puternica opoziţe a Senatului, care avea de partea sa pe autorii 
complotului împotriva fostului dictator, partizanii acestuia din urmă, Octavianus şi Antonius, fiind 
animaţi de o puternică rivalitate, nu au făcut front comun de la bun început. Principalii conjuraţi, M. 
Iunius Brutus şi C. Cassius Longinus, erau pretori în anul 44 î.Hr. şi fuseseră numiţi de Caesar în 
fruntea Macedoniei şi, respectiv, a Syriei66. Ulterior, Syria i-a fost încredinţată tânărului consul P. 
Cornelius Dolabella, iar Antonius a cerut Macedonia pentru sine67. Drept urmare, Senatul i-a 
acordat lui Brutus provincia Creta68 iar Cassius a fost trimis în Cyrenaica69.  

                                                 
58 Plutarh, Caesar, 28, 8; Pompeius, 55, 7 (pentru o perioadă de patru ani); Cassius Dio, XL, 56, 2; 59, 2; Appianus, 
Bella Civilia, II, 24.  
59 Titus Livius, Periochae, CIX: mandatum est a senatu consulibus et Cn. Pompeio, ut viderent ne quid respublica 
detrimenti caperet; cf. n. 47.  
60 Cassius Dio, XXXVIII, 8, 5; Appianus, Bella Civilia, II, 13, 49; Plutarh, Caesar, 14, 5; Pompeius, 48,4; Cato Minor, 
33,3; Velleius Paterculus, II, 44, 5; Cicero, Ad Atticum, VII, 6, 2; Zonaras, X; 6; Orosius, VI, 7, 1; Giovannini 1983, p. 
131-133, unde se precizează primul quinquennium conferit lui Caesar a început la 1 ianuarie 59 î.Hr. şi a expirat la 
sfârşitul anului 55 î.Hr.  
61 Cicero, De provinciis consularibus, XXXVII.  
62 Suetonius, Divus Iulius, 24, 1; Appianus, Bella Civilia, II, 18, 65; Plutarh, Caesar, 21, 3; 24, 1; 42, 4; idem, Crassus, 
15, 7; idem, Pompeius, 51,4; 52, 4; idem, Cato Minor, 41, 1; Velleius Paterculus, II, 46, 2; la Cassius Dio, XXXIX, 33, 
3, durata acestui comandament este de trei ani, dar în alte pasaje durata este de cinci ani.  
63 Cassius Dio, XL, 30, 1; 46, 2; 56, 1.  
64 Cicero, Ad familiares, VIII, 5, 5; 5, 8; Giovannini 1983, p. 114-119; Giovannini 1999, p. 99; Girardet 1990b, p. 91; 
Caesar, De Bello Civili, 85, 9, se afirmă că prevederile legii li se aplicau atât pretorilor, cât şi consulilor.  
65 Cicero, Philippicae, I, 8; X, 24; III, 15, 38; V, 3, 7; VIII, 9, 28; Cassius Dio, XLIII, 25, 3; Girardet 2000, p. 178, n. 34-36.  
66 Appianus, Bella Civilia, III, 2.  
67 Ibidem, III, 7.  
68 Ibidem, III, 8; 12; Cassius Dio, XLVII, 21, 2; Cicero, Philippicae, II, 97; XI, 26-27; Plutarh, Brutus, 19, 5; Cicero, 42, 3. 
69 Appianus, loc. cit.; Plutarh, Brutus, 19, 5.  
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În aceste condiţii, în februarie 43 î.Hr., Pansa, unul dintre consulii în exerciţiu, a propus o 
moţiune, pe care Cicero a susţinut-o în faţa Senatului, prin care Brutus urma să fie numit pro consule, cu 
misiunea de a proteja Macedonia, Illyricum şi Grecia în faţa adepţilor lui Caesar. Brutus continua să 
deţină, formal, funcţia de guvernator al Cretei. Q. Hortensius, guvernatorul Macedoniei, avea, la rândul 
său, să rămână în funcţie, la fel cum şi P. Vatinius rămânea în fruntea provinciei Illyricum70. Brutus nu 
avea un maius imperium în raport cu cei doi guvernatori. Aceştia, fără a-i fi subordonaţi lui Brutus, erau 
obligaţi doar să îi pună la dispoziţie resurse financiare şi alimente, în funcţie de evoluţia situaţiei 
militare. Senatul a acceptat această moţiune, în pofida opoziţiei lui Q. Fufius Calenus, partizan al lui 
Antonius71. Plecând din Roma, Brutus a obţinut, practic, controlul asupra Macedoniei72.  

Tot în februarie 43 î.Hr., Cicero a propus Senatului ca lui Cassius, care administra ca (praetor) 
pro consule Cyrenaica, să îi fie atribuită formal guvernarea Syriei pentru a purta război împotriva lui 
Dolabella73. Este pentru prima dată când a apărut iniţiativa conferirii unui imperium care să fie maius în 
raport cu cel al guvernatorilor de provincie: utique, quamcumque in provincia eius belli gerendi causa 
advenerit, ibi maius imperium C. Cassi pro consule sit quam eius erit qui eam provinciam tum obtinebit, 
cum C. Cassius pro consule in eam pronvinciam venerit. Propunerea a fost respinsă74. Senatul a ales o 
altă soluţie: trimiterea celor doi consuli, Hirtius şi Pansa, împotriva lui Dolabella; deoarece, însă, 
consulii conduceau operaţiunile militare împotriva lui Antonius, în Syria au fost trimişi legaţi ai 
acestora75. În ceea ce priveşte propunerea făcută de Cicero, nu poate fi vorba de apariţia, în plan juridic 
şi constituţional, a unei noi forme de imperium, ci doar de conferirea unui privilegiu excepţional, pentru 
o situaţie excepţională76. După victoria de la Modena, printr-un senatus consultum emis la 27 aprilie 43 
î.Hr., lui Cassius i-a fost încredinţată putere deplină asupra Syriei, Asiei, Bithyniei şi a Pontului77. 
Sursele nu ne oferă, însă, conţinul actului de învestire al lui Cassius.  

La 6 mai 44 î.Hr., Octavianus a ajuns la Roma pentru a-şi revendica moştenirea lăsată de 
Caesar78. Confruntat cu refuzul lui Antonius79, Octavianus s-a apropiat de tabăra republicană din 
Senat, reprezentată de Cicero80. El şi-a însuşit moştenirea lui Caesar şi numele acestuia: Caius 
Iulius Caesar. Deşi, potrivit uzanţelor legate de procedura adopţiei, ar fi trebuit să poarte şi numele 
Octavianus, el nu a fost niciodată folosit de fiul adoptiv al lui Caesar, deoarece era un indiciu al 
originilor sale mult mai modeste81. A încercat să obţină tribunatul plebei, dar a renunţat ca urmare a 
manevrelor membrilor anturajului lui Antonius82.  

După declanşarea războiului împotriva lui Marcus Antonius la începtul anului 43 î.Hr., 
Caesar Octavianus, care beneficia de susţinerea unei facţiuni puternice, a fost introdus în Senat 
printre foştii cvestori. De asemenea, Senatul a decretat să i se ridice o statuie, să candideze la 
magistraturi cu 10 ani înainte de vârsta minimă legală şi i-a dăruit importante sume de bani din 
tezaurul public pentru plata propriilor trupe. Deşi avea cu mult sub vârsta legală pentru ocuparea 
unei funcţii publice şi nu deţinuse nicio magistratură, Octavianus a fost învestit cu un imperium pro 
praetore şi ornamentele consulare, pentru a participa la războiul împotriva lui Antonius, alături de 

                                                 
70 Cicero, Philippicae, II, 25-26; Hurlet 1997, p. 283-284; Girardet 1993, p. 217; Girardet 2000, p. 185-186. 
71 Cicero, Philippicae, II, 25-26; idem, Ad Brutum, II, 4; Cassius Dio, XLVI, 1-28; Cassius Dio, XLVI, 39, 3.  
72 Cassius Dio, XLVI, 21, 2; 22, 1; 40, 3; Appianus, Bella Civilia, III, 24, 2; 32,1; IV, 58; 78; Velleius Paterculus, II, 62, 2.  
73 Cicero, Philippicae, XI, 30. 
74 Idem, Ad Brutum, II, 3, 3; II, 4, 2; idem, Ad Familiares¸ XII, 7, 1; 14, 4.  
75 Cassius Dio, XLVII, 29, 5; Cicero, Ad Familiares, XII, 7, 1; idem, Ad Brutum, II, 4, 2; idem, Philippicae, XI, 21; 
Girardet 1993, p. 218-222.  
76 Hurlet 1997, p. 284-285; Girardet 2000, p. 186-189.  
77 Cassius Dio, XLVII, 28, 5; 29, 6; 40, 3; Titus Livius, Periochae, 121, 1; Appianus, IV, 58; 78; Velleius Paterculus, loc. cit. 
78 Titus Livius, Periochae, CXVII, 1; 3; Suetonius, Divus Augustus, 8; Appianus, Bella Civilia, III, 13; Cassius Dio, 
XLV, 3, 2; Plutarh, Antonius, 16, 1.  
79 Plutarh, Antonius, 16; Appianus, Bella Civilia, III, 16-20; Cassius Dio, XLV, 5; Titus Livius, Periochae, CXVII, 3. 
80 Cassius Dio, LXV, 15-16; 38, 2; Cicero, Philippicae, I, 2; Ibidem, II, 39; III, 21; Appianus, Bella Civilia, III, 47; 
Plutarh, Antonius, 16, 3.  
81 Cassius Dio, XLV, 3, 2; XLVI, 47, 5; Titus Livius, Periochae, CXVII, 1; Appianus, Bella Civilia, III, 15; Eck, 
Takács 2003, p. 10.  
82 Cassius Dio, XLV, 6, 3; Appianus, III, 31, 1; Plutarh, Antonius, 16, 2; Suetonius, Divus Augustus, 10.  
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consulii Hirtius şi Pansa83. După victoria asupra lui Antonius, Senatul a încercat, fără succes, să îl 
înlăture pe Octavianus de la comanda trupelor proprii. Totodată, trupele aflate în subordinea 
consulilor au trecut de partea viitorului Augustus84.  

La 19 august 43 î.Hr., Octavianus, venit la Roma în fruntea a opt legiuni şi numeroase trupe 
auxiliare, a reuşit să obţină fasciile consulare cu ajutorul comiţiilor85. După ieşirea din consulat, 
Octavianus Caesar a primit un imperium consulare, nu proconsular, existenţa acestuia din urmă 
nefiind atestatată, aşa cum am afirmat mai sus, de nicio sursă86. În 40 sau 38 î.Hr., Octavianus 
Caesar a adoptat titlul de imperator ca praenomen87. 

Octavianus Caesar s-a apropiat de Antonius şi M. Aemilius Lepidus, acordul încheiat între cei 
trei dinaşti fiind formalizat ulterior prin crearea celui de-al doilea triumvirat. Prin Lex Titia, înţelegerea 
încheiată de triumviri în apropiere de Bononia88 a fost legiferată. Triumvirii au primit imperium 
consulare pentru o perioadă de cinci ani89. Caesar urma să controleze Sardinia, Sicilia şi Africa, 
domeniul de autoritate al lui Lepidus includea Hispania Citerior, Hispania Ulterior şi Gallia 
Narbonensis, în timp ce lui Marcus Antonius i-au revenit Gallia Cisalpina şi Gallia Comata90. Primul 
quinquennium a durat de la 1 ianuarie 42 până la 31 decembrie 38 î. Hr91. Trimvirii aveau statutul unor 
promagistraţi învestiţi cu imperium consulare92. Provincia acestora a fost redefinită după victoria de la 
Philippi. Astfel, Antonius a dobândit toate provinciile din Orient şi Africa vetus, Lepidus a păstrat doar 
Gallia Narbonensis, iar Caesar a obţinut cele două Hispanii93. O nouă redistribuire a responsabilităţilor 
a fost operată în anul 40 î.Hr., în urma acordului de la Brundisium, prin care Antonius şi-a rezervat toate 
provinciile situate la est de Scodra, în Illyricum, iar Caesar Octavianus a obţinut toate provinciile 
occidentale, cu excepţia Africii, care i-a revenit lui Lepidus94. Prerogativele triumvirale au fost 
reînnoite, prin acordul de la Tarentum, pentru o nouă periodă de cinci ani, din 37 până 33 î.Hr. 
inclusiv95. În 36 î.Hr., Lepidus, care a dovedit lipsă de loialitate faţă de Octavianus, a fost deposedat de 
toate atribuţiile publice, cu excepţia celei de pontif 96ex maximus . 

                                                

În anul 33 î.Hr., Caesar Octavianus a asumat cel de-al doilea consulat, dar a renunţat după 
numai o zi în favoarea lui L. Autronius Paetus97.  

O altă problemă de ordin constituţional care a generat controverse este poziţia oficială deţinută de 
Caesar Octavianus în anul 32 î.Hr., după expirarea celui de-al doilea quinquennium al celui de-al doilea 
triumvirat. Sursele antice nu au făcut nicio referire la acest subiect, cu excepţia Res Gestae divi Augusti, 
unde Augustus menţionează faptul că a fost triumvir timp de zece ani98. Unii învăţaţi au presupus că 

 
83 Cassius Dio, XLVI, 29, 2; 5; Appianus, Bella Civilia, III, 51 (fasciile oferite de trupe împreună cu imperiul pro 
praetore, III, 48); Titus Livius, Periochae, CXVIII, 2; Suetonius, Divus Augustus, 10; Velleius Paterculus, II, 61, 3; 
Cicero, Philippicae, V, 17, 45-46; Plutarh, Antonius, 17, 1; Cassius Dio susţinea că onorurile menţionate de ceilalţi 
autori i-au fost acordate, mai târziu (XLVI, 41, 3), dar sunt confirmate şi în Res Gestae Divi Augusti, I, 1-3; cf. 
Schwartz, RE, III, 1899, col. 1712, s.v. Cassius.  
84 Cassius Dio, XLVI, 40, 1, 3-6; 41, 1-3; Appianus, Bella Civilia, III, 74-76; 80; Titus Livius, Periochae, CXIX, 6; 
Plutarh, Antonius, 19, 1; Velleius Paterculus, II, 62, 5-6.  
85 Cassius Dio, XLVI, 39-46; LVI, 30, 5; Appianus, Bella Civilia, I, 87-95; Titus Livius, Periochae, CXIX, 7; Velleius 
Paterculus, II, 65, 2; Suetonius, Divus Augustus, 26; Florus, II, 15; Tacitus, Annales, I, 9; Res Gestae Divi Augusti, I, 4.  
86 Cassius Dio, XLVI, 47, 2. 
87 Syme 1958, p. 172. 
88 Cassius Dio, XLVII, 2, 2; Titus Livius, Periochae, CXX, 3; Cicero, De legibus, II, 31; Aulus Gellius, Noctes Atticae, 
XIV, 7, 5; Degrassi 1947,p. 273-274 ; CIL I2, p. 64. 
89 Cassius Dio, XLVI, 55, 2-3; Appianus, Bella Civilia, IV, 2; Titus Livius, loc. cit.; Aulus Gellius, loc. cit.; Suetonius, Divus 
Augustus, 27, 1; Plutarh, Antonius, 19, 1; Velleius Paterculus, II, 65, 2; Res Gestae Divi Augusti, I,4; VII, 1; CIL I2, p. 50: IIIuir r.p.c. 
90 Cassius Dio, XLVI, 55, 4; Appianus, loc. cit.; Plutarh, loc. cit. 
91 Degrassi 1947, p. 273-274. 
92 Reynolds 1982, nr. 9, r. 12; cf. nr. 8, r. 80; Rich 1992, p. 112; Girardet 1987; Girardet 1990a; Girardet 1995.  
93 Cassius Dio, XLVIII, 1-2.  
94 Appianus, Bella Civilia, V, 65; Cassius Dio, XLVIII, 28, 4.  
95 Appianus, Bella Civilia, V, 95; idem, Illyrica, 28; Cassius Dio, XLVIII, 54, 6; Girardet 1995, p. 147-161; Girardet 
1990a; Kearsley 1999. 
96 Cassius Dio, XLXIX, 12,4; T. Livius, Periochae, CXXIX, 3; Appianus, Bella Civilia, V, 126. 
97 Appianus, loc. cit. 
98 RGDA, VII, 1.  
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viitorul Augustus şi-a menţinut autoritatea asupra provinciilor, dar că nu a deţinut nicio poziţie oficială la 
Roma99. Alţi autori au respins această ipoteză100. Este interesant de observat, totuşi, faptul că, potrivit lui 
Cassius Dio, Caesar Octavianus a rămas o bună perioadă a anului 32 în afara oraşului. Cu toate acestea, 
faptul că a convocat Senatul demonstrează că, asemenea, consulilor, dispunea de ius agendi cum patribus, 
prerogativ specific consulilor dar şi triumvirilor101. Acest fapt exclude, în opinia noastră, ipoteza potrivit 
căreia Octavianus Caesar nu ar fi deţinut nicio poziţie oficială în interiorul Romei. Fără a merge până la a 
afirma prorogarea puterilor triumvirale, putem formula o altă ipoteză. În 33 î.Hr., aşa cum am menţionat 
mai sus, Octavianus a fost consul. Deşi triumvir, Octavianus avea dreptul, consul fiind, ca imperiul său 
consular să fie prorogat. Nu avem informaţii în legătură cu eventualul act oficial de învestire al lui 
Octavianus, dar cu siguranţă că acesta a beneficiat de un imperium cu o durată de cinci ani care îi permitea 
să acţioneze intra pomoerium. În acest context poate fi înţeleasă decizia anunţată de Caesar Octavianus în 
28 î.Hr., aşadar la încheiarea acestui ipotetic imperium quinquennale, de a abroga toate actele ilegale 
emise în timpul triumviratului102. De asemenea, acest imperium poate constitui temeiul juridic în baza 
căruia Octavianus a beneficat de acea coniuratio a Italiei, provinciilor occidentale şi Senatului în 
momentul declarării războiul împotriva Cleopatrei şi a lui Antonius103. Considerăm că, în virtutea 
aceluiaşi imperium Caesar Octavianus a numit un praetor urbanus în 32 î. Hr104.  

Octavianus Caesar a deţinut consulatul din 31 până în 23 î.Hr., poziţie care îi conferea 
dreptul de a interveni atât în Italia cât şi în provincii, fiind, aşadar, posesorul un aşa-zis maius 
imperium. La sfârşitul anului 28 î.Hr., Caesar a anunţat abrogarea actelor nedrepte emise în 
perioada triumviratului105. De asemenea, principele a emis aurei cu mesaj propagandistic, având ca 
legendă, pe avers, inscripţia Imperator Caesar cos. VI, Agrippa cos. II, menită să proiecteze asupra 
lui Octavian şi a colaboratorului său apropiat Marcus Vipsanius Agrippa imaginea tradiţională şi 
perfect legitimă asociată colegialităţii consulatului. Pe reversul aceleiaşi monede a fost imprimată 
legenda LEGES ET IURA P(opulo) R(omano) RESTITUIT - “a redat legile şi drepturile poporului 
roman”106. Restaurarea ordinii de drept republicane este celebrată propagandistic şi în legenda unei 
alte monede, prin formula IMP(erator) CAESAR DIVI F(ilius) CO(n)S(ul) VI LIBERTATIS 
P(opuli). R(omani). VINDEX107. Fundamentale pentru înţelegerea prerogativelor primului principe 
o constituie analizarea reglementărilor din anii 27, 23 şi 19 î.Hr. 

Primul act important care a marcat trecerea la regimul Principatului l-a constituit celebra şedinţă a 
Senatului din 15-16 ianuarie 27 î.Hr. în urma căreia Caesar Octavianus a primit cognomen-ul Augustus108. 
Deşi consul în exerciţiu, i-a fost încredinţat un imperium pe o durată de 10 ani asupra provinciilor 
Hispania Tarraconensis, Lusitania, Gallia Narbonensis, Gallia Lugdunensis, Aquitania, Belgica, Syria, 
Cilicia, Cyprus şi Aegyptus, prin votul Senatului, urmat de de o lege a comiţiilor109. Acest procedeu a 
respectat, din punct de vedere legal, tradiţiile republicane: Augustus, fiind consul, Senatul i-a încredinţat 
                                                 
99 Girardet 1990a; Bleicken 1990, p. 65-72; Lewis 1991.  
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106 Kaenel 1994, p. 2 şi urm. 
107 BMCRE 1975, I, 691= RIC2 476 (C) = CA, nr. 1-72.  
108 Res Gestae Divi Augusti, XXXIV, 2; Cassius Dio, LIII, 16, 8; Titus Livius, Periochae, CXXXIV, 1; Velleius 
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spre guvernare teritoriile respective sub forma unei provincia consularis110. Acest imperium a fost reînnoit 
în anii 18 î.Hr., 13 î.Hr., 8 î.Hr., 3 d.Hr. şi 13 d.Hr.111 Provinciile subordonate principelui aveau să fie 
guvernate de legati Augusti pro praetore, numiţi astfel chiar dacă majoritatea erau senatori de rang 
consular112, cu excepţia Egiptului, care a fost administrat de prefecţi de rang ecvestru113. Africa, Numidia, 
Asia, Ahaia, Epirus, Illyricum, Macedonia, Creta et Cyrene, Pontus et Bithynia, Sardinia şi Baetica le-au 
revenit Senatului şi poporului roman, fiind cunoscute în literatura de specialitate sub numele de „provincii 
senatoriale”, termenul corect fiind cel de provincii publice114. Acestea le-au fost încredinţate unor 
guvernatori din tagma senatorială care purtau titlul de proconsuli, deşi doar în Africa şi în Asia trimişi foşti 
consuli, ceilalţi fiind senatori de rang pretorian115. Cele 28 de legiuni au fost cantonate doar în provinciile 
imperiale116. În realitate, guvernatorii provinciilor senatoriale erau simpli privati cum imperio. Aceştia 
erau numiţi prin tragere la sorţi în Senat, potrivit unei proceduri stabilite în 52 î. Hr şi ratificatre printr-un 
senatus consultum emis în anul următor117, iar învestirea lor venea în urma votului în comitia centuriata şi 
comitia curiata, care le confereau imperium şi auspicia printr-o lex curiata de imperio.118.  

Nu există surse care atestă o cumulare a unui imperium consulare şi unui imperium 
proconsulare de către principe. Fiind consul, imperiul acestuia era maius în raport cu cel al 
guvernatorilor provinciilor publice. Potrivit dreptului rezervat consulilor, care dispuneau de 
imperium domi, Augustus putea interveni într-o provincie publică, dar numai cu deplinul consens al 
Senatului, care decidea acest lucru printr-un senatus consultum119. Mărturii în acest sens sunt 
textele unor edicte adresate de Augustus şi Agrippa, în 27 î.Hr., oraşului Kyme120. Dispoziţiile celor 
doi consuli li se adresează locuitorilor oraşului, nu proconsulului Asiei, L. Vinicius121. Aşadar, 
Augustus nu acţionează în Asia ca posesor al unui imperium maius în raport cu procosulul Asiei, ci 
doar în temeiul poziţiei sale de magistrat, prin prerogativul conferit de imperium domi, ca umare a 
unui senatus consultum122. Delimitarea sferelor de exercitate ale imperium domi şi imperium 
militiae nu este de natură teritorială, după cum afirma Mommsen, ci de natură juridică123. 

Totodată, în anul 27 î.Hr., mai mulţi guvernatori de rang consular ai unor provincii publice 
şi-au serbat triumful pentru victorii militare. La 26 mai, a fost celebrat triumful lui C. Calvisius 
Sabinus, pentru victoriile obţinute în Hispania, urmat, la 6 iulie, de cel al C. Carrinas, pentru 
victoriile obţinute în Gallia, al fostului guvernator al Africii, L. Autronius Paetus, la 16 august şi al 
lui M. Valerius Messala Corvinus, pentru o victorie în Gallia, la 25 septembrie124. Un caz aparte 
este cel al lui M. Licinius Crassus, consul împreună cu Augustus în 30 î.Hr., numit guvernator în 
Macedonia125. Revenit la Roma în anul 28 î.Hr., Crassus şi-a serbat triumful la 4 iulie 27 î.Hr., ex 
Thraecia et Geteis126. Potrivit mărturiei lui Cassius Dio, Augustus nu i-ar fi permis lui Crassus să 
asume titlul de imperator sub motiv că nu a purtat războiul sub auspicii proprii127. Însă două 
înscripţii, una descoperită la Athena, iar cealaltă la Thespiae, în Beoţia, atestă acordarea acestui titlu 
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proconsulului Macedoniei128. Cassius Dio mai afirmă că Augustus i-ar fi interzis lui Crassus să 
consacre spolia opima obţinute în urma doborârii regelui bastarn Deldon în templul lui Iupiter 
Feretrius. Însă principele nu şi-ar fi putut susţine, cel puţin din punct de vedere juridic, o asemenea 
iniţiativă, şi este de crezut că, mai curând, Crassus a fost convins să renunţe la această distincţie129.  

În anul 23 î.Hr., revenit dintr-o călătorie din Hispania, Augustus a renunţat la consulat130. 
Prin acest act, el risca să piardă provincia încredinţată cu patru ani în urmă deoarece, odată păşind 
în interiorul pomoerium, imperium primit în anul 27 î. Hr ar fi încetat automat. Potrivit lui Cassius 
Dio, principele a primit privilegiul de a-şi păstra imperium militiae ori de cîte ori ar fi dorit să 
pătrundă în incinta pomoerium, astfel încât nu mai era necesară reînvestirea sa în vederea unei 
eventuale ieşiri din Roma131. Provincia unui proconsul înceta, teoretic, în momentul în care îşi 
îndeplinea misiunea. În fapt, însă, autoritatea acestuia nu mai opera decît atunci când revenea la 
Roma132. Însă Cassius Dio susţine că lui Augustus „i-a fost încredinţată pe teritoriul provinciilor o 
putere mai mare decât a celorlalţi guvernatori”, cu alte cuvinte o autoritate supraordonată, tradusă 
de istorici moderni, în special de Theodor Mommsen, prin sintagma imperium maius133. În 
compensaţie pentru renunţarea la consulat, prin care pierdea auspiciile urbane, aşadar „componenta 
civilă” a imperiului său, Augustus a primit tribunicia potestas – puterea tribuniciană – pe viaţă, 
împreună cu ius agendi cum patribus şi ius primae relationis134. A refuzat dictatura, oferită de către 
popor în anul 22 î.Hr.135. În realitate, Augustus nu a fost învestit cu un imperium maius, iar analiza 
surselor de care dispunem infirmă enunţul lui Cassius Dio în acest sens136.  

În pofida reglementărilor din anul 23 î.Hr., a urmat o perioadă tulbure. În acelaşi an a avut 
loc conspiraţia condusă de Aulus Terrentius Varro Murena şi Fannius Caepio137. Plecat în Orient, 
Augustus a aflat vestea izbucnirii unor tulburări la Roma cu prilejul alegerilor consulare din anul 21 
î.Hr., fiind nevoit să îl trimită în capitală pe M. Vipsanius Agrippa pentru a restabili ordinea138. 
Izbucnind noi tulburări în cursul alegerilor consulare din anul 19 î.Hr.139, Augustus a revenit la 
Roma, unde a primit puterea consulară pe viaţă şi cura morum pe o perioadă de cinci ani140. Prin 
urmare, în anii 18 î.Hr., 13 î.Hr., 8 î.Hr., 3 d.Hr. şi 13 d.Hr., imperium consulare nu a mai fost 
prorogat, fiind viager, ci doar provincia. Potrivit unei inscripţii datate în anul 15 î.Hr., publicate cu 
câţiva ani în urmă, aflăm că Augustus a purtat titlul de pro consule141: 

 
Imp(erator) Caesar divi fil(ius) Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) 
VIII{I} et pro co(n)s(ule) dicit... 

 
Una dintre întrebările care apar în mod firesc se referă la raporturile juridice dintre Augustus şi 

consuli. Începând cu Caesar a devenit tot mai frecventă practica de a nu li se acorda consulilor o provincia în 
afara Italiei, pentru a le îngrădi dreptul la exercitatea imperium militiae. Aceştia nu beneficiau de auspicia, 
nefiind învestiţi pintr-o lex curiata de imperio. Fergus Millar a demonstrat că provinciile imperiale şi cele 

                                                 
128 Athena: IG II2, 4118 = ILS 8810; Thespiae: BCH 50, 1926, p. 441, nr. 78 = AE 1928, 44.  
129 Rich 1996; Lica 1997, susţine că Augustus ar fi obţinut cea de a şaptea salutaţie imperială atribuindu-şi meritul 
victoriilor lui Crassus asupra dacilor. 
130 Cassius Dio, LIII, 32, 3; CIL I, p. 472; VI, 2014, 14-17; XIV, 2240; Degrassi 1947, p. 442. 
131 Cassius Dio, LIII, 32, 5.  
132 Cicero, Ad Familiares, I, 9, 25; Cassius Dio, XXXIX, 63, 4; cf. XL, 50, 2; XLI, 3, 3; XLI, 15, 2; Aulus Gellius, XIII, 14, 1; Titus 
Livius, Ab Urbe Condita, XXIV, 7, 11; 9,2. Toţi aceşti autori atrag atenţia asupra pomoerium ca linie de separaţie între auspiciile 
militare şi cele urbane, care îi priveşte atât pe magistraţi, cât şi pe promagistraţi; Magdelain 1968, p. 43-45; Magdelain 1977, p. 26.  
133 Mommsen, p. 9.  
134 Cassius Dio, LIII, 32, 5; RGDA X, 1; Southern 1998, p. 120-123.  
135 Res Gestae Divi Augusti, VIII,1; Velleius Paterculus, II, 89.5.  
136 Cassius Dio, loc. cit. 
137 Cassius Dio, LIV, 3, 3-8; Velleius Paterculus, II, 91-93; Suetonius, Tiberius, 8.  
138 Cassius Dio, LIV, 6.  
139 Ibidem, LIV, 10, 1-3.  
140 Ibidem, LIV; 10, 5-6; Res Gestae Divi Augusti, VIII, 3-4; Southern, 1998, p. 131-133.  
141 Alföldy 2000. 
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publice nu formau obiectul unor sfere separate de autoritate142. Cu acordul senatului, exprimat, de obicei, 
printr-un senatus consultum, principele putea interveni în problemele acestora, fără, însă, ca acest fapt să 
presupună subordonarea nemijlocită a proconsulului provinciei autorităţii lui Augustus143. 

Un episod edificator în ceea ce priveşte prerogativele reale deţinute de Augustus ca urmare a 
acestor reglementări îl constituie procesul public intentat la sfârşitul anului 23 î.Hr. sau la începutul 
anului următor fostului proconsul al Macedoniei, M. Antonius Primus. Acesta era acuzat că a purtat 
război împotriva tracilor odrysi fără încuviinţarea Senatului. În apărarea sa, fostul acuzat a invocat 
faptul că a pornit războiul cu acordul lui Augustus şi al ginerelui acestuia, Marcellus. Prezent la 
proces fără a fi fost convocat, principele a dezminţit declaraţiile făcute de Antonius Primus144. 
Fostul guvernator nu a invocat un eventual imperium maius deţinut de Augustus, mărturisind doar 
că a acţionat în urma unui sfat venit din partea principelui.  

De asemenea, se poate presupune fără teama de a greşi că, aflat în Orient între anii 22-19 
î.Hr., Augustus a acţionat în baza unui mandat primit din partea Senatului, el fiind coparticipant la 
elaborarea acestei decizii în baza tribunicia potestas145.  

Mărturiiilor literare privind imperiul lui Augustus după anul 23 î.Hr. li se adaugă cele epigrafice. 
Două inscripţii consemnează plângerile înaintate împăratului de locuitorii oraşelor Cos şi Cnidos, din 
provincia Asia. Deşi aceste două oraşe erau libere şi, prin urmare, nu erau supuse jurisdicţiei proconsulului 
provinciei, inscripţiile menţionează faptul că iniţiativa petenţilor de a i se adresa direct principelui este 
neobişnuită. În inscripţia din Cos apare şi obiecţia proconsulului care reamintea dreptul său de a judeca 
acest proces. Inscripţia de la Cnidos reprezintă o copie a unei scrisori trimise de Augustus în anul 6 î.Hr. 
locuitorilor oraşului, în care principele precizează că a analizat plângerea acestora, dar lasă judecarea 
cazului pe seama proconsulului provinciei, Asinius Gallus146.  

Istoricul Flavius Josephus evocă un edict emis de Augustus, datând probabil din anul 12 
î.Hr.147, cu referire la drepturile evreilor din provincia Asia şi Cyrene. Principele le permite acestora 
să trimită, potrivit tradiţiei proprii, bani la Ierusalim148. Edictul a venit ca urmare a unei ambasade 
trimise la Roma de evreii din cele două provincii. Potrivit textului decretului, Augustus acţionează 
în temeiul puterii sale tribuniciene, aşadar, putem deduce, pe baza unui senatus consultum. Flavius 
Iosephus mai citează textul unei alte scrisori, trimisă, câţiva ani mai târziu, de proconsulul Asiei, 
Iullus Antonius locuitorilor Ephesului. Înaltul demnitar roman menţionează faptul că evreii i-au 
reamintit de privilegiile care le-au fost acordate de Augustus şi M. Vipsanius Agrippa şi le cere 
ephesienilor să le respecte149. În acelaşi context, istoricul roman de origine iudaică evocă şi 
scrisoarea trimisă de Augustus unui alt proconsul al Asiei, Norbanus Flaccus, prin care îi ordona să 
admită cererile evreilor privind expedierea banilor la Ierusalim150, dar şi o epistolă a aceluiaşi 
guvernator către oraşul Sardes, în care se făcea referire la dispoziţiile principelui cu privire la 
acelaşi subiect151. Istoricul Philon din Alexandria citează, la rândul său, textul unei scrisori adresate 
de Norbanus Flaccus locuitorilor oraşului Ephes, în care apar recomandări similare152. Toate aceste 
documente nu trimit la un presupus imperium maius deţinut de principe, ci la drepturile pe care i le 
conferea tribunicia potestas, de a emite dispoziţii în acord şi cu împuternicirea Senatului153.  

O situaţie similară apare şi în cazul celor cinci edicte de la Cyrene, datate în anii 7/6 î.Hr. 
(primele patru) şi 4 î.Hr. (al cincilea)154. Creta et Cyrene era o provincie publică, guvernată, aşadar, de 

                                                 
142 Millar, 1966. 
143 Cassius Dio, LIII, 21, 3-5; Suetonius, Divus Augustus, 35, 3; Girardet 2000, p. 203-205; 208-209, 215. 
144 Cassius Dio, LIV, 3, 2.  
145 Cassius Dio, LIV, 6-9, pentru călătoria întreprinsă de Augustus în Orient; Girardet 2000, p. 203-205.  
146 Paton, Hicks 1891, p. 41-44, pentru inscripţia de la Cos; Dubois 1883, pentru inscripţia de la Cnidos; McFayden 1921, p. 44-45.  
147 Cu privire la dată, vezi Bowersock 1964.  
148 Flavius Iosephus, Antiquitates Iudaicae, XVI, 160-165; 162-165 = Ehrenberg, Jones 1955, nr. 314.  
149 Flavius Josephus, op. cit., XVI, 172-173.  
150 Ibidem, XVI, 166. 
151 Ibidem, XVI, 171.  
152 Philon, Legatio ad Caium, 315.  
153 Girardet 2000, p. 205-207. 
154 SEG IX, 8; Ehrenberg, Jones 1955, nr. 311; Sherk 1969, p. 174-182. 
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proconsuli numiţi în urma tragerii la sorţi în Senat. Aceste edicte ţin de problemele jurisdicţiei 
provinciale, iar conţinutul lor a fost invocat de cercetători ca argument în disputa cu privire la deţinerea 
de către Augustus a unui imperium maius155. Primul şi al patrulea edict se referă la reformele sistemului 
judiciar provincial. Al doilea edict face referire la sprijinul oferit de principe unor măsuri adoptate de 
proconsulul P. Sextius Scaeva, iar al treia face trimitere la reglementările cu privire la taxele datorate de 
către provincialii ce dobândiseră cetăţenia romană. Al cincilea, senatus consultum Calvisianum, datând 
din anul 4 î.Hr., stabileşte o nouă procedură pentru cazurile de repentudae (delictul de extorcare a 
provincialilor de către guvernatori), fiind prefaţat de textul unui edict imperial care preciza că actul este 
valabil pe întreg teritoriul statului roman. Împăratul precizează că a participat la ratificarea 
documentului supus atenţiei ca membru al unei comisii senatoriale şi la şedinţa în care acesta a fost 
adoptat sub forma de senatus consultum. Moţiunea a fost elaborată de Augustus împreună cu membrii 
consilium principis şi apoi înaintată Senatului156, la propunerea consulilor, apoi ratificată prin senatus 
consultum. Din punct de vedere formal, aşa cum o atestă textul edictelor, Augustus a acţionat ca posesor 
al puterii tribuniciene, nu al unui imperium proconsulare maius, în baza unui senatus consultum. Chiar 
dacă aceste acte constituie expresia voinţei principelui, legitimată prin intermediul unei decizii 
senatoriale, ele nu pledează teza unui regim monarhic absolutist157.  

De problema complexă a raporturilor dintre principe şi guvernatorii provinciilor publice este 
legată şi inscripţia următoare: 

 
Marti Augusto sacrum 
Auspiciis Imp. Caesaris Aug. 
Pontificis maximi patris 
Patriae ductu Cossi Lentuli 
cos. XVviri sacris faciundi 
procos. provincia Africa 
bello Gaetulico liberata 
civitas Lepcitana158 

 
Inscripţia face referire la bellum Gaetulicum purtat în provincia Africa de proconsulul 

Cossus Cornelius Lentulus între anii 6-8 d. Hr159. Expresiile auspiciis Caesaris Augusti şi ductu 
Cossi Lentuli....proconsulis sugerează faptul că proconsulul Asiei nu are imperium şi auspicia 
proprii, acestea fiind, în acest caz, atribute ale principelui. Această informaţie este confirmată în 
opera lui Cassius Dio, unde se precizează că Lentulus a fost distins pentru victoria sa doar cu 
ornamenta triumphalia, recompensă care li se acorda generalilor care nu deţineau un comandament 
independent160. El nu a obţinut comandamentul său prin procedura obişnuită, tragerea la sorţi, ci 
prin intervenţia personală a principelui, care deţinea de fapt auspicia161. K. M. Girardet a presupus 
că proconsulii aleşi prin sortitio, după ce erau învestiţi de comitia centuriata/tributa nu mai 
primeau, din raţiuni de natură politică, imperium şi auspicia. Ei erau numiţi printr-un senatus 
consultum, urmând să îi fie subordonaţi lui Augustus, care urma să deţină auspiciile, ca pro consule, 
pentru a purta un război162. Precedentul exista din perioada republicană, când unii proconsuli nu au 
deţinut nici auspicia nici imperium163. Textul lui Cassius Dio ne sugerează faptul că în Africa a fost 

                                                 
155 Adepţi ai ipotezei imperium maius: Anderson 1927; Premerstein 1928; Syme 1939, p. 336. Din grupul celor care nu văd în aceste 
edicte un argument în favoarea acestei teze: McFayden 1928; Hurlet 1997, p. 357; Giovannini 1999, p. 96; Girardet 2000, p. 207-209. 
156 Cassius Dio, LIII, 21, 4.  
157 Girardet, loc. cit. 
158 AE 1940, 68 = Ehrenberg, Jones, nr. 43 = IRT 301.  
159 Cassius Dio, LV, 28, 4; Velleius Paterculus, II, 116, 2; Florus, II, 31, 40; Orosius, VI, 21, 18; cu privire la 
guvernământul lui Cossus Cornelius Lentulus în Africa, vezi Thomasson 1996, p. 26, nr. 14; Thomasson 1984, p. 373.  
160 Cassius Dio, loc. cit. 
161 Cassius Dio, loc. cit.; Hurlet 1997, p. 176-177; Schumacher 1985, p. 215-218. 
162 Girardet 2000, p. 209-214.  
163 Cicero, De divinatione, II, 76; 77; idem, De natura deorum, II, 3, 9; idem, Ad Familiares, I, 9, 25; idem, Ad Atticum, 
IV, 17, 2; 18, 4; idem, De lege agraria, II, 27; 31.  
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o situaţie dificilă ca urmare a invaziei getulilor, motiv pentru care Augustus a decis prelungirea 
mandatului lui Cossus Cornelius Lentulus cu un an.  

Cazul lui Cossus Cornelius Lentulus nu este singular. În anul 12 î.Hr., în urma unor seisme 
care au afectat Asia, Augustus a prelungit mandatul proconsulului provinciei cu un an, acesta fiind 
numit de principe, nu prin tragere la sorţi164. O inscripţie datând din 10/9 î.Hr. atestă trimiterea lui 
Paullus Fabius Maximus ca proconsul în Africa din ordinul lui Augustus165.  

Un alt caz care prezintă informaţii cu privire la învestirea extra sortem a proconsulilor printr-un 
senatus consultum şi subordonarea lor autorităţii principelui este cel al lui P. Paquius Scaeva. Unele etape 
din cariera sa ne sunt cunoscute dintr-o inscripţie funerară care i-a fost dedicată166. Prima sa demnitate nu 
este datată. Aceasta este urmată de o curatio viarum extra urbem Romam, conferită ex senatus consulto, 
pentru a durată de cinci ani. El a fost numit apoi proconsul în Cipru, mandatul fiindu-i prelungit extra 
sortem, aşadar printr-un senatus consultum ratificat de o sententia emisă de Augustus: 

 
proco(n)s(ul) iterum extra sortem auctoritate 
Aug(usti) Caesaris/et s(enatus) c(onsulto) mis- 
so (scr. missus) ad componendum statum in 
reliquum provinciae Cypri. 

 
Cu toate acestea, în timpul domniei lui Augustus au existat cazuri în care unor proconsuli li 

s-a acordat titlul de imperator: Sex. Appuleius, consul în anul 28 î.Hr.167, şi M. Nonius Gallus168. L. 
Passienus Rufus, consul în anul 4 î.Hr., a fost numit proconsul în Africa, în anul 2 d.Hr., unde a 
obţinut o victorie. I-a fost decernat titlul de imperator şi i-au fost acordate ornamenta 
triumphalia169. Passienus Rufus este ultimul privatus cum imperio care primeşte salutaţia imperială 
în timpul lui Augustus şi ultimul care a fost învestit prin sortitio. Deşi a fost aclamat ca imperator, 
Passienus a fost răsplătit doar cu ornamenta triumphalia şi nu cu triumful propriu-zis, deoarece 
după anul 19 î.Hr., cu excepţia lui Augustus, niciunul dintre generalii victorioşi nu a mai primit 
această distincţie. Ultimul comandant care a serbat triumful a fost L. Cornelius Balbus, proconsul al 
Africii în 21/20 î.Hr. Acestuia i s-a decernat onoarea triumfului la 27 martie anul 19 î. Hr170.  

Studiul carierei lui Q. Iunius Blaesus171 între anii 21 şi 23 d.Hr. aduce dovezi suplimentare 
împotriva tezei privind existenţa unui imperium maius. Tiberius a cerut în zadar Senatului să decidă în 
privinţa trimiterii în Africa unui guvernator capabil în locul proconsulului L. Apronius172, mort în 
războiul împotriva lui Tacfarinas173. În cele din urmă, Senatul i-a cedat acest drept principelui, care s-a 
plâns printr-o scrisoare venerabilului corp că lasă pe seama sa toate grijile conducerii. l-a ales pe Q. 
Iunius Blaesus, în urma refuzului lui M. Lepidus. Blaesus a fost votat fără ezitare, el fiind unchiul 
temutului favorit al lui Tiberius şi prefect al cohortelor pretoriene, L. Aelius Seianus174. Prin urmare, 
putem afirma că Iunius Blaesus a fost numit de împărat cu acordul Senatului, iar noul guvernator a fost 
învestit printr-un senatus consultum, el fiind sub auspiciile principelui175. După scurgerea primului an, 
provincia lui Blaesus a fost prorogată, de asemenea, printr-un senatus consultum, nu imperium; fiind 
subordonat lui Tiberius, proconsulul Africii nu avea imperium şi nici auspicia proprii176. La sfârşitul 

                                                 
164 Cassius Dio, LIV, 30, 3.  
165 Ehrenberg, Jones, nr. 98; Thomasson 2009, p. 155, nr. 39: 010.  
166 ILS 915. 
167 CIL IX, 2637. 
168 CIL IX; 2642.  
169 Velleius Paterculus, II, 116, 3; CIL VIII, 16456 = ILS 120, 8896; Hanslik, RE, XVIII, 3, 1949, col. 2098 s.v. 
Passienus; Thomasson 2009, p. 155, nr. 39:012.  
170 PIR2 C 133; Eck 1999, p. 223. 
171 PIR2 I 738; Thomasson 1996, p. 30, nr, 22; Thomasson 2009, p. 155, nr. 39: 021 
172 PIR2 A 971; Thomasson 1996, p.29, nr. 21; Thomasson 2009, p. 155, nr. 39: 020. 
173 Tacitus, Annales, III, 32, 1.  
174 Ibidem, 35; Velleius Paterculus, II, 125, 5.  
175 Girardet 2000, p. 213-214.  
176 Tacitus, op. cit., I, 58, 1.  
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campaniei, în 23 d.Hr., împăratul i-a acordat lui Blaesus ornamentele triumfale şi titlul de imperator. 
Iunius Blaesus a fost ultimul privatus cum imperio care a primit acest titlu177.  

În concluzie, afirmăm că ipoteza privind existenţa unui imperium maius nu se justifică nici 
din punct de vedere juridic, nefiind atestată de nicio sursă, şi nici din perspectiva practicii politice la 
Roma. Acordarea unor prerogative atât de largi unei singure persoane era considerată o 
extravaganţă în ultimele decenii ale Republicii şi chiar în prima perioadă a Principatului. Augustus, 
începând cu anul 23 î.Hr., a fost un proconsul care dispunea de privilegiile unui consul. Deoarece 
nu mai deţinea imperium domi, el a acţionat astfel încât să compenseze această pierdere prin 
intermediul tribunicia potestas, ius agendi cum patribus şi ius primae relationis. Începând din 
19/18 î.Hr., când a fost învestit cu imperium consulare, el a continuat să le dea dispoziţii 
proconsulilor şi provincialilor făcând uz de tribunicia potestas, însă în acord deplin cu Senatul. 
Această teză nu este menită, însă, să susţină concepul de diarhie creat de Mommsen. Principatul lui 
Augustus era, în primul rând, o monarhie bazată pe forţa militară178. Augustus şi-a fundamentat 
construcţia politică pe un conglomerat de prerogative derivate din cele specifice magistraţilor 
republicani, ale căror instrumente de acţiune erau conjugate pentru a obţine efectul dorit – puterea 
supremă - fără a leza susceptibilităţile republicane ale clasei politice romane.  

 

                                                 
177 Ibidem, III, 74, 4; Eck 1999, p. 225. 
178 Girardet 2000, p. 215-216. 
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Abstract. The marginal elites of Roman Dacia in the context of epigraphic manifestations. It has always been stated 
that epigraphic manifestations were a trademark of the Mediterranean civilization. Between the borders of the Roman 
Empire, a stone monument is considered to be one of the clearest signs of Romanization and willing adoption of the 
Latin culture. But, in fact, where does the boundary of epigraphic manifestations lie in the Roman society? And where 
is the boundary of the epigraphs, as a source? This study is meant to draw a line inside the epigraphy of Roman Dacia, 
as well as to investigate up to what degree we can talk about a “marginal” epigraphy. Studying the epigraphy of Dacia 
and the statistical balance between different types of epigraphs, one could be able to notice how the different socio-
juridical layers understand and use these visible expressions. Thus, we are able to detect a rather surprising “third-
rate” elite, who, among the “insignificant” layers of society, seek integration and ascension. Nonetheless, this research 
can give us additional clues about whom we see through the stone epigraphs: Do we really get a glimpse at the inferior 
society of the province or, no matter the angle, what we see is ultimately the top of a pyramid, the self-image of the 
pseudo-elites of the province? Analyzing a few epigraphic case studies relevant for Dacia – that of Alburnus Maior, as 
a regional case, those of the peregrines and of the slaves, as juridical classes and that of the feminine epigraphy, as a 
gender study – I have got to the conclusion that the true marginal epigraphy is only slightly noticeable, while the so-
called “third-rate” elite is the one that mostly manifests itself through epigraphic stone monuments.  
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Cuvinte-cheie: analiză cantitativă, Dacia romană, elite, epigrafie marginală, imagine de sine, peregrini. 

 
 
 
Epigrafia a fost şi este considerată una dintre manifestările cele mai relevante şi mai 

individualizatoare ale civilizaţiei mediteraneene clasice. Existenţa unui monument epigrafic din 
piatră în interiorul graniţelor Imperiului Roman este interpretată întotdeauna ca un semn al 
aderenţei la cultura latină şi – dacă este cazul – al romanizării.  

Chiar acceptând aceste afirmaţii – aproape axiomatice chiar şi în istoriografia contemporană 
– ca fiind valide, trebuie să ne ridicăm problema limitelor reale ale manifestării epigrafice în lumea 
romană şi, implicit, a epigrafelor ca surse istorice cu valoare generală şi putere de generalizare.  

Prin cercetarea de faţă îmi propun să analizez epigrafia Daciei romane din perspectiva 
existenţei – sau inexistenţei – unei epigrafii „marginale” şi să trasez astfel o linie delimitativă care 
să ajute la definirea epigrafiei periferice a acestei provincii.  

Ceea ce voi încerca să surprind este măsura în care există, cu adevărat, în Dacia, o epigrafie 
în piatră a claselor sociale inferioare sau dacă este, preponderent, vorba despre manifestări ale unei 
elite terţe – pe care o putem defini, mai simplist, deocamdată, ca şi elită neînsemnată, derizorie 
chiar – foarte diferită, din toate punctele de vedere, faţă de structurile elitare pe care ne-am obişnuit 
să le definim ca atare şi care, în miezul straturilor signifiante doar din punct de vedere cantitativ ale 
societăţii, caută căi de ascensiune şi integrare. 

La începutul lucrării, voi face câteva precizări în legătură cu termenul „marginal”, pe care l-
am folosit în titlu şi cu sensurile sale în contextul de faţă. A defini marginalitatea, pentru societăţile 
secolului al XX-lea sau ale oricărei epoci trecute, este o sarcină deloc uşoară. Marginalitatea, grosso 
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modo, se împarte în marginalitate spaţială şi marginalitate socială, cele două putând deseori 
interfera. Evident, în cazul de faţă, cea care ne interesează este marginalitatea socială, 
marginalitatea geografică a Daciei şi particularităţile conferite de către aceasta nefăcând obiectul 
studiului de faţă. Astfel, marginalitatea socială se axează pe dimensiuni umane legate de religie, 
cultură, demografie, structură socială (clasă/castă, ierarhie, etnie, sex etc.) şi duce la inegalitate, 
excludere, nedreptate socială, segregare spaţială şi vulnerabilitate generală1.  

În ciuda tendinţei existente, uneori, în definirea lor, grupurile marginalizate social nu trebuie, în 
mod automat, să fie inferioare şi numeric. Marginalizarea poate surveni din cele mai variate motive; ea 
poate fi externă sau poate ţine de propria voinţă a celui ce devine marginal. În acest al doilea caz, avem 
auto-marginalizarea ca modalitate de exprimare a sinelui şi de integrare în altă formă, în condiţiile 
inadaptabilităţii la normele curente şi prin mijloacele general valabile ale societăţii.  

În cadrul societăţii romane provinciale, poate mai mult decât în Evul Mediu sau în epocile 
premodernă şi modernă europene, marginalizarea – şi structurile elitare, totodată – sunt comparabile cu 
cele existente în societatea occidentală a secolelor XX-XXI. Altfel zis, cu puţine excepţii, atât clasele 
marginale, cât şi cele elitare sunt profund multistratificate, dispuse piramidal şi, totodată, în cercuri 
tangente, intersectabile şi concentrice şi pretabile la cele mai diverse analize – din varii puncte de vedere.  

Ca şi precizări metodologice referitoare la studiul pe care intenţionez să îl întreprind pentru Dacia, 
trebuie să menţionez că analizele şi exemplele statistice pe care le voi oferi nu au pretenţia de a fi 
exhaustive, respectiv de a opera cu toate datele epigrafice edite ale Daciei sau de a prezenta toate cazurile 
posibil relevante. Ele vor fi obţinute şi prelucrate pe bază de eşantioane, cu valoare reprezentativă.  

De asemenea, precizez că toate studiile de caz şi exemplificările se vor referi la epigrafia majoră, 
în piatră, deoarece am considerat că doar aceasta este edificatoare ca manifestare epigrafică cu rol social; 
diplomele militare, tăbliţele cerate sau instrumenta nu ţin de auto-reprezentare, ci de domeniul juridic şi de 
cel al necesităţii imediate, ceea ce impune judecarea şi interpretarea lor după canoane diferite. 

Am folosit mai sus termenul de „elită terţă”, elită de al treilea rang. Pentru a-l explica şi, mai 
ales, justifica, voi încerca să enumăr şi să exemplific categoriile elitare ale provinciei Dacia, aşa 
cum le înţeleg în acest moment. În primul rând, foarte evident, avem acea power elite2, formată din 
guvernatorul provinciei, legaţii legiunilor şi alţi senatori care au funcţii oficiale în Dacia. Ei sunt 
elita care este, în fond, „de la sine înţeleasă”, elita situată mult deasupra puterii locale propriu-zise 
şi a cărei influenţă şi poziţie nu au nevoie de confirmare imediată.  

Urmează apoi elitele provinciale, aici putând fi încadrate elitele politice, economice şi militare care 
rezidă în Dacia. Până unde coborâm cu încadrarea unor personaje în cadrul elitei locale? Răspunsul este, 
într-o oarecare măsură, subiectiv, dar pare just a încadra în această categorie cetăţenii care au funcţii 
oficiale – politice, militare, religioase şi, până la un anumit punct, şi administrative – în cadrul structurilor 
romane. Asumarea unui rol social, uneori şi politic, pe plan local, propulsează un cetăţean roman în 
rândurile elitei locale, diversă şi ea şi – desigur – diferită de la o provincie la alta3.  

Desigur, şi în cadrul elitei provinciale există mai multe nivele de stratificare şi ramificare, 
puterea efectivă şi influenţele membrilor ei fiind diferite, atât ca natură, cât şi ca „intensitate”. 
Teoretic şi „canonic”, aici se termină, în plan vertical, păturile elitare. O societate precum cea 
provincială romană, însă, pare a fi mult mai complexă şi mai variată. Astfel, definirea şi delimitarea 
clasei (claselor) elitare sunt direct legate de unghiul privitorului, de punctul de plecare al analizei. 
Privind din vârful piramidei sociale, este greu a accepta existenţa unor grupuri (pseudo-) elitare 
situate sub elitele secunde, de rang provincial. Chiar acceptate de facto, puterea şi statutul lor par 
derizorii şi, probabil, în epocă erau tratate ca atare de către clasele superioare.  

 
1 Pentru o definire amplă a marginalităţii şi o bibliografie consistentă a fenomenului, vezi Gurung, Kollmair 2005 (disponibil 
on-line la adresa: http://www.nccr pakistan.org/ publications_pdf/ General/ Marginality.pdf, accesată la 20 mai 2010). 
2 Definirea „clasică” a power elite o dă Wright Mills 1956. Construite în cadrul sociologiei americane şi adaptate la 
realităţile societăţii americane postbelice, paradigmele lui Mills pot fi transpuse, cu ajustările de rigoare, în majoritatea 
societăţilor şi epocilor istorice. 
3 Ardevan 1998, p. 166. 
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De la baza piramidei socio-juridice însă, de unde îmi propun să privesc în cadrul acestei cercetări, 
nivelele de putere se arată a fi mult mai numeroase, iar diferenţierile de statut sunt fine, sugerând existenţa 
unei societăţi profund multistratificate, nicidecum a unor mase amorfe care stau la baza piramidei. 

Studiind o clasă inferioară provincială a Imperiului Roman, prima remarcă, generată de 
prima impresie, este aceea legată de existenţa unei epigrafii marginale destul de bogate. Sursele 
epigrafice sunt uneori surprinzător de numeroase şi de variate, iar acest fapt conduce înspre 
concluzia că epigrafia majoră – în piatră – este adoptată, ca manifestare, pe scară largă de către 
membrii tuturor nivelelor societăţii.  

Un studiu mai atent şi aprofundat, însă, ridică o serie nouă de probleme, chiar dacă nu 
neapărat neaşteptată. Astfel, cuantificând epigrafele şi analizându-le statistic, se evidenţiază 
susceptibilitatea existenţei unor foarte mari discrepanţe între realitatea epigrafică şi cea 
demografică, reală, a epocii4. Acest detaliu apare ca firesc din perspectivele pragmatice ale 
chestiunii: pentru clasele insignifiante politic, nevoia socială de a ridica un monument era mai mică, 
efortul financiar făcut în acest sens era resimţit ca fiind mai mare, la fel cum, în unele cazuri, 
probabil, nu exista o cultură epigrafică, o religiozitate care să aibă nevoie de această cale de 
exprimare şi /sau o tradiţie familială în acest sens.  

Rezultatele acestea aduc în prim plan întrebările fireşti legate de cine sunt cei care ridică, 
totuşi, monumente epigrafe în aceste medii sociale şi – eventual – care sunt motivaţiile lor. O 
chestiune greu de rezolvat şi în privinţa căreia este aproape imposibil să dăm un verdict tranşant şi 
general valabil este cea legată de rolul hazardului istoric în descoperirea surselor epigrafice şi – în 
directă legătură cu această – caracterul reprezentativ care este prudent a le fi atribuit celor 
descoperite. Problema aceasta poate fi parţial rezolvată prin unele studii de caz, dar şi valoarea lor 
trebuie interpretată cu atenţie, scepticism chiar şi în mod diferenţiat. 

O altă problematică de discutat – dar care nu poate fi elucidată într-un mod valid şi cu valoare de 
concluzie pentru cazul general – este cea a monumentului în sine. Mă refer aici la tipul monumentului, la 
semnificaţia monumentului votiv în comparaţie cu cel funerar (discut doar aceste tipuri de monumente 
deoarece celelalte, liste sau monumente cu inscripţii onorifice, de pildă, sunt insignifiante pentru cazurile şi 
categoriile avute în vedere, fie ca expresie a auto-reprezentării, fie numeric).  

Miza în discuţia de faţă constă în corelarea valorii spirituale a monumentului cu cea de 
indicator vizibil şi, într-o oarecare măsură, epatant al poziţiei socio-economice. Întrebarea pe care 
am formulat-o în contextul de faţă este: care dintre cele două tipuri de monumente primează ca 
religiozitate – implicit sinceritate – a impulsului primar? Pe de o parte, monumentul votiv este de 
multe ori ridicat ca mulţumire, ca împlinire a unei promisiuni făcută zeului sau zeilor (ex voto, 
votum solvit etc.), sau ca rezultat al cererii directe a divinităţii (ex visu, de exemplu).  

În aceste condiţii, nu se poate afirma că rolul lui social primează în faţa celui religios, cele două fiind 
cel mult egale (poate dorinţa unui monument mai impunător şi mai realizat estetic nu ţinea de voinţa zeului, 
ci de a dedicantului, dar actul în sine era expresia unei necesităţi psihice şi spirituale de ordin religios).  

De asemenea, practica ex-voto-ului, într-o formă sau alta, este atestată în majoritatea 
culturilor Europei preromane, turnarea sa în formă epigrafică reprezentând, adesea, doar o 
modificare a formei, nu una a forma mentis.  

De partea cealaltă este monumentul funerar, care pare, la prima vedere, a ţine mult mai mult 
de nevoia de afirmare familială şi al cărui rol pare a fi, în cea mai mare parte, social. De la 
conţinutul epigrafei până la poziţionarea în cadrul necropolei, mormântul este un indicator al 
statutului unei familii în cadrul comunităţii. Totuşi, şi această ideea trebuie nuanţată: inscripţia 
funerară este şi ea, în fond, o inscripţie votivă, adresată dis manibus. Încărcătura religioasă autentică 
pe care gestul liniştirii spiritului defunctului o are este evidentă, la fel cum este prezentă în orice 
religie sau formă de spiritualitate.  

 
4 Se consideră că Dacia avea între 700.00 şi 1.000.000 de locuitori (Bărbulescu 1998, p. 74), dintre care noi cunoaştem 
epigrafic aprox. 2500. Desigur, avem în vedere şi faptul că cifrele mai sus menţionate descriu populaţia pe care 
provincia a avut-o în mod constant, în timp ce personajele cunoscute nouă provin din tot intervalul cronologic de 
existenţă a provinciei. În aceeaşi direcţie, dintr-un calcul întreprins pentru întreaga existenţă a Galliilor ca provincii 
romane, rezultă că ne sunt cunoscute epigrafic doar 0,02% dintre persoanele care au trăit aici (Herman 1983, p. 1047). 
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Astfel, o decantare social/religios nu se poate face cu rezultate absolute în cazul nici unuia 
dintre tipurile de monumente examinate şi comparaţia dintre ele nu poate fi tranşantă. Rolul 
primordial al unui monument epigrafic şi semnificaţia pe care el o are pentru cel care l-a ridicat nu 
poate fi stabilit decât uneori, în anumite cazuri particulare. 

În continuare voi încerca să examinez diferite eşantioane epigrafice din Dacia, pentru a 
vedea în ce măsură se manifestă prin intermediul lor o elită de rang terţ sau dacă ele sunt expresia 
reală a unei epigrafii marginale. 

Primul caz pe care îl voi lua în calcul – cel mai relevant şi mai oportun din Dacia, în varii situaţii 
şi din foarte multe puncte de vedere – este cel al epigrafiei Roşiei Montane. Comunitate peregrină, 
formată după cucerirea romană din mineri illyri colonizaţi cu scopul de a exploata resursele de metale 
preţioase locale, în primul rând aur5, Alburnus Maior este aşezarea care ne oferă cea mai intimă viziune 
asupra unor pături socio-juridice din eşaloanele inferioare ale societăţii romane. Simpla statistică apare 
aici ca fiind foarte grăitoare. Din totalul numelor pe care epigrafia locală ni le furnizează, doar 61% 
provin din inscripţii, restul fiindu-ne cunoscute din tăbliţele cerate (vezi fig. 1). Desigur, este vorba 
despre o majoritate, dar în nici un caz despre o majoritate impresionantă sau covârşitoare. În ceea ce 
priveşte aceste inscripţii în piatră, în ciuda cercetării şi publicării recente a unor necropole şi ansambluri 
funerare6, precum şi a existenţei unor monumente funerare epigrafe descoperite şi publicate în trecut7, 
70% dintre inscripţiile de la Alburnus Maior sunt votive (vezi fig. 2)8. Zeităţile adorate sunt foarte 
numeroase (31 de zei, plus variaţiile epitetelor divine), vădind un mediu cultic şi spiritual eclectic, 
precum şi o înţelegere personalizată a semnificaţiei ex-voto-ului. Inscripţiile din această comunitate 
vorbesc despre o societate modestă din punct de vedere cultural, unde epigrafele sunt, în general, 
simpliste atât ca limbaj, cât şi ca realizare artistică.  

Corelând tabloul dedicanţilor cu cel al divinităţilor adorate, observăm că, în ciuda marii 
diversităţi divine, predomină clar epigrafele cu caracter cel puţin cvasi-oficial, ele putând fi 
interpretate ca o manifestare a elitei locale. Mica elită locală, formată probabil din puţinii cetăţeni 
atestaţi (30%, în total, procentaj care ar putea, în acest caz aparte, să îl suprapună pe cel real), dar şi 
din peregrini, se remarcă prin altare „oficioase”, prin dedicaţii numeroase către Jupiter sau către zeii 
care au rezonanţă la nivelul Imperiului şi a căror adorare simbolizează şi o adeziune politică şi 
culturală la valorile Romei; acestor zei le sunt dedicate marea majoritate a monumentelor.  

Putem presupune că, în comunitatea minieră de la Alburnus Maior, funcţia de integrare 
socială şi de manifest politico-cultural a ex-voto-urilor este speculată, cu predilecţie, de către elita 
locală şi de către grupurile administrative sau profesionale, în calitate de instituţie. Restul 
dedicaţiilor, în jurul unui modest 15%, rămân în sfera privatului şi a devoţiunii personale.  

Inscripţiile funerare, deşi nu foarte relevante prin numărul lor scăzut, oferă, totuşi, câteva date 
interesante: 66% dintre defuncţii onoraţi printr-un monument au cel puţin un nume de factură italică 
(numele personal sau patronimicul, în cazul peregrinilor), iar 33% sunt cetăţeni. După cum se poate 
observa, procentul cetăţenilor rămâne constant în cazul celor două tipuri de monumente. Menţionez şi 
faptul că acelaşi procentaj, de aproximativ 30%, apare şi în cazul tăbliţelor cerate (vezi fig. 3). Toate 
aceste date coroborate ne sugerează o bună reprezentativitate a acestui corp cetăţenesc din mijlocul unei 
comunităţi peregrine, precum şi manifestarea sa în calitate firească de elită locală. 

Caracterul italic al zeilor adoraţi, limba preponderent latină a inscripţiilor, procentul 
însemnat de cetăţeni atestaţi de către toate sursele locale existente, precum şi adoptarea pe scară 
relativ restrânsă a epigrafei funerare sunt dovezi implicite ale unei epigrafii însuşite ca mod propriu 
de exprimare de către elita locală a comunităţii miniere, fie ea economică, socială sau juridică. 

Preponderenţa numelor italice în rândul epigrafelor funerare indică doar o vagă asimilare a 
manifestărilor socio-religioase latine de către illyrii de la Alburnus, acelaşi rol demonstrativ 
jucându-l şi numărul foarte mic de zei vestici ne-latini adoraţi prin monumente votive epigrafe.  

 
5 Piso 2004, p. 272; Ciongradi 2009, p. 14-15. 
6 Simion, Apostol, Vleja 2004; Damian 2008. 
7 IDR III/3 şi ILD. 
8 IDR III/3; Damian 2003; ILD. 
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Al doilea studiu de caz pe care îl voi întreprinde se referă nu la o comunitate, ci la o 
categorie juridică aparte: peregrinii. Definindu-i sumar, ei sunt cei care, deşi trăiesc în societatea 
romană, nu deţin cetăţenia statului roman9. Aceasta nu înseamnă că lor le este închisă accederea 
înspre cetăţenie sau că ei nu pot avea cetăţenia locală a oraşului sau cetăţii de provenienţă10.  

În ceea ce priveşte situarea lor în cadrul piramidei sociale (vezi fig. 4)11, peregrinii se 
încadrează în categoria ingenui – oameni născuţi liberi – pe orizontală, iar pe verticală pendulează 
pe toată înălţimea Unterschichten – a straturilor inferioare, humiliores ai Imperiului târziu, care se 
termină la familia Caesaris, adică la categoria sclavilor şi liberţilor imperiali, bogaţi, puternici şi 
bine individualizaţi în societatea unei provincii.  

Peregrinii constituie, de la sine înţeles, o clasă de margine – chiar dacă nu neapărat 
marginală – a societăţii romane, fie ea şi provincială. Mi se pare exagerat a afirma că ei sunt o clasă 
„marginală” datorită existenţei comunităţilor peregrine, care beneficiază de o oarecare autonomie şi 
care nu sunt, neapărat, defavorizate în statul roman, precum şi datorită numărului lor mare într-o 
provincie precum Dacia, dar şi în general, la scara Imperiului. 

Voi începe prezentarea realităţilor pe care epigrafia peregrinilor le încheagă printr-o serie de 
date cantitative. Epigrafic, peregrinii reprezintă 19% dintre personajele atestate în Dacia, procent 
care sugerează o subreprezentare mai mult decât consistentă (vezi fig. 5). Statistica aceasta este 
parţial „perturbată” de incertitudinea datării unui număr destul de însemnat de inscripţii (ante sau 
post Constitutio Antoniniana) şi de dubla situaţie a militarilor încetăţeniţi prin diplome. Cu toate 
acestea, dacă acceptăm relativitatea statisticii, dar şi justificarea metodologică existentă pentru 
întocmirea ei, rezultatele pot fi folosite în mod constructiv în cadrul demersului nostru.  

Revenind la peregrinii atestaţi, aproximativ un sfert ne sunt cunoscuţi din diplome militare şi 
tăbliţe cerate – deci nu prin moduri de auto-reprezentare asumate ca atare. Punând în mod diferit 
problema, este evident că ei, prin simplul fapt că apar în aceste ultime documente menţionate, sunt 
peregrinii care se integrează în lumea romană prin sistemul ei juridic – în cazul tăbliţelor cerate sau 
sunt deja cetăţeni în momentul în care îi cunoaştem epigrafic – în cazul diplomelor militare. 
Excluzându-i, totuşi, pe aceştia, pentru a ne raporta în continuare la mijloace de auto-reprezentare, 
rămânem cu un procent şi o cifră chiar mai mici. Este foarte greu să spunem în ce măsură ei sunt un 
eşantion reprezentativ, însă, cu toate erorile de interpretare luate în calcul, este clar că nu marea 
masă a peregrinilor înalţă inscripţii, aşa cum am văzut şi la Alburnus Maior.  

În privinţa peregrinilor atestaţi, Dacia prezintă o particularitate interesantă – şi totodată relevantă 
pentru studiul de faţă – legată de originea etnică a numelor lor. În timp ce în alte provincii europene12 
majoritatea numelor peregrine are origini locale preromane, în Dacia nu se poate nici discuta despre aşa ceva.  

Ipoteza dispariţiei onomasticii dacice în provincie este, din punctul meu de vedere, 
neplauzibilă. Şi chiar dacă acceptăm preluarea pe scară largă a onomasticii latine la a doua generaţie 
după cucerire, aceasta tot nu vine ca o explicaţie suficientă pentru lipsa completă a numelor dacice. 
Într-o oarecare măsură, suprapunerea onomasticii dacice şi a celei tracice este credibilă, dar chiar şi 
aşa, numele tracice nu sunt atât de numeroase încât să schimbe realitatea pe care am ilustrat-o mai 
sus, iar existenţa unor nume dacice specifice nu poate fi negată la scara Imperiului13. Absenţa 
absolută a numelor definibile ca „dacice”14, sugerează, poate mai mult decât orice, caracterul cvasi-
elitar al epigrafiei provinciei Dacia, în ansamblul său. 

Dintre inscripţiile peregrinilor, aproximativ a cincea parte au caracter militar, deci aparţin din start 
acelora dintre peregrini care sunt cel mai bine integraţi structurilor romane şi care reprezintă de facto o 
subclasă de elită în rândul acestor non-cetăţeni. În cadrul acestei categorii, dintre monumentele ale căror 

 
9 Kübler 1937, p. 639-655. 
10 Pentru analize ale cetăţeniei locale, vezi Sherwin-White 1973, p. 291-333; Jacques, Scheid 1990, p. 209-211. 
11 Am folosit piramida socială elaborată de Alföldy 1975, p. 146. 
12 Vezi, ca exemple, Noricum (Alföldy 1974, p. 86) şi Gallia Narbonensis (Chastagnol 1990, p. 61). 
13 Cel mai relevant studiu în acest sens este Dana 2003. 
14 Folosesc termenul „absolut” fără a-l scăpa din vedere pe Decebalus Luci de la Germisara. Chiar dacă autorii primei 
publicări a inscripţiei (Piso, Rusu 1990, p. 13-14) consideră că personajul este peregrin şi că numele îi vădeşte originile dacice, 
consider că atât statutul servil, cât şi numele neancorat într-un fundal etnic real sunt posibilităţi demne de luat în calcul.  
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dedicanţi îi cunoaştem, peste jumătate sunt ridicate de „grade” militare – altfel zis, mica elită a auxiliilor se 
manifestă epigrafic sensibil mai intens decât marea masă a soldaţilor.  

Având în vedere toate aspectele expuse mai sus, consider că epigrafia peregrinilor din 
provincia Dacia aparţine, într-o destul de mare măsură, unei mici elite, având o valoare redusă, 
foarte discutabilă, de eşantion reprezentativ.  

Un alt eşantion epigrafic pe care îl voi analiza, rămânând în sfera categoriilor juridice, este 
cel al inscripţiilor sclavilor din provincia dunăreană. În epigrafia Daciei, ei sunt reprezentaţi printr-
un procentaj insignifiant, de aproximativ 2%. Dintre aceştia, marea majoritate sunt puternicii sclavi 
imperiali, care ocupă funcţii de stat, care sunt elemente nete de romanizare în orice provincie şi 
pentru care cultura latină este, în fond, personală, nu adoptată15.  

Despre această grupă epigrafică nu cred că sunt foarte multe lucruri de spus, dincolo de 
remarcile referitoare la sclavii imperiali. Sclavii imperiali sunt elita absolută a acestei categorii 
juridice complet defavorizate, iar celelalte cazuri de inscripţii ridicate de şi pentru personaje cu 
statut servil nu pot fi generalizate în nici un fel, ele fiind determinate de particularităţi ale cazurilor 
unei minorităţi desăvârşite din rândul sclavilor. 

În final, voi face câteva remarci privind epigrafia feminină a Daciei. În cazul în care nu 
avem precizări epigrafice suplimentare, este adesea greu să stabilim, pe baze pur onomastice, 
statutul social şi chiar juridic al unei femei. Onomastica feminină este mai flexibilă şi de aceea mult 
mai supusă interpretărilor variate16 şi diferenţiate.  

Din datele pe care le-am avut la dispoziţie pentru Dacia17, am dedus că numele feminine 
provenite din inscripţii ridicate de către sau pentru femei reprezintă aproximativ 10% din 
onomastica provinciei. Dintre acestea, în cazurile pentru care putem delimita un statut social, marea 
majoritate (în jur de 70%, dacă calculele mele sunt corecte) sunt membre ale aristocraţiei. De 
asemenea, foarte puţine monumente sunt votive, cele funerare venind ca un act de pietate familială, 
mai mult decât ca exprimare epigrafică a unui personaj feminin.  

După cum se ştie, una dintre grupele de sex şi vârstă preponderente ca receptoare ale 
monumentelor funerare este cea a femeilor tinere, comemorate de soţi18; astfel, aceste inscripţii mortuare 
îşi pierd valoarea demonstrativă, fiind încadrabile în altă categorie de manifestări socio-religioase, ele 
fiind, în fond, materializarea concretă a unor sentimente, nu forme de auto-reprezentare feminină. 

Studiile de caz mai sus prezentate au încercat să analizeze măsura în care epigrafia este un 
apanaj de elită sau dacă putem vorbi despre o epigrafie marginală reală, precum şi dacă distingem în 
Dacia, pe baza materialului epigrafic, o elită minoră, care – practic – diversifică şi sub-stratifică 
orizontal acele Unterschichten ale lui G. Alföldy, mai sus-amintite.  

Am început studierea acestui aspect plecând de la cvasi-certitudinea realităţii epigrafiei 
marginale, în Dacia şi în Imperiul de limbă latină deopotrivă. Interpretarea obiectivă a rezultatelor, 
privite sub aspect cantitativ, dar şi analitic, m-a adus la concluzia că, în pofida răspândirii exprimării 
epigrafice pe scară largă şi la toate nivelele societăţii, se conturează, totuşi, o categorie elitară inferioară, 
care aderă la cultura romană în mai mare măsură decât restul reprezentanţilor respectivelor categorii.  

Fie că exprimarea epigrafică este însuşită din motive pur sociale, fie că ea se pliază şi pe un 
fond spiritual pre-existent, monumentul epigraf în piatră pare a rămâne forma de afirmare şi 
reprezentare a unei minorităţi, despre care ştim că se percepe ca elitară în propriul mediu şi la 
propriul nivel social şi economic.  

Astfel, monumentul epigrafic devine semn distinctiv al aspiranţilor la statutul de „mică 
elită” şi, în acelaşi timp, dovadă a auto-integrării în această categorie.  

 
 

 
15 Mihăilescu-Bîrliba 2004, p. 108. 
16 Salway 1994, p. 127. 
17 Am folosit Jucan 2009. Din nefericire, structurările la care autoarea recurge fac uneori ca datele să devină ambigue şi 
interpretarea lor dificilă şi riscantă. 
18 Chamberlain 2006, p. 48. 
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Fig. 1. Quantitative distribution of the epigraphic monuments discovered at Alburnus Maior. 
Percentages of the names attested by stone inscriptions and by the wax tablets.  

Fig. 2. Quantitative distribution of the epigraphic monuments discovered at Alburnus Maior. 
Funeral and votive inscriptions – comparative situation. 

Fig. 3. Quantitative distribution of the epigraphic monuments discovered at Alburnus Maior. 
Roman citizens – peregrini comparative situation based on the names epigraphically attested. 

Fig. 4. The social pyramid – after Alföldy 1975 (English edition, Baltimore, 1988). 
Fig. 5. Quantitative distribution of the juridical categories of Roman Dacia. 
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Fig. 1. Situaţia statistică revelată de epigrafele de la Alburnus Maior. 
Ponderea procentuală a numelor provenite din inscripţii şi – respectiv – de pe tăbliţelor cerate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Situaţia statistică revelată de epigrafele de la Alburnus Maior. 

Situaţia comparativă a inscripţiilor funerare şi votive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Situaţia statistică revelată de epigrafele de la Alburnus Maior. 

Ponderea reprezentativităţii epigrafice cetăţeni-peregrini. 
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Fig. 4. Piramida socială – după Alföldy 1975 (ediţia engleză, Baltimore, 1988). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5. Ponderea epigrafică a categoriilor juridice în Dacia. 
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La începutul secolului al XIX-lea, sud-estul Europei se afla în atenţia marilor puteri 

interesate să-şi menţină sau să-şi extindă sferele de influenţă în Peninsula Balcanică şi în Imperiul 
Otoman, aflat într-o continuă decădere la toate nivelurile1. 

Deşi Marile Puteri au reuşit, în general, pe parcursul secolului al XIX-lea, să controleze 
naţionalismul şi să menţină un fel de echilibru în Peninsula Balcanică, acest echilibru s-a rupt la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea2.  

Politica echilibrului de forţe a înregistrat un moment important cu ocazia problemelor create 
de politica oprimatoare a Imperiului Otoman faţă de naţionalităţile aflate în acest imperiu 3 . 
Interesele divergente ale Marilor Puteri au agravat situaţia în Peninsula Balcanică, atunci când 
Grecia, susţinătoare a populaţiei creştine din Creta, a trimis trupe în insulă şi a proclamat anexarea 
ei. Astfel, Marile Puteri au debarcat trupe în Creta în februarie 1897, declarând că vor supraveghea 
ordinea. Imperiul Otoman a acceptat, dar Grecia a refuzat, cerând ca pacificarea să fie făcută de 
trupe greceşti şi nu „internaţionale”, după care să se organizeze un referendum în problema 
apartenenţei insulei, lucru care nu convenea Marilor Puteri4.  

Rusia şi Germania au susţinut Imperiul Otoman, care a înfrânt armata greacă, înaintând până 
spre Atena. Prin pacea impusă Greciei, Imperiul Otoman, susţinut de Germania (dorea controlul 
financiar asupra Greciei), a anexat o parte a Tessaliei, iar Creta a intrat sub influenţa Angliei5. 

Prima decadă a secolului al XX-lea a cunoscut începutul procesului îndepărtării stăpânirii 
otomane din Europa, cu excepţia oraşului Constantinopol şi a unei părţi din Tracia6. 

                                                 
* Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti; melania_ri@yahoo.com. 
1 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, Diplomaţia europeană în epoca modernă, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1984, p. 423. 
2 Charles şi Barbara Jelavich, Formarea statelor naţionale balcanice. 1804-1920, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, p. 248. 
3 Viorica Moisuc, Istoria relaţiilor internaţionale până la mijlocul secolului al XX-lea, Editura Fundaţiei „România de 
Mâine”, Bucureşti, 2002, p. 76. 
4 Ibidem, p. 77. 
5 Ibidem. 
6 Charles şi Barbara Jelavich, op. cit., p. 248. 
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Austro-Ungaria, Rusia şi Italia, vecine cu spaţiul balcanic, erau direct interesate de evoluţia 
situaţiei din Balcani. În proiectele lor, cele trei mari puteri vizau şi anexarea unor teritorii albaneze, slave 
şi Strâmtorile. În schimb, statele balcanice nu doreau altceva decât să alunge Imperiul Otoman din 
Europa, să-şi elibereze conaţionalii aflaţi sub stăpânire străină şi să iasă de sub controlul Marilor Puteri.  

De asemenea, Anglia, Franţa şi Germania erau implicate activ politic şi economic în 
Imperiul Otoman şi în întreg spaţiul balcanic7. 

Primul deceniu al secolului al XX-lea este marcat de numeroase tentative ale Marilor Puteri 
de a ajunge la o înţelegere cu privire la împărţirea zonelor lor de interese în Balcani. Astfel, atât 
Austro-Ungaria, cât şi Italia, considerau că teritoriul albanez, aflat încă sub dominaţie otomană, 
reprezintă o zonă de influenţă politică şi economică proprie.  

În cele din urmă, Italia şi Austro-Ungaria ajung la un compromis prin semnarea, în februarie 
1901, a Convenţiei austro-italiene cu privire la Albania. Cele două mari puteri se angajau să 
menţină stăpânirea otomană „atât timp cât împrejurările o vor permite”. În momentul când 
stăpânirea otomană nu mai era posibilă, Albania urma să devină autonomă8. 

Italia era îngrijorată şi de posibilitatea stabilirii Rusiei la Constantinopol şi Strâmtori, ceea 
ce i-ar fi ameninţat poziţia în Marea Mediterană şi influenţa în Albania. Din aceste motive, Italia a 
insistat pe lângă Germania pentru modificarea tratatului Triplei Alianţe – cu ocazia reînnoirii sale în 
1902 – în scopul menţinerii statu-quo-lui în Balcani şi Orient9. 

Datorită opoziţiei Austro-Ungariei, Italia nu a reuşit ca în noul tratat al Triplei Alianţe, 
încheiat la 30 iunie 1902, să fie inclusă o clauză potrivit căreia statele semnatare ar fi urmat să se 
opună oricărei schimbări a statu-quo-lui teritorial din Peninsula Balcanică, dar a obţinut, în schimb, 
un angajament scris din partea Austro-Ungariei de a nu întreprinde în viitor nimic „ce ar putea 
contracara acţiunea Italiei” în Tripolitania şi Cirenaica10. 

O înţelegere cu privire la Peninsula Balcanică caută să realizeze şi Austro-Ungaria şi Rusia. 
La întâlnirea de la Reval, din august 1902, dintre împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei şi ţarul 
Nicolae al II-lea al Rusiei, se pare că s-a ajuns la o anumită înţelegere în acest sens, pentru că, după 
întâlnirea celor doi împăraţi, Petersburgul şi-a exprimat încrederea în stabilitatea situaţiei în Balcani: 
„Popoarele balcanice trebuie să fie pătrunse de adevărul că nici Rusia, nici Austria nu sunt dispuse 
să se certe «pour leurs beaux yeux» şi că ambele puteri sunt unite în dorinţa de a menţine pacea şi 
statu-quo-ul în Peninsula Balcanică”11. 

În 1903 se declanşează criza macedoneană. Macedonia este, de obicei, descrisă ca fiind 
mărginită la nord de Munţii Šar, la est de Munţii Rodope, la sud de Marea Egee, Munţii Olimp şi 
Munţii Pindului, iar la vest de Lacul Ohrid. Această regiune include râurile Vardar şi Struma şi 
oraşele Tessalonic (Salonika, Solun), Kastoria, Florina, Serres, Petrič, Skopje (Üsküb), Ohrid şi 
Bitolia (Monastir). În secolul al XIX-lea, această regiune nu era prosperă. Recoltele ei cele mai 
importante erau cele de cereale, tutun şi mac pentru opiu; se creşteau şi animale, mai ales oi12. 

Populaţia de aproape două milioane de locuitori, pe o suprafaţă de 64.750 kmp, era împărţită 
în nouă grupuri etnice distincte: turci, bulgari, greci, sârbi, macedoneni, albanezi, vlahi sau cuţo-
vlahi (aromâni), evrei şi ţigani. Deoarece populaţia era amestecată, nu se putea trage o linie de 
demarcaţie între aceste naţionalităţi. Oraşele erau locuite de obicei de elemente turceşti, greceşti şi 
evreieşti. În mediul rural coexistau membri ai diferitelor etnii13. 

                                                 
7 Ibidem. 
8 Giuliano Procacci, Istoria italienilor, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 402; Romulus Rebreanu, Italia şi stăpânirea 
Mării Mediterane, vol. I, Cluj, 1940, p. 17. 
9 Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coord.), Afirmarea statelor naţionale independente unitare din centrul şi sud-estul 
Europei (1821-1923), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1979, p. 89. 
10  Gheorghe N. Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner, România şi Tripla Alianţă. 1878-1914, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 230. 
11 Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coord.), op. cit., p. 89. 
12 Charles şi Barbara Jelavich, op. cit., p. 249. 
13 Ibidem; Georges Corm, Europa şi Orientul. De la balcanizare la libanizare: istoria unei modernităţi neîmplinite, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, p. 57. 
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Lupta populaţiei macedonene, în loc să fie îndreptată numai împotriva dominaţiei otomane, 
se desfăşura şi între grupurile etnice, unele cerând sprijin material din partea statelor vecine cu 
populaţii de aceeaşi naţionalitate pentru a-şi asigura o poziţie dominantă în regiune14. 

Adevărata însemnătate a regiunii o constituia importanţa ei geo-strategică, de aceea o doreau 
atât statele balcanice, cât şi Marile Puteri. Bulgaria, Grecia şi Serbia doreau, toate trei, să-şi 
alipească Macedonia sau o parte cât mai mare a acesteia.  

Pe lângă Grecia, Bulgaria şi Serbia, ţări vecine Macedoniei, o altă ţară interesată de situaţia 
din această provincie era România, pentru că în populaţia eterogenă a provinciei exista şi un număr 
însemnat de vlahi (aromâni), înrudiţi etnic cu românii, care se ocupau în special cu păstoritul şi 
comerţul. Spre deosebire de Serbia, Grecia sau Bulgaria care aveau revendicări teritoriale în 
Macedonia, România nu ridica pretenţii teritoriale propriu-zise asupra Macedoniei, fiind interesată 
numai de protecţia minorităţii aromâne, pe de o parte, iar pe de alta, de împiedicarea realizării 
graniţelor bulgare specificate în tratatul de la San Stefano (1878)15. 

Anexarea Macedoniei de către Bulgaria ameninţa atât pierderea naţionalităţii de către populaţia 
aromână, având în vedere politica de asimilare forţată dusă de Sofia, cât şi o modificare a echilibrului 
strategic existent în Balcani prin întărirea Bulgariei şi, implicit, o creştere a influenţei ruseşti în Balcani. 

Chiar dacă în Macedonia nu se putea vorbi de o stare de linişte normală, ci doar de o linişte relativă, 
situaţia s-a agravat după înfiinţarea grupurilor înarmate conduse de societatea secretă „Etnike Hetëria”, cu 
sediul la Atena, şi de comitetul macedo-bulgar la Sofia. Activitatea acestui comitet a dus la răscoală16. 

Izbucnirea răscoalei macedonene din iulie 1903 şi Proclamarea Republicii de la Kruşevo 
(Macedonia) au permis Marilor Puteri să intervină din nou în problemele interne ale Imperiului Otoman. 
Cu toate că răscoala a fost înfrântă de trupele otomane, Macedonia a obţinut o largă autonomie, la Salonic 
fiind instalată o forţă militară internaţională, jandarmeria Marilor Puteri (Anglia, Franţa, Italia, Austro-
Ungaria, Rusia), independentă de garnizoana otomană din localitate, cu misiunea de a supraveghea 
menţinerea liniştii şi ordinii, precum şi îndeplinirea programului de reforme, acceptat de sultan17. 

Programul de reforme pentru Macedonia a fost stabilit, între Austro-Ungaria şi Rusia, la 
Mürzsteg (2-3 octombrie 1903) şi urma să fie aplicat sub controlul celor două mari puteri18. 

Conform acordului de la Mürzsteg, Hilmi Paşa, cel care conducea vilaietele macedonene, 
era asistat în exercitarea funcţiei de doi delegaţi ai Marilor Puteri (unul din partea Rusiei, altul din 
partea Austro-Ungariei), iar jandarmeria internaţională era organizată de un general italian. O 
demonstraţie navală a Marilor Puteri, în faţa insulei Mitilene, l-a obligat pe sultan să accepte 
funcţionarea unei comisii străine pentru administrarea financiară a Macedoniei. Astfel, abuzurile 
autorităţilor otomane în Macedonia au fost parţial oprite 19 . Pentru început, Italia l-a numit pe 
generalul de Georgis la comanda jandarmeriei din Macedonia20. 

Austro-Ungaria şi Germania instituiau controlul asupra administraţiei otomane în 
Macedonia şi prin Convenţia din 1903, dintre Germania şi Imperiul Otoman. Prin această convenţie 
Germania a obţinut concesiunea căii ferate spre Bagdad, cu şanse de prelungire până în Palestina; 
puternica pătrundere financiară şi industrială germană în imperiu a produs nelinişte în Anglia, Rusia 
şi Franţa, din motive diferite, dar care coincideau în chestiunea împiedicării planurilor germane21. 

Austro-Ungaria continuă să se implice activ în Peninsula Balcanică, intrând, de multe ori, în 
conflict cu partenerele sale de alianţă, România şi Serbia. Războiul vamal început de Austro-

                                                 
14 Gheorghe N. Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner, op. cit., p. 234; Arhivele M.A.E., Fond 71/1900-1919, vol. 45/1900, f. 17.  
15 Charles şi Barbara Jelavich, op. cit., p. 250, 253. 
16 Gheorghe N. Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner, op. cit., p. 235; Gheorghe Platon, Istoria modernă a României, 
Bucureşti, 1985, p. 442. 
17 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p. 423; Daniela Buşă, Modificări politico-teritoriale în sud-estul Europei 
între Congresul de la Berlin şi primul război mondial (1878-1914), Editura Paideia, Bucureşti, 2003, p. 168. 
18 Gheorghe N. Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner, op. cit., p. 230; Gheorghe Platon, op. cit., p. 442. 
19 Dumitru Almaş, Camil Mureşan, Alexandru Vianu, Istoria universală modernă (1878-1912), vol. II, partea a IV-a, 
Bucureşti, 1975, p. 231; Arhivele M.A.E., Fond 71/1900-1919, vol. 46/1900-1904, f. 322. 
20 Arhivele M.A.E., Fond Roma, vol. 38/1900-1911, nepaginat, nedatat. 
21 Viorica Moisuc, op. cit., p. 77. 
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Ungaria împotriva Serbiei, în iunie 1906, a fost o reacţie puternică la hotărârea sârbilor de a nu mai 
tolera amestecul austriac în problemele lor interne.  

Cu mari eforturi, Serbia a reuşit să contracareze efectele economice ale închiderii graniţei cu 
Austro-Ungaria. După acest episod, Austro-Ungaria va continua politica dură de izolare a Serbiei şi 
anihilare a mişcării revoluţionare sârbe22. 

Pe alt plan, întărirea României şi Serbiei nu era privită cu ochi buni de Austro-Ungaria, 
pentru că spre aceste state tindeau conaţionalii lor din Dubla Monarhie23 

Austro-Ungaria a avut o atitudine rezervată, chiar ostilă, faţă de demersurile României, 
întreprinse pe lângă guvernul otoman şi sultan, în vederea obţinerii, în favoarea aromânilor, a 
cunoscutei Iradele din 22 mai 1905. Baronul Calice, ambasadorul Austro-Ungariei în Imperiul 
Otoman, a dovedit faţă de punctul de vedere al guvernului de la Bucureşti „o dezinteresare 
absolută... dacă nu chiar o ostilitate evidentă”, spre deosebire de ambasadorii Germaniei, Italiei şi 
Rusiei, ce au acordat lui Alexandru Emil Lahovary, ministrul român la Constantinopol, „la Poartă şi 
la Palat un sprijin cât se poate de preţios”24. 

Încercarea guvernului de la Bucureşti de a obţine un sprijin larg pentru politica sa balcanică 
din partea Triplei Alianţe a dat greş, deşi nuanţat şi în limitele stricte ale chestiunii drepturilor 
aromânilor din cadrul Imperiului Otoman, Germania, Austro-Ungaria şi Italia au susţinut, în 
anumite momente, acţiunea diplomatică a României25. 

Chiar dacă a făcut acest lucru, Austro-Ungaria nu dorea, prin atitudinea sa binevoitoare faţă 
de aromâni, să deranjeze guvernele de la Sofia şi Atena. De fapt între România şi Austro-Ungaria, 
deşi membre ale aceleaşi alianţe – Tripla Alianţă –, existau numeroase probleme în care poziţiile lor 
nu numai că nu coincideau, dar erau categoric divergente. Amintim, în acest sens că, pe lângă 
problemele de ordin economic, cele privind situaţia aromânilor din Balcani etc., se ridicau în mod 
special şi cele referitoare la situaţia românilor din Transilvania. Toate acestea au dus încet, dar sigur, 
la îndepărtarea României de Tripla Alianţă, în general, şi de Austro-Ungaria, în special26. 

Începând din 1907, continentul european redevine centrul de gravitate al relaţiilor 
internaţionale, iar în Peninsula Balcanică, la limita dintre zonele de influenţă austro-ungare şi ruse 
se situează punctul de ruptură cel mai sensibil al echilibrului dintre Marile Puteri europene27. 

În iulie 1907 are loc întâlnirea dintre von Aehrenthal, ministrul de externe al Austo-Ungariei, şi 
Tittoni, ministrul de externe al Italiei, la Desio (lângă Milano), unde se discută, printre altele, problemele 
Peninsulei Balcanice. Tittoni a încercat cu acest prilej – fără succes însă – să obţină acordul lui von 
Aehrenthal cu privire la mărirea sferei de acţiune a jandarmeriei din Macedonia şi la celelalte provincii 
otomane din Balcani. În cele din urmă, cei doi miniştri de externe au hotărât să se respecte în continuare 
principiul echilibrului şi al menţinerii statu-quo-ului, atât în prezent, cât şi în viitor28. 

În ianuarie 1908, von Aehrenthal a anunţat intenţia Austriei de a construi o cale ferată ce 
urma să lege direct Austro-Ungaria de Salonic prin sandjacul Novi-Pazar (Novi-Bazar), racordând 
astfel reţeaua de căi ferate bosniacă la reţeaua de căi ferate otomană; proiectul dezvăluia intenţia 
Vienei de a coborî spre Salonic29.  

Proiectul lui von Aehrenthal făcea parte dintr-un plan mai vast, care ţintea înglobarea 
Serbiei în sfera de influenţă austriacă şi, totodată, să blocheze tendinţa Serbiei de a deveni centru de 
atracţie pentru slavii meridionali, supuşi coroanei austro-ungare30. 

Ştirea a produs alarmă în Italia, unde se proiecta, de asemenea, construirea căii ferate care să 
lege Dunărea de Marea Adriatică31. 

                                                 
22 Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coord.), op. cit., p. 91. 
23 Viorica Moisuc, op. cit., p. 78. 
24 Gheorghe N. Căzan, Şerban Rădulescu-Zoner, op. cit., p. 257-258. 
25 Ibidem, p. 260. 
26 Ibidem. 
27 Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. IV, Editura Institutul European, Iaşi, 1998, p. 312-313. 
28 Arhivele M.A.E., Fond 21/1878-1913, vol. 87/1906-1908, f. 150. 
29 Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coord.), op. cit., p. 91; Viorica Moisuc, op. cit., p. 79; Daniela Buşă, op. cit., p. 213. 
30 Giorgio Candeloro, Storia dell' Italia moderna, vol. 7, Milano, 1979, p. 290. 
31 Ibidem. 
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Încă din 1907, la cererea Triplei Înţelegeri, diplomaţia engleză propune Petersburgului sprijin cu 
privire la programul de reforme al Angliei în Macedonia. Înţelegerea s-a perfectat în timpul întâlnirii de 
la Reval dintre regele Eduard al VII-lea şi ţarul Nicolae al II-lea din iunie 1908. Prin programul lor, 
englezii urmăreau să înlăture dominaţia economică şi politică a Germaniei şi Austro-Ungariei din 
Imperiul Otoman. „Junii turci”, sesizând aceste manevre, s-au grăbit să declanşeze revoluţia32. 

Declanşarea revoluţiei „Junilor turci” conduşi de Enver Paşa, în iulie 1908, a dus la 
însemnate mutaţii în activitatea politico-diplomatică a statelor balcanice, dar şi a Marilor Puteri în 
Balcani, în special a Austro-Ungariei şi Rusiei33. 

Interesele Marilor Puteri se suprapuneau intereselor proprii ale statelor din zonă. În funcţie de 
coincidenţa acestora sau, dimpotrivă, de divergenţele dintre ele, în Balcani se pregăteau alianţele de viitor. 
Bulgaria, de exemplu, intenţiona să-şi proclame independenţa, Grecia să anexeze Creta; în plus, fiecare 
dorea să obţină o parte cât mai mare din Macedonia sau din alte regiuni europene aflate sub dominaţie 
otomană, lucru la care aspirau şi Serbia şi Muntenegru. Dintre Marile Puteri, Austro-Ungaria urmărea să 
anexeze Bosnia şi Herţegovina, provincii luate sub administrare în urma Congresului de la Berlin (1878)34. 

În acest moment are loc întâlnirea de la Buchlau, în Moravia, în castelul contelui Berchtold 
(ambasadorul Austro-Ungariei la Petersburg), între Izvolski, ministrul de externe rus, şi von Aehrenthal, 
ministrul de externe austriac, la 16 septembrie 1908. Chiar dacă nu s-a semnat nici un document între 
cei doi, Izvolski este de acord cu planurile austriece de anexare a Bosniei şi Herţegovinei, dar, în schimb, 
declară că ţine foarte mult să aibă, în compensaţie, libertatea de acţiune în Strâmtori35 (dreptul flotei 
militare ruseşti de a trece fără oprelişti prin Bosfor şi Dardanele). 

Acceptând o astfel de cerere, Austro-Ungaria spera să compromită politica rusă cu privire la 
Balcani în ochii statelor din zonă, în special ai Serbiei şi Muntenegrului, dar şi ai Angliei36.  

De la Buchlau, Izvolski s-a îndreptat spre capitalele celorlalte Mari Puteri, căutând să obţină 
consimţământul acestora în vederea modificării regimului Strâmtorilor. În Germania, la Berchtesgaden, 
Izvolski a purtat tratative cu secretarul de stat al ministerului de externe, von Bülow, căruia i-a prezentat 
punctul de vedere rusesc în privinţa Strâmtorilor. Totodată a declarat că, dacă proclamarea 
independenţei Bulgariei ar provoca un război bulgaro-otoman, guvernul rus nu este dispus să se lase 
atras într-o asemenea acţiune. A ţinut însă să precizeze că Petersburgul nu poate accepta ca bulgarii sau 
grecii să se instaleze la Constantinopol37 . Răspunsul Germaniei a fost evaziv, dar Berlinul a fost 
categoric, declarând că în cazul schimbării regimului Strâmtorilor, el va cere compensaţii38. 

La 29 septembrie 1908, la Desio, în Lombardia, Izvolski s-a întâlnit cu Tittoni. Ministrul de 
externe italian s-a arătat extrem de iritat de proiectul austriac de anexare a Bosniei şi Herţegovinei, 
dar şi-a dat acordul la propunerea de modificare a statutului Strâmtorilor, cerând, în schimb, pentru 
Italia, libertatea de a încorpora Tripolitania şi Cirenaica39. 

În chiar ziua întâlnirii de la Desio, la 29 septembrie 1908, împăratul Franz Joseph îi anunţa pe 
regele Eduard al VII-lea al Angliei şi pe împăratul Nicolae al II-lea al Rusiei că „exigenţele imperioase 
ale situaţiei mă vor obliga să procedez la anexarea Bosniei şi Herţegovinei”40. O săptămână mai târziu, 
fără să aştepte răspunsul Angliei şi nesocotind înţelegerea convenită cu Rusia, Austro-Ungaria a 
procedat, la 6 octombrie 1908, la anexarea Bosniei şi Herţegovinei. În acelaşi timp şi nu fără legătură cu 
evenimentele din Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, unită cu Rumelia, s-a declarat regat deplin 
independent. Faptul ilustra apropierea evidentă dintre cele două ţări şi, totodată, marca reorientarea 
politicii Dublei Monarhii. Anexarea celor două provincii, ameninţând Serbia, a creat o situaţie explozivă 
în Balcani, în condiţiile în care pretenţiile Rusiei asupra Strâmtorilor erau evident nesocotite41. 

                                                 
32 Nicolae Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998, p. 304. 
33 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p. 424. 
34 Nicolae Ciachir, Istoria politică a Europei de la Napoleon la Stalin, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997, p. 180. 
35 Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coord.), op. cit., p. 92. 
36 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p. 426. 
37 Ibidem, p. 426-427. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem; V. P. Potemkin, Istoria diplomaţiei, vol. II, Bucureşti, 1948, p. 225; Daniela Buşă, op. cit., p. 228. 
40 Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coord.), op. cit., p. 92. 
41 Gheorghe Platon, op. cit., p. 445. 
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În schimbul „anexării” Bosniei şi Herţegovinei, Austro-Ungaria a retrocedat sandjakul 
Novi-Pazar Imperiului Otoman42. 

Acţiunea Austro-Ungariei i-a surprins neplăcut pe ruşi. Aflat la Londra (10-12 octombrie 
1908), Izvolski îl acuza pe von Aehrenthal ca fiind „făţarnic şi nesincer”, negând orice 
consimţământ dat acestuia la întrevederea de la Buchlau cu privire la acceptul Rusiei pentru 
anexarea Bosniei şi Herţegovinei. Având în vedere situaţia creată prin gestul Imperiului Habsburgic, 
Izvolski nu pierdea ocazia să aprecieze că „în momentul acesta există o ocazie pentru reglementarea 
chestiunii Strâmtorilor în favoarea Rusiei”43. 

A fost însă temperat de Edward Grey, ministrul de externe englez, care i-a răspuns lui 
Izvolski că nu a venit încă momentul unor schimbări în zona Strâmtorilor44. Ofensiva Rusiei spre 
Sud şi Sud-Est în special pentru adjudecarea Strâmtorilor s-a lovit de opoziţia Angliei şi Germaniei 
şi, în aceste condiţii, Rusia urmărea să devină cel puţin arbitru în Peninsula Balcanică45. 

Anexarea Bosniei şi Herţegovinei – după cum am arătat – a provocat o rezistenţă disperată din 
partea Serbiei, ea orientându-se tot mai mult în întărirea legăturilor cu slavii sudici. În acelaşi timp, 
rezistenţa sârbă a impulsionat mişcarea centrifugă a slavilor din Austro-Ungaria (sârbi, croaţi şi sloveni)46. 

Propunerea franco-anglo-rusă de a convoca o conferinţă internaţională care să dezbată 
situaţia nou creată din Balcani, în urma anexării Bosniei şi Herţegovinei – iniţiativă la care a aderat 
şi Italia – nu a avut succes din cauza refuzului Germaniei, care susţinea energic poziţia aliatului său 
Austria-Ungaria. În situaţia dată nici o putere nu risca un război pentru problema bosniacă47. 

Mai mult, la 22 martie 1909, von Bülow a dat instrucţiuni ambasadorului său la Sankt 
Petersburg să-i ceară lui Izvolski „asentimentul formal şi fără rezerve” faţă de noua situaţie creată şi 
a adăugat că „un răspuns evaziv, condiţionat, confuz va fi considerat drept un refuz”. Este un 
adevărat ultimatum pe care guvernul rus se vede nevoit să îl accepte, iar Izvolski, înfuriat la culme, 
îi sfătuieşte pe sârbi să ordone demobilizarea48.  

Criza bosniacă s-a terminat, deci, printr-o aparentă victorie a Triplei Alianţe. Tripla 
Înţelegere a dat înapoi în faţa măsurilor de intimidare luate de Tripla Alianţă, trădând fragilitatea 
acordurilor franco-anglo-ruse. Evenimentele care vor urma vor arăta, totuşi, că acest succes austro-
german a reprezentat un moment efemer49. 

La 26 februarie 1909 s-a semnat la Constantinopol protocolul dintre Austro-Ungaria şi Imperiul 
Otoman prin care părţile reglementau, de comun acord, statutul Bosniei-Herţegovina. Guvernul de la Viena 
se angaja să plătească o despăgubire în valoare de 2.500.000 lire otomane pentru bunurile mobile şi imobile 
deţinute de statul otoman. Austro-Ungaria renunţa, în acelaşi timp, la toate drepturile asupra sandjakului 
Novi Pazar. Cât priveşte populaţia din Bosnia şi Herţegovina, ea continua să-şi păstreze naţionalitatea, să-şi 
practice cultul, inclusiv cel musulman, să se bucure de toate drepturile civile şi politice50. 

În cadrul Triplei Alianţe, nemulţumirea Italiei a putut fi satisfăcută curând. La 20 octombrie 
1909, von Aehrenthal a acceptat încheierea unui acord între Austro-Ungaria şi Italia prin care se 
recunoştea dreptul Italiei de a primi compensaţii, cum de altfel prevedea şi articolul VII al Triplei 
Alianţe, în cazul în care Austria ar fi fost constrânsă să reocupe sandjakul Novi-Pazar. Ambele 
puteri se angajau să nu încheie acorduri separate cu o terţă putere privitor la Balcani51. De asemenea, 
prin acordul realizat se prevedeau consultări între cele două guverne în toate chestiunile privitoare 
la vreo modificare a statu-quo-ului în Peninsula Balcanică, Marea Adriatică şi Marea Egee52. 

                                                 
42 Arhivele M.A.E., Fond 71/1900-1919, vol. 112/1909, f. 2-3. 
43 Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coord.), op.cit., p. 94. 
44 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p. 427; Daniela Buşă, op. cit., p. 224. 
45 Viorica Moisuc, op. cit., p. 80. 
46 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p.429; Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, Istoria continentului 
european. De la 1850 până la sfârşitul secolului al XX-lea, Editura Cartier, Chişinău, 2001, p. 278. 
47 Giorgio Candeloro, op. cit., p. 289. 
48 Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. IV, Institutul European, Iaşi, 1998, p. 314; Daniela Buşă, op. cit., p. 226. 
49 Serge Berstein , Pierre Milza, op. cit., p. 314. 
50 Daniela Buşă, op. cit., p. 227-228. 
51 Giorgio Candeloro, op. cit., p. 300. 
52 Viorica Moisuc, Ion Calafeteanu (coord.), op. cit., p. 97. 
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Italia nu a putut însă uita atât de uşor afrontul adus de Austro-Ungaria prin ocuparea Bosniei 
şi Herţegovinei. Se schiţează, încă din această perioadă, tendinţa Italiei de a se desprinde de Tripla 
Alianţă, datorită în special contradicţiilor italo-austriece în Balcani. De aceea, la 24 octombrie 1909, 
la numai patru zile de la încheierea acordului dintre Italia şi Austro-Ungaria, are loc la Racconigi, 
întâlnirea dintre Nicolae al II-lea, împăratul Rusiei şi Victor Emanuel al III-lea, regele Italiei (cei 
doi monarhi au fost însoţiţi de miniştrii de externe, Izvolski, respectiv, Tittoni). Cu acest prilej s-a 
încheiat un acord secret italo-rus prin care s-a schiţat un program comun de oprire a expansiunii Austro-
Ungariei în Balcani (chiar dacă, bineînţeles, nu este menţionat faptul că este vizată Austro-Ungaria)53. 

Prin acest program, ambele puteri se angajau să menţină statu-quo-ul în Balcani, să aplice 
„principiul naţionalităţilor” în scopul înlăturării oricărei supremaţii străine, să sprijine dezvoltarea 
statelor şi popoarelor din sud-estul Europei. Totodată, Italia se obliga să aibă o atitudine 
binevoitoare faţă de interesele Rusiei în problema Strâmtorilor, iar Rusia, la rândul ei, se angaja la o 
atitudine de bunăvoinţă faţă de interesele Italiei în Tripolitania şi Cirenaica54. 

Acordul de la Racconigi întregea acordurile semnate deja de Italia cu Franţa şi Anglia în 
ceea ce privea Tripolitania şi Cirenaica şi, în acelaşi timp, bloca expansiunea Austro-Ungariei în 
Balcani55. Italia a căutat să profite de situaţia favorabilă de care se bucura pentru a-şi pune în 
aplicare planurile de expansiune în Africa de Nord.  

Momentul favorabil s-a ivit în toamna anului 1911. Profitând de situaţia încordată dintre 
Franţa şi Anglia, pe de o parte, şi Germania, pe de alta, de faptul că Imperiul Otoman traversa un 
moment de criză internă şi fiind convinsă că ocuparea Tripolitaniei şi Cirenaicei n-ar fi deranjat 
prea mult Austro-Ungaria, sensibilă, în special, la evenimentele din Balcani, în septembrie 1911 
Italia declară război Porţii (1911-1912)56. 

Rusia a încercat să se folosească de conflictul italo-otoman pentru a obţine pentru flota sa 
militară deschiderea Strâmtorilor. A trebuit însă să renunţe la acest proiect, care s-a lovit nu numai 
de împotrivirea Germaniei, dar şi a aliaţilor săi, Franţa şi Anglia57.  

Anglia mai ales, cea mai mare putere maritimă a lumii în secolul al XIX-lea, s-a străduit să 
pună frână ambiţiilor ruseşti şi, deci, să protejeze Imperiul Otoman în agonie de o descompunere 
definitivă, de care ar fi profitat, în primul rând, Rusia58. 

Italia îşi consolidează poziţiile în Marea Mediterană prin recunoaşterea, din partea Austro-
Ungariei şi Germaniei, a „dreptului” ei de a anexa Tripolitania şi Cirenaica; printr-un Protocol 
separat i se recunoaşte „suveranitatea” asupra acestor provincii. Era preţul în schimbul căruia Italia 
a semnat reînnoirea Tratatului Triplei Alianţe, în decembrie 191259. 

Anglia constată forţa alianţei dintre Viena şi Berlin, prin urmare, include Viena în calculele 
sale în ceea ce priveşte relaţiile cu Berlinul. Londra însă este şocată de brutalitatea Berlinului; 
totodată vede în Viena un aţâţător de tulburări, un factor de instabilitate60. 

Toate acestea au dus la declanşarea unei noi crize balcanice şi a primului război balcanic, 
care opune Imperiul Otoman şi statele balcanice, ultimele căutând să se folosească de momentul 
favorabil creat de războiul italo-otoman, dar în primul rând impulsionate de dorinţa de a elibera şi 
ultimele teritorii europene aflate sub dominaţie otomană61.  

În tot timpul acestor crize, relaţiile diplomatice şi economice dintre Marile Puteri europene nu 
sunt afectate câtuşi de puţin; din contră, dialogurile, acordurile, întrevederile, negocierile continuă62. 

 

                                                 
53 Giovanni Giolitti, Memorie della mia vita, vol. I, Milano, 1922, p. 252; Mihai Macuc, România, Balcanii şi Europa, vol. I, 
Editura ANI, Bucureşti, 2007, p. 47; Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, op. cit., p. 278; Daniela Buşă, op. cit., p. 229. 
54 Giacomo Perticone, La politica esterna italiana dal 1861 al 1914, Roma, 1961, p. 197; Daniela Buşă, op. cit., p. 229. 
55 Giorgio Candeloro, op. cit., p. 390. 
56 Nicolae Ciachir, Gheorghe Bercan, op. cit., p. 438. 
57 Ibidem. 
58 Georges Corm, op. cit., p. 35. 
59 Viorica Moisuc, op. cit., p. 80. 
60 Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, op. cit., p. 279. 
61 Arhivele M.A.E., Fond 71/1900-1919, vol.12/1913, f. 39; Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, op. cit., p. 281. 
62 Jean-Michel Gaillard, Anthony Rowley, op. cit., p. 284. 
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Motto: „Idealiştii s-au bucurat întotdeauna de adânca mea simpatie pentru 
că sunt gata să recunosc că în formulele lor pline de generozitate se poate 
oglindi realitatea de mâine către care ne îndreptăm mai mult sau mai puţin 
conştient.” 

 
Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace1 

 
Europa reprezintă pentru imaginarul colectiv de astăzi unul dintre punctele centrale de 

referinţă. Noţiunea şi-a depăşit de mult valenţele geografice pentru a se identifica într-o multitudine 
de aspecte ale comportamentului societăţii româneşti contemporane, ce îşi caută drumul de 
dezvoltare. Fără teama de a greşi prea mult, considerăm drept valoare semantică generalizată a 
acestui concept ideea de progres. Europa reprezintă, în mintea celor mai mulţi dintre români 
progresul, confundat adesea cu dorinţa unei vieţi mai bune. 

Că Europa nu a încarnat întotdeauna Mecca speranţelor noastre – sau, cel puţin, nu într-o 
măsură atât de mare ca astăzi – este un lucru de la sine înţeles, iar prezentul demers ştiinţific îşi 
propune să ilustreze, măcar parţial, care a fost impactul real al ideii unităţii europene asupra unei 
părţi a opiniei publice din România în perioada dintre cele două războaie mondiale, neîncercând să 
alcătuiască un catalog al tuturor acţiunilor, publicaţiilor, organizaţiilor care au încercat să ia în 
dezbatere problema la care ne referim. 

Trecând rapid în revistă acest subiect, ne-am oprit cu precădere asupra a două momente, pe 
care le considerăm foarte importante, dacă nu cele mai importante, în cronologia integrării 

                                                           
∗ Comunicare prezentată la sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Facultatea 
de Istorie, cu tema: „Identitate, statalitate şi unitate în istoria continentului european 2010”, organizată în cadrul 
manifestărilor prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi 300 de 
ani de la începutul domniei lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 25 mai 2010. 
∗∗ Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie; al.mironov@gmail.com. 
1 Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p. 162. 
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europene: mişcarea Paneuropei, condusă de contele Richard-Nikolaus von Coudenhove-Kalergi şi 
Memorandumul lui Aristide Briand2.  

Prima este deosebit de importantă pentru că reprezintă o iniţiativă particulară, deci putem 
vorbi de o organizaţie aparţinând societăţii civile (cu toate că se adresa exclusiv personalităţilor 
politice de prim rang, cu scopul declarat ca acestea să influenţeze mediile politice din ţările lor 
pentru a contribui la afirmarea unităţii europene), în timp ce a doua este cea dintâi propunere 
oficială – şi singura până la Planul Jean Monnet din 1950 – făcută de un guvern, iniţiativă la care 
celelalte guverne au fost obligate să răspundă măcar din curtoazie diplomatică, dacă nu din interes. 

Trebuie precizat de la bun început că iniţiative majore în aceste privinţe nu s-au evidenţiat 
pe tărâmurile noastre. Mai mult, reacţia la atât de generoasa iniţiativă a contelui Coudenhove-
Kalergi a fost aproape neînsemnată.  

În acelaşi timp, aristocratul vienez va beneficia de atenţia Siguranţei, care îi va alcătui un 
dosar de informare asupra activităţilor sale din străinătate, considerate ca revizioniste3. 

A existat şi în România o mişcare a intelectualilor proeuropeni, dar impactul ei asupra 
societăţii, deşi greu de cuantificat, a fost de o importanţă relativă. Între 1919 şi 1928 a fiinţat o 
revistă ce purta titlul „Ideea europeană”, iar spre activitatea acestui periodic se va îndrepta în 
principal atenţia noastră. 

 
Cazul intelectualilor de la „Ideea europeană” 
 
Debutând în iunie 1919 – aşadar, la numai câteva luni de la Marea Unire din decembrie 

1918 – „Ideea europeană” se autodeclara, în caseta de redacţie, a fi „un organ independent, având 
de scop să informeze publicul românesc asupra curentelor de idei şi transformărilor sociale din 
Europa, interpretând, totdeodată, cu obiectivitate, pe cele din cuprinsul românesc”.  

Iniţial, publicaţia s-a dorit a fi un săptămânal editat de o grupare de intelectuali din jurul 
mult mai prestigioasei „Noi reviste române”. Purtătorul de cuvânt şi însufleţitorul acestui grup era 
profesorul (şi mai târziu academicianul) Constantin Rădulescu-Motru. 

Ideea de Europa era strâns legată – şi nici nu era posibilă o discuţie în afara acestui lucru – 
de relaţia românilor cu restul continentului şi de destinul ce urma să fie rezervat ţării noastre în noua 
ordine mondială ce se pregătea la Conferinţa de pace de la Paris. În contextul amintirii atât de vii a 
Primului război mondial, ce se sfârşise cu doar câteva luni în urmă, soarta continentului devastat şi 
a României odată cu el trezea temerile profesorului Rădulescu-Motru, temeri formulate în articolul 
de fond al primului număr: „Poporul român s-a întâlnit cu fiinţa Europei la toate răspântiile vieţii 
sale istorice. În toate momentele lui hotărâtoare, «Europa» era adusă în conştiinţa noastră publică. 
Şi era natural să fie aşa. Un popor nu poate trăi fără o politică externă. În special poporul nostru 
român nu poate trăi decât în atârnare de fiinţa Europei”. Până acum nimic deosebit, doar că autorul 
are o viziune puţin diferită despre ceea ce reprezintă Europa: „Viaţa politică a Europei, ca să-şi 
găsească o dezvoltare paşnică, are nevoie de o Ligă a Naţiunilor; viaţa civilizaţiunii Europei n-are 
însă nevoie de aşa ceva, fiindcă ea este de mult ordonată în mod paşnic prin consimţământul tacit al 
creatorilor de adevăruri şi forme noi în ştiinţă, în artă şi literatură.” Aşadar, comunitatea există, dar 
ea este una de natură spirituală: „«Ideea europeană» va avea să ţină vie în conştiinţa publicului 
nostru această comunitate sufletească de la baza civilizaţiunii europene. Faptul apariţiei ei va fi cel 
puţin prilejul de a se pune în discuţie o întrebare de mare importanţă pentru viitorul culturii 
româneşti. Şi anume: cum înţelegem, noi, românii, dependenţa noastră de civilizaţiunea Europei?”4 

Convingerea aceasta a unei colaborări pe tărâm cultural („spiritual”) s-a menţinut pe 
parcursul existenţei revistei, care din 1921 îşi completează titlul, devenind „Ideea europeană 
                                                           
2 Despre reacţiile româneşti la cele două proiecte, vezi şi Constantin Buşe, Opinions roumaines sur l’unité européenne 
(1919-1939), în „Euro-Atlantic Studies”, nr. 6/2003, p. 9-21; Gheorghe Sbârnă, Românii şi proiectele federale europene 
interbelice, Editura Sylvi, Bucureşti, 2002, Simion Costea, România şi Proiectul Briand de Uniune Europeană, Editura 
Universităţii Petru Maior, Târgu-Mureş, 2004. 
3 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fondul Direcţia Generală a Poliţiei, dosar nr. 20/1926, passim. 
4 Constantin Rădulescu-Motru, Ideea europeană, în „Ideea europeană”, an I, nr. 1, 22 iunie 1919, Editura Noua Revistă 
Română, Bucureşti, p. 1. 
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socială, critică, artistică & literară”. Astfel, în 1926, este publicat apelul de constituire a Uniunii 
Intelectuale Române, ca membră a Federaţiei Uniunilor Intelectuale5, organizaţie care „încearcă să 
organizeze întâlnirea intelectualilor români şi străini, prin vizite la noi şi în străinătate, conferinţe, 
articole, creări de instituţii culturale în capitală şi provincie.”6  

Beneficiind de o conducere prestigioasă, deşi puţin cam numeroasă7, Uniunea Intelectuală 
Română nu a avut, în realitate, o activitate nici susţinută şi nici măcar de răsunet, printre acţiunile 
sale putând fi numărate participarea a doi dintre membrii conducerii – Alexandrina G. Cantacuzino 
şi profesorul Constantin Rădulescu-Motru – la congresele internaţionale ale Federaţiei Intelectuale 
şi cam atât. Totuşi, alăturarea atâtor nume ilustre dovedeşte că o atare idee nu era respinsă ab initio. 

Înţelesul termenului european i-a preocupat pe cei de la „Ideea europeană”. Încă de la unul 
dintre primele numere, unul dintre colaboratorii constanţi ai revistei va redacta un material foarte 
liric, în care, încercând să găsească o definiţie „europenismului”, îl va confunda pe acesta cu 
civilizaţia strict materială, un fel de melanj între amănunte turistice şi de infrastructură: „Voi, oraşe 
albastre multe şi mari; voi, şosele curate multe şi lungi; voi, teatre şi muzee; voi, versuri şi amintiri 
de parfum, dantele de Bruxela [sic!] şi turnuri de aramă, vitrine galante şi vardişti serioşi, trenuri 
luminoase şi convoaie de demonstranţi…; Europă, tu, tehnică, tu, ştiinţă, tu, totul ce este viaţă… te-
am adus acasă! […] Ce ţi-au greşit românii că nu i-ai primit, că i-ai respins, că îi laşi părăsiţi…”8 

Câţiva ani mai târziu vede lumina tiparului un articol semnat de Paul Valéry, în care acesta 
se întreabă simplu: „Ce este oare un european?” Răspunsul, recunoscut de către autor ca fiind foarte 
dificil de dat, dacă nu chiar imposibil, este considerarea ca europene a tuturor popoarelor care au 
fost supuse, de-a lungul timpului, la trei „înrâuriri”: romană, creştină şi greacă9.  

Într-unul din foarte rarele articole (trei la număr) semnate de contele Coudenhove-Kalergi şi 
preluate de „Ideea europeană”, acesta va afirma că „sufletul european cuprinde trei dimensiuni: 
creştin în profunzime, elen în suprafaţă, german în înălţime”10. 

Şi pentru că nu îşi răspunde la propria întrebare, Paul Valéry recurge la o nouă concepţie – 
spiritul european –, care este iarăşi o definiţie materială: „Pretutindeni unde stăpâneşte Spiritul European 
apare maximul de trebuinţi, maximul de muncă, maximul de capital, maximul de randament, maximul 
de ambiţie, maximul de forţă, maximul de modificare a naturii exterioare, maximul de relaţiuni şi 
schimburi [subl. în text]”. Interesant este că marele poet francez are o viziune rasist-culturală, el 
afirmând că „există o regiune a globului care se deosebeşte profund de toate celelalte, din punctul de 
vedere uman”, diferenţa fiind dată de o „trăsătură foarte distinctă a rasei, chiar a limbii şi a naţionalităţii, 
care uneşte şi asimilează ţările Occidentului cu ale Centrului Europei”11. 

                                                           
5 Aceasta era una dintre numeroasele asociaţii internaţionale proeuropene ce au fost înfiinţate în anii ’20. Întemeietorul ei, Karl 
Anton Rohan, o califica drept „o comunitate întinsă peste toată Europa celor care cunosc criza vitală a continentului şi care 
gândesc temeinic, ca la o datorie personală, la rezolvarea ei. […] «Uniunea Intelectuală» nu vrea să asaneze, vrea să mijlocească 
întâlnirea asanatorilor şi naşterea unei valori noi din această asociaţie, la înălţimea zilei de azi” – Karl Anton Rohan, Apelul 
Uniunii Intelectuale, în „Ideea europeană socială, critică, artistică & literară”, an VII, nr. 188, 15 mai 1926, p. 1. 
6 Chemarea Uniunii Intelectuale Române, în „Ideea europeană socială, critică, artistică & literară”, an VIII, nr. 192, 15 octombrie 1926, p. 1. 
7 Conducerea era compusă dintr-un comitet de patronaj, a cărei preşedintă de onoare era chiar regina Maria a României, 
în timp de membrii erau fie de onoare – patriarhul Miron Cristea, mitropolitul Suciu al Blajului –, fie doamne (de 
remarcat separaţia interesantă) – Sabina Cantacuzino, Elena Văcărescu, Alice Voinescu, Adela Xenopol – fie domni – 
Grigore Antipa, Constantin C. Bacalbaşa, Ion Al. Brătescu-Voineşti, Valeriu Branişte, George Buzdugan, dr. Ion 
Cantacuzino, Ovid Densuşianu, Dem I. Dobrescu, Ion G. Duca, George Enescu, gen. Găvănescu, Octavian Goga, Paul 
Gorie, Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, prof. dr. George Marinescu, Simion Mehedinţi, Istrate Micescu, Iacob Negruzzi, 
Petre P. Negulescu, Ion Nistor, M. Oromolu, Vasile Pârvan, Ion Petrovici, Ştefan Popescu, Sextil Puşcariu, Mihail 
Sadoveanu, Ion Simionescu, Jean Steriade, T. Stoenescu, Nicolae Titulescu, Alexandru Tzigara-Samurcaş. Comitetul de 
acţiune era format din Constantin Rădulescu-Motru, Dragomir Hurmuzescu, George Ţiţeica, George Mironescu, C. 
Hamangiu, G. Taşcă, Mircea Djuvara, „principele” Brâncoveanu-Basarab, Nicolae Dianu, Alexandru Hodoş, C. Beldie, 
precum şi din doamnele Calypso Botez, Ioana Ghica, Zoe Caribol. În sfârşit, biroul era prezidat de către Alexandrina 
Gr. Cantacuzino, secondată de doi secretari generali: Ion Pillat şi Emil Riegler – ibidem. 
8 Emil Isac, Europenism, în „Ideea europeană”, an I, nr. 4, 13 iulie 1919, p. 2. 
9 Paul Valéry, Homo europaeus, în „Ideea europeană socială, critică, artistică & literară”, an VIII, nr. 192, 15 octombrie 1926, p. 2. 
10 De unde şi acuzaţiile de germanofilie cu care a fost copleşit în România. Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, 
Europa şi lumea, în „Ideea europeană socială, critică, artistică & literară”, an VIII, nr. 202, 15 iunie 1927, p. 2. 
11 Paul Valéry, Homo europaeus, în „Ideea europeană socială, critică, artistică & literară”, an VIII, nr. 192, 15 octombrie 1926, p. 3. 
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Diferit de această poziţie monorasială, în sens cultural, dar oarecum situându-se pe aceleaşi plan, 
se află şi profesorul Rădulescu-Motru, atunci când susţine existenţa unei culturi plurinaţionale şi 
multirasiale în Europa, într-un fragment din lucrarea sa, Personalismul energetic: „Diferitele culturi nu 
sunt decât componentele culturii europene, singura care le dă unitatea şi continuitatea. De fapt, nici un 
popor european nu este, în mod exclusiv, creatorul unui tip de cultură. Chiar când găsim câte un popor 
contribuind într-o largă măsură la formarea unui tip de cultură, constatăm de îndată că şi la el nu au lipsit 
împrumuturile. Adevăratele tipuri de cultură depăşesc împărţirile geografice. Chiar şi împărţirile pe rase 
nu sunt respectate. […] Diferenţele de naţionalitate nu aduc după ele pe cele de cultură. Înlăuntrul 
culturii europene sunt mai multe naţionalităţi şi mai multe rase”12. 

Discutând rolul latinităţii culturii româneşti şi, prin această relaţie, apartenenţa la cultura 
europeană, Octav George Lecca se va exprima în acelaşi periodic mult mai drastic, contrazicând şi simpla 
idee de rasă: „Mândria naţională în el [popor latin – n.n.] e concentrată. Pentru toţi balcanicii şi anatolienii, 
oraşelor noastre au o singură stemă: lupoaica Romei antice, leit-motivul adormitor al culturii noastre – 
copil debil şi rău-crescut. […] O rasă latină n-a existat: această locuţiune n-are nici un sens ştiinţific”13. 

Alături de atacul lui Lecca la adresa stării culturii naţionale, există chiar şi o manifestare a 
criticii realităţilor româneşti, prin punere în antiteză cu destinul european al ţării: „Statul român este 
opera civilizaţiei europene, o operă aşezată însă pe picioare de lut: moravurile şi deprinderile vieţii 
noastre politice nu concordă cu statul european în care trăim”14. 

„Ideea europeană” a abordat, destul de curând de la lansare, chestiunea crucială a raportului 
integrare-suveranitate naţională. În articolul său dedicat Unităţii sufleteşti, Marin Ştefănescu, 
conferenţiar la Universitatea din Bucureşti, afirma că „ideea europeană trebuie să însemne triumful 
umanitarismului, dar nu în interesul unui simplu conglomerat, cum ar fi cosmopolitismul; ci în 
sensul unităţii sau armoniei dintre unităţile sau armoniile care definesc sufletele naţionale”15. 

Această luare de poziţie a dat naştere unei polemici între susţinătorii ideii de umanitarism 
(adică universalism, integrare) şi cei ai ideii de naţionalism, în formula în care această concepţie era 
înţeleasă la vremea respectivă16. Dacă în privinţa căilor de urmat pentru afirmarea politică a celei de 
a doua idei, lucrurile sunt relativ clare, umanitarismul urma a fi instaurat pe plan socio-politic de 
către socialism, iar pe plan spiritual şi cultural de adoptarea unor măsuri cum ar fi introducerea 
limbii franceze ca limbă universală, generalizarea învăţământului umanist, educaţia muzicală etc.17 

Personalităţile timpului întreţineau această confuzie în care se găsea termenul naţionalism, 
dar şi orientarea politică a revistei către ceea ce astăzi s-ar putea denumi stânga democratică. 
Ilustrativ în acest sens este articolul Intelectualii al profesorului Rădulescu-Motru, unde 
naţionalismul este respins ca fiind apanajul „burgheziei” şi slujind la apărarea intereselor „de clasă 
şi de partid”. Nici comunismul nu era agreat, proletariatul neputând să edifice Europa decât printr-o 
„credinţă distructivă”. Soluţia este nebuloasă: trebuia ca intelectualii să anunţe o „credinţă reală şi 
pozitivă” pe care să se fondeze „solidaritatea popoarelor din Europa viitoare”18. 

„Solidaritatea” este, de altfel, şi noutatea pe care o introduce acelaşi autor în discuţia 
ideatică a revistei. Intervenind în dezbaterea mai sus-amintită privind umanitarismul şi 

                                                           
12 Constantin Rădulescu-Motru, Cultura europeană, în „Ideea europeană socială, critică, artistică & literară”, an VIII, 
nr. 201, 15 mai 1927, p. 1. 
13 Octav George Lecca, Latinitate, în „Ideea europeană socială, critică, artistică & literară”, an IX, nr. 206, 1 decembrie 1927, p. 1. 
14 Constantin Rădulescu-Motru, Scandal european? Comentar la memoriul dlui Iuliu Maniu adresat M. S. Regelui, în 
„Ideea europeană socială, critică, artistică & literară”, an III, nr. 88, 12-19 martie 1922, p. 1. 
15 Marin Ştefănescu, Unitatea sufletească, în „Ideea europeană”, an I, nr. 5, 20 iulie 1919, p. 1. 
16 „Ideea europeană” a realizat chiar un chestionar internaţional pe tema umanitarismului şi a naţionalismului, la care au 
răspuns personalităţi europene ca Henri Barbusse, Émile Boutroux, Enrico Corradini, Romolo Murri, Wilhelm Wundt, 
Julius Wolf. Naţionalism sau umanitarism? – Ancheta internaţională a „Ideii europene”, în „Ideea europeană socială, 
critică, artistică & literară”, an II, nr. 64, 4-17 aprilie 1921, p. 1. 
17 Dr. Zaharia-Brăila, Umanitarismul. Mijloace de înfăptuire, în „Ideea europeană”, an I, nr. 14, 21 septembrie 1919, p. 1-2. 
18 „Viaţa Europei nu mai poate să fie sprijinită pe credinţa împeticată a civilizaţiunilor naţionale, cum s-a slujit până 
acum. Naţionalismul trebuie purificat, înălţat. […] Deprinşi cu munca dezinteresată a inteligenţei, trăiţi în atmosfera 
limpede a idealului, intelectualii singuri pot să ne fie vestitorii unei credinţe reale şi pozitive, pe care să se aşeze în mod 
trainic solidaritatea popoarelor din Europa viitoare” – Constantin Rădulescu-Motru, Intelectualii, în „Ideea europeană”, 
an I, nr. 3, 6 iulie 1919, p. 1. 
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naţionalismul, Constantin Rădulescu-Motru va contrapune variantei politice a ideii naţionale – 
suveranitatea, solidaritatea. „Europenii de multă vreme au simţit nevoia solidarităţii. Şi această 
nevoie ar fi trebuit să-i ducă la aşezăminte politice din care ideea suveranităţii să fie cu timpul 
exclusă. În societatea modernă nimeni nu se mişcă absolut liber. […] Suveranitatea reprezintă 
poezia trecutului; solidaritatea, făgăduinţa viitorului.”19  

Interesant este însă faptul că, în acest fel, se face o apropiere de dezbaterea ce a precedat 
redactarea proiectului eşuat al unei Constituţii pentru Europa, din anii 2002-2003, care califică 
solidaritatea şi raţiunea drept cele două caracteristici de bază ale societăţii europene20. 

Nu ne temem a greşi când spunem că, totuşi, asemenea opinii nu erau generalizate, ci din 
contră. Dezbătând propunerea nerealistă a constituirii unui „bloc al Europei Centrale”, o persoană 
ce se ascunde sub pseudonimul „Verax”, va tranşa diferit problema suveranităţii: „Suveranitatea 
este un atribut cvasi-divin, o supravieţuire a absolutismului din trecut; ideea blocului, ca toate ideile 
lui similare de federaţie şi ligă, este consacrarea solidarităţii între popoare, este o anticipaţie a 
viitorului. Şi cei mici nu au încredere să pornească ei cei dintâi pe calea viitorului. Ei se tem să nu 
rămână singuri cu suveranitatea limitată.”21 

Cu obiceiul său de a contrazice opinia generală, Octav George Lecca a reluat ideea 
cooperării, măcar parţiale, în centrul continentului, într-un articol din 1927, material intitulat 
Confederaţia Dunării. România-Ungaria-Austria, în care afirma că singura şansă de dezvoltare a 
celor trei ţări este drumul comun22, jignind astfel convingerea superiorităţii româneşti: spre 
deosebire de celelalte două, România era unul dintre învingătorii războiului mondial. 

Cum am afirmat, reacţiile la Mişcarea Paneuropeană a contelui Richard Nikolaus von 
Coudenhove-Kalergi au fost foarte slabe, inclusiv în cadrul „Ideii europene”. În decembrie 1922, 
revista se mulţumeşte să republice, fără comentarii, un articol apărut în presa austriacă. În anii 
următori, sporadic, informaţii sau simple menţiuni ale mişcării şi ale fondatorului ei au mai putut fi 
lecturate. Singurul comentariu publicat a fost în 1924, prin editarea unui articol al lui Emil Riegler, 
mai cunoscut sub pseudonimul literar Dinu Dumbravă23. Acesta afirma răspicat că „federaţia 
paneuropeană […] e prematură. Afirmarea puternică a fiecărei naţiuni, desăvârşirea geniului etnic: 
iată axa politicii europene de azi. […] Vechiul nostru regat, altoit cu provinciile dezrobite, aspiră la 
această eră de prosperitate. Dar fără protecţionism vamal, fără putere armată şi sentiment puternic 
naţional, renaşterea nu e posibilă.”24 

În concluzie, în ciuda neregularităţii apariţiilor (uneori trec şi câteva luni între un număr şi 
altul), a varietăţii subiectelor (de la apeluri ale lui Rabindranath Tagore până la articole dedicate lui 
Tudor Vladimirescu, şi care anunţă proletcultismul istoric de mai târziu, trecând prin dezbateri 
unice în presa vremii asupra legalităţii arestării participanţilor la congresul de constituire a 
partidului comunist), „Ideea europeană” a atins principalele puncte ale problematicii unificării 
europene la momentul respectiv: raportul suveranitate naţională-integrare europeană, raportul 
europenism-naţionalism, definirea noţiunilor de european, Europa, europenism, rolul şi locul 
României în cadrul continentului, acordarea culturii româneşti la cultura europeană etc. Şi dacă 
nimeni nu a fost satisfăcut de consistenţa demersurilor revistei, explicaţia este simplă: cele de mai 
sus nu constituiau priorităţi în ansamblul intereselor opiniei publice din România. 

 

                                                           
19 […] Suveranitatea era o doctrină negativă, căci ea apăra de o constrângere; solidaritatea este o doctrină cu aplicaţiuni pozitive, căci 
ea te obligă să lucrezi în folosul tuturor” – idem, Amurgul suveranităţii…, în „Ideea europeană”, an I, nr. 16, 5 octombrie 1919, p. 1. 
20 Proiect de Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa, adoptat prin consens de Convenţia Europeană la 13 
iunie şi 10 iulie 2003. Prezentat preşedintelui Consiliului European la Roma, 18 iulie 2003, Convenţia Europeană, 
Oficiul pentru Publicaţii al Comunităţilor Europene, Luxemburg, 2003, p. 5. 
21 Verax, Blocul Europei Centrale, în „Ideea europeană”, an I, nr. 2, 29 iunie 1919, p. 2. 
22 Octav George Lecca, Confederaţia Dunării. România-Ungaria-Austria, în „Ideea europeană socială, critică, artistică 
& literară”, an VIII, nr. 200, 15 aprilie 1927, p. 1. 
23 Ioan Opriş, Procesul ziariştilor „naţionalişti” (22 mai – 4 iunie 1945), Editura Albatros, Bucureşti, 1999, p. 104. 
24 Concluzia nu oferă speranţe integrării europene: „Autorul ar trebui să conteze pe câteva secole de înflorire naţională a 
fiecărui stat european pentru a putea fi urmat” – Emil Riegler, Pan Europa – Pan România, în „Ideea europeană socială, 
critică, artistică & literară”, an V, nr. 139, 18 februarie-2 martie 1924, p. 3. 

 81



Proiectele locale 
 
Aşa cum susţineam la începutul materialului de faţă, două au fost evenimentele majore ale 

integrării europene: coagularea societăţii civile – şi am încercat să prezentăm în prima parte câteva 
acţiuni ale acestui segment social în România – şi prima propunere de unificare instituţională, 
proiectul lui Aristide Briand. 

Ar fi o afirmaţie hazardată dacă am susţine inexistenţa reacţiilor româneşti la acest gen de 
propuneri integratoare. Din păcate, ca şi în primul caz, societatea românească nu a ritmat la atare 
proiecte. Totuşi, ceva se schimbase la sfârşitul anilor ’20. 

Dezvoltarea relaţiilor internaţionale reglementate şi a sistemului de drept internaţional prin 
succesul relativ al Societăţii Naţiunilor – sau, mai precis, prin necompromiterea politică, încă, a 
marelui forum – crease iluzia unei lumi stabile. Desigur, această percepţie aparţinea mai curând 
opiniei publice, decât realităţii politice. 

România aderase şi promova plină de entuziasm politica securităţii colective prin glasul lui 
Nicolae Titulescu, iar ziarele vremii sunt martore ale încrederii în competenţele în domeniu ale 
diplomaţiei de la Palatul Sturdza. Folosind regula epilogului, noi ştim că politica externă interbelică 
românească a fost un eşec foarte dureros, dar, în deceniul al treilea, lucrul acesta părea imposibil. 

Mai multe evenimente internaţionale veneau să confirme viziunea pozitivă a vremii. În afară de 
activitatea Ligii Naţiunilor, în 1928 fusese semnat Tratatul general de renunţare la război ca instrument 
de politică naţională în relaţiile mutuale ale statelor sau, pe scurt, Pactul Briand-Kellogg. La 9 februarie 
1929, România adera la Protocolul Litvinov, ca decurgând din tratatul amintit, alături de U.R.S.S., şi 
considera, ca mai toată lumea, că diferendul basarabean era pe cale de reglementare. 

Celor de mai sus li se adăugau reluarea discuţiilor în mediile diplomatice occidentale privind 
necesitatea unei politici de edificare a unui Locarno oriental. Genul acesta de afirmaţii reveneau 
regulat, dar nu duceau nicăieri. Părea că până şi atât de spinoasa problemă a reparaţiilor începea să 
fie reglementată prin adoptarea Planului Young în 1930. Alianţele ce formau Mica Antantă, fondate 
la începutul anilor ’20, contribuiau, la rândul lor, la viziunea unei lumi ce părea mai sigură. 

Toate acestea arată o societate pregătită să accepte şi să creeze proiecte, mai mult sau mai 
puţin fanteziste, de unificare europeană. Vom încerca aici să menţionăm câteva şi să discutăm unele 
reacţii româneşti la iniţiativa lui Aristide Briand. 

Merită amintit unul dintre primele proiecte create, cel privind Statele Unite ale Orientului25, 
redactat în 1924 de către senatorul Octavian C. Tăslăuanu. Lucrare de un spirit enciclopedic, Statele Unite 
ale Orientului depăşeau limitele geografice ale continentului, fiind formate din şase grupuri de ţări: 

1. Ţările baltice: Polonia, Lituania, Letonia, Estonia; 
2. Ţările dunărene: Austria, Cehoslovacia, Ungaria, România; 
3. Ţările balcanice: Iugoslavia, Albania, Bulgaria, Grecia; 
4. Italia şi coloniile sale; 
5. Ţările Asiei Mici: Turcia, Siria; 
6. Transcaucazia: Armenia, Georgia, Azerbaidjan26. 
Doi ani mai târziu vede lumina tiparului, la Suceava, o broşură semnată de Titus 

Cristureanu. Purtând un titlu foarte lung: Confederaţia panlatină. Apusul latinităţii? Mascarada 
„Paneuropei”. Latinitatea europeană-americană. Dezastrul etnic. Pangermanismul. „The English 
Speaking World”. Inferioritatea economică. Confederarea, lucrarea este, în primul rând, un răspuns 
la propunerile mişcării paneuropene a contelui von Coudenhove-Kalergi. Pe Titus Cristureanu îl 
indignează Paneuropa, acesta nevăzând în ea decât o nouă formulă a lumii germanice, care urmăreşte, 
prin federalizare, dominaţia asupra continentului, mai ales pe plan economic şi cultural27. Va 
                                                           
25 Deoarece Gelu Voican Voiculescu a publicat o colecţie a acestor proiecte, nu considerăm necesar a insista prea mult 
asupra acestei probleme. Vezi şi Octavian C. Tăslăuanu, Obsesia europeană. Studii politice: Statele Unite ale 
Orientului, Pan-Europa şi Orientul, Orientări în politica economică a României, ediţie îngrijită de Gelu Voican 
Voiculescu, Editura Scripta, Bucureşti, 1996. 
26 Ibidem, p. 54-55. 
27 Titus Cristureanu, Confederaţia panlatină. Apusul latinităţii? Mascarada „Paneuropei”. Latinitatea europeană-
americană. Dezastrul etnic. Pangermanismul. „The English Speaking World”. Inferioritatea economică. Confederarea, 
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contrapune, la rândul său, lumii germanice (Germania, Austria, Scandinavia, Imperiul Britanic, Statele 
Unite) o grupare latină, formată din Franţa, Spania, Italia, Portugalia, România, Belgia, coloniile ţărilor 
europene menţionate şi America Latină. Spaţiul rezultat cuprinde 300 milioane locuitori răspândiţi pe 42 
milioane kmp.28 Conglomeratul ar număra tot felul de popoare de o „certă” origine latină: senegalezi, 
vietnamezi, algerieni, congolezi etc. Finalul este de-a dreptul apoteotic, Cristureanu considerând că 
America Latină are nepermis de multe ţări, aşa că „îmbunătăţeşte” situaţia, comasându-le29. 

Cazul lui Titus Cristureanu ni se pare exemplul ideal pentru a studia mentalitatea oamenilor 
momentului. Ataşat comercial al României la Moscova, la sfârşitul anilor ’30, autorul este o 
persoană relativ cultă sau, în tot cazul, cu un solid bagaj de cunoştinţe. Cristureanu este un 
antirevizionist, care depistează posibilele comploturi ale învinşilor în primul război mondial şi 
cărora le contrapune mitul latinităţii, uitând că această latinitate nu reprezenta, pentru ţările 
occidentale, cât reprezenta pentru România. Câţiva ani mai târziu se va desfăşura la Bucureşti 
congresul presei latine, la care participarea occidentală a fost firavă, dar care indică destul de clar 
menţinerea încărcăturii politice a latinismului. 

Lansarea la Geneva, în toamna anului 1929, a memorandumului ministrului francez de 
Externe a avut ecouri în România. În iulie 1930, guvernul român răspundea propunerilor făcute de 
guvernul francez. Deşi declara că „il prêtera tout son concours pour la réalisation du projet 
d’Union fédérale européenne”, considera că „l’organisation projetée reposerait sur une base 
précise et reconnue par tous les pays membres de la Société des Nations, c’est-à-dire sur le respect 
des traités, sur l’intégrité territoriale des États, sur leur indépendance, leur souveraineté et leur 
égalité”30. Ei bine, aceste teme vor fi discutate, aproape fără excepţie în aceeaşi formulă, de toţi cei 
care se vor preocupa de propunerea franceză. 

 
Reacţii negative 
 
Ni s-a părut util să începem analiza noastră cu câteva opinii exprimate de ziarul „Curentul”, 

cotidian de dreapta şi naţionalist, dar care are marea calitatea de a se ocupa constant de politica 
externă, publicând analize şi puncte de vedere ce merită a fi lecturate pentru a obţine o imagine cât 
mai completă a reacţiilor opiniei publice româneşti. 

Cea mai plastică descriere a chestiunii la care ne referim este făcută de scriitorul Cezar 
Petrescu, care o califică drept „pietroiul aruncat în baltă de Aristide Briand, care, împotriva zicalei 
populare, în loc să stea pe mal şi să vadă cum tăbărăsc alţii să-l scoată din apă, a dat buzna să-l 
readucă singur la ţărm”. În ceea ce priveşte proiectul în sine, acesta „nu apare sub o formă cât de cât 
concretă. E un fel de corp gelatinos, cum apar în fotografiile spiritiste. Inconsistent şi fără os”31. 

Era aceasta o opinie extremă? Nu tocmai. Ion Dimitrescu, fost corespondent special la Geneva, 
deci persoană avizată, transmiţând ştirea lansării propunerii, glumea pe seama ministrului francez de 
Externe: „Fără a avea naivitatea să creadă într-o subită criză de candoare politică a celui mai isteţ 
macagiu al manevrelor de culise – care este omul din fruntea delegaţiei franceze – mulţi se întreabă dacă 
d. Briand nu a fost cumva pălit la bătrâneţe de zelul filantropiei universale şi-al apostolatului mondial, 
menit să-i încunune cariera politică cu aureola marilor mucenici ai idealismului”32. 

Aşa cum am afirmat mai sus, antirevizionismul era o temă cu mare consistenţă la vremea 
respectivă: şi în spatele proiectului Briand se ascunde aceeaşi Germanie revanşardă. „În vreme ce d. 
Aristide Briand, imitând pe cavalerii francezi de la asediul Nicopolei, îşi frânge deci lăncile de 
meterezele vamale ale graniţelor europene, doctorul Stresemann loveşte stăruitor cu cazmaua în 

                                                                                                                                                                                                 
Editura „V.I.S.”, Suceava, 1926, p. 5-8. 
28 Ibidem, p. 12-13. 
29 Ibidem, p. 65-66. 
30 Documents relatifs à l’organisation d’un régime d’Union Fédérale Européenne, în „Arhiva pentru ştiinţa şi reforma 
socială”, organ al Institutului Social Român, an IX, nr. 1-3, 1930, p. 63. 
31 Cezar Petrescu, Statele Unite ale Europei, în „Curentul”, an II, nr. 614, 3 octombrie 1929, p. 1. 
32 Ion Dimitrescu, Prin tribunele hipodromului mondial: Gustav Stresemann – fanion al învinşilor şi-al jelbarilor de la 
Ligă, în „Curentul”, an II, nr. 601, 20 septembrie 1929, p. 5. 

 83



temeliile tratatului de la Versailles”33. „În aceste condiţii, Statele Unite ale Europei vor însemna 
pentru cineva o victorie. Vor însemna victoria învinşilor”34, va concluziona acelaşi Cezar Petrescu. 

Romulus Dianu, unul din redactorii specializaţi în politică externă de la „Curentul”, găsea că 
discuţia pierdea din vedere esenţialul şi anume: securitatea Europei. Rezolvarea era însă una belicoasă: 
„Războiul e un lucru odios, dar el nu poate fi împiedicat cu poeme. Siguranţa lumii nu mai e garantată 
de gradul de iubire a unui stat către altul, ci de gradul în care un stat se teme de altul”35. 

Directorul-proprietar al ziarului, Pamfil Şeicaru, va pretinde însă redefinirea rolului şi locului 
ţărilor mici: „O patrie înseamnă o egalitate de drepturi, ori patria europeană se prefaţează cu distincţia 
dintre statele cu interese limitate (cele mici) şi nelimitate (cele mari). Nu-i greu de bănuit cam câtă 
seriozitate conţine proiectul utopic Briand”. Acelaşi Pamfil Şeicaru considera însă că unitatea europeană 
se va realiza, dar numai pe plan economic, ca o reacţie la concurenţa Statelor Unite36. 

În legătură cu chestiunile economice, o foarte interesantă opinie – şi este una cu multă greutate – 
va emite I. G. Duca, viitorul şef al guvernului. Acesta este de acord, în cursul unei conferinţe dedicate 
Statelor Unite ale Europei şi susţinute la Sindicatul ziariştilor, că Europa va avea mari probleme 
economice, trebuind să facă faţă concurenţei americane, dar şi situaţiei economico-sociale a Uniunii 
Sovietice. Are însă o viziune inversată asupra posibilităţilor de integrare europeană: „Ca să realizezi 
politiceşte Statele Unite ale Europei e nevoie să lupţi numai cu câteva prejudecăţi, pe când, ca să realizezi 
economiceşte aceste State Unite trebuie să lupţi cu interese, cu mari şi aprige interese”37. Deşi politician, 
Duca este un optimist, unul dintre foarte puţinii optimişti ai proiectului. 

Conferinţa viitorului premier nu a fost singulară, ceea ce dovedeşte un oarecare interes al publicului 
asupra acestor probleme. Institutul Social Român va inaugura o tradiţie a acestui gen de manifestări. Pe 10 
noiembrie 1929, Nicolae Iorga a vorbit despre Tendinţe de unificare europeană în epoca modernă. 

Cea mai importantă analiză făcută în faţa unui public a fost realizată de Dimitrie Gusti, 
directorul sus-menţionatului institut. Iniţial, a fost invitat chiar contele Coudenhove-Kalergi să 
conferenţieze, dar desfăşurarea Congresului paneuropean de la Berlin l-a împiedicat pe acesta să 
participe. În locul său, Dimitrie Gusti va realiza o sinteză a ceea ce însemna problematica 
europeană, reamintindu-ne de dezbaterile găzduite de revista „Ideea europeană”. 

Gusti considera Europa a fi „o idee social-spirituală”, adică „societatea popoarelor europene, 
care, pe baze antice şi creştine, a creat acea civilizaţie, gloria rasei albe şi a umanităţii”38. Sociologul 
constata şi grava decădere a continentului şi încerca să ofere o soluţie: „Aşadar, iată primejdia cea mare: 
Europa sărăcită, Europa vasală, Europa barbară. […] Toate statele europene sunt bolnave. Boala constă 
în izolarea lor. Salvarea atunci, în mod necesar şi logic, se impune a fi unirea lor”39. Aceasta urma să se 
realizeze pornind de la modelul pe care îl reprezenta Imperiul Britanic devenit comunitate de naţiuni40. 

Realismul este cel care îl animă pe Dimitrie Gusti; el crede că nici Societatea Naţiunilor, 
nici conferinţa dezarmării, nici Locarno-oriental şi nici măcar Pactul Briand-Kellogg nu sunt 
suficiente pentru a garanta pacea Europei41, deci cu atât mai mult propunerile idealiste, făcute de 
oameni ce ignoră realităţile locale42. 

                                                           
33 Ibidem. 
34 Cezar Petrescu, Statele Unite ale Europei, în „Curentul”, an II, nr. 614, 3 octombrie 1929, p. 1. 
35 Romulus Dianu, Stresemann dixit…, în „Curentul”, an II, nr. 597, 16 septembrie 1929, p. 1. 
36 Pamfil Şeicaru, Patria europeană, în „Curentul”, an II, nr. 583, 2 septembrie 1929, p. 1. 
37 Statele Unite ale Europei. Conferinţa de ieri a dlui I. G. Duca, în „Curentul”, an II, nr. 663, 21 noiembrie 1929, p. 5. 
38 Dimitrie Gusti, Problema Federaţiei Statelor Europene, în „Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială”, organ al 
Institutului Social Român, an IX, nr. 1-3, 1930, p. 2. 
39 Ibidem, p. 6-7. 
40 Ibidem, p. 11-13. 
41 Ibidem, p. 6. 
42 Directorul Institutului Social Român critica aici consideraţiile contelui von Coudenhove-Kalergi pe marginea 
problemei Basarabiei, calificată de acesta drept o „Alsacie-Lorenă a Europei” estice. Sugestia animatorului Paneuropei 
era împărţirea provinciei în două: nordul urma să revină Uniunii Sovietice, iar sudul României, după modelul 
reglementării statutului Insulelor Sahalin între U.R.S.S. şi Japonia – Dimitrie Gusti, Problema Federaţiei Statelor 
Europene, în „Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială”, organ al Institutului Social Român, an IX, nr. 1-3, 1930, p. 5. 
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Concluzia este, în aceste momente, una logică: „A vorbi, cum o face memorandul, de o 
suveranitate absolută este a dovedi puţină lipsă de precizie juridică. […] Suveranităţile nu pot fi organizate 
fără o limitare a lor”43. Or, aşa ceva Gusti nu era dispus să accepte – cel puţin nu în condiţiile date. 

Vom încheia prezentând analiza realizată de celebrul jurist, specialist în drept internaţional, 
Vespasian V. Pella. Aceasta era constituită dintr-un ciclu de douăsprezece articole publicate de 
ziarul „Universul” în cursul lunii iunie 1930. Putem crede că, în ciuda ţinutei ştiinţifice ireproşabile 
a materialului, interesul suscitat nu a fost prea ridicat pentru simplul motiv al contextului: sunt exact 
zilele când Carol al II-lea îl înlătură pe fiul său de pe tron şi preia coroana – ceea ce şi întrerupe 
regularitatea episoadelor semnate de Vespasian V. Pella. 

Viziunea lui asupra Uniunii federale europene se încadrează în teoriile dreptului juridic al păcii, 
pe care le va susţine în calitate de expert principal al Ligii Naţiunilor. Orice creaţie unificatoare în 
Europa trebuie să fie legată de „chestiunea securităţii”44, reamintind de viziunea lui Romulus Dianu. 

Problemele abordate de profesorul Pella ne dau măsura modului în care gândeau mediile diplomatice 
româneşti şi ce considerau ele ca fiind prioritar. Orice problemă este privită prin prisma convingerii ferme 
asupra dreptăţii cauzei româneşti asupra inamicilor săi la sfârşitul primului război mondial. Toate propunerile se 
fac numai cu scopul de a întări statutul de ţară învingătoare, cu pretenţii de putere regională ce se năştea şi dorea 
să se afirme. Condiţia esenţială a realizării proiectelor europene o constituia „respectul absolut al suveranităţii 
statelor ce vor face parte dintr-o atare uniune”45. Acesteia i se adăugau sugestii privind garantarea 
frontierelor46, dar şi desfiinţarea clauzelor din tratate privitoare la minorităţil 47e naţionale . 

                                                          

În viziunea lui Pella, din punctul de vedere românesc, o uniune a statelor europene putea fi 
realizată doar ţinând cont de câteva principii: egalitatea membrilor, asigurarea şi garantarea 
independenţei, atât politice, cât şi economice, admiterea protecţionismului vamal în scopul 
asigurării „necesităţilor de apărare a masei etnice”48. Gol de orice conţinut, proiectul era acceptabil. 

 
Concluzii 
 
Înainte de a trage concluzii privind lipsa de modernitate a cazurilor şi persoanelor prezentate 

mai sus, se cuvine să privim puţin Europa timpului. Unificarea continentală nu era încă nimic 
altceva decât o utopie, atunci când nu era privită de-a dreptul cu duşmănie, aşa cum procedau 
regimurile de dreapta ce se instalau pe continent. 

Românii, atât cât i-a interesat acest lucru, au sesizat corect problemele pe care un asemenea 
proces le ridica. Şi-au pus atunci fireasca întrebare dacă erau dispuşi să pună în discuţie ideea de 
suveranitate, cu tot ce înseamnă aceasta. Răspunsul a fost negativ, Europa încă nu oferea nimic şi 
nici nu însemna ceva concret, nici politic şi nici economic. Iar când a început să însemne, românii 
nu mai aveau voie să spună nimic. 

 
43 Ibidem, p. 18. 
44 Vespasian V. Pella, Uniunea Federală Europeană, în „Universul”, an XLVIII, nr. 129, 11 iunie 1930, p. 1. 
45 Ibidem, nr. 133, 15 iunie 1930, p. 1. 
46 Ibidem, nr. 125, 6 iunie 1930, p. 1. 
47 Ibidem, nr. 133, 15 iunie 1930, p. 1. 
48 Ibidem, nr. 136, 19 iunie 1930, p. 1. 
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Abstract. Fortunate Failure in Noica's Philosophy. This article highlights one of the less discussed, yet the most 
interesting aspects in the philosophy of Noica, which is a reversal of our common ideas on luck and bad luck, on 

happiness and unhappiness. Reflecting on his own life, Noica comes to the conclusion that what we might think is the 

best for us may in fact be the worst. Considered through the perspective of his philosophy, it appears that the failure, in 

some way or another, gives the measure of the true accomplishment of one man’s life.  
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„ViaŃa e o însumare de gesturi ratate, o risipă de ratări, 
până ce, într-o zi, un singur gest, unul singur, 
obŃine ceea ce au aproximat toate celelalte“. 

 
Constantin Noica1 

 
Noica nu a avut şansa unei catedre2.  
Putem mereu da vina pe contextul istoric pentru neîmplinirea lui Noica în profesorat. Ar fi cât se poate de 

plauzibil şi am putea să ne oprim la regretul că nu am avut parte de Noica într-o altă epocă decât cea în care a trăit.  
Dar, dacă îl citim mai atent, nu putem să nu observăm o oarecare afinitate între el şi Cioran 

în ceea ce priveşte refuzul reuşitei în plan social3, un soi de voluptate a neîmplinirii, ca şi cum ceva 
fundamental în destinul filozofic ar fi fost condiŃionat de o pierdere la nivelul omenesc prea 
omenesc. Noica mergea chiar mai departe, afirmând pierderea ca fiind elementul definitoriu al 
existenŃei umane în general: „Oamenii se definesc“, spunea el, „după felul cum se pierd“4.  

Fără să vrea, însă, Noica ne-a lăsat în opera sa şi cheia prin care eşecul aparent poate fi 
înŃeles ca fiind, de fapt, singura reuşită autentică, prin care risipirea devine împlinire, iar pierderea 
condiŃia regăsirii. Este o lecŃie pe care viaŃa, poate mai mult decât filozofia, i-a dat-o, dar pe care 
istoria filozofiei însăşi o confirmă în nenumărate rânduri, de la Platon la Nietzsche, de la Pascal la 
Cioran, de la Spinoza la André Comte-Sponville.  

                                                
∗ Acest articol este textul expunerii prezentate la ConferinŃa „Gândirea lui Constantin Noica astăzi“, care a avut loc la 
Facultatea de Filozofie a UniversităŃii Bucureşti în 24-25 aprilie 2009. 
∗∗ Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti; daniel.mazilu@ucdc.ro. 
1 C. Noica, Jurnal de idei, 1983, p. 119. 
2 Pare că, de altfel, nici nu şi-a dorit-o, dacă am da crezare atâtor invective de-ale sale împotriva profesorilor de 
filozofie. Cf. C. Noica, Jurnal filozofic, Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 47. 
3 „Orice împlinire, alta decât în cărŃi – profesoratul, un mariaj reuşit, călătoria – m-ar fi pierdut, poate. CărŃile sunt 
mărturia sănătăŃii mele şi orice altceva aş fi făcut, orice împlinire aş fi avut, m-ar fi făcut să regret viaŃa în forma pe care 
deja am trăit-o“ (C. Noica, apud Liiceanu, op. cit., 1983, p. 15; 1991, p. 27). 
4 C. Noica, Jurnal filozofic, p. 10. Întreg Jurnalul filozofic, de altfel, este bântuit de modelul „fiului risipitor“. 
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Ne propunem în cele ce urmează să arătăm cum concepea Noica ideea eşecului şi a reuşitei 
în plan uman şi intelectual, precum şi consecinŃele acestora în definirea vocaŃiei filozofice5. 

Cunoaştem cu toŃii destăinuirea lui Noica din Jurnalul de la Păltiniş: „Nu am biografie. Am 
numai cărŃi. (...) Am trăit în recluzie deliberată. Am refuzat orice împlinire în social, şi am făcut-o 
fără ipocrizie, cu voluptate“6. Descoperim mai departe, în aceeaşi mărturisire, că recluziunea era 
mult mai puŃin deliberată decât şi-ar fi dorit-o şi că refuzul împlinirii a fost, mai curând, forma unei 
resemnări: „Am trăit 30 de ani în margine, o viaŃă pe care la început mi-am ales-o, apoi, după ’48, 
am primit-o impusă, ca pe o bucurie, şi tot ca pe o bucurie am simŃit şi ultimii ani de închisoare“7. 

Ne îndoim, desigur, că putem vorbi de vreo bucurie în asemenea circumstanŃe, dar în mod sigur 
era vorba de felul în care Noica a reuşit să transforme o experienŃă dureroasă într-una rodnică, să 
transfigureze negativul în pozitiv, suferinŃa trăită într-o bucurie a împlinirii în cultură. „Orice lucru rău“, 
considera Liiceanu, „a sfârşit pentru el prin a fi bun8, aşa cum răul de a nu fi făcut profesorat universitar, 
de a nu fi fost onorat şi solicitat, l-a înŃeles drept binele de a-şi putea vedea în linişte de treabă“9.  

Noica avea această capacitate de a opune negaŃiei afirmaŃia, într-un spirit opus ideii hegeliene a 
afirmaŃiei ca negare a negaŃiei. Noica parcă nu ştia să nege şi cu atât mai puŃin să renege. Este, poate, 
prima lecŃie pe care ne-a dat-o: că afirmarea unei identităŃi nu trece neapărat prin negarea alteia, că 
afirmarea de sine nu implică, în mod obligatoriu, negarea celuilalt ci, mai degrabă, înŃelegerea lui.  

Noica şi-a văzut de treabă în condiŃii în care alŃii de abia dacă au putut supravieŃui, darămite 
să mai fi lăsat şi o operă filozofică. Celor care deplâng puŃinătatea substanŃială sau lipsa anvergurii 
operei noiciene, am dori să le spunem că Noica ne-a lăsat mai mult decât o operă: ne-a lăsat un 
spirit. „Totul este să pleci de unde eşti sau de unde este lumea, să converteşti banalul în bun 
dezinteresat şi negativul în pozitiv (înfrângerea în biruinŃă, situaŃia de obiect în care eşti pus, în cea 
de subiect, pe «a fi în» în «a fi întru»)“10.  

Este vorba de un spirit pe care, oricât l-am căuta în epoca sa11, nu-l vom găsi altundeva. Spre 
deosebire de Cioran şi Eliade, Noica a rămas în Ńară să înfrunte oroarea pe viu. El a dat replica unei 
epoci de îndoctrinare ideologică şi obscurantism cultural prin apelul la eliberarea spiritului prin 
filozofie. Nu e puŃin lucru, dacă ne gândim că, pentru un stat totalitar, filozofia este întotdeauna cel 
puŃin suspectă, dacă nu chiar subversivă şi că, în asemenea condiŃii, simplul act de a filozofa în 
afara ideologiei impuse echivala cu un act de nesupunere civică.  

De ce spirit a trebuit să fi fost animat Noica pentru a rezista atâtor încercări? De acelaşi 
spirit despre care vorbeam, pe care ni l-a lăsat. Noica a găsit calea de a răspunde negativităŃii 
găunoase a unei epoci sumbre prin afirmarea pozitivităŃii cathartice a unei tradiŃii, pe de o parte cea 
a istoriei filozofiei, pe de altă parte cea a spiritului românesc ancestral. Cei care s-au aplecat să-l 
asculte au înŃeles acest lucru. Îl putem înŃelege şi noi astăzi, poate mult mai bine, dată fiind 
perspectiva cronologică de care dispunem. 

Dincolo de operă, aşadar, nu putem să nu remarcăm faptul că transfigurarea unei experienŃe 
situată la frontiera tragicului are o semnificaŃie cu totul aparte pentru un filozof. Putem cita atâtea 
nume din istoria filozofiei care au dovedit acest lucru: Zenon din Eleea, Anaxagora, Socrate, 
Hypatia, Campanella, Giordano Bruno, Spinoza etc. Citându-l pe Kierkegaard, Liiceanu scria că 

                                                
5 Ne vom baza în acest sens, în principal, pe Jurnalul filozofic şi Jurnalul de la Păltiniş. 
6 G. Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş, 1983, p. 14; 1991, p. 27. 
7 Ibidem, 1983, p. 15; 1991, p. 27. În finalul Jurnalului, Liiceanu rezumă parcursul lui Noica: „A dus, de fapt, o lungă 
vreme, începând cu anul 1948, o viaŃă de mizerie: zece ani de domiciliu obligatoriu la Câmpulung, apoi şase ani de 
recluziune. În timpul domiciliului obligatoriu a trăit dând meditaŃii de matematică sau limbi străine cu cinci lei ora. A 
declarat însă că această perioadă a fost benefică în viaŃa sa, că închisoarea a fost «o încântare», o perioadă de primenire 
spirituală şi un prilej de meditaŃie“ (ibidem, 1983, p. 229; 1991, pp. 266-267). 
8 Opinie împărtăşită şi de Cioran la adresa lui Noica: „D. este incapabil să asimileze Răul. El îi constată existenŃa, însă 
nu-l poate incorpora gândirii sale. Şi din infern de-ar fi să iasă, nimeni n-ar şti-o, atât de sus rămâne, în spusele sale, 
deasupra a tot ce-l lezează“ (E. Cioran, De l’inconvénient d’être né, Gallimard, Folio/Essais, Paris, 1973, p. 219).  
9 G. Liiceanu, op. cit., 1983, p. 229; 1991, p. 267. 
10 C. Noica, Jurnal de idei, p. 306. 
11 Ne referim aici, desigur, la perioada postbelică a istoriei României (1945-1987). 
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„fiecare generaŃie cunoaşte doi-trei oameni sacrificaŃi pentru ceilalŃi şi destinaŃi să descopere în 
teribila lor suferinŃă acea realitate din care ceilalŃi vor avea de câştigat“12.  

Regăsim această idee a sacrificiului şi a reuşitei prin suferinŃă atât la Nietzsche cât şi la 
Cioran. Pentru cei care doresc să facă din Noica, Cioran, Eliade profeŃi ai culturii româneşti, ar fi 
suficient să amintim în acest sens tocmai cuvintele lui Nietzsche: „Voi nu înŃelegeŃi că profeŃii sunt 
oameni care suferă adânc; voi credeŃi numai că le-a fost dat un «dar» frumos pe care v-ar place să-l 
aveŃi voi înşivă“13. Nu ştim în ce măsură îl putem considera pe Noica drept profet, ştim însă că a 
plătit scump darul amar al profeŃiei sale sau al vocaŃiei sale filozofice.  

Nu credem, cum gândea Cioran, că Noica ar fi fost câtuşi de puŃin opac în faŃa negativului14. 
Atâta doar că Noica a avut bunul simŃ de a nu ne împovăra şi pe noi cu suferinŃa sa, motiv pentru 
care Liiceanu vorbea pe bună dreptate despre „melancolia [sa] incurabilă şi virtuozitatea de a o 
ascunde“15. Altfel spus, Noica a ştiut să ascundă tragicul condiŃiei sale, şi poate al condiŃiei 
omeneşti în general, în spatele unei blândeŃi care era tocmai rodul acelui spirit de frondă la adresa 
oricărei negaŃii. Vorbind despre el, Cioran remarca: „În ideile sale ai căuta în zadar cea mai mică 
urmă a încercărilor prin care a trecut. Din când în când, are reflexe, reflexe doar, de om rănit“16. 
Acest om rănit nu ne-a vorbit niciodată de rănile sale, le-a Ńinut ascunse, pentru a nu mai adăuga 
încă o voce la tânguiala colectivă a specificului naŃional. În schimb, a fost mărturia vie a tămăduirii 
acestor răni, în act, nu în cuvinte. Este poate a doua lecŃie a lui Noica, de a ne fi dat leacul 
suferinŃei, scutindu-ne de vreo ponegrire inutilă la adresa cuiva, eventual a soartei sau a destinului.  

Ajungem în fine la a treia şi cea mai importantă lecŃie pe care ne-a dat-o Noica, cea a 
bucuriei renunŃării. Cioran a exprimat-o concis în Cartea amăgirilor: „Ne-am realiza în mod 
absolut când renunŃarea ar fi numai un prilej de bucurii“17. Spre deosebire de Cioran însă, care ar fi 
avut de ales, Noica nu a fost în această situaŃie: închisoarea, domiciliul forŃat, sărăcia, singurătatea, 
chiar şi exilul de la Păltiniş au devenit prilej de bucurii în pofida efectului care i-ar fi condus pe alŃii 
la disperare. Mai mult, atât loviturile soartei cât şi suferinŃa, iar mai apoi renunŃarea au fost pentru el 
tot atâtea trepte spre un soi de înŃelepciune pe care l-ar fi putut revendica la fel de bine un Epictet, 
Sfântul Augustin sau Spinoza. Tot Cioran, acest frate de suflet al lui Noica în punctele esenŃiale, a 
înŃeles valoarea, în plan existenŃial, a escaladării acestor trepte: 

 „Într-un suflet mare, ceea ce numim tristeŃi, deznădejde, renunŃare n-au valoare în sine, ci 
sunt numai trepte ale propriei sale transfigurări, momente ale unei mari ascensiuni (...) Dar ca să 
ajungi la regiunea succesivelor transfigurări, mult trebuie să fi suferit şi pentru ca actele vieŃii tale 
să capete o adâncime, mult trebuie să fi pătimit“18. 

De pătimit, Noica a pătimit fără îndoială foarte mult, dar a avut darul de a şti să folosească 
suferinŃele de care a avut parte, transformându-le în tot atâtea trepte ale ascensiunii intelectuale, pe 
modelul unei purificării platonice19. Nu întâmplător Liiceanu constată la un moment dat: „Tot ce se 
întâmplă e terapeutic“20. Tot Liiceanu vorbeşte în câteva rânduri de glorioasele eşecuri înregistrate 
de Noica în plan cultural21. Ce ar fi de subînŃeles aici este că reversul medaliei oricărui eşec poate 
deveni, dacă ştim s-o întoarcem, o reuşită ascunsă privirii profanilor. Fără îndoială, Noica nu s-a 

                                                
12 G. Liiceanu, op. cit., 1983, p. 83; 1991, p. 99. 
13 F. Nietzsche, ŞtiinŃa voioasă, IV, 316, traducere de Liana Micescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 199. 
14 E. Cioran, De l’inconvénient d’être né, Gallimard, Folio/Essais, Paris, 1973, p. 219. 
15 G. Liiceanu, op. cit., 1983, p. 83; 1991, p. 99.  
16 E. Cioran, op. cit., p. 219. 
17 Idem, Cartea amăgirilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 59. Modelul Noica nu este, oare, întruchiparea transfigurării 
de care vorbea Cioran mai departe: „De ce n-am folosi toate clipele în care boala ne arde rădăcinile vieŃii, se încubă în materie 
pentru a o risipi în fărâme firave, în resturi de existenŃă şi creşte destrămându-ne în bucăŃi de piatră, ce nu sunt decât nesfârşite 
regrete ale unei vieŃi întregi, de ce n-am folosi aceste clipe pentru a ne dinamiza într-un blestem, pentru a da strălucire 
însângerărilor noastre, pentru a nimba atâtea înfrângeri? Dacă nu vom învăŃa să facem boala pozitivă, de ce să trăim mai departe 
cu regretul unei vieŃi pierdute? De ce să ne jeluim în faŃa unui dezastru, când el ar putea deveni începutul unei serii de iluminări? 
Şi toate suferinŃele care ne-au întunecat faŃa nu sunt ele tot atâtea izvoare ale schimbării noastre la faŃă?“ (ibidem, p. 67). 
18 Ibidem, pp. 61, 62. 
19 Cf. Platon, Sofistul, 227 a 7 – d 10, Cratyl, 405 a. 
20 G. Liiceanu, op. cit., 1983, p. 25; 1991, p. 37. Lucru aparent dezminŃit de Noica (ibidem, 1983, pp. 84-85, 1991, p. 101). 
21 Ibidem, 1983, p. 111; 1991, p. 132. 
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împlinit ca profesor de filozofie, a făcut ani grei de închisoare, a suportat domiciliul forŃat, a fost 
marginalizat multă vreme din considerente politice, însă toate aceste eşecuri au devenit condiŃia 
neaşteptată a succesului într-un cu totul alt plan decât cel al aparenŃelor şi iluziilor sociale: „Toate 
aceste eşecuri s-au vărsat în filozofie şi au contribuit, să spunem, la reuşită. Am avut deci norocul 
unei singure vocaŃii, singura în care obŃii împlinirea fără mutilare, senzaŃia adevărului plin“22.  

Nu ştim în ce măsură eşecurile ar garanta vreodată vreo filozofie, dar putem fi siguri de 
faptul că eşecurile lui Noica au contribuit la acea reuşită care nu poate fi obŃinută decât prin 
acceptarea unor înfrângeri benefice. Noica va reformula în alŃi termeni cele spuse mai înainte: 
„Dacă am avut o reuşită în filozofie, singurul loc unde împlinirea e fără mutilare (dar şi fără un 
conŃinut anume), este pentru că am avut norocul eşecului în punctele unde reuşita mutilează“23.  

Mutilarea nu ar fi ea, în cazul de faŃă, rezultatul unei false percepŃii a fericirii? Iar nefericirea nu 
ar fi aici rezultatul refuzului obstinat al oricărui eşec, fie el mic sau mare? Este cel puŃin ceea ce a înŃeles 
Noica: faptul că succesul şi reuşita socială pot mutila uneori, dar mai ales că ele pot periclita profund 
atât demersul cât şi realizarea unei vocaŃii filozofice. La Noica, înfrângerea a luat mai întâi forma 
resemnării în faŃa soartei, iar mai apoi a renunŃării şi a singurătăŃii. Dar ceea ce a perceput Noica este 
rodul cules de cel înfrânt, care, odată gustat, deschide spiritului orizonturi nebănuite. Înfrângerea, altfel 
spus, este mai bogată, spiritual vorbind, decât reuşita. „Să optezi – între cine şi cine; între ce şi ce?“, se 
întreba Noica, răspunzând: „łiu dinainte cu învinsul“24. Nu credem că putem vorbi aici de o formă de 
defetism. Este vorba de cu totul altceva. Este un lucru pe care Noica, spre deosebire de Cioran, l-a lăsat 
de înŃeles, fără să-l exprime răspicat. Dar întrebarea rămâne: De ce am opta dinainte cu învinsul? Ce 
semnificaŃie ar putea avea, altfel spus, miza unei cauze pierdute? 

Nietzsche, precum ştim, evoca fericirea celor care renunŃă, care ştiu să renunŃe25. Cioran se 
întreba, la rându-i: „Nu încolŃeşte ideea propriei noastre misiuni în momentele de mare renunŃare, 
de mare detaşare?“26. Dar în ce constă această renunŃare? În termeni freudieni, doliul, aşa cum îl 
numeşte Freud, este eşecul narcisismului şi intrarea în viaŃa reală27. Pentru unii, însă, consideră 
André Comte-Sponville, doliul este „o limbă străină, pe care nu au avut nevoie s-o înveŃe“28. MulŃi 
nici nu au, într-adevăr, nevoie şi, fără îndoială, că nu o vor învăŃa vreodată. Din acelaşi motiv însă 
nu vor afla niciodată cine sunt cu adevărat, pentru că omul, spunea Noica, „e ceea ce rămâne din el 
după ce lumea din jur îl desfiinŃează“29. Noica a avut această şansă, ca filozof, de a fi desfiinŃat în 
nenumărate rânduri, într-o epocă în care reuşita ar fi fost, de altfel, din punct de vedere intelectual, o 
dezonoare, dar a avut de câştigat în tot atâtea rânduri. ExplicaŃia este că nu poŃi renaşte în cultură 
dacă nu ai murit, măcar o dată, în social. „DiferenŃa dintre mine şi ceilalŃi oameni“, remarca Cioran: 
„Eu am murit de nenumărate ori, pe când ei n-au murit niciodată“30.  

ViaŃa este o perpetuă pierdere31. Trăind, pierdem mai întâi copilăria, după aceea ne pierdem 
iluziile şi urmează lungul lanŃ al pierderilor de tot felul: ne pierdem energiile, timpul, banii, ne 
pierdem părinŃii, ne pierdem prieteni, ne pierdem iubirile tinereŃii, într-un cuvânt viaŃa. Mai mult, ne 

                                                
22 Ibidem, 1983, p. 15; 1991, p. 28. Cf. ibidem, 1983, pp. 84-85, 1991, pp. 100-101. 
23 Ibidem, 1983, p. 15; 1991, p. 28. Noica explică mai departe: „Orice lucru rău sfârşeşte prin a fi bun, aşa cum de pildă răul de a 
nu fi onorat, solicitat, este până la urmă binele de a-Ńi putea vedea în linişte de treabă. Pe de altă parte, orice bine sfârşeşte prin a fi 
rău, aşa cum se întâmplă cu o masă prea bună, o căsnicie prea bună, o carieră bună“ (ibidem, 1983, p. 35; 1991, p. 48). 
24 C. Noica, Jurnal filozofic, p. 33. În contextul bine definit (Paris, 3 septembrie 1939), în care FranŃa urma să fie 
înfrântă de Germania naŃional-socialistă.  
25 F. Nietzsche, ŞtiinŃa voioasă, III, 165, traducere de Liana Micescu, Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 153. 
26 E. Cioran, Cartea amăgirilor, Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 57. 
27 Cf. A. Comte-Sponville, «Vivre, c’est perdre», în Deuils, vivre c’est perdre, Pluriel Autrement/Hachette Littératures, Paris, 2004, 
p. 15. „Să nu-mi spuneŃi însă că lumea în care trăiŃi ar fi vinovată pentru nereuşita voastră. Dacă există, mizeria există în primul rând 
în voi, în limitele voastre interioare“ (G. Liiceanu, op. cit., 1983, p. 131; 1991, p. 154). „Ai deci tăria să te purifici uitând de tine. Căci 
tocmai aceasta este purificarea: puterea de a te spăla de murdăria sinelui tău îngust“ (ibidem, 1983, p. 151; 1991, p. 175). 
28 A. Comte-Sponville, op. cit., p. 15.  
29 G. Liiceanu, op. cit., 1983, p. 119; 1991, p. 140.  
30 E. Cioran, Cartea amăgirilor, Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 46. Dar tot Cioran avertiza: „A privi moartea în sine, 
detaşată de viaŃă, este a-Ńi rata atât viaŃa, cât şi moartea. Sentimentul interior al morŃii numai atunci e fecund, când prin 
el putem da o adâncime actelor vieŃii“ (ibidem, p. 63). 
31 A. Comte-Sponville, op. cit., pp. 14-23. 
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pierdem vremea căutând nici noi nu ştim ce. „Poate că prima şi ultima problemă a filozofiei e: curgerea, 
pierderea, viaŃa“32. Poate că, de fapt, ceea ce contează este tocmai aceasta: cu ce ne pierdem vremea, 
pentru că de pierdut o pierdem fiecare cu ceva33. La fel se întâmplă şi în planul cunoaşterii, care nu este 
pentru Noica asimilare, ci alterare, a deveni altul pentru a se regăsi pe sine34.  

De aici poate vine şi semnificaŃia platonică a filozofiei ca exerciŃiu al morŃii 
35. Ce altceva poate însemna a învăŃa să mori36 decât a învăŃa să pierzi, să renunŃi, 

să devii liber de servitudinea la care ne obligă goana după glorie, bani şi succes? Spre deosebire 
însă de pesimismul lui Pascal37, asistăm cu Noica la o inversare a valorii însăşi a morŃii. În 
concepŃia lui Noica, până şi moartea, eşecul prin excelenŃă care ne aşteaptă pe toŃi la un moment 
dat, poate deveni o reuşită: „Mi se pare de neînŃeles felul în care, de 7000 de ani, omenirea cultă se 
lamentează în marginea morŃii. Cum de n-am reuşit în 7000 de ani să vedem moartea în lumina ei 
bună? Limba, care este întotdeauna mai înŃeleaptă decât noi, ştie să spună: «S-a săvârşit din viaŃă», 
care este un fel de «s-a desăvârşit vieŃuind», «s-a împlinit»“38. 

Putem, fără îndoială, spune acest lucru despre Noica, pe care Liiceanu îl considera un om 
fericit datorită faptului că a reuşit acel subtil acord între întâmplările vieŃii, chiar şi cele mai 
nefericite, şi sensul pe care l-a conferit vieŃii39. Ne putem întreba dacă nu cumva tocmai acceptarea 
întâmplărilor nefericite au făcut din el un om fericit.  

Poate acolo rezidă şi cheia înŃelepciunii lui Noica. VocaŃia sa filozofică s-a născut din asumarea 
deplină a eşecului în care a fost, într-o bună zi, aruncat şi pe care, cu iscusinŃă, a reuşit să-l valorifice: 
„Trăiesc un miracol pe care vreau să vi-l împărtăşesc. De altfel, este miracolul cu care am început, 
miracolul lui «cum e cu putinŃă ceva nou». (...) Totul este să fii atent şi să distingi în monotonia aparentă a 
zilelor cum apare noul. Poate că în această simplă atenŃie se dezleagă şi misterul ivirii noului în ceasurile 
târzii ale vieŃii. (...) FiŃi, deci, atenŃi la noul fiecărei zile şi veŃi vedea cum se naşte miracolul“.40  

Miracolul s-a produs şi ar trebui să ne considerăm fericiŃi că am avut şi noi parte de el, că am 
gustat noutatea în monotonia timpului. ExperienŃa Păltinişului are astăzi valoare de paradigmă. Şi acesta 
pare să fi fost şi visul lui Noica: „Discipolul vrea să devină iederă. Trebuie să-l laşi să fie ce trebuie să 
fie: chiar buruiană. Şi cel mai frumos sfârşit al tău – fertilitate! – e să te năpădească buruienile“41.  

Am fi îndreptăŃiŃi să ne întrebăm dacă nu cumva noi, cei aici prezenŃi, suntem, de fapt, acele 
buruieni de care Noica a fost năpădit. Acest lucru ar demonstra, poate, o dată mai mult, parazitismul 
nostru cultural, dar mai cu seamă fertilitatea şi reuşita lui Noica în filozofie. 

 

                                                
32 C. Noica, Jurnal filozofic, p. 29.  
33 Cf. Platon, Fedru, 276 d 1 – 277 a 5. 
34 În condiŃiile în care socialul implică o alienare pe care filozofia tinde să o vindece printr-un alt fel de înstrăinare: 
„Actul cunoaşterii este (...) înstrăinare, pierdere, ca şi actul dragostei. E risc. Nu e asimilare, ci e alterare. Te devitalizezi 
dând viaŃă. Dar nu poate oricine procrea“ (C. Noica, Jurnal filozofic, p. 38-39. Cf. Platon, Banchetul, 206 c 1 – 209 e 5). 
35 Platon, Fedon, 80 e 6 – 81 a 1.  
36 „Cei care practică filozofia în adevăratul ei sens se exersează în a muri ( )“ (Platon, Fedon, 67 
e 3. Cf. ibidem, 64 a 4-6). Formulare preluată şi de Montaigne în Eseuri, I, 20. 
37 „Nu e nevoie să avem un suflet foarte elevat pentru a înŃelege că nu există o mulŃumire adevărată şi profundă, că toate 
plăcerile noastre sunt deşarte, răul nostru este fără capăt şi că, în sfârşit, moartea care ne ameninŃă în fiecare clipă ne va pune 
inevitabil, în câŃiva ani, în faŃa oribilei fatalităŃi de a fi eterni sau nimiciŃi sau nefericiŃi“ (B. Pascal, Cugetări, 194, p. 170). 
38 G. Liiceanu, op. cit., 1983, p. 143; 1991, p. 166. Cf. C. Noica, CreaŃie şi frumos în rostirea românească, Editura 
Eminescu, Bucureşti, 1973, pp. 135-137. 
39 G. Liiceanu, op. cit., 1983, p. 229; 1991, p. 266. 
40 Ibidem, 1983, p. 191; 1991, pp. 221-222. 
41 C. Noica, Jurnal filozofic, Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 8. 
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Abstract. Romania under the rule of Royal Camarilla (1930-1940) (I). A camarilla is a group of favorites which 
surround a king or a chief of state, who influence the decisions of the sovereign and the state affairs, for their self-
interests. In Romania, the camarilla surrounding King Carol II played a major and profoundly negative role on the 
country’s evolution. It was led by Elena Lupescu, the king’s mistress. The origins of the Royal Camarilla can be traced 
back to 1925-1930, when Prince Carol, having renounced his attributes of heir to the Throne, was living in Paris. He 
gathered around him a number of adventurers who were expecting the prince to claim the Throne of Romania, so that 
they may become rich, under his protection. In 1930 King Michael was dethroned and his father, Carol II, was crowned 
with the interested complicity of a part of the Romanian political and economical class. In this way, the royal camarilla 
established their domination on the country, thus multiplying their wealth. Judging from the point of view of Romanian 
history, the reign on Romania of the Royal Camarilla led by Elena Lupescu is shameful; it has to be known, so that it 
may never happen again. 
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În prima parte a anului 1930, devenea tot mai evident faptul că momentul instalării pe Tron 

a lui Carol sosise. Conlucrau la aceasta oamenii din anturajul său parizian; majoritatea 
politicienilor, cu excepţia unei părţi a liberalilor; autorităţile de la Bucureşti, în frunte cu primul 
ministru; cea mai mare parte a presei.  

Astfel, dacă n-ar fi fost teama lui Carol că se va repeta eşecul din mai 1928, Restauraţia putea să 
aibă loc şi înaintea verii lui 1930. Mecanismele statale de menţinere a Regenţei mai funcţionau doar în 
virtutea inerţiei, înşişi membrii acesteia dorind să o vadă cât mai repede dispărută. 

Deşi acţiona cenzura presei, se publicau multe articole procarliste. În februarie 1930 apărea o 
revistă, „Lumina”, care-şi propunea, deschis, „să apere onoarea tatălui M.S. Regelui Mihai, ex prinţul 
Carol”. Un prim articol de fond se intitula Se face lumină. Avea un tiraj de 2.000 exemplare; director era 
Constantin Macri, prieten cu tatăl Elenei Lupescu; „Ca să complacă acestuia – se menţiona într-un 
raport al poliţiei – scoate revista de mai sus, urmărind probabil un scop mai târziu”.1 

Iuliu Maniu, deşi trata prin intermediari condiţiile venirii în ţară a lui Carol, a încercat să 
păstreze aparenţa echidistanţei faţă de cele două tendinţe: cea majoritară, procarlistă şi cea 
minoritară, anticarlistă. Într-un memoriu din 13 decembrie 1934, el dădea amănunte: PNL „a simţit 
că se pregăteşte ceva; a început o campanie injurioasă în contra A.S.R. Prinţul Carol. Găsind de 
neadmisibilă o campanie violentă [...], am hotărât confiscarea ziarelor care duceau campania, dar 
am confiscat şi ziarul care făcea pe faţă propagandă pentru revenirea A.S.R. Prinţul Carol. Măsura 
trebuia să fie egală şi dreaptă; ea se întemeia pe principiul că nu admit să fie discutată chestiunea 
închisă, nici să fie ponegrit tatăl regelui Ţărei. S-a produs o mare vâlvă, care în definitiv servea 

                                                 
∗ Fragment din volumul Carol II şi Camarila regală, Editura Semne, Bucureşti, 2010. 
∗∗ Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti; revista.istorie.ucdc@gmail.com. 
1 ANIC, fond DGP, dosar 17/1930, f. 3. 
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scopul de a actualiza chestiunea.” 2  Duplicitatea lui Maniu era evidentă; orice curs ar fi luat 
evenimentele, el putea demonstra că avusese poziţia corectă. 

Această poziţie a lui Iuliu Maniu a fost transmisă tuturor organismelor Ministerului de 
Interne, printr-o telegramă cifrată din 13 mai 1930. Se ordona confiscarea broşurii intitulată Uneltiri 
împotriva Dinastiei. Acte şi documente, care privea problema Carol din punctul de vedere al 
liberalilor, broşură trimisă în provincie prin poştă sau prin curieri. De asemenea, se ordona: „Veţi 
avertiza ziarele locale româneşti şi minoritare ca să nu publice articole pentru sau contra chestiunei 
ex-prinţului Carol şi să nu reproducă pasagii din ziarele din Capitală privind această chestiune sau 
din broşura susarătată; în caz de nerespectare, le veţi confisca. Veţi confisca, de asemenea, orice 
ziar plecat din Capitală, care va conţine articole pentru sau contra ex-principelui Carol sau cari vor 
reproduce pasagii din broşura sus arătată”. Se instituia un control poliţienesc la Poştă, pe calea 
ferată şi orice alte mijloace de transport.3  

Pe 20 mai 1930, ministrul de Interne, Alexandru Vaida Voevod, cerea tuturor 
inspectoratelor regionale de Poliţie un raport urgent, dezvoltat, asupra stării de spirit a populaţiei în 
legătură cu Actul de la 4 ianuarie 1926 şi cu discuţiile din ultimul timp pe marginea problemei 
Carol; se urmăreau curentele formate şi poziţia fiecărei pături sociale. Învăţat cu metoda adaptării, 
de către subalterni, a rapoartelor lor la ceea ce se credea că se doreşte să se audă la Bucureşti, 
ministrul cerea relatări „cât se poate de sincere şi obiective, corespunzând realităţii”. Interesul 
guvernului pentru aflarea răspunsului era atât de mare, încât termenul ordonat pentru transmiterea 
rapoartelor era fixat pentru aceeaşi zi în care se transmitea ordinul circular.4  

Din toate rapoartele venite din ţară s-a făcut o sinteză. Aceasta nu prezenta poziţia păturilor 
sociale sau a grupărilor politice care se exprimaseră deja ferm pro sau contra lui Carol; în cazul lor 
nu putea interveni nici o schimbare. Se consemna poziţia acelor categorii sociale considerate 
neînregimentate. Concluzia era aceea că balanţa înclina net în favoarea lui Carol. Comercianţii, ca 
toate celelalte categorii sociale, erau nemulţumiţi de situaţia lor materială şi doreau schimbarea 
regimului politic „în speranţa unei ameliorări a crizei economice şi financiare, chestiunea ex-
prinţului Carol nefiind privită decât prin prisma acestor interese”. Meseriaşii români, care aveau 
sentimente dinastice, „socot că nimeni altul mai bine ca tatăl regelui nu este în măsură să îngrijească 
de interesele Coroanei până la majorat [al lui Mihai]”.  

În cercurile intelectualilor, părerile erau divizate: „Unii se pronunţă categoric contra 
revenirii, bazându-se pe nestatornicia şi lipsa de seriozitate a celui pus în discuţie, fapte cunoscute 
numai din anumite broşuri, fiindu-le teamă că, odată înapoiat, poate porni şi la alte aventuri; aceştia 
adaugă că a pierdut prestigiul de care trebuie să se conducă în viaţa publică şi privată”; ei doreau, 
pentru eventualitatea revenirii, asentimentul tuturor grupărilor politice. Alţi intelectuali credeau că 
Regenţa nu avea autoritatea necesară pentru rezolvarea problemelor şi credeau necesară înlocuirea 
ei printr-un singur regent şi acela să fie Carol. Studenţii erau „în fundul sufletului lor”, partizanii lui 
Carol. Funcţionarii nu-şi precizau poziţia, de teamă. Ofiţerii superiori nu discutau public, din 
motive de disciplină, deşi se arătau îngrijoraţi.  

Cei tineri erau procarlişti. „În rândul Oştirii, eventuala înapoiere este socotită ca soluţie de 
salvare a intereselor generale ale Patriei.” Se făceau consemnări şi asupra poziţiei unor grupări 
politice. Social-democraţilor le era indiferent „cine alcătuia Regenţa şi cine sta pe Tron. Au teamă 
de dictatură şi de privarea libertăţilor publice”.Comuniştii „prin orice mijloace caută să profite de 
lupta dintre partide şi pentru izbucnirea revoluţiei care să ducă la republica proletară”.  

Problema Carol era în atenţia Moscovei, „spre a fi exploatată favorabil tezei Kominternului” 
Încă din 1928, serviciile secrete sovietice (GRU) ceruseră agenţilor lor în România o informare 
amănunţită „despre toate cutele afacerii Carol”.  

                                                 
2 Idem, dosar 68/1938, f. 15. 
3 Idem, dosar 16/1927, f. 112. În martie 1935, în Adunarea Deputaţilor, în contextul discuţiei asupra cenzurii foarte 
severe instaurată de guvernul Tătărescu, Iuliu Maniu era acuzat, de pe banca ministerială, că el însuşi se folosise de 
cenzură, şi se dădea ca exemplu interzicerea prezentării în presă, în mai 1930, a „problemei constituţionale” – 
„Monitorul Oficial”, III, 38, 10 septembrie 1935, şedinţa Adunării Deputaţilor din 16 martie 1935. 
4 ANIC, fond DGP, dosar 16/1927, f. 93. 
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În ceea ce priveşte minorităţile naţionale, mai ales maghiarii erau impresionaţi de disputele 
dintre partidele politice pe „chestia Carol”, astfel de dispute fiind în interesul Partidului Maghiar: 
maghiarii aşteptau o revoluţie, din care sperau să tragă foloase.5 

Rapoartele inspectoratelor regionale de Poliţie aduceau şi lucruri interesante, nepreluate de 
sinteza făcută la Ministerul de Interne. Astfel, în raportul venit de la Iaşi se consemna credinţa 
opiniei publice că înseşi măsurile coercitive luate de autorităţi împotriva unor ziare care abordaseră 
problema Carol erau „un preludiu al revenirii acestuia în Ţară”. Evreii, foarte numeroşi în Moldova 
(inclusiv în Basarabia) se opuneau revenirii lui Carol, considerându-l antisemit, după ce aflaseră că 
intenţiona să rupă legătura cu Elena Lupescu pentru că ar avea numai interese materiale; evreii 
doreau o republică, formă de guvernământ care cere cheltuieli mai mici.  

Ţăranii considerau necesară „repararea unei nedreptăţi” şi aprobau revenirea lui Carol. Din 
Bucureşti se raporta o mare simpatie pentru Carol în rândul opiniei publice, deşi erau şi potrivnici ai 
revenirii. Majoritatea bucureştenilor credeau că iunie va fi luna revenirii. Era remarcat şi pericolul 
pe care-l reprezentau comuniştii, întrucât erau obsedaţi de „revoluţia mondială, cu sprijinul 
sovietelor” şi ar fi trecut la acţiune în caz de dezordini.  

De la Timişoara se anunţa linişte în Banat, cu privire la Carol, care avea simpatii adânci în 
rândul populaţiei româneşti, dar şi în rândul minoritarilor; cei mai mulţi cereau oprirea atacurilor 
PNL împotriva prinţului, dar credeau că nu masa liberalilor era autoarea acestora, ci Brătienii.  

Tot linişte se raporta şi de la Craiova, pentru toată Oltenia, unde populaţia era interesată 
doar de problemele economice.  

Din Chişinău se raporta că problema Carol ar fi fost uitată dacă nu o agitau liberalii. La 
Cernăuţi, situaţia era destul de alarmantă, întrucât ucrainenii, destul de numeroşi în Bucovina, aşteptau 
producerea unor dezordini, la eventuala revenire a lui Carol, pentru a uni regiunea cu Ucraina.  

De la Cluj se anunţa că opinia publică transilvăneană nu considera ca definitiv Actul din 4 
ianuarie 1926, iar revenirea lui Carol ar curma neînţelegerile dintre partide, întrucât acesta ar avea 
simpatii în cadrul tuturor partidelor şi la toate păturile sociale.6 

Şi presa internaţională şi-a dat seama că momentul restauraţiei se apropia şi a început să 
publice articole pe marginea acestui subiect, raportate imediat la Bucureşti de diplomaţii români. 
Guvernul Maniu s-a postat pe poziţia negării continue a oricărei ştiri în acest sens. În numărul din 
20 mai 1930, „Prager Tageblatt” dădea ca sigură apropiata intrare în România a lui Carol. Pe 
raportul Legaţiei române din Cehoslovacia, chiar ministrul Afacerilor Externe, G. G. Mironescu, a 
scris; „21 mai. Se va răspunde: «Simple fantezii»”.7  

Consulul Taşcă, de la Legaţia din Berlin, anunţa că „Völkische Zeitung”, din 29 mai 1930, includea 
ştirea conform căreia reîntoarcerea lui Carol „este iminentă”. Aceeaşi informaţie circula şi la Belgrad. Era 
dată şi sursa: fostul ministru al Afacerilor Externe, Nicolae Titulescu, acum ministru la Londra.8  

De la Viena, consulul Zaborowschi telegrafia pe 6 iunie 1930: „Presa vieneză publică 
continuu date din Bucureşti, referitoare la problema întoarcerii prinţului Carol, afirmând că Familia 
Regală, Regenţa şi Guvernul s-ar ocupa intens de această chestiune.” La Ministerul Afacerilor 
Externe din Bucureşti, pe telegramă s-a scris: „S-a dezminţit în presă.”9  

Dezminţirea intrării lui Carol în ţară se făcea chiar în ziua când aceasta avea loc! 
Iuliu Maniu şi-a păstrat cele două condiţii puse pentru acceptarea revenirii lui Carol: 

despărţirea de Elena Lupescu şi păstrarea unui regim constituţional. Cunoscând aceste condiţii, 
prinţul a transmis primului ministru, prin intermediul consulului Petru Ciolan, acceptarea lor. Scena 
este prezentată chiar de consul într-un raport trimis la Bucureşti, citat de Maniu într-un memoriu al 
său din 13 decembrie 1934. Ciolan a fost chemat urgent la Hotelul „Claridge”, unde locuiau, când 
veneau la Paris, Carol şi Elena Lupescu. „D-na Lupescu, după salutul de rigoare, fără preambul – 
scrie Ciolan –, se adresează direct mie, debitând ca o lecţie învăţată pe dinafară următoarele: «Eu 

                                                 
5 Ibidem, f. 98-101. 
6 Ibidem, f. 94-97, 102-110. 
7 Idem, fond Casa Regală, Carol Caraiman, dosar L/1930, f. 4.  
8 Ibidem, f. 3. 
9 Ibidem, f. 7. 
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ştiu, d-le Ciolan, pentru ce dl. Maniu se opune revenirii A.S.R. El crede că eu voi reveni în Ţară 
după A.S. Este cea mai mare eroare. Eu am fost lângă A.S. un tovarăş de suferinţă. L-am încurajat 
în momente de întristare. L-am îngrijit când a fost bolnav, i-am întreţinut moralul sănătos şi plin de 
încredere şi voi fi cea mai fericită când A.S. se va reîntoarce. În ziua când A.S.R. îşi va lua Tronul, 
spre fericirea Ţării, eu voi dispare pentru totdeauna şi nici nu vreau să se vorbească despre mine.» 
Când a terminat, intervine A.S.R.: «Este drept, Ciolane, doamna nu a fost niciodată o piedică pentru 
mine, niciodată nu s-a opus planurilor mele de a mă reîntoarce, precum s-a vorbit pe contul ei. Nu 
voi uita, însă, devotamentul cu care m-a îngrijit în exilul meu şi îi voi purta o curată recunoştinţă.” 

Mesajul era, pentru Maniu, întărit, la plecarea din hotel, şi de Puiu Dumitrescu: „Ei, ai auzit 
ce ţi-a spus A.S.R.: eşti singurul căruia i-a făcut declaraţii oficiale relative la situaţia d-nei Lupescu. 
Natural că asta este pentru ca tu să o transmiţi stăpânului tău.”  

Primul ministru nu a considerat acest mesaj indirect ca o garanţie suficientă pentru readucerea 
prinţului în România. De aceea, plănuia o călătorie în străinătate ca să-l întâlnească direct, pentru a-i 
confirma despărţirea de Elena Lupescu. Data plecării la Paris, adusă la cunoştinţa fostului moştenitor, 
era 18 iulie 1930. La sfârşitul lunii mai, la Maniu se prezintă maiorul Precup, devotat al lui Carol; din 
partea acestuia întreba ce atitudine va avea primul ministru „dacă într-o zi va hotărî să vină acasă”. 
Primul ministru a transmis că va veni la Paris prinţul Nicolae, iar apoi chiar el, pentru a rezolva 
problema. „L-am întrebat pe maiorul Precup ce va fi cu doamna Lupescu. Mi-a răspuns: «Nu vine în 
Ţară».” Ca urmare, Maniu a declarat că, dacă prinţul va veni în România, nu va găsi în el un duşman, 
„ci un binevoitor”. Astfel, aflând că nu i se va întâmpla nimic rău, Carol a plecat spre România.  

De iminenta sosire, primul ministru 1-a informat pe prinţul Nicolae şi pe ministrul de 
Război, generalul Nicolae Condeescu; apoi pe ceilalţi regenţi, pe ministrul de Interne, Alexandru 
Vaida Voevod şi pe prefectul Poliţiei Capitalei, generalul Nicoleanu. Aceştia din urmă trebuiau să-l 
aştepte pe Carol la aeroportul Băneasa, cu 100 jandarmi şi să-l conducă la Cotroceni. A intervenit 
întârzierea avionului şi primirea oficială nu a mai avut loc. Carol va ajunge la Cotroceni împreună, 
cu ofiţerii din Regimentul de Vânători.  

Concluziile lui Maniu, din 1934, despre Restauraţie: „1. Eu şi partidul nostru [...] în mod 
constant şi conştient am susţinut cauza A.S.R. Prinţului Carol, fără ezitare şi cu tot riscul pe care îl 
comporta chestiunea. 2. Revenirea A.S.R. Prinţului Carol nu a fost o surpriză pentru mine şi pentru 
Guvern, a fost lucru pregătit în mod conştient şi consecvent. 3. Revenirea A.S.R. Prinţului Carol nu 
a fost impusă Guvernului de evenimente în Ţară cărora a trebuit să mă plec, ci a fost ştiută şi voită 
de mine şi pe care aş fi putut împiedica cu mare uşurinţă, dacă aş fi vrut [...] 4. Restaurarea ordinei 
legale la Tron s-a întâmplat ca o urmare a opiniei publice pregătită şi de mine în acest sens şi o 
urmare firească a consideraţiunilor mele de natură morală şi dinastică. 5. Readucerea A.S.R. 
Prinţului Carol a fost o necesitate în scopul unei guvernări liniştite, care se putea face în absenţa 
unui pretendent la Tron susţinut, pe baza drepturilor sale legitime, de opinia publică a întregii Ţări. 
6. Doamna Lupescu nu trebuia să se reîntoarcă în Ţară.”10 

Iuliu Maniu nu a fost singurul şef de partid căruia Carol i-a înşelat aşteptările. În aceeaşi 
postură s-a aflat şi Alexandru Averescu. Acesta – după ce toate organizaţiile Partidului Poporului se 
pronunţaseră, în iarna lui 1930, pentru revenirea prinţului Carol11 – credea că partidul său va fi 
factorul esenţial în momentul Restauraţiei; aşa îi lăsase de înţeles Carol în timpul întrevederii celor 
doi de la Bellizona, în Italia, pe 25 aprilie, o nouă întâlnire, decisivă, fiind fixată pentru luna 
septembrie 1930. 12  Reîntors în România, generalul a transmis tuturor organizaţiilor Partidului 
Poporului, la 14 mai, o circulară, cerându-le punctul de vedere asupra „problemei constituţionale” şi 
prezentarea poziţiei opiniei publice. De peste tot s-a răspuns la fel: majoritatea lumii politice, a 
intelectualilor, sătenilor, orăşenilor, doreau revenirea lui Carol; cei mai mulţi aveau o motivaţie 
economică, fiind convinşi că noul rege va scoate Ţara din criză. („Terorizaţi de criză – se scria în 

                                                 
10 Idem, fond DGP, dosar 68/1938, f. 14-17. Episodul întâlnirii dintre Petru Ciolan şi Elena Lupescu este prezentat şi de Ioan Scurtu, 
Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947), vol. III, Carol al II-lea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 67 (deşi 
preia informaţia din alt fond – ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 30/1934, f. 9 – nu sunt diferenţe de conţinut). 
11 Ioan Scurtu, op. cit., p. 62. 
12 Idem, Criza dinastică din România, 1925-1930, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p. 205. 

 96



 

raportul Organizaţiei de Bucureşti – oamenii îşi îndreaptă privirile către ultima speranţă a Ţării, 
către exilatul Partidului Liberal pentru care cer să i se facă dreptate şi să fie pus la locul de unde ar 
putea fi util Ţării”). Averescu era îndemnat să acţioneze pe această linie şi pentru interesul 
Partidului Poporului, întrucât meritul Restauraţiei va reveni acelui partid care se va pune în fruntea 
acestui curent popular; bineînţeles, partidul respectiv va fi şi beneficiarul principal.13 

În momentul Restauraţiei, puţini se gândeau la anturajul lui Carol, la posibilitatea ca, odată 
cu domnia lui, să se instaureze asupra României şi domnia unei camarile regale. Dintre cei puţini, 
Maniu credea că obţinuse garanţii suficiente din partea noului rege. Majoritatea populaţiei era 
satisfăcută de Restauraţie, sperând ca defectele lui Carol, subliniate repetat de liberali, să se 
dovedească a fi doar o invenţie a acestora. Regele nu voia să aibă surprize neplăcute; de aceea, a 
încercat să-şi ţină aproape, în primul rând, Armata. Unul dintre primele documente semnate, după 
urcarea pe Tron, chiar în ziua de 8 iunie 1930, a fost o proclamaţie către Armată, Marină, 
Aeronautică; se considera a fi extinsă şi asupra Jandarmeriei: „Prin încrederea Ţării, exprimată de 
votul Adunării Naţionale, m-am suit astăzi pe Tronul gloriosului nostru căpitan şi scumpului meu 
părinte. [...] În tot timpul celor patru ani de pribegie, gândul meu a fost în mijlocul scumpei mele 
oştiri. [...] Cer astăzi de la fiecare ostaş: să fie neclintit în jurul Tronului şi să muncească cu râvnă şi 
dragoste, după cum aţi jurat. Sănătate, copii!,”14 Proclamaţia a fost citită în toate garnizoanele. 

Având experienţa exilului, pe care nu voia s-o mai repete, Carol a instituit un sistem de 
supraveghere a oamenilor politici nemaiîntâlnit până atunci, extins asupra tuturor organizaţiilor 
politice sau nepolitice, a presei, a populaţiei în ansamblu. Diverse organisme ale Statului şi 
informatorii personali îl ţineau la curent cu toate manifestările legate de persoana lui sau de cei din 
anturajul său. Pe această temă s-au strâns, astfel, în Arhiva Casei Regale mii de documente, doar 
unele dintre ele aflându-se şi în arhivele diferitelor organisme ale Statului. 

La început, noua domnie avea o imagine cu totul pozitivă în rândul opiniei publice. O 
oglindea Biroul 2 al Secţiei a II-a Informaţii din cadrul Marelui Stat Major al Armatei, în Buletinul 
informativ asupra situaţiei interne pe iunie 1930: „Marele eveniment al urcării pe Tron a M.S.R. 
Carol al II-lea a fost primit cu mare bucurie de toate straturile sociale ale populaţiei Ţării, indiferent 
de religie şi naţionalitate. Atât presa internă română, cât şi cea minoritară a scris articole elogioase.” 
De asemenea, presa europeană „comentează cu deosebită simpatie acest eveniment, admirând 
rapiditatea şi ordinea cu care s-a produs şi interpretând toate acestea ca pe o dovadă a rădăcinilor 
adânci ce are ideea monarhică în România.”  

Cu privire la minoritari, era remarcată bucuria, considerată sinceră, a celor de origine 
germană. Privitor la reacţia ungurilor, cel mai interesant era articolul publicat de „Keleti Ujság”, 
despre posibilitatea unei uniuni personale a Ungariei cu România, prin persoana lui Carol, cele două 
ţări fiind mici şi „expuse deopotrivă primejdiei în marea slavă”. Erau consemnate numai opoziţii 
individuale sau în grupuri mici15, mai ales din zona liberală.  

De la acest capital de încredere uriaş se va ajunge, după zece ani de domnie, ca lui Carol să-i 
fie ostilă aproape întreaga populaţie şi să fie alungat de pe Tron; în principal, această transformare a 
fost efectul existenţei şi acţiunii Camarilei regale. 

Pe ansamblu, cei din anturajul prinţului Carol au avut un rol foarte important în aducerea 
acestuia la Tron: i-au întreţinut ideea drepturilor sale asupra titlului de rege; au pregătit opinia 
publică pentru momentul restauraţiei, prin propagandă în presa românească şi în cea occidentală; au 
susţinut material acţiunea prinţului; au intermediat legătura acestuia cu Iuliu Maniu, obţinând 
acceptul primului ministru; au organizat, practic, deplasarea în România.  

                                                 
13 ANIC, fond Alexandru Averescu, dosar 64, f. 25-29, 30-32. 
14 Idem, fond IGJ, dosar 1/1930, f. 79. 
15 Idem, fond DGP, dosar 24/1929, f. 223-230. Într-un raport al Biroului 2 al Secţiei a 2-a Informaţii din Marele Stat Major, 
datat 22 august 1930, se consemna răspândirea, din nou, a zvonului privind aducerea pe Tronul Ungariei a lui Otto de 
Habsburg, ca o ripostă la Restauraţia din România. În context, lordul Rothermere, în discursul său la dineul oferit în cinstea 
delegaţilor unguri la Conferinţa interparlamentară de la Londra, a promis tot concursul pentru revizuirea Tratatului de la 
Trianon. – ibidem, f. 235-236. Lordul Rothermere semna în „Daily Mail” un articol, în care deplângea soarta celor trei 
milioane de unguri lăsaţi în afara frontierelor Ungariei datorită Tratatului de la Trianon, a cărui revizuire o cerea – ibidem. 
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Conştienţi de rolul avut, imediat după reuşită şi-au pretins răsplata. Cum era de prevăzut, au 
întâmpinat o opoziţiei la încercarea de a obţine cât mai mult din puterea politică şi economică, mai 
ales din partea partidului aflat la guvernare şi a intransigentului său preşedinte.  

Între cei veniţi odată cu regele s-a creat o solidaritate deosebită: se susţineau reciproc în obţinerea 
unor funcţii în stat sau a unor avantaje materiale; în înfruntarea cu partidele politice; în influenţarea regelui. 
Grupul respectiv a pătruns – direct sau prin intermediari – în toate domeniile de activitate, ajungând să 
controleze, practic, întreaga societate românească. Se folosea de toate pârghiile posibile, inclusiv de 
propriile servicii secrete de informaţii. Unele acţiuni ale lui nu erau cunoscute nici de rege.  

Astfel s-a format Camarila regală care, timp de zece ani, a avut un rol profund negativ în 
România. O conducea amanta regelui, Elena Lupescu. Compoziţia Camarilei a suferit anumite 
schimbări – fie prin creşterea sau descreşterea importanţei unor membri; fie prin eliminarea unora 
dintre ei şi venirea altora; constantă a fost numai poziţia Elenei Lupescu. 

Imediat după Restauraţie, începe bătălia pentru intrarea în Camarilă sau sub protecţia ei. 
Pentru atingerea acestor ţeluri erau folosite metode variate de atragere a bunăvoinţei lui Carol ori a 
figurilor mai importante din Camarilă.  

Mulţi îşi descopereau un trecut în care fuseseră prigoniţi pentru credinţa lor faţă de Carol şi-l 
atenţionau pe rege asupra acestui trecut; bineînţeles, prigoana suferită cerea o răsplătire pe măsură. 
Printre aceştia se aflau şi ofiţeri, precum colonelul Ilie Dumitrescu, comandantul Regimentului 12 
Cantemir, cu garnizoana la Bârlad, care-i scria regelui despre urmărirea lui de către autorităţile 
militare, începând cu august 1927, pentru sentimentele faţă de prinţul exilat; fusese luna în care mai 
mulţi ofiţeri avuseseră de suferit, fiind bănuiţi că „în sufletul lor simt durerea pentru plecarea 
Maiestăţii Voastre din Ţară”. Colonelul ajungea chiar la formula „martirajul suferinţelor mele”, deşi 
„martirajul” nu-l împiedicase să fie comandant de regiment. Încheia – cu evidenta dorinţă de a-i 
face pe plac lui Carol – exprimându-şi ura faţă de Partidul Naţional Liberal.16  

Însă, cei mai mulţi aspiranţi la un loc în preajma regelui şi a Camarilei au adoptat metoda 
clasică: s-au folosit de vanitatea lui Carol, căruia i-au adus elogii nemaiîntâlnite până atunci la 
adresa unui suveran al României; toate au fost primite şi, de multe ori, răsplătite, chiar în cazul când 
erau de-a dreptul fanteziste sau de-a dreptul ridicole.  

Astfel a început crearea cultului personalităţii lui Carol, al cărui apogeu a fost atins în timpul 
Dictaturii Regale. La 13 august 1930, un poet minor, din Timişoara, Volbură Poiană Năsturaş – care 
publicase versuri de război în „Neamul Românesc” al lui Nicolae Iorga, în 1917-1918 –, îl anunţa 
pe Constantin (Puiu) Dumitrescu, secretar al regelui, că a instituit un premiu pentru poezii dedicate 
Restauraţiei şi încoronării. Juriul urma să se întrunească la Bucureşti, pe 1 septembrie; era format 
din Nicolae Iorga şi Octavian Goga; va urma şi editarea unui volum cu titlul Poezia încoronării. El 
trimitea şi o mostră de astfel de poezii: „Trăiască al II-lea Carol! Trăiască! / Într-însul urmaşul de 
rege; / Coroana cuprinde şi frumuseţea regească, / Şi creştetul Ţării întregi.”17  

Tot către Puiu Dumitrescu erau trimise, pentru a fi prezentate regelui, o mulţime de creaţii poetice 
şi muzicale de glorificare a Restauraţiei; aveau titluri semnificative: Hora României Mari, Închinare M.S. 
Regelui Carol al II-lea, Unire şi înfrăţire. Marş patriotic etc. 18  Mulţi oameni de cultură serioşi, 
personalităţi adevărate, încercau să se impună atenţiei regelui, măgulindu-l prin trimiterea operelor lor. 
Între ei, istoricul şi profesorul universitar ieşean Orest Tafrali, care-i oferea lui Carol revista ce o conducea 
– „Artă şi arheologie”. Lucian Blaga trimitea două exemplare din creaţia sa, Eonul dogmatic.19  

O serie de şcoli încep să solicite aprobarea pentru a lua numele de Carol al II-lea.20 Şi sportivii 
s-au grăbit; la 9 decembrie 1930, Federaţia Română de Fotbal solicita secretarului Dumitrescu un tablou 
                                                 
16 Idem, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 19/1930, f. 1-4. 
17 Idem, dosar 157/1930, f. 41-42. Presa greacă anunţa, la sfârşitul lui decembrie 1930, că „înaripata întoarcere a regelui a inspirat 
şi va inspira foarte mult pe poeţi. Cel mai mare dintre aceştia, Cincinat Pavelescu, a dat exemplu, cântând fericita urcare pe Tron a 
regelui, pe care Maiestatea Sa cu plăcere a ascultat-o la un miting de aviaţie la Braşov.” Aceleaşi ziare consemnau un concurs de 
poezie; unul dintre cei 300 înscrişi, Gheorghe Grigorian, declamase: „Noi, Poporul întreg, te-am rechemat de departe, ca să te 
aducem în triumf şi să-ţi strigăm bucuria noastră.” – ANIC, fond DGP, dosar 53/1927, f. 132. 
18 Idem, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 149/1930, f. 64, dosar 151/1930, f. 132-135. 
19 Idem, dosar 150/1931, f. 5-6, 48. 
20 Idem, dosar 158/1930, f. 78. 
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al regelui, cu autograf, spre a-l afişa în sala de şedinţe. 21  Materialele laudative la adresa regelui 
ajunseseră atât de multe, încât au fost adunate în dosare speciale păstrate în Arhiva Casei Regale.22  

Carol se va arăta permanent interesat de felul cum era privit, mai ales de către oamenii de 
cultură, chiar dacă laudele excesive ale unora erau de bănuit a fi nesincere şi interesate; erau 
acceptate pentru că aveau un merit deosebit: puteau influenţa opinia publică. Însuşi Carol a 
impulsionat folosirea, la adresa sa, a formulei „Voevodul Culturii”. Cerea mereu să i se raporteze ce 
se spune despre el, în primul rând în mediile culturale. Pentru perioada de început a domniei, cea 
mai măgulitoare relatare îi venea de la Paris, de la Dinu Cesianu: „D-ra Văcărescu este în culmea 
fericirii şi într-o admiraţie devotată faţă de Majestatea Voastră.”23  

Apar, în corespondenţa trimisă regelui, formule tot mai linguşitoare, din partea unor anonimi 
sau a unor apropiaţi ai Palatului. Între aceştia din urmă se remarca bancherul Aristide Blank; în 
Memoriul din 25 august 1930, privitor la situaţia economică a României, el scria: „Mai presus de 
toate avem nevoie de pionierul curajos şi cuminte, cu orizonturi largi şi gândul profund. [...] Şi, 
Destinul, înţelegând rostul aşteptărilor şi speranţelor noastre, ne-a trimis pe Înfăptuitorul.”24 

Spre sfârşitul lui 1930 şi la începutul lui 1931, cultul personalităţii începe să se răsfrângă şi 
asupra unora dintre membrii Camarilei. Autorul unui memoriu adresat lui Puiu Dumitrescu scria: 
„Sunteţi omul ce pururea aţi fost şi veţi fi animat numai de dorinţa de a face bine şi nu îmbrăţişaţi 
decât cauzele drepte. Sunteţi unul dintre puţinii şi rarii oameni care, indiferent de cine i se 
adresează, răspundeţi tuturor la fel şi cu atâta bunăvoinţă că e imposibil să nu-l câştigaţi pentru 
totdeauna.” Motivaţia acestor laude maxime era scrisă în ultima frază a memoriului: „Sunteţi 
singurul care ar putea face totul în chestiunea ce vă rog.” Şi urma doleanţa respectivă.25  

Astfel de formule măgulitoare la adresa lui Puiu Dumitrescu apar tot mai des, unele conţinute 
chiar în forma de adresare: „Nobile coane Puiule, profund respectuos, am onoarea de a vă ruga să binevoiţi 
a primi omagiul din parte-mi”; „Excelenţă, fac apel la sufletul dv. nobil şi inima dv. caritabilă”; 
„Ilustrisime d-le Dumitrescu”; „Prea generos excelenţă” etc.26 După un neînsemnat accident de automobil 
al secretarului, unii îşi exprimau îngrijorarea maximă pentru sănătatea sa.27 Ziarele încep să-i menţioneze 
activitatea şi chiar excursiile prin ţară, mai ales atunci când o însoţea pe Elena Lupescu.28 

Iuliu Maniu a remarcat, imediat după 8 iunie 1930, că „lucrurile au început să se dezvolte 
nepotrivit. Influenţa anturajului său [al regelui] s-a validat fără amânare” . Maniu dorise o etapă 
intermediară în drumul lui Carol spre Tron: să intre mai întâi în Regenţă. În perioada cât ocupa postul de 
regent, să anuleze divorţul de principesa Elena şi „să se aranjeze definitiv chestiunea d-nei Lupescu”. Dar, 
sub presiunile venite din propriul partid, Maniu se văzuse nevoit să accepte urcarea imediată pe Tron a lui 
Carol, rămânând nerezolvate cele două probleme. Totuşi, obţine promisiunea soluţionării lor pentru 
septembrie 1930, în schimbul reîntoarcerii în fruntea guvernului, părăsit în favoarea lui G. G. Mironescu.29 

Maniu nu era singurul care încerca refacerea Familiei Regale. Şi Nicolae Iorga îşi fixase 
acest ţel pentru 1930, bazându-se pe influenţa pe care o avea asupra lui Carol, dar pe care o 
considera mai mare decât era în realitate. Legăturile dintre cei doi erau vechi. În 1912, Carol 
participase la Cursurile de Vară de la Vălenii de Munte, unde, pentru prima dată, avusese parte de o 
primire impunătoare, doar pentru el – erau 6.000 de participanţi la cursuri. Şi tot pentru el, special, 
istoricul ţinuse trei prelegeri sub titlul Însemnătatea românilor în istoria universală; acestea aveau 
concluzia necesarei unităţi politice a tuturor românilor. La sfârşit, se adresa direct prinţului: „Şi, 
când noi, aceştia cari am străbătut o mare parte din drumul vieţii, suntem martori ai înţelegerii 
desăvârşite, pe bază de curat ideal românesc, între cei ce vin după noi şi acela care va fi regele lor, 

                                                 
21 Idem, dosar 157/1930, f. 81. 
22 Idem, dosar 177/1930, f. 44. 
23 Idem, dosar 15/1933, f. 1. 
24 Idem, dosar 32/1930, f. 41. 
25 Idem, dosar 161/1931, f. 1. 
26 Ibidem, f. 10, 12, 15. 
27 Idem, dosar 179/1932, f. 4-5. 
28 Idem, dosar 30/1932, f. 6. 
29 Idem, fond DGP, dosar 68/1938, f. 18. 
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avem dreptul să credem că munca noastră n-a fost în zadar. Căci nimic nu poate fi mai tare pe lume 
decât un neam care, de sus până jos, este un singur suflet: de încredere, de speranţă, de luptă.”30 

Carol, care în acel moment avea 18 ani, a fost profund impresionat. Va purta un respect deosebit 
istoricului şi va reveni în mai multe rânduri la Vălenii de Munte. Aflat din nou aici, în 1936, declara: 
„Păstrez amintiri frumoase, căci la Vălenii de Munte a fost prima mea manifestare intelectuală, după ce 
şi eu, ca şi alţii, am fost aici şi mi-am luat bacalaureatul.”31 (Îşi luase bacalaureatul, în sensul adoptării 
unei gândiri mature; în realitate, bacalaureatul şi-l obţinuse cu câteva zile înainte de a veni la Vălenii de 
Munte, în iunie 1912, examenul având loc la castelul Peleş32).  

Şi prinţesa Elena fusese, în mai multe rânduri, la Vălenii de Munte. În 1928, participând la 
Cursurile de Vară, se arătase impresionată de ansamblul instituţiilor de cultură de acolo. Cu acea 
ocazie, Nicolae Iorga a iniţiat crearea în localitate a unui nou aşezământ cultural, purtând numele 
prinţesei, destinat refacerii sănătăţii studentelor sărace din Bucureşti.33 Iar în 1929, Nicolae Iorga a 
avut ideea construirii, la Vălenii de Munte, chiar a unei reşedinţe pentru principesa Elena şi fiul său 
Mihai, aici aerul fiind mult mai blând decât la Sinaia.34  

Principesa va veni la Vălenii de Munte şi în 1929, după ce trimisese istoricului o scrisoare 
de apreciere: „Ţin mai mult să vă reamintesc interesul viu şi admiraţia cu care privesc acea 
românească operă culturală ce înfăptuiţi acolo şi vă urez din toată inima o muncă rodnică şi izbândă 
deplină întru împlinirea patrioticului şi frumosului scop ce urmăriţi.”35  

Aşadar, atât Carol, cât şi Elena, aveau o preţuire deosebită faţă de Nicolae Iorga, exprimată 
public. Bazându-se pe acest fapt, istoricul a crezut că poate ajuta la refacerea Familiei Regale, locul 
ales fiind Vălenii de Munte. Cu prilejul ediţiei din 1930 a Universităţii Populare, aici a proiectat 
scena împăcării, invitându-i pe amândoi la deschiderea cursurilor. Astfel, reunificarea Familiei 
Regale s-ar fi făcut sub patronajul istoriei şi culturii naţionale. Carol ar fi fost avantajat, pentru că i-
ar fi crescut cota de simpatie în rândul populaţiei. Şi Elena ar fi fost avantajată, urcând pe Tronul 
României. Şi aşezămintele de la Vălenii de Munte ar fi fost avantajate, consolidându-şi prestigiul, 
imaginea lor de loc în care problemele naţionale se puteau rezolva. 

Încă o dată, Nicolae Iorga s-a dovedit a fi idealist. Carol al II-lea nu avea de gând să pună 
interesul Ţării mai presus de propriile-i plăceri, aşa cum nu a făcut-o vreodată. De altfel, nici principesa 
Elena nu era de acord cu o împăcare, nici măcar de ochii lumii, având deja o viaţă personală ce-l 
excludea pe Carol. Dar, nici unul dintre cei doi nu ar fi vrut să-l supere pe istoric – fie pentru interesele 
politice de viitor pe care le avea, în cazul lui Carol, fie pentru că, în cazul Elenei, Iorga ştiuse să o aducă 
în atenţia opinie publice, ceea ce-i satisfăcea orgoliul. Ca urmare, au ales calea de mijloc, printr-o 
evidentă înţelegere; au venit amândoi la Vălenii de Munte în 1930, dar separat, în zile diferite. La 
deschiderea Universităţii Populare, în ziua de 15 iulie, a venit Elena; a fost primită cu o ceremonie 
impunătoare. Cum nu avea titlul de regină, Nicolae Iorga a folosit (ca şi în anul anterior) un apelativ 
istoric – Măria Ta –, ceea ce avea aceeaşi semnificaţie. Amintea de zilele bune şi de cele rele pe care le 
trăise în mijlocul românilor şi, aluziv, îşi arăta dorinţa de a ajunge din nou la zile bune, ceea ce, în 
situaţia de atunci, însemna statutul de regină. Amintind de casa ce se construia, ca proprietate a Elenei la 
Vălenii de Munte, istoricul se întreba: „Cine ştie ce se va cuprinde în această casă?” Şi-şi exprima 
speranţa: „Doresc înţelepciune şi mărire, doresc noroc, dar, înainte de toate eu, vechiu gospodar şi 
părinte a opt copii, înşiraţi în slujba Ţării, doresc aci o fericire de familie.”36  

                                                 
30 Nicolae Iorga, Trei lecţii de istorie. Despre însemnătatea românilor în Istoria universală. Ţinute pentru A.S.R. 
Principele Carol la deschiderea Cursurilor de Vară din Vălenii de Munte, 1912; Petre Ţurlea, Nicolae Iorga la Vălenii 
de Munte, Editura România Pur şi Simplu, Bucureşti, 2008, p. 146-151. 
31 „Neamul Românesc” din 16 august 1936. 
32 Petre Ţurlea, Bacalaureat la Castel, în „Historia”, VII, 59, noiembrie 2006. 
33 „Neamul Românesc” din 3 iulie 1928. 
34 Idem din 26 iulie 1929. 
35 Idem din 16 iulie 1929. Pentru vizitele principesei Elena la Vălenii de Munte în 1928-1929, vezi şi Petre Ţurlea, 
Nicolae Iorga la Vălenii de Munte, Editura România Pur şi Simplu, Bucureşti, 2008, p. 284-285, 460. 
36 Cuvântarea d-lui N. Iorga la deschiderea cursurilor de vară către M.S. Doamna Ţerii, Vălenii de Munte, 15 iulie 
1930. În prima prezentare a deschiderii Cursurilor de vară din acel an – apărută în „Neamul Românesc” din 17 iulie 
1930 – se menţiona vizita „M.S. Elena, mama Voevodului Mihai şi soţia regelui”; deşi cei doi divorţaseră din 1928. 
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Cuvântarea istoricului a fost imediat publicată într-o broşură, la Tipografia „Datina 
Românească” din Vălenii de Munte, având pe copertă menţiunea „Către M.S. Doamna Ţării” şi în 
interior două fotografii: a regelui Carol al II-lea şi a principesei Elena, uitându-se unul la altul; 
evident, era un mesaj de împăcare către cei doi.  

Carol va veni la Vălenii de Munte pe 12 august 1930. Lucrurile fiind acum clare – după 
refuzul unei participări comune la inaugurarea cursurilor –,. Nicolae Iorga nu a mai făcut nici o 
aluzie la mariajul regal; broşura în care a publicat textul cuvântării sale de întâmpinare a regelui nu 
mai avea fotografia Elenei, ci doar pe aceea a lui Carol. Se împăcase cu gândul insuccesului. În 
prezenţa regelui va trata tema Origina şi dezvoltarea artei româneşti.37 

Despărţirea de regele Carol al II-lea rămânând definitivă, principesa Elena stabilindu-se în 
Occident, destinaţia aşezământului ce-i purta numele nu mai putea fi îndeplinită. Ca urmare, în vara 
lui 1933, prin generalul Condeescu, principesa 1-a anunţat pe Nicolae Iorga că dăruieşte clădirea ce se 
construia la Vălenii de Munte Şcolii de Misionare Morale şi Naţionale „Regina Maria” din localitate. 
Istoricul îi trimitea o telegramă de mulţumire: „Dorinţa mea şi a tuturor celor ce au ajutat cu atâta 
iubire a fost să putem avea pe A.S.R. în acest loc care i-a plăcut, măcar câteva zile pe an. Împrejurări 
triste, pentru înlăturarea cărora am făcut tot ce mi-a fost cu putinţă, ni-au răpit această bucurie. Dacă 
A.S.R. e adusă a nu mai putea veni la noi, vom păstra casa pe care o reuneşte cu aşezămintele de aici 
în aşa fel încât, orice destinaţie obişnuită i se va da, să fie oricând gata a primi pe aceea care a 
răspândit atâta bunătate din farmecul personalităţii sale asupra Ţării, unde o vedeam purtând Coroana 
României. Numele A.S.R. va rămânea legat de fundaţia pe care binevoieşte a o face.”38 

Carol şi-a început domnia cu mulţumiri adresate celor care-l ajutaseră să o capete şi cu plata datoriilor 
către cei ce-l susţinuseră direct.39 Tot printre primele măsuri adoptate a fost sancţionarea noii Legi a listei civile, 
pe 26 iunie 1930, adoptată de cele două Camere ale Parlamentului la 18 şi 20 iunie. Carol primea 40.000.000 
lei pe an; regina Maria 20.000.000 lei; principesa Elena (care apărea cu formula Majestatea Sa, fără a avea şi 
titlul de regină) 7.000.000 lei; Mihai (Mare Voevod de Alba Iulia) 7.000.000 lei.40 

În ciuda promisiunii făcute lui Iuliu Maniu, regele nu avea de gând să-şi refacă mariajul cu 
fosta sa soţie şi nici să renunţe la amantă. Reîntors în Bucureşti – după două săptămâni de concediu 
la Sovata, unde stătuse liniştit, încrezător în cuvântul regelui – Iuliu Maniu a găsit situaţia 
schimbată; Carol nu mai accepta încoronarea şi nici împăcarea cu principesa Elena, ceea ce însemna 
şi păstrarea amantei. Camarila, mai ales prin articolele lui Nae Ionescu, a început să-l atace pe 
Maniu; era uşor de bănuit drept cauză intransigenţa sa faţă de conducătoarea Camarilei, Elena 
Lupescu. În decembrie 1934, Maniu va prezenta momentul: „Întâmplător am aflat că d-na Lupescu 
s-ar fi reîntors în Ţară. Nu am voit să cred. Am întrebat pe directorul Siguranţei, pe d-nii Cădere şi 
Bianu; ei au negat. Am întrebat pe dl. Vaida; nu ştia nimic. L-am întrebat din nou pe dl. Bianu, care 
mi-a răspuns că este vorba de o altă doamnă Lupescu. Am aflat, totuşi, că ar fi venit în Ţară la 4 
august 1930 şi că stă la Foişor. Întrebaţi din nou, d-nii Vaida, Cădere şi Bianu, ei spuneau că nu ştiu 
nimic. Nu puteam nimic dovedi, dar vedeam efectele prezenţei d-nei Lupescu în atitudinea M.S. 
Regelui. Am constatat pe urmă, fără nici o îndoială, că d-na Lupescu este în Ţară. Extrem de obosit 
şi văzând că, în asemenea condiţiuni, nu este posibilă o guvernare cu rezultate, mi-am dat demisia, 
pe care M.S. Regele a primit-o cu vădită plăcere.”41 

                                                 
37 „Neamul Românesc” din 15 august 1930. Prezentarea încercării lui Nicolae Iorga de a reface Familia regală apud 
Petre Ţurlea, Nicolae Iorga la Vălenii de Munte, Editura România Pur şi Simplu, Bucureşti, 2008, p. 285-287. 
38 Nicolae Iorga, Memorii, vol. VII, p. 96-97. În Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1602/1930 se publică Decretul 
Regal prin care se deschidea, pe seama Ministerului de Finanţe, asupra exerciţiului bugetar 1930, un credit extraordinar 
de 500.000 lei „pentru a se acorda ca subvenţie la construirea palatului M.S. Elena din Vălenii de Munte”. Are 
semnătura ministrului Finanţelor, Mihai Popovici; este datat 13 octombrie 1930; nu are semnătura lui Carol al Il-lea – 
ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 44/1930, f. 1-2. 
39 Idem, dosar 203/1930, f. 1. Pentru datoriile către personalul de zbor care asigurase venirea lui Carol pe cale aeriană, vezi şi 
Valeriu Avram, Aviaţia şi Restauraţia, în MI, XLIV, 1(514), ianuarie 2010, p. 28-30. Un mecanic de aviaţie al Flotilei de luptă 
care asigurase venirea lui Carol, Valeriu Ciubotă, încerca, în 1939, să vândă unei instituţii de Stat pentru a fi dăruite regelui, 
documentele de bord ale avionului cu care se făcuse zborul de la Cluj la Bucureşti – ANIC, fond DGP, dosar 250/1939, f. 42. 
40 Idem, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 11/1930; „Monitorul Oficial”, I, nr. 140, 27 iunie 1930. 
41 ANIC, fond DGP, dosar 68/1938, f. 18-19. Intrarea în România a Elenei Lupescu a trezit mare interes din partea 
ziarelor occidentale. Corespondenţii lor au întrebat insistent la Subsecretariatul de Stat pentru Presă de pe lângă PCM; li 
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Voci dirijate de la Palatul Regal – ca aceea a lui Constantin Argetoianu – au început să 
susţină, în presă, necesitatea ca regele, care trebuia să conducă Ţara, să fie „scutit de alte 
preocupări” precum cele familiale; divorţul de principesa Elena trebuia considerat ca definitiv.42 

La plecarea lui Iuliu Maniu din fruntea guvernului, regele a răsuflat uşurat; era prima sa 
victorie, după Restauraţie, împotriva intransigentului lider al PNŢ. Vor urma şi altele. Maniu avusese 
şi altă posibilitate de acţiune – subliniată de Pamfil Şeicaru43: putea să o aresteze pe Elena Lupescu şi 
să o expulzeze, pe motiv că a intrat în România cu paşaport fals. Opinia publică ar fi fost de partea 
primului ministru şi regele ar fi trebuit să se încline. Dar, Maniu nu era omul măsurilor radicale. 

După faza şederii secrete la Sinaia, Elena Lupescu a fost adusă la Bucureşti, într-o vilă de pe 
Aleea Vulpache. Vila a devenit centrul Camarilei44; iar bucureştenii au denumit-o, cu o formulă 
peiorativă, „La curve”. Elenei Lupescu, în epocă, atât adversarii, cât şi apropiaţii, îi spuneau 
Duduia; era expresia cu care o desemna şi Carol.45  

Treptat, Elena Lupescu şi Camarila, în ansamblu, şi-au extins influenţa, ajungând să 
controleze evoluţia vieţii politice, întreţinând disensiunile dintre fruntaşii partidelor până la 
formarea unor dizidenţe, impunând ideea că de amanta regelui depinde venirea unora sau a altora la 
guvern – ceea ce, în bună măsură, era adevărat. 

Şi viaţa economică a României era la fel de mult influenţată de Elena Lupescu şi Camarilă 
prin jongleriile cu comenzile de Stat, care-i puteau îmbogăţi pe cei apropiaţi şi defavoriza pe 
adversari sau chiar prin trimiterea în judecată a celor indezirabili. 

În epocă, opinia publică românească şi internaţională s-a întrebat dacă între Carol şi Elena 
Lupescu nu este mai mult decât o prietenie; deseori, presa internaţională lansa zvonul unei căsătorii. 
„Bohemia”, ziar din Praga, în numărul din 9 decembrie 1930, scria că principesa Elena a părăsit 
România şi Elena Lupescu „este de fapt soţia regelui”.46  

La începutul lui 1933, „Sunday Express”, din Londra, credea că regele Carol va părăsi 
România, pentru a se putea căsători cu Elena Lupescu; şi, ca să trăiască în străinătate, trimisese deja 
în băncile occidentale 300.000 lire sterline.47  

Repetat s-a scris despre dorinţa lui Carol de a ocoli interdicţia unei căsătorii morganatice; a 
încercat să provoace înfierea amantei sale de către un reprezentant al unei case domnitoare din 
Europa, contra unei sume majore de bani.  

În august 1933, un ziar din Anglia, „Daily Express” şi unul din Cehoslovacia, „Prazsky Vecernik”, 
anunţau: Frumoasa cu păr roşu pe Tronul României. Regele Carol se însoară cu Elena Lupescu. Va fi 
adoptată de un oarecare rege din Europa şi botezată? Căsătoria urma să aibă loc în 1934.48  

Tot în Cehoslovacia, „Espress Poranny” din 1 septembrie 1933 titra: Doamna Lupescu se va urca 
pe Tronul României şi relua ideea cu înfierea de către un reprezentant al unei case domnitoare.49  

„Illustrovany Zprovodoj”, din Moravska Ostrava, pe 7 septembrie 1933, trata umoristic 
subiectul: Regele are grijă de doamna de Pompadour.50  

                                                                                                                                                                  
s-a răspuns negativ; idem, dosar 10/1930, f. 30. Cu toate declaraţiile sale anterioare – conform cărora „se va sacrifica” şi 
nu va veni în Ţară cu Carol –, Elena Lupescu a făcut presiuni majore asupra acestuia, chiar din iunie 1930, pentru a o 
aduce în România. Vezi Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul..., vol. III, p. 102. 
42 „Universul” din 30 noiembrie 1930. Că acţiunea lui Constantin Argetoianu avea la bază un imbold al lui Carol era 
remarcat şi de ziarele străine; „Elefteron Vima”, Atena, 10 decembrie 1930, scria că „Regele contraatacă prin 
Argetoianu” – ANIC, fond DCP, dosar 53/1927, f. 160-161. 
43 Pamfil Şeicaru, Istoria partidelor Naţional, Ţărănist şi Naţional-Ţărănesc, Bucureşti, 2000, p. 332. 
44 O prezentare detaliată a momentului Restauraţiei şi al întemeierii Camarilei în Bucureşti, la Ioan Scurtu, Istoria 
românilor în timpul celor patru regi..., vol. III, p. 65-105. 
45 Vezi însemnările zilnice ale lui Carol al II-lea, sub titlul Între datorie şi pasiune, cinci volume publicate de Marcel 
Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, 1994-2001. 
46 ANIC, fond MPN, II, Presa Externă, dosar 312, f. 1. Şi în România mulţi credeau în existenţa căsătoriei Carol – Elena 
Lupescu; un manifest anticarlist, răspândit în Oltenia în 1933, acuza „cununia cu evreica Wolf (Lupescu)” – idem, dosar 472, f. 1. 
47 Idem, dosar 289/1930, f. 101. 
48 Idem, dosar 312, f. 39. 
49 Idem, dosar 289, f. 111. 
50 Idem, dosar 312, f. 33; şi „Moraw. Slez. Denik”, 31 august 1933 – Regele Carol se însoară cu d. Lupescu; „Prager Tageblatt”, 
10 septembrie 1933 – cu articolul Roşcata Lupescu. Vezi şi ANIC, fond MPN, II. Presa Externă, dosar 312, f. 3, 42. 
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În aceeaşi lună, subiectul era tratat pe larg şi de presa poloneză, ca şi de aceea din SUA. Un 
ziarist american remarca: Elena Lupescu „în afară de farmecul ei fizic, este o individualitate 
interesantă, energică, prudentă şi care posedă o sensibilitate sinceră feminină. În orice caz, este 
superioară regelui Carol.”51  

În timpul crizei politice din ianuarie 1934, „Daily Mail” – şi, după el, mai multe ziare 
europene – afirma că „Elena Lupescu a fost aceea care, în 1930, 1-a adus pe Tron pe Carol, 
„sperând că se va încorona regină”.52  

Dacă erau sau nu căsătoriţi a interesat presa chiar şi după abdicarea lui Carol. Ataşatul de 
presă român la Washington, Boncescu, telegrafia la Bucureşti, la 20 septembrie 1940: „Ziarele 
publică o ştire aflată de la o rudă a doamnei Lupescu, actualmente [la] New York. Carol [şi] Elena 
Lupescu au fost căsătoriţi secret [la] Londra [în] 1929. Faptul [era] cunoscut numai de câteva 
persoane, inclusiv regina Angliei.”53 

Chiar din momentul revenirii în Ţară a Elenei Lupescu, majoritatea opiniei publice 
româneşti a avut o reacţie negativă faţă de ea şi faţă de Camarilă în ansamblu; reacţia s-a menţinut 
toată perioada domniei lui Carol al II-lea, amplificându-se mereu. De reţinut faptul că, pentru 
această atitudine a majorităţii românilor, nu a fost nevoie de vreun impuls din partea unor partide de 
opoziţie sau a unor personalităţi.  

La rândul său, Carol a avut parte de o campanie ostilă, pe tema Camarilei şi a amantei. Cu 
menţiunea că ostilitatea faţă de rege era mult inferioară celei faţă de Camarilă. Carol a fost nevoit să 
se apere permanent faţă de această campanie, folosind instituţiile Statului. Primul moment de 
intervenţie al acestor instituţii, în apărarea regelui, dar şi a amantei sale, faţă de atacurile din presa 
occidentală, a avut loc imediat după Restauraţie. Pe 12 septembrie 1930, Grigore Gafencu, 
subsecretar de Stat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, în absenţa din Bucureşti a primului ministru, 
Iuliu Maniu, a transmis o telegramă cifrată tuturor ataşaţilor de presă români din străinătate: 
„Deoarece ştirile răuvoitoare – se scria – şi absurde care circulă în presa străină cu privire la 
Majestatea Sa Regele nu au fost întotdeauna dezminţite de d-voastră cum se cuvenea, vă rugăm să vă 
conformaţi de acum înainte, cu stricteţe, la următoarele instrucţiuni: 1. Informaţiile privitoare la viaţa 
intimă a Maiestăţii Sale Regelui, în legătură cu noi planuri de căsătorie sau în legătură cu persoane 
străine de Curtea Regală şi de Familia Maiestăţii Sale, trebuiesc numaidecât categoric dezminţite. 2. 
Vă veţi da toată silinţa să preveniţi asemenea informaţii şi campanii, de acord cu şeful misiunii de 
care depindeţi, prin intervenţii directe pe lângă ziare, agenţii de presă şi asociaţii de presă. 3. Veţi da 
cât mai multă publicitate informaţiilor exacte cuprinse în interviurile şi articolele acelor ziarişti străini 
care au fost primiţi de Maiestatea Sa la Bucureşti şi la Sinaia şi care şi-au dat seama atât de atmosfera 
în care regele Carol lucrează, cât şi de cuvintele şi de vederile sale adevărate. 4. Veţi insista asupra 
hotărârii Maiestăţii Sale, exprimată în mai multe rânduri în mod precis şi categoric, să domnească în 
spiritul Constituţiei şi al legilor fundamentale ale Ţării. Veţi primi cu poşta declaraţiile făcute de 
Maiestatea Sa corespondentului ziarului «Daily Herald» din Londra.”54 

                                                 
51 Idem, dosar 357, f. 9.  
52 Ibidem, f. 56. 
53 Idem, dosar 1142, f. 3. 
54 Idem, dosar 289, f. 1-2. Cel mai mult supărase, la Bucureşti, un articol întins – apărut în „Eliniki”, 12 şi 15 decembrie 
1930 – prezentând, literar, o scenă fierbinte între Carol şi Elena Lupescu – ANIC, fond DGP, dosar 53/1927, f. 39-40, 
43. În condiţiile unei intense campanii împotriva cuplului Carol – Elena Lupescu dusă de presa greacă la sfârşitul lui 
1930, pe 17 decembrie, noul subsecretar de Stat la Ministerul de Interne, Armand Călinescu (în guvernul G. G. 
Mironescu), transmitea prefecţilor, inspectorilor generali de poliţie, chestorilor şi şefilor poliţiilor din oraşe: iniţiatoarele 
campaniei – ziarele „Eliniki” şi „Elefteron Vima” – urmau să fie confiscate, dacă intrau în România. De asemenea, 
diriginţii de poştă trebuiau să controleze toate ziarele străine, în orice limbă erau tipărite, iar cele care aveau articole 
împotriva lui Carol şi a Elenei Lupescu „vor fi reţinute de la expediere” – ANIC, fond DGP, dosar 53/1927, f. 47. În 
urma acestui ordin, poliţia a confiscat, în toată ţara, ziarele incriminate; foarte multe procese verbale anunţau 
confiscările: ibidem, f. 48-116, 125-131, 133-138, 141-143, 146-159, 162-185. A fost făcută şi o intervenţie 
diplomatică, pe lângă guvernul elen, în urma căreia Legaţia Greciei la Bucureşti, pe 16 decembrie 1930, a transmis la 
Atena: Campania ziarelor greceşti „nu corespunde realităţii” şi avertiza: „În interesul bunelor raporturi cu România se 
impune a se lua măsurile necesare ca această campanie să înceteze” – ibidem, f. 46. În momentul când nu au mai apărut 
articole supărătoare pentru Palatul Regal, interdicţia a fost ridicată, prin ordinul din 29 ianuarie 1931 – ibidem, f. 190. 
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Elena Lupescu şi Camarila nu şi-au dat osteneala să atragă opinia publică, ori măcar să-i 
reducă ostilitatea; ştiindu-se puternică prin slăbiciunea şi interesul regelui, Elena Lupescu îi privea 
pe români cu dispreţ. Dar, dorea să fie permanent la curent cu tot ce se spunea despre ea, cu toate 
acţiunile ostile puse la cale împotriva ei. În acest scop a folosit instituţiile Statului, dar şi-a format şi 
un serviciu propriu de informaţii.  

Din când în când era alungat câte un membru marcant al Camarilei, act arătat ca fiind 
expresia simţului de dreptate al regelui; aşa a fost cazul lui Puiu Dumitrescu în 1934, sau al lui Max 
Auschnitt în 1939. Erau acţiuni care trebuiau, în acelaşi timp, să servească de învăţătură celorlalţi 
membri ai Camarilei pentru a păstra ierarhia în cadrul acesteia; regula esenţială era ca nimeni să nu 
conteste rolul conducător al Elenei Lupescu sau să-i aducă vreo critică. 

Ostilitatea opiniei publice faţă de Camarilă, deşi nu a fost o urmare a acţiunii unor forţe politice, ci 
s-a format spontan, totuşi s-a împletit cu manifestările, pe aceeaşi linie, din lumea politică. Unii politicieni 
au abordat subiectul convinşi că fac un bine Ţării; alţii doar pentru a da satisfacţie opiniei publice. 

Chiar din toamna lui 1930, când nu se conturase încă precis efectul negativ major pe care 
Camarila îl va avea asupra României, a fost înregistrată, de către Siguranţă, respingerea fermă a 
acesteia. Elena Lupescu a devenit personaj popular simbolizând răul, care era opus personajului 
pozitiv, întruchipat de principesa Elena. Era, evident, aici şi o exagerare, principesa urmărind şi ea 
obţinerea – şi pe baza acestei simpatii populare – a unor avantaje materiale, concrete şi cât mai 
mari, chiar din averea Statului. 

Ziariştii occidentali aflaţi în România înregistrau, la sfârşitul lui 1930, ecourile, în rândul opiniei 
publice româneşti, constituirii Camarilei; astfel, presa occidentală a înregistrat ca şi certitudini toate 
zvonurile care circulau prin Bucureşti; mai ales cele care impresionau cititorii. Astfel, s-a scris că 
principesa Elena ar fi fost ameninţată cu brutalitate de către oamenii lui Carol: dacă mai agită problema 
rolului său în cadrul Familiei Regale, va fi „aruncată peste hotare”. În mahalalele bucureştene, 
subiectele principale de discuţie erau: „Regele este cu Lupeasca la Sinaia”; „Regele s-a vândut 
jidanilor”; „Regele se va căsători cu jidanca”; „Regele vrea să vândă totul jidanilor”; „Regele are 
deasupra patului portretul Elenei Lupescu, pe care-l ţine şi pe birouri, înconjurat de flori”; „Elena 
Lupescu este peste tot – la Palatul Regal din Bucureşti, la castelul din Scroviştea, la Peleş”. Se adăugau 
zvonurile privind achiziţiile materiale majore ale amantei regelui: un palat costând şase milioane lei; o 
moşie costând zece milioane lei etc. 55  Se mai spunea că datorită Elenei Lupescu, regele refuză 
împăcarea cu fosta sa soţie.56 Erau, în toate acestea, şi unele exagerări.  

A fost creat un adevărat folclor pe tema Elena Lupescu. În decembrie 1930, un maior, 
invalid de război, din Teişani, jud. Prahova, a răspândit versuri ofensatoare la adresa Coroanei şi a 
Camarilei; a fost arestat şi judecat de Tribunalul Ilfov. Cum era erou de război, nu a fost trimis la 
puşcărie, ci la ospiciu, „dovedindu-se iresponsabilitatea sa”, formulă convenabilă autorităţilor.57 

Direcţia Generală a Poliţiei (DGP), urmărind interesul regelui, a început să centralizeze 
ştirile despre „zvonurile şi clevetirile” împotriva Coroanei şi Camarilei. În prima parte a lui 1931, în 
rapoartele lunare a apărut rubrica Discuţiuni în public. Aflăm, din raportul centralizator al DGP pe 
ianuarie 1931, că: „În toate straturile sociale se comentează defavorabil faptul că Elena Lupescu se 
găseşte la Peleş” şi că „din această cauză, M.S. Elena nu acceptă împăcarea cu M.S. Regele”; „Se 
vorbeşte că M.S. Regele Carol ar fi căsătorit legitim la Londra cu Elena Lupescu”; „Carol al II-lea 
vrea să modifice Statutul Casei Regale pentru a se căsători cu Elena Lupescu”; „Carol i-a cumpărat 
acesteia, în Bucureşti, o casă cu opt camere”; „Iuliu Maniu ar fi fost invitat, în ultimele zile ale 
guvernării sale, la Sinaia, la masă, de către Carol, dar a apărut Elena Lupescu” şi „Maniu a 
comunicat regelui că nu poate să participe la masă [...] şi că trebuie să plece la Bucureşti. Cu toate 
stăruinţele M.S. Regelui, Maniu a plecat la Bucureşti şi a doua zi şi-a depus demisia.”58 

Presa internaţională a fost, în general, ostilă Elenei Lupescu şi Camarilei, cu excepţia 
publicaţiilor evreieşti. Cea mai ostilă s-a arătat presa din Grecia, ţara de origine a principesei Elena, 

                                                 
55 Idem, dosar 10/1930, f. 49. 
56 Ibidem, f. 42.  
57 Ibidem, f. 40. 
58 Ibidem, f. 120-126. 

 104



 

adversara amantei regelui. Profitând de contextul formării Guvernului Iorga, în aprilie 1931, ziarul 
„Proti” din Atena avea un articol de fond cu titlul Prevederi îngrijorătoare pentru afacerile României. 
Înrâurirea Magdei Lupescu. Considera că Elena Lupescu „a jucat rolul întâi în timpul crizei ministeriale 
din urmă, cât şi cu prilejul plecării de alaltăieri a reginei Elena din Bucureşti la Belgrad. Ea a impus 
numirea domnului Argetoianu la Interne, cu toate obiecţiunile aduse de domnul Iorga. Şi, nu mai puţin, 
a contribuit dânsa la îndepărtarea domnului Titulescu de la Putere. Având o mare înrâurire asupra 
regelui, ea a stăruit ca regina Elena să fie îndepărtată din România. În zadar s-a opus domnul Iorga în 
contra acestei măsuri, precum şi regele Alexandru al Iugoslaviei în cursul întâlnirii sale din urmă cu 
regele Carol. Regele României nu a putut fi înduplecat şi îndepărtarea reginei Elena a fost înfăptuită 
chiar în timpul când principele moştenitor, fiul lor, era încă grav bolnav.”59 

Regele Carol al II-lea şi-a rezolvat cu greu problemele legate de fosta soţie, principesa 
Elena, mai ales din cauza cererilor materiale ale acesteia şi a cererilor privind raporturile sale 
viitoare cu Mihai. Prinţesa a scos în faţă, pentru uzul opiniei publice, doar dorinţa sa de a fi cât mai 
mult împreună cu fiul său; astfel, a apărut doar în postura de mamă iubitoare, urgisită de fostul soţ şi 
amanta acestuia, atrăgându-şi simpatii largi atât în ţară, cât şi în străinătate. 

După ce, în 1930, regele arătase clar că nu vrea să-şi refacă mariajul cu fosta soţie – de 
altfel, nici aceasta nu dorea o asemenea soluţie – au trecut peste doi ani până când s-a ajuns la o 
formulă definitivă. Pentru a o grăbi, principesa Elena a întreţinut, în presa occidentală, o campanie 
împotriva lui Carol, cu un ecou major în rândul opiniei publice. De aceea, la cererea venită de la 
Bucureşti, legaţiile României de la Londra şi Paris au încercat să stopeze articolele împotriva 
regelui, recurgând şi la cumpărarea bunăvoinţei unor ziarişti. Într-o scrisoare către Carol a unuia 
dintre apropiaţii Camarilei, ministrul român la Paris, Dinu Cesianu, se consemnau intervenţiile sale 
pe lângă presa franceză pentru a opri campania contra regelui; ministrul a făcut „o strădanie 
enormă”; credea în existenţa, în Franţa, a unui „focar de infecţie, întreţinut şi din Ţară şi de aici 
(întreţinut – la propriu şi la figurat)”.60  

În acelaşi moment, într-o scrisoare trimisă din Londra lui Puiu Dumitrescu, la 30 mai 1931, 
se anunţa campania de presă contra lui Carol şi în Marea Britanie şi se cerea contracararea ei de la 
Bucureşti, pentru că Legaţia se arătase a fi ineficientă: nu reuşise nici măcar să publice o dezminţire 
asupra ordinului presupus de expulzare a principesei Elena, apărut în ziare. „Ce vrei mai trist şi 
dezgustător spectacol – întreba emitentul – ca persecuţia unei femei, lăsată pe drumuri fără bani, 
prizonieră, alungată, separată cu forţa de copil şi de casă, de prieteni, de familie! Iată strigătul din 
toate cluburile. Femeile sunt furioase. Biserica este furioasă. Şi-n această ţară a «femeilor», astfel de 
porcării sunt permise a fi publicate, iar Legaţia nu face nimic pentru a apăra Suveranul. [...] Mă 
îngrijorez când văd că iubitul nostru rege este calomniat atât.”61 

Având în vedere originea greacă a principesei Elena, primele care i-au sărit în ajutor au fost 
ziarele greceşti; „Proiia” („Dimineaţa”) anunţa „nemulţumirea poporului de situaţia reginei Elena”; 
opinia publică românească dorea foarte mult să-l vadă din nou pe rege cu fosta lui soţie.62 „Patris” 
mai întâi îl învinuia pe Carol că vrea să instaureze o dictatură, cu ajutorul „Guvernului personal 
Iorga”; consemna faptul că, pe această temă, deja îşi arătase supărarea guvernul Franţei. Apoi, 
aborda adevăratul subiect al articolului; „De câteva zile încoace se şopteşte că foarte curând e vorba 
să izbucnească o bombă de mărimea întâi... O bombă de natură... femeiască. Elena Lupescu vrea, 
fără să facă zgomot, să ajungă la Tron”. Iar principesa Elena cerea ajutor unui grup de ofiţeri: 
„Domnilor, o mamă face apel la cavalerismul vostru şi roagă să-i apăraţi fiul minor.”63 

După ce a pozat, în Occident, ca victimă a lui Carol şi a amantei acestuia, în toamna lui 
1931, principesa Elena a hotărât să vină în România ca să facă presiuni pentru un acord cât mai 
avantajos în schimbul încetării campaniei; la sfârşitul lui octombrie a sosit la Bucureşti; cum îşi 
anunţase venirea, pe peronul Gării de Nord o aşteptau, cu flori, sute de studenţi, cei mai mulţi 

                                                 
59 „Proti”, Atena, 13 mai 1931; ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 82/1931, f. 27. 
60 ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 75/1931, f. 2.  
61 Idem, dosar 95/1931, f. 1. 
62 „Proiia”, Atena, 21 ianuarie 1931. 
63 „Patris”, Atena, 13 mai 1931. 
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legionari. Ca să evite o manifestaţie anticarlistă – de faţă fiind şi unii ziarişti străini – autorităţile au 
desprins vagonul principesei în gara Chitila şi l-au îndreptat spre gara Mogoşoaia, unde nu o aştepta 
nimeni. De aici a fost dusă la palatul de la Şosea, unde se afla şi Mihai. Studenţii au venit în faţa 
clădirii şi i-au făcut o manifestaţie de simpatie. Cenzura a oprit orice ştire pe această temă.64 

La un acord se va ajunge în februarie 1932; el prevedea ca Mihai să poată sta cu mama sa 
şase luni pe an (în ţară şi în străinătate). Dar, partea cea mai mare a acordului conţinea reglementări 
financiare: o rentă anuală pentru Elena de 7.200.000 lei; 30.000.000 lei pentru a-şi cumpăra o vilă la 
Florenţa. (Banii reprezentau contravaloarea unei vile din România, proprietate a principesei, 
preluată de Stat).65 Bineînţeles, sumele respective nu erau date de rege, ci de bugetul Statului. În 
context, Constantin Argetoianu critica setea de bani a principesei, pe seama Românei.66 

Dar, Elena nu a fost mulţumită şi-şi va relua presiunile, cu aceleaşi metode. În principal, 
dorea să nu-i fie limitate şederile în România şi să aibă un acord material cu guvernul României, de 
care putea fi mai sigură, nu cu Carol. A agitat presa occidentală numai pe tema dorinţei de a-şi 
vedea mereu copilul. Tema a avut cel mai puternic ecou în Anglia şi, bineînţeles, Grecia. S-a creat 
un larg curent de simpatie, exploatat de toate ziarele, mai ales în septembrie 1932, când Mihai a 
făcut o vizită mamei sale la Londra. În „Daily Telegraph” apărea articolul Băiatul prinţ şi mama sa. 
Întâlnire mişcătoare la Dover.67 „Sunday Dispatch” scria că „Prinţul Mihai e mulţumit că pe timpul 
acestui voiaj poate uita că a fost un pion în marea bătălie a regalităţii şi să-şi reamintească faptul că 
e numai un copil care-şi iubeşte mama şi că poate fi cu ea iar. [...] Principesa Elena se bucură că 
poate uita toată amărăciunea şi ciuda; ea îşi are copilul şi e mulţumită.”68  

Carol a găsit un pretext ca să-l aducă mai repede din Anglia pe Mihai, fapt care a stârnit noi critici. 
De la Legaţia României la Londra, pe 26 octombrie 1932, se raporta că întreaga presă din Anglia continuă 
să se ocupe de M.S. Elena, scriind că guvernul de la Bucureşti a ameninţat-o că-i va tăia subvenţia dacă nu 
va lăsa autorităţile române să aranjeze ele toate problemele care o privesc. „Daily Telegraph” şi „Times” 
considerau că opinia publică română aşteaptă o reconciliere. „Daily Herald” credea că regele „face eforturi 
disperate” pentru a nu mai fi criticat, „şi ar fi recurs la ameninţări faţă de M.S. Elena”.  

Campania de presă era, în mod evident, concertată la nivelul continentului. Ziarele austriece 
scriau aceleaşi lucruri.69 La fel cele italiene, în frunte cu cel mai important, „Corriere dela Serra”.70 În 
Franţa, „Le Latin” şi „Paris Midi” consemnau şi ele, cu indignare, regimul la care era supusă 
principesa.71  În Ungaria, se evidenţia „Magyarorság” din Budapesta.72  Legaţia de la Washington 
raporta pătrunderea aceloraşi ştiri şi în presa din SUA, „New York Herald” menţionând şi că, în timp ce 
primul ministru Maniu se întâlnea cu principesa, regele Carol se întâlnea cu Elena Lupe 73 scu.

                                                

Şi în noua fază, presa elenă a fost cea mai critică la adresa lui Carol, dar şi a României. 
„Elehnikon Mallon” („Viitorul grecesc”) publica articolul În jurul unei mame martire. Opinia 
publică internaţională despre drama Elenei. Dezaprobarea generală împotriva lui Carol; formulele 
folosite erau de tragedie antică: „În fine, românii au început să priceapă cât rău a făcut Ţării lor 
purtarea nedemnă şi inumană ce s-a arătat principesei Elena, mamă martiră, care a devenit unul din 
cele mai tragice simboluri ale epocii noastre.” Elena avea toată simpatia poporului grec şi a opiniei 
publice europene, deoarece „chestiunea a devenit europeană”;  

Când „severul şi sălbatecul colonel Grigorescu a sosit [la Londra] şi a smuls de la mama lui 
pe micul Mihai pentru a-l duce, într-un mod brutal, la Sigmaringen şi la Bucureşti”, presa engleză a 
început o campanie contra lui Carol. Se anunţa că Elena „face declaraţii zdrobitoare”. De aceea, 

 
64 Cf. Grigore Gafencu, Însemnări politice, p. 270; Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul..., vol. III, p. 121-122. 
65 Pentru amănunte despre condiţiile acordului cf. ibidem, p. 122. 
66 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine, vol. IX, p. 361. 
67 „Daily Telegraph”, 23 septembrie 1932. 
68 „Sunday Dispatch”, 25 septembrie 1932. 
69 ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 164/1932, f. 1-2; raport D. N. Ciotori, de la Londra – idem, dosar 34/1932, f. 
11-12. În acelaşi sens şi raportul unui agent al Siguranţei, trimis din Anglia („H.43”) – idem, dosar 33/1932, f. 1. 
70 Idem, dosar 34/1932, f. 13. 
71 Ibidem, f. 6-7. 
72 Idem, dosar 162/1932, f. 1.  
73 Idem, dosar 34/1932, f. 9, 16. 
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„împrumutul extern de care România avea absolută nevoie [...], pare acum imposibil”, mai ales 
după descoperirea că „Lupeasca trăieşte într-un lux nemaipomenit, care înseamnă risipă de 
milioane”. Fără împrumut, „România este distrusă”.  

În aceste condiţii, guvernul face presiuni asupra lui Carol pentru a-şi reface căsătoria şi pentru a 
o alunga pe Elena Lupescu. „Numai aşa – concluziona ziarul grec – poporul român, care azi e indignat 
de purtarea lui Carol faţa de această mamă martiră, va fi satisfăcut; opinia publică străină, care cu atâta 
simpatie urmăreşte drama principesei Elena, va fi răzbunată. Numai dându-se acestei mame martire 
dreptatea şi satisfacţia ce i se cuvin, România va putea spera în viitor la bunăvoinţa Europei.”74  

Tot la Atena, ziarul „Proia” din 10 octombrie 1932 titra: Suferinţele principesei mame. 
Cruda despărţire a principesei Elena de fiul său.75 

În contextul atât de agitat în care s-a încheiat înţelegerea definitivă între guvern şi principesa 
Elena, ziarele britanice supralicitau. „Daily Telegraph”, la sfârşitul lui octombrie 1932, publica un 
reportaj considerat „senzaţional” de Legaţia României din Londra, în raportul ei către Ministerul de 
Externe de la Bucureşti: Complot pentru detronarea regelui Carol. Ura prinţului Ştirbey contra 
monarhului. Principesa Elena întrebuinţată ca instrument de provocat tulburări. Se credea că „în 
dosul vizitei de mamă plină de afecţiune, nu era altceva decât un complot pus la cale de cel mai 
mare duşman al regelui Carol, prinţul Barbu Ştirbey. [...] Planurile au fost dejucate prin permiterea 
intrării în Ţară a principesei Elena, care venea acompaniată de ziarişti străini, care voiau să asiste la 
arestarea ei.” Elena nu ştia nimic de planul complotiştilor.76 În schimb, ziarul grec „Estia” din 15 
octombrie 1932, credea că principesa Elena a fost influenţată de regina Maria, şi ea îndepărtată de la 
Curte de către Carol, la fel ca Ştirbey; Maria o sfătuise ca „în calitate de mamă a moştenitorului să 
lupte pentru soarta fiului ei”. Se credea că regele a fost speriat. „Daily Herald” scria: „Regele Carol 
a fost informat de consilierii săi că, dacă nu va ajunge la înţelegere cu fosta soţie, Tronul său este 
primejduit.”77 Iar „New Chronicle” anunţa ameninţarea aruncată de principesa Elena: dacă cererile 
nu-i vor fi satisfăcute, se va adresa Justiţiei. 78  Presa poloneză îl considera ca „posibil factor 
împăciuitor pe Nicolae Titulescu.”79 

Regele era alertat de presiunile şi ameninţările principesei Elena. De aceea, a ordonat stricta 
ei supraveghere, prin agenţi ai Siguranţei. Unul din aceştia, infiltrat chiar în anturajul acesteia, 
raporta, pe 27 octombrie 1932, că Elena pregătea un manifest către ţară; „Anumite cercuri politice – 
dinspre vechii liberali, grupul de la «Universul», studenţi, entuziaşti de nuanţă Corneliu Zelea 
Codreanu – caută să provoace scandal şi agitaţii în jurul principesei Elena”. În manifest erau reluate 
plângerile împotriva lui Carol, pe care le prezentase şi într-un interviu apărut în „Daily Mail”. Mai 
ales, scria agentul, va susţine că „se încearcă să i se smulgă pentru totdeauna copilul din braţe.”80 

Ajuns din nou prim ministru, Iuliu Maniu, a trebuit să negocieze chiar el noul acord între 
rege şi fosta sa soţie, după ce, pe 23 octombrie 1932, aceasta a revenit în România „pusă pe 
scandal” – după expresia lui Maniu. (Mai întâi, guvernul încercase să o determine să nu vină în ţară. 
În acest scop, primul ministru i-a scris lui Caius Brediceanu, ministrul României la Viena, cerându-i 
să se ducă la Florenţa pentru a o ruga pe principesă să-şi amâne călătoria, „prezenţa ei acum fiind 
contrară intereselor superioare ale Statului”; în schimb se promitea discutarea tuturor cererilor. 
                                                 
74 „Elihnikon Mallon”, 17 octombrie 1932. 
75 ANIC, fond MPN, II. Presa Externă, dosar 279, f. 28-30. „Eleniki”, 7 decembrie 1932, titra: Calvarul unei mame soţii; 
„Elefteron Vima”, 6 decembrie 1932, prezenta Peripeţiile unei prinţese – ANIC, fond DGP, dosar 53/1927, f. 16-18, 20. 
76 „Daily Telegraph”, 27 octombrie 1932. 
77 „Daily Herald”, 28 octombrie 1932. 
78 „New Cronicle”, 28 octombrie 1932. Ştirile din ziarele britanice erau raportate la Bucureşti de către D. N. Ciotori – 
ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 27/1932, f. 5-6. Apăruse şi ştirea conform căreia, în semn de protest la 
adresa lui Carol al II-lea, principesa Elena ar fi ameninţat că va intra într-o mănăstire, fapt care ar fi întors întreaga 
opinie publică împotriva regelui, deoarece Elena „se bucură de o foarte mare popularitate” – „Proiia” şi „Elefteron 
Vima” din 26 august 1932; ANIC, fond DGP, dosar 53/1927, f. 13-14. 
79 ANIC, fond MPN, II. Presa Externă, dosar 357, f. 14. 
80 Idem, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 43/1932, f. 1. „Magyarorság”, 26 octombrie 1932, anunţa că manifestul 
fusese confiscat de poliţie. Carol a încercat să diminueze interesul opiniei publice pentru principesa Elena, prin „montarea” 
dispariţiei fotografiilor care o reprezentau din vitrinele magazinelor şi ale atelierelor fotografice; în locul lor au fost amplasate 
fotografii cu Carol şi Mihai, în posturi care subliniau dragostea paternă – ANIC, fond DGP, dosar 53/1927, f. 19. 
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„Rog – scria Maniu – a face toate sforţările posibile, cu fermitate, dar şi cu eleganţă, pentru a reuşi 
în misiunea dvs.”81 Elena nu a acceptat propunerea. O notă a Legaţiei României la Roma anunţa că 
„s-ar fi exprimat în termeni foarte aspri asupra faptului că i se interzice revenirea în Ţară.”82  

Primul ministru a acceptat cererile, numai pentru a încheia odată scandalul; iar guvernul a 
adoptat acordul la 4 noiembrie 1932.83 

Foarte repede a început răsplătirea celor care se arătaseră fideli lui Carol în timpul exilului. 
Acţiunea era coordonată de Elena Lupescu, care şi-a vizat, prioritar, rudele. Concomitent, Carol a 
început să-şi înlăture vechii adversari declaraţi din posturile pe care le deţineau, numind în loc fideli 
ai săi. Întreaga operaţie – de alungare şi de răsplătire – a trezit reacţii puternice. 

Regele a început prin schimbarea personalului Palatului Regal. Constantin Hiott a fost 
înlocuit, în postul de mareşal al Palatului, cu generalul Constantin Ilasievici. Unul din cei mai 
apropiaţi prieteni din exil, Constantin (Puiu) Dumitrescu, a ajuns secretar particular al regelui, prin 
mâna sa trecând toată corespondenţa acestuia; el devine persoana cea mai influentă pe lângă Carol, 
cu excepţia Elenei Lupescu. Deşi se arătase a fi şi el carlist, generalul Eracle Nicoleanu va fi, totuşi, 
înlocuit din funcţia de prefect al Poliţiei Capitalei, de un om mai de încredere, colonelul Gabriel 
Marinescu. Marelui adversar, prinţul Barbu Ştirbey, i s-a interzis să mai intre în Palatul Regal; se va 
autoexila, revenind în România abia după abdicarea lui Carol. Pentru a împiedica formarea unui pol 
al puterii pe lângă regina Maria, nemulţumită de rolul minor ce i se rezervase, i s-a interzis acesteia 
să facă politică; era urmărită permanent; îşi va petrece majoritatea timpului la Balcic.84 

Toţi cei neagreaţi, care se opuseseră revenirii lui Carol sau puteau să-i facă opoziţie, cei care nu 
erau agreaţi de Elena Lupescu, au devenit obiectul urmăririi permanente din partea agenţilor Siguranţei, 
dar şi a informatorilor benevoli sau plătiţi, care raportau direct regelui sau amantei sale. Regele avea un 
interes maxim, maladiv pentru activitatea, până în cele mai mici amănunte, a posibililor adversari. 

Urmărirea sistematică a început cu regina Maria. O supravegheau mai mulţi agenţi; unii 
făceau parte chiar din personalul Palatului, participând la întrevederile reginei şi putând, astfel, să 
redea conţinutul convorbirilor private. Sistemul urmăririi s-a instituit în toamna lui 1930. Din 
noiembrie 1930 datează rapoarte privind diverse întâlniri avute de regina Maria cu membri ai 
Familiei Regale sau cu apropiaţi ai acesteia, cu precizarea zilei, orei, duratei; se mergea până la 
indicarea numărului automobilului cu care veniseră invitaţii ori se făcuseră deplasările şi chiar a 
numelor şoferilor. Dintre vizitatorii din afara Familiei Regale, erau consemnaţi în vizită la regină 
Dinu Brătianu, Măriuca Cantacuzino, Barbu Ştirbey, generalul Atanasescu din Garnizoana Iaşi ş.a. 
Foarte meticulos, agentul Siguranţei menţiona şi ziarele aflate pe biroul reginei. Dintre rude sunt 
consemnate, mai des, regina Elisabeta şi soţul său, regele George al Greciei, principesa Elena.85  

Aşadar, în rapoarte se întâlneau şi nume care-i inspirau teamă lui Carol – Barbu Ştirbey şi principesa 
Elena – ceea ce îi întărea convingerea că în jurul reginei Maria se creează un centru de rezistenţă împotriva 
sa. Un raport din 2 decembrie 1930 consemna vizita reginei Maria la Teatrul Bulandra; întâlnirile cu 
principesa Ileana şi cu Cella Delavrancea; călătoria la Balcic; întâlnirea cu colonelul englez Beattye (prieten 
cu regele George al Greciei), care era şi corespondent al unor ziare din Marea Britanie.86 

Urmărirea nu a încetat nici atunci când regina a făcut o călătorie în afara ţării, la Belgrad, 
începând cu 8 decembrie 1930; de la 2 decembrie, programul vizitei în Iugoslavia era deţinut şi de 
directorul Siguranţei, care şi-a plasat oamenii peste tot.87 La întoarcerea în ţară, notele informative 

                                                 
81 Idem, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 40/1932, f. 1-2. Despre misiunea lui Caius Brediceanu cf. şi ANIC, 
fond MPN, II. Presa Externă, dosar 279, f. 49-50. 
82 Idem, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 30/1932, f. 7. 
83 Pe larg la Ioan Scurtu, Istoria Românie în timpul..., vol. III, p. 139. Textul înţelegerii dintre guvern şi principesa Elena în 
ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 34/1932, f. 21. Pe 28 octombrie 1932, Maniu afirma că cererile principesei 
erau în contradicţie cu acordul din februarie 1932 „şi înţelege să se menţină pe terenul acelui acord” – ibidem, f. 17-18. 
84 Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul..., vol. III, p. 92-93.  
85 ANIC, fond DGP, dosar 10/1930, f. 21, 23-29, 31, 33, 35. 
86 Ibidem, f. 36. 
87 Ibidem, f. 35, 43-47. 
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redau cele mai mici amănunte ale excursiei reginei pe Valea Prahovei88, ca şi ale întâlnirilor avute 
în fiecare zi din ianuarie şi februarie 1931.89 

Regina Maria ştia că este urmărită. Se plângea lui Grigore Gafencu de faptul că regele a pus 
să i se asculte telefoanele şi să i se intercepteze corespondenţa. Însă, Gafencu şi soţia sa deja 
intraseră între colaboratorii Elenei Lupescu, căreia îi relatau bănuielile reginei.90 

Este identificat şi unul din agenţii Siguranţei din anturajul reginei Maria, Lucia Caragea, ale 
cărei rapoarte ajungeau la Carol. 91  Regina interpreta supravegherea sa permanentă ca pe o 
persecuţie, de care se plângea într-o scrisoare din 19 martie 1931, către Roxana Weingartner: 
„Regimul instaurat în Ţară de fiul meu – scria – este atât de trist, încât mai degrabă nu aş vorbit 
despre aceasta. Devine din ce în ce de nesuportat, aşa încât adesea ne întrebăm cu toată seriozitatea 
dacă este pe deplin în toate minţile. [...] Este cu totul tragic să-i vezi, unul după altul, pe cei care au 
crezut în el, considerând că au fost nişte victime, lămurindu-se treptat de adevărul pe care tatăl său 
şi cu mine l-am ştiut întotdeauna. Asist la aceste terori, neputincioasă, eu însumi prost tratată, 
desconsiderată, jignită zilnic din ce în ce mai mult”. În scrisoare erau consemnaţi şi principalii 
membri ai Camarilei: „Alături de el este un om groaznic, tânăr şi teribil de vulgar şi josnic [Puiu 
Dumitrescu]. Este consilierul principal. Acest om este agentul central al distrugerii. Nominal, 
secretarul său, această creatură a devenit atotputernică, este ca şi cum ai citi o poveste îngrozitoare, 
un adevărat roman de senzaţie, unde figura eroului este cea a unui prieten linguşitor dintr-un film, 
pe care, în momentul când apare, îl recunoşti ca fiind cel ce va seduce tânăra fată şi va fura banii 
tatălui.” Elena Lupescu era considerată „diavolul de lângă el”; şi conchidea: „Astăzi viciul stă lângă 
rege şi conduce” – formulă izbitor de asemănătoare cu aceea a lui Vlahuţă din 1907, „Minciuna stă 
cu regele la masă”. Se menţiona şi îndepărtarea tuturor celor care nu le erau pe plac, cei care se 
opuneau Camarilei: „Toţi dintre noi, care am putea deschide ochii lui Raxel [Carol], suntem daţi la 
o parte. Oricine a încercat să-i deschidă ochii pentru a-l preveni pe ce drum îngrozitor merge, n-a 
mai avut a doua oară prilejul de a fi în apropierea lui, a fost imediat pedepsit şi dat afară. El n-a 
făcut altceva decât să dezamăgească, rând pe rând, pe toţi oamenii politici, ca şi cum ar fi 
atotputernic şi s-ar putea juca cu ei aşa cum n-ar îndrăzni s-o facă nici un rege mai înţelept şi cu o 
reputaţie perfectă. El răspândeşte «răzbunarea şi ura» acoliţilor lui josnici şi oricine este ceva «mai 
bine» este repudiat ca nefiind competent pentru minunatul său regim nou. Îşi varsă răzbunările una 
după alta, deşi declarase în faţa Parlamentului, când a devenit rege, că a venit pentru a iubi şi a ierta. 
«Fără răzbunare şi ură», au fost cuvintele exacte, dar chiar a doua zi s-a apucat, în mod deliberat şi 
de neconceput de vindicativ, să frângă un gât după altul, să dea afară oamenii şi să le distrugă viaţa 
şi cariera.” Regina termina cu invocarea divinităţii: „Să-i oprească Dumnezeu mână la timp, înainte 
de a sări în aer el însuşi şi noi toţi cu el.”92  

În urma atmosferei care i s-a creat în ţară, regina Maria dorea să călătorească peste hotare, 
cât mai mult. Însă, supravegherea la care era supusă nu a încetat niciodată. În 1933, în timpul vizitei 
pe care o făcea în Scoţia, rapoarte foarte amănunţite erau trimise la Bucureşti, cu menţiunea de a fi 
„aduse la înalta cunoştinţă a M.S. Regelui”.93 

Al doilea urmărit principal era Barbu Ştirbey; urmărirea viza şi familia acestuia. În toamna 
lui 1930, în fiecare zi erau mai multe note informative ale agenţilor Siguranţei pe această temă. Se 
consemnau meticulos drumurile de la Buftea la Bucureşti; întâlnirile cu diverse persoane, cele mai 
multe cu totul neînsemnate din punct de vedere politic; vizita la dentist, la cofetărie, la modistă; 
numerele autoturismelor folosite şi numele şoferilor.94  

Barbu Ştirbey ştia şi el că este urmărit şi cunoştea ura pe care i-o purta regele. Îi era atât de frică 
de un atentat, încât a plecat din România, stabilindu-se în străinătate pe toată durata domniei lui Carol. 
                                                 
88 Idem, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 2/1931; idem, fond DGP, dosar 10/1930, f. 77, 80-81, 83. 
89 Ibidem, f. 91-94, 97, 134, 139-140 şi urm. 
90 Despre relaţia dintre Elena Lupescu şi Familia Gafencu cf, ANIC, fond DGP, dosar 29/1927, f. 183-184. 
91 Ioan Scurtu, Istoria romanilor în timpul..., vol. III, p. 93. 
92 Monarhia de Hohenzollern văzută de contemporani, Editura Politică, Bucureşti, 1968, p. 317-320. 
93 ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 176/1933, f. 2-8. 
94 Idem, fond DGP, dosar 10/1930, f. 14-20, 32, 67-71, 74-76, 79, 82, 84-86, 88-89, 98-100, 101, 106-109, 115. ANIC, 
fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 1/1931, f. 1-6. 
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La plecare, ajunsese într-o stare de surescitare deosebită; vedea peste tot numai atentatori; aflat în trenul 
expres Bucureşti-Paris, a crezut că un asasin este pe urmele lui şi, în gara Salzburg, a alertat poliţia 
austriacă; trenul a fost oprit şi a fost arestat cel bănuit, care s-a dovedit că era nevinovat.95 

Elena Lupescu a coordonat răsplătirea celor care susţineau regimul lui Carol; de cele mai 
multe ori, ea era chiar şi în spatele numirii sau revocării miniştrilor. A vegheat ca fidelii Camarilei 
să fie plasaţi în posturi care aduceau avantaje materiale sau în posturi prin care putea fi controlată 
societatea. Printre primii profitori ai acestui sistem s-au aflat rudele amantei regale, acestora 
rezervându-li-se mai ales afaceri oneroase cu Statul. 

Foarte implicat în afaceri cu Statul era Emil Lupescu, inginer şi diplomat. Era fiul lui Victor 
Lupescu, fratele tatălui Elenei Lupescu, Nicolae Lupescu (Nuham Grünberg); se înfrupta din banii celui mai 
important finanţator al Camarilei, Nicolae Malaxa, fiind căsătorit cu nepoata acestuia, Marta Crăiescu.96  

Timp de mai mulţi ani, lui Emil Lupescu i-au fost încredinţate lucrări la reşedinţele regale, 
în special la Palatul Regal din Bucureşti, de pe Calea Victoriei. La 7/8 decembrie 1926, la Palatul 
Regal a izbucnit un mare incendiu, cu consecinţe foarte grave pentru clădirea ridicată în timpul 
regelui Carol I. A urmat reconstrucţia după un plan extins al arhitectului Nicolae Nenciulescu. 
Punerea în aplicare a planului era supravegheată de către un Consiliu format din nume de referinţă: 
Elie Radu, Petre Antonescu, V. Bruckner, Constantin Buşilă, Nicolae Cerkez, P. I. Ciocâlteu, R. 
Oprean, Em. Ştefănescu. La construcţia propriu-zisă şi-au dat concursul inginerul Emil Prager, 
arhitectul Arthur H. Lorenz şi mai multe firme româneşti şi străine.  

Printre cei care au obţinut comenzi pentru diferite lucrări a fost şi Emil Lupescu, vărul Elenei 
Lupescu; el a instalat sistemul de încălzire prin calorifere; acestea au funcţionat prost, încă de la început, 
cu toate că Emil Lupescu ceruse sume mult mai mari decât cele normale – un plus de 50 milioane lei. Pe 
această temă ar fi avut loc o confruntare chiar cu cel mai supus membru al Camarilei, Ernest Urdăreanu, 
mareşal al Palatului – conform celor scrise de Eugen Buchman în memoriile sale: după ce primise o 
sumă exorbitantă, inginerul, ştiindu-şi spatele asigurat, s-a arătat şi obraznic, „aşa că l-a scos din fire pe 
Urdăreanu şi acesta, uitând că este Mareşalul Curţii Regale, 1-a luat la bătaie pe vărul d-nei Lupescu, pe 
care 1-a scos în pumni din Cancelarie”. Eugen Buchman prezintă, cel mai probabil, o dorinţă a 
personalului Palatului Regal, din care făcea şi el parte, decât o realitate. Urdăreanu niciodată nu a făcut 
vreun gest care să o supere pe Elena Lupescu, ştiind că aceasta decide soarta membrilor Camarilei, 
oricât de puternici ar fi ei. Umflarea costurilor este, însă, reală.  

Din multele firme ce au contribuit la construcţia Palatului Regal, aceea a lui Emil Lupescu a 
cerut şi încasat cei mai mulţi bani: 91.219.577 lei (doar la construcţia părţii centrale) din totalul de 
341.670.129 lei97, în aprilie 1936. În 1932 obţinuse antrepriza „printr-o adjudecare restrânsă”, deci 
preferenţială, la doar 36.000.000 lei. 98  Aşadar, „umflase” cheltuielile de aproape trei ori. Emil 
Lupescu avea obiceiul de a merge pe la autorităţi, recomandându-se văr al Elenei Lupescu pentru a 
obţine lucrări importante şi bănoase, „pe care nu le executa dânsul, ci le concesiona pe numele său 
altora, de la care încasa apoi comision”.99  

În multe rânduri, sub pretextul importului unor materiale pentru Palatul Regal, Emil 
Lupescu cerea scutire de taxe vamale; importurile fiind, însă, în exces, erau, evident, şi pentru alte 
construcţii la care lucra inginerul. 100  A fost implicat şi în afaceri cu devize, în colaborare cu 
apropiaţi ai guvernului Tătărescu.  

                                                 
95 Idem, dosar 7/1931, f. 1; dosar 82/1931, f. 1-3, 5-6, 9-10; incidentul era comentat de toată presa europeană. 
96 Idem, fond DGP, dosar 29/1927, f. 180; Idem, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 12/1936, f. 14 (aici soţia lui 
Emil Lupescu era numită Odette Crăiescu). 
97 Idem, dosar 240/1936, f. 12-14; dosar 194/1937, f. 24. 
98 Idem, dosar 238/1936, f. 43. Calitatea lucrărilor executate de Emil Lupescu la Palatul Regal a trezit nemulţumiri. Însă, 
o Comisie de anchetă a hotărât, la 23 august 1938, că acestea sunt bune – idem, dosar 341/1938. f. 55, 79. 
99 Eugen Arthur Buchman, Patru decenii în serviciul Casei Regale. Memorii 1898-1940, Editura Sigma, Bucureşti, 
2006 – apud Nicolae N. Noica, Palatul Regal. Muzeul Naţional de Artă al României, Editura Cadmos, Bucureşti, 2009, 
p. 85-86. Pentru astfel de afaceri ale lui Emil Lupescu cf. şi ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 238/1936, f. 114. 
100 Idem, dosar 224/1933, f. 105, 148, 179, 185. 
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Informatorul regal Ion Sân Giorgiu îl liniştea pe Carol, în 1935: procurorul care cerceta cazul 
afacerii cu devize, Manea, îl asigurase că „nu a fost pomenit numele inginerului Lupescu sau al altei 
persoane din apropierea Duduiei. Tot ce s-a spus a fost din anumite cercuri politice interesate”.101  

Lupescu a obţinut lucrări şi la alte reşedinţe regale. În 1933, după focul de la castelul Foişor, 
de la Sinaia, era angajat la refacerea acestuia; şi aici a trecut printr-un scandal, pentru că nu şi-a 
plătit furnizorii şi nici lucrătorii.102 

Fratele Elenei Lupescu, Constantin Lupescu, considerat de contemporani a fi cam debil 
mintal, fusese angajat, de formă, ca funcţionar superior la Uzinele Malaxa, ca achitare a o parte din 
obligaţiile lui Nicolae Malaxa către Camarilă.  

Un unchi al amantei regale, Iorgu Melitineanu, farmacist, a ajuns la conducerea Casei de 
Asigurări Sociale103, post din care i-a favorizat permanent pe medicii şi farmaciştii evrei, stârnind 
nemulţumiri. Iorgu Melitineanu avea trei copii, toţi plasaţi bine de către Camarilă. Pe fiica sa, 
Elena, regele Carol o recomandase profesorului Dimitrie Gusti ca să o ia de soţie, acesta acceptând. 
(Astfel s-ar putea explica bunăvoinţa excesivă a lui Carol faţă de toate iniţiativele profesorului, 
căruia, la sfârşitul domniei, i-a încredinţat o instituţie planturoasă, Institutul Social, cu tot protestul 
lui Nicolae Iorga). Apoi, un fiu, avocatul Alfred Melitineanu, escroc, puşcăriaş, ajuns director în 
Ministerul Propagandei. Alt fiu, Ionel Melitineanu, fusese expulzat din Germania pentru agitaţii 
comuniste; era folosit pe post de informator al Elenei Lupescu104.  

Se înfrupta din bugetul ţării şi o mătuşă a amantei regale, Ernestina Grünberg, căsătorită 
Swetz; familia Swetz avea monopolul fabricării cartuşelor pentru puşca mitralieră cu care era 
înzestrată Armata română, prin întreprinderea „Metrom”; contractul era atât de oneros, încât a trezit 
mari proteste în rândul ofiţerilor superiori, inclusiv o interpelare în Parlament la adresa ministrului 
Apărării Naţionale, generalul Angelescu, în 1937.  

Se mai adăuga o verişoară a Elenei Lupescu, căsătorită cu publicistul Codin Cernăianu; era 
subvenţionată din diverse surse ale Ministerului de Interne condus de Ion Inculeţ, pentru servicii 
aduse Camarilei.105 

Alt văr al Elenei Lupescu, avocatul Dumbrăveanu, ajunsese unic furnizor de uniforme pentru 
Armată. 106  Îndeletnicirea era foarte profitabilă, datorită dorinţei lui Carol de a înnoi înfăţişarea 
militarilor (mai ales a ofiţerilor) şi a înclinării sale către festivism. Erau fel de fel de uniforme: de 
instrucţie, pe anotimpuri; de paradă, tot pe anotimpuri. Mai ales cele pentru ofiţeri erau foarte 
diversificate şi costisitoare. Gustul lui Carol, de împodobire excesivă, a coborât şi în rândul ofiţerilor, 
fapt reflectat în propunerile pe care aceştia le făceau pentru noile uniforme ce trebuiau comandate 
furnizorului. Orice amănunt devenea o preocupare majoră a ofiţerilor superiori. La 15 mai 1931, 
inspectorul general al Cavaleriei cerea ca „semnul distinctiv al Artileriei Călăreţe să fie brodat pe 
catifea neagră”. La 29 mai 1931, Brigada Mixtă Gardă întreba Marele Stat Major: „1. Dacă mâneca la 
tunica maron se face exact la unităţile de gardă, adică fără manşetă şi cu broderiile pe fondul armei [... 
] 2. Dacă broderia galbenă este pe fond verde. [... ] 3. Dacă nasturii la manşetă sunt cusuţi ca la 

                                                 
101 Idem, dosar 6/1935, f. 42. 
102 Idem, dosar 225/1933, f. 283-284. 
103 Idem, dosar 12/1936, f. 14. 
104 Idem, fond DGP, dosar 4/1935, f. 66.  
105 Idem, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 12/1936, f. 14-15; idem, fond DGP, dosar 29/1927, f. 180-181. Ioan 
Hudiţă, Jurnal politic. 16 septembrie 1938-30 aprilie 1939, ed. Dan Berindei, Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2003, 
p. 235, prezintă felul cum a ajuns Dimitrie Gusti rudă cu Elena Lupescu: „În seara aceasta am aflat de la Lupu cum s-a 
căsătorit Gusti cu doamna Militineanu, vara Duduiei. Ei trăiau de mulţi ani împreună, necăsătoriţi legal; ea suferea de 
pe urma acestei situaţii şi s-a plâns Duduiei, care a luat asupra ei rezolvarea acestei chestiuni. Într-o zi, acum vreo lună 
în urmă, în cursul unei audienţe la rege, unde fusese anume chemat, Carol s-a sculat de la locul său şi, înaintând spre 
Gusti i-a întins mâna, în care ţinea un mic pachet conţinând un frumos colier şi spunându-i următoarele cuvinte: «Am 
auzit despre frumosul gest pe care te-ai decis să-l faci doamnei Militineanu, căsătorindu-te cu ea; te felicit pentru acest 
pas şi te rog să-i transmiţi doamnei Gusti, odată cu felicitările mele şi acest mic cadou din partea mea.» Gusti n-a mai 
îndrăznit să mai zică nu, a mulţumit, a luat cadoul şi după două zile s-a căsătorit cu doamna Militineanu.”. 
106 Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul..., vol. III, p. 104. 
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celelalte regimente”. Exemplele pot continua. Uniformele erau aprobate doar de rege. Portul lor şi al 
decoraţiilor era aprobat tot de rege şi cuprins într-un regulament foarte stufos.107 

Pasiunea lui Carol pentru uniforme, sursă majoră de venituri pentru Camarila Regală, va 
avea noi teritorii de manifestare odată cu înfiinţarea unor organisme create de el, ca Straja Ţării, 
destinată tineretului sau Frontul Renaşterii Naţionale, partidul unic al Dictaturii Regale.  

Încununarea fanteziilor regelui privind uniformele s-a produs în 1939.108 După exemplul 
german sau italian, toţi membrii partidului unic trebuiau să poarte uniformă, conform articolului 27 
al Regulamentului FRN. Corespunzând gustului lui Carol al II-lea, la fel ca în cazul Armatei, totul 
era foarte complicat, dând un aspect teatral membrilor partidului. Şi, cu cât erau mai încărcate şi 
diversificate, uniformele aduceau mai mulţi bani furnizorilor; iar pentru ca veniturile obţinute astfel 
să intre numai în buzunarele Camarilei sau celor agreaţi de aceasta, s-a instituit sistemul unui singur 
furnizor, pe ţară, pentru un anumit element al uniformei – pretextul fiind eliminarea posibilelor 
diferenţieri dacă ar exista mai mulţi furnizori. 

S-au înfiinţat şi Gărzile Naţionale ale FRN; şi acestea cu uniformele lor. A fost nevoie de un 
Regulament special privind uniforma, datând din 20 februarie 1939.109 Era foarte stufos, mergând 
până la cele mai mici amănunte; crea din start impresia că nu va putea fi aplicat în practică. 
Capitolul I se intitula Ţinutele, îmbrăcămintea, încălţămintea, coifurile şi podoabele. Se fixau trei 
ţinute: de ţară, de serviciu, de ceremonie; fiecare avea descrierea detaliată. Ţinuta de ţară, deşi 
destul de complicată, era, totuşi, cea mai simplă. Ţinuta de serviciu avea nu mai puţin de patru 
formule – pentru timp călduros, potrivit, friguros, ploios. Urma o avalanşă de precizări despre 
pantaloni, fuste (cu indicarea lungimii), vestoane, bonete, cămăşi, cravate, brasarde, centuri, pantofi, 
ghete, galoşi, şoşoni, mănuşi, epoleţi, mantale, fulare, caschete. La ţinuta de ceremonie se adăugau 
mănuşile albe şi pantofii de lac. Funcţionarii aparatului administrativ de Stat erau obligaţi să intre în 
FRN şi, pentru a fi recunoscuţi, aveau însemne distinctive la uniforme – de la preşedintele 
Consiliului de Miniştri, până la ultimul impiegat al CFR-ului; fiecare avea epoleţi de forme diferite, 
din aur sau argint; se adăugau stelele, albe sau galbene, numărul lor indicând mărimea în grad etc. 
Membrii Gărzilor Naţionale aveau şi ei semne distinctive aparte, cu şnururi şi stele (de la 1 la 5). 
Totul lăsa impresia unei instituţii de tip militar, nu a unui partid politic. Pentru că au fost foarte 
multe nelămuriri, s-au făcut repetate precizări la Regulament, ajungându-se la amănunte rizibile: 
culoarea căptuşelii mantalelor de ploaie; cum trebuiau făcute cusăturile la gulere; plasarea vipuştii 
la 0,005 m de marginea de jos a caschetei etc.110  

Uniforma FRN şi reglementările amănunţite privind purtarea ei au stârnit reacţii de respingere 
sau ironii. Străinii occidentali o priveau ca pe o acţiune ilogică, fapt prezentat la tribuna Senatului, pe 
13 iunie 1939, de senatorul C. D. Dimitriu: „Nişte prieteni din altă ţară mă întrebau: «Cum se poate ca 
atunci când lumea întreagă este zguduită de atâtea îngrijorări, când se pun probleme atât de 
importante şi se ridică ameninţări împotriva vechilor aşezări politice, când se dărâmă şi se suprimă 
graniţele, dumneavoastră, românii, să vă ocupaţi de câţiva centimetri de fireturi pe care trebuie să le 
aibă uniformele?»111 Din toată această mascaradă cu uniformele membrilor FRN au câştigat atât 
membrii Camarilei, cât şi regele, sume mari ajungând în buzunarele acestora.112 

                                                 
107 ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 182/1931, f. 87. Problema uniformelor a generat mii de documente, 
care formează dosare speciale în Arhiva Casei Regale – numai pentru 1931-1932 fiind: 1931 dosarele 178,182,184; 
1932 dosarele 180-181, 183-187, 190; plus alte documente în dosare care cuprind şi alte probleme. 
108 Prezentarea problemei uniformelor FRN, şi a implicării Camarilei, în volumul Petre Ţurlea, Partidului unui rege. 
Frontul Renaşterii Naţionale, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006, p. 66-69. 
109 „Monitorul Oficial”, I, 42, 20 februarie 1939; ANIC, fond FRN, dosar 171, f. 1-29. 
110 „Monitorul Oficial”, I, 717, 11 mai 1939; ANIC, fond FRN, dosar 36, f. 29. 
111 „Monitorul Oficial”, I, 3, 8 iulie 1939. 
112 Neagu Cosma, Culisele Palatului Regal. Un aventurier pe Tron. Carol al II-lea (1930-1940), Editura Globus, 
Bucureşti, 1990, p. 270. Ioan Hudiţă nota, pe 25 februarie 1939: „Madgeanu arată scandalul cu uniformele F.R.N.-ului, 
care prilejuiesc oamenilor regelui noi afaceri cu postavul şi confecţionarea uniformelor. El are informaţii că bătrânul 
Lupescu [tatăl Elenei Lupescu] şi cu Urdăreanu dirijează toată această panaramă de zeci de milioane. «Are şi Carol 
partea lui grasă din toată această chestiune», completează Popovici.” – Ioan Hudiţă, Jurnal politic. 16 septembrie 1938-
30 aprilie 1939, ed. Dan Berindei, Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2003, p. 247. 
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Favorizarea, în cadrul Camarilei, în primul rând a rudelor Elenei Lupescu, a produs anumite 
supărări din partea celor care nu-i erau rude. Într-o notă a Siguranţei, datată 25 octombrie 1936, era 
menţionat un astfel de caz: generalul Cihoschi se arăta intrigat că „d-na Lupescu şi-a plasat rudele ei 
chiar în preajma Palatului”; aici îl dădea ca exemplu pe Emil Lupescu. Acesta devenise foarte 
important şi nimeni nu mai îndrăznea să-l înfrunte (scena bătăii primită de la Urdăreanu nefiind 
plauzibilă); însuşi regele se afişa drept ocrotitor al inginerului. Faptul dusese chiar la un incident în 
Familia Regală; Emil Lupescu, constatând că în clasa specială creată pentru principele Mihai, se 
manifesta un „spirit democratic” între moştenitorul Tronului şi colegii săi, i-a mustrat pe aceştia din 
urmă; „La aceste observaţiuni – scria agentul Siguranţei – Voevodul Mihai s-a ridicat din bancă şi i-
a spus inginerului Lupescu: «D-ta să-ţi bagi minţile în cap; atât timp cât sunt eu aici, n-ai voie să te 
amesteci. Să nu mai vii pe aici.»” Lupescu s-a plâns regelui, iar acesta, foarte supărat, l-a mustrat pe 
Mihai; „Posibil că i-a dat şi o palmă. Voevodul plângea şi, iritat cum era, a replicat Suveranului: 
«Va veni ceasul când şi eu voi fi rege, dar atunci picior de jidan nu va avea ce căuta aici».” Datorită 
incidentului, Carol a vrut chiar să desfiinţeze clasa specială, dar a renunţat.113 

Al doilea om al Camarilei – conform aprecierii istoricului Ioan Scurtu114 – era Constantin 
(Puiu) Dumitrescu. Pamfil Şeicaru îi conferă un rol mult mai important decât cel real pentru 
momentul Restauraţiei: „Cel care a preconizat şi a pregătit lovitura de Stat a fost Constantin 
Dumitrescu (Puiu), având ca agent de legătură în Ţară pe Gatoski.”115 În iunie 1930 a obţinut 
funcţia de secretar particular al regelui. Din acest post, controla toată corespondenţa primită de 
Carol. Toţi cei care doreau să obţină ceva de la rege i se adresau secretarului, ca intermediar: de la 
afaceri majore, precum cele din domeniul militar, până la probleme minore, strict personale. 
Scrisorile trimise personal lui Puiu Dumitrescu indicau puterea deosebită de care acesta dispunea, 
dar şi relaţiile, uneori foarte apropiate, între el şi emitenţi. 

O majoră concurenţă era între firmele occidentale în domeniul, atât de bănos, al înarmării 
României. Toate aceste firme se adresau, pentru a obţine contracte, în primul rând regelui, şi abia 
apoi guvernului. Iar secretarul lui Carol putea înclina balanţa în favoarea unora sau a altora. 
Căpitanul comandor G. I. Niculescu, ataşat naval la Londra, în repetate rânduri, începând din august 
1930, s-a folosit de intermedierea lui Puiu Dumitrescu pentru a obţine sprijinul regelui pentru un 
mare proiect, în care erau interesaţi mai mulţi: Guvernul Marii Britanii, Amiralitatea Britanică, 
Bank of England, mai multe firme engleze, între care Vickers-Armstrong. Proiectul se referea la 
înarmarea modernă navală (incluzând şi un port militar în zona Taşaul) şi aeriană a României; se 
indica drept avantaj şi faptul că „pe lângă garanţia materialului, a calităţii şi a execuţiei, ne-am 
asigura protecţia Angliei, deoarece, odată capitalul englez angajat în felul acesta, am fi siguri de 
frontiere şi că nici cuirasatele şi crucişătoarele de la Sevastopol nu vor mai face manevre navale în 
faţa Mamaiei şi a Constanţei, iar Strâmtorile ne vor fi larg deschise, fără nici o formalitate.”116  

Dar, cel care trebuia să rezolve oferta era guvernul. Intervenţia pe lângă rege, prin intermediul 
celui de-al doilea om al Camarilei, era o recunoaştere a puterii acestuia. Proiectul fiind foarte costisitor 
pentru România, care traversa şi o criză economică având efecte majore, nu s-au găsit banii necesari şi 
tratativele au rămas în suspensie. Partea britanică a insistat şi în anii următori.117 
                                                 
113 ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 36/1936, f. 2-3.  
114 Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul..., vol. III, p. 105. 
115 Pamfil Şeicaru, Istoria partidelor..., p. 320. 
116 ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 20/1930, f. 1-20; include recomandări, oferte, garanţii; idem, dosar 116/1930, f. 1-5.  
117 Sub patronajul Palatului Regal, deci al lui Puiu Dumitrescu, va avea loc o nouă rundă a tratativelor (septembrie 1932 
– februarie 1933), în cadrul cărora M.St.M. ridica o obiecţie: legăturile foarte strânse, financiare, ale României cu 
Franţa, care s-ar opune – ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 4/1934, f. 11-14. Din 1 decembrie 1933 data 
un amplu memoriu către rege al ataşatului naval al României la Londra, Gheorghe Niculescu, dar cu intervenţie specială 
pe lângă Puiu Dumitrescu, favorabil proiectului britanic. Acum se propunea construirea unei baze navale, a unui nou 
port comercial şi a unui aeroport în cadrul zonei Constanţa-Taşaul, care ar fi integrat România în noile planuri ale Marii 
Britanii. Amiralul Henderson sublinia avantajele României: problemele ei la Mare, „inclusiv acelea referitoare la Rusia, 
ar găsi o soluţie uşoară şi favorabilă”; nu ar mai avea probleme la navigaţia prin Strâmtori; prestigiul politic al României 
„va găsi un mare sprijin în Anglia”; se va restabili creditul României etc. Pentru a impresiona partea română, se agita şi 
sperietoarea revizionismului Ungariei. Acceptarea proiectului ar aduce României protecţia Marii Britanii; ar scoate-o 
din „campania de planuri revizioniste”, „faţă de desfăşurarea rapidă a evenimentelor generale – se scria –. precum şi 
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Tot din Marea Britanie i se transmiteau regelui, prin Puiu Dumitrescu, oferte pentru montarea de 
avioane, din partea firmei D. Napier & Son, Ltd., Londra.118 Prin aceeaşi filieră transmiteau oferte şi firme 
franceze, în 1931, pentru o fabrică de armament119 şi o altă ofertă pentru cumpărarea IAR.120  

În acelaşi an se negocia la Paris înarmarea aeriană a României pentru care se cerea sprijinul 
Palatului Regal.121 Prin mâinile lui Puiu Dumitrescu trecea şi oferta unor industriaşi belgieni (în 
domeniul materialelor pentru căi ferate).122 În 1933, mai multe oferte veneau din Elveţia123; la fel, 
Uzinele „Breda” din Milano; Societatea Levantină pentru Afaceri cu Armata 124 ; firma „Fraţii 
Schindl” pentru construcţii publice125 etc. 

Prin intermediul lui Puiu Dumitrescu veneau solicitări şi oferte transmise regelui, dar care 
trebuiau rezolvate de guvern. De obicei, firmele româneşti cereau să fie favorizate în acordarea 
comenzilor de Stat, sub motivul că reprezintă capitalul autohton.126 Majoritatea memoriilor firmelor 
româneşti, de altfel, invocau motive patriotice. 

Conducătorii Uzinelor Metalurgice Copşa Mică şi Cugir scriau: „Nu dorul de câştig bănesc 
este cel ce ne mână în străduinţele noastre, ci dragostea de ţară şi mândria ca o societate românească 
să poată asigura Oştirei româneşti apărarea pământului strămoşesc”.127 

Toate solicitările treceau prin mâna lui Puiu Dumitrescu şi, într-o anumită măsură, 
rezolvarea lor depindea şi de bunăvoinţa lui. De aceea, învăţaţi cu metodele balcanice de 
convingere, particularii care aşteptau bunăvoinţa regelui, se adresau secretarului acestuia cu formule 
pline de deferenţă. Era şi o invazie de cereri din partea unor emitenţi care lăsau să se înţeleagă că ar 
fi foarte apropiaţi de Puiu Dumitrescu; faptul era indicat de formulele de adresare: „Iubite coane 
Puiule”, „Dragă Puiule”, „Scumpe Puiule”, „Nobile coane Puiule”. 128  De cele mai multe ori, 
răspunsurile la memoriile şi cererile transmise pentru a fi prezentate regelui erau scrise de Puiu 
Dumitrescu; majoritatea indicau faptul că respectivele cereri nici nu fuseseră prezentate lui Carol, 
rezolvarea dată fiind exclusiv a secretarului; întotdeauna răspunsul era formulat politicos.129 

Tot pe la Puiu Dumitrescu treceau şi memoriile venite din partea diferitelor categorii sociale, 
acesta dovedindu-se, din răspunsurile pe care le dădea, un abil politician. (Pe memoriul 
pensionarilor CFR scria: „M.S. a luat cunoştinţă şi se gândeşte la binele acestora; nu va uita pe cei 
care au contribuit cu munca lor”130). De asemenea, intermedia relaţia oamenilor politici cu regele. 
(Din însărcinarea lui Gheorghe Brătianu, Ion Sân Giorgiu – cel care va deveni informatorul regelui 
în sânul partidului georgist – trimitea lui Puiu Dumitrescu numere din revista „Mişcarea Liberală”, 

                                                                                                                                                                  
faţă de progresele ce revizionismul le face la Londra”, se cerea o aprobare urgentă a planului. Pentru a convinge, 
ataşatul naval trimitea la Bucureşti şi o tăietură din „The Times”, cuprinzând un articol sub titlul Contele Bethlen a ţinut 
o conferinţă în Parlamentul englez – în ziua de 30 noiembrie 1933 – şi a reuşit să atragă de partea revizionismului, nu 
numai majoritatea presei şi a opiniei publice, dar chiar 230 parlamentari din totalul de 615 – ANIC, fond Casa Regală, 
Carol al II-lea, dosar 5/1933, f. 1-46; memoriul amiralului Henderson – ibidem, dosar 4/1934, f. 2-10. Comparând oferta 
engleză cu altele, venite din alte ţări europene, tot în domeniul militar, s-ar putea trage concluzia că nereuşita se 
datorează şi faptului că britanicii nu au „stimulat material” pe cei care trebuiau să dea aprobarea. 
118 ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 24/1931, f. 1-7; idem, dosar 42/1931, f. 1-5. 
119 Idem, dosar 50/1931, f. 1-12. 
120 Idem, dosar 37/1930, f. 1-3; idem, dosar 53/1931, f. 1. 
121 Idem, dosar 40/1931, f. 1-2. 
122 Idem, dosar 113/1931, f. 1. 
123 Idem, dosar 1/1934, f. 1-8. 
124 Idem, dosar 16/1930, f. 1-2. 
125 Firma fraţilor Schindl va ocupa mare parte din piaţa imobiliară din Bucureşti; cel mai cunoscut dintre blocurile 
ridicate de ea în Bucureşti a fost „Carlton”, prăbuşit la cutremurul din noiembrie 1940; toată conducerea firmei a fost 
arestată din ordinul lui Antonescu. 
126 ANIC, fond Casa Regală, Carol al II-lea, dosar 160/1930, 163/1930, 3/1931, 5/1931, 8/1931, 11/1931, 147/1931, 151/1931, 18/1932. 
127 Idem, dosar 15/1930, f. 1-5. 
128 Idem, dosar 159/1930, f. 42, 62, 74, 81, 83-84, 99, 104, 110, 127; idem, dosar 161/1931, f .10. 
129 Idem, dosar 51/1930, f. 1-2, 149/1930, f. 64, 67, 85; 157/1930, f. 19-20, 24, 55; la fel, majoritatea corespondenţei din 
dosarul 160/1930 şi dosarul 163/1930.  
130 Idem, dosar 157/1930, f. 68.  
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cu articole de prezentare a poziţiei faţă de Coroană, având cererea de a ajunge la rege, evident 
pentru a fi receptată şi răsplătită, fidelitatea georgiştilor131). 

Mulţi diplomaţi români au adoptat sistemul trimiterii către rege a rapoartelor de activitate; 
aceleaşi rapoarte le transmiteau şi Ministerului Afacerilor Externe, însă, în unele cazuri acesta era 
ignorat. Erau trimise la Palatul Regal mai ales acele rapoarte care priveau poziţia presei din ţara 
respectivă sau a opiniei publice faţă de România şi de Familia Regală, cele mai multe fiind legate de 
Elena Lupescu. Era evident faptul că diplomaţii respectivi se ofereau atenţiei regelui, subliniindu-şi 
fidelitatea faţă de acesta. De la Washington, ataşatul de presă Boncescu anunţa, în decembrie 1930, 
efectul pozitiv în SUA al declaraţiilor ziaristului Parker Willis, reîntors din România, unde fusese primit 
foarte bine: „România se bucură de stabilitate politică. Regele Carol este un domnitor muncitor, devotat 
Ţării. Face mari economii bugetare şi îşi ameliorează administraţia.”132  

Opinii pozitive despre Restauraţie înregistrau şi legaţiile române de la Paris şi Londra. Uneori 
transpare dorinţa diplomaţilor de a transmite la Bucureşti numai ştiri pozitive, în concordanţă cu 
aşteptările regelui. Şi rapoartele diplomaţilor treceau tot prin mâna lui Puiu Dumitrescu. 

Mare parte din corespondenţa trimisă la Palatul Regal lăsa să se înţeleagă faptul că 
finalizarea pozitivă a solicitărilor era major influenţată de secretarul regelui. De aici este de bănuit 
şi stimularea – în unele cazuri – a bunăvoinţei acestuia.  

Puiu Dumitrescu şi-a folosit puterea pe care i-o dădea funcţia deţinută pentru plasarea în 
posturi importante a prietenilor sau a rudelor sale. Cazul cel mai cunoscut este acela al generalului 
Constantin Dumitrescu, tatăl secretarului; din postura de şef al Cercului de Recrutare Constanţa, 
acesta a ajuns, peste noapte, inspector general al Jandarmeriei din România.”133  

El s-a ilustrat printr-o mulţime de afaceri oneroase; a rămas în conştiinţa epocii prin „Afacerea 
batistelor”: a introdus în dotarea obligatorie a tuturor jandarmilor batiste cu monograma lui Carol al II-
lea; pentru aceasta avea acordul atât al regelui, cât şi al Elenei Lupescu. „Afacerea batistelor” a stârnit 
un scandal, provocând momente încordate chiar între prinţul Nicolae şi Carol al II-lea.”134  

Presa a încercat să prezinte afacerile oneroase ale generalului Constantin Dumitrescu, 
aducătoare de beneficii pentru rege şi Camarilă; Cenzura a interzis apariţia articolelor pe această 
temă; s-a ajuns chiar la confiscarea unor numere ale ziarelor „Universul” şi „Ordinea” din 1932, 
când s-a încercat încălcarea interdicţiei.135 

 

                                                 
131 Ibidem, f. 60. 
132 Idem, dosar 136/1930, f. 1. Lucian Blaga transmitea, de la Legaţia României de la Berna, în noiembrie 1930, ecoul 
foarte bun în presa din Elveţia şi Germania pe care-l avuseseră iniţiativele sale culturale – idem, dosar 157/1930, f. 66-67. 
133 Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul..., vol. III, p. 105-106. 
134 Afacere prezentată pe larg de Mihail Manoilescu, în Memorii, vol. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 275; 
Prinţul Paul de Hohenzollern, În umbra Coroanei României, Editura Moldova, Iaşi, 1994, p. 77-78. 
135  În şedinţa Adunării Deputaţilor din 16 martie 1935, deputatul Alexandru Popescu-Necşeşti dezvăluia acţiunea 
cenzurii în sprijinul generalului Constantin Dumitrescu – „Monitorul Oficial”, III, 58, 10 septembrie 1935. 
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Abstract. The 1848-1849 revolution in post-war studies of the Romanian historian Silviu Dragomir. The historian 
commenced his studies on the 1848 revolution in Romanian regions in the early 1920. He devoted in 1924 a work to 
Avram Iancu. He continued his investigation on this topic publishing two monographs of the Transylvanian revolutionists: 
Ioan Buteanu and Constantin Romanul-Vivu. From 1944 onwards Silviu Dragomir published volumes of documents and 
a first synthesis on The History of the Revolution. After his years in prison he returned to his research on this topic and 
finalized the second part of The History of the Revolution and the monograph on Avram Iancu. A historian of the vents 
and of objective analyses of documents, Silviu Dragomir also proved to be a remarkable narrator. He managed to 
reconstruct the atmosphere specific to the revolution, the struggles, and the discussions. As he had more and more 
documents he pictured the intense sufferings in the rural world, the peasants enthusiastic participation in the revolution, 
to the historic third meeting from Blaj where better military operations were decided upon for the western area of the 
country. Also he presented the peasants’ solidarity with their leaders especially in the critical moments, in the spring of 
1849. With his scientific background on the history of Middle Age topics Silviu Dragomir was able to present the facts in 
a logical and chronological manner. He tried to objectively transpose the events under course in 1848-1852. He 
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În România anilor 1946-1947 puţini erau aceia care intuiau că forţele comuniste vor reuşi să 
producă atâta rău. Am luat ca reper respectivii ani, deoarece sunt ultimii în care Silviu Dragomir 
reuşeşte să mai publice, în 1946, finalizase pentru tipar volumul al V-lea din Studii şi documente 
privitoare la istoria revoluţiei de la 1848-1849.  

În acelaşi an, s-a implicat în munca de elaborare a sintezei La Transylvanie, necesară delegaţiei 
române la Conferinţa de Pace. Istoricul reuşeşte, în anul următor, în plină cenzură, să publice studiul 
Tratativele româno-maghiare din vara anului 1849. Intervenţia lui Simonffy. Titlul era în concordanţă cu 
directivele autorităţilor comuniste ale vremii privind politica de înfrăţire a popoarelor. 

În vara lui 1947, la recomandarea profesorului Grigore Nandriş, Silviu Dragomir a fost solicitat de 
istoricul Seton-Watson să elaboreze un material asupra Revoluţiei de la 1848 din Ţările Române, pentru 
Slavonic Review.1 În scrisoarea de răspuns expediată de Silviu Dragomir slavistului Grigore Nandriş, la 
Londra, datată 25 august 1947, avem o altă probă a generozităţii şi a respectului său pentru profesiune.2  

                                                 
∗ Fragment din volumul Silviu Dragomir – istoric, ediţia a doua adăugită, prefaţă de Ioan-Aurel Pop, Editura Universităţii 
din Oradea – Editura Cartdidact, Chişinău, 2009. 
∗∗ Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii internaţionale; ssipos@uoradea.ro. 
1 Grigore Nandriş, 8 ani din viaţa României (1940-1949). Pagini de jurnal, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 
Bucureşti, 1999, p. 302. 
2 „Primesc cu cea mai mare plăcere a scrie pentru revista d-lui Seton Watson un studiu despre revoluţia de la 1848. Îmi permit a 
vă face sugestia că ar fi, poate, mai bine dacă mişcarea din Principate ar fi tratată de altcineva: de directorul Institutului de Istorie 
Universală [Gheorghe I. Brătianu, n.n.] sau de d-l G. Fotino, care a tipărit corespondenţa Goleştilor. Expunerea aceasta ar putea 
să acorde o mai mare atenţiune acţiunii diplomatice a emigranţilor, ceea ce reprezintă, fără îndoială, un interes deosebit pentru 
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Seton-Watson s-a bucurat de propunerea lui Grigore Nandriş, dar nu a agreat, se pare, ideea ca 
Gheorghe I. Brătianu să redacteze partea privind Ţara Românească şi Moldova. Seton-Watson l-a 
preferat, deşi nu îl cunoştea, pe G. Fotino.3 Silviu Dragomir a anunţat, mai apoi, într-o scurtă 
scrisoare, expediată în 8 ianuarie 1948, titlul materialului pe care urma să-l trimită la Londra, pentru a 
fi publicat în Slavonie Rewiev: Ideea de solidaritate la români în revoluţia de la 1848.4 Nu ştia însă 
data la care urma să expedieze studiul, deoarece avea nevoie de aprobările de rigoare impuse de 
regimul comunist.5 Erau semne că noii conducători urmăreau să instituie un regim autoritar, care să 
frângă opoziţia internă şi să întrerupă contactele cu statele aflate în afara „cortinei de fier”. De puţină 
vreme, autorităţile declanşaseră acţiunile de arestare a liderilor ţărănişti şi îşi continuau demersurile 
pentru scoaterea în afara legii a Partidului Naţional Ţărănesc, în privinţa activităţii ştiinţifice 
desfăşurate de către Silviu Dragomir, trebuie să precizăm că erau ultimele lucrări publicate într-o 
Românie ce încă mai păstra semne şi repere firave din democraţia interbelică. 

Anul 1948 a însemnat pentru academicianul şi profesorul universitar Silviu Dragomir începutul 
calvarului. Pensionat înaintea vârstei legale, eliminat din Academia Română în urma reorganizării 
instituţiei, istoricul a fost supus unui proces umilitor şi nedrept; în anul următor, era condamnat la şase 
luni de închisoare corecţională şi la o amendă penală. Ulterior, amenda a fost transformată într-un an de 
închisoare. În urma deciziei penale, a fost închis la Caransebeş; în 5 mai 1950, este transferat la 
închisoarea politică din Sighet. Cât a fost deţinut la Sighet, Silviu Dragomir a fost condamnat, în mod 
arbitrar, la încă nouă ani de închisoare. A fost eliberat abia în vara anului 1955.  

Istoricul este angajat la începutul anului 1956, cu ajutorul şi prin intervenţiile lui Andrei 
Oţetea şi Constantin Daicoviciu, colaborator extern la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj. 
Reprimirea în institutul de cercetare, după o îndelungată şi grea perioadă de detenţie, a avut un efect 
benefic pentru starea lui psihică şi fizică. Reluarea muncii de cercetare, contactul cu documentul, cu 
oamenii de ştiinţă din ţară l-au readus într-o lume mult mai apropiată de normalitate.  

Starea de spirit prin care a trecut istoricul după ce a fost angajat la institut este sugestiv 
exprimată într-o scrisoare trimisă lui Andrei Oţetea: „Terminând transcrierea întregului dosar privitor 
la mişcarea lui Tudor ţin să-ţi exprim încă o dată toată recunoştinţa pentru deosebita bunăvoinţă ce 
mi-ai arătat-o. Pentru mine a fost un ajutor de-o valoare nepreţuită, dar şi un mijloc de a mă remonta 
şi a-mi recâştiga încrederea în mine însumi” [subl.n.].6  

Cunoscând traumele suferite de istoric în perioada detenţiei, precum şi faptul că marea 
majoritate a celor condamnaţi s-au angajat după eliberare ca muncitori necalificaţi, vom reuşi să 
cântărim onest intervenţiile lui Andrei Oţetea şi Constantin Daicoviciu în favoarea sa. 

Între anii 1955 şi 1962, perioada în care a lucrat la Institutul de Istorie şi Arheologie, Silviu 
Dragomir a reluat cercetările asupra revoluţiei, întrerupte prin arestarea din 1949. Încă din februarie 
1956, la câteva zile după angajare, istoricul expunea, într-o dare de seamă, direcţiile ce trebuiau 
urmate pentru continuarea colecţiei de documente privind Revoluţia de la 1848-1849, trecând în 
revistă şi principalele teme urmărite de cercetătorii români în munca de publicare a documentelor 
privind revoluţia. 7  Istoricul recomanda continuarea investigării pe domeniile amintite mai sus, 

                                                                                                                                                                  
cititorii revistei. Cât mă priveşte, aş încerca să înfăţişez mişcarea din Ardeal şi Bucovina. Pentru a nu complica prea mult 
corespondenţa, m-aş angaja să iau contact cu istoricii amintiţi şi să vă încunoştiinţez despre rezultat” (Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, Fond Istorici clujeni, scrisoarea nr. 220/1947). 
3 Grigore Nandriş, op. cit., p. 302. 
4 Idem, O radiografie a exilului românesc. Corespondenţa trimisă şi primită de Grigore Nandriş între 1943-1967, ediţie 
îngrijită, studiu introductiv şi note de I. Oprişan, Bucureşti, 2001, p. 444. 
5 Ibidem. 
6 A.N.-D.J. Deva, Fond Silviu Dragomir, dosar 90. 
7 „Materialul cules şi tipărit până acum cuprinde, în cea mai mare parte, ştiri şi informaţii politice: curentele de eliberare 
deslănţuite furtunos în monarhia habsburgică şi repercusiunea ce au avut-o în sânul popoarelor din Transilvania; 
înjghebarea de noi programe politice şi încercarea de a le da viaţă; antagonismul iscat între naţionalităţile din Ungaria; 
regimurile noi în luptă pentru realizarea libertăţilor politice; vechiul regim şi românii; noul regim şi aspiraţiile politice ale 
românilor; revoluţia ungară şi piedicele de aliniere împotriva absolutismului habsburgic; poziţia naţionalităţilor faţă de 
Kossuth; raporturile revoluţiei româneşti cu mişcarea ţăranilor eliberaţi din iobăgie; împăratul şi românii, eşecul politicei 
austrofile” (A.N.-D.J. Deva, Fond Silviu Dragomir, dosar 17, documentul 4). 
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deoarece exista un numeros material în arhivele din ţară şi din străinătate, necunoscut specialiştilor.8 
În acord cu noul context politic şi, probabil, la indicaţiile primite din partea conducerii Institutului de 
Istorie şi Arheologie din Cluj, Silviu Dragomir sugera istoricilor temele ce trebuiau cercetate. Ţinând 
evident cont de contextul politic al vremii, considera că efortul trebuia orientat către cercetarea 
„mişcării maselor largi ale poporului în tendinţa de a-şi cuceri libertatea”, precum şi asupra precizării 
„rolului ţărănimii recent eliberate de sub jugul iobăgiei şi suferinţele ei în urma represiunii sângeroase 
care aparţine tot reacţiunei feudale”.9 Reliefarea rolului ţărănimii din Transilvania în Revoluţia de la 
1848-1849 constituia un câştig pentru istoriografia românească, înţeles ca atare şi de Silviu Dragomir. 

Din toamna anului 1957 dispunem de o primă informaţie potrivit căreia istoricul urma să-şi 
publice noua monografie despre Avram Iancu.10 Lucrarea fusese finalizată, într-o primă formă, încă 
înainte de anul 1949, doar soarta nefericită a făcut să abandoneze ideea publicării.11  

După eliberarea din detenţie, Silviu Dragomir a revenit asupra proiectelor sale mai vechi, 
respectiv la ideea publicării monografiei. Astfel, alături de preocupările vizând continuarea colecţiei 
de documente privind Revoluţia din 1848, urmărea să restituie, într-o formă nouă, şi personalitatea lui 
Avram Iancu. În ianuarie 1958, el înainta conducerii Editurii Ştiinţifice o propunere pentru publicarea 
monografiei despre conducătorul moţilor.12 Ţinând cont de sugestia făcută editurii, de-a introduce 
lucrarea în planul editorial din anul curent, probabil că o avea pregătită pentru tipar.  

Manuscrisul fusese, în mare măsură, pregătit înainte de arestare. După anul 1955, istoricul şi-a 
reluat munca la monografie; a reactualizat-o cu referinţele bibliografice apărute în ultimul deceniu, 
ţinând cont de noile interpretări impuse de comunişti. 

Dacă luăm în considerare contextul politic din România. anului 1958, concluziile la care 
ajunsese Silviu Dragomir în monografie erau departe de a fi acceptate de conducerea vremii: „Am 
căutat să elimin judecata şovină şi, dat fiind că adversarii de atunci fac parte din clasa nobililor unguri 
privilegiaţi, nu-i identific pe aceştia din urmă cu poporul maghiar. În mişcarea revoluţionară de la 1848, 
nu lipsită de contradicţii interne, s-au făcut greşeli de ambele părţi. Relevându-se cu obiectivitate, ele ar 
trebui să servească de învăţământ, pentru a nu se mai repeta, ameninţând armonia dintre cele două 
popoare. De aceea, cu toate că Iancu a fost nevoit a combate cu înverşunare pe protagoniştii din tabăra 
adversă, am căutat să-i înfăţişez pe aceştia obiectiv şi cu respectul cuvenit, alungând sentimentele de 
ură şi profitând de tot ce pledează pentru o bună şi trainică înţelegere între români şi unguri”.13  

Aceste rânduri constituie un exemplu al probităţii sale profesionale şi contrastează cu 
atitudinea majorităţii istoricilor apropiaţi partidului, Silviu Dragomir pleda pentru o istorie 
nepartinică, obiectivă, care să excludă ura. În acelaşi timp, făcea, în nota epocii, apel la elementele 
care uneau cele două popoare şi împărţea, oarecum nejustificat, greşelile făcute de conducătorii 
românilor şi ungurilor în timpul revoluţiei. 

Era conştient că, propunând spre publicare O viaţă de erou: Avram Iancu, concluziile lucrării, 
în marea lor majoritate în afara liniei oficiale, riscau să provoace nemulţumiri şi reacţii dure din partea 

                                                 
8 „Pentru a pune în lumină cât se poate de vie evenimentele petrecute pe teren politic, subsemnatul am scormonit cele mai 
importante arhive de la Viena şi Budapesta şi am căutat să reconstituiesc în parte arhiva Comitetului Român din 
Transilvania [...]. Cunoaştem mult material care aşteaptă să fi recoltat în arhivele lui Kossuth, ale ministerelor de Interne, 
Justiţie şi de Război din capitala R. P. Ungare. Actele secrete ale guvernului austriac, accesibile acum cercetării, precum şi 
hârtiile prezidenţiale din arhiva Ministerului de Război din Viena, urmează să fie, de asemenea triate, cum au făcut 
istoricii cehi, unguri şi iugoslavi. Chiar la noi în ţară dispunem de un fond bogat de documente în dosarul Comisariatului 
Maghiar din Transilvania, care a funcţionat din ianuarie până în august 1849” (ibidem, p. 1-2). 
9 Ibidem. 
10 Ciorna scrisorii expediate de Silviu Dragomir către Editura Ştiinţifică din 25 septembrie 1957, în A.N.-D.J. Deva, Fond 
Silviu Dragomir, dosar 96. 
11 „Manuscriptul Avram Iancu (cinci capitole) se poate publica într-o revistă. E un început de biografie cu multe 
informării interesante” (Testamentul lui Silviu Dragomir din 23 ianuarie 1949, în Arhiva Familiei Enescu). 
12 „Referindu-mă la conversaţia ce am avut în Cluj, sunt gata să prezint lucrarea istorică despre Avram Iancu, eroul 
revoluţiunii din Transilvania în anii 1848-1849, pentru a fi programată spre tipărire încă în cursul anului curent. Lucrarea 
cuprinde aproximativ 20 coale de tipar, la care s-ar adăuga vreo 50 portrete şi vederi (în medalioane) precum şi câteva 
facsimile şi hărţi cu schiţe de bătălii” (Scrisoarea adresată de Silviu Dragomir directorului Editurii Ştiinţifice, în 
A.N.-D.J. Deva, Fond Silviu Dragomir, dosar 90, p. 4). 
13 Ibidem, p. 2. 
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istoricilor apropiaţi partidului. Tocmai de aceea, face ample consideraţii asupra metodei de lucru, 
precum şi asupra concluziilor recente la care au ajuns, în ultimii ani, istoricii maghiari în privinţa 
Revoluţiei de la 1848.14 Era o măsură de prevedere, în eventualitatea în care ar fi fost acuzat de 
sentimente antimaghiare, şovine şi de concepţii burgheze: „Totuşi, problemele ce se pun, sunt de aşa 
natură, încât nu se poate evita discuţia directă între tezele pe care le-a apărat fiecare din cele două 
tabere. Din fericire, istoriografia maghiară marxistă şi-a stabilit punctul de vedere în cele mai multe 
din problemele puse, iar istoricul sovietic A. Narociniţki a stabilit, de asemenea, o normă sigură de 
care să ne ţinem în aprecierea mişcării revoluţionare de la 1848-1849”.15  

Istoric pozitivist, Silviu Dragomir considera că, într-o cercetare ştiinţifică, trebuia urmărit 
adevărul, chiar dacă, uneori, este greu de acceptat de cercetători şi de opinia publică.16 Prin concluziile 
exprimate, el se plasa în afara punctului de vedere exprimat în documentele de partid, unde se elogiau 
popoarele socialiste, frăţeşti şi prietene, între care nu existau divergenţe. Pentru a-şi întări afirmaţiile, el 
aduce ca argument şi tezele istoricului sovietic A. Narociniţki despre politica de maghiarizare dusă de 
unguri în timpul revoluţiei.17  În România, după anul 1947 devenise un fapt obişnuit ca istoricii 
apropiaţi partidului, pentru a-şi legitima concluziile, adesea nefavorabile trecutului naţional, să facă 
apel la istoricii ruşi, precum şi la lucrările clasicilor marxismului. Treptat, începând cu anul 1955, 
specialiştii favorabili curentului naţional au preluat metoda legitimării propriilor adevăruri, care s-a 
dovedit a fi, paradoxal, una dintre căile destalinizării istoriografiei româneşti. 

                                                

În România comunistă, manuscrisele predate editurii, până să fie tipărite, erau citite de către 
doi istorici, specialişti în problematica tratată, care îşi exprimau opiniile într-un referat. Într-o 
societate democratică, observaţiile făcute de către aceste persoane trebuiau să îmbunătăţească 
calitatea lucrării; în anii respectivi, însă, cei care parcurgeau manuscrisele predate editurilor trebuiau 
să prevină publicarea unor cărţi neconforme cu învăţăturile materialismului dialectic şi istoric şi 
împotriva Partidului Comunist. Şi manuscrisul redactat de Silviu Dragomir a urmat aceeaşi cale. Din 
păcate, lipsesc referatele despre lucrarea consacrată lui Avram Iancu. Avem, în schimb, răspunsul lui 
Silviu Dragomir înaintat editurii, în care contesta observaţiile referenţilor.  

Analizând conţinutul scrisorii lui Silviu Dragomir către directorul Editurii Ştiinţifice, 
deducem că referentul, căruia nu îi ştim numele, nu era de acord cu prezenţa în cuprinsul lucrării a 
memoriului din 26 septembrie 1848, redactat de conducătorii români şi favorabil împăratului şi 
parlamentului austriac, deoarece sprijinea un regim absolutist.  

La observaţiile referentului, Silviu Dragomir răspunde următoarele: „Importanţa memoriului 
de la 26 septembrie noi o vedem în faptul că românii se declară pentru politica alături de cei care speră 
să deţină garanţii pentru libertatea lor. Acest act este unic în felul său, deoarece dezvăluie motivele 
autentice care i-au determinat pe conducătorii români să aibă o atitudine revoluţionară. El e adresat 
parlamentului austriac, compus din numeroase naţionalităţi cu vederi liberale, care sunt departe de a 
servi ideea pangermanismului imperialist sau a monarhiei reacţionare. Publicarea lui în epoca 
absolutismului austriac a fost socotită dăunătoare intereselor naţionale, ca şi mai târziu, sub regimul 
constituţional al monarhiei dualiste. Să fie oare şi acum tot atât de inoportună publicarea acestui 
document de importanţă atât de covârşitoare? Noi nu suntem de această părere. De ce să nu îndrăznim, 
în fine, a arăta, că românii din Transilvania nu s-au aruncat orbeşte în braţele contrarevoluţiei? Ei s-au 

 
14 „Lucrarea am conceput-o ştiinţific, ca o monografie istorică, întemeiată pe informaţii contemporane, critic analizate. [...] 
De la început mi-am dat seama că fiind obiectul cercetării mele lupta dată de românii din Transilvania în anii 1848-1849 
împotriva clasei feudale ungureşti şi împotriva guvernului din Pesta, aliat cu nobilimea din Ardeal, trebuie să evit orice 
poate să contribuie la reînvierea neînţelegerii dintre aceste două popoare. De aceea, pe lângă faptul că mi-am impus 
maximul de obiectivitate, am căutat să fiu respectuos faţă de aspiraţiile politice ale naţiunii maghiare” (ibidem, p. 1). 
15 Ibidem. 
16 ,,În definitiv, conflictul dintre românii din Transilvania şi clasa nobilimii ungureşti, mari şi mici, ca şi polemica vie 
dintre Iancu şi Kossuth, sunt fapte istorice, care urmează să fie puse în lumina adevărului” (ibidem, p. 8). 
17 „La politica de instigare a slavilor împotriva ungurilor a contribuit naţionalismul moşierilor şi al burgheziei din 
regiunile slave, precum şi naţionalismul nobilimii ungare: deşi luptau pentru eliberarea naţională a patriei lor, moşierii 
îmburgheziţi şi capitaliştii unguri intenţionau, totuşi, să ducă în regiunile slave şi româneşti o politică de asuprire şi de 
maghiarizare forţată” (ibidem, p. 7-8). 
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ataşat politicei liberale a Austriei, la o dată când exista încă guvernul burghez-liberal ieşit din 
revoluţia din martie 1848 şi când guvernul din Pesta trata încă o înţelegere cu Curtea din Viena”.18  

Silviu Dragomir avea curajul, într-o conjunctură politică încă neprielnică, să ceară respectarea 
adevărului atunci când se judecau cauzele care au determinat opţiunea politico-militară a 
revoluţionarilor români din toamna lui 1848. Aceştia n-au făcut jocul contrarevoluţiei, cum s-a scris 
adesea chiar de către unii dintre conaţionalii noştri, ci s-au aliat cu forţele liberale din imperiu, care le 
garantau respectarea naţionalităţii. Istoricul şi-a manifestat nedumerirea şi faţă de argumentele 
invocate de către referent, străine de spiritul ştiinţific, atunci când acesta se pronunţa împotriva 
publicării hotărârii luate de români în septembrie 1848: „De aceea e regretabil că ni se reproşează de 
a nu fi respectat tradiţiile revoluţionare ale poporului ungar. Dar şi mai regretabil ni se pare faptul că 
bunele noastre intenţii de a scoate în evidenţă atitudinea progresistă a conducătorilor români de la 
1848, sunt acoperite de bănuieli cu totul nejustificate”.19 Nu ştim dacă au existat şi alte observaţii 
critice ale referentului la adresa lucrării lui Silviu Dragomir. 

Şansele ca O viaţă de erou: Avram Iancu să vadă lumina tiparului, în condiţiile în care a fost 
redactat un referat cu evidente note negative, erau minime. Astfel, prin adresa Editurii Ştiinţifice din 8 
august 1958, sub semnăturile directorului Andrei Lăzărescu şi redactorului-şef Mircea Ignat, Silviu 
Dragomir era informat că, în conformitate cu articolul 4 din contract, manuscrisul nu mai este 
publicabil, iar contractul de publicare era reziliat.20 

Apariţia unei lucrări ce restituia ştiinţific trecutul era puţin probabil să se producă în cursul 
anului 1958. precum şi în perioada imediat următoare. Structurile staliniste din conducerea statului 
s-au dovedit a fi suficient de puternice pentru a împiedica apariţia cărţii. În acelaşi timp, tema propusă 
s-a dovedit a fi incomodă pentru regimul comunist. Mai probabilă era condamnarea, de către 
specialiştii apropiaţi puterii, a punctului de vedere exprimat de Silviu Dragomir. Istoricul încerca, 
într-un moment politic neprielnic, să releve rolul românilor din Transilvania în timpul Revoluţiei din 
1848. Faptul că a trimis manuscrisul editurii ne arată că a crezut că lucrarea avea să fie publicată. Or, 
în anul 1958, simpla existenţă a unor puncte de vedere diferite de cele oficiale constituia o gravă 
abatere. Silviu Dragomir fusese eliberat din detenţie abia de trei ani, fiind reangajat la intervenţia unor 
istorici apropiaţi partidului. Era considerat, până la urmă, un istoric burghez, care trebuia să-şi 
însuşească, dacă dorea să profeseze, învăţăturile marxist-leniniste.  

Era de aşteptat ca o voce ce exprima opinii diferite să suporte exigenţele şi rigorile regimului 
autoritar. Astfel, în şedinţa conducerii Secţiei de Propagandă şi Agitaţie, desfăşurată în 1958, la care au 
participat activişti de partid care lucrau în diferite sectoare ale frontului ideologic, precum şi un număr 
restrâns de nemembri de partid, dar apropiaţi acestuia, care aveau răspundere în domeniul ideologiei – 
Leonte Răutu, Paul Niculescu-Mizil, Nicolae Fotino, Andrei Oţetea, Mihail Roller, Iorgu Iordan, Ştefan 
Milcu, Petru Dumitriu, Mihai Beniuc etc. –, numele lui Silviu Dragomir a fost pomenit printre acelea ale 
istoricilor care refuzau învăţăturile marxist-leniniste.21 Nicolae Fotino, membru în colegiul de redacţie al 
revistei Studii, a prezentat în şedinţă un raport asupra stadiului cercetării istorice realizate de pe poziţii 
marxist-leniniste în România. Expunerea s-a axat asupra modalităţilor în care urmau să fie elaborate 
primele trei volume din tratatul de istorie a României, precum şi asupra existenţei unor probleme care 
stârneau controverse între istorici. Lui Nicolae Fotino i-au fost adresate numeroase întrebări în timpul 
prezentării materialului, de către Leonte Răutu şi Iorgu Iordan. Primul l-a întrebat pe N. Fotino dacă „în 
domeniul istoriei există luptă ideologică? Dacă există manifestări ale ideologiei străine?” Iorgu Iordan, la 
rândul său, a întrebat „dacă sunt presiuni din partea istoriografiei burgheze?”.22  

Răspunzând întrebărilor, Nicolae Fotino declara următoarele: „Presiuni din partea istoriografiei 
burgheze. Am dat un exemplu de presiune directă aceea de la Cluj a lui Silviu Dragomir, care încearcă 

                                                 
18 Ibidem, dosar 93, p. 69. 
19 Ibidem, p. 70. 
20 Ibidem, dosar 90, p. 1. 
21 Constantin Moraru, Teama de influenţele burgheze în ideologia partidului, în Analele Sighet 8. Anii 1954-1960: 
Fluxurile şi refluxurile stalinismului, Bucureşti, 2000, p. 40. 
22 Ibidem, p. 45. 
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să introducă în rândurile noastre un punct de vedere şovin, antimarxist”.23 Cu alte cuvinte, deoarece 
lansase, în legătură cu Revoluţia din 1848 şi cu personalitatea lui Avram Iancu, teze diferite de 
istoriografia oficială, Dragomir era considerat istoric burghez şi şovin. Acuzaţia era gravă şi demonstra 
că stalinismul era încă puternic în România. Concluziile rostite de Leonte Răutu în privinţa orientării lui 
Silviu Dragomir şi a intelectualilor burghezi ne transpun, la rândul lor, în atmosfera impregnată de 
dogmatism a vremii şi relevă statutul incert şi nesigur al istoricului din România momentului.24 

Silviu Dragomir şi-a continuat munca ştiinţifică, ignorând, în măsura în care se putea, acuzele 
aduse concepţiei sale istorice. Activitatea de cercetare desfăşurată după eliberarea din detenţie, 
cuprinsă între anii 1956 şi 1962, s-a dovedit a fi fructuoasă pentru istoriografia românească privind 
Revoluţia din 1848. Speranţele sale că manuscrisele vor vedea, în final, lumina tiparului, nu au 
dispărut până la moarte. Publicarea lor a rămas mereu în atenţia istoricului şi a fost reclamată, în 
nenumărate rânduri, unor apropiaţi, îndeosebi lui Andrei Oţetea.  

Iată ce îi răspundea directorul Institutului de Istorie din Bucureşti, Andrei Oţetea, într-o 
scrisoare din 7 aprilie 1960, în privinţa publicării lucrărilor sale consacrate revoluţiei: „Pentru cele 
două volume Revoluţia şi Avram Iancu momentul e prielnic. La prima ocazie am să vorbesc la Secţia 
de Cultură şi Ştiinţe a C.C. de aceste volume. Avem şi însemnările lui K. Marx, care în însemnările 
sale inedite, e pentru teza noastră. Apoi, cum şi la Bucureşti s-au strâns documente cu privire la 
revoluţia din Moldova şi Ţara Românească, se poate invoca, în favoarea publicării celor două volume 
relative la Transilvania, ideea de a îmbrăţişa unitar revoluţia în toate trei Ţările Române. Ideea aceasta 
are, în împrejurările actuale, mare putere de atracţie. Te rog, deci, să pregăteşti cele două volume, care 
vor întregi opera întreruptă şi vor permite un studiu adâncit al Revoluţiei din 1848 în Transilvania”.25  

Andrei Oţetea spera că publicarea manuscrisului lucrării lui Marx, Însemnări despre români, 
favorabilă românilor, ar deschide calea apariţiei volumelor lui Dragomir. Îndeosebi consideraţiile 
elogioase ale lui Marx despre rolul românilor în timpul Revoluţiei din 1848 erau un argument serios 
pentru a depăşi obstacolele puse de stalinişti. În 19 aprilie 1960, Silviu Dragomir îl informa pe 
preşedintele Subsecţiei Istorice din Academia Română că a finalizat volumul al VI-lea din Studii şi 
documente privitoare la Revoluţia din 1848, precum şi monografia Avram Iancu. Mai precis, reuşise să 
aducă la zi informaţiile din lucrările amintite, deoarece redactarea era finalizată din perioada imediat 
următoare războiului.26 Istoricul îşi lega speranţele de Academia Republicii Populare Române, instituţie 
care, înainte de politizarea ei, sprijinise apariţia volumelor anterioare. În fapt, el propunea preşedintelui 
Subsecţiei de Istorie includerea celor două lucrări în planul de publicaţii pe anul respectiv.27  

Din păcate, monografia consacrată lui Avram Iancu şi volumul al VI-lea din Studii şi 
documente privitoare la Revoluţia din 1848 n-au apărut în timpul vieţii autorului. Însemnările lui 
Marx despre români şi despre politica expansionistă dusă de Imperiul Ţarist, pe care Andrei Oţetea 
dorea să le aducă ca argumente în favoarea publicării lucrărilor lui Dragomir, au apărut abia în 1964. 
Nici proiectul privind continuarea colecţiei de documente privind Revoluţia din 1848, în forma 
propusă de către autor încă în 1956, nu s-a realizat întocmai.  

Totuşi, ideea editării documentelor revoluţiei nu a fost abandonată, fiind reluată de Silviu 
Dragomir în anul 1960, într-un proiect, mult mai vast, conceput în 10 volume.28 Împlinirea unui proiect 
                                                 
23 Ibidem, p. 46. 
24 „Sunt puţine domenii ale ideologiei unde lupta de clasă ideologică este atât de acerbă ca în istorie. Nu se poate spune că, 
în această privinţă, istoricii noştri se află la nivelul ideologic corespunzător” (ibidem, p. 51). 
25 A.N.-D.J. Deva, Fond Silviu Dragomir, dosar 96, p. 33. 
26 „Manuscriptul vol. VI, reprezintă o valoare mare. A nu se da decât în schimbul unui onorar corespunzător. Am lucrat la 
redactare timp de doi ani. Deci cele aproximativ 40 coale de tipar urmează să fie plătite cu cel puţin leafa unui profesor 
universitar pe un an şi jumătate. [...] Manuscriptul Avram Iancu (cinci capitole) se poate publica într-o revistă” (conform 
Testamentului istoricului Silviu Dragomir, în Arhiva Familiei Enescu). 
27 „Ambele lucrări sunt întocmite în baza unui studiu îndelungat, conţinând analiza istorică a tuturor fazelor revoluţiei şi 
nu mai au nevoie decât să le pun la punct întrebuinţând literatura istorică şi documentele descoperite în ultimii ani. Prin 
publicarea lor cred că s-ar aduce un folos real cercetărilor istoriografiei noi. Dacă se încadrează în planul de publicaţii al 
Subsecţiei Istorice, eu sunt gata să le ofer pentru tipărire” (A.N.-D.J. Deva, Fond Silviu Dragomir, dosar 93, p. 2). 
28 „Materialul din volumul al doilea se află acum în lucru, sub conducerea tov. prof. V. Cheresteşiu, care sperăm că va 
obţine de la Budapesta în curând întregirea lui. Volumele I şi III trebuiesc întocmite de acum înainte şi aceasta se poate 
realiza cu destulă uşurinţă, în răstimp nu prea îndelungat, de către un colectiv compus din câţiva cercetători. Volumul al 
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atât de ambiţios, considera autorul, presupunea organizarea unui colectiv de specialişti, care să efectueze 
munca de transcriere, redactare şi traducere, necesară în vederea tipăririi.29 Materialul din volumele 
IV-V-VI şi VIII este pregătit aproape în întregime, dar nu se poate înainta la tipar până nu se stabilesc 
normele de publicare: se publică în întregime şi în limba originală sau prescurtat şi în traducere?30  

Pentru a finaliza şi edita numeroasele volume de documente, Silviu Dragomir încerca să 
impulsioneze travaliul colaboratorilor31 şi să completeze lista cu specialişti care au avut, printre preocupările 
lor mai vechi – cazul profesorului T. Bodogae – editarea de documente privind Revoluţia din 1848.32 

Silviu Dragomir beneficia de un mare capital ştiinţific printre istoricii profesionişti apropiaţi 
puterii politice. Probabil la sugestia lui Andrei Oţetea, istoricul din Cluj a fost invitat să participe la 
discuţiile privind elaborarea volumului al IV-lea din Istoria Romîniei.33 Cum volumul în cauză trata 
şi Revoluţia din 1848, Silviu Dragomir era specialistul cel mai potrivit să-şi prezinte opiniile asupra 
evenimentelor desfăşurate în Transilvania. De remarcat că, deşi, la momentul respectiv, era 
cercetătorul ce investigase nenumărate fonduri din arhivele din ţară şi străinătate, publicase studii şi 
colecţii de documente, clarificând numeroase probleme ale Revoluţiei din Transilvania, Silviu 
Dragomir nu a fost cooptat să participe la elaborarea sintezei privind istoria României, nereuşind, 
probabil, să demonstreze factorilor de decizie că îşi însuşise pe deplin învăţăturile marxist-leniniste în 
cercetarea istorică şi că devenise un element de nădejde pentru regimul politic din România. 

Între 28 şi 30 iunie 1961 au avut loc, în aula Academiei R.P.R., dezbaterile în jurul machetei 
volumului al IV-lea din Istoria Romîniei. Conform materialului întocmit de secretariatul ştiinţific al 
volumului, la discuţiile preliminare au participat numeroşi academicieni, membri corespondenţi ai 
Academiei R.P.R., cercetători de la institutele de istorie din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi de la bazele 
academiei de la Sibiu şi Târgu-Mureş, cercetători de la Institutul de Istorie a Partidului, Şcoala 
Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu”, Academia Militară, filosofi, economişti, lingvişti şi istorici 
literari, jurişti etc., printre ei aflându-se şi Silviu Dragomir.34 Deşi membrii secretariatului de redacţie 
nu au prezentat decât sub forma unui rezumat intervenţiile participanţilor, totuşi s-a remarcat că 
„revoluţia de la 1848 din Transilvania a ridicat cele mai multe probleme”.35 Potrivit materialului, 
Silviu Dragomir ar fi intervenit în discuţii şi ar fi propus colectivului de redacţie adâncirea studiului 
mişcărilor ţărăneşti care au avut loc în Transilvania în anii revoluţiei.36 Din textul publicat rezulta că 

                                                                                                                                                                  
IV-lea ar cuprinde actele din arhiva Kossuth (ianuarie 1849 – august 1849), care nu au fost tipărite nici în publicaţia 
Academiei Române (Dragomir), nici între actele lui Kossuth (Academia R. P. Ungare), precum şi un alt material din 
arhivele streine. Volumele V şi VI sunt rezervate actelor şi documentelor Comisariatului din Transilvania (1849). 
Volumul VII trebuie să cuprindă actele cu privire la mişcarea din 1848-1849 a populaţiei maghiare şi săseşti, prin care să 
se completeze materialul din volumele I, IV, V şi VI. Volumul al VII-lea începe prin publicarea de acte scoase din 
arhivele locale (comitate, administraţii camerale etc.)” (ibidem, p. 27). 
29 Ibidem, p. 28. 
30 Ibidem. 
31 „Îmi iau voie, de aceea, să vă repet rugămintea de-a ne ajuta să completăm colecţia cu materialul inedit sau greşit şi 
necomplet publicat până acum, aflător în colecţiile de la Academie. Primul volum va cuprinde numai acte interne, cele 
mai multe româneşti, culese din arhivele şi bibliotecile noastre. Actele din arhivele din străinătate le rezervăm pentru 
volumele următoare” (Ciorna scrisorii adresată de Silviu Dragomir domnitoarei Cornelia Badea, în ibidem, p. 34).  
32 „Institutul de Istorie de aici m-a însărcinat să vă adresez o rugăminte, în urma informaţiei date de mine. Academia 
R.P.R., hotărând să publice o colecţie de documente privitoare la mişcarea revoluţionară din anii 1848-1849, de vreo 10 
volume, ar avea prilejul să înglobeze şi materialul cules de Domnia Ta şi publicat, în parte, în Omagiul Mitropolitului 
Bălan [T. Bodogae, Câteva documente în legătură m frământările sociale la românii ardeleni în vara anului 1848, în 
Omagiu Dr. Nicolae Bălan Mitropolitul Ardealului 1905-1955, Sibiu, 1955, p. 281-292, n.n.]. Dacă îţi mai aduci aminte, 
mi-ai spus odată că mai ai încă multe piese în afară de cele tipărite. Filiala Academiei m-a asigurat că este gata să plătească 
onorarul cuvenit pentru această contribuţie. De aceea, te rog să-mi comunici dacă primeşti să colaborezi cu noi, 
lămurindu-mă, totodată, despre numărul pieselor ce le-ai transcris şi întinderea lor, precum şi dacă este necesar să mai lucrezi 
pentru a recolta încă şi alt material românesc” (Scrisoarea lui Silviu Dragomir adresată lui T. Bodogae, în ibidem, p. 3). 
33 Ibidem, dosar 92, p. 147. 
34 Dezbaterile privind macheta volumului IV din tratatul Istoria Romîniei, în Studii. Revistă de istorie, nr. 5, 1961, 
Bucureşti, p. 1273. 
35 Ibidem, p. 1275. 
36 Ibidem. 
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intervenţia istoricului clujean a fost acceptată de membrii colectivului de redacţie.37 Cunoscându-i 
cercetările asupra rolului jucat de Nicolae Bălcescu în reconcilierea revoluţionarilor români cu cei 
maghiari, probabil că observaţia din textul publicat de membrii colectivului de redacţie al revistei 
Studii îi aparţine lui Silviu Dragomir. Mărturiile prezentate, peste ani, de unii dintre istoricii prezenţi 
la discuţiile purtate la Academie arată curajul lui Silviu Dragomir în intervenţia avută pe marginea 
volumului al IV-lea. Istoricul a criticat, în termeni duri, modalitatea în care autorii au reflectat 
participarea românilor la Revoluţia din Transilvania.38 

În 15 noiembrie 1961, istoricul expedia, din Cluj, observaţiile sale asupra volumului al III-lea, 
aşteptând invitaţia din partea lui Andrei Oţetea, redactorul responsabil, pentru a participa la dezbateri. 
A făcut doar două observaţii, altminteri pertinente, asupra capitolului realizat de Ştefan Imreh, 
privind situaţia din Transilvania în preajma revoluţiei.39 Credem că referatul este printre ultimele 
materiale redactate de istoric înainte de moarte. „Înainte de Crăciunul anului 1961, potrivit relatării 
nepoatei sale, Florica Enescu, au făcut o călătorie la Bucureşti care, însă, pentru Silviu Dragomir a 
fost ultima.”40 Istoricul fusese invitat, alături de numeroşi alţi specialişti, să participe la dezbaterea 
machetei volumului al III-lea din sinteza de istorie a României, între 19 şi 21 decembrie 1961.41 Avea 
să fie şi ultima sa călătorie. Şi-a petrecut sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou în Capitală, alături de 
soţie, care îl însoţea, şi de familia nepoatei lor, Florica Enescu. În 23 februarie 1962, istoricul s-a stins 
din viaţă, în urma unei operaţii nereuşite.42 

                                                 
37 „Acest punct de vedere just trebuie astfel prezentat încât să urmeze în primul rând principiul care a călăuzit pe marele 
democrat revoluţionar N. Bălcescu, în vederea formării unui factor comun de luptă al populaţiei române cu cea a 
minorităţilor naţionale din Transilvania împotriva asupririi sociale şi naţionale” (ibidem.). 
38 „În schimb, în acea monografie despre Avram Iancu, Dragomir, credincios punctelor de vedere exprimate într-o 
perioadă precedentă, le-a susţinut, iar în cursul discuţiilor organizate în vederea redactării volumului patru din Istoria 
Romîniei, a intervenit respingând concepţia şi punctele de vedere exprimate de Cheresteşiu în capitolul despre revoluţia 
din Transilvania. În aceeaşi şedinţă s-a produs o reacţie violentă a liniei oficiale, care a taxat de contrarevoluţionară 
revoluţia românilor din Ardeal. Intervenţia lui Dragomir a fost magistrală şi plină de curaj. Până la urmă. din iniţiativa lui 
Miron Constantinescu şi Daicoviciu a triumfat punctul de vedere exprimat de Dragomir. Era un moment al afirmării 
comunismului naţional care prefigura o linie politică, nu însă din raţiuni istorice, cum se va observa mai târziu în timpul 
lui Ceauşescu” (Pompiliu Teodor, în Toader Buculei, Clio încarcerată. Mărturii şi opinii privind destinul istoriografiei 
româneşti în epoca totalitarismului comunist, Brăila, 2000, p. 266-267). „Ce aş mai remarca din această carieră tardivă 
este că, fiind angajat la institut, a fost invitat să participe la elaborarea primei versiuni a tratatului de Istorie a Romîniei, 
aceea apărută prin 1960-1964. L-am văzut la o dezbatere preliminară a tratatului în legătură cu revoluţia de la 1848, în 
aula Academiei Române, unde pe vremea aceea tronau oameni ca M. Roller [Roller murise deja, dar orientarea promovată 
de acesta în istoriografie încă nu dispăruse, n.n.] şi alţii, ce impuneau o orientare antinaţională istoriei. Aici l-am văzut pe 
Silviu Dragomir sfidând, fără nici un fel de păreri impuse şi ridicându-se cu hotărâre, chiar cu vehemenţă pentru a apăra 
justeţea poziţiei poporului român din Transilvania în revoluţia de la 1848. Atunci, când se spunea că am fost vânduţi 
Vienei, că românii n-au avut orizont, el a arătat lucrurile cu pasiune, vehemenţă, curaj şi documentat, chiar o documentaţie 
prea crudă uneori” (Camil Mureşan, Silviu Dragomir, în Munţii Apuseni, anul III, nr. 1-2, Oradea, 1997, p. 53). 
39 5) „În ce priveşte lupta de clasă a ţărănimii din Transilvania, în ajunul revoluţiei de la 1848, ar trebui, credem, să se expună 
mai amplu reforma urbarială discutată în dieta din 1846-184, arătându-se ceva mai amănunţit în ce consistă uşurările oferite 
iobagului şi de ce, totuşi, reforma aceasta înseamnă un pas înapoi în ce priveşte sarcinile feudale ale iobagului. Studiile mai noi 
ale istoriografiei maghiare au relevat multe puncte de vedere noi, care merită să fie reţinute. Într-un singur amănunt nu suntem 
de acord cu interpretarea, altminteri foarte judicioasă şi bine documentată, a tov. Şt. Imreh. Vorbind de rezultatele politicii de 
maghiarizare, din această etapă, autorul încheie cu constatarea: «Tendinţa de maghiarizare intensificată şi ridicată la rangul de 
componentă a unui program politic conştient şi oficial, constituie una din cele mai importante cauze care vor împinge mişcarea 
naţională a românilor spre apropiere de Curtea imperială austriacă.» Această concluzie nu ni se pare nici logică, nici istoriceşte 
suficient de întemeiată. Înainte de izbucnirea revoluţiei, legăturile cu Habsburgii ale românilor din Transilvania, lipsiţi de o 
pătură conducătoare, sunt ca şi inexistente, iar tendinţa de apropiere era grevată de eşecul încercărilor de la 1790-1792. 
Manifestările slugarnice ale câtorva cărturari, în majoritate clerici şi articolele din gazetele lui Bariţiu, scrise sub presiunea 
regimului Metternich, nu pot fi socotite câtuşi de puţin concludente. Logic ar fi să se constate, deci, că tendinţa de 
deznaţionalizare creează o regretabilă dihonie între cele două popoare, avizate unul la altul, dezlănţuind un şir de lupte şi 
conflicte naţionale de care va profita duşmanul comun, despotismul habsburgic” (Silviu Dragomir, Observaţii cu privire la vol. 
III din Tratatul de Istoria Romîniei, A.N.-D.J. Deva, Fond Silviu Dragomir, dosar 92, p. 4). 
40 Toader Buculei, op. cit., p. 92. 
41 Sesiunea consacrată dezbaterii machetei volumului III al tratatului de Istoria Romîniei, în Studii. Revistă de istorie, nr. 
l, 1962, Bucureşti, p. 177-186. 
42 Toader Buculei, op. cit., p. 93. 
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Silviu Dragomir nu a mai avut ocazia să-şi vadă publicate cercetările din ultimii ani asupra 
revoluţiei. Contextul politic s-a dovedit a fi încă ostil rostirii adevărurilor despre raporturile 
româno-ungare din vremea revoluţiei. Dacă în 1959 profesorul avusese şansa publicării lucrării Vlahii din 
nordul Peninsulei Balcanice în evul mediu, precum şi a studiilor asupra unirii românilor cu Biserica 
Romei, care serveau indirect politicii duse de partid, viziunea sa asupra revoluţiei s-a dovedit mult prea 
radicală pentru moment. Nici măcar insistenţele lui Andrei Oţetea, istoric apropiat cercurilor influente din 
partid, n-au reuşit să convingă autorităţile să accepte publicarea. Adepţii liniei dure din partid considerau 
că Dragomir propagă opinii burgheze şi are o atitudine şovină, datorită concluziilor la care a ajuns în 
manuscrisul lucrării despre Avram Iancu, susţinute însă de documentele din epocă. 

Lucrarea Avram Iancu a fost publicată la Editura Ştiinţifică abia în 1965.43 Nu ştim, din păcate, 
dacă manuscrisul publicat reprezintă varianta definitivată pentru tipar în 1958. Există posibilitatea ca 
referenţii editurii să fi intervenit asupra textului. Totuşi, e posibil şi ca asupra textului predat editurii să nu 
se fi intervenit după moartea lui Silviu Dragomir. Concluzia ne este întărită şi de informaţiile furnizate de 
Florica Enescu, care, locuind în Bucureşti, la rugămintea Florei Dragomir s-a implicat, din partea familiei, 
pentru ca manuscrisul să fie publicat în bune condiţii.44 Apoi şi contextul politic din ţară se modificase. 
Astfel, între 1958 şi 1965, regimul politic din România şi-a declarat pe faţă intenţia de a promova valorile 
istoriei naţionale.45 În anul 1958, autorităţile de stat au blocat publicarea lucrării datorită tipului de discurs 
istoric, favorabil adevărului şi istoriei naţionale. Dar în anul 1965, când regimul avea nevoie de un punct 
de vedere naţional, era mică probabilitatea să încerce cineva să o cenzureze. 

În anul 1958, Silviu Dragomir fusese etichetat ca promotor al învăţăturilor burgheze, spirit 
şovin, datorită concluziilor din monografia consacrată lui Avram Iancu. Peste doar câţiva ani, în 1965, 
pe fondul modificării de atitudine a conducătorilor comunişti faţă de istoria naţională, lucrarea este 
publicată şi apreciată de lumea ştiinţifică şi politică românească. Trebuie să remarcăm că schimbarea 
promovată de liderii comunişti români în raportarea la valorile naţionale şi parţial la elita intelectuală 
interbelică, câtă mai supravieţuise politicii de suprimare, era determinată de lupta pentru putere din 
România şi de emanciparea de sub ceea ce Stelian Tănase numea „elita suzerană de la Moscova”, 
nicidecum datorită existenţei la elita politică autohtonă a conştiinţei că istoria naţională fusese supusă 
unei operaţiuni de falsificare fără precedent.46 

În vederea declanşării procesului de emancipare faţă de Moscova, liderii comunişti autohtoni 
aveau nevoie de sprijinul populaţiei, de care se îndepărtaseră în ultimii ani. Nomenclatura de partid şi 
de stat din România a făcut apel la istorie şi a manipulat simbolurile naţionale.47 Comuniştii erau 
conştienţi că trecutul românilor şi istoricii aveau să joace un rol decisiv în acţiunea pe cale de-a se 
declanşa, în România anilor 1947-1955. Ruperea de trecutul burghez devenise politică de stat, 
naţionalismul istoricilor interbelici fiind condamnat, iar specialiştii reprezentativi închişi şi supuşi 
unui regim de exterminare. Perioada dintre anii 1956 şi 1964 a fost una de tranziţie, presărată de 
conflicte ideologice între comuniştii fideli Moscovei şi membrii de partid care doreau emanciparea de 
sub controlul U.R.S.S. În perioada amintită au apărut lucrări de certă valoare, fără a se face pasul 
decisiv în sensul ruperii definitive de epoca anterioară. După anul 1964, conducerea politică din 
România a declanşat oficial schimbarea de atitudine faţă de puterea suzerană, reprezentată de 
Moscova. Grupul conducătorilor comunişti de factură naţională a modificat politica pe care partidul o 
avea faţă de trecut, condiţie esenţială în obţinerea sprijinului românilor. 

Publicarea lucrării lui Silviu Dragomir, putem să afirmăm astăzi cu certitudine, se înscrie în 
curentul de factură naţională ce încuraja cercetarea onestă şi ştiinţifică a istoriei românilor. Scopul 
acţiunii iniţiate de o parte a conducerii partidului era să creeze în opinia publică o stare de spirit 
favorabilă liderilor comunişti în disputa lor cu Moscova, fără a se face derogare de la materialismul 
istoric. Vasile Maciu, autorul Prefeţei la monografia despre Avram Iancu, chiar sublinia 
disponibilitatea lui Silviu Dragomir faţă de noua direcţie de cercetare din istoriografia românească 

                                                 
43 Silviu Dragomir, Avram Iancu. 
44 Informaţie dată de Florica Enescu. 
45 Stelian Tănase, Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965, Bucureşti, 1998, p. 197-198.  
46 Ibidem, p. 196. 
47 Ibidem, p. 197. 
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impusă după 1948.48 El aprecia că autorul şi-a însuşit materialismul istoric, a devenit un istoric 
apropiat regimului politic – afirmaţii fără acoperire în realitate. Monografia consacrată lui Avram 
Iancu era considerată de Vasile Maciu ca fiind superioară contribuţiilor anterioare ale istoricului, doar 
fiindcă fusese elaborată în spiritul noii concepţii asupra istoriei.  

Silviu Dragomir a fost nevoit, pentru ca lucrarea să fie publicată, să scrie în Cuvântul înainte 
declaraţii de fidelitate faţă de noua concepţie materialistă asupra istoriei şi despre rolul factorului 
social în mişcările revoluţionare.49 În condiţiile în care conţinutul lucrării nu avea nici pe departe 
legătură cu materialismul istoric, aceste „reverenţe” conjuncturale nu-l incriminează în nici un fel pe 
autor. Ele dovedeau că nu era vorba de o deschidere reală şi totală a regimului faţă de trecutul naţional 
şi cu atât mai puţin de o abandonare a interpretărilor în spiritul materialismului.50 

Cartea a fost concepută ca o nouă monografie asupra conducătorului revoluţiei, datorită 
aportului de material documentar inedit, precum şi concepţiei noi care a stat la baza elaborării ei.51 În 
spiritul epocii, Silviu Dragomir îşi asigura cititorii că a reuşit să facă distincţie, în lucrare, între 
aspiraţiile nobilimii maghiare, în general antiromâneşti, şi cele ale populaţiei maghiare de rând. 
Înfrângerea mişcării revoluţionare a românilor şi ungurilor îşi avea cauza, conchidea autorul, tocmai în 
situarea conducătorilor celor două mişcări pe poziţii sociale diferite.52 Cu alte cuvinte, concepţia lui 
Silviu Dragomir în privinţa declanşării şi a desfăşurării mişcării revoluţionare era mai nuanţată şi 
apropiată ideologiei vremii. El făcea distincţie, în spiritul materialismului istoric, între categoriile sociale 
existente în Ungaria şi între atitudinile acestora faţă de revendicările românilor. Politica naţionalistă 
promovată de conducătorii revoluţiei maghiare n-a acceptat că românii, majoritari în Transilvania, aveau 
dreptul să decidă viitorul provinciei. Istoricul semnala, în conformitate cu spiritul epocii, şi limitele unor 
conducători români, care n-au reuşit să facă distincţie între nobilimea maghiară şi masele de ţărani şi 
orăşeni. În realitate, această constatare, generală în epocă şi menită să împartă neistoric responsabilitatea 
în confruntare cu faptele, trebuia să aducă în discuţie politica faţă de naţionalităţi din faza de avânt 
revoluţionar.53 Silviu Dragomir a prezentat în textul propriu-zis al monografiei un punct de vedere diferit 
în privinţa responsabilităţii declanşării conflictului româno-maghiar, mai aproape de acela exprimat în 
lucrările interbelice. De ce în Cuvântul înainte exprima un punct de vedere apropiat ideologiei promovate 
de conducerea României, diferit de concluziile din textul lucrării?  

Pentru a răspunde la această întrebare, suntem nevoiţi să facem câteva precizări de ordin 
general. În România, începând cu anii '60 şi până târziu, în anii '80, apariţia anumitor cărţi nu era 
privită cu ochi buni de conducerea statului, chiar dacă erau valoroase din punct de vedere ştiinţific, 
dar conţineau concluzii neconforme ideologiei promovate de P.C.R. Uneori, pentru ca ele să treacă de 

                                                 
48 „Lucrările sale dinainte de 1948 au avut, însă, şi limite de clasă, burgheze, care l-au împiedicat, adesea, pe autor să 
distingă în lupta naţională interesele burgheziei de acelea ale maselor ţărăneşti şi orăşeneşti, ai căror exponenţi mai de 
seamă au fost Avram Iancu şi Ioan Buteanu. [...] Revoluţia culturală întreprinsă sub conducerea Partidului Comunist 
Român cu începere din 1948, a antrenat şi pe pasionatul cercetător al mişcării de eliberare a românilor din Transilvania. 
Deşi destul de vârstnic, dar având o minte ageră, Silviu Dragomir a reuşit să-şi însuşească, în bună parte, concepţia 
materialistă a istoriei şi s-o utilizeze spre a da un fundament cu adevărat ştiinţific noilor sale lucrări de istorie. [...] 
Influenţat de marxism, Silviu Dragomir şi-a încoronat activitatea ştiinţifică prin elaborarea întinsei monografii Avram 
Iancu, concepută pe baza unui plan mult mai larg şi cu mijloace de informare incomparabil mai numeroase decât putuse 
avea la elaborarea lucrării de popularizare din 1924 referitoare la eroul moţilor” (Silviu Dragomir, Avram Iancu, p. 8). 
49 „Acum încercăm a da în, paginile de faţă, în lumina materialismului istoric, şi o sinteză mai aprofundată a izvoarelor noi, 
cu ajutorul cărora se pot reconstitui, mai aproape de realitate, epoca luptelor îndârjite, rolul maselor populare şi vrednicia 
conducătorilor devotaţi poporului oropsit” (ibidem, p. 12). 
50  Şerban Papacostea, Istoriografia română în epoca totalitarismelor, în Iordan Chimet, Momentul adevărului, 
Cluj-Napoca, 1996, p. 251. 
51 Silviu Dragomir, Avram Iancu, p. 12. 
52 „Politica naţionalistă a guvernului din Pesta sprijinită de nobilimea maghiară din Transilvania, a nesocotit faptul că dreptul de 
a hotărî asupra soartei acestei provincii îl avea nu un grup restrâns de privilegiaţi, ci masele largi ale populaţiei, a cărei 
majoritate covârşitoare o formau românii. Pe de altă parte, unii români, determinaţi de limitarea burgheză a ideilor lor, n-au 
putut face distincţie clară între nobilimea stăpână de moşii maghiară şi masele de ţărani şi orăşeni ale poporului maghiar. Din 
pricina actelor de teroare ale administraţiei nobiliare, contradicţiile dintre ţărani şi nobilimea proprietară se ascut tot mai mult, 
complicând raporturile de clasă şi pe cele naţionale, întrucât contradicţia dintre moşierii nobili şi ţăranii iobagi apare în 
Transilvania ca o contradicţie între nobili, maghiari în majoritate, şi iobăgimea precumpănitoare română” (ibidem, p. 13). 
53 Pompiliu Teodor, Silviu Dragomir, istoric al revoluţiei de la 1848, în loc. cit., p. 37. 
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cenzura vremii, alteori în complicitate cu cenzura, unii dintre autori erau de acord ca, într-un capitol 
introductiv, să prezinte scurte consideraţii apropiate de ideologia politică a momentului, în speranţa 
că lucrarea avea să fie publicată. Credem că este şi cazul monografiei lui Silviu Dragomir. De aceea, 
trebuie să fim precauţi la declaraţiile şi citatele autorului din filosofia marxistă, deoarece prezenţa lor, 
îndeosebi în anii respectivi, constituia, de cele mai multe ori, condiţia publicării. 

„Totuşi, în înverşunarea luptei s-au spus, fireşte, nu o dată, cuvinte grele din partea ambelor 
părţi. Ele nu se pot socoti nerostite, căci istoria le-a consemnat, dezaprobând pe unele şi justificând pe 
altele. Nici episoadele de luptă dintre cele două tabere nu pot fi trecute cu vederea.”54 Cu alte cuvinte, 
în timpul Revoluţiei de la 1848-1849 au avut loc conflicte militare între români şi maghiari care 
trebuie cercetate într-un spirit ştiinţific. Cartea reprezenta „un text cu totul nou, care se deosebea de 
vechea redactare, atât prin baza documentară mult mai lărgită, cât şi prin concepţia după care se 
interpretează mersul revoluţiei”.55 Textul publicat în anul 1965 este mai extins decât varianta despre care 
ştim că autorul o finalizase, într-o primă formă, încă de la începutul anului 1947.56 Ştim cu siguranţă că, 
după eliberarea din detenţie, acesta a muncit mult la varianta din 1947, până să o aducă la forma din 1965.  

În prezent, dispunând de surse documentare inedite, suntem în măsură să stabilim etapele 
parcurse până la forma finală a textului. Credem că, după eliberarea din detenţie, Silviu Dragomir a 
operat atât asupra textului manuscrisului Avram Iancu, cât şi asupra volumului al VI-lea, intitulat 
Revoluţia. Eroii, împăratul şi românii. Concret, autorul a topit în monografia Avram Iancu partea a 
doua, intitulată Eroii, din volumul al VI-lea de Studii şi documente... Dovada acestui fapt o reprezintă 
asemănarea capitolelor din volumul al VI-lea, intitulat Revoluţia. Eroii, împăratul şi românii57 în 
forma gândită în 1947, cu lucrarea Avram Iancu apărută în 1965.58  

După 1955, Silviu Dragomir s-a gândit, în contextul noilor realităţi politice, la o nouă 
structură a volumului al VI-lea din Studii şi documente..., precum şi a monografiei Avram Iancu. 
Astfel, a renunţat la ultimele două părţi ale volumului al VI-lea, respectiv la Eroii, împăratul şi 
românii. Partea a doua a volumului, intitulată Eroii, a cuprins-o în monografia Avram Iancu. A 
rezultat o lucrare mult mai amplă, pe care autorul spera să o publice mai uşor. 

Capitolele amintite erau completate cu următoarele teme: capitolul I: Copilăria lui Iancu; 
Adolescenţa; Zori de libertate; capitolul VIII: Românii din Transilvania şi împăratul; Biruinţa 
austro-rusă; capitolul IX: Lupta împotriva reacţiunii; Iancu şi împăratul. Observăm că textul operei a 
fost extins datorită multiplicării informaţiilor documentare. Spre deosebire de sinteza interbelică, 
monografia de acum are, potrivit lui Silviu Dragomir, „caracterul unei cercetări ştiinţifice şi al unei 
analize critice, unde se acordă totdeauna preferinţă adevărului istoric, stabilit în temeiul mărturiilor 
autentice. Lucrarea avea misiunea să contureze personalitatea lui Avram Iancu din perioada 
anterioară revoluţiei, precum şi destinul său după încheierea mişcării”.59  

Cu alte cuvinte, istoricul îşi reafirma apartenenţa la criticism. Din 1924, anul apariţiei primei 
contribuţii privind Revoluţia din 1848, şi până în 1962, anul morţii, Silviu Dragomir cercetase în 

                                                 
54 Silviu Dragomir, Avram Iancu, p. 14. 
55 Ibidem, p. 12. 
56 Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise, Fondul Silviu Dragomir, Studii privitoare la revoluţia românilor din 
Transilvania în anii 1848-1849, Revoluţia. Eroii, împăratul şi românii, vol. VI, Cluj, 1947. Potrivit testamentului lui Silviu 
Dragomir, „Manuscriptul Avram Iancu (cinci capitole) se poate publica într-o revistă. E un început de biografie cu multe informaţii 
interesante” (Testamentul istoricului Siluu Dragomir, redactat la Cluj în 23 ianuarie 1949, în Arhiva familiei Enescu). 
57 Partea intitulată Eroii avea următoarea alcătuire: capitolul I: Stăpânirea ungurească în Ardeal; Cetatea din munţi; Buteanu şi 
Zarandul; capitolul II: Românii din Banat împotriva Voivodinei; Misiunea lui Ioan Dragoş; Iancu şi Hatvani; Drama lui 
Dragoş; Înfrângerea lui Hatvani; Moartea lui Buteanu; capitolul III: Iancu şi Kemeny Farcaş; Prefectul Simion Balint; Axente; 
Fântânele; capitolul IV: Să piară cine nu se supune; Iancu şi Kossuth; Bălcescu, Iancu şi Kossuth, 29 iulie 1849. Cf. volumul 
VI din Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-1849. Revoluţia. Eroii. Împăratul şi 
românii, Cluj, 1947 (în Biblioteca Academiei Române, Secţia Manuscrise, Fondul Silviu Dragomir). 
58 Lucrarea consacrată lui Avram Iancu, capitolele IV-VIII, se aseamănă până la identitate cu partea intitulată Eroii. 
„Capitolul IV: Prietenul făţarnic; Victoria nobilimii maghiare; Cetatea din munţi; capitolul V: Misiunea deputatului 
Dragoş; Iancu şi Hatvani; Drama lui Dragoş; Înfrângerea lui Hatvani; Moartea lui Buteanu; capitolul VI: Iancu şi 
Kemeny Farkas; Fântânele; Oastea moţilor şi comandanţii ei; capitolul VII: Iancu şi Kossuth; Bălcescu, Iancu şi Kossuth; 
Sfârşitul revoluţiei ungare” (Silviu Dragomir, Avram Iancu, p. 303). 
59 Ibidem, p. 12. 
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numeroase arhive din ţară şi din străinătate. Documentele descoperite evidenţiau legăturile existente între 
revoluţionarii din Transilvania şi cei din Principate, precum şi influenţa evenimentelor din Ungaria şi 
Austria asupra destinului revoluţionarilor ardeleni. Istoricul devenise conştient că un nou studiu 
monografic trebuia să fie realizat în contextul epocii, să fie deschis către bibliografia străină. Având 
experienţa cercetărilor anterioare, specialistul mărturisea, în acest sens, următoarele: „Pentru a cunoaşte 
mai bine împrejurările istorice care i-au dat lui Iancu un rol de frunte şi i-au impus lupta grea şi plină de 
răspunderi, am fost siliţi, nu o dată, să ne ocupăm de legăturile sale cu ceilalţi conducători ai românilor din 
Transilvania şi, în linii generale mari, chiar de desfăşurarea evenimentelor revoluţionare din Ungaria”.60 

Monografia publicată în 1965 nu reprezintă o ruptură de spiritul şi concepţia în care a fost 
redactată lucrarea interbelică. Preeminenţa factorului naţional în judecata istorică, raporturile 
româno-maghiare şi româno-austriece, rolul personalităţii şi, deopotrivă, sublinierea importanţei 
maselor în istorie, apropierea dintre elită şi ţărănimea românească reprezintă câteva din temele care se 
regăsesc şi în noua monografie. Lucrarea are şi numeroase elemente care o diferenţiază de contribuţia 
interbelică. Silviu Dragomir reconstituie biografia conducătorului moţilor din perioada premergătoare 
revoluţiei, fiind conştient că reliefarea în mod obiectiv a personalităţii lui Avram Iancu din timpul 
evenimentelor din anii 1848 şi 1849 presupunea lămurirea antecedentelor. George Bogdan-Duică 
atrăsese atenţia, încă în 1924, asupra nevoii de a cerceta întreaga viaţă a lui Iancu, tocmai pentru a avea 
o imagine obiectivă. În monografia din 1924, Silviu Dragomir s-a oprit cu expunerea în 1852, 
considerat momentul până la care viaţa eroului s-a desfăşurat într-o oarecare normalitate. A existat o 
sfială, o timiditate şi, în acelaşi timp, un respect pentru ceea ce Iancu a reprezentat în mişcarea naţională 
de la mijlocul secolului al XIX-lea, care l-au învins atunci pe istoric. Peste ani, reuşind să depăşească 
complexul eroului înfrânt de către destin, autorul reconstituie şi ultimii ani din viaţa lui Avram Iancu. 
Fapt cu totul remarcabil, a încercat să explice, în măsura în care spiritul vremii o permitea, şi 
comportamentul lui Iancu cu ocazia vizitei împăratului Francisc Iosif în Apuseni. 

Trebuie să precizăm că, în istoriografia românească, puţini sunt specialiştii care s-au 
încumetat să elucideze destinul lui Iancu după anul 1852. Pentru numeroşi istorici, asemenea lui 
Silviu Dragomir, „Povestea lui Iancu se isprăveşte aici [în 1852, n.n.], cu toate că viaţa lui se deapănă 
încă timp de două decenii”.61 Totuşi, într-o monografie, cercetătorul trebuia să investigheze viaţa 
eroului până la dispariţia lui fizică, indiferent de coordonatele pe care s-a desfăşurat. În istoriografia 
românească s-au structurat, în timp, două puncte de vedere asupra ultimilor ani din viaţa lui Iancu, 
respectiv între 1852, momentul vizitei împăratului în Apuseni, şi 1874, data morţii sale. Pentru Silviu 
Dragomir, comportamentul conducătorului moţilor după anul 1852 se explică prin boala de natură 
neuropsihică cauzată de tensiunea în care a trăit în timpul revoluţiei, de responsabilităţile mari 
asumate şi, mai ales, de tratamentul nedemn la care moţii şi conducătorii lor au fost supuşi de 
austrieci după revoluţie.62 Potrivit autorului, atitudinea lui Iancu din timpul vizitei împăratului şi 
întregul comportament al eroului de până la moarte sunt într-o strânsă legătură. Majoritatea istoricilor 
au văzut în refuzul conducătorului moţilor de-a se întâlni cu împăratul primele semne ale bolii. Există, 
însă, numeroase semne de întrebare dacă Iancu a fost cu adevărat bolnav. Dacă acceptăm că, 
într-adevăr, a fost, trebuie să stabilim natura bolii de care a suferit. Silviu Dragomir şi-a întemeiat 
teoria asupra maladiei lui Iancu pe mărturiile unora dintre colaboratorii acestuia din timpul revoluţiei. 
Ce dovezi conţin mărturiile respective şi cine sunt autorii lor? Mărturiile se referă, în general, la criza 
declanşată în perioada arestării de la Sibiu, când Iancu a fost pălmuit de un ofiţer. Până atunci, din 
cercetările făcute de Silviu Dragomir, în biografia lui Iancu n-a existat nici un semn că era bolnav. 
Deşi surprinde existenţa unor momente tensionate din viaţa eroului, cum ar fi atitudinea dură în 
şedinţa consistoriului din Sibiu, după evenimentele de la Mihalţ, precum şi entuziasmul excesiv din 
                                                 
60 Ibidem, p. 13. 
61 Ibidem, p. 283. 
62 „Neaşteptata atitudine a guvernului împărătesc, egală cu o înfrângere pentru naţiunea sa, discuţiile interminabile de la 
Viena, scandalul cu decoraţiile, expulzarea din Capitală, dezastrul economic în regiunile bântuite din munţi şi conflictul 
din pricina pădurilor îl exasperează din ce în ce mai mult. Expulzarea din Viena, mai ales, îi zguduie toată fiinţa. După 
aceea, după întoarcerea din capitala imperiului, începe să bea tot mai mult. Noile amărăciuni îi stimulează patima 
nenorocită, care-i va distruge sistemul nervos şi îi va înfrânge voinţa. Privită astfel, evoluţia bolii, comportarea sa din 
timpul vizitei împărăteşti încetează de a fi o enigmă” (ibidem, p. 28). 
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timpul celei de-a treia adunări de la Blaj, istoricul le pune pe seama tinereţii şi a temperamentului lui 
Iancu. Silviu Dragomir n-a descoperit, la înaintaşii eroului, mărturii privind prezenţa bolii şi, în 
consecinţă, exclude posibilitatea transmiterii pe cale genetică. La fel, deşi sunt relatări care vorbesc 
despre relaţiile lui Iancu cu tinere din Apuseni, autorul exclude posibilitatea ca boala să aibă natură 
venerică. Există numeroase relatări ce vorbesc despre perioadele în care Iancu pleca de acasă, 
străbătea munţii, oprindu-se la foştii săi colaboratori sau la familiile moţilor de rând. Îmbrăcat în 
haine sărăcăcioase, era văzut adesea cântând din fluier. Tăcut şi îngândurat, răspundea celor care îl 
întrebau despre revoluţie în parabole sau cu ironii. Mulţi dintre contemporanii săi nu i-au înţeles 
niciodată atitudinea şi l-au considerat nebun. Sigur că între Avram Iancu, cel din revoluţie, care 
condusese administraţia Apusenilor, şi cel de acum, pribeag şi dezamăgit, era o uriaşă diferenţă. 
Majoritatea contemporanilor probabil l-au judecat superficial, preluând şi transmiţând mai departe 
imaginea lui Iancu bolnav, care mai apoi s-a generalizat în epocă. 

Urmând explicaţiile lui George Bariţ, Silviu Dragomir considera că boala s-a declanşat 
datorită succesiunii unor evenimente neplăcute.63 Maladiei i s-a asociat consumul exagerat de alcool. 
„În măsura în care se destramă idealul pentru care a luptat cu toată puterea sufletului său – scrie 
istoricul – Iancu îşi pierde încetul cu încetul echilibrul vieţii şi se lasă robit de patima beţiei”.64 
Concluzionând, Silviu Dragomir nu vorbeşte explicit de nebunia lui Avram Iancu, ci doar de boala de 
care conducătorul moţilor a suferit. Deşi istoricul nu a pronunţat cuvântul, în lucrare sunt pasaje din 
care reiese că boala la care se făcea referire era nebunia. 

Există şi mărturii care susţin contrariul.65 Cu totul inexplicabil pentru un istoric critic cum era 
Silviu Dragomir, mărturiile ce negau vehement boala lui Iancu n-au fost nici măcar amintite în lucrare. 
Nu încercăm să elucidăm, într-un studiu de istoria istoriografiei, destinul lui Iancu între 1852 şi 1874, 
dar nu putem să nu observăm că analiza asupra segmentului temporal amintit nu urmează metoda 
critică. Istoricul nu aminteşte punctul de vedere şi argumentele celor care l-au considerat pe Iancu 
sănătos mintal. Remarcăm, apoi, că majoritatea celor care l-au considerat nebun făceau parte din pătura 
înstărită a moţilor din Apuseni şi din intelectualitatea românească din Transilvania. Un alt aspect 
interesant este că, pentru prima dată, ideea nebuniei lui Iancu apare după refuzul acestuia de-a se întâlni 
cu împăratul. Atitudinea lui din timpul vizitei împăratului a stârnit, cu siguranţă, nemulţumiri printre 
moţi, îndeosebi în rândul celor avuţi, care sperau să tragă foloase de pe urma bunăvoinţei suveranului. 
Remarcăm, apoi că, spre deosebire de majoritatea foştilor colaboratori din revoluţie, atitudinea lui 
Iancu în privinţa avantajelor materiale propuse de imperiali a fost una de refuz. El n-a acceptat nici un 
beneficiu din partea autorităţilor imperiale. A solicitat, în schimb, respectarea promisiunilor făcute 
moţilor de rând. Ne întrebăm cum privea, oare, elita Apusenilor şi o mare parte din intelectualitatea din 
Ardeal refuzurile consecvente şi repetate ale lui Iancu la ofertele făcute de autorităţi. Apoi, chiar familia 
sa l-a renegat, deoarece a refuzat avantajele oferite de autorităţi.  

Sunt, iată, numeroase probleme în legătură cu boala lui Avram Iancu, cu atitudinea propriei 
familii, care nici măcar nu sunt pomenite de Silviu Dragomir. Autorului i-ar fi fost suficient să 
urmărească conduita conducătorului moţilor, care este una sinceră şi idealistă, şi ar fi constatat că 
Iancu a perseverat în a şi-o menţine. Putea, oare, un nebun să aibă gânduri atât de nobile? 

                                                 
63„Iancu nu a căzut dintr-o dată în apatie spirituală, ci a fost preparat la aceasta succesiv prin diferite măsuri care îi 
strâmtorau cercul de activitate, maltratau poporul şi încercau să închidă viitorul naţiunii sale. După cât ne-am putut 
informa noi, mie îmi vine să cred că nefericirea lui Iancu nu a fost produsă prin vreun eveniment izbitor la moment, ci, 
precum la mulţi indivizi cu calităţi spirituale eminente, aşa şi la Iancu au conlucrat mai multe cauze psihice timp mai 
îndelungat până l-au doborât la pământ. Obişnuit a comanda şi a fi ascultat de un popor întreg, nutrit cu speranţe vii că 
sacrificiile şi devotamentul extraordinar al poporului îşi va aduce fructele sale, pe care Iancu i le promisese în numele 
statului şi al împăratului de atâtea ori când îi ducea în gura tunurilor ungureşti, Iancu se vede, dimpotrivă, când înconjurat 
de jandarmi, când ameninţat în alt fel de nişte oameni care mai înainte stăteau pe la uşile lui, iar drepturile poporului le 
vede călcate din nou în picioare şi devotamentul lui răsplătit doar cu câteva decoraţii” (ibidem, p. 289). 
64 Ibidem, p. 288. 
65 „Dar cine vorbeşte de nebunia lui Avram Iancu, cine-l socotea nebun? Nimeni dintre străini, care l-au cunoscut îndeaproape, sau, 
în fine, nimeni dintre aceia care nu s-au luat după mărturii auzite din cercurile burgheze din Transilvania. Acesta este adevărul! 
Contemporani de-ai săi, nu prieteni apropiaţi, desigur că şi unii istorici l-au considerat drept nebun” (Horia Ursu, Avram Iancu, 
Bucureşti, 1966, p. 236). Vezi şi Radu Mareş, Postfaţă, în Silviu Dragomir, Avram Iancu, Cluj-Napoca, 1998, p. 193-203. 
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În cuprinsul cărţii, imaginea lui Iancu apare pretutindeni, chiar mai pronunţat decât în 
monografia interbelică. Fie că este vorba de luptele din Apuseni, de capitolul în care autorul prezintă 
organizarea armatei, de raporturile cu ungurii şi cu imperialii, Iancu apare de fiecare dată în primele 
rânduri, în prim-planul acţiunii. Onestitatea, curajul, înţelepciunea, dublate de o înfăţişare fizică 
plăcută, au făcut ca Iancu să fie iubit şi ascultat de oastea moţilor, de tribunii şi prefecţii din munţi. Cu 
toate acestea, el nu a fost scutit de acuzaţii grave. Contemporani „binevoitori”, cu deosebire unguri, 
dar şi numeroşi ofiţeri din armata austriacă, l-au acuzat că a ordonat distrugerea de localităţi ungureşti 
în timpul operaţiunilor militare, că a contribuit la jefuirea oficiilor imperiale din munţi, că nu a 
colaborat îndeajuns cu armata imperială şi, cel mai grav, că a intrat în tratative cu revoluţionarii 
unguri şi cu românii din Ţara Românească.  

Pentru moţi, pentru oamenii simpli, Iancu a rămas până la moarte Craiul munţilor, o adevărată 
figură de legendă. De la începutul acţiunii revoluţionare şi până la încheierea operaţiunilor militare, Iancu 
a fost creierul acestora. Silviu Dragomir a fost conştient că revoluţia nu a însemnat doar Avram Iancu, că 
masele de români au fost pătrunse de aceeaşi speranţă de emancipare. În consecinţă, a consacrat 
subcapitolul Oastea moţilor şi comandanţii ei ţăranilor obişnuiţi, care au reuşit să facă faţă cu succes 
ofensivei armatelor regulate. Era elogiul făcut de către istoric ţăranilor participanţi la revoluţie, elogiul 
solidarităţii, realizate pentru prima dată în istoria românilor ardeleni, între popor şi intelectualitate. Fapt 
extrem de important, istoricul a sesizat că solidarizarea românilor s-a produs în condiţiile în care elita a 
înţeles gravele probleme sociale ale ţăranilor din Transilvania, le-a asumat şi a încercat să le rezolve.  

Ideea colaborării dintre elită şi popor în revoluţie nu se datora, contrar afirmaţiilor lui Vasile 
Maciu din prefaţa lucrării, apropierii lui Silviu Dragomir de materialismul dialectic şi istoric. Ideea 
solidarităţii dintre elită şi popor o găsim în lucrările sale apărute înaintea instaurării regimului comunist în 
România. Dar, în egală măsură, moţii din Apuseni, cei care au participat la apărarea revoluţiei, au înţeles 
că trebuia luptat pentru recunoaşterea naţiunii. În urma anexării Transilvaniei la Ungaria, acesta devenise 
cel mai important postulat al revoluţionarilor români. Recunoaşterea naţiunii era dezideratul suprem al 
românilor din Transilvania. În discuţiile purtate de Iancu cu Dragoş şi Bălcescu, în corespondenţa 
schimbată cu Kossuth şi cu Simonffy, recunoaşterea ei este piatra unghiulară, raţiunea luptelor purtate de 
românii transilvăneni. Exprimată adesea de Iancu, Buteanu, Constantin Romanul-Vivu, recunoaşterea 
naţiunii a reprezentat, în egală măsură, ţelul pentru care s-au sacrificat moţii. Nimeni, până la Silviu 
Dragomir, nu a reuşit să prezinte cu atâta căldură spiritul de sacrificiu dovedit de moţi, precum şi 
fidelitatea arătată conducătorului lor. Nimeni nu a înţeles mai bine că refuzurile lui Iancu de a fi decorat şi 
a primi demnităţi înalte au reprezentat acţiuni de luptă pentru drepturile moţilor, venite de la cineva care 
nu dorea nimic pentru sine, câtă vreme camarazii săi erau uitaţi şi dispreţuiţi. 

În condiţiile în care volumul al VI-lea din Studii şi documente privitoare la revoluţia de la 
1848 nu a fost publicat, monografia consacrată conducătorului moţilor este considerată de specialişti 
ca reprezentând apogeul cercetărilor lui Silviu Dragomir asupra revoluţiei. Istoricul şi-a început 
cercetările cu decenii în urmă, în 1924, prin lucrarea consacrată lui Iancu. Şi-a continuat investigaţiile 
publicând monografiile a încă doi revoluţionari ardeleni: Ioan Buteanu şi Constantin Romanul-Vivu. 
A reliefat şi legăturile dintre românii din Transilvania şi cei din Muntenia, pe baza corespondenţei 
dascălilor ardeleni. Rolul jucat de Nicolae Bălcescu în tratativele româno-maghiare din primăvara 
anului 1849 demonstra amploarea colaborării dintre revoluţionarii români. Mai apoi, prin contribuţia 
din volumul La Transylvanie, istoricul analiza situaţia socială, politică şi religioasă a elementului 
românesc din Transilvania, precum şi poziţiile politicienilor liberali maghiari în problema 
românească. Devenise conştient că cercetarea Revoluţiei din Transilvania presupunea şi clarificarea 
antecedentelor acesteia. Începând cu anul 1944, a început publicarea volumelor de documente şi a 
primului volum de sinteză consacrat istoriei revoluţiei. După perioada de detenţie, a reluat cercetările 
asupra temei şi a finalizat partea a doua din Istoria revoluţiei şi monografia Avram Iancu. 

Constatăm că interesul istoricului pentru studierea revoluţiei a crescut de la an la an. A început cu 
monografiile consacrate conducătorilor ei, Avram Iancu, Ioan Buteanu, Constantin Romanul-Vivu, 
analizând programul politic şi descriind colaborarea intelectualilor cu masele. Cu publicarea 
corespondenţei românilor ardeleni din Principate şi reliefarea rolului jucat de Nicolae Bălcescu, şi-a 
extins investigaţia asupra raporturilor românilor ardeleni cu cei din Principate, impunând în istoriografia 
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românească ideea caracterului unitar al revoluţiei. Prin acţiunea de publicare a documentelor privind 
Revoluţia de la 1848-1849, a reuşit să contureze fundamentul informaţional necesar elaborării sintezei. În 
acest sens, Silviu Dragomir a făcut nenumărate cercetări în arhivele din ţară şi din străinătate. Istoric 
pozitivist prin excelenţă, a avut un adevărat cult pentru documentul scris. A reuşit, de altfel, să lămurească, 
datorită aportului documentar, numeroase probleme privind istoria revoluţiei. A fost, fără îndoială, 
specialistul care a reuşit să introducă în circuitul ştiinţific un impresionant material documentar. Este şi 
una din explicaţiile pentru care multe din concluziile sale, lansate cu decenii în urmă, sunt şi în prezent 
actuale. A supus informaţia documentară unui examen critic, a confruntat-o cu alte surse scrise, iar când a 
fost cazul a făcut apel la alte tipuri de acte, lărgind, astfel, noţiunea de document. 

Autorul şi-a început cercetările asupra revoluţiei pe baza surselor documentare inedite. În primăvara 
anului 1924, el constata că materialul documentar descoperit în arhivele din ţară era insuficient pentru a 
redacta monografia despre Iancu. În consecinţă, a solicitat sprijin financiar pentru a-şi continua cercetările 
în arhivele din Viena. La fel a procedat şi în cazul elaborării monografiilor asupra conducătorilor din 
revoluţie. În timp, investigaţia s-a lărgit pe orizontală, prin includerea evenimentelor din Ungaria şi din 
părţile vestice ale imperiului, precum şi a realităţilor din Ţara Românească. Devenise conştient că exista o 
determinare complexă a evenimentelor produse în Transilvania şi, în consecinţă, reconstituirea revoluţiei se 
putea realiza doar privind-o în context central şi sud-est european. Istoricul a extins cercetarea şi pe verticală, 
prin sondarea atitudinii şi a participării masei de ţărani români. Conceptul de revoluţie, utilizat pentru 
definirea mişcării, s-a impus treptat în lucrările sale, pe măsură ce a aprofundat cauzele care au determinat 
ridicarea românilor. „Este semnificativ – scrie profesorul Pompiliu Teodor – că în deceniul al treilea, 
referindu-se la evenimentele din 1848, istoricul le califică drept mişcare sau pur şi simplu război” O dată cu 
monografia despre Buteanu, adoptă conceptul de revoluţie, revoluţia română, pentru ca în lucrarea despre 
Constantin Romanul-Vivu conceptele de revoluţie şi revoluţionar să fie generalizate”.66  

Deşi istoric pozitivist, Silviu Dragomir a restituit, într-o manieră magistrală, programul politic al 
românilor ardeleni şi mijloacele prin care s-a încercat transpunerea lui în practică. Bun cunoscător al 
realităţilor medievale, nu i-a fost dificil să identifice cauzele participării românilor la revoluţie. A 
cunoscut, ca nimeni altul, aspiraţiile elitei lor intelectuale, care a preluat în cadrul programului de sorginte 
liberală şi probleme de natură socială şi naţională specifice Transilvaniei. Istoricul a surprins şi momentul 
în care clasa politică a înţeles, la sfârşitul revoluţiei, că rezolvarea dezideratelor naţionale nu va veni 
niciodată de la unguri şi de la imperiali. Singura şansă reală, care s-a validat în timp, era realizarea unui 
bloc etnic şi politic al românilor de pe ambele versante ale Carpaţilor. Istoric al faptelor, interpretate după 
analiza critică a documentelor, Silviu Dragomir s-a dovedit a fi un remarcabil narator. A reuşit să 
reconstituie cu fidelitate atmosfera specifică începutului revoluţiei, frământările şi discuţiile pe marginea 
programului politic, purtate de intelectualitatea românească. Mai apoi, pe măsură ce materialul 
documentar s-a îmbogăţit, a descris frământările produse în lumea satului, participarea entuziastă a 
ţăranilor la a treia adunare de la Blaj, în speranţa îmbunătăţirii condiţiilor sociale şi la operaţiunile militare 
de apărare a Munţilor Apuseni. Solidaritatea dintre masele ţărăneşti şi conducătorii lor se evidenţiază în 
momentele, dificile pentru revoluţie, din primăvara anului 1849. 

Format în ambianţa cercetărilor de medievistică, Silviu Dragomir a reconstituit faptele pe 
baza informaţiilor din documentele vremii, prezentându-le într-o înlănţuire logică şi cronologică. Bun 
cunoscător al realităţilor din secolul al XVIII-lea, istoricul a identificat cauzele adânci, de ordin social 
şi naţional, care i-au determinat pe români să participe la revoluţie. Conştient că nimic nu se poate 
întâmpla fără existenţa unor determinări, a reuşit să ofere explicaţii juste în privinţa apropierii 
românilor de Curtea din Viena. Faptul că revoluţionarii maghiari n-au recunoscut naţiunea română 
din Transilvania i-a făcut pe conducătorii ei să se apropie de imperiali. Cu alte cuvinte, pentru românii 
ardeleni păstrarea identităţii naţionale a fost mai importantă decât libertăţile oferite de revoluţionarii 
maghiari. La rândul său, Silviu Dragomir, unul dintre liderii generaţiei tinere, participant la mişcarea 
naţională, secretarul Adunării Naţionale de la Alba-Iulia din 1918, a înţeles ca nimeni altul raţiunile 
pentru care Bărnuţiu, Iancu, Buteanu, Constantin Romanul-Vivu şi Bălcescu au pus păstrarea naţiunii 
mai presus decât libertăţile oferite de revoluţionarii maghiari. 

                                                 
66 Pompiliu Teodor, Silviu Dragomir, istoric al revoluţiei de la 1848, în loc. cit., p. 40. 
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Istoricul a reuşit, la apogeul carierei, îndeosebi în Istoria revoluţiei, să reconstituie obiectiv 
evenimentele din anii 1848-1849, în urma analizei critice a surselor documentare. A încercat să 
privească revoluţia, pe conducătorii ei, în contextul epocii, cu calităţile şi slăbiciunile lor pentru a 
reda evenimentele aşa cum s-au întâmplat. A demonstrat până la finalul carierei un ataşament 
necondiţionat pentru metoda critică în cercetarea trecutului, pentru dezideratul potrivit căruia ştiinţa 
istorică trebuie să servească, în primul rând, adevărul. A încercat şi în anii comunismului să scrie o 
istorie necosmetizată, sustrasă ingerinţelor ideologiei politice a vremii. 
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Sfârşitul Războiului Rece a fost, pentru continentul european nu numai o reaşezare, în matca lor 

firească, a regimurilor politice în ţările care, timp de mai mult de o jumătate de secol, au cunoscut 
dictatura de sorginte marxistă, dar şi o redefinire a „pilonilor” pe care s-a reaşezat statalitatea∗∗.  

Timp de câteva secole, Occidentul s-a bazat pe un tip de stat – cel naţional – care a asigurat 
stabilitatea internă, dar şi cadrul de manifestare a popoarelor pe scena politică internaţională. O 
serie de fenomene de natură politică, socio-demografică şi economică apărute la începutul noului 
secol au readus în discuţie, printre altele, şi o serie de întrebări formulate cu mult timp înainte, dar 
cu răspunsuri extrem de diferite. Printre acestea, întrebarea dacă acest tip de stat mai este capabil să 
facă faţă provocărilor generate de fenomenul globalizării politice şi al creşterii interdependenţelor 
economice şi, odată cu aceasta, şi ordinea politică internaţională.  

Din această perspectivă, lumea academică şi elita politică par a fi divizate în tabere adesea 
ireconciliabile. Pe o „baricadă” se găsesc cei care văd în conservarea statului-naţiune, securizarea matricei 
identitare naţionale, promovarea culturii naţionale şi a identităţii etnice soluţia optimă pentru orice 
comunitate umană care trebuie să fiinţeze intr-o lume tot mai interdependentă economic şi financiar1.  

Analizând aceste aspecte, Victor Neumann crede că, în ciuda extinderii structurilor 
europene, „statul-naţiune continuă să deţină un rol în memoria colectivă a tuturor europenilor” şi, 
prin urmare, nu ar trebui să ne surprindă faptul că „marea masă a locuitorilor bătrânului continent 
este încă departe de a considera identitatea europeană ca fiind mai presus de aceea naţională” şi că 

                                                 
* Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti; hlihor@yahoo.com. 
∗∗ Comunicare prezentată la sesiunea de comunicări ştiinţifice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Facultatea 
de Istorie, cu tema: „Identitate, statalitate şi unitate în istoria continentului european 2010”, organizată în cadrul 
manifestărilor prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” şi 300 de 
ani de la începutul domniei lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 25 mai 2010. 
1 Pierre Vercauteren, La crise de l`état dans l`Union Européenne. Une sortie de crise par une refondation du sens? Online 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001361.pdf, accesat 15 mai 2010 ora 09.00; Paul Thibaud, Nation et Europe 
dans XXe siècle. De la sacralisation négative à la sécularisation positive, în „Politique Étrangère”, 3-4, 2000, p. 703-716. 
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„pentru Europa de Est şi de Sud-Est, naţiunea etnică pare încă o idee de nezdruncinat, atât în 
cultura înaltă, cât şi în reflexele mentale ale mulţimii.”2  

De cealaltă parte a „baricadei” se găsesc contestatarii statului-naţiune. Aceştia consideră că, 
sub impactul proceselor de globalizare, naţiunea ca formă de organizare politică a unui grup uman, 
cât şi conştiinţa naţională sunt produse „toxice” ale societăţii umane3.  

Trebuie remarcat faptul că multitudinea de conflicte şi crize apărute la sfârşitul secolului al XX-lea 
în diferite comunităţi politice de tip compozit etnic, cultural şi religios au întărit convingerea celor care 
susţineau acest curent că teoriile lor sunt confirmate de realitatea politică şi socială a zilelor noastre4.  

Acceptarea sau respingerea ideilor şi opiniilor promovate de aceste două tabere au creat 
curente de gândire politică foarte vizibile mai ales în campaniile electorale, indiferent dacă alegerile 
sunt locale, naţionale sau europarlamentare. Acest lucru nu înseamnă că oamenii au o şansă în plus 
de a găsi răspunsuri la aceste întrebări. Mai degrabă îşi sporesc paleta de întrebări:  

● care sunt raporturile dintre naţiune şi etnie?;  
● de ce apar conflictele între majoritatea unei naţiuni şi grupurile etnice care convieţuiesc de 

secole pe un teritoriu?; 
● analiştii şi oamenii politici vorbesc adesea de securitatea naţională, dar de ce evită să 

definească, în termeni concreţi, noţiunea fundamentală la care fac trimitere?;  
● pot fi elaborate strategii naţionale (de securitate, de mediu, de dezvoltare etc.) de către un 

stat care are probleme cu definirea şi reprezentarea sa în mentalul societăţii pe care o deserveşte?;  
● în situaţii de criză sau de pericole şi ameninţări (criza financiară şi terorismul sunt cel mai des 

astăzi invocate!) se face apel la solidaritate naţională şi patriotism, dar ce fel de patriotism cultivăm, 
unul etnic şi exclusiv, unul multietnic ce se referă la toţi cetăţenii ţării sau unul constituţional şi civic?  

● integrarea este un proces care se pare că a depăşit frontierele continentului european sub impactul 
proceselor de tip global şi va trebui să se găsească soluţii, dar care este modalitatea cea mai potrivită?  

Înţelegerea schimbărilor de ordin geopolitic din interiorul blocurilor de cultură şi civilizaţie, 
dar în primul rând din Occident, cercetarea impactului pe care îl au crizele economice şi politico-
militare asupra comunităţilor umane pot furniza premise pentru o mai bună cunoaştere a evoluţiilor 
care au loc la nivelul organizărilor politice de tip naţiune.  

 
Schimbări geopolitice post Război Rece şi impactul lor asupra teoriilor privind 
evoluţia şi rolul statului-naţiune în noul mileniu 
 
Prăbuşirea imperiului sovietic, destrămarea Iugoslaviei, dar şi procesul anevoios de 

recunoaştere reciprocă a frontierelor pentru statele nou apărute pe scena politică a continentului 
european au condus la grave convulsii şi conflicte interetnice sau interconfesionale.  

Acestea au fost generate atât de inadecvarea formei de organizare a statului în societăţile ieşite din 
epoca regimurilor comuniste la realităţile şi schimbările lumii contemporane, cât şi de faptul că arhitectura 
graniţelor rezultate şi acceptate de comunitatea internaţională nu a corespuns cu cea din imaginarul colectiv.  

Harta politică a statelor nou apărute în Balcani, dar şi în spaţiul fostei U.R.S.S., nu a corespuns de 
multe ori cu cea din imaginarul colectiv al populaţiilor din aceste teritorii. Profesorul Ferhat Kentel de la 
Universitatea Bilgi din Istanbul are, din acest punct de vedere, dreptate când afirmă că naţionalismul are 

                                                 
2 Victor Neumann, Conceptul de naţiune în România, „22”, ediţie scrisă din 22.02.2006, online 
http://www.revista22.ro/conceptul-de-natiune-in-romania-2489.html, accesat la 20 aprilie 2010 ora 21.00. A se vedea pe 
larg Victor Neumann, Neam, Popor sau Naţiune? Despre identităţile politice europene, ediţia a doua, Editura Curtea 
Veche, Bucureşti, 2005; idem, Conceptually Mystified. East-Central Europe Torn Between Ethnicism and Recognition 
of Multiple Identity, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004. 
3 Patrick McCarthy, Erik Jones, Disintegration or Transformation? The Crisis of the State in Advanced Industrial 
Societies, St. Martin’s Press, 1995; Norberto Bobbio, L’État et la démocratie internationale, Complexe, Bruxelles, 
1998; Thomas Fleiner-Gerster, Théorie générale de l’État, PUF, Paris, 1986. 
4 Guy Hermet, Histoire des nations et du nationalisme en Europe, Le Seuil, Paris, 1996, p. 275. 
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nevoie de o reprezentare cartografică pentru ca populaţia unei ţări să îşi poată vizualiza o noţiune abstractă 
cum este naţiunea; este o modalitate de identificare a unui grup uman cu un spaţiu geografic5.  

În evoluţia istorică, harta politică a diferitelor popoare s-a schimbat în urma unor conflicte 
majore sau conferinţe de pace6. Apare, în acest mod, contradicţia majoră dintre harta politică a unui 
prezent istoric şi harta din mentalul colectiv al unui popor, conturată/formată prin studiul istoriei. 

Modul cum este astăzi percepută harta politică a provinciei Kosovo de către sârbi şi albanezi este mai 
mult decât edificator în acest sens. Cunoscutul scriitor sârb Dobrica Cosić afirma despre Kosovo, în 1999, că „este 
sursa marii poezii epice şi este preţiosul recipient al identităţii spirituale a sârbilor. Nu este doar o bucată de 
pământ, reprezintă însăşi identitatea sârbă. Odată cu pierderea Kosovo… poporul sârb a fost mutilat spiritual”7.  

Iată cum harta politico-administrativă a unui stat nu are doar menirea de a ne ajuta să ne 
imaginăm o realitate geografică, ci serveşte şi la alimentarea miturilor care stau la baza matricei 
identitare a oamenilor care trăiesc în acel spaţiu.  

Acest lucru este cu atât mai evident în Balcani şi spaţiul fostei Uniuni Sovietice. Arhitectura 
graniţelor rezultată după prăbuşirea comunismului nu avea cum să fie fundamentată pe o hartă care 
să fie în acord cu aspiraţiile comunităţilor politice din aceste teritorii datorită faptului că patria 
imaginată de aceste popoare are „părţi” aflate în suveranitatea politică a vecinilor.  

Acest lucru este sesizat şi de Robert Cooper, care atrage atenţia că: „Ceea ce a ieşit la lumină după 
1989 nu este o rearanjare a unui sistem, ci pur şi simplu un sistem complet nou. În spatele acestuia stă o nouă 
concepţie despre statalitate sau cel puţin un sistem care se comportă într-un mod radical nou faţă de trecut”8.  

Autorul citat este conştient de faptul că atât construcţia, cât şi reconstrucţia unei comunităţi 
nu se pot face în afara unor concepţii ideologice, politice, cultural-spirituale, deoarece afirmă că 
„erorile conceptuale pot avea consecinţe grele” F

9.  
Pot fi observate erorile conceptuale mai ales atunci când acestea definesc politicul, etica sau 

morala şi, în cazul nostru, naţiunea? Observarea unei realităţi existente şi în Balcani, dar şi în multe dintre 
regiunile fostului imperiu sovietic – frontierele politice recunoscute de comunitatea internaţională pentru 
un stat sau altul nu s-au suprapus cu cele din imaginarul social al acelui stat – poate să ne conducă la 
concluzia ca această prăpastie dintre realitatea politică şi dorinţa populaţiei a dat naştere la conflicte şi crize 
care au afectat stabilitatea şi securitatea regională sau chiar globală, dar nu este suficient. 

Analiza politică a acestor procese, extrem de complexe şi contradictorii, necesită utilizarea 
de concepte şi noţiuni care aparţin celor esenţialmente contestabile F

10, deci cu semnificaţie deosebită 
în arealuri de civilizaţie diferite şi pentru epoci istorice diferite.  

Conceptul de naţiune, etnie, conştiinţă naţională, identitate naţională sunt din categoria 
conceptelor esenţial contestabile. Acestea au semnificaţii diferite şi, prin urmare, sunt înţelese 
diferit de comunităţi şi, chiar în cadrul aceleiaşi comunităţi, de generaţii diferite. 

Nu poate fi surprinzător faptul că, naţionalismul şi procesul politic de evoluţie a naţiunilor sunt 
percepute diferit ajungându-se până la contradicţii greu de conciliat. Pe de o parte, sunt istorici şi oameni 
de cultură, lideri politici care le văd ca fenomene de durată, într-o permanentă dinamică şi, ca atare, 
„naţiunea nu trebuie socotită ca o realitate definitivă, imuabilă, pe care istoricul o poate circumscrie, 
odată pentru totdeauna, pe seama unui determinism biologic, ca într-un «insectar» din recuzita 
entomologiei şi ca o realitate organică şi complexă, ci una în continuă schimbare, desigur.” F

11 Aceştia 

                                                 
5 Ferhat Kentel, Reconstructions nationalistes face à la disparition du frontières, Revue CIDOB d`Affaires 
Internationales, 82-83, 2009, p. 235-384, online, http://www.raco.cat/ index.php/ RevistaCIDOB/ article/ viewFile/ 
117049/147971, accesat la 12.05.2010. 
6 Benjamin Miller, State naţiuni şi mari puteri. Surse ale războiului şi păcii la nivel regional, traducere din limba 
engleză de Oana Sandu, Luciana-Sabina Tcaciuc, TipoMoldova, Iaşi, 2010, p. 2-3. 
7 Apud Tom Gallagher, Balcanii în noul mileniu. În umbra războiului şi a păcii, traducere de Gabriela Ionescu, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 46. 
8 Robert Cooper, Destrămarea naţiunilor. Ordine şi haos în secolul XXI, traducere de Sebastian Huluban, Editura 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2007, p. 29-30. 
9 Ibidem, p. 32. 
10 Ibidem.  
11 Alexandru Zub, Identitate naţională şi globalizare, online, http://convorbiri-literare.dntis.ro/ZUBfeb4.html, accesat la 
12.05.2010, ora 16,30. 
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consideră că prin modernizare şi transformare acest tip de construcţie politică are un viitor cert în pofida 
schimbărilor fundamentale care au loc în societatea postmodernă. Richard Lee Hough, de exemplu, 
consideră că “the nation-state is the core unit of order in an interconnected world. There is nothing to 
replace it. Its disintegration invites lawlessness.” F

12 
Deşi nu neagă faptul că naţionalismul, în formele sale extreme, se numără printre factorii 

care au condus la declanşarea unor conflicte şi crize majore în lume în secolul al XX-lea, Paul 
Gottfried consideră că negarea violentă a statului naţiune este o profundă eroare politică a zilelor 
noastre. Mai mult decât atât consideră că ameninţările care pun în pericol libertatea şi democraţia 
cetăţenilor la începutul secolului al XXI-lea nu vin din partea naţionalismului. Lupta cu această 
ideologie este o falsă problemă generată de adepţii globalismului.  

Într-un discurs ţinut la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în iunie 2010, acesta identifica 
una dintre ameninţările la adresa colectivităţilor umane „Statul universal omogenizant care nivelează până la 
anihilare naţiuni, sexe şi comunităţi.”13 În opinia sa, acest tip de stat, care este promovat cu obstinaţie în 
toate mediile, de la cele politice până la cele academice, este „acum pericolul care i-a luat locul lui Hitler, 
Stalin, Ceauşescu şi altor tirani recenţi. Dacă vechii tirani mărşăluiau împotriva duşmanilor naţionali sau 
mobilizau masele împotriva aşa-ziselor «clase duşmănoase», noul inamic îmbrăţişează întreaga omenire 
pentru a o reeduca. Nu ştiu ce e mai periculos, tiranul care ne lipseşte de viaţă sau cel care ne lipseşte de 
identitate, de tradiţie. Aş prefera, în orice caz, să nu am de-a face cu niciunul.”14 

Într-un asemenea tip de stat „europenii ar trebui să se vadă pe sine nu ca membri ai unor 
naţiuni etnice sau istorice, ci ca cetăţeni ai unei democraţii generice. Această democraţie rezistă sau 
cade odată cu ceea ce s-au declarat a fi nişte drepturi ale omului universal aplicabile, deşi în acest 
sistem grupurile imigrante sunt uneori considerate «mai egale» decât populaţia indigenă. Din acest 
punct de vedere, asocierea cu o ţară e relevantă doar din raţiuni de convenienţă lingvistică.” F

15  
 Profesorul de relaţii internaţionale Arie M. Kakowitz, de la Universitatea Hebrew din Ierusalim, 

constată şi el că după încheierea Războiului Rece a devenit o modă, uneori chiar un ritual, să fie atacat 
statul şi sistemul internaţional westfalian. Întrebarea pe care şi-o pune Arie M. Kakowitz este dacă statul 
naţional a „devenit învechit şi şi-a încheiat misiunea sa istorică?” F

16 De la o asemenea întrebare el 
pleacă într-o analiză extrem de lucidă asupra impactului pe care îl au asupra statului naţional unii factori 
care acţionează peste frontierele naţionale şi fără a putea fi împiedicaţi de deciziile guvernelor naţionale. 
Identifică patru asemenea factori: criza ecologică globală, dezvoltarea unei societăţi civile internaţionale 
la scară planetară, creşterea interdependenţelor economice şi financiare şi intensificarea relaţiilor 
transnaţionale. El conchide că “all pose a current challenge to the state system and obviously erode 
state sovereignty, changing the nature of the state and its functionality. But do erosion and challenge 
mean necessarily obsolescence. Do the forces of globalization and regionalization lead to the 
neutralization of nationalism and the irrelevance of the nation-state?” F

17.  
Complexitatea fenomenelor şi a proceselor care afectează multitudinea de opinii şi teorii 

care sunt aduse în sprijinul unei poziţii sau a alteia îl determină pe Arie M. Kakowitz să conchidă că 
“The answer is not clear. It is evident that regimes and governments (as representing states) are 
under stress, civil societies are contesting state roles, and citizens everywhere are turning away 
from their active support for their states in the direction of alternative foci of loyalties and 
identities. Yet, alternative forms of governance domestically, internationally, and transnationally 
coexist with the state system; they have not replaced it.” F

18 

                                                 
12 Apud Paul Gottfried, Recenzia lucrării Richard Lee Hough, The Nation-States: Concert or Chaos, în “The Independent 
Review”, Volume 9, Number 3, Winter 2005, online http://www.independent.org/ publications/tir/ article.asp?a=514.  
13 Paul Gottfried, Ce se întîmplă cu naţiunile istorice ale Europei, online, http://www.ziuaonline.ro/ eveniment/ romania-
profunda/ 3924-paul-gottfried-ce-se-intampla-cu-natiunile-istorice-ale-europei.html, accesat la 27.07.2010, ora 23,00. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem.  
16 Arie M. Kakowicz, Regionalization, Globalization, And Nationalism: Convergent, Divergent, or Overlapping? 
Online, http://www.nuso.org/ upload/ articulos/ 3513_2.pdf, accesat la 12.05.2010, ora 19,00. 
17 Ibidem.  
18 Ibidem. 
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Un strălucit analist al relaţiilor internaţionale şi reputat politolog, Stanley Hoffmann, 
referindu-se la rolul statului naţiune afirma: “As a result, nation-states – often inchoate, 
economically absurd, administratively ramshackle, and impotent yet dangerous in international 
politics – remain the basic units in spite of all remonstrations and exhortations. They go on ‘ faute 
de mieux’ despite their alleged obsolescence.” F

19 
Diplomatul grec Georgios D. Poukamisas, ambasador al Republicii Elene în România este de 

părere că „Mondializarea nu a desfiinţat statul-naţiune şi nici nu se va întampla acest lucru. Dimpotrivă, 
am intrat într-o perioadă a unei lumi cu mai mulţi poli, în cadrul căreia SUA se află în vârful piramidei, 
dar fără a mai avea rolul dominant, iar în jur gravitează Uniunea Europeană, China, Rusia etc. Nu a 
rezultat de aici sfârşitul istoriei, deşi conflictele persistă încă, îndeosebi în interiorul civilizaţiilor.”20  

Pe de altă parte trebuie să remarcăm faptul că procesele de globalizare de la economic la 
cultural şi fenomenele de integrare a naţiunilor de pe continentul european au marcat profund 
gândirea politică şi au influenţat teoria construcţiei statelor. Din acest punct de vedere nu cred că 
este ceva nefiresc în faptul că unii istorici şi politologi consideră că statul-naţiune şi-a „consumat” 
resursele şi trebuie căutat altceva care să îl înlocuiască. Istorici de prestigiu au ajuns la concluzia că 
„ideea naţională, se ştie, a contribuit la formarea statelor moderne, în secolul XIX, dar a ajuns 
nocivă în secolul XX, faza exceselor ideii respective.” F

21 Aceştia pun la îndoială capacitatea statului-
naţiune de a se adapta evoluţiilor din spaţiul politic internaţional sau cultural.  

Referindu-se la acest aspect, filozoful neomarxist german Jürgen Habermas constată că: 
“Aujourd’hui, où l’État-nation connaît un double défi avec à l’intérieur, la force explosive du 
multiculturalisme, et à l’extérieur la pression qu’exercent les problèmes de la mondialisation.” 22 În 
Europa asistăm la construcţie statală de tip post modern cu reguli şi standarde de funcţionare 
negociate politic între membri. Din acest punct de vedere este imposibil pentru orice naţiune 
membră a UE să încerce să se conducă după propriile standarde naţionale sau religioase fără să fie 
învinuită că încalcă vreuna din normele şi principiile asumate prin Tratatul de la Lisabona. Din 
punct de vedere politic, în interiorul Europei nu mai există frontiere. Dar diferenţele de dezvoltare 
economică, de credinţe, mentalităţi, limbă conduc la menţinerea unor frontiere greu de depăşit cu 
clişee şi norme impuse administrative unui popor sau altuia din Spaţiul Schengen.  

Având în vedere această imensă diversitate, dar şi faptul că teoriile şi punctele de vedere 
care se referă la organizarea politică de tip stat-naţiune sunt la fel de diversificate, analiza 
proceselor politice care au dus la construcţia sau deconstrucţia unor comunităţi politice poate fi 
realizată numai dacă se aleg conceptele şi categoriile noţionale potrivite.  

Nevoia ca cercetătorul sau analistul să precizeze ce tip de concept crede că îi este util pentru 
analiza unei societăţi dintr-un anume moment al evoluţiei sale este cu atât mai mare cu cât, pe lângă faptul 
că utilizăm concepte esenţial contestabile, există şi capcana anacronismului, determinată de tendinţa de a 
extrapola sensurile actuale ale termenilor la perioade istorice demult trecute. Nu trebuie omis nici faptul 
că, uneori, apare confuzia teoretică dintre conceptul de naţiune, etnie şi popor F

23. Istoricul Ioan Aurel Pop a 
atras atenţia asupra acestui lucru mai ales pentru comunităţile politice multietnice şi multiculturale, cum 
este cazul provinciilor care au aparţinut Imperiului Habsburgic sau Otoman 24.  

                                                 
19 Stanley Hoffmann, Obstinate or Obsolete ? The Fate of the Nation-State and the Case of Western Europe, in Brent F. 
Nelsen et Alexander C. G. Stubb (dir.), The European Union: Readings on the Theory and Practice of European 
Integration, Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 159. 
20 Interviu publicat de „Ziarul Financiar”, online http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/interviu-georgios-d-poukamisas-
ambasadorul-republicii-elene-mondializarea-nu-a-desfiintat-statul-natiune-si-nici-nu-se-va-intampla-acest-lucru-4993176. 
21Alexandru Zub, op. cit., loc. cit. 
22 Apud, Thibaud Zuppinger, Habermas et l’avenir de l’Etat-nation, online http://www.implications-philosophiques.org/ 
philosophie-politique/ habermas-et-lavenir-de-letat-nation. 
23 Dinu Bălan, Etnie, etnicitate, naţiune şi naţionalism. Câteva precizări terminologice, în „Codrul Cosminului”, 12, 2006, p. 93-115. 
24 Dintre numeroasele sale lucrări, a se vedea, mai ales, studiul: Ioan Aurel Pop, Sensibilităţi etnice şi confesionale în 
Transilvania în timpul lui Nicolaus Olahus, Anuarul Institutului de Istorie din Cluj, XXXIII, 1994 şi vol. idem, Naţiunea 
română medievală. Solidarităţi etnice româneşti în secolele XIII-XVI, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998. Pentru 
comparaţii interesante, vezi idem, Observaţii privitoare la structura etnică şi confesională a Ungariei şi Transilvaniei 
medievale (secolele IX-XIV), în Dan Berindei (coord.), Istoria României. Pagini transilvane, Cluj-Napoca, 1994. Pentru 
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Exportul sau seducţia ideologiei naţionale pentru popoare care şi-au pus problema 
emancipării naţionale şi a construirii statului n-au fost procese liniare. Prin urmare, acestea nu s-au 
transmis/preluat fără erori de percepţie şi readaptări. Conceptele de naţiune, naţionalism, identitate 
naţională, conştiinţă naţională nu se regăsesc în spaţiul cultural românesc cu exact acelaşi înţeles şi 
semnificaţie pe care le au în studiile de istorie, antropologie, sociologie sau politologie apărute în 
Occident. Ele au fost influenţate de cultura, religia, mentalităţile, prejudecăţile şi stereotipurile 
specifice societăţii noastre. Semnificaţia cuvântului naţiune nu a fost aceeaşi de-a lungul istoriei 
noastre. Este cunoscut faptul că semnificaţia noţiunii de naţiune, utilizată în Transilvania evului 
mediu este diferită de cea care este utilizată astăzi în acelaşi spaţiu F

25. Nu ar trebui să surprindă 
faptul că, chiar în interiorul culturii occidentale, unde apare şi se dezvoltă conceptul, naţiunea 
păstrează aceeaşi plurivalenţă a sensurilor.  

În ultimii ani au sporit preocupările teoretice privind definirea naţiunii şi există o multitudine de 
concepte. Acestea pot fi grupate în două curente principale, care se deosebesc prin modul cum văd 
semnificaţia naţiunii şi modul cum aceste concepţii s-au coagulat în realităţi istorice pe continentul european.  

Primul curent grupează abordările perenialiste şi primordialiste F

26 şi porneşte de la premisa 
că naţiunile, fiind grupuri etno-culturale, au existat din vremuri de mult trecute. O asemenea poziţie 
o întâlnim şi în istoriografia română recentă, mai ales în scrierile profesorului Gheorghe D. Iscru, 
care consideră că naţiunea română apare odată cu edificarea statelor medievale româneşti F

27.  
Opus perenialismului, curentul modernist susţine că naţiunea este o realitate a lumii 

moderne şi, prin urmare, conceptul este un produs al gândirii socio-politice occidentale specific 
secolelor al XVIII-lea – al XIX-lea F

28. Mai mult, unii autori adepţi ai teoriei constructiviste, merg 
până la a considera naţiunea ca fiind o structură „imaginată”, o construcţie subiectivă. Aceştia au 
dreptate doar dacă reducem comunitatea politică la un ansamblu de relaţii dintre indivizi/cetăţeni 
care împărtăşesc acelaşi set de valori şi au aceleaşi trăiri, sentimente, convingeri etc. O asemenea 
concepţie este funcţională dacă nu luăm în calcul faptul că, la un moment dat, pot convieţui în 
aceeaşi comunitate politică oameni care au trăiri, sentimente şi loialităţi născute din cu totul altă 
matrice culturală, religioasă sau istorică dar sunt, ca cetăţeni, loiali statului în care trăiesc.  

Din această perspectivă, Arie M. Kakowicz, are perfectă dreptate când afirmă că “The term 
nation-state, therefore, means a state whose inhabitants consider themselves to be a nation. It is a 
geographically bounded legal entity under a single and recognized government, the population of which 
psychologically consider themselves to be related, through historical, linguistic, racial, or other links.” F

29 
În ceea ce ne priveşte, apreciem că definiţiile statului/naţiune, indiferent din ce perspectivă 

sunt construite, reprezintă o construcţie/reprezentare a unei comunităţi politice care nu are 
reprezentare în realitatea concret socio-politică. Naţiunea reprezintă o comunitate umană (etnică, 
civică, cultural spirituală) organizată politic într-un stat pe un anumit spaţiu geografic, recunoscut 
de alte comunităţi şi ai cărei membri nu numai că împărtăşesc aceleaşi valori, aspiraţii, idealuri, ci şi 
sunt dispuşi să le apere chiar cu preţul vieţii pentru a le conserva şi proteja. Aspectul politic şi latura 
civică sunt importante, iar solidaritatea, ca şi coeziunea comunităţii se bazează fie pe factorul etnic 
şi cultural-istoric, fie pe cel civic. Credem că cei doi factori nici nu se suprapun, dar nici nu se 
exclud. Oamenii politici, prin discurs, analiştii politici prin diferitele explicaţii şi analize pe care le 
fac unor procese şi fenomene de pe scena politică internaţională, istoricii, politologii, sociologii, 
antropologii şi chiar economiştii, prin ideile pe care le promovează în teoriile lor, pot contrapune, 
exclude, exagera sau minimaliza fie factorul etnic, fie pe cel etnic şi cultural-istoric.  

                                                                                                                                                                  
lărgirea ariei de discuţii şi prezentarea evoluţiei de la solidarităţile etnice medievale la naţiunile moderne în Europa, vezi idem, 
Geneza medievală a naţiunilor moderne (secolele XIII-XVI), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998.  
25 Dinu Bălan, op. cit., p. 97. 
26 A. D. Smith, Naţionalism şi modernism. Un studiu critic al teoriilor recente cu privire la naţiune şi naţionalism, traducere din limba 
engleză de Diana Stanciu, Editura Epigraf, Chişinău, 2002, p. 153-177. 
27 Gheorghe D. Iscru, Formarea naţiunii române (La formation de la nation roumaine), Editura „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti, 1995. 
28 Printre reprezentanţii acestei şcoli de gândire, lucrarea care a avut un impact uriaş în literatura de specialitate: Ernest Gellner, Naţiuni şi 
naţionalism. Noi perspective asupra trecutului, traducere din limba engleză de Robert Adam, Editura Antet, Bucureşti, 1997.  
29 Arie M. Kakowicz, op. cit., loc. cit.; idem, Convergent, Divergent, or Overlapping? Online, http://www.nuso.org/ 
upload/ articulos/3513_2.pdf, accesat 12.05.2010, ora 19,00. 
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Tendinţa actuală, mai ales în occidentul european este ca solidaritatea dintre membrii unei 
comunităţi politice de tip naţional să fie construită în mod deosebit pe factorul civic. Acest lucru 
este posibil datorită gradului ridicat de cultură politică pe care îl au aceste societăţi. Este mai dificil 
să se obţină o astfel de solidaritate în aşa-zisa „periferie” a continentului european, unde 
solidarităţile au fost create pe un fond al exaltării factorului etnic. Popoarele din estul şi sud-estul 
continentului european şi-au construit matricea identitară pe frica de Celălalt, care era perceput ca 
străin de comunitate, dar şi pe o serie de mituri fondatoare. Cei care doresc renunţarea la matricea 
naţională uită prea adesea că imaginarul nu are numai o situare negativă, ci şi că lui îi datorăm 
producţiile simbolice ale culturii, credinţele şi chiar formele noastre morale. Europa politică trebuie 
să se bazez şi pe o formulă culturală; ea nu poate fi impusă administrativ. Paul Gottfried este extrem 
de sceptic în reuşita „celor care avansează noua ordine” că utilizând „bagheta magică a drepturilor 
universale”, „vor putea reconstrui o nouă matrice politică eficientă pe suportul ideologiei 
globalismului.” F

30 El crede că termenul de drepturi universale „a ajuns sa ilustreze pericolul 
doctrinei înarmate”, termen pe care Edmund Burke l-a inventat pentru a descrie „pretenţiile 
universaliste şi violenţa expansionistă ale Revoluţiei Franceze. Ceea ce un anumit grup aflat la 
putere decide că e convenabil pentru el trebuie să fie aplicat tuturor, şi dacă asta nu se poate face 
prin mijloace paşnice, atunci se vor face presiuni pentru ca toată lumea să se conformeze unui 
anumit principiu, unei anumite valori sau unui anumit drept.” F

31   
Acceptarea mitului conform căruia naţiunea civică este cadrul optim pentru dezvoltarea şi 

funcţionarea unei comunităţi politice în lumea Postrăzboi Rece conduce, în unele cazuri, la apariţia 
unor situaţii paradoxale. Un stat-fantomă, precum aşa-zisa, Republică Moldovenească 
Transnistreană, se autodefineşte ca fiind o asemenea construcţie politică. Referindu-se la acest 
aspect, John O’Loughlin, Vladimir Kolossov şi Andrei Tchepalyga afirmă că: “According to official 
declarations, the TMR is defined as a civic nation, bound to protect human rights and not national 
rights.” F

32 Potrivit afirmaţiilor acestora, etniile care alcătuiesc aşa-zisul stat au drepturi egale din 
toate punctele de vedere şi nu există o majoritate care să oprime o minoritate.  

Raporturile dintre majoritate şi minoritate în societăţile democratice par să fie prinse, 
deocamdată, într-un veritabil cerc vicios: ceea ce o minoritate concepe ca un minim al 
revendicărilor sale naţionaliste este suspectat de către majoritatea statului-naţiune ca fiind un prim 
pas spre secesiune, iar ceea ce majoritatea consideră ca un maxim al ofertei acceptabile din punct de 
vedere constituţional este perceput de minorităţi ca un prim pas către asimilare.  

Referindu-se la acest aspect, profesorul Benjamin Miller apreciază că „dacă un grup 
important dintr-o ţară democratică nu acceptă legitimitatea statului şi integritatea sa teritorială, 
acest lucru reprezintă o problemă gravă pentru procesul de democratizare şi pentru consolidarea 
democratică.” F

33 Problema este găsirea unui raport optim între aspiraţiile unei minorităţii şi existenţa 
ca subiect de drept internaţional a unui stat naţiune. Maximizarea cererilor unei minorităţi în baza 
mecanismelor democratice până la punerea în discuţie a bazelor sale constituţionale poate avea 
consecinţe nefaste. La aceste concluzii ajunge şi Benjamin Miller, care apreciază că, în unele 
situaţii, democratizarea poate aduce la putere forţe politice reprezentând minorităţi de tip radical, 
care se opun reconcilierii majoritate-minoritate sau chiar „pot provoca dezintegrarea statelor 
regionale, în special a celor slabe, ori intensificarea conflictelor etnice şi regionale sau ambele” F

34. 
Victor Neumann are dreptate când afirmă că „Relaţia dintre un grup etnic şi conceptele de naţiune şi stat-
naţiune este nu doar fantezistă, dar şi păguboasă, în măsura în care diferenţele lingvistice sau religioase 
în acelaşi spaţiu de locuire segmentează ori creează separatisme artificiale la nivelul societăţii.” F

35  

                                                 
30 Paul Gottfried, op. cit., loc. cit. 
31 Ibidem.  
32 John O’Loughlin, Vladimir Kolossov, Andrei Tchepalyga, National Construction, Territorial Separatism and Post-Soviet 
Geopolitics: The Example of the Transdniester Moldovan Republic, online, www.colorado.edu/ibs/pec/johno/ pubs.html.  
33 Benjamin Miller, op. cit., p. 364. 
34 Ibidem. 
35 Victor Neuman, Conceptul de naţiune la români. O explicaţie teoretică, în „Timpul”, nr. 6-7, iulie-august, 2005. 
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Grupurile minoritare din România şi din alte state ale regiunii care au fost tentate să imite ori să-
şi însuşească teorii identitare asemănătoare majorităţilor au creat probleme în funcţionarea democratică 
a societăţii, iar în unele situaţii au dus la conflicte interetnice extrem de violente, cum a fost cazul în 
Balcani şi în unele zone ale fostului imperiu sovietic. Astfel, albanezii kosovari, în temeiul identităţii 
etnice, asimilate aceleia de naţiune, au contestat la început organizarea administrativă a statului-naţiune 
al majorităţii etnice sârbe. Ulterior, pe măsură ce situaţia politică internaţională le-a devenit favorabilă, 
aceştia au cerut recunoaşterea existenţei statului-naţiune Kosovo. Este această construcţie politică o 
naţiune de tip civic, aşa cum se autoproclamă şi Transnistria? Dacă nu, de ce comunitatea internaţională, 
care nu acceptă naţiunea de tip etnic, a recunoscut Kosovo ca stat independent?  

 Răspunsul poate fi găsit în modul cum elitele politice şi intelectuale se raportează la această 
construcţie politică de tip stat-naţiune, în sensul pe care acestea îl dau sentimentului de apartenenţă 
a maselor la acest tip de stat, dar mai ales cum se utilizează/manipulează conştiinţa naţională. 
Oamenii nu se nasc români, unguri, englezi sau germani, ei devin, în procesul de educaţie şi 
formare, ceea ce societatea/grupul de care aparţin crede că sunt. Comunitatea politică de tip stat-
naţiune nu este un dat, ci se află într-o permanentă construcţie/deconstrucţie sub impactul factorilor 
educaţionali şi formativi, a panideilor care domină la un moment dat mentalul colectiv, dar mai ales 
a modului cum elitele politice, democratic alese sau autoimpuse, construiesc şi manipulează 
interesele naţionale. Naţionalismul este un produs al modernizării sociale, al culturii de masă, dar şi 
al propagandei politice. Cunoaşterea tipului de propagandă naţională sau etnică pe care o propun 
elitele maselor este extrem de importantă. Ea poate fi de tip populist şi manipulatoriu în interesul 
unui lider sau al unui grup restrâns sau de tip patriotic. Confuzia dintre patriotism şi populism este 
lucrul cel mai grav care se întâmplă astăzi în societăţile contemporane. Acest lucru iese pregnant în 
evidenţă mai ales în timpul crizelor politice, cultural-spirituale şi, iată, economico-financiare. 

 
Criza economică şi impactul ei asupra naţionalismului şi a statului-naţiune 
 
Criza economică actuală a readus în discuţie nu numai problema soluţiilor pentru depăşirea 

contextului economic la nivel local sau regional, dar şi pe aceea a unor concepte ce păreau să fi trecut 
în uitare: patriotismul economic, naţionalismul economic, războiul economic etc. Criza politică 
intervenită între principalele naţiuni ale U.E., în special Franţa şi Germania, şi S.U.A. în legătură cu 
intervenţia militară în Irak a declanşat şi o serie de măsuri protecţioniste asupra produselor comerciale 
care circulau pe piaţa transatlantică. Prin urmare, nu credem că a fost întâmplătoare lansarea, în acest 
timp, de către deputatul francez Bernard Carayon, a ideii de patriotism economic într-un raport oficial 
preluat şi de premierul de atunci Dominique de Villepin 36. În opinia sa, patriotismul economic “ce 
n’est pas se recroqueviller sur soi-même, c’est retrouver confiance dans ses capacités, c’est valoriser 
ses atouts pour peser davantage dans la nouvelle donne mondiale, à l’échelle nationale comme à 
l’échelle européenne.” 37 Premierul francez a încercat să lărgească sfera naţionalismului economic 
prin apelul la patriotismul economic al UE. Într-un discurs rostit, la 18 ianuarie 2006, la Universitatea 
Humboldt din Berlin, acesta afirma: “L’Europe doit mieux défendre les intérêts de ses citoyens et de 
ses entreprises, et c’est pour cela que j’insiste, même şi le terme est parfois mal compris, sur la 
nécessité d’un véritable patriotisme européen: il ne s’agit pas de se replier derrière un 
protectionnisme qui est bien sûr dépassé, il s’agit au contraire de rassembler nos forces, d’unir nos 
efforts pour aller dans le même sens et affirmer sans faiblesse nos intérêts dans le monde. La 
préférence européenne, qui est un des principes fondateurs de l’Europe, a encore un sens: elle nous 
rappelle à nos devoirs à l’égard de chacun de nos concitoyens.” 38 

                                                 
36 Christian Deblock, Le «patriotisme économique», fausse réponse à une mondialisation débridée, online 
www.ieim.uqam.ca/spip.php?article3351, a se vedea şi C. Deblock, Du mercantilisme au compétitivisme: le retour du 
refoulé, in M. Van Cromhaut, L’État-nation à l’ère de la mondialisation, L’Harmattan, Paris, 2003. 
37 Groupe ALTRADE, Différences culturelles et management international, postface de Hubert Nyssen, cap. 11, online 
http://www.altrad.com/docs/echelle/Echelle-des-valeurs-FR.PDF.  
38 Ibidem. 
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Definiţia şi sensul acordat în discursul public al elitelor politice din Franţa patriotismului 
economic a stârnit vii dezbateri şi polemici, însă acest fapt nu a împiedicat guvernul francez să 
stabilească o listă de 11 sectoare economice declarate strategice şi de interes naţional unde 
pătrunderea capitalului străin s-a făcut în condiţii speciale F

39.  
Reacţia media şi a unor specialişti în domeniul economico-financiar la apariţia conceptului 

de naţionalism economic a fost controversată. Unii au văzut naţionalismul economic ca un fenomen 
negativ. Jan Kofman consideră că naţionalismul economic “est la cause de tous les «maux», en 
particulier de l’effondrement économique de la planète.” F

40  
Nici la nivelul oamenilor de afaceri, mai ales al acelora care activează în cadrul unor 

multinaţionale, patriotismul şi naţionalismul economic nu au conotaţii pozitive. Iată opinia unui manager 
al unei întreprinderi franceze din regiunea Drôme, Robert Clergerie. Pentru acesta, “Le patriotisme 
économique est contradictoire avec la conscience universelle. Il ne signifie rien. Le sens de l’universel et 
l’humain prédominent. Il faut militer pour une organisation des mesures de protection pour aider les pays 
du Sud. Je préfère acheter français. Mais nous sommes en France moins nationalistes que d’autres pays. 
Dans le cadre de mon entreprise, j’essaye de vendre et 80% des ventes se font à l’export.” F

41  
Două personalităţi marcante ale vieţii economice şi politice din Franţa, Xavier Fontanet preşedinte al 

Grupului Essilor, şi preşedinte al Comitetului de Etică al Grupului Medef F

42 şi Bruno Dupont, preşedinte al 
Grupului Euralia (European Public Affairs), şi preşedinte al Grupului de Consilieri pentru Comerţul Exterior al 
Franţei cu U.E., consideră că patriotismul economic este un concept depăşit. Xavier Fontanet afirmă că, aşa 
precum justiţia socială, patriotismul economic este un concept foarte imprecis. El este utilizat în practică pentru a 
pune presiune asupra întreprinderilor care practică o politică de delocalizare. Ceea ce consideră şocant pentru 
zilele noastre, afirmă acesta, “...c’est nous, les consommateurs, qui nous nous jetons sur les biens les moins chers 
(en général produits en Asie) et qui sommes, en fait, à l’origine de la délocalisation. Le consommateur n’est pas 
patriote! La puissance publique utilise également ce mot de patriotisme, vis-à-vis des entreprises alors qu’elles 
sont grevées par l’État de charges qui sont parmi les plus élevées de la planète. L’un des talents du Français c’est 
son sens critique, exerçons-le un peu à l’égard des mots que nous utilisons et de ceux qui les utilisent!” F

43.  
Bruno Dupont este mai nuanţat în a nu fi de acord cu patriotismul economic, deoarece el nu neagă valoarea 

naţionalismului într-o lume europeană în curs de integrare. “Plutôt que de parler de patriotisme économique, afirmă 
acesta, je préfère parler de fierté d’être français et européen, ce qui m’amène à me battre pour promouvoir mon 
identité, la qualité de mes produits et de mes services ainsi que ma culture et mes valeurs”44.  

De partea cealaltă a „baricadei” se află specialiştii şi analiştii care văd renaşterea naţionalismului 
economic drept o reacţie de răspuns la ameninţările pieţelor globale şi a creşterii interdependenţelor 
economice. Pentru profesorul Christian Deblock, de la Departamentul de Ştiinţe Sociale a Universităţii 
Quebec din Montreal, cei care nu acceptă teoriile patriotismului economic sunt detractori care 
“...n’hésitant pas à parler de «virus économique», de «populisme économique», de «folie de notre temps», 
de «protectionnisme avec un accent français» ou encore de «mondialisation à la carte»”45.  

Surprinzător este faptul că foarte mulţi tineri din managementul întreprinderilor franceze 
consideră existenţa naţionalismului economic un lucru normal. Cyrille Moleux, din conducerea EM 
Technologies, din Haute-Savoie, un antreprenor de numai 30 de ani, afirmă într-un interviu: “Le 
patriotisme économique consiste à mettre en place des politiques favorisant le développement des 
entreprises françaises. Le patriotisme économique relève vraiment du politique, lequel devrait tenir le 
raisonnement suivant: «Comment donner à nos entreprises les moyens de se développer?» Or, trop 
souvent le raisonnement sera: «Comment protéger nos entreprises?» Le patriotisme économique 

                                                 
39 Ibidem. 
40 Jan Kofman, How to Define Economic Nationalism ? A Critical Review of Some Old and New Standpoints, in Henryk 
Szlajfer (dir), Economic Nationalism in East-Central Europe and South America, Genève, Librairie Droz, 1990, p. 24. 
41 Le patriotisme économique: une notion revisitée, „Dirigeants Chrétiens”, Bimestriel no. 16, Mars-Avril 2006, p. 13. 
42 MEDEF INTERNATIONAL este o organizaţie ce reuneşte în Franţa şi în străinătate întreprinderi de toate taliile şi din toate 
sectoarele de activitate, inclusiv cele mai mari grupuri franceze, doritoare de a investi sau de a se dezvolta pe plan internaţional. 
43 Le patriotisme économique: une notion revisitée, p. 22.  
44 Ibidem, p. 23.  
45 Christian Deblock, op. cit., loc. cit. 
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devrait consister en une attitude offensive et non défensive. Le patriote économique est un conquérant. 
Je préférerai le terme de promotion de l’économie française, mais c’est très vague.” F

46  
Pentru profesorul de economie de la L’École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 

Pierre-Noël Giraud, naţionalismul economic este strâns legat de politicile statului în mediul 
economic internaţional. Pentru acesta “Les avantages qu’un État peut donner aux entreprises pour 
les récompenser de leur patriotisme et en effacer le coût initial, peuvent se diviser en deux: la 
protection du marché intérieur et l’aide à la conquête des marchés extérieurs. La protection du 
marché intérieur, autrement dit le protectionnisme, n’a plus bonne presse, du moins dans les pays 
riches. On pense généralement qu’il finit par se retourner contre le territoire protégé et à la fin, 
contre les entreprises protégées elles-mêmes. Cependant, le protectionnisme n’a pas aussi 
mauvaise presse dans les pays émergents que chez nous et, de fait, ils en usent abondamment.” F

47 
Sub impactul crizei economice globale au apărut şi dincolo de Ocean voci care au adus în 

discuţie naţionalismul economic. Meditând pe marginea dezastrului economic din Statele Unite, Pat 
Buchanan, unul dintre cei mai respectaţi conservatori tradiţionali ai Americii, a scris o admirabilă 
pledoarie pentru naţionalismul economic F

48. El nu pregetă să decreteze perioada în care S.U.A. au 
promovat o politică economică de tip neoliberal ca un deceniu pierdut. În acest deceniu, America a 
acumulat o serie de fenomene economice pe care distinsul comentator al postului de televiziune 
MSNBC le consideră dăunătoare pentru sănătatea economică a Statelor Unite. În primul rând 
menţionează enormul deficit comercial acumulat de S.U.A. în relaţia cu China. Potrivit acestuia, 
deficitul a ajuns la impresionanta sumă de 1,74 bilioane dolari, ceea ce explică de ce China, cu 
rezerve de aproape 3 bilioane dolari, deţine ipoteca asupra Americii F

49. Redresarea economică a 
Statelor Unite o vede prin apelul la cunoaşterea istoriei naţionale a statelor care au devenit în 
epocile anterioare mari puteri economice. El apreciază că actuala situaţie a S.U.A. se datorează 
necunoaşterii istoriei. „Câţi ştiu – se întreabă acesta – că naţiunile moderne ajunse puteri mondiale 
au reuşit protejându-şi şi încurajând baza lor industrială – Marea Britanie, de la «Acts of 
Navigation» din 1707 până în 1850, protecţionismul american dintre Războiul Civil şi tumultuoşii 
ani ‘20, Germania lui Bismarck dinainte de Primul Război Mondial, Rusia lui Stalin, Japonia 
postbelică, China de astăzi. Nici o naţiune nu s-a ridicat la statutul de mare putere prin «comerţ 
liber». De la Marea Britanie de după 1860 până la America de după 1960, «comerţul liber» a fost 
politica celor care au pus consumul înaintea producţiei şi ziua de azi înaintea zilei de mâine. 
Naţiunile s-au dezvoltat pe temeliile naţionalismului economic şi au decăzut prin «comerţ liber»” F

50. 
Actuala criză economică şi măsurile politicienilor şi ale oamenilor de afaceri prin care se 

încearcă protejarea economiilor naţionale ne dau o senzaţie tot mai puternică a existenţei dublului 
standard în ceea ce priveşte discursul politic privind naţionalismul economic şi practica politică 
privind măsurile de relansare economică. Dintre acestea, menţionăm concedierile selective 
alimentate de prudenţa companiilor pe fondul accentuării şomajului, îndemnul la consum local prin 
intermediul unui populism arhaic, naţionalizările produse din nevoia guvernelor de a-şi proteja 
propriile economii şi, nu în ultimul rând, acţiunile actorilor economici generate de tot felul de 
parteneriate de business cu iz patriotic. Mesajul protecţionismului, de inspiraţie naţionalistă, sună 
tentant pentru politicieni, deoarece este reconfortant să anunţe că vor cheltui bani pentru a proteja 
locurile de muncă, arătând în subsidiar grija pentru cetăţean F

51.  
Unul dintre primele semne ale protecţionismului a fost gestul Irlandei, care a garantat 

integral depozitele bancare ale cetăţenilor ei, născând nervozitate la Bruxelles. Modelul a fost urmat de 
alte ţări, însă prudenţa în faţa posibilelor pericole ascunse în pieţele financiare a împiedicat răspândirea 
fenomenului. Ca efect al crizei, un val de protecţionism ameninţă comerţul internaţional. Americanii pregătesc 
                                                 
46 Le patriotisme économique: une notion revisitée, p. 12. 
47 Ibidem, p. 18. 
48 Pat Buchanan, Pledoarie pentru naţionalismul economic, traducere de Ovidiu Hurduzeu, online, 
http://www.badpolitics.ro/ pledoarie-pentru-nationalismul-economic.  
49 Ibidem. 
50 Ibidem.  
51 A se vedea şi Lidia Moise, Tentaţia protecţionismului, „România Liberă”, online http://www.romanialibera.ro/ 
opinii/comentarii/ tentatia-protectionismului-144743.html, accesat la 20.05.2010, ora 19,15. 
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un set de clauze prin care să condiţioneze accesul la un ajutor din pachetul de 1.560 miliarde dolari pregătit de 
administraţie de cumpărarea produselor “Made in USA”. Astfel, se pregăteşte un acord care să impună firmelor 
ce vor lucra la proiecte de infrastructură finanţate de guvern, estimate la 64 miliarde dolari, să cumpere oţel 
fabricat acasă. Americanii au mai trecut prin asta, iar cel mai interesant îndemn i-a aparţinut lui John Fitzgerald 
Kennedy: „Întrebaţi-vă nu ce poate face America pentru voi, ci ce puteţi face voi pentru America.”52  

Problema pentru statelor mici şi mijlocii, mai ales a celor din centrul şi sud-estul eruropean este 
dacă acestea au capacitatea de a impune pe piaţa lor asemenea politici. Profesorul Philippe Jurgensen 
consideră că este foarte dificil, în epoca globală, chiar şi pentru o mare întreprindere din oricare ţară din 
U.E., să prospere prin politici adecvate naţionalismului economic. Soluţia o vede în promovarea unui 
patriotism economic la nivel european. El apreciază că “Il n’y a donc aucune raison que l’Europe ne 
cherche pas, comme le font sans complexes les États-Unis, la Chine ou d’autres, à promouvoir des 
«champions européens» sur la scène mondiale. Nous avons déjà quelques champions de ce type comme 
bien sûr EADS qui fabrique les Airbus, ou Alcatel-Lucent, mais aussi Dexia, Euronext, et de grands 
assureurs : AXA, Allianz ou Generali. Ces champions devraient être encouragés par des commandes, une 
politique conséquente de recherche et d’innovation, l’amorce d’une politique industrielle européenne.” F

53  
Din păcate, patriotismul economic european nu există decât în forme incipiente sau la nivelul 

discursului politic. Uneori apar chiar fenomene pe care profesorul Jurgensen nu le înţelege. Referindu-se 
la o tranzacţie europeană în domeniul aeronauticii acesta afirmă: “Je suis frappé de voir que, par 
exemple, la Banque Européenne d’Investissements, constituée à l’initiative et avec le soutien financier 
des gouvernements européens pour soutenir la compétitivité de nos économies, n’a jamais hésité à 
financer l’achat de Boeing par les compagnies aériennes européennes, alors que nous avons 
précisément un champion dans ce domaine, multinational mais authentiquement européen, Airbus.” F

54 
Acest fapt nu înseamnă că lipseşte, în aceste moment,e discursul populist în unele ţări europene 

şi în România. Ministrul spaniol al Industriei îşi îndeamnă concetăţenii să-şi ajute ţara consumând 
produsele fabricate acolo. Premierul britanic, Gordon Brown avertizează, însă, că apare riscul 
protecţionismului financiar, în care banii nu mai trec graniţa acolo unde este nevoie de ei, indiferent de 
câştig. Nici România nu e imună la îndemnuri de acest tip. Preşedintele Traian Băsescu îndeamnă pe 
români să cumpere autoturisme Dacia, iar ministrul Turismului, Elena Udrea, ne avertizează că a venit 
timpul să ne facem vacanţele pe litoralul românesc sau în „Grădina Carpaţilor”. 

Atât timp cât capitalul românesc nu este majoritar în domeniile considerate a fi strategice pentru 
România, aceste îndemnuri nu pot avea decât rol de propagandă de tip naţional-populist. Multe afaceri româneşti 
tremură de teama că nu vor mai primi bani de la „Grupurile-mamă”. 

Din această perspectivă, pentru astfel de state, tentaţia protecţionismului este însă periculoasă şi cu şanse 
minime să fie urmată de consumatorii pauperizaţi. În aceste condiţii, puţină lume vibrează la îndemnul cumpărării 
de mărfuri cu „parfum” local. Mai ales dacă parfumul local costă mai mult şi este de o calitate îndoielnică.  

Este greu, într-o societate cosmopolită, cum este cea românească, dominată de confuzii 
ideologice şi o falsă percepţie a valorilor, să te pronunţi astăzi pentru o soluţie sau alta în legătură 
cu evoluţia statului-naţiune. Îndemnul profesorului Paul Gottfried adresat corpului academic ieşean 
în discursul ţinut cu prilejul sărbătoririi a 150 de ani de învăţământ superior se constituie într-o bună 
concluzie: „În final, ţara dumneavoastră poate avea doar două tipuri de viitor: să fie o Americă de 
mâna a doua, proslăvind «»deschiderea», «diversitatea», şi «drepturile omului» sau să fiţi urmaşii 
strămoşilor dumneavoastră. A fi român nu trebuie să vă oprească de la a asculta politicos predicile 
americane despre democraţia globală, dar ar trebui să vă împiedice de la a le lua prea în serios. Şi 
dacă sunteţi îndreptăţiţi să reconstruiţi infrastructura materială după deceniile devastatoare ale 
dictaturii comuniste, aceste preocupări economice nu ar trebui să fie exclusive. Nu ar trebui să vă 
facă să uitaţi cine sunteţi. Moralitatea publică şi cultura naţională vă definesc ca naţiune istorică şi 
aveţi o datorie colectivă de a controla aceste forţe în interiorul graniţelor dumneavoastră.” F

55 

                                                 
52 Ibidem.  
53 Philippe Jurgensen, Nationalisme économique ou patriotisme européen, http://www.canalacademie.com/ida3262 
Nationalisme-economique-ou.html, accesat 10.05.2010, ora 20,30. 
54Ibidem. 
55 Paul Gottfried, op. cit., loc. cit. 
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1. Apariţia politicii globale 
 
În principiu, astăzi toate statele-naţiune au devenit înlănţuite şi, din punct de vedere 

funcţional, părţi ale unui pattern mai vast de transformări şi fluxuri globale. Reţelele şi relaţiile 
transnaţionale s-au dezvoltat în toate sferele activităţii umane. Bunuri, capital, oameni, informaţii, 
comunicaţii şi arme alături de criminalitate, agenţi poluanţi, credinţe şi tendinţe circula rapid peste 
graniţele teritoriale. Departe de a fi o lume a unor „civilizaţii separate” sau doar o societate 
internaţională de state, aceasta a devenit o ordine globală interconectată, marcată de patternuri 
intense de schimb, alături de patternuri clare de putere, ierarhie şi disparitate. 

Pentru a înţelege transformările care au afectat şi continuă să afecteze statul şi decizia 
politică, trebuie să clarificăm un număr de concepte, incluzându-le aici pe cele de politică globală, 
guvernare globală, regim internaţional şi suveranitate statală. Fără a percepe sensul acestor termeni, 
este dificilă înţelegerea numeroaselor procese globale şi a structurilor care au schimbat natura 
politicii şi, în special, natura comunităţii politice moderne. Aceşti termeni ajută la specificarea 
dimensiunilor globalizării politicii. 

 
1.1. Globalizarea politicii 
 
„Politica globală” reprezintă un termen care surprinde întinderea relaţiilor politice în spaţiu 

şi timp, extensiunea puterii politice şi a activităţii politice peste graniţele statului-naţiune modern. 
Deciziile şi acţiunile politice dintr-o parte a lumii pot dobândi în scurt timp ramificaţii mondiale. În 
plus, locurile acţiunii şi/sau deciziei politice pot fi conectate prin comunicaţii rapide la reţele 
complexe de decizie sau de interacţiuni politice. Cu această „întindere” este asociat un frecvent 
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impact „de adâncire” al proceselor politice globale, astfel încât, spre deosebire de imperiile antice şi 
moderne, „acţiunea la distanţă” penetrează cu o intensitate mai mare condiţiile sociale şi lumile 
cognitive ale anumitor locuri sau comunităţi politice. Prin urmare, dezvoltările de la nivel global 
dobândesc frecvent consecinţe locale aproape în mod instantaneu şi invers. 

Ideea de „politică globală” contestă distincţiile tradiţionale dintre intern/internaţional, 
interior/exterior, politică teritorială/non-teritorială, considerându-le întipărite în concepţiile 
convenţionale ale politicului. De asemenea, pune în lumină bogăţia şi complexitatea 
întrepătrunderilor care transced statele şi societăţile în ordinea globală. Deşi guvernele şi statele 
rămân, bineînţeles, actori puternici, ele împart acum arena globală cu o serie de alte agenţii şi 
organizaţii. Statul are în faţă un număr enorm de organizaţii interguvernamentale (OIG), agenţii 
internaţionale şi regimuri care operează pe diverse arii, prin instituţii cvasisupranaţionale, asemenea 
Uniunii Europene. Actorii non-statali sau corpurile transnaţionale, asociaţiilor profesionale 
transnaţionale, mişcările sociale şi aşa mai departe, participă de asemenea în mod intens la politica 
globală. La fel şi mulţi actori subnaţionali şi grupuri de presiune naţionale, ale căror activităţi se 
revarsă adesea şi în arena internaţională. Prin urmare, arena globală poate fi concepută ca „un 
sistem mixt de actori”, poliarhic, în care autoritatea politică şi sursele acţiunii politice sunt 
răspândite pe scară largă. Această concepţie contestă caracterizarea convenţională westfalică, bazată 
pe stat sau realistă a ordinii politice globale. 

Astăzi, politica globală este ancorată nu numai în preocupările geopolitice tradiţionale 
referitoare la securitate şi la afacerile militare, ci şi într-o mare diversitate de probleme economice, 
sociale şi ecologice. Poluarea, drogurile, drepturile omului şi terorismul fac parte din numărul în 
creştere al subiectelor politicii transnaţionale care întretaie jurisdicţiile teritoriale şi alinierile 
politice globale actuale şi care necesită cooperare internaţională pentru o rezolvare eficientă. 
Problemele de apărare şi securitate nu mai domină agenda globală şi nici agendele politice ale 
guvernelor naţionale. Conceptul de „guvernare globală” înlesneşte formularea subiectului. 

Prin guvernare globală nu se înţeleg numai instituţiile şi organizaţiile formale prin care sunt 
(sau nu) elaborate şi susţinute regulile şi normele ce guvernează ordinea mondială – instituţiile de 
stat, cooperarea interguvernamentală şi aşa mai departe –, ci şi acele organizaţii şi grupuri de 
presiune – de la corporaţii multinaţionale, mişcări sociale transnaţionale, la pletora organizaţiilor 
neguvernamentale – care urmăresc scopuri şi obiective relevante pentru sistemele de reglementare 
şi autoritate transnaţionale (Rosenau, 1997). În mod clar, sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
Organizaţia Mondială a Comerţului şi multitudinea de activităţi ale guvernelor naţionale fac parte 
din componentele importante ale guvernării globale, însă nu sunt singurele. Dacă mişcările sociale, 
organizaţiile neguvernamentale, asociaţiile politice regionale ş.a.m.d. sunt excluse din noţiunea de 
guvernare globală, nu vom mai înţelege corect forma şi dinamica sa. Politica globală presupune o 
noţiune largă de guvernare globală ca element necesar în peisajul schimbător al vieţii politice. 

Creşterea numărului de noi forme de organizare şi acţiune politică reflectă expansiunea 
rapidă a conexiunilor transnaţionale şi dorinţa mai multor state privind existenţa unei guvernări 
internaţionale care să se ocupe de problemele politice colective. De asemenea, ea reflectă, după cum 
vom arăta, presiunea crescândă a corpurilor guvernamentale pentru dezvoltarea unor noi forme de 
responsabilitate în viaţa politică internaţională. Pentru a surprinde câteva dintre schimbările în plină 
desfăşurare din acest domeniu, este important să înţelegem conceptul de „regim internaţional”. 

Un regim internaţional poate fi definit în termenii „principiilor implicite sau explicite, 
normelor, regulilor şi procedurilor decizionale în jurul cărora converg aşteptările actorilor într-o 
anumită arie de problematică a relaţiilor internaţionale” (Krasner, 1983, p. 2). Regimurile nu sunt 
numai acorduri temporare sau ad hoc, ele putând fi considerate ca „variabile care intervin” între 
structurile esenţiale de putere şi economice ale sistemului internaţional şi consecinţele propriu-zise. 
De exemplu, eşecul pieţelor în a reglementa oferta şi distribuirea bunurilor şi serviciilor sau în a 
rezolva probleme transnaţionale urgente poate crea stimulente pentru state şi pentru actorii politici 
de a stabili regimuri speciale. Regimurile pot furniza un cadru de garanţii legale, pot îmbunătăţi 
informaţiile disponibile, pot reduce costurile tranzacţionale ale cooperării şi pot insufla un grad de 
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predictibilitate în relaţiile altfel „anarhice”. Regimurile internaţionale sunt expresia necesităţii de a 
găsi noi moduri de cooperare şi de reglementare pentru problemele colective. 

Regimurile internaţionale marchează instituţionalizarea în continuă creştere a politicii 
globale (Young, 1989, p. 11). Ele constituie forme ale guvernării globale, distincte de noţiunile 
tradiţionale asupra guvernării, concepută în termenii locurilor specifice ale puterii politice suverane. 
În sistemul internaţional contemporan nu există, desigur, nici o autoritate deasupra statului. În ciuda 
acestui fapt, regimurile internaţionale de reglementare s-au dezvoltat rapid, reflectând intensificarea 
patternurilor angrenării globale şi regionale. După cum remarcă Young (1989, p. 11), „Regimurile 
internaţionale acoperă un spectru larg din perspectiva sferei funcţionale, domeniului geografic şi 
membrilor. Din punct de vedere funcţional, ele variază de la orizontul îngust al acordului referitor la 
ursul polar la preocupările largi legate de înţelegerile privind Antarctica sau spaţiul extraterestru. 
Aria geografică cuprinsă poate fi limitată, precum domeniul foarte restrâns al regimului focilor din 
Pacificul de Nord, sau vastă, ca în cazul regimurilor pentru transportul internaţional aerian 
(Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile, Asociaţia Internaţională pentru Transport Aerian) sau 
pentru controlul testelor nucleare. Cu referire la membri, seria începe de la doi sau trei, asemenea 
regimului pentru pescuitul la mare adâncime, stabilit de Convenţia Internaţională asupra Pescuitului 
din Pacificul de Nord, şi poate depăşi o sută de membri, ca în cazul regimului de neproliferare 
nucleară. Totuşi, uimitor este chiar numărul de regimuri internaţionale. Departe de a fi neobişnuite, 
acestea sunt familiare în societatea internaţională”. 

Regimurile internaţionale îmbrăţişează un spectru larg de actori, incluzând guverne, departamente 
guvernamentale şi autorităţi guvernamentale subnaţionale. Mai mult, în timp ce câteva regimuri au ca 
nucleu o organizaţie interguvernamentală, multe sunt acorduri mult mai fluide, luând fiinţă în urma unor 
tratate, probleme politice colective sau graţie a unor comunităţi internaţionale de interese. Astfel, regimul 
securităţii internaţionale din Europa este construit în jurul relaţiilor complexe dintre anumite instituţii: 
Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO), UE şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 
(OSCE: o grupare de cincizeci şi cinci de state, toate europene, cu excepţia Statelor Unite şi Canadei, a 
cărei funcţie principală este de a favoriza stabilitatea politică şi securitatea militară în Europa). Prin 
comparaţie, regimul internaţional de neproliferare nucleară nu are la bază nici o organizaţie formală, ci 
doar un tratat internaţional combinat cu conferinţe internaţionale succesive în cadrul cărora se iau decizii-
cheie. Acest regim este similar cu regimul dreptului mării, care controlează exploatarea de resurse de pe 
fundul mării. În plus, regimurile internaţionale au multe funcţii de bază. Câteva nu fac altceva decât să se 
implice în activităţi de monitorizare: este cazul regimurilor de control al armamentelor, asemenea 
reglementării privind reducerea armamentelor din Europa (Tratatul privind Forţele Convenţionale în 
Europa, CFE), în timp ce alte regimuri alcătuiesc forumuri pentru luarea colectivă de decizii privind 
drepturile internaţionale de proprietate, ca în cazul alocării de frecvenţe radio sau de orbite pentru sateliţi. 
În ciuda diversităţii de forme, funcţii şi constituiri, regimurile internaţionale exprimă un sistem de 
guvernare – sau, mai bine, un sistem de „guvernare fără guvern” – în ordinea mondială contemporană. 

Acum trebuie adusă o notă importantă de precauţie în discuţia asupra politicii şi guvernării 
globale şi a regimurilor internaţionale. Apreciind impactul lor, în special relaţia lor cu statele şi 
ordinea mondială, este necesar să reflectăm asupra a două chestiuni luate în discuţie. În primul rând, 
este vorba de faptul că suveranitatea unui stat-naţiune individual este subminată doar atunci când 
este înlocuită de forme „superioare” şi/sau independente, şi/sau deteritorializate, şi/sau funcţionale 
ale autorităţii, care reduc baza decizională justificată într-un cadru naţional. Suveranitatea naţională 
implică ideea de îndreptăţire de a conduce un teritoriu limitat de graniţe şi pe aceea de autoritate 
politică în interiorul unei comunităţi, care are dreptul de a determina cadrul de reguli, reglementări 
şi politici şi de a guverna pe baza acestora.  

În al doilea rând, gândindu-ne la impactul globalizării asupra statului-naţiune, este necesar 
să facem distincţia între suveranitate şi autonomia statului – capacitatea pe care o posedă statul de a 
formula şi realiza obiective politice strategice în mod independent. Prin urmare, este esenţial să 
punem întrebarea: a rămas suveranitatea statului-naţiune intactă în timp ce autonomia statului a fost 
alterată sau statul modern s-a confruntat cu o slăbire a suveranităţii, în contextul globalizării 
politicii? Între timp, e important să subliniem faptul că a explora globalizarea politicii nu înseamnă 
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că statul-naţiune modern a dispărut, că suveranitatea statului modern s-a dizolvat sau că autonomia 
statului a fost drastic limitată. Acestea sunt chestiuni fundamentale care vor trebui explorate. În 
analizarea lor, secţiunile următoare vor cerceta naşterea politicii globale, patternul variabil al 
instituţionalizării şi dezvoltarea infrastructurii de decizie politică la nivel internaţional, transnaţional 
şi global. 

 
1.2. Internaţionalizarea şi transnaţionalizarea 
 
În 1997, miniştrii de finanţe şi ai muncii din principalele state capitaliste ale lumii (G7 sau Grupul 

celor Şapte) s-au întâlnit la Londra pentru a discuta problema şomajului. Principalul obiectiv al „summit-
ului pentru locuri de muncă” al G7 a fost de a revizui modul în care coordonarea internaţională a 
strategiilor economice naţionale ar putea înlesni sporirea locurilor de muncă în statele G7. Acest summit a 
avut o importanţă simbolică la momentul respectiv, prin aducerea problemei şomajului în topul agendei 
politice occidentale. Într-adevăr, summit-urile anuale ale G7 şi-au îndreptat atenţia asupra problemelor 
care ar fi fost privite anterior ca subiecte „interne”, ţinând de politicile sociale. De fapt, aceasta reprezintă o 
încercare de a administra sau de a „guverna” acele aspecte ale vieţii politice care scapă de sub controlul 
oricărui stat. Astfel, s-a ajuns la concentrarea asupra geopoliticii tradiţionale şi securităţii militare. Summit-
urile G7 (devenit G8 după includerea Rusiei) subliniază ceea ce a fost evident pentru o perioadă de timp: o 
„instituţionalizare” crescândă a politicii globale, pe măsură ce guvernele şi cetăţenii lor s-au obişnuit cu o 
lume a conexiunilor şi a fluxurilor transnaţionale. 

Acest tip de instituţionalizare nu este doar un fenomen al secolului XX. După cum am arătat 
anterior, mecanismele internaţionale de „guvernare” a unor aspecte ale afacerilor globale au devenit 
evidente încă de la jumătatea secolului al XIX-lea (şi cu mult înainte, dacă vom socoti „balanţa 
puterii” un astfel de mecanism). Totuşi, în special după al doilea război mondial, s-a înregistrat o 
expansiune extraordinară a acestor mecanisme. Alături de creşteri substanţiale ale fluxurilor de 
comerţ, ale investiţiilor străine directe (ISD), instrumentelor financiare, turismului, legăturilor 
culturale, cunoştinţelor a existat o intensificare a formelor de cooperare internaţională pentru a 
administra, reglementa, facilita şi uneori pentru a preveni aceste fluxuri şi conexiuni. Aceasta nu 
echivalează cu a afirma că asemenea reglementări sunt doar produsul sau consecinţa noilor fluxuri, 
de vreme ce există motive serioase de a crede că ele trebuie să fi fost cauze care au stat la baza lor. 
Scopul discuţiei este de a arăta că există o conexiune distinctă între patternurile istorice ale 
globalizării socio-economice şi patternurile globalizării politice. 

Dezvoltarea agenţiilor şi organizaţiilor internaţionale a dus la schimbări semnificative în structura 
luării deciziilor în politica mondială. Noi forme de politică multilaterală şi multinaţională au fost instituite 
prin implicarea guvernelor, a organizaţiilor internaţionale guvernamentale (OIG), a unei varietăţi de 
grupuri de presiune transnaţionale şi a unor organizaţii internaţionale neguvernamentale (OING). În 1909, 
erau 37 de OIG şi 176 de OING, în timp ce în 1996 erau aproape 260 de OIG şi 5472 de OING. În plus, e 
interesat să observăm că în perioada 1946-1975 numărul tratatelor internaţionale în vigoare între guverne a 
crescut de la 6351 la 14061, în timp ce numărul tratatelor de acest gen implicând organizaţii 
interguvernamentale s-a extins de la 623 la 2303 (Held, 2004). 

Asemenea dovezi sugerează faptul că în ultimul timp s-a manifestat un proces rapid care implică 
„internaţionalizarea” luării deciziilor politice. Nu este surprinzător că aceste evenimente au fost însoţite de 
creşterea gradului de conectare diplomatică. De la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, aceasta a fost 
rapidă: gradul mediu de conectare diplomatică al statelor aproape că s-a dublat, în timp ce numărul total de 
misiuni diplomatice s-a triplat, deşi răspândirea relaţiilor diplomatice rămâne inegală. De exemplu, date 
recente arată că 21 de state găzduiesc între 0 şi 10 ambasadori, 79 găzduiesc 11-15 ambasadori, 46 
găzduiesc 51-100 de ambasadori, în timp ce 9 găzduiesc 101-150 de ambasadori. 

Însă nici chiar aceste cifre nu redau creşterea explozivă a comunicării şi interacţiunii 
guvernamentale şi transguvernamentale – adică reţelele aferente procesului de elaborare a politicilor 
publice (policy networks) şi cele de comunicaţie, care conectează responsabili ai unui departament 
al guvernului naţional cu omologii lor din celelalte state sau din OIG. Aceste policy networks sunt 
extensive şi foarte active zi de zi, fiind facilitate de comunicaţiile electronice. Acest lucru creează 
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probleme enorme coordonării politicilor, astfel încât adesea statul nu apare ca un actor unic în arena 
mondială, ci ca o multitudine de actori în multe forumuri diferite. În 1989, de exemplu, Departamentul 
Sănătăţii şi Asigurărilor din Marea Britanie a acceptat carta Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) 
asupra problemelor de mediu, neştiind că submina astfel poziţia de negociere a Departamentului 
Mediului în cadrul UE, unde acesta se opunea adoptării unor standarde de mediu mai stricte. 

În timp ce, în mod tradiţional, Ministerul de Externe era responsabil de toate aspectele relaţiilor 
internaţionale şi de politica externă, această responsabilitate este astăzi împărţită între diferite 
departamente şi ministere. Ceea ce a adus după sine nu numai o rapidă accelerare a numărului şi formelor 
de agenţii care creează acorduri internaţionale, ci şi în numărul şi formele acordurilor dintre state. Într-
adevăr, astăzi, oficialii din multe ministere consideră extrem de dificil a decide ce este şi ce nu este o 
problemă de ordin intern; întâmpină greutăţi în monitorizarea tipurilor de acorduri realizate la diferite 
niveluri regionale şi internaţionale şi consideră aproape imposibil a ţine evidenţa întâlnirilor internaţionale 
care au implicaţii substanţiale în înţelegerea domeniilor politice respective. Într-o oarecare măsură, acesta 
nu este un fenomen nou. De exemplu, Uniunea Poştală universală a fost înfiinţată în 1874 ca uniune a 
administraţiilor poştale, cu scopul creării, instituirii şi monitorizării acordurilor dintre departamentele 
guvernamentale care aveau responsabilitatea distribuirii eficiente şi efective a poştei. Însă o dată cu 
creşterea semnificativă a numărului de organizaţii care operează în sfera internaţională şi transnaţională şi 
o dată cu răspândirea ministerelor şi a agenţiilor angajate în afacerile internaţionale, întregul sistem 
internaţional al luării de decizii, precum şi cel diplomatic au devenit mai complexe şi mai diversificate. 
Departamentele sau ministerele de externe au devenit doar un ansamblu de agenţii în acest sistem 
complex, astfel că până şi diplomaţii au început să întrezărească „sfârşitul politicii externe”. 

Dacă am adăuga acestei activităţi interguvernamentale şi transguvernamentale în continuă 
expansiune conferinţele multilaterale cheie ale perioadei postbelice, summit-urile anuale ale G8, UE, FMI, 
APEC, FRA şi MERCOSUR şi multe alte summit-uri oficiale şi neoficiale, ar apărea o imagine a reţelelor 
de guvernare globală, regională şi multilaterală, extrem de intense. Ca o ilustrare a celor afirmate anterior, 
se poate observa că la jumătatea secolului al XIX-lea erau două sau trei conferinţe sau congrese pe an 
sponsorizate de OIG; astăzi, numărul total este de 4000 anual. Asemenea conferinţe, întâlniri şi policy 
networks asociate sunt extrem de inegale în termenii limitării lor spaţiale, jurisdicţiei, puterii şi importanţei 
lor politice. Totuşi, apare un pattern clar în ceea ce priveşte internaţionalizarea instituţiilor, practicilor şi 
proceselor de elaborare a politicilor în statele-naţiune moderne. Guvernarea naţională este ancorată într-un 
set de sisteme de guvernare globală, regională şi multilaterală. 

Această tendinţă este exemplificată de împletirea tot mai vizibilă a regulilor internaţionale cu 
legislaţia naţională şi cu procesele legale naţionale. Se observă totodată o creştere a măsurii în care dreptul 
internaţional a devenit un important punct de referinţă în tribunalele naţionale. Drept dovadă stă numărul 
cazurilor din curţile naţionale în care au fost ridicate probleme de drept internaţional, indiferent dacă 
implicau interpretarea tratatelor sau a altor documente legale internaţionale. Dovezile disponibile indică o 
creştere semnificativă a numărului cazurilor de acest gen, încă de la începutul anilor ’70. În această 
privinţă, nu mai există o separare strictă între regulile juridice interne şi internaţionale. 

În consecinţă, angajamentul internaţional actual nu este ceva ce un anume stat sau minister 
de externe poate alege să urmeze sau să ignore. La nivelul dreptului internaţional, angajamentul 
internaţional nu mai este o opţiune între altele. Activităţile unui număr crescând de departamente 
guvernamentale, curţi şi foruri legislative naţionale reflectă politica, standardele şi preocupările 
procesului de reglementare internaţională, oficială sau neoficială. 

Instituţionalizarea politicii globale şi a guvernării globale nu mai este restrânsă la 
internaţionalizarea activităţilor statului şi ale guvernului. Se poate ilustra o transnaţionalizare 
corespunzătoare a economiilor, societăţilor civile şi a comunităţilor naţionale. În aproape fiecare 
sferă a activităţii sociale, de la economic la cultural, s-a înregistrat o instituţionalizare semnificativă 
a relaţiilor şi reţelelor transnaţionale – adică a acelor relaţii şi activităţi care întretaie graniţele 
teritoriale naţionale. Au apărut noi forme organizaţionale transnaţionale, organizând oamenii şi 
coordonând resurse, informaţii şi locuri de putere socială peste graniţele naţionale, pentru scopuri 
politice, culturale, economice, tehnologice sau sociale. 
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Această transnaţionalizare este mai remarcabilă în relaţie cu globalizarea finanţelor, 
producţiei şi cu dezvoltarea corporaţiilor multinaţionale. Spre exemplu, în 1973, 23 de bănci 
naţionale au stabilit sistemul SWIFT (tranzacţii mondiale interbancare şi financiare standardizate), 
creând un cadru mondial pentru comunicaţii interbancare rapide; până în 1989, SWIFT avea 1000 
de membri în 51 de state. Acest fapt este evident şi în multe alte domenii. În domeniul politic există 
zeci de grupuri de presiune transnaţionale şi de organizaţii neguvernamentale, de la Greenpeace la 
Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (CIS), în sfera culturală există grupuri precum Congresul 
Mondial Musulman şi diverse asociaţii creştine, în domeniul social sunt numeroase organizaţii 
precum Crucea Roşie Internaţională, Fondul Catolic pentru Dezvoltare în Străinătate şi OXFAM. 
Încă din 1950, creşterea numărului organizaţiilor transnaţionale – adică a organizaţiilor 
neguvernamentale (excluzând corporaţiile şi companiile) care au membri în mai mult de două state 
– a fost explozivă: de la un total de 832 în 1951, la 5472 în 1996. Deşi asemenea cifre nu sunt în 
totalitate exacte (există probleme de definire, precum şi în culegerea datelor), ele indică o tendinţă 
în cele mai multe părţi ale lumii către o instituţionalizare a relaţiilor sociale, culturale şi politice 
care transced frontierele naţionale. Multe din aceste organizaţii transnaţionale funcţionează pentru a 
coordona acţiunea de la distanţă, organizând comunităţile de interese peste graniţele teritoriale şi ale 
regiunilor majore ale lumii. Câteva reprezintă comunităţi transnaţionale deosebite, de exemplu 
Biserica Catolică, sau mişcări sociale asemenea celor ecologiste sau feministe. Altele sunt forme 
mai puţin benigne ale organizării transnaţionale, asemenea celor teroriste sau criminale. În ciuda 
conflictului dintre infractori şi autorităţile politice de-a lungul secolelor, creşterea în ultimii ani ai 
organizaţiilor criminale transnaţionale legate de comerţul de narcotice (acum estimat în jurul valorii 
de 300 de miliarde de dolari pe an) şi tentaculele lungi ale crimei organizate (Triadele, Cosa Nostra 
etc.) au devenit o preocupare majoră a guvernelor şi poliţiei din întreaga lume. La aceasta se adaugă 
fenomenul terorist care constituie preocuparea majoră a statelor la ora actuală. 

Oricare ar fi cauzele acestei internaţionalizări dramatice a activităţii statului şi ale 
transnaţionalizării relaţiilor sociale şi politice, există puţine dubii că a existat o internaţionalizare 
intensă a procesului de decizie politică şi a diverselor aspecte ale guvernării globale – adică, s-a 
înregistrat o extindere semnificativă a infrastructurilor şi instituţiilor ce caracterizează reţele politice 
globale, reglementarea şi activitatea politică globală. 

 
1.3. Medierea politicii globale: infrastructuri în dezvoltare şi rapiditatea interacţiunii  

                    politice 
 
Naţiuni, popoare şi organizaţii sunt conectate prin numeroase forme noi de comunicaţie şi media 

care traversează graniţele. Revoluţia din microelectronică, tehnologia informaţiei şi a computerelor a 
stabilit aproape instantaneu legături mondiale, care, combinate cu tehnologia în domeniul telefoniei, 
televiziunii, transmisiunilor prin cablu şi prin satelit şi în domeniul avioanelor cu reacţie, a influenţat în 
mod dramatic natura comunicării politice. Noile forme de comunicare conferă indivizilor dreptul de a 
depăşi graniţele geografice care, altădată, ar fi împiedicat orice contact, şi oferă acces la un set de 
experienţe politice şi sociale la care individul sau grupul se poate să nu fi avut niciodată acces direct. S-a 
rupt legătura strânsă dintre „locul fizic”, „situaţia socială” şi politică, legătură care a definit cele mai multe 
asociaţii politice din perioada premodernă până în cea modernă; noile sisteme de comunicaţie creează noi 
experienţe, noi moduri de înţelegere şi noi cadre de referinţă politice, independent de contactul direct cu 
anumite persoane sau subiecte. În acelaşi timp, accesul inegal la aceste noi căi de comunicaţie a creat 
patternuri noi de includere şi excludere în politica globală. 

Dezvoltarea noilor sisteme de comunicaţie generează o lume în care particularităţile locului 
şi ale individualităţii sunt constant redispuse şi reinterpretate de reţelele de comunicaţie regionale şi 
globale. Însă relevanţa acestor sisteme merge mult mai departe: noile sisteme reprezintă mijloace, 
dacă nu chiar singurele mijloace pentru intensificarea multor procese de schimbare politică atestate 
în secţiunea anterioară şi în cele ce urmează; adică, ele sunt fundamentale pentru posibilitatea de 
organizare a acţiunii politice şi exercitare a puterii politice la distanţe mari şi pentru transformarea 
comunităţilor politice moderne şi a sistemului statelor teritoriale, în general. De exemplu, 
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expansiunea organizaţiilor internaţionale şi transnaţionale, extinderea regulilor şi a mecanismelor 
legale internaţionale – constituirea şi monitorizarea lor – au primit un impuls din partea noilor 
sisteme de comunicaţie, depinzând de ele ca de un mijloc de a-şi atinge scopurile. 

Telecomunicaţiile contemporane reconstituie natura şi forma organizaţiilor politice şi unesc 
comunităţile într-un nou cadru de interacţiune. Însă ele nu servesc doar la întinderea relaţiilor politice în spaţiu 
sau la extinderea legăturilor dintre comunităţile politice; ele contribuie şi la creşterea velocităţii interacţiunilor 
politice. Relatarea rapidă a evenimentelor, incidentelor şi catastrofelor poate genera ramificaţii regionale sau 
globale aproape imediate. Milioane de oameni de pe toate continentele au fost martorii evenimentelor din 
China, din Piaţa Tienanmen, în 1989, când Greenpeace s-a opus cu succes încercării corporaţiei britanice Shell 
de a construi un uriaş container plutitor pentru depozitarea şi alimentarea cu petrol, ca să nu mai vorbim de 
atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din S.U.A. Faptul că au existat camere de luat vederi care au 
înregistrat aceste evenimente pe măsură ce se desfăşurau a creat acces şi implicare, astfel încât, deşi se 
petreceau într-un anumit loc, ele au avut un efect imediat şi direct asupra multor părţi ale lumii. Aceasta a 
constituit, la rândul său, o bază pentru reacţiile complexe şi diverse ale agenţiilor statului şi societăţii civile. 
Reţeaua globală de telecomunicaţii actuală cuprinde toate statele, deşi nu şi toate secţiunile semnificative ale 
populaţiei globului. Ea reflectă, asemenea multor altor reţele globale, geografia puterii şi a privilegiului.  

Natura regimului contemporan al telecomunicaţiilor ilustrează dinamica interdependenţei dintre 
domeniul intern şi cel internaţional. Mai departe, ea întăreşte noţiunea de politică globală prin aceea că 
spaţiul politic nu mai poate fi conceput ca fiind limitat de graniţa statului-naţiune teritorial: politica şi 
guvernarea se revarsă peste graniţele naţionale, astfel încât nu mai există o dualitate de tip înăuntru/în 
afară, intern/extern. Regimul telecomunicaţiilor reprezintă un tip de spaţiu politic funcţional care 
transcede graniţele teritoriale naţionale şi care articulează, în acest caz, un sens de comunitate politică 
neancorat într-o logică teritorială în sens propriu, ci mai degrabă, într-o comunitate transnaţională de 
interese ce vin din poziţia membrilor ca furnizori, consumatori sau reglatori ai serviciului de 
telecomunicaţii. În această privinţă, infrastructura telecomunicaţiilor globale mediază ordinea westfalică 
a statelor şi rearticulează interesele, structurile şi rezultatele politice. 

 
2. Guvernarea multistratificată şi difuzia autorităţii publice 
 
Primul şi al doilea război mondial au dus la conştientizarea faptului că guvernarea 

internaţională nu se putea baza pe balanţa puterii dacă se dorea scoaterea în afara legii a formelor 
extreme de violenţă împotriva umanităţii şi recunoaşterea interconectării şi interdependenţei în 
creştere a naţiunilor. Lent, subiectul, sfera şi chiar originea concepţiei westfalice a reglementării 
internaţionale, în special, concepţia asupra dreptului internaţional, erau puse în discuţie (vezi Bull, 
1977, cap. 6). Este necesar să sintetizăm câteva dintre transformările juridice principale care au avut 
loc, deoarece acestea indică schimbările de fond din politica globală. În primul rând, a fost atacat 
principiul că dreptul internaţional, este „doar un drept între state”. Indivizii şi grupurile au fost 
recunoscuţi ca subiecţi de drept internaţional pe baza unor acorduri inovatoare, precum cartele 
tribunalelor pentru crime de război de la Nürnberg şi Tokyo (1945), Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului (1948), Convenţia privind Drepturile Civile şi Politice (1966) şi Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului (1950). 

În al doilea rând, s-a contestat principiul că dreptul internaţional se ocupă în special de afacerile 
politice şi geopolitice. Conform acestei noi concepţii, dreptul internaţional are în vedere tot mai mult 
problemele de coordonare şi reglementare în domeniul economic, social, al comunicaţiei şi al mediului. 
Pe fondul expansiunii substanţiale a numărului de actori şi agenţii din politica globală – de exemplu, 
ONU, Banca Mondială, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, Organizaţia pentru Agricultură şi 
Alimentaţie şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii –, au existat presiuni pentru a lărgi aria de cuprindere a 
dreptului internaţional. Pe această linie se află cei ce afirmă că domeniul în plină evoluţie al dreptului 
internaţional are tot mai puţin de-a face cu libertatea statelor şi tot mai mult cu bunăstarea generală a 
tuturor actorilor din sistemul mondial, care sunt capabili să-şi facă vocile auzite, asemenea corporaţiilor, 
grupurilor de presiune şi aşa mai departe. 
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În al treilea rând, punctul de vedere juridic conform căruia adevărata origine a dreptului 
internaţional este consimţământul statelor – exprimat sau implicit – a fost pus sub semnul întrebării. 
Astăzi, mai multe surse ale dreptului internaţional se confruntă pentru recunoaştere. Aici sunt 
incluse sursele tradiţionale, asemenea tratatelor sau convenţiilor internaţionale recunoscute de state, 
cutuma sau practica internaţională care atestă o regulă sau un set de reguli acceptate şi principiile de 
bază ale dreptului recunoscute de „naţiunile civilizate”. Totuşi, pe lângă aceste surse, poate fi 
identificată acum „voinţa comunităţii internaţionale”, care poate să-şi asume „statutul de lege” sau 
care poate deveni „baza obligaţiei legale internaţionale” în anumite condiţii (Bull, 1977, p. 147-158; 
Falk, 1970, cap. 5). Noţiunea reprezintă o breşă în principiul că fiecare stat individual trebuie să-şi 
dea consimţământul în elaborarea regulilor şi responsabilităţilor internaţionale. Mai mult, varietatea 
de standarde formale şi informale şi de reguli acceptate sau la care s-a aderat prin intermediul şi în 
contextul activităţilor interguvernamentale creează un mozaic de mecanisme de reglementare care 
au importante consecinţe organizaţionale. 

 
2.1. Sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite 
 
În timp ce modelul westfalic al dreptului internaţional a avut parte de critici pe tot parcursul 

epocii moderne, doar după al doilea război mondial a câştigat sprijin şi a fost adoptat un nou model 
internaţional de reglementare, culminând cu acceptarea Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
Schimbările introduse de Cartă au ridicat întrebări fundamentale despre natura şi forma dreptului 
internaţional, întrebări care indică posibilitatea unei rupturi semnificative între dreptul statelor-
naţiune – din sistemul de state – şi cel al comunităţii internaţionale. La baza acestor schimbări se 
află un conflict între revendicările emise în numele statelor individuale şi cele în favoarea unui 
principiu alternativ de organizare a afacerilor mondiale: în ultimă instanţă, o comunitate de state, cu 
drepturi egale de vot în Adunarea Generală a statelor-naţiune, care să reglementez în mod deschis şi 
colectiv viaţa internaţională, dar constrânsă să respecte Carta ONU şi convenţiile privind drepturile 
omului. Totuşi, acest conflict este departe de a fi rezolvat şi ar fi greşit să conchidem că era 
modelului Cartei ONU a înlocuit pur şi simplu logica westfalică a guvernării internaţionale. 

Imaginea reglementării internaţionale proiectată de Cartă (şi documentele asociate) era una a 
„statelor încă «suverane»”, dar legate acum prin „miriade de relaţii”; supuse în principiu unor restricţii 
severe în ceea ce priveşte recursul la forţă; presate să-şi rezolve dezacordurile prin mijloace paşnice şi în 
conformitate cu criteriile legale; constrânse să respecte „anumite standarde” cu privire la tratamentul 
tuturor persoanelor de pe teritoriu impuse statelor prin prevederile Cartei este un subiect important. 
Înainte de a-l aborda, ar trebui subliniate elementele importante ale modelului Cartei. 

Organizaţiile şi procedurile ONU au fost create în parte pentru a evita slăbiciunile care fuseseră 
evidente în cazul Ligii Naţiunilor şi pentru a se adapta la structura internaţională de putere, aşa cum a 
fost percepută în 1945. Divizarea politică a globului în state-naţiune puternice, cu seturi diferite de 
interese geopolitice, a fost încorporată în sistemul Cartei. Una dintre cele mai evidente manifestări ale 
acesteia a fost dreptul special de veto acordat Membrilor Permanenţi ai Consiliului de Securitate ONU. 
Acest statut politic privilegiat conferea mai multă autoritate şi legitimitate poziţiei fiecăreia dintre 
puterile majore; deşi, în principiu, erau împiedicate să facă uz de forţă în termeni contrari Cartei, acestea 
erau protejate prin dreptul lor de veto faţă de eventualele sancţiuni, în cazul acţiunilor unilaterale. Ca 
rezultat, ONU a fost de fapt imobilizată ca actor autonom în multe probleme urgente, în timpul 
Războiului Rece. Mai mult, Carta admitea (prin articolul 51) acţiunea militară unilaterală, dacă era 
necesară pentru „autoapărare”, de vreme ce nu exista nici o delimitare clară a sensului acestui termen. 
Din anumite puncte de vedere deci, cadrul Cartei reprezintă o extensie a sistemului interstatal. 

Totuşi, sistemul Cartei ONU a fost extrem de novator şi de influent în multe privinţe. A 
furnizat un forum internaţional de deliberare în care, în principiu, toate statele sunt egale din 
anumite puncte de vedere, un forum de o valoare deosebită pentru multe state în curs de dezvoltare 
şi pentru acele state care caută o bază pentru soluţii „consensuale” la problemele internaţionale. A 
furnizat un cadru oficial pentru decolonizare şi pentru realizarea reformei în instituţiile 
internaţionale. Mai mult, a ajutat la dezvoltarea unui sistem elaborat de guvernare pentru furnizarea 
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„bunurilor publice internaţionale”, de la controlul traficului aerian, telecomunicaţii şi poştă 
(aducând sub auspiciile sale unele dintre organizaţiile internaţionale mai vechi) la controlul bolilor 
contagioase, ajutoarele umanitare pentru refugiaţi şi victimele dezastrelor naturale şi protecţia 
bunurilor comune de mediu (în special în cazul stratului de ozon şi al modificării climei). Toate 
aceste „bunuri” necesită cooperare internaţională pentru a le furniza şi păzi eficient. Această 
necesitate, la rândul ei, a contribuit la naşterea unui sistem extensiv de guvernare globală, fie el şi 
unul care a evoluat treptat în timp şi a fost marcat de intense conflicte politice şi presiuni financiare. 

Totodată, ONU a oferit o viziune valoroasă, în ciuda tuturor limitărilor sale, a principiilor 
alternative de guvernare globală, în opoziţie cu cele ale geopoliticii tradiţionale, principii bazate pe 
luarea colectivă de decizii de către guverne şi organizaţii neguvernamentale şi, în circumstanţe 
potrivite, o viziune a unei prezenţe supranaţionale care să apere drepturile omului pe plan mondial. 
Într-adevăr, această viziune, dacă este dus până la capăt firul ei logic, contestă însuşi principiul 
conform căruia omenirea ar trebui sau poate fi organizată ca o societate de stat suverane, mai presus 
decât orice altceva. Această dezvoltare necesită o analiză mai amănunţită. 

 
2.2. De la dreptul internaţional la dreptul cosmopolitan 
 
Prin drept cosmopolitan, drept global sau drept umanitar global se înţelege un domeniu al 

dreptului diferit ca natură de dreptul statului şi de cel creat între un stat şi altul pentru realizarea intereselor 
geopolitice (vezi Held, 1995, cap. 10). Dreptul cosmopolitan se referă aici la acele elemente de drept – fie 
ele şi create de state – care generează puteri şi constrângeri, drepturi şi obligaţii care transced revendicările 
statelor-naţiune şi care au consecinţe importante pe plan naţional. Elementele acestui tip de drept definesc 
şi caută să protejeze valorile umanitare de bază care pot intra în conflict şi uneori în contradicţie cu legile 
naţionale. Aceste valori stabilesc standarde de bază sau limite pe care, în principiu, nici un agent politic nu 
le poate încălca, nici chiar reprezentantul guvernului sau al statului.  

Deja am arătat faptul că regimurile drepturilor omului şi sistemul prevederilor referitoare la 
drepturile omului coexistă greu cu ideea de a accepta suveranitatea statului ca principiul cel mai potrivit 
pentru organizarea relaţiilor în comunităţile politice şi între acestea. Ele au fost tratate separat datorită 
centralităţii lor în politica globală contemporană. Însă ar putea fi considerate ca elemente ale dreptului 
cosmopolitan, alături de dreptul războiului, dreptul care guvernează crimele de război şi crimele împotriva 
umanităţii şi dreptul mediului. Împreună, aceste domenii ale dreptului constituie un set de standarde şi 
constrângeri care afectează şi restrâng noţiunea unui principiu nelimitat al suveranităţii statului. În timp ce 
angajamentul faţă de aceste standarde rămâne de cele mai multe ori slab, ele anunţă o schimbare viitoare 
care afectează conceptul de putere statală legitimă în dreptul regional şi global. 

Elaborarea regulilor de purtare a războiului s-a bazat pe prezumţia că, dacă războiul nu 
poate fi complet abolit, câteva dintre cele mai terifiante consecinţe, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru 
soldaţi, ar trebui considerate ilegale; astfel, războiul ar trebui să fie pe cât de uman posibil. Scopul 
regulilor de purtare a războiului este de a limita acţiunile din război la standarde minime ale 
comportamentului civilizat, care vor fi respectate de toate părţile implicate în conflictul armat. Deşi 
regulile de purtare a războiului sunt adesea violate în timpul conflictelor, acestea au servit în trecut 
ca o frână în calea celor mai grave acte de distrugere care puteau fi, în principiu, săvârşite. 

Regulile războiului formează un cadru în continuă evoluţie de reglementări care caută să 
restrângă comportamentul beligeranţilor în timpul conflictelor armate internaţionale. Regulile au ca 
premisă noţiunea duală că efectele nefaste ale războiului ar trebui atenuate pe cât posibil (în funcţie 
de necesităţile militare) şi că libertatea părţilor de a recurge la metode şi mijloace de război este 
nelimitată. Dacă cele mai multe dintre regulile războiului au evoluat ca drept cutumiar, regulile sunt 
acum codificate în numeroase acorduri internaţionale. Aceste acorduri marchează, în principiu, o 
schimbare semnificativă în timp în privinţa obligaţiei juridice în statul modern, pentru că ele 
contestă principiul disciplinei militare şi pun la îndoială suveranitatea naţională în unul din punctele 
cele mai sensibile: relaţia dintre militari şi stat şi competenţa militarilor de a urmări „raţiuni de stat” 
indiferent de consecinţele asupra altor popoare. Folosirea violenţei statului în timpul războiului 
interstatal este, în principiu, circumscrisă. 
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Acest proces de „circumscriere legală” graduală a statelor este ilustrat şi de drepturile pe 
care unele state le-au acordat indivizilor care refuză să servească în armatele naţionale. Prin 
recunoaşterea legală a statutului obiecţiei de conştiinţă, multe state au acceptat că există ocazii clare 
când un individ are o obligaţie morală, dincolo de obligaţia sa ca cetăţean al statului. Aceste 
„obligaţii transcendente” sunt exemplificate de rezultatele Tribunalului Internaţional de la Nürnberg 
(şi tribunalul paralel de la Tokio). Tribunalul a enunţat, pentru prima dată în istorie, că atunci când 
regulile internaţionale care protejează valorile umane fundamentale sunt în conflict cu legile 
statului, fiecare individ trebuie să încalce legile statului (excepţie făcând cazul în care nu este 
posibilă „alegerea morală”). Dreptul internaţional contemporan a susţinut în general poziţia luată de 
Tribunal şi a confirmat respingerea apărării bazate pe argumentul supunerii faţă de ordinele 
superiorilor în ceea ce priveşte responsabilitatea pentru crimele împotriva păcii şi umanităţii. 

Încă de la procesele de la Nürnberg, s-a acceptat faptul că criminalii de război nu pot fi 
absolviţi de responsabilitatea penală prin citarea poziţiei oficiale sau a ordinelor superiorilor. Nici 
supunerea faţă de legislaţia naţională explicită nu oferă protecţie faţă de dreptul internaţional. În 
plus crimele de război nu sunt supuse aplicării regulilor ordinare de prescriere. Astfel, nu există nici 
o limită temporală pentru acuzare, care poate începe după mute decenii. 

Sistemele de reguli care guvernează războiul şi crimele împotriva umanităţii sunt preocupate în 
special de comiterea actelor de violenţă împotriva oamenilor în timpul războiului. Însă multe forme de 
violenţă împotriva indivizilor şi de abuz de putere nu au loc în timpul actelor de război declarate. De fapt, 
s-a afirmat recent că distincţiile dintre război şi pace, agresiune şi represiune sunt dizolvate prin 
schimbarea patternurilor violenţei. Tipurile de violenţă din conflictul bosniac din 1993-1995 subliniază 
rolul forţelor paramilitare şi al crimei organizate şi folosirea unor părţi din armatele naţionale care pot să 
nu se mai afle sub controlul direct al statului. Asemenea grupuri folosesc forme de violenţă care sunt 
adesea dispersate, fragmentate şi îndreptate împotriva civililor. Ele comit atrocităţi şi violuri şi organizează 
asedii împotriva unor localităţi. Urmăresc o formă politică identitară sau de excludere etnică.  

Ceea ce semnalează aceste tipuri „de război” este faptul că există o graniţă precară între 
crimele comise în timpul actelor de război între state şi atacurile adesea puternice împotriva 
integrităţii fizice şi psihice a cetăţenilor în situaţii care nu implică o declaraţie de război. Cu toate că 
multe dintre noile forme de război nu cad direct sub incidenţa regulilor clasice ale războiului, ele 
constituie violări grave ale drepturilor internaţionale ale omului. În consecinţă, regulile războiului şi 
sistemul reglementărilor referitoare la drepturile omului pot fi percepute ca fiind forme 
complementare de reguli internaţionale. Acordurile juridice internaţionale sugerează că limitarea 
agresiunii armate şi a abuzurilor de putere poate fi realizată atât prin controlul purtării războiului, 
cât şi prin prevenirea abuzului împotriva drepturilor omului. Slăbiciunea în impunerea regimurilor 
drepturilor omului a fost deja analizată. Slăbiciunea în impunerea regulilor de purtare a războiului 
este, de asemenea, evidentă. Totuşi, regulile de purtare a războiului şi regimurile drepturilor omului 
formulează principii şi norme privind comportamentul politic naţional şi internaţional, care, în 
principiu, circumscriu forma şi aria suveranităţii. În ciuda limitărilor în privinţa impunerii lor, 
acestea sunt schimbări semnificative. Dacă regulile şi drepturile discutate ar fi impuse în mod 
imparţial, aceasta ar reprezenta o dezvoltare considerabilă în dreptul internaţional şi în natura 
principiilor organizaţionale care guvernează comportamentul mutual al comunităţilor politice. 

Provocarea la adresa eficacităţii suveranităţii statale poate fi ilustrată şi printr-o altă sferă de 
reglementări noi: dreptul ce guvernează mediul şi folosirea resurselor naturale. În acest domeniu, a 
existat o punere în cauză a principiilor tradiţionale care reglementează însuşirea de teritorii şi 
resurse. La baza dreptului internaţional clasic westfalic, pământul, marea şi aerul erau recunoscute 
ca fenomene ce se încadrau în mod legitim în autoritatea statelor cu condiţia ca „oricine posedă un 
teritoriu şi îşi exercită în fapt controlul asupra lui să îşi asigure un titlu legal” (vezi Cassese, 1986, 
p. 376-377). În timp ce principiul suveranităţii statale a fost extins în ultima perioadă pentru a 
include controlul resurselor dintr-o varietate de domenii, incluzând platformele continentale şi 
„zonele economice” exclusive (arii care se întind la 200 de mile marine de la ţărm), un nou concept 
a fost propus în 1967 ca un vehicul potenţial pentru regândirea bazei legale a însuşirii şi exploatării 
resurselor: „patrimoniul comun al omenirii”. Deşi principiul a fost subiect de discuţie aprinsă la 
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ONU şi în alte părţi, a fost până la urmă consfinţit în două tratate importante, Convenţia asupra Lunii şi a 
Altor Corpuri Cereşti (1979) şi Convenţia asupra Dreptului Mării (1982). Introdus iniţial ca mod de 
gândire asupra impactului noilor tehnologii care deschis posibilitatea exploatării resurselor naturale – de pe 
fundul mării sau de pe suprafaţa Lunii sau a altor planete – care erau dincolo de jurisdicţia naţională, 
primii susţinători ai săi l-au considerat ca bază a argumentului că resursele neexploatate până astăzi ar 
trebui dezvoltate în beneficiul tuturor, în special al naţiunilor sărace sau în curs de dezvoltare. 

Printre elementele-cheie ale conceptului de patrimoniu comun sunt excluderea dreptului de 
apropiere, obligaţia de a exploata resursele în interesul umanităţii şi de a le explora şi utiliza doar în 
scopuri paşnice (Cassese, 1986, p. 390). Introducerea conceptului de patrimoniu comun conduce la 
posibilitatea unei ordini legale bazate pe echitate şi cooperare. Deşi există multe întrebări despre unde şi 
cum ar trebui aplicat acest principiu şi cum ar trebui distribuite beneficiile în creştere ale exploatării 
noilor resurse, introducerea conceptului a fost un punct de reper în gândirea juridică internaţională. 

În concluzie, regulile războiului, legile care guvernează crimele împotriva umanităţii, inovaţiile 
din gândirea juridică referitoare la folosirea resurselor şi regimurilor drepturilor omului marchează o 
schimbare de direcţie în ceea ce priveşte subiectul şi aria dreptului internaţional. Părerile s-au întors 
împotriva doctrinei conform căreia dreptul internaţional trebuie să fie exclusiv un drept între state. 
Problema o reprezintă apariţia unui corpus vast de reguli, cvasireguli şi schimbări juridice care încep să 
modifice baza coexistenţei şi cooperării în ordinea globală. Inovaţiile legale la care am făcut referire 
contrazic ideea potrivit căreia principiul normativ suprem al organizării politice a omenirii poate şi ar 
trebui să rămână o problemă a statului suveran. Mai recent, propunerile vizând instituirea unei Curţi 
Penale Internaţionale atestă trecerea graduală spre o „ordine constituţională universală”.  

Noul cadru legal pentru reducerea şi delimitarea suveranităţii statale stabileşte standarde şi valori de 
bază pentru tratamentul tuturor, pe timp de pace sau de război. Aceste standarde şi valori reprezintă baza a 
ceea ce este numit aici noul cadru de drept cosmopolitan. Bineînţeles, la acest ansamblu de norme nu se 
subscrie sistematic; el indică însă dezvoltarea unei ordini postwestfalice – o nouă politică globală care 
stabileşte un nou cadru legal pentru comportamentul şi reglementarea relaţiilor dintre comunităţile politice. 

 
2.3. Regionalismul – o nouă structură de guvernare 
 
Apariţia politicii globale şi a elementelor de drept cosmopolitan a mers mână în mână cu 

dezvoltarea noilor forme de regionalism. Aici se va discuta despre dezvoltarea formelor de 
regionalism politic. Prin regionalism politic se înţelege un grup regional de state învecinate care 
posedă un număr de atribute comune, care au niveluri de interacţiune semnificative şi care se bucură 
de o cooperare instituţionalizată printr-o structură multilateral oficială. Astfel, în Europa este 
posibilă identificarea Uniunii Europene cu graniţele politice şi economice ale unei comunităţi 
regionale de state şi societăţi, în timp ce în Asia de Sud-Est, Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-
Est (ASEAN) defineşte graniţele unui complex politic regional în creştere. 

Uniunea Europeană nu ar trebui, probabil, descrisă nici ca regim internaţional şi nici ca stat 
federal, ci ca o reţea de state care implică punerea în comun a suveranităţii. UE a fost înfiinţată 
printr-o serie de „negocieri interguvernamentale” care au inclus, mai recent Actul Unic European 
(1986), Tratatul de la Maastricht (1991), Tratatul de la Amsterdam (1997) şi Constituţia Europei 
(2004). Mai mult decât orice altă organizaţie internaţională, procesele politice ale UE pot fi descrise 
prin termenul de „supranaţionalitate”. Este important să reţinem că puterile UE au fost câştigate 
prin „predarea voluntară” a unor aspecte ale suveranităţii de către statele individuale – o „predare” 
care a ajutat, de fapt, la întărirea statelor-naţiune europene în faţa dominaţiei Statelor Unite din 
primii treizeci de ani postbelici şi a provocării economice din regiunea Asia-Pacific. Statele membre 
ale UE îşi păstrează puterea generală în multe dintre sferele afacerilor proprii, în timp ce 
consfinţirea noţiunii de „subsidiaritate” în cadrul legal al UE după Maastricht a lărgit gama de 
alegere politică pentru state, în anumite sfere. Totuşi, în cadrul UE, suveranitatea este clar divizată: 
orice concepţie a suveranităţii care susţine indivizibilitatea, nelimitarea, exclusivitatea şi 
perpetuitatea formei de putere publică – concretizată în statul individual – este depăşită. 
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Statele membre ale UE nu mai reprezintă centri unici ai puterii în cadrul graniţelor proprii. 
După cum am observat Curtea Europeană de Justiţie, prin „crearea unei Comunităţi pe o durată 
nelimitată, cu instituţii şi personalitate proprii... şi, mai ales, cu puteri reale care provin dintr-o 
limitare a suveranităţii sau dintr-un transfer de putere dinspre state înspre Comunitate, statele 
membre şi-au limitat drepturile suverane.” (Mancini, 1990, p. 180).  

În cadrul instituţiilor Uniunii, Consiliul de Miniştri are o poziţie deosebit de semnificativă, 
datorită faptului că au statut de lege, independent de orice altă negociere sau acţiune din partea 
statelor membre. Dispute pe marginea interpretării şi aplicării reglementărilor (sau a directivelor) pe 
plan naţional au ajuns şi la Curtea Europeană de Justiţie, iar aceasta şi-a asumat rolul major de 
armonizare a legislaţiei în interiorul Uniunii. Mai mult, o dată cu încheierea Actului Unic European, 
unanimitatea din cadrul Consiliului de Miniştri a fost înlocuită cu „votul cu majoritate calificată” 
pentru un număr semnificativ de arii de problematică. Deşi există anumite garanţii pentru 
suveranitatea naţională incluse în această schimbare (deciziile care pot fi luate prin vot majoritar 
sunt stabilite, ele însele prin unanimitate), pot fi adoptate politici în ciuda opoziţiei guvernelor 
individuale. Locul suveranităţii naţionale nu mai este astfel garantat. 

Tratatul încheiat la summit-ul de la Maastricht din 1991 caută nu numai să extindă sfera uniunii 
economice şi monetare, ci şi cadrul de integrare politică în alte sfere. În particular, avansează 
semnificativ noţiunea de cetăţenie a UE: fiecare cetăţean al unei ţări membre a UE este acum cetăţean al 
UE cu dreptul de călătorie şi de rezidenţă oriunde în Uniune şi cu dreptul de a vota sau de a candida 
pentru funcţii politice în ţara de rezidenţă. În consecinţă, importanţa vechilor graniţe politice scade şi 
mai mult, iar procesul deteritorializării continuă. Libertatea de mişcare şi dreptul de participare politică, 
oriunde ar locui un individ, pune în cauză baza tradiţională a loialităţii faţă de un singur stat. Dacă 
Tratatul de la Maastricht ar fi fost implementat în totalitate, alături de termenii sociali şi de condiţiile 
Tratatului de la Amsterdam (care presupune scoaterea în afara legii a discriminării bazate pe gen, rasă, 
religie, naţionalitate, printre alte categorii), statele membre ar fi făcut paşi importanţi pentru a deveni o 
asociere politică supranaţională puternic integrată. 

Intensitatea interacţiunilor politice din Europa o evidenţiază în câteva privinţe importante, în 
raport cu intensitatea crescândă a interacţiunilor internaţionale în general. Wallace explică aceasta în 
felul următor: ceea ce este diferit în cazul Europei este... „crearea unei reţele instituţionale relativ stabile 
pentru negocierea interguvernamentală în vederea ajustării intereselor comune de-a lungul unei agende 
cuprinzătoare şi ... existenţa tradiţiilor, istoriei, culturii şi valorilor politice comune, la care pot face apel 
liderii politici şi constructorii de instituţii pentru a obţine sprijin în legitimarea regulilor pe care au fost 
de acord să le implementeze şi a sarcinilor pe care au acceptat să le împartă” (Wallace, 1994, p. 20). 

Astfel, regiunea europeană poate să fie diferenţiată de procesele mai generale ale fluxurilor 
şi interacţiunilor globale în creştere nu numai prin densitatea internă a interacţiunii politice, dar şi 
prin legăturile culturale şi istorice comune. Existenţa şi dezvoltarea unui cadru instituţional 
interguvernamental oficial susţin dezvoltarea ulterioară a acestor interacţiuni şi istorii comune. 
Totuşi, ar fi greşit să exagerăm gradul în care, atât din punct de vedere geografic, cât şi funcţional, 
regiunea europeană reprezintă o unitate politică, socială şi culturală. 

Regiunea europeană este alcătuită dintr-un număr de subregiuni şi regimuri care sunt aşezate unele 
peste altele pentru a genera un efect de mozaic. Cei 25 membri ai UE şi instituţiile lor comune reprezintă 
un centru în jurul căruia se concentrează tot mai mult şi restul interacţiunilor europene. Totuşi, chiar şi în 
cadrul UE sunt diferenţe clare între cei şase membri iniţiali şi cei care au aderat mai târziu. Dincolo de 
nucleul UE, apartenenţa la Asociaţia Europeană de Liber Schimb (AELS) şi NATO produce un al doilea 
cerc concentric de interacţiuni şi forme instituţionale din regiunea europeană: în cazul NATO, instituţiile 
încadrează Europa într-o reţea militară globală, în timp ce în cazul statelor scandinave există instituţii şi 
interacţiuni care întretaie regimurile UE. În sfârşit, Europa de Est şi Centrală, Balcanii şi statele fostei 
Uniuni Sovietice îşi menţin toate o varietate de relaţii şi de interacţiuni cu nucleul european. 

Încă de la încheierea Războiului Rece s-a înregistrat o accelerare semnificativă în 
instituţionalizarea relaţiilor regionale în afara Europei: în Americi, Asia-Pacific şi, într-un grad mai 
mic, în Africa. Însă formele luate de acest regionalism sunt radical diferite de modelul integraţionist 
al UE. Într-adevăr, până în prezent restul lumii a respins modelul UE ca exemplu de urmat. Spre 
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deosebire de principiul westfalic al suveranităţii statale, principiul de la Bruxelles al „suveranităţii 
puse în comun” are puţine rezonanţe în Kuala Lumpur, Brazilia sau Lagos. În schimb, în afara 
Europei, s-a dezvoltat o formă mai deschisă de regionalism, descrisă prin termenul de „nou 
regionalism”. Acest lucru este cele mai vizibil în Asia-Pacific. 

Inspirate de succesul relativ al grupării subregionale ASEAN, câteva state de pe coasta 
Pacificului s-au reunit în 1989 pentru a stabili un forum multilateral destinat intensificării cooperării 
interguvernamentale. APEC (Cooperare Economică Asia-Pacific), după cum este cunoscută, a fost 
privită iniţial ca „patru adjective în căutarea unui substantiv”. Dar, de la iniţierea sa, numărul 
membrilor a crescut, astfel încât APEC include toate statele majore din regiune; au apărut o 
mulţime de grupuri de lucru şi de reţele interguvernamentale cu scopul de a extinde comerţul liber 
şi liberalizarea capitalului în regiune. APEC este dirijată prin întâlniri ministeriale regulate, cu 
subiecte din toate domeniile-cheie ale politicii, iar summit-uri anuale ale şefilor de stat caută să 
stabilească o agendă regională. Deservită de un mic secretariat cu sediul în Singapore, APEC 
reprezintă un „nou regionalism” în Asia-Pacific care, deşi limitat la chestiuni economice, evoluează 
spre un forum instituţionalizat pentru cooperare multilaterală („regionalism deschis”) mai degrabă 
decât spre o integrare politică regională („regionalism închis”). Deşi nu implică acorduri 
constrângătoare din punct de vedere juridic, APEC a acceptat un program de acţiune pentru „spiritul 
comunităţii din Asia-Pacific”, care include angajamente specifice vizând un comerţ liber la nivel 
regional până cel mai târziu în 2010. 

Pe lângă APEC, mai există şi un dialog în curs de evoluţie pe tema securităţii regionale, 
instituţionalizat prin Forumul Regional ASEAN (FRA). În paralel cu APEC şi FRA există o serie de 
asociaţii transnaţionale regionale, asemenea CCEP (Consiliul de Cooperare Economică în Pacific), CEBP 
(Consiliul Economic al Bazinului Pacificului), CDP (Comerţ şi Dezvoltare în Pacific) şi CCSAP 
(Consiliul de Cooperare pentru Securitate Asia-Pacific) (Yamamoto, 1995). Aceste asociaţii de elite sunt 
oglindite de dezvoltarea legăturilor şi a cooperării regionale dintre mişcările sociale şi grupurile cetăţeneşti, 
de la mişcarea feministă, grupuri religioase şi grupuri ecologiste la coaliţii precum „Summit-ul 
Popoarelor”, ţinut alături de summit-ul anual al APEC la Vancouver, în noiembrie 1997. 

„Noul regionalism” este evident, de asemenea, în America Latină, în special în creare 
MERCOSUR (Piaţa Comună a Conului Sudic), în 1991. principalul scop al MERCOSUR este 
încurajarea unei integrări mai strânse între statele americane, parţial ca răspuns la dezvoltarea 
Acordului Nord-American de Liber Schimb (NAFTA). În afară de America Latină, mai există 
iniţiative regionale limitate în Orientul Mijlociu arab, precum Consiliul de Cooperare în Golf, 
Uniunea Arabă Maghreb, Consiliul Arab pentru Cooperare. În plus, iniţiativele regionale stabilite în 
Caraibe, Africa, Asia şi insulele din Pacific au fost revigorate la sfârşitul Războiului Rece, pe 
fondul intensificării regionalismului în celelalte zone. 

Mai mult, există o diplomaţie regională intensă, pe măsură ce aceste grupări regionale „noi” 
şi „vechi” caută să-şi consolideze relaţiile reciproce, fie în termenii accesului la pieţe sau printr-un 
simplu dialog diplomatic. Prin „Întâlnirea Asia-Europa”, convocată în 1996, UE şi statele din 
ASEAN au stabilit un dialog diplomatic în sfere de interes comun, de la economie la drepturile 
omului, în timp ce UE a semnat acorduri cu MERCOSUR şi a început discuţiile cu NAFTA pentru 
crearea Ariei Atlantice de Liber Schimb. În mod similar, S.U.A., ca principal agent al NAFTA, au 
început dialogul cu MERCOSUR referitor la încurajarea unei mai strânse cooperări. În această 
privinţă, „noul regionalism” nu mai reprezintă o barieră pentru globalizarea politică, ci, din contra, 
este compatibil total cu aceasta – dacă nu chiar un stimulent indirect. 
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2.4. Transformarea comunităţii politice sub impactul globalizării 
 
Transformările fundamentale descrise până acum sintetizează trecerea, mai întâi, către 

dezvoltarea comunităţilor politice bazate pe teritoriu, iar apoi către noua eră a politicii globale şi a 
guvernării globale şi regionale multistratificate. Prima schimbare este marcată de centralizarea 
crescândă a puterii politice în Europa, sedimentarea raporturilor politice în structuri statale, 
teritorializarea politicii, răspândirea ordinii interstatale, dezvoltarea formelor de responsabilitate în 
interiorul anumitor state şi, în acelaşi timp, negarea responsabilităţilor faţă de alţii prin expansiune 
colonială, cucerire şi război. A doua schimbare nu o înlocuieşte în toate privinţele pe prima: straturi 
de guvernare apar atât în interiorul, cât şi peste graniţele politice, creând un sistem de guvernare 
nou, multistratificat. Totuşi, a doua schimbare este marcată de internaţionalizarea şi 
transnaţionalizarea politicii, de deteritorializarea unor aspecte decizionale ce aparţineau statelor, 
dezvoltarea organizaţiilor şi instituţiilor regionale şi globale, apariţia dreptului regional şi global şi a 
unui sistem multistratificat de guvernare globală, formală şi informală. Această ordine complexă, 
contestată, întrepătrunsă are implicaţii profunde pentru natura comunităţii politice democratice. 

La sfârşitul celui de-al doilea mileniu, după cum am arătat anterior, comunităţile şi 
civilizaţiile politice nu mai pot fi caracterizate doar ca „lumi izolate”; ele sunt implicate şi 
înrădăcinate în structuri complexe de forţe, relaţii şi mişcări suprapuse. În mod evident, ele sunt 
adesea structurate de inechitate şi ierarhie. Dar nici cele mai puternice dintre acestea – inclusiv cele 
mai puternice state-naţiune – nu rămân neafectate de condiţiile şi procesele în continuă schimbare 
de regrupare la nivel regional şi globale. Pot fi reţinute cinic puncte centrale pentru a facilita 
caracterizarea relaţiilor schimbătoare dintre globalizarea politică şi statele-naţiune moderne. Toate 
acestea indică o intensificare a extensiunii, intensităţii, velocităţii şi impactului caracterului în 
schimbare al comunităţii politice democratice. În primul rând, locul puterii politice efective nu mai 
poate fi asociat guvernelor naţionale – puterea efectivă este împărţită şi schimbată de diverse forţe 
şi agenţii la nivel naţional, regional şi internaţional. În al doilea rând, ideea unei comunităţi politice 
de destin – a unei colectivităţi ce se autodetermină – nu mai poate fi localizată în cadrul graniţelor 
unui singur stat-naţiune. Câteva dintre cele mai importante forţe şi procese care determină natura 
şanselor de viaţă în interiorul şi între comunităţile politice se află acum dincolo de limita statelor-
naţiune individuale. Sistemul comunităţilor politice naţionale, bineînţeles, persistă, însă este 
articulat şi rearticulat astăzi cu complexe procese şi structuri economice, organizaţionale, 
administrative, legale şi culturale care ăi limitează şi controlează eficacitatea. 

În al treilea rând, nu se afirmă aici că suveranitatea naţională a fost subminată în totalitate, 
nici chiar în regiunile cu suprapuneri extinse şi cu structuri politice şi de autoritate divizate. Însă 
există arii şi regiuni semnificative marcate de loialităţi întrepătrunse, interpretări conflictuale ale 
drepturilor şi îndatoririlor, structuri legale şi de autoritate interconectate etc., care atacă noţiunea de 
suveranitate ca formă de putere publică nelimitată, indivizibilă şi exclusivă. Funcţionarea în sisteme 
regionale şi globale tot mai complexe le afectează atât autonomia (prin modificarea costurilor şi 
beneficiilor politicilor şi prin influenţarea agendei instituţionale). În timp ce concentrările masive de 
putere rămân caracteristici ale multor state, ele sunt cel mai adesea înrădăcinate şi articulate în 
domenii fragmentate de autoritate politică. 

În al patrulea rând, ultima parte a secolului XX şi începutul secolului XXI sunt marcate de o 
serie de noi tipuri de „probleme de graniţă”. Trăim într-o lume a „comunităţilor de destin 
întrepătrunse”, în care traiectoriile fiecărui şi tuturor statelor sunt mult mai împletite ca odinioară. 
Date fiind acestea, urmează noi tipuri de probleme legate de graniţe. Bineînţeles, în trecut, statele-
naţiune îşi rezolvau neînţelegerile legate de frontiere prin mijloace de coerciţie. Dar această logică a 
puterii este neadecvată şi nepotrivită pentru rezolvarea problemelor complexe, de la reglementarea 
economică la epuizarea resurselor şi degradarea mediului, care generează – cu o viteză tot mai mare 
– o întrepătrundere a „sorţii naţiunilor”. Într-o lume în care statele puternice iau decizii nu numai 
pentru propriile popoare, ci şi pentru altele, şi în care actorii şi forţele transnaţionale întretaie 
graniţele comunităţilor naţionale în diverse moduri, întrebarea cine, în faţa cui şi pe ce bază ar 
trebui să răspundă nu este deloc simplă. 
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În al cincilea rând, distincţiile dintre afacerile interne şi internaţionale, problemele politice 
interne şi externe, preocupările statelor-naţiune legate de suveranitate şi consideraţiile internaţionale 
nu mai sunt atât de clare. Guvernele se confruntă cu probleme ca drogurile, SIDA, gripa aviară, 
encefalopatia spongiformă bovină, utilizarea resurselor neregenerabile, administrarea deşeurilor 
nucleare, răspândirea armelor de distrugere în masă şi încălzirea globală, care nu mai pot fi 
catalogate în aceşti termeni. Mai mult, probleme ca localizarea şi strategia de investiţii a CMN-
urilor, reglementarea pieţelor financiare globale, ameninţări la adresa bazei fiscale a statelor 
individuale în contextul unei diviziuni globale a muncii şi a absenţei controlului asupra capitalului 
pun sub sensul întrebării valoarea câtorva dintre instrumentele centrale ale politicii economice 
naţionale. De fapt, în toate sferele majore ale politicii, angrenarea comunităţilor politice naţionale în 
fluxurile şi procesele regionale şi globale le implică într-o coordonare şi reglementare 
transfrontaliere intensive. Spaţiul politic pentru dezvoltarea şi urmărirea guvernării eficiente şi a 
responsabilităţii puterii nu mai coincide cu un teritoriu politic delimitat. Formele contemporane ale 
globalizării politice implică o deteritorializare a autorităţii politice, deşi rămâne a fi specificat mai 
târziu cât de departe merge procesul. 
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Abstract. Some aspects of public diplomacy today. Propaganda as it is known today could be defined as an action 
taken by the authorities of a State to influence through manipulation the public opinion of another State or of a group of 
States. It has been used all along the humankind history, since ancient times to present day, but only in the last century, 
mainly due to the extensive use for political-military propaganda by the Nazi and Communist totalitarian regimes, this 
term has acquired a pejorative connotation being compromised and stigmatized. To clearly separate the government 
foreign information activities from propaganda, in 1965, former American diplomat Edmund Gullion coined and 
developed a new term: public diplomacy. At the beginning of this century, researchers and practitioners began to 
distinguish between (traditional) public diplomacy and the new public diplomacy. The new public diplomacy is a 
phenomenon in which citizens play an increasingly greater impact on decisions in international relations and global 
cyberspace becomes rostrum to voice their opinions and choices, as an individual or/and as a group of individuals. To 
delineate the propaganda from public diplomacy is necessary to identify funding sources and to determine whose 
interests the two activities defend. 
 
Keywords: financial sources of the public diplomacy, new (public) diplomacy, propaganda, public diplomacy, strategic 
communication, two-way communication, Web 2.0 (social mass-media). 
 
Cuvinte-cheie: comunicare strategică, diplomaţie publică, noua diplomaţie (publică), finanţarea diplomaţiei publice, 
propagandă, comunicare bi-direcţională, Web 2.0 (mass-media socială). 

 
 
 

Motto: „Spuneţi-i cum vreţi. Spuneţi-i diplomaţie publică sau 
afaceri publice sau război psihologic sau, dacă vreţi să fie cu 
adevărat franc, propagandă”. 

 
Richard Holbrooke (2001) 

 
Diplomaţie publică sau propagandă? 
 
Unii cercetători consideră că diplomaţia publică este un eufemism pentru propagandă, în vreme 

ce alţii fac distincţie între diplomaţie publică şi propagandă, argumentând prin caracterul înşelător şi de 
manipulare al propagandei. Avocaţii diplomaţiei publice susţin că relaţiile de încredere între guverne şi 
publicul din străinătate, realizate printr-o comunicare deschisă a obiectivelor de politică externă este o 
altă caracteristică importantă care separă diplomaţia publică de propagandă.  

În sfârşit, un număr însemnat de experţi şi teoreticieni susţin că diplomaţia publică trebuie privită ca 
o stradă cu două sensuri de circulaţie: ea implică nu doar mesajul pe care un guvern doreşte să îl transmită în 
exterior, ci şi analiza şi înţelegerea felului în care mesajul este interpretat şi recepţionat de publicul ţintă. 

Vorbind despre această diferenţiere între diplomaţie publică şi propagandă, Christopher 
Ross, diplomat de carieră şi fost ambasador al SUA în Algeria şi Siria, a arătat că el concepe 
diplomaţia publică ca pe o faţă publică a diplomaţiei tradiţionale. Ross continuă: „Diplomaţia 
tradiţională caută să avanseze interesele SUA prin schimburi private cu guverne străine şi urmăreşte 

                                                 
* Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Facultatea de Comandă şi Stat Major, Catedra de Securitate şi Apărare 
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să sprijine diplomaţia tradiţională adresându-se publicului neguvernamental, pe lângă cel 
guvernamental, atât de masă, cât şi de elită. Ea lucrează foarte mult în cooperare cu şi în paralel cu 
efortul diplomatic tradiţional. Când aud cuvântul propagandă, îmi imaginez un fel de proces de mai 
mare manipulare decât aş vrea să cred că este diplomaţia publică.”1 

Până în prezent, opiniile cercetătorilor şi specialiştilor în domeniul diplomaţiei publice 
diferă în privinţa similarităţii acesteia cu propaganda. 

Potrivit dicţionarului MSN Encarta, propaganda înseamnă informaţie distribuită de o 
organizaţie sau de un guvern, pentru a promova o politică, o idee sau o cauză sau o informaţie 
distorsionată sau înşelătoare care este distribuită sistematic.2 

Propaganda mai este definită ca utilizarea mijloacelor de comunicare în masă pentru întărirea 
sau schimbarea opiniei publice, internă sau externă. Dacă sursa este admisă deschis, este cunoscută ca 
propagandă albă; dacă sursa este ascunsă sau prezentată greşit, este propagandă neagră.3 Mai există şi 
propaganda gri, care identifică propaganda fără nicio sursă sau autor identificabil. 

Administraţia Bush a fost acuzată că a utilizat propaganda mascată pentru a „vinde” războiul 
din Irak publicului american. Termenul de propagandă mascată (în general asociat regimurilor 
dictatoriale) a fost utilizat de General Accounting Office – GAO (Curtea de Conturi americană), 
instituţie de investigaţii a Congresului SUA pentru a descrie proliferarea şi transmiterea de ştiri 
video de către Pentagon, Departamentul de Stat şi alte 18 agenţii guvernamentale cu scopul de a 
prezenta Administraţia Bush publicului american într-o lumină cât mai favorabilă.  

Pentru a derula această acţiune de propagandă mascată, Departamentul Apărării şi-a înfiinţat 
propriul canal de televiziune, intitulat Canalul Pentagonului, care a distribuit videoclipuri, ştiri, 
rapoarte şi interviuri false posturilor americane de televiziune. În acelaşi scop, Departamentul de 
Stat a utilizat Biroul de Servicii al Audiovizualului.  

Cu aceste concluzii, GAO a înaintat Congresului american, la 17 februarie 2005, un 
memorandum în care denunţă utilizarea fondurilor publice pentru propagandă mascată.4 

Analizând războiul din Golf din 1991, Heidi şi Alvin Toffler au identificat o treaptă 
superioară a contrapropagandei clasice, pe care au numit-o metropropagandă: propaganda care 
discreditează propaganda celeilalte tabere. Aceasta este deosebit de puternică pentru că, în loc să 
pună la îndoială veridicitatea unui singur subiect, aduce în discuţie tot ceea ce provine de la 
inamic.

Oliver Thompson identifică trei 
tipuri d

-o 
anumit

 aluzia, asocierea sau transferul de 
imagin

tă ca fiind produsul unui 
stat car

olată de mesaje unilaterale (care pot fi 
sau nu factuale) prin canalele şi mijloacele media de masă.8 
                                                

5 
Luând în considerare maniera de concepere a mesajului, 
e propagandă: raţională, raţional-emoţională şi emoţională. 
Propaganda raţională utilizează doar date şi fapte concrete şi adevărate, expuse într
ă logică, persuasiunea obţinându-se prin selecţia argumentelor favorabile scopului propus. 
Propaganda raţional-emoţională utilizează, îndeosebi,
e care sugerează, fără să afirme concret, o anumită idee. 
Propaganda emoţională utilizează orice formă de exploatare la maximum a stărilor emoţionale umane.6 
Chas W. Freeman defineşte propaganda ca un aspect al războiului politic constând în 

diseminarea publică a informaţiilor, fie ele adevărate sau înşelătoare, cu scopul de a promova 
obiective strategice sau ideologice. Ea poate fi atribuită, adică recunoscu

e a autorizat-o, neatribuită sau atribuită altei surse decât cea reală.7 
Propaganda este neutru definită ca o formă sistematică de convingere cu un scop care 

încearcă să influenţeze emoţiile, atitudinile, opiniile şi acţiunile unor audienţe ţintă pentru scopuri 
politice, economice sau comerciale printr-o transmisie contr

 
1 http://www.brook.edu/comm/transcripts/20020116.htm, accesat la 10 ianuarie 2010. 
2 http://encarta.msn.com/dictionary1861736531/propaganda.html, accesat la 20 decembrie 2009. 
3 G. R. Berridge, Alan James, A Dictionary of Diplomacy, Palgrave Macmillan, 2003, p. 215. 
4 http://www.wsws.org/articles/2005/mar2005/prop-m17.shtml, accesat la 9 ianuarie 2010. 
5 Călin Hentea, Propagandă fără frontiere, Nemira, Bucureşti, 2002, p. 20. 
6 Oliver Thompson, Easily Led. A History of Propaganda, Sutton Publishing House, 1995, în Călin Hentea, op. cit. p. 21. 
7 Chas W. Freeman, Jr., The Diplomat’s Dictionary, United States Institute of Peace Press, 1997, p. 238. 
8 Richard Alan Nelson, A Chronology and Glossary of Propaganda in the United States, Greenwood Press, 1996. 
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Propaganda este o activitate umană atestată din cele mai vechi timpuri. Cea mai veche 
dovadă de utilizare a propagandei este Inscripţia descoperită pe Muntele Besihtun, care datează din 
anul 515 î.Hr. şi care descrie urcarea lui Darius I pe tronul Persiei.  

Cuvântul „propagandă” a intrat în limbajul europenilor în anul 1622, când Papa Grigore al 
XV-lea a creat la Roma Sacra Congregatio de Propaganda Fide, o congregaţie formată din 
cardinali ce aveau misiunea de a răspândi în lume credinţa şi Biserica Catolică; ea era o reacţie 
împotriva mişcărilor protestante şi reformatoare. 

Dicţionarul universal al limbii române, ediţia 1929, definea propaganda drept tot ceea ce se face 
spre a răspândi o opiniune, o doctrină oarecare, iar mai recent, în 1969, Georges Henin în Petite 
Enciclopedie Politique consideră propaganda drept acţiunea de convingere prin instigare, ce tinde să 
înlocuiască raţiunea cu impresionabilitatea, ştergând linia de demarcaţie între adevăr şi fals.9 

O înregistrare străveche a propagandei este prezentată în opera Arthashastra, un tratat indian 
scris de brahmanul Chanakya Kautilya (350-283 î.Hr.), profesor la Universitatea Taxila şi, mai 
târziu, prim-ministru al Imperiului Maurya, în India antică. Arthashastra abordează propaganda în 
detaliu, prezentând moduri în care trebuie distribuită şi cum poate fi aplicată în război. 

Imperiul indian, în care fusese acreditat diplomatul grec Megastene, fusese înfiinţat în 
timpul anilor de nelinişte şi confuzie care urmaseră morţii lui Alexandru cel Mare. Fusese rodul 
activităţii lui Chandragupta Maurya (345?-300? î.Hr.) şi a prietenului şi consilierului său, Chanakya 
Kautilya. Aceşti doi oameni remarcabili utilizaseră anii lor de exil din Regatul Nanda din Magadha 
pentru pregătirea unei scheme ambiţioase. Printr-o serie de campanii militare şi de propagandă 
încununate de succes şi-au asumat conducerea revoltelor locale, prin care au eliminat, în cele din 
urmă, nu doar ultima garnizoană macedoneană, dar chiar şi însăşi dinastia Nanda. Noul lor imperiu 
a fost extins, mai târziu, de cuceririle nepotului lui Chandragupta, Ashoka, până când a cuprins 
toată India Centrală şi de Nord. Astfel, pentru prima oară în istoria înregistrată, a apărut un vast stat 
indian, care se întindea de la Marea Arabiei până la Golful Bengal şi la nord de Kabul.10 

Scrierile istoricului roman Titus Livius, care a trăit între anii 59 î.Hr. şi 17 d.Hr. sunt 
considerate capodopere ale propagandei pro-romane. 

Un alt exemplu de utilizare străveche a propagandei este opera Războiul irlandezilor cu 
străinii, scrisă în secolul al XII-lea de Dál gCais, un grup dinastic de irlandezi care încercau să se 
descrie pe ei înşişi drept conducători legitimi ai Irlandei.11 

Iniţial, cuvântul propagandă nu a avut nici o tentă peiorativă. Modul în care a fost confiscată propaganda, 
prin amplificarea şi folosirea ei în scopuri politico-militare de către regimurile totalitare fasciste/naziste şi comuniste 
începând cu anii interbelici, a dus la compromiterea şi stigmatizarea acestui cuvânt, de care astăzi toată lumea se 
fereşte, deşi conceptul în sine continuă să fie aplicat fără nici o jenă, atât la pace, cât şi la război.12 

Aşa cum a fost creată în 1965 de fostul diplomat american Edmund Gullion, diplomaţia 
publică a fost dezvoltată, în parte, pentru a distanţa activităţile guvernamentale de informare externă 
de termenul propagandă, care dobândise conotaţii peiorative.  

De-a lungul anilor, diplomaţia publică şi-a dezvoltat şi un înţeles diferit faţă de afaceri 
publice (relaţii publice), care se referă la activităţile şi programele guvernamentale destinate să 
comunice mesaje politice propriei audienţe interne.13 

Jan Mellisen, directorul programului de Studii Diplomatice al Institutului Olandez de Relaţii 
Internaţionale Clingendael şi profesor de Diplomaţie la Universitatea din Anvers, consideră că trei 
concepte merită luate în seamă în orice discuţie despre diplomaţie publică şi anume propaganda, 
brandul de ţară şi relaţiile culturale externe.14 

                                                 
9 Călin Hentea, op. cit., p. 19. 
10 Adda B. Bozeman, Politics & Culture In International History. From the Ancient Near East to the Opening of the 
Modern Age, Transaction Publishers, 2004, p. 119. 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda, accesat la 20 decembrie 2009. 
12 Călin Hentea, op. cit. 
13 http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/about/what_is_pd, accesat la 15 decembrie 2009. 
14 Jan Melissen, The New Public Diplomacy, Palgrave Macmillan, 2007, p. 16. 
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În anul 1967, chiar şi Vaticanul, probabil din dorinţa de a se distanţa de sensul peiorativ al 
termenului propagandă, a venit cu nouă titulatură: Congregaţia pentru Evanghelizarea 
Oamen

care diplomaţia publică trebuie să le 
îndepli

irecţional 
al mesa

au protecţia 
mediulu

nici 
aversiu

 experienţa, 
emoţiile

ltat a fost 
posibil 

. Această combinaţie a produs o 
explozi

te 
obligato

ial pentru 
ajutoare externe i-au permis Norvegiei să demonstreze relevanţa diplomaţiei sale publice. 
                                                

ilor.15 
Mark Leonard, directorul Centrului de Politică Externă (think-tank independent lansat de 

Tony Blair, fost prim-ministru al Marii Britanii şi Robin Cook, fost ministru britanic al Afacerilor 
Externe), autor al mai multor volume din domeniul politicii externe şi al relaţiilor internaţionale şi 
consultant al Ministerului Afacerilor Externe al Marii Britanii (Foreign Commonwealth Office – 
FCO), argumentează că există mai multe condiţii pe 

nească pentru a fi clar diferenţiată de propagandă.  
Aceste cerinţe sunt: o bună înţelegere a publicului-ţintă, menţinerea unui flux bid
jelor, depăşirea formelor intelectuale ale comunicării şi demonstrarea relevanţei.16 
Buna înţelegere a publicului-ţintă trebuie să fie primul pas al unei planificări a diplomaţiei publice. 

Este dificil să realizezi şi să desfăşori o diplomaţie publică eficientă dacă nu ai urechi pentru lucrurile pe care nu 
vrei să le auzi. Înainte de a căuta să explici de ce ai tu dreptate, este bine să analizezi de ce eşti perceput aşa şi ce 
poţi face pentru a schimba percepţia. Aceasta înseamnă să fim gata să explorăm legitimitatea convingerilor 
noastre de bază, de la drepturile omului şi drepturile femeilor până la sănătate şi siguranţă s

i în societăţi diferite. Scopul trebuie să fie nu ceea ce spui, ci răspunsul pe care îl doreşti.17 
Realizarea şi menţinerea unui flux de informaţii bidirecţional este o necesitate foarte importantă 

a diplomaţiei publice. În special în urma atacurilor teroriste din septembrie 2001 asupra teritoriului SUA 
a fost evidenţiat faptul că o sursă importantă de dificultate pentru prezentarea pozitivă a statelor 
occidentale în străinătate o constituie aversiunea faţă de ceea ce a fost perceput ca un flux de cultură 
unidirecţional, dinspre statele occidentale spre restul lumii. Percepţiile după care tradiţiile locale, istoria 
şi identitatea locală ar putea fi puse în umbră de înaintarea de neoprit ale unor simboluri sau mărci 
reprezentative americane, cum sunt Starbucks, Coca Cola sau Tom Cruise, au un efect distrugător. De 
asemenea, în unele ţări, încă nu s-a stins sensibilitatea post-imperialistă sau post-colonialistă şi 

nea acestor popoare faţă de ţările care le-au asuprit, în urmă cu câteva decenii sau mai puţin. 
Depăşirea formelor intelectuale de comunicare are în vedere abandonarea obiectivului de furnizare 

de informaţii şi concentrarea asupra captării imaginaţiei publicului-ţintă. Plecând de la studii recente, care 
arată că 93% din comunicare este non-verbală, Mark Leonard subliniază că factori precum

 şi imaginile influenţează în mai mare măsură răspunsul oamenilor la mesajele noastre. 
Sir Christopher Meyer, fostul ambasador britanic la Washington, prezintă importanţa 

simbolismului în atitudinea publicului american faţă de Marea Britanie, imediat după atacurile teroriste 
din 11 septembrie 2001, arătând că niciodată în istorie nu a fost mai favorabilă. Acest rezu

datorită utilizării unei combinaţii de cuvinte şi simboluri, cu ocazia a trei evenimente.  
Primul a fost declaraţia lui Tony Blair: „Este un atac asupra noastră, a tuturor”. Apoi, la 13 

septembrie, intonarea imnului american la schimbarea gărzii la Palatul Buckingham. Cel de-al 
treilea eveniment a fost constituit de difuzarea imaginilor cu Tony Blair declarându-şi sprijinul în 
timpul discursului preşedintelui Bush în faţa Congresului american

e de simpatie a publicului american faţă de Marea Britanie. 
Demonstrarea relevanţei are în vedere finalitatea obiectivului diplomaţiei publice. Nu es
riu ca o imagine de ţară bună să atragă automat şi statutul de partener economic (privilegiat).  
O cale de demonstrare a relevanţei este concentrarea asupra diplomaţiei de nişă. Norvegia 

este un exemplu bun de ţară care reuşeşte cu mijloace reduse să aibă prezenţă şi voce pe scena 
internaţională. Ea a reuşit această performanţă printr-o prioritizare a publicului-ţintă şi prin 
concentrarea pe un singur mesaj: Norvegia ca o forţă de pace în lume. Poziţionarea între cei mai 
importanţi contributori la pacea mondială oferă Norvegiei o vizibilitate internaţională pe care 
mărimea sa nu i-ar fi garantat-o niciodată. Participarea la misiunile ONU, implicarea în procesul de 
pace din Orientul Mijlociu, Sri Lanka şi Columbia, ca şi alocarea unui buget substanţ

 
15 Hans Tuch, op. cit., p. 9. 
16 Mark Leonard, op. cit., p. 46-54. 
17 Charlotte Beers, Subsecretar de Stat pentru Diplomaţie Publică la Departamentul de Stat, în Mark Leonard, op. cit. 
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Având în vedere cele prezentate, se poate concluziona că diplomaţia publică este o ramură a 
diplomaţiei moderne, a cărei apariţie a fost necesară tocmai pentru a se diferenţia clar de propagandă. 

 
Diplomaţie publică sau „noua diplomaţie”? 
 
O serie de tendinţe apărute în ultimii ani au sporit importanţa diplomaţiei publice şi 

afacerilor publice în cadrul diplomaţiei contemporane. Aceste tendinţe includ: creşterea importanţei 
opiniei publice, o media globală şi mai intruzivă, o transparenţă globală sporită determinată de 
dezvoltarea comunicaţiilor şi de o societate civilă mult mai activă în domeniu şi de creşterea culturii 
globale, care a condus la o dorinţă de protejare a diversităţii culturale.18 

Astăzi internetul, telefoanele mobile şi alte platforme participative denumite adesea Web 2.0 sau 
mass-media socială au apărut ca locul de întâlnire şi discuţii despre diplomaţia publică americană, care invită 
la reimaginarea felului în care strategiile de mesaje internaţionale sunt produse, distribuite şi consumate.  

Exemplele de Web 2.0 sau mass-media socială includ: website-uri de încărcare video ca 
YouTube, şi ifilm, website-uri de reţea ca MySpace şi Facebook, website-uri de colaborare ca 
Wikipedia şi numeroase platforme hibridizate ca Xanga, LiveJournal şi Twines, care combină 
reţelele sociale cu funcţii cum sunt blogurile sau comunicarea mobilă.19 

Aproape toţi actorii statali şi non-statali au website-uri pe care îşi prezintă istoria, politicile, 
valorile, cultura, ştiinţa şi alte realizări. Astăzi, imaginile din spaţiul virtual de pe internet (e-images) nu 
sunt cu nimic mai puţin importante decât cele create cu mijloace mai convenţionale. Imaginea electronică 
naţională apare, în primul rând, pe website-ul oficial al preşedinţilor şi prim-miniştrilor, ca şi pe cele ale 
agenţiilor şi ministerelor de externe, apărării, securităţii interne, comerţului, turismului şi ştiinţei.20 

La începutul acestui secol, cercetătorii şi practicanţii au început să facă deosebire între 
diplomaţia publică şi noua diplomaţie publică. Această nouă abordare se bazează pe presupunerea 
că recentele schimbări dramatice sau chiar revoluţii în politică, comunicare şi relaţii internaţionale 
au schimbat atât modul de executare a diplomaţiei, cât şi al diplomaţiei publice. 

Rhiannon Vickers argumentează că Noua diplomaţie publică poate fi caracterizată ca o estompare 
a distincţiilor tradiţionale între activităţile de informare internă şi externă, între diplomaţia tradiţională şi 
diplomaţia publică şi între diplomaţia culturală, marketing şi administrarea ştirilor.21 

Noua diplomaţie reprezintă un fenomen în care cetăţenii joacă un rol mai mare în ce priveşte 
impactul asupra relaţiilor internaţionale.  

Noua diplomaţie a început să fie studiată în anii ‘90, odată cu reducerea tensiunilor prilejuite 
de Războiul Rece şi creşterea exponenţială a comunicării, datorită erei internetului.  

Noua diplomaţie este utilizată îndeosebi pentru: 
- apărarea drepturilor omului (combaterea apartheidului în Africa de Sud şi a genocidului din Darfur); 
- asistenţă umanitară (Kosovo, Rwanda, Sierra Leone); 
- drepturi de muncă (condiţiile de muncă din ţările în curs de dezvoltare); 
- probleme naţionale de mediu (împăduririle şi biodiversitatea); 
- probleme internaţionale de mediu (ploaia acidă şi poluarea aerului şi a apei); 
- problemele globale de mediu (pescuitul marin, protecţia stratului de ozon din atmosferă, 

schimbarea climatică, Antarctica); 
- substanţe toxice, de inginerie şi biotehnologie genetică (Convenţia de la Basel, Poluanţi 

Organici Persistenţi, Protocolul privind Biosecuritatea);  
- târguri şi expoziţii comerciale internaţionale (Uniunea Europeană, NAFTA, Zona de Liber 

Schimb a Americilor).22 

                                                 
18 Evan H. Potter, Canada and The New Public Diplomacy, http://www.clingendael.nl/ publications/ 
2002/20020700_cli_paper_dip_issue81.pdf, accesat la 26 noiembrie 2009. 
19 Amelia Arsenault, Public Diplomacy 2.0., în Philip Seib, op. cit., p. 135. 
20 Eytan Gilboa, Public Diplomacy: The Missing Component în Israel’s Foreign Policy, Israel Affairs, Vol. 12, Nr. 4, p. 715-747. 
21 Rhiannon Vickers, The New Public Diplomacy: Britain and Canada Compared, apud Eytan Gilboa, Public 
Diplomacy: The Missing Component în Israel’s Foreign Policy, Israel Affairs, Vol. 12, Nr. 4, p. 715-747. 
22 http://fletcher.tufts.edu/ierp/pdfs/NewDiplomacy.2.pdf, accesat la 9 ianuarie 2009. 
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În martie 2008, Académie Diplomatique Internationale şi Herald Tribune au creat Forumul 
pentru Noua Diplomaţie, în cadrul căruia figuri marcante ale politicii, mediului de afaceri şi 
societăţii civile intră în discuţie cu jurnalişti de la International Herald Tribune şi New York Times 
pe teme care vizează dinamica în dezvoltarea afacerilor globale.23 

Eytan Gilboa, profesor de Comunicare Internaţională la Universitatea Bar-Ilan şi cercetător 
superior asociat la Centrul pentru Studii Strategice din Israel, consideră că noua diplomaţie publică 
include următoarele elemente: este urmărită de actori statali şi non-statali (de exemplu, ONG-urile); 
se bazează pe puterea soft, comunicarea bidirecţională, diplomaţia publică strategică, administrarea 
informaţiilor, brandingul de ţară şi imaginea virtuală de pe internet (e-image); implică aclimatizarea 
politicii externe şi se ocupă atât de problemele pe termen scurt, cât şi de cele pe termen lung.24 

Profesorul Gilboa consideră că, contrar neînţelegerii populare, noua diplomaţie publică nu este 
propagandă şi nu înseamnă doar relaţii publice. Este un sistem de comunicare desemnat să creeze un 
dialog atât cu inamicii, cât şi cu aliaţii. Ea necesită capacitatea de a utiliza efectiv şi credibil informaţia 
în încercarea de a convinge actorii să înţeleagă, accepte sau să sprijine politici şi acţiuni.25 

Noua diplomaţie publică se bazează pe comunicare strategică, care include măsurarea ştiinţifică a 
opiniei publice şi a tehnicilor de convingere. De asemenea, ea implică crearea şi distribuirea persistentă a 
unor teme clare şi consistente. Administrarea informaţiilor se referă la mijloacele utilizate de oficiali 
pentru a influenţa acoperirea media şi încadrarea evenimentelor, liderilor şi proceselor majore.26 

În noua diplomaţie, diplomatul aduce valoare adăugată procesului. El împrumută un element 
al imaginii mari diplomaţiei publice, prin capacitatea sa de a simţi ceea ce istoricul francez Fernand 
Braudel denumea „mănunchiul de mâine care poate fi cules astăzi.”27 

În anii recenţi, în special după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, care au avut loc în 
Statele Unite ale Americii, a sporit considerabil atenţia acordată diplomaţiei publice, acestui 
domeniu al relaţiilor internaţionale de către cercetătorii şi practicienii din întreaga lume. 

Cercetările recente încearcă să delimiteze mai clar noua diplomaţie publică de concepţia tradiţională 
a diplomaţiei publice, argumentând că aceasta din urmă este îngustă şi are în centrul atenţiei statul.  

În urmă cu un deceniu, un fost ambasador al Canadei în SUA descria experienţa sa astfel: 
„Noua diplomaţie, aşa cum o denumesc eu, este, într-o mare măsură, diplomaţie publică şi necesită 
aptitudini, tehnici şi atitudini diferite de acelea pe care le întâlnim în diplomaţia tradiţională.”28 

Noua diplomaţie îşi propune să dea o abordare mai largă diplomaţiei publice, care să nu se 
limiteze la statele suverane. Acest punct de vedere urmăreşte să atragă atenţia asupra noilor tendinţe 
în relaţiile internaţionale, în care o serie de actori non-statali de un anumit rang în lumea politicii, 
cum sunt organizaţiile supranaţionale, actorii sub-naţionali, organizaţiile neguvernamentale şi, în 
unele situaţii chiar companiile private, comunică şi se angajează pregnant şi constant cu publicul 
din străinătate, dezvoltând şi promovând astfel propriile politici şi practici de diplomaţie publică. 

Avocaţii noii diplomaţii publice susţin că democratizarea informaţiei prin noile tehnologii şi 
canale media de comunicare este o forţă nouă care a împuternicit actorii non-statali şi a sporit rolul 
şi legitimitatea acestora în politica internaţională.  

Astfel, a apărut noua diplomaţie publică desfăşurată într-un sistem de relaţii reciproc 
benefice, care nu mai are în centrul lor statul, ci este compus din actori şi reţele multiple, care 
operează într-un mediu global fluid, cu noi probleme şi contexte. 

Potrivit susţinătorilor săi, noua diplomaţie publică nu va elimina, pe termen scurt, 
diplomaţia tradiţională practicată de ministerele de externe, ci va avea impact asupra modului în 
care ministerele respective îşi formulează şi pun în practică politicile şi strategiile.  

                                                 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/New_diplomacy, accesat la 9 ianuarie 2010. 
24 Eytan Gilboa, op. cit. 
25 Ibidem. 
26 http://en.wikipedia.org/wiki/New_diplomacy, accesat la 9 ianuarie 2010. 
27 Evan H. Potter, op. cit., p. 69. 
28 Alan Gotlieb, I’ll be with You in a Minute, Mr. Ambassador: The Education of a Canadian Diplomat in Washington, 
University of Toronto Press, 1991, vii, apud Evan H. Potter, Canada and The New Public Diplomacy, 
http://www.clingendael.nl/publications/2002/20020700_cli_paper_dip_issue81.pdf, accesat la 26 noiembrie 2009. 
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Va fi nevoie ca diplomaţiile şi diplomaţii fiecărei ţări să treacă dincolo de cadrul bilateral 
sau multilateral în construirea şi desfăşurarea relaţiilor cu noii actori globali. De asemenea, 
dezbaterea despre noua diplomaţie publică va avea o natură globală şi un caracter multidisciplinar. 
Această nouă diplomaţie va avea o importanţă crucială în promovarea valorilor şi ideilor. Reţetele 
politice nu vor înflori dacă climatul politic şi intelectual nu a fost pregătit.  

Încercările de a impune politici deja decise fie vor întâmpina respingere, fie vor provoca 
resentimente (şi mai multă rezistenţă asimetrică). În mod similar, valorile şi, în principal, societatea 
civilă, nu pot fi impuse împreună cu contextele lor occidentale. Succesul va sta în promovarea unei 
dezbateri adevărate şi deschise despre valorile de bază şi realizarea lor. Imaginea lumii postmoderne 
şi a ţărilor şi comunităţilor sale individuale reprezintă o cerinţă esenţială a proiectului. 

Dar promovarea ideilor şi valorilor sau a imaginilor naţionale nu poate fi responsabilitatea unui 
singur organism, stat sau actor non-statal. Trebuie să existe un efort de colaborare în toate aspectele 
societăţii civile, statelor, actorilor non-statali şi la toate nivelurile guvernării. Acest lucru întăreşte nevoia 
pentru un stil de realizare a politicii şi a diplomaţiei guvernamentale deschis şi mult mai cooperant. Rolul 
actorilor statali va fi mai mult de catalizatori şi coordonatori decât de instrument de implementare.29 

Noua diplomaţie publică va fi din ce în ce mai mult o componentă standard a practicii 
diplomatice generale şi este mult mai mult decât o formă de propagandă desfăşurată de diplomaţi.30 

 
Surse şi resurse ale diplomaţiei publice 
 
Este diplomaţia publică propagandă sau nu? Pentru a putea răspunde la întrebare şi pentru a 

face o delimitare a celor două concepte este necesar să analizăm ce resurse au şi ce interese apără.  
Diplomaţia publică derivă din interesele strategice de politică externă ale fiecărei ţări; dar, 

deşi diplomaţia publică ar trebui desfăşurată de ministerul afacerilor externe din bugetul propriu 
alocat, nu aşa se întâmplă în mod obligatoriu.  

Funcţie de interesele partidului sau partidelor aflate la guvernare sau de situaţia 
organizatorică de moment a unui guvern, resursele, ca şi punerea în aplicare a obiectivelor de 
diplomaţie publică pot fi repartizate mai multor structuri guvernamentale, altele decât ministerul de 
externe, cum ar fi ministerul apărării, ministerul turismului sau serviciul de informaţii externe. În 
cazurile în care resursele provin de la sau sunt utilizate de ministerul apărării sau serviciul de 
informaţii externe, putem suspiciona sau avem de-a face cu acţiuni de propagandă mascată.  

Un astfel de exemplu pot fi operaţiunile psihologice desfăşurate de SUA ca urmare a 
atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, care au constat în împrăştierea din avion, asupra 
localităţilor din Afganistan, a unor fluturaşi care prezentau un desen cu un taliban bătând un grup de 
femei, însoţit de mesajul: „Acesta este viitorul pe care îl doriţi copiilor şi femeilor voastre?”31 

În cazul diplomaţiei publice, sursa de finanţare trebuie să fie clară şi deschisă, deoarece 
reprezintă interesele cetăţeanului. Dacă apare tendinţa ca sursa de finanţare să fie ascunsă, avem de-
a face cu o formă de propagandă mascată. Aşa cum am arătat anterior, Administraţia Bush a fost 
acuzată că a utilizat propaganda mascată pentru a „vinde” războiul din Irak publicului american.  

Spre deosebire de instituţiile guvernamentale, care deseori sunt tentate sau chiar încearcă să 
ascundă sursele de finanţare a unor acţiuni de diplomaţie publică, ONG-urile dau dovadă de 
transparenţă în provenienţa resurselor.  

Un exemplu elocvent este Human Rights Watch, organizaţie internaţională 
neguvernamentală total independentă din punct de vedere financiar, al cărei principal obiect de 
activitate îl constituie apărarea drepturilor omului. Resursele sale financiare provin din contribuţii 
private de la indivizi şi fundaţii din toată lumea.  

Pentru a-şi păstra independenţa, Human Rights Watch nu acceptă nici o sumă de bani de la 
niciun guvern, indiferent dacă este oferită direct sau indirect.32 

                                                 
29 Shaun Riordan, The New Diplomacy, Polity, 2003, p. 134. 
30 Jan Melissen, op. cit., p. 11. 
31 Mark Leonard, op. cit., p. 46. 
32 http://www.hrw.org/en/node/75138#8, accesată la 8 ianuarie 2010. 
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Există, însă, şi posibilitatea implicării companiilor private în activitatea de diplomaţie 
publică. De exemplu, la începutul anului 2007, subsecretarul de Stat american pentru Diplomaţie 
Publică, Karen Hughes, a găzduit Summit-ul Sectorului Privat privind Diplomaţia Publică, la care 
au participat 150 de profesionişti din domeniul relaţiilor publice şi lideri ai Departamentului de Stat, 
care au discutat oportunităţi pentru participarea sectorului major privat la diplomaţia publică a SUA.  

Sugestiile înregistrate cu acest prilej au fost dintre cele mai variate, de la dezvoltarea unor practici de 
afaceri care să aibă diplomaţia publică drept element central al relaţiilor publice corporatiste internaţionale, la 
promovarea înţelegerii societăţii, culturii şi valorilor americane prin eforturile de relaţii ale comunităţii, la 
crearea unui corp de ofiţeri de diplomaţie publică de afaceri sau sprijinirea schimburilor internaţionale.  

Pentru a încuraja aceste eforturi, secretarul de Stat Condoleezza Rice a anunţat crearea 
Premiului Benjamin Franklin pentru a fi decernat anual, în semn de onoare, unei companii, 
instituţie academică sau altei entităţi neguvernamentale care face cel mai mult pentru promovarea 
imaginii SUA în străinătate prin înţelegere interculturală.33 

Pentru a putea avea o imagine clară asupra importanţei pe care o acordă diferite state 
diplomaţiei publice, este necesară o analiză a sumelor alocate acestei activităţi. 

Ţările pe care le vom avea în vedere sunt Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa, 
Germania şi Canada. 

În analiza bugetelor alocate, trebuie să ţinem cont că în anii 2008-2010, majoritatea statelor au 
operat reduceri în acţiunile de diplomaţie, în general, datorate crizei economice şi financiare globale. 

În anii 2008 şi 2009, Statele Unite ale Americii au alocat diplomaţiei publice bugete de 36 
milioane de dolari şi, respectiv, 37 milioane de dolari. Deşi bugetul este în creştere, nu este suficient 
pentru a atinge scopurile şi obiectivele propuse.  

Pentru a eficientiza activitatea de diplomaţie publică pe bază de programe concrete, 
Departamentul de Stat a stabilit o serie de indicatori pe care îi are în vedere, începând din anul 2003. Pe 
baza acestora, este stabilită eficienţa, este făcută planificarea strategică şi administrarea programelor.  

Astfel, în ultimii ani, au fost adoptate o serie de măsuri menite să îmbunătăţească activitatea 
de diplomaţie publică, astfel: 

- pentru a adapta mai mult practicile sectorului privat a fost creat un birou de parteneriat 
public-privat, care a preluat iniţiative de utilizare a celor mai bune practici ale sectorului privat; 

- pentru dezvoltarea planurilor de comunicare de nivel naţional, programul (de diplomaţie 
publică) a fost angajat în planificarea strategică în ţări-pilot; 

- pentru a avea un mecanism care să îi permită schimbul de date privind bunele practici, programul 
a lansat un website intranet (intitulat InfoCentral), care încurajează şi sprijină interacţiunea între practicanţii 
diplomaţiei publice. Mai mult, au fost create şi asigurate măsuri noi pentru operaţii eficiente şi efective; 

- pentru a extinde capacitatea de evaluare a programului, a fost creat un nou Birou de 
Evaluare şi au fost înfiinţate conferinţe ale şefilor de misiuni diplomatice din străinătate cu ofiţerii 
de afaceri publice din ţară pentru a facilita sinergia diplomaţiei publice.34 

Pentru comparaţie, un Raport al Comisiei Consultative a SUA pentru Diplomaţie Publică 
relevă faptul că Departamentul de Stat şi Consiliul Guvernatorilor Audiovizualului împart un buget 
anual de 1 miliard de dolari alocat diplomaţiei publice.  

Constatând că bugetul SUA alocat diplomaţiei publice a scăzut an de an, spre deosebire de 
alte state, al căror buget similar a crescut, Raportul arată că, din 1993 până în 2001, finanţarea totală 
a programelor educaţionale şi ştiinţifice ale Departamentului de Stat a scăzut cu 33%, de la 349 de 
milioane de dolari, la 232 milioane de dolari (ajustat cu rata inflaţiei), iar din 1995, până în 2001, 
numărul participanţilor la programele de schimb a scăzut de la 45.000 la 29.000.35 

În anul 2005, Casa Albă a solicitat Congresului 327,9 milioane de dolari pentru activităţile 
de diplomaţie publică (inclusiv activitatea la posturile din străinătate), 430,4 milioane de dolari 

                                                 
33 Kathy Fitzpatrick, Privatized Public Diplomacy, în Philip Seib, op. cit., p. 155. 
34 http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail/10004600.2006.html, accesat la 9 ianuarie 2010. 
35 http://www.state.gov/documents/organization/13622.pdf, accesat la 9 ianuarie 2010. 
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pentru programele de schimb şi burse din domeniul educaţional şi 630 milioane de dolari pentru 
audiovizual în străinătate (în total 1,38 miliarde de dolari).36 

Pentagonul are un buget de aproximativ trei sute miliarde de dolari şi are mai mult de trei milioane 
de angajaţi, în vreme ce Departamentul de Stat, care este responsabil pentru diplomaţia publică, are un buget 
de zece miliarde de dolari, din care mai puţin de 1,5 miliarde este bugetul alocat diplomaţiei publice.37 

Marea Britanie este unul dintre statele care recunosc valoarea diplomaţiei publice pentru 
obiectivele de politică externă. Principalii parteneri ai FCO sunt Consiliul Britanic, BBC World 
Service, programul de burse Chevening, Jocurile Olimpice 2012, Cupa Mondială 2018 şi Expoziţia 
Internaţională Shanghai 2010. 

În anul 2004, ministrul afacerilor externe şi cel al finanţelor au solicitat Lordului Carter de 
Coles să realizeze o analiză independentă a diplomaţiei publice a Marii Britanii pentru a putea 
evidenţia progresele înregistrate de la analiza Wilton, realizată în anul 2002. 

Dintre concluziile acestei analize, evidenţiem următoarele: 
- diplomaţia publică finanţată de contribuabili trebuie să sprijine scopurile şi obiectivele 

guvernului, iar partenerii de diplomaţie publică trebuie să se dovedească capabili să lucreze într-un 
climat de colaborare, în cadrul unui cadru strategic convenit; 

- pentru ca diplomaţia publică să fie efectivă trebuie să existe o înţelegere comună a scopului său 
şi o mai bună clarificare a rolului şi responsabilităţilor partenerilor de diplomaţie publică. 

Analiza Carter face următoarele recomandări: 
- o redefinire a diplomaţiei publice; 
- transformarea Comitetului pentru Strategia de Diplomaţie Publică în Comisia Consultativă 

pentru Diplomaţie Publică, care să constituie un forum de schimb de informaţii privind diplomaţia 
publică, cu o reuniune anuală; 

- o nouă Strategie de Diplomaţie Publică; 
- colectarea de date şi informaţii de ţară, de la caz la caz; 
- analiza rezultatelor pe ţări; 
- o nouă strategie de implementare şi analiză a programelor de diplomaţie publică.38 
În anul 2005, bugetul pe care Marea Britanie l-a alocat diplomaţiei publice a fost de 1,03 miliarde de dolari.39 
În Franţa, activitatea de diplomaţie publică este supravegheată de Ministerul Afacerilor Externe, însă 

implică o serie de departamente guvernamentale care includ: Departamentul pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Internaţională, Ministerul Culturii şi Comunicaţiilor şi Ministerul Educaţiei Superioare şi Cercetării Naţionale.  

Departamentul pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională este instituţia conducătoare 
pentru finanţarea şi distribuirea unui buget anual pentru diplomaţie publică de aproximativ 2 
miliarde de euro. Cea mai mare parte a acestei sume revine liceelor franceze din străinătate, 
aproximativ 550 milioane de euro, aproximativ 350 milioane de euro sunt alocaţi pentru ajutoare 
externe şi o sumă egală revine audiovizualului, prin posturile Radio France International şi TV5.40 

În Germania, bugetul alocat anual diplomaţiei publice este de aproximativ 400 de milioane 
de euro, plus încă 200 de milioane de euro, prin Deutsche Welle, de la Ministerul Culturii, deci în 
total aproximativ 600 milioane de euro. Oficialii Ministerului de Externe german au arătat că 
eforturile germane de diplomaţie publică sunt mai mici decât cele ale Marii Britanii.41 

În perioada 2004-2005, Canada a alocat diplomaţiei publice un buget anual de aproximativ 100 
milioane de dolari canadieni, însă în perioada care a urmat, bugetul a scăzut an de an. Pe fondul crizei 
economice şi financiare globale, Parlamentul Canadei a eliminat complet finanţarea programelor culturale 
ale Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului Internaţional (DFAIT), începând cu 31 martie 2009.42  

 

                                                 
36 http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/public-diplomacy-review, accesat la 9 ianuarie 2010. 
37 Philip Seib, op. cit., p. 17. 
38 http://www.fco.gov.uk/resources/en/pdf/public-diplomacy-review, accesat la 9 ianuarie 2010. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 http://www.international.gc.ca/culture/arts/menu-en.asp, accesată la 20 februarie 2009. 
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Abstract. Aspects of collaboration in contemporary world economy. In the current context of international relations 
are marked by deep challenge, crises, conflicts and wars, which affected the irreversible system regulatory and 
classical principles which set the coordinates on evolving relations between states. However, the formal order of 
international society continues to be provided by sovereign states, although this reality/image appear to be subject to 
erosion. Today, thanks to the speed is changing the international environment, "Soft power” (which involves some 
subtle forms of imposing the will of the cooperation) is more useful and easily accepted by other states than "Hard 
power" (which involves the application of various forms of coercion). Member, who will be able to act so their power 
will appear to others expectations, will face less resistance to impose targets. With as a state ideology and culture will 
be more seductive, even those designs will be accepted more easily. All these elements help to understand that 
relationships based on perspective and complementary interests in this saving I think the analysis requires cooperation 
and conflict, using tools provided by schools of thought and theories of history international relations in practice, the 
operation global economy. Part of this complex system's economic intelligence required by his role in securing a 
company. From the perspective of transnational economic interests is remarkable analysis economic intelligence's 
importance can offer clear advantages in cooperation/conflict in this area. 
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Argument 
 

Chiar dacă mediul internaţional contemporan este caracterizat prin particularizări (atât la 
nivel de imagine cât şi la nivel de esenţă) este perceput şi descris atât în multiple reprezentări şi 
perspective, cât şi în mod unitar. Realitatea internaţională este unică dar percepţia şi reprezentarea 
pe care noi o construim (pe baza capacităţilor intelectuale aflate în strânsă interdependenţă cu aria 
culturală de care aparţinem) complexă datorită dezvoltării teoriei relaţiilor numite generic 
internaţionale dar şi a evoluţiei conceptelor cu care analizăm aceste relaţii. De aceea, disputa de 
idei privind structura relaţiilor la care ne referim nu se va încheia, probabil, niciodată.  

Din această perspectivă, se remarcă dezbaterea dintre cei care percep politica internaţională 
ca fiind expresia globalizării şi cei care contestă acest proces. De exemplu, Immanuel Wallerstein, 
referindu-se la globalizare, subliniază ideea că o percepe doar ca imagine fundamentată pe discurs: 
„ … acest discurs reprezintă o enormă eroare de înţelegere a realităţii contemporane - eroare care 
ne este impusă de grupuri puternice şi, mai grav, pe care ne-am impus-o singuri.”1 

Date fiind raporturile internaţionale şi dezbaterile referitoare la importanţa actorilor 
internaţionali (stat sau corporaţii), se remarcă preocuparea pentru păstrarea echilibrului între 
interesele corporaţiilor privind vânzarea produselor (ca finalitate obligatorie a procesului economic) 
pe orice piaţă şi dorinţa statelor de a împiedica firmele să vândă tehnologie şi informaţii în state 

                                           
* Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Bucureşti; dunarea8@gmail.com. 
1 Immanuel Wallerstein, Declinul puterii americane. Statele Unite într-o lume haotică, traducere de Anton Lepădatu, 
Editura Incitatus, Bucureşti, 2005, p. 41. 
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necontrolabile din perspectiva respectării principiilor de drept internaţional, pentru a evita ca acestea 
să construiască arme de nimicire în masă cu care să pună în pericol securitatea regională sau chiar 
globală.2 Cine ar controla legalitatea activităţilor comerciale şi moralitatea acestor actori non-statali, 
dacă statul şi-a epuizat resursele de existenţă ca formă de organizare politică a unei comunităţi umane?3  

Numeroşi analişti ai relaţiilor internaţionale consideră că rolul statului se va diminua foarte 
mult. Analistul singaporez (şi om politic, unul dintre liderii partidului People’s Action Party – 
P.A.P., primul ministru care a utilizat comunicarea prin intermediul unui blogg, încă din august 
2006), George Yong-Boon Yeo crede că sub impactul informatizării şi al urbanizării „statele-
naţiune vor mai exista încă, … se vor crea noi modele de competiţie şi cooperare, … iar autorităţile 
naţionale nu vor dispărea, ci vor slăbi.”4 

Toate aceste evoluţii contradictorii sunt determinate, în opinia economistului american 
Keneth Galbraith5, de faptul că astăzi conflictul fundamental nu mai este între capital şi muncă, ci 
el se plasează între stat şi marile organizaţii private, aparţinând actorilor economici care aspiră la 
„porţii de putere” tot mai mari.6 

La o concluzie similară a ajuns şi profesorul japonez de management, Keniche Ohmae.7 Studiile 
sale relevă forţele capabile să reorganizeze lumea: capitalurile, corporaţiile, consumatorii, şi comunicarea. 
Toate, acţionând simultan, erodează puterea economică deţinută anterior de statul-naţiune.8 

Transformările deosebite ale economiei mondiale, mondializarea informaţiilor, extinderea la un nivel 
deosebit de cuprindere a problemelor de securitate au adus în postura de actori principali ai fenomenului 
geopolitic contemporan puterile non-statale, în care organizaţiile transnaţionale vor juca un rol deosebit.  

În prezent relaţiile internaţionale sunt marcate de numeroase contestări, crize, conflicte şi 
războaie, care au afectat sistemul normativ şi principiile care stabileau coordonatele relaţiilor dintre 
state. Totuşi, ordinea formală a societăţii contemporane continuă să fie asigurată de statele 
suverane, deşi aceasta pare să fie supusă erodării9. Cei care resping conceptul de suveranitate 
pretind că statul a renunţat la rolul său tradiţional în politica mondială, devenind un simplu actor 
internaţional. Alţii cred că sub presiunea fenomenului globalizare, statul a delegat temporar 
actorilor non-statali o parte dintre atributele suveranităţii şi a păstrat pe acelea care se referă la 
elementele fundamentale de subzistenţă ale cetăţenilor.  

În abordarea clasică a relaţiilor internaţionale, problemele insecurităţii (crize, conflicte) şi 
acelea ale securităţii (cooperare şi stabilitate) sunt indisolubil legate de actorul clasic (statul) şi de 
puterea/capacitatea acestuia de a gestiona aceste provocări. 

Dată fiind viteza cu care se produc schimbările în mediul internaţional, „soft power” (ce 
presupune anumite forme de cooperare) este mai util şi mai uşor acceptat de alte state decât „hard 
power” (ce presupune aplicarea diferitelor forme de coerciţie). Statele care vor reuşi să acţioneze 
astfel încât puterea lor va apărea altora legitimă, vor întâmpina mai puţină rezistenţă în a-şi impune 
obiectivele. Cu cât ideologia şi cultura unui stat vor fi mai seducătoare, cu atât aceste modele vor fi 
acceptate mai uşor. Aici cred că se poate folosi exemplul mall-urilor. Structurile multora dintre cele 
din Bucureşti au fost ridicate înainte de 1989, fiind planificate pentru adăpostirea unor uriaşe 

                                           
2 Sidney Weintraub, Distrupting the Financing of Terrorism, în The Washington Quarterly 35, 1 (Winter 2002), p. 53-60. 
3 Constantin Hlihor; Ecaterina Căpăţînă, Comunicarea în conflictele internaţionale (secolul al XX-lea şi începutul 
secolului XXI), Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, 
Bucureşti, 2007, p. 13 
4 George Yeo, Secolul urban asiatic, în The Changing Global Order. World Leaders Reflect, Edited by Nathan Gardels, 
Oxford, Blackwell Publishers Inc., 1997, p. 168. 
5 John Kenneth Galbraith (1908-2006), economist canadian, reprezentant al Şcolii keynesiene. El examinează în 1967 
„noua stare industrială”. Analist al tehnostructurii, care substituie puterea decizională proprietăţii de capital, J. K. 
Galbraith demonstrează, de asemenea, că politica economică a întreprinderilor mari este generatoare de inflaţie. 
6 Nicolae Frigioiu, Social democraţia europeană în secolul XX, Editura Institutului de Teorie Socială, Bucureşti, 1998, p. 246-247. 
7 Keniche Ohmae (n. 1943) este expert în strategiile de afaceri şi corporatiste şi a contribuit la dezvoltarea Modelului 
3C; acesta este un model pentru afaceri care oferă o perspectivă strategică asupra factorilor necesari asigurării 
succesului. Pentru elaborarea unei strategii a succesului este necesară luarea în calcul a trei actori: corporaţia, clientul şi 
concurenţii. Este ceea ce se numeşte triunghiul strategic.  
8 Idem, The end of the nation state: the rise of regional economies, New York, Free Press, 1995, p. 124. 
9 John B. Mayall, Nationalism and international society. Cambridge University Press, 1993, p. 29. 
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cantine, unde urma să fie servită masa, în mod organizat, obligatoriu. Dar ceea ce este obligatoriu, 
este respins. Azi este la modă să petreci timpul în aceleaşi locaţii, denumite mall. Finalitatea este, 
oarecum aceeaşi, diferă doar modul de impunere a modelului, prin forţă sau prin persuasiune în 
scopul atingerii aceloraşi obiective. Acestea sunt doar câteva din elementele care evidenţiază 
diferenţele dintre „hard power” şi „soft power”. 

Abordarea aspectelor legate de cooperare şi conflict impune prezentarea teoriei conflictului, 
ca abordare interdisciplinară, aşa cum susţine Thomas C. Schelling10 (economist şi profesor 
american de relaţii economice internaţionale la School of Public Policy din cadrul Universităţii 
Maryland; a primit Premiul Nobel pentru Ştiinţe Economice în 2005, împreună cu Robert Aumann, 
deoarece a contribuit în mod deosebit la îmbunătăţirea capacităţii noastre de a înţelege conflictul şi 
cooperarea cu ajutorul analizei de tip teoria jocului).  

Pentru a stabili coordonatele principale, Thomas C. Schelling explică noţiunea de strategie a 
conflictului11 care se bazează pe ideea că există „un comportament raţional – nu doar un comportament 
inteligent, ci şi unul motivat de calculul conştient al avantajelor, un calcul care, la rândul său, se 
bazează pe un sistem de valori explicit şi consecvent cu el însuşi.”12, iar cercetarea acestuia se aseamănă 
căutării regulilor unui comportament corect, în sensul „să câştigăm … în cazul unui conflict.”13  

Din aceasta perspectivă, conflictul clasic, în care interesele antagoniştilor sunt complet opuse, 
reprezintă doar un caz extrem, iar strategia „nu se referă la aplicarea operativă a forţei, ci la 
exploatarea forţei potenţiale”14, pornind de la ideea că „cele mai multe situaţii conflictuale sunt, în fond, 
negocieri.”15 Acestui tip de conflict, marcat de existenta simultană a divergenţelor şi a intereselor 
comune, i se asociază o serie de situaţii strategice, care pot fi analizate prin intermediul teoriei jocurilor. 
Aceasta este adecvată pentru că se referă la anumite situaţii în care calea de acţiune optimă a fiecărui 
participant depinde de aşteptările acestuia privind acţiunile concurenţilor săi. Dezavantajul este că teoria 
jocurilor a rămas la un nivel de abstractizare greu de adus în contact cu situaţii concrete, cum ar fi 
descurajarea adversarului, aplicată în dreptul penal, dar şi în educaţia copiilor sau în conflictele rutiere. 

În cadrul acestui demers am utilizat lucrările Domnului Profesor Constantin Hlihor 
(Comunicarea în conflictele internaţionale (secolul al XX-lea şi începutul secolului XXI; 
Geopolitica şi geostrategia în analiza relaţiilor internaţionale contemporane – Consideraţii 
teoretice şi metodologice; Istoria secolului XX), care au reprezentat puncte de plecare consistente, 
deosebit de solid documentate, utile în activitatea de cercetare referitoare la cooperarea şi conflictul 
în cadrul economiei mondiale contemporane.  

Din perspectiva teoriilor care susţin globalizarea, se remarcă lucrările lui Joseph Eugene Stiglitz16 
(Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, Globalizarea, Editura Economică, 
Bucureşti, 2005; Globalization and its Discontents, Making Globalization Work şi Mecanismele globalizării) 
relevă susţinerea pe care autorul o acordă globalizării. El scrie că sunt tot mai mulţi cei ce au înţeles că toate 
costurile globalizării - salarii scăzute şi şomaj ridicat, depăşesc avantajele acesteia.  

De asemenea, se remarcă preocupările autorului pentru a susţine că în lumea partizanilor comerţului 
liber ridicarea tuturor barierelor comerciale are urmări pozitive. Liberalizarea pieţelor de capital, element-
cheie al unei politici economice fundamentaliste de piaţă, nu duce la o continuă creştere. Totodată, Stiglitz 
recunoaşte că sunt menţionate tot mai des astăzi „failing states”, adică state care au dat faliment.  

Şi, totuşi, Stiglitz nu este preocupat de găsirea unor alternative ale globalizării, ci doar a soluţiilor 
în interiorul acestui proces. El trasează reperele unei economii mondiale ideale, care să ajute ţările sărace, 
fără a dezavantaja ţările industriale şi susţine necesitatea încheierii unui contract societal mondial, 

                                           
10 Thomas C. Schelling, Strategia conflictului, traducere de Elena Burlacu şi Ruxandra Toma, Editura Integral, Bucureşti, 2000. 
11 Noţiunea de strategie este împrumutată din teoria jocurilor (de îndemânare, de noroc şi de strategie). Se remarcă 
ideea după care cea mai bună acţiune a fiecărui jucător (din jocurile de strategie) depinde de deciziile pe care le iau 
ceilalţi competitori. Este, deci, vorba despre interdependenţa deciziilor luate pe acelaşi palier. 
12 Thomas C. Schelling, op. cit., p. 14. 
13 Ibidem, p. 15. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Profesor la Universitatea Columbia; a primit Premiul Nobel pentru contribuţiile aduse în domeniul Ştiinţelor 
Economice (2001); economist-şef al Băncii Mondiale şi fost consilier al preşedintelui SUA, Bill Clinton. 
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apreciază necesară o instituţie care să regleze concurenţa. Apoi ar trebui ca ţările prospere să-şi deschidă 
pieţele în faţa ţărilor sărace, fără a pretinde acelaşi lucru din partea lor. De îndată ce avantajele acordurilor 
comerciale vor depăşi dezavantajele pentru ţările în dezvoltare, se va înţelege tot mai des că acorduri 
proaste nu mai pot fi încheiate. Stiglitz susţine şi ideea că trebuie totodată revizuită distribuţia dreptului de 
vot în FMI şi în Banca Mondială, iar dreptul de veto al SUA în aceste instituţii trebuie restrâns.  

Din aceeaşi perspectivă de susţinere a globalizării, Stiglitz apreciază că după terminarea 
războiului rece, SUA aveau două alternative: să construiască o nouă ordine mondială corectă, sau să 
o folosească în slujba propriilor interese şi a concernelor sale. A fost preferată cea de a doua soluţie 
şi tocmai ţara care a făcut să progreseze globalizarea, slăbeşte fundaţiile politice prin slăbirea ONU, 
deşi această bază e indispensabilă pentru ca globalizarea economică să devină un succes. Niciodată 
nu au fost mai necesare ca acum instituţiile globale, dar a dispărut încrederea în legitimitatea lor. 

 
Războiul economic 
 
Numeroşi observatori şi teoreticieni ai relaţiilor internaţionale contemporane se 

concentrează pe aspectul competiţiei inter-statale sau inter-firme, şi mai puţin pe conceptul de 
război economic, considerat exagerat, şi deci inadecvat actualei conjuncturi. 

Observând că globalizarea nu are un caracter paşnic, şi că efectele ei sunt nefaste pentru 
unele ţări şi regiuni, unii autori consideră că ne aflăm de fapt în faza unui război economic condus 
la diferite nivele, de firme şi ţări în căutarea supremaţiei. 

Războiul economic este rareori tratat în mod serios, chiar în mass-media, unde titluri ca 
„războiul textilelor”, „războiul pantofilor”, au mai mult scopul de a atrage atenţia decât pentru a-l 
explica. Şi nu putem uita „războiul opiului”17 Partizanii ideii că circulaţia liberă de capital şi 
mărfuri este un mijloc de pacificare a statelor, sunt la rândul lor reticenţi, competiţia este după 
părerea lor, chestiunea centrală, unii dintre aceştia, precum Elie Cohen18, chiar minimalizând 
aspectul competiţional al sferei globalizării: „…Începând cu Paul Krugman se ştie că problema 
naţiunilor nu este competitivitatea, adică să faci mai bine decât vecinul, să câştigi segmente de 
piaţă. Problema principală este productivitatea sau capacitatea unei ţări de a produce mai bine şi 
mai ieftin folosind capitalul său uman şi fizic, mobilizând resursele tehnologice şi ştiinţifice.”19 

Scoaterea din context a războiului economic pentru a-l singulariza şi a-i analiza implicaţiile 
în contextul globalizării, poate părea inadecvată ţinând cont că, de cele mai multe ori, războaiele pe 
care le-a cunoscut omenirea au avut constant o componentă economică. Ultimul război mondial 
face parte dintr-o lungă serie de conflicte majore marcate de distrugeri de vieţi omeneşti şi bunuri 
materiale, în care interesele economice au jucat un rol central. 

Războiul implică o acţiune violentă, de aici şi reticenţa în a extinde înţelesurile lui către spaţiul 
economic internaţional actual, unde conceptul de competiţie, chiar dacă subînţelege existenţa de 
învingători şi învinşi, se îndepărtează de efectele distrugătoare ale unui „real” război. Faptul că războaiele 
economice s-au întreţesut cu acţiunile militare, a lăsat să se creadă că ele vor dispare în perioadele de pace, 
dar interesele statelor nu s-au armonizat automat prin schimburile comerciale pe scară largă propulsate de 
globalizare, aşa cum susţine discursul neoliberal centrat pe ideea pieţii pacificatoare. 

Privit prin prisma naţionalului, războiul economic începe să capete un sens ocultat nu doar 
de liberalism, dar şi de marxism, observă Christian Harbulot20, un specialist al războiului economic. 
În timp ce se concentra asupra imperialismului ca stadiu suprem al capitalismului, marxismul 
pierdea din vedere „analiza ne-ideologică a confruntărilor între economiile naţionale. Dispariţia 

                                           
17 Au fost, în fapt, două războaie, primul desfăşurat în perioada 1839-1842, iar al doilea între 1856 şi 1860, purtate de 
Marea Britanie împotriva Chinei pentru a forţa deschiderea porturilor chineze pentru comerţul cu opiu. Opiul din India 
Britanică reprezenta plata pentru importurile britanice din China: mătase, porţelan şi ceai. 
18 Economist la Centrul Naţional de Cercetare Ştiinţifică (CNRS) – Franţa; membră a Consiliului de Analiză Economică (CAE). 
19 Dictionnaire de gestion, Édition La Découverte, Paris, 1997, passim; Analyse financiére, Paris, 1994, p. 18. 
20 Directorul Şcolii Franceze de Război Economic; Christian Harbulot, Didier Lucas (dir.), Does France have a strategy of 
economic power? Avril 2004; Robert Kagan, The Power and the weakness, the United States and Europe in the New World 
Order, Plon, Paris, 2003; Christian Harbulot, Didier Lucas (dir.), The cognitive war, Éditions Lavauzelle, Paris, 2002. 
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războiului ideologiilor nu a dus deocamdată la dispariţia confruntărilor economice”. Globalizarea, 
prin rivalităţile pe care le induce în rândul actorilor internaţionali, duce la conflicte economice care, 
în anumite condiţii, pot pune în pericol siguranţa naţională. Tocmai de aceea, avertiza Harbulot 
„este urgent să stabilim distincţii foarte clare între interesul naţional şi interesul supranaţional, 
între obiectivele competitive ale firmelor şi acelea ale economiilor naţionale.”21 

În teorie, competiţia economică mondială presupune angajarea de către state şi firme în 
cursa pentru obţinerea de beneficii maxime pentru consumatori şi acţionari, astfel încât nu s-ar 
putea spune că scopul principal urmărit de aceşti actori ai globalizării este distrugerea adversarilor. 

O asemenea viziune nu ia totuşi în considerare existenţa unor raporturi complexe geo-politico-
economice între statele lumii. Interesele şi rivalităţile dintre marile puteri continuă să existe chiar în 
condiţiile în care ideologiile nu mai divid cele două tabere. China, un caz special de hibrid „capitalism-
comunist”, nu este unanim văzută ca un potenţial „inamic” violent de politicieni şi oameni de afaceri. 

În acelaşi timp, distribuţia puterilor la scară globală în perioada post-comunistă a cunoscut 
modificări importante, materializate în accentuarea alunecării de la multilateralism spre 
unilateralismul american ale cărui motivaţii sunt impregnate în mod evident nu doar de dorinţa de a 
asigura securitatea planetei. Ceea ce globalizarea şi interesele geo-politice creează astăzi, nu este un 
război uşor de definit. Mai curând este vorba de o complexă folosire de arme economice la diferite 
nivele în care politicul se implică sau nu, acţionează din umbră, sau relativ deschis. 

După cum remarca Christian Harbulot, contrar războiului tradiţional, loviturile date în războiul 
economic sunt deseori „invizibile şi decisive”. Din motive diplomatice, sau care ţin de secretul 
operaţiunilor, asemenea „lovituri” sunt rareori raportate, astfel încât se poate crede că ele nu ar exista. 

 
Mecanismele războiului economic 
 
Charles-Albert Michalet22 sublinia în lucrarea „Ce este globalizarea?”: „După cum în 

spatele statului există … putere, în spatele pieţelor, este probabil că există de asemenea operatori, 
factori de decizie privaţi sau publici, interese, putere.” 

La fel de probabil însă este că aceşti operatori din spatele statului şi al pieţelor să conlucreze 
pentru a-şi atinge interesele prin alianţe, înţelegeri temporare sau pe termen lung, în detrimentul 
altor state sau entităţi economice. 

Omenirea are de parcurs un drum lung până la acel perfect „joc” mondial în care toţi participanţii 
vor fi câştigători. Tocmai de aceea o chestiune care merită a fi analizată pentru a clarifica ambiguităţile, 
este definirea rolului statului în economia de piaţă şi a raporturilor sale cu firmele private naţionale. 

Dinamica raporturilor dintre statul naţional şi firme, a cunoscut o evoluţie istorică, 
impregnată de cultura locală, influenţată de grupări de interese, ideologii şi evenimente externe, 
ceea ce face ca astăzi să fim martorii nu al unui capitalism unic planetar, ci a unei serii întregi de 
variaţiuni pe aceeaşi temă distribuite pe tot mapamondul. 

Convergenţa tradiţională dintre interesele de stat şi private în cazul Japoniei sau al Coreei de 
Sud, au o dimensiune istorică, vizibilă la diverse nivele până astăzi. Totuşi, lipsa de identitate a 
marilor firme occidentale este contrazisă de realitate; multi-naţionalismul lor nu le-a desprins total 
de matca naţională, în ciuda aparenţelor. 

Istoria e martora unor războaie de factură politico-economică, în care puterile coloniale nu au ezitat 
să folosească deschis arma militară pentru protecţia intereselor economice private în atingerea unor scopuri. 

Războaiele opiului de la jumătatea secolului al XIX-lea, prin care forţele armate engleze au 
deschis calea importurilor de opiu în China pentru puternica firmă British East India Company, sunt doar 
un exemplu printre altele. De fapt, întreaga epocă mercantilistă este presărată de intervenţii militare prin 
care marile puteri îşi asigurau dominaţia asupra unui spaţiu economic exploatat ulterior de firme naţionale. 

                                           
21 Christian Harbulot, La main invisible des puissances, 2e édition, Ellipses, Paris, 2007, passim. 
22 Qu’est-ce que la mondialisation?, La Découverte, 2004, p. 168; Le capitalisme mondiale, PUF, Paris, 1998; Impact 
des délocalisations de l’Union européenne vers MEDA (Anima/Afii, 2004); Questions sur l’économie politique de la 
mondialisation (collectif, Karthala, 2004); Mondialisation, la grande rupture, La Découverte, 2007. 
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Astăzi relaţiile internaţionale, prin interdependenţele create între ţări, firme şi ramuri 
economice, defavorizează asemenea acţiuni violente dar fără a le elimina. Formele de conflict se pot 
disimula sub intervenţii paşnice: bariere netarifare la importuri, subvenţii mascate acordate firmelor 
şi sectoarelor „strategice”, patriotisme economice, dar şi confruntări în cadrul organismelor 
internaţionale: OMC, UNESCO etc. 

În alte ocazii, statul participă din umbră la „promovarea” sau „apărarea” firmelor naţionale prin 
mijloace mai puţin ortodoxe precum culegerea de informaţii, contraspionajul. Măsurile mai mult sau mai 
puţin discrete impregnate de patriotism economic aplicate de guvernele Japoniei, Chinei, SUA, Canadei 
sau Franţei, readuc pe scena centrală statul ca promotor al intereselor naţionale. 

Dar a împăca astăzi patriotismul cu globalismul, sau cu integraţionismul regional, este un 
demers greu de întreprins, după ce însăşi statul deschisese calea liberalizărilor financiare în anii ’80. 
Relaţiile dintre multinaţionale şi statele de origine au îmbrăcat o mare varietate de forme, în care 
interesele geo-politico-economice, ca şi cultura locală au jucat rolul central. 

Astăzi aceste relaţii au devenit mai complexe. Interdependenţele generate de fuziuni, 
achiziţii şi alianţe între firme neaparţinând aceluiaşi teritoriu naţional, contribuie în mare măsură la 
redefinirea sferei de interese comune definită în 1953 de fostul preşedinte al lui General Motors prin 
faimoasa frază: „Ce este bun pentru America este bun pentru General Motors şi reciproc.” 

În acelaşi timp, obligaţiile asumate de state în cadrul tratatelor şi organizaţiilor economice 
internaţionale, complică şi mai mult capacitatea statelor de a se implica direct în economie. Cel 
puţin la prima vedere. În realitate însă noile strategii de intervenţie sunt modernizate, redenumite 
sau convertite în diverse programe vizibile sau mai discrete dar aplicate pe toate continentele. 

Ar fi greşit să se înţeleagă că interesele dintre state şi firme au fost totdeauna convergente. Globalizarea 
introduce bruiaje şi disonanţe care transcend graniţele. Încurajările fiscale oferite de statul francez, nu au readus 
acasă firme precum Renault sau Thomson, care îşi delocalizaseră producţia încă din anii ’80. 

 
Competiţia 
 
În noua economie, competiţia are impact deosebit în mediul economic intern, inclusiv la 

nivelul politicilor sociale. Este adevărat că azi China atrage firmele străine în căutare de o forţă de 
muncă numeroasă şi ieftină, dar nu trebuie uitată „atractivitatea” oferită investitorilor străini de 
avantajele fiscale acordate de stat, stabilitatea monetară, o forţă de muncă disciplinată, lipsa de 
constrângeri sindicale, costul scăzut al energiei, legi permisive de protecţie a mediului. Este vorba 
deci de un întreg „pachet” de avantaje la care alte ţări încearcă să se alinieze la rândul lor, pentru a 
obţine „favorurile capitalurilor” la nivel regional sau global. 

Competiţia a devenit cuvântul de ordine în economia globalizată în care coexistă ţări şi 
popoare „fruntaşe” şi deopotrivă „codaşe”, cărora li se dă ca exemplu „flexibilitatea” 
conducătorilor de pluton. În acest fel, valori sociale, naţiuni, culturi diferite, sunt puse pe cântar şi 
măsurate cu aceeaşi greutate: eficienţa economică. 

Iată ce spunea un manager european: „În China, nimeni nu discută săptămâna de lucru de 
35 de ore, oamenii doresc să muncească şi să câştige. Muncitorii chinezi sunt mai ieftini decât cei 
din Statele Unite, Europa sau chiar şi Mexic, dar acesta nu este singurul factor care influenţează 
firmele. Forţa de muncă disponibilă, dar şi dorinţa chinezilor de a se specializa în noi meserii fac 
din China nu doar o sursă de muncă necalificată pentru companii. Europa are capacitatea de a 
inova, dar este afectată de legislaţia inflexibilă care împiedică producătorii să răspundă rapid la 
schimbări.” („Adevărul”, 12 iulie, 2005). 

Globalizarea adânceşte competiţia. Oraşe, regiuni sau provincii competiţionează pentru a 
atrage şi a reţine investitorii gata să părăsească teritoriul în căutarea unor condiţii şi mai favorabile. 
Particularităţile culturale, sistemul de valori al unei ţări, istoria, au un cuvânt greu de spus în 
competiţia globală. Valori individuale, colective, legăturile sociale, sunt cele care forjează 
identitatea unui popor asigurându-i succesul. Dacă aceste legături se deteriorează, ele se vor reflecta 
nu doar în decăderea economică dar şi într-o erodare a naţiunii însăşi. 
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Competitivitatea statelor lumii este măsurată anual de diverse instituţii, care corelează date 
macro- şi microeconomice din majoritatea ţărilor lumii. Ea este definită ca fiind o colecţie de 
factori, politici şi instituţii care determină nivelul de productivitate al unei ţări şi care astfel 
determină nivelul de prosperitate ce poate fi atins de o economie. 

Unul din aceste indexuri este publicat de şcoala de afaceri elveţiană IMD International sub 
forma unui anuar al competitivităţii. În 2005 primele locuri erau ocupate de SUA, Hong Kong, 
Singapore, Islanda, Canada, Finlanda, Danemarca şi Elveţia. România aflându-se pe locul 55 din 
cele 60 de ţări analizate. Clasificarea ia în considerare performanţele economice, eficienţa 
guvernului, eficienţa firmelor şi eficienţa infrastructurii. Un alt index al competitivităţii este 
publicat de „The World Economic Forum”, care în clasamentul din 2005 situa pe primele locuri 
Finlanda, SUA, Suedia, Danemarca, Taiwanul, Singapore, Islanda, Elveţia şi Norvegia. În acest 
index România ocupa locul 67 din totalul de 107 ţări listate. 

Ceea ce aceste studii remarcau, era prezentă disparităţilor dintre dezvoltarea economică a 
marilor zone economice ale lumii, existente în egală măsură la nivel regional. Rezultatul acestor 
inegalităţi continua să creeze tensiuni economice şi politice. 

Un rol important este jucat de diferenţele dintre culturi: dacă lumea anglo-saxonă este 
orientată spre consum, populaţiile Europei şi Asiei preferă economiile. În ceea ce priveşte 
fenomenul delocalizării producţiei, studiile arătau că diferenţele dintre costurile cu forţa de muncă 
reprezenta cel mai important factor în relocalizarea activităţilor firmelor multinaţionale. 

Distincţia între competiţie, război economic şi arma economică, nu este întotdeauna clară. 
Interesele statelor lumii rămân încă în centrul politicilor promovate de acestea chiar atunci când semnează 
tratate de integrare, ceea ce duce la ambiguităţi şi confuzii precum aşa-zisul „patriotism economic”. Pe 
termen lung, efectele competiţiei economice accelerate dintre firme şi ţări, pot fi devastatoare pentru 
mediu şi resursele naturale neînlocuibile, astfel încât, „învinşii”, ar putea fi într-o primă fază, acele teritorii 
sărăcite în resurse, ajunse astfel dependente de „raţiile” acordate de „protectori”. 

Albert O. Hirschman23 nota că nu se poate vorbi de echitate în schimburile comerciale dintre 
o ţară puternică şi una slabă, astfel că întotdeauna cel tare va impune condiţiile comerciale cele mai 
avantajoase pentru el. Este uşor de dedus ca, atunci când este cazul, o mare putere ar putea bloca 
importul unor mărfuri provenind din ţări pe care doreşte să le submineze economic şi politic. 

Privind în istorie, de remarcat ca dominaţia economică a Germaniei în Europa centrala şi de 
est între cele două războaie mondiale i-a asigurat acesteia capacitatea economică şi militară slăbită 
de măsurile protecţioniste ale Franţei şi Angliei. 

Dar chiar politicile de dumping, bariere comerciale, administrare a patentelor, migraţia 
creierelor şi a forţei de muncă, creşterea preţului petrolului, crize financiare, pot în anumite condiţii, 
să producă subminarea unei economii naţionale. 

Un caz particular de efect secundar al competiţiei, de data acesta militară, este implozia 
blocului comunist, învins relativ „paşnic” de o cursă a înarmărilor care, transpusă în plan financiar 
şi economic, a generat prăbuşirea unui sistem. 

 

                                           
23 Albert O. Hirschman (n. 1915) are numeroase contribuţii pe linia dezvoltării economice. El a subliniat, adesea, ideea 
creşterii dezechilibrate. În ţările aflate în curs de dezvoltare nu există experienţa luării deciziilor, motiv pentru care 
mobilizarea resurselor ar trebui încurajată. El apreciază că se impune şi încurajarea industriilor care au numeroase 
legături între firme. Albert O. Hirschman a fost cercetător la Institute for Advanced Study din Princeton; a scris 
numeroase cărţi importante în domeniile economiei, teoriei politice şi istoriei ideilor. Rival views of market society and 
other recent essays, New York, Viking, 1986; The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy, Cambridge, 
MA, The Belknap Press of Harvard University Press, 1991; A propensity to self-subversion, Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1995; Crossing boundaries: selected writings, New York, Zone Books, Cambridge, 1998. 
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Inamicii economici 
 
În 1995 Francois Mitterrand spunea într-un interviu că, fără să ştie, Franţa se află într-un 

război permanent şi vital cu America. La 11 ani după acel interviu, Europa este încă divizată asupra 
identităţii „inamicului”. 

Firme din China, India şi chiar Rusia au început, deocamdată timid, să achiziţioneze firme 
europene (ultimul caz fiind al firmei indiene Mittal). Pentru unii naţionalişti din SUA, după Japonia 
în anii ‘70, acum inamicul pare a fi Europa, acuzată de Peter Drucker că „doreşte să-şi exporte 
regulamentele, şi să impună costurile implicate de acestea Americii, prin acorduri internaţionale, 
reinterpretarea regulilor OMC, şi crescânda acceptare a standardelor U.E. în terţe pieţe”. 

Dar peisajul este departe de a fi clar: interconexiunile dintre economiile Europei şi Americii 
sunt la rândul lor o realitate indiscutabilă. Prin activităţile de fuziune şi achiziţie desfăşurate de 
marile firme europene în Europa de Est şi Centrală, SUA şi Asia, Europa este în acelaşi timp 
globalizată şi globalizatoare, astfel încât postura de victimă absolută a unui război economic nu 
corespunde cu realitatea. Totuşi trebuie amintit că efectele competiţiei japoneze, americane şi 
chineze a dus în ultimele decenii la dispariţia unor industrii întregi din Europa. 

Dacă luăm în considerare recentele „emoţii” europene cauzate de manipulările strategic-
energetice provocate de Rusia, devine şi mai clar că ameninţările economice nu au dispărut odată cu 
prăbuşirea blocului comunist. 

 
Principalii factori şi forme ale relaţiilor inter-firme 
 
Se observă că se încearcă, după cum deja am amintit, verificarea valorii ştiinţifice a principalilor 

motivaţii avansate de către literatura de afaceri internaţionale pentru a explica acest tip de 
comportament. Cultura de afaceri, sistemele de producţie, globalizarea, Noua Economie sau noul mediu 
de afaceri internaţional sunt astfel printre principalii astfel de factori. Se impun adesea, ca forme de 
cooperare de afaceri, grupările industriale de tip keiretsu24, societăţile-mixte, alianţele strategice şi 
acordurile de tip cartel. De exemplu, în cazul argumentului legat de cultura de afaceri, este des întâlnit 
acela că există anumite culturi care pun accentul pe cooperare pe când altele pe competiţie şi 
individualism. Numeroşi teoreticieni încearcă să critice această perspectivă, în măsura în care acceptarea 
perspectivei wert-frei (fără valoare) a economiei politice presupune că diferenţele de cultură sunt 
nesemnificative din punctul de vedere al analizei praxeologice.25 Existenţa unor numeroşi 
întreprinzători din culturi considerate „cooperante” dar care se încadrează mai mult, prin profilul lor, în 
culturi considerate la polul opus este un tip de contra-exemplu care se poate aduce acestei perspective. 

Referitor la politicile publice privind competiţia şi cooperarea inter-firme se încearcă o 
discutare a paradigmei cooperării din prisma atitudinii autorităţilor publice faţă de acest 
comportament al firmelor pe piaţă. Se încercă evaluarea consistenţei teoretice a acestei atitudini şi 
descrierea principalelor mecanisme de operare a legislaţiei în domeniul competiţiei, cu vizarea 
directă a politicii principalelor ţări dezvoltate pe plan internaţional. 

Paradoxal, acordurile de cooperare între firme reprezintă, din punctul de vedere a 
autorităţilor publice, o modalitate de afectare a concurenţei mai condamnabilă decât monopolul, 
susceptibilă a avea efecte anticoncurenţiale cu mult mai dramatice.  

                                           
24 Un „keiretsu” înseamnă un set de companii care au afacerile strâns legate şi au aceiaşi acţionari. „Keiretsu”-urile îşi au 
originea în „zaibatsu”-uri. „Zaibatsu”-urile erau inima economiei Japoniei înainte de al doilea război mondial (între anii 1930-
1946). Patru „zaibatsu”-uri controlau jumătate din economia Japoniei. Ele au fost distruse după al doilea război mondial de 
către Aliaţi (SUA, Anglia etc.). Particularitatea „keiretsu” este strânsa legătură între aceste companii şi băncile pe care le deţin. 
Când afli ce firme sunt legate între ele şi ce înseamnă cu adevărat un „keiretsu” ajungi să înţelegi de unde vine această obsesie. 
25 Acel tip de analiză care se ocupă cu studiul structurii generale a acţiunilor umane şi a condiţiilor eficacităţii acestora. 
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Dictonul lui Benjamin Tucker26 (reprezentant al individualismului anarhist din SUA) 
rămâne sugestiv pentru relaţia dintre cooperare şi ceea ce pare a fi antiteza perfectă, competiţia: 
dreptul de a coopera este la fel de legitim ca şi dreptul de a concura. 

Existenţa lumii actuale a interdependenţelor, impune ca abordarea problemelor economice 
să se facă în strânsă corelare cu procesele care au loc pe plan internaţional. Schimbările din 
societatea contemporană se produc rapid şi profund, neavând precedent în istorie. Referindu-se la 
aceste aspecte, cunoscutul analist şi teoretician al relaţiilor internaţionale, A. D. Smith, preciza: „Ni 
se reaminteşte mereu că globul pe care-l locuim devine tot mai mic şi mai integrat. Pretutindeni (...) 
state şi naţiuni, anterior independente, sunt legate printr-o reţea de organizaţii şi reglementări 
interstatale într-o adevărată comunitate internaţională (...) comprimarea timpului şi a spaţiului a 
schimbat în mod fundamental modurile în care fiinţele umane se relaţionează reciproc şi cu reţelele 
lor sociale.”27 Aceste schimbări vor putea oare pune capăt stării conflictuale în care trăieşte 
omenirea la acest început de mileniu? Oare şi secolul XXI se va afla sub semnul războiului? 

Analistul american Sean Gregory, atrăgea atenţia, încă de acum zece ani, că după încheierea 
războiului rece problemele securităţii nu mai sunt cu precădere de ordin militar ci economic.28 Nu 
departe de aceste opinii sunt şi analiştii militari ruşi A. I. Pozharov şi V. V. Grebenik care, într-un 
articol publicat în Gândirea Militară, susţineau că războiul economic este rezultatul unor 
transformări de esenţă în conflictualitatea ce are loc în relaţiile internaţionale şi acestea nu pot fi 
înţelese dacă nu se apelează la o nouă paradigmă de analiză care să depăşească linia clasică.29 

În prezent actorii non-statali exercită o putere crescândă, în timp ce statele nu mai deţin 
„monopolul violenţei” iar vechile instrumente ale diplomaţiei şi de garantare a securităţii 
internaţionale, de tipul ONU, de exemplu, sunt depăşite de complexitatea ameninţărilor, trebuie 
regândit fenomenul război, create noi mecanisme de păstrare a echilibrului şi gestionarea crizelor 
care să ţină cont de noile realităţi. Astfel, se impune ca întreprinderile/corporaţiile să regândească 
politicile aplicate în relaţiile internaţionale.30 

În domeniul războiului economic atrag atenţia specialiştii francezi, care sunt preocupaţi de 
acest fenomen. Pascal Junghans, într-un articol publicat la sfârşitul anului 2006 în ediţia electronică 
a periodicului La Tribune, aprecia că din 2005 şi până în decembrie 2006 s-au produs 1.578 de 
atacuri asupra a 888 întreprinderi franceze. El constata că, spre deosebire de anii precedenţi, 
sustragerea documentelor secrete din întreprinderi pare să nu mai fie la modă, acestea fiind înlocuite 
cu «atacuri» de ordin financiar.31 Astăzi nu surprinde pe nimeni faptul că, în Franţa, a apărut o 
culegere de studii care au făcut obiectul unei dezbateri ştiinţifice, întitulată Franţa în război 
economic, elaborată sub coordonarea locotenent-colonelului Hervé Kirsch.32 

În prezent nu putem nega faptul că în disputa specialiştilor este foarte greu să defineşti 
conflictul economic, care culminează cu războiul economic. Cu toate că există o literatură deosebită 
consacrată păcii şi războiului33 definiţiile care se referă la fenomenul războiului sunt diverse şi 
complexe. Hobbes definise războiul ca o confruntare a tuturor împotriva tuturor iar Rousseau 
afirmase că războaiele nu pot fi purtate decât de către state nu şi de către indivizi. După încheierea 
războiului rece confruntarea militară nu mai este doar de apanajul statelor. Sunt implicaţi actori 

                                           
26 Benjamin Ricketson Tucker (1854-1939), a fost jurnalist american, reprezentant al anarhismului individualist. El a 
susţinut că starea precară a lucrătorilor americani se datora acţiunilor simultane ale celor patru factori ai autorităţii: bani 
monopolului, terenul monopolului, tarifele şi brevetele.  
27 A. D. Smith, Nation and nationalism in a global era, Polity Press, 2000, Introduction, p. 1.  
28 Sean Gregory, Economic Intelligence, în The Post-Cold War Era: Issues for Reform, în http://www.fas.org/ 
irp/eprint/snyder/economic.htm. 
29 A. I. Pozharov; V. V. Grebenik, Theory of war economics: need for a new paradigm, în Military Thought, January-
March 2005, în http://findarticles.com/p/articles/mi_m0JAP/is_1_14/ai _n15400334/pg_7. 
30 Charles C. Jr., Moskos, Introducere la colecţia de studii; Jean Callaghan şi Franz Rernic (dir.), Securitatea 
internaţională şi Forţele Armate, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004, p. 13. 
31 Pascal Junghans, L’attaque financière principale menace contre entreprises, în http://www.spyworld-actu.com/. 
32 Hervé Kirsch, La France en guerre économique, în http://www.amazon.fr/France-guerre-%C3% A9conomique -
Plaidoyer-strat%C3%A8ge/dp/2711769380. 
33 Constantin Hlihor, Ecaterina Căpăţînă, op. cit., p. 47-58. 

 177



non-statali iar cauzele sunt dintre cele mai diversificate inclusiv de natură economică. Acest lucru 
va fi reflectat, indiscutabil, şi în teoria războiului.  

 
Concluzii  
 
Analizând raporturile internaţionale şi dezbaterile referitoare la importanţa actorilor 

internaţionali (stat sau corporaţii), este evidenţiată preocuparea pentru păstrarea echilibrului dinamic 
între interesele corporaţiilor privind vânzarea produselor (ca finalitate obligatorie a procesului 
economic) pe orice piaţă şi dorinţa statelor de a împiedica firmele să vândă tehnologie şi informaţii cu 
circulaţie restricţionată în state necontrolabile din perspectiva respectării principiilor de drept 
internaţional. Toate acestea, pentru a evita ca acestea să construiască arme de nimicire în masă cu care 
să pună în pericol securitatea regională sau chiar globală. Apare întrebarea referitoare la cine ar controla 
legalitatea activităţilor comerciale şi moralitatea acestor actori non-statali, care pun în circulaţie tot mai 
des produse cu dublă utilizare, dacă statul (în forma sa clasică, cu instituţiile de care dispune) şi-ar 
epuiza resursele de existenţă ca formă de organizare politică a unei comunităţi umane? 

În actualul context, relaţiile internaţionale sunt marcate de profunde contestări, crize, 
conflicte şi războaie, care au afectat ireversibil sistemul normativ şi principiile clasice care stabileau 
coordonatele pe care evoluau relaţiile dintre state. Totuşi, ordinea formală a societăţii internaţionale 
continuă să fie asigurată de către statele suverane, deşi această realitate/imagine pare să fie supusă 
erodării. Aceia care resping conceptul de suveranitate susţin că statul a renunţat la rolul său 
tradiţional şi central în cadrul politic mondial, devenind un simplu actor internaţional. Alţii cred că, 
sub presiunea fenomenului marcat de creşterea interdependenţelor internaţionale pe diferite criterii, 
statul a delegat temporar actorilor non-statali o parte dintre atributele suveranităţii şi a păstrat pe 
cele care se referă la aspecte ale bunăstării cetăţenilor săi.  

Azi, datorită vitezei cu care se produc schimbările în mediul internaţional, „soft power” (ce 
presupune anumite forme subtile de impunere a voinţei în cadrul cooperării) este mai util şi mai 
uşor acceptat de alte state decât „hard power” (ce presupune aplicarea diferitelor forme de 
coerciţie). Statele care vor reuşi să acţioneze astfel încât puterea lor va apărea altora legitimă, vor 
întâmpina mai puţină rezistenţă în a-şi impune obiectivele. Cu cât ideologia şi cultura unui stat vor 
fi mai seducătoare, cu atât aceste modele vor fi acceptate mai uşor. 

Este necesară găsirea punctului de echilibru între nevoia de a aduna informaţii şi pericolul 
de a avea, în final, prea multe informaţii, mai ales din zona metadatelor (de unde şi necesitatea 
evidentă pentru creşterea vitezei şi a puterii de prelucrare a datelor); între nevoia de a avea opinia 
cât mai multor experţi şi pericolul de a nu mai ajunge la un număr rezonabil de concluzii deoarece 
sunt prea mulţi experţi într-un anumit domeniu de interes.  

Astăzi, puterea actorilor nu mai este exprimată în termeni clasici-militari, pentru că la 
dimensiunea militară a puterii se adaugă alte două dimensiuni: economică şi informaţional-
tehnologică. Interdependenţa va impune actorilor sistemul relaţiilor internaţionale căutarea de 
soluţii non-clasice, pentru găsirea unei formule optime a securităţi şi stabilităţi în lume. 

Din perspectiva a ceea ce este numit critical geopolitics, analiştii şi cei interesaţi de cunoaşterea 
sistemului relaţiilor internaţionale au început să observe şi să studieze comportamentul şi interesele 
actorilor pe anumite spaţii geografice. Atunci când un actor internaţional a utilizat geopolitica, alături de 
alte discipline, pentru a-şi justifica acţiunea politică şi interesul într-un anume spaţiu, aceasta devine un 
instrument de propagandă care nu mai are nimic comun cu analiza ştiinţifică.  

De asemenea se consideră că nu trebuie să mai percepem astăzi puterea ca pe un tot bine 
definit, ci din perspectiva capacităţilor multiple pe care le evidenţiază şi utilizează. 

De altfel şi Susan Strange afirmă că în relaţiile internaţionale ar trebui să se ia în calcul patru 
structuri de putere distincte din punct de vedere analitic, anume puterea de a influenţa ideile altora, 
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puterea de a influenţa accesul la credite, puterea de a influenţa viitorul securităţii lor, puterea de a 
influenţa şansele lor la o viaţă mai bună (în calitatea de producători şi consumatori.34 

Cooperarea şi conflictul în economia mondială contemporană se impun, aparent, cu aceeaşi 
rată de succes. Preocuparea constantă pentru promovarea intereselor economice în producerea de 
bunuri şi servicii, comerţ şi finanţe se remarcă mai ales prin utilizarea instituţiilor şi a mecanismelor 
de reglare a activităţii în economia mondială. Toate aceste aspecte care gravitează în jurul 
intereselor economice utilizează informaţia (produsul de intelligence), ca element de putere în 
circuitul mondial şi de aici apare problema justificării costurilor informaţiilor (nu doar cât costă 
obţinerea informaţiilor economice cât, mai ales, ce avantaje economice asigură). 

Toate aceste elemente ajută la înţelegerea relaţiilor bazate pe acea perspectivă a intereselor 
economiilor complementare şi din această situaţie consider că se impune analizarea cooperării şi a 
conflictului, utilizând instrumentele furnizate de către şcolile de gândire şi teoriile istoriei transpuse 
în practica relaţiilor internaţionale, privind funcţionarea economiei mondiale. Parte a acestui sistem 
complex, intelligence-ul economic se impune prin rolul său în securizarea unei societăţi. 
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Abstract. Electoral cycles in the post-Soviet space. Any political and military strategy is built to exploit the weaknesses 
of potential enemies. This rule is followed by its applications in practical cases, which in turn can also be implemented 
by means of open (war) or mediated (information operations conducted within the target). One vulnerability is related 
to the permanence of democratic systems of election processes, identifying new leaders periodically, and replacing 
some people but which no longer correspond with the wishes of the electorate. This opportunity - to exploit the electoral 
cycles - is recognized and known threats such states - the target and the aggressor states and organizations. Post-Soviet 
space after 1991 proved to be one of the most unstable regions, political and military prospects are most often of 
concern. The author wishes to expose in these rows brief analysis on the influence elections in the security equation of 
post-Soviet space, and the default that Romania has its direct interests. 
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1. Din cei mai puţin de 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice (realizată prin 

inevitabilul1 acord din pădurea Belovejskaia în decembrie 1991) care au trecut până azi, nici unul 
nu a fost marcat de linişte pe tot cuprinsul fostei uniuni, evenimentele politice succedându-se uneori 
cu o repeziciune care altădată nu ar fi fost de imaginat în acest spaţiu geopolitic. 

Pentru a detalia, trebuie realizată mai întâi o proiecţie istorică a spaţiului geopolitic analizat, 
astfel încât să putem să extragem unele caracteristici esenţiale pentru ecuaţia securităţii în zona în cauză, 
dimpreună cu implicaţiile care decurg pentru România şi alte state membre ale Uniunii Europene. 

Studiul istoric este necesar şi dintr-o perspectivă juridică, fundamentală pentru înţelegerea completă 
a sistemelor electorale, cu precădere în cele din statele care se constituie ca democraţii după 1989. 

 
2. Din punctul de vedere al imaginii istorice, teritoriile de la est de Nistru nu au cunoscut 

decât din 1991 „continuitatea electorală”. Dacă pentru statul român limita de est se dovedeşte a fi 
un râu cu continuitate istorică, pentru spaţiul de la nord-est de România prima limită pe care trebuie 
să o analizăm este cea a frontierei. Astfel, vom considera că există o continuitate de viziune istorică 
pe un teritoriu care se întinde între graniţele de est ale actualului stat rus în zona baltică, dar că 
această graniţă coboară până la limitele vestice ale Bielorusiei, iar din teritoriul ucrainean actual 
vom reţine ca făcând parte din „continuitatea electorală” aproape tot teritoriul acestei ţări, fără 
teritoriile răpite României şi Poloniei.  

Termenul de „continuitate electorală” trebuie definit, deoarece el nu poate fi înţeles decât în 
relaţie cu una dintre marile instituţii ale dreptului civil, şi anume posesia. Fără îndoială, el poate fi 
explicat şi prin cercetarea sistematică a sensului fiecărui cuvânt, totuşi combinarea acestora se poate 
dovedi a fi mai dificil de înţeles de un nespecialist al ştiinţei dreptului. 

                                                 
* Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti; mvacarelu@gmail.com. 
1 Inevitabilitatea acordului a apărut după puciul din august 1991 şi după ce reacţiile lui Boris Elţîn şi Leonid Kravciuk 
au erodat complet baza juridică şi imagologică de putere a lui Mihail Gorbaciov. 
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Concret, dificultăţile apar din explicarea termenului „continuitate”, în relaţia sa cu instituţia 
posesiei. Astfel, posesia este definită ca o stare de fapt care constă în stăpânirea materială a unui 
bun de către o persoană, care se comportă faţă de orice alte subiecte de drept ca proprietar (sau 
titular la altui drept real) al acelui bun2.  

Astfel, vom considera că stăpânirea materială asupra unui teritoriu apare din momentul în 
care există o structură administrativă de tip ierarhic care poate să asigure nu doar adoptarea unor 
norme juridice cu forţă obligatorie pentru teritoriul în cauză3, dar ea dobândeşte şi recunoaşterea 
cetăţenilor de pe teritoriul aflat sub stăpânire fie direct – prin conformarea cu aceste norme juridice 
obligatorii, fie prin organizarea de acte de rezistenţă şi revoltă (acceptare mediată). Aceste două 
condiţii trebuie îndeplinite cumulativ pentru a putea fi considerată o adevărată stăpânire, în sensul 
noţiunii de posesie din dreptul civil. 

După cum am precizat, există însă şi un element intenţional, prin care cel care stăpâneşte 
acel bun se comportă faţă de bun, dar şi faţă de public ca fiind titularul dreptului de proprietate sau 
titularul altui drept real. În speţa noastră, puterea politică care domină militar un teritorial îşi 
impune şi o administraţie, cu dorinţa manifestată expres de a nu mai părăsi acel spaţiu. 
Exemplificând, administraţia militară românească din perioada 1919-1920 pe teritoriul ungar este 
una care a stăpânit un teritoriu, dar fără intenţia de a rămâne acolo, pe când majoritatea 
administraţiilor militare au avut ca principiu şi scop clădirea unei noi entităţi/identităţi pentru statul 
pe care îl cuceriseră şi pe care începeau să îl administreze. 

De aceea, vom defini continuitatea electorală ca fiind situaţia unui stat de a organiza alegeri 
care permit participarea oricărei forţe politice interne interesate, iar rezultatul acestora este respectat 
atât de către administraţia de stat, cât şi de către popor, neexistând revolte în urma acestora. 

Concret, au fost mai mute situaţii în istorie în care rezultatele votului popular nu au fost 
acceptate de către administraţia politizată (de cele mai multe ori, la ordinul direct al puterii politice); 
ori, dimpotrivă, deşi administraţia a dorit să se conformeze acelor rezultate, o bună parte din 
populaţie (reprezentantă, de obicei, a unui important segment de votanţi) nu a putut accepta 
rezultatul, pornind revolte care, nu o dată, s-au terminat cu apariţia a noi formaţiuni politice, 
independente sau cvasi-independente. 

În primul caz poate fi încadrată situaţia alegerilor ruse din 1996, când administraţia de stat 
era înspăimântată de perspectiva câştigării alegerilor de către Ghenadi Ziuganov, iar alegerile au 
fost mai mult sau mai puţin „escamotate”; în al doilea caz, situaţia din Caucaz, când în Georgia şi 
Azerbaidjan alegerile au fost contestate direct de mai multe ori, uneori şi cu arma în mână faţă de 
puterea centrală, ajungându-se la separatism. 

 
3. De fapt, orice putere politică în stat se legitimează prin alegeri – acest lucru este comun 

atât democraţiilor, cât şi dictaturilor, numai că, în cel de-al doilea caz enunţat, după un număr de ani 
de regularitate, se instalează „continuitatea rezultatului alegerilor”, iar nu „continuitatea electorală”. 
În dictatură rezultatele sunt cunoscute dinainte, iar pentru celelalte state important este ceea ce se 
întâmplă în culise – alegerile doar validează nişte rezultate prestabilite. 

În cazul democraţiei, „continuitatea electorală” presupune existenţa unor alegeri, ale căror 
rezultate pot schimba configuraţia politică într-un stat, regularitatea acestora (alegerilor) şi acceptarea de 
către puterea politică existentă, administraţia publică (aparatul de stat, într-o formulare clasică pentru 
spaţiul sovietic) şi cetăţeni. Aceste condiţii trebuie îndeplinite cumulativ, iar după un număr de cel puţin 
6 cicluri electorale complete care îndeplinesc aceste condiţii (evident, cu rezultate din ce în mai bune pe 
măsura curgerii timpului) – ele însemnând cel puţin 20 de ani – societatea începe să conştientizeze 
această stare de „continuitate electorală”, acceptând-o şi intrând în natura ei.  

În momentul în care această situaţie devine acceptată de toţi, se poate considera că democraţia începe 
să funcţioneze, iar statul se poate concentra pe îndeplinirea altor standarde – economice, culturale etc.  

                                                 
2 L. Pop, L. Marius Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p. 43. 
3 Posibilitate conferită entităţilor publice, (entităţi) prin puterea de a administra a statului de a adopta la nivel local acte 
cu forţă obligatorie (acte administrative), care sunt emise în aplicarea unor legi. A se vedea pe larg: E. Bălan, Instituţii 
administrative, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 8-20.  
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După trecerea a 30 de ani (o generaţie) se poate considera că acel comportament a intrat în 
normalul social, iar schimbările majore ale „continuităţii electorale” reale nu se pot face decât prin 
schimbări brutale, de obicei în urma unui război, posibilitatea creării unei dictaturi interne fiind 
dificilă, pentru că cei 30 de ani de transformare spre democraţie înseamnă însăşi neacceptarea 
derapajelor nedemocratice.  

 
4. În spaţiul geopolitic post-sovietic, istoria învederează un singur tip de conducere politico-

administrativă, prin care un singur conducător politic îşi impunea stăpânirea până la moarte (uneori 
provocată de curteni, în urma diferitelor intrigi) asupra unor teritorii mai mici (cum a fost Iuri 
Dolgoruki4) sau mai mari (cum a fost Iosif Visarionovici Stalin).  

Astfel, în viaţa locuitorilor acestor spaţii, nu contau decât două momente:  
a) moartea unui conducător. Aceasta se producea în trei modalităţi: 
1. moarte naturală, de obicei de boală sau de bătrâneţe ori din cauze care le asociau pe cele 

două. În această situaţie, resortisanţii statului în cauză aveau impusă o perioadă de doliu oficial, îi 
analizau faptele şi se făceau supoziţii legate de viitor; 

2. moarte prin asasinat. În această ipoteză, urmau vremuri tulburi (de altfel, aceasta este 
denumirea unei importante perioade din istoria Rusiei, anii 1598-1614, realizând trecerea la o nouă 
dinastie, a Romanovilor), iar locuitorii nu aveau decât două posibilităţi: aceea de a lua în mod conştient 
partea unei grupări politice (dacă făceau parte din aristocraţie) sau să lupte (dar fiind uitaţi la împărţirea 
marilor foloase5) şi să îndure rezultatul războaielor civile (fiind cazul aici al oamenilor simpli); 

3. moarte în luptă. Fiind ultima acţiune a conducătorului, acesta dobândea legitimitate în 
ochii supuşilor, astfel încât era foarte greu de eliminat din imaginea mentalului colectiv. În acest 
caz, important era momentul finalizării operaţiunilor militare, conducătorul care dobândea victoria 
obţinând, în acelaşi timp, şi legitimitatea conducerii întregului stat. Acest lucru va însemna foarte 
mult după 1991 în ceea ce priveşte liderii noilor republici formate pe ruinele statului sovietic, 
această clasificare aplicându-li-se lor mai degrabă, deoarece majoritatea conducătorilor Rusiei au 
murit în celelalte două modalităţi;  

b) momentul în care conducătorul îşi împărţea moştenirea fiilor săi sau, dimpotrivă, era 
împiedicat să o facă. În această situaţie, specifică mai ales primelor secole ale statului rus (kievean), 
urmau de regulă certuri între urmaşi şi, adeseori, războaie civile şi distrugeri, până când unul dintre 
urmaşi devenea suficient de puternic pentru a reface unitatea statului printr-o politică de recucerire a 
fiefurilor pierdute. Această tipologie este la fel de importantă pentru textul nostru, dar analizând cu 
deosebire situaţia spaţiului post-sovietic după 1991. 

 
5. În cadrul acestei prezentări am folosit o expresie: „teoria post-modernismului” în raport cu clasa 

rurală şi aristocraţia. Pentru o explicaţie corectă a conceptului, vom releva câteva aspecte specifice situaţiei 
culturale şi socio-politice ale existenţei oamenilor, care sunt indispensabile pentru înţelegerea conceptului. 

Ceea ce surprinde în existenţa colectivităţii umane de până la mijlocul secolului al XX-lea este 
absenţa aproape totală a omului mediu sau a omului sărac din ecuaţia socială. Practic, toată istoria şi arta 
apăreau ca fiind produse pentru şi cu aristocraţi şi oameni bogaţi, celelalte categorii (adevărate caste ale 
istoriei) fiind mai degrabă paria, excluşi aproape complet din orice izvor istoric. 

Secolul al XIX-lea a adus cu sine nu doar o explozie a tiparului, ci şi o intrare pe scena 
istoriei a maselor, chemate de data aceasta să sprijine elitele şi anumite acţiuni ale acestora. Cu toate 
acestea, era evident că nu se poate realiza încă o stare de colaborare perfectă între acestea, deşi, mai 
mult ca până atunci, idealurile prosperităţii şi extinderii acesteia la întreaga societate omenească au 
făcut ca o bună parte din bariere să fie doborâte. 

Adevărata apropiere se realizează, însă, în timpul primului război mondial, când eforturile 
antrenează societăţi întregi, fără posibilitatea eludării efortului de către membrii unei întregi clase 

                                                 
4 Fondatorul Moscovei. 
5 Dacă din prada de război se putea obţine câte ceva, din marile avantaje (financiare, teritorii, dreptul de a avea 
întreprinderi de natură comercială ori cămătărească) lor nu le revenea nimic. În acest sens putem aplica dimensiunea 
teoriei post-modernismului la clasa rurală vs. aristocraţie.  
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sociale. Mai mult, fenomenul este augmentat prin apariţia mişcării comuniste, victorioase în Rusia 
ţaristă, adeverindu-se profeţiile marchizului de Custine, care la finalul anilor 1830 scria că o 
schimbare a puterii în statul rus ar duce, cu necesitate, la un avânt uriaş spre cucerirea întregii lumi, 
spre completa zguduire a acesteia într-un sens nemaiîntâlnit până atunci. 

Societatea se egalizează şi mai mult înaintea, în timpul şi după al doilea război mondial, 
rezultatul fiind naşterea unei societăţi din ce în ce mai omogene, din toate punctele de vedere (în 
vest egalizându-se bogăţia, iar în est sărăcia). În această direcţie conduc şi măsurile de creştere a 
gradului de circulaţie a oamenilor pe căile rutiere şi aeriene (frecvenţa eliberării paşapoartelor şi a 
călătoriilor după 1950 creşte exponenţial), dimpreună cu creşterea penetraţiei televiziunii. 

Cu toate acestea, societatea post-modernă apare în momentul în care internetul devine 
elementul fundamental de comunicare, la începutul anilor 1990. Din acel moment se realizează o 
cvasi-completă democratizare socială, fiecare utilizator putând influenţa prin postările sale anumite 
evenimente şi acţiuni guvernamentale. Practic, importante sunt cunoştinţele unei persoane şi 
modalitatea prin care aceasta le aduce la cunoştinţa publicului; în ziua de astăzi, blogurile, postările 
pe forumurile diferitelor vehicule media pot să însemne o deturnare de la direcţii stabilite în alte 
zone, tocmai prin calitatea postării şi a numărului mare de cititori. 

Consecinţele acestei democratizări sunt diferite, însă, în funcţie de spaţiul de analizat. În 
vestul Europei, cultura politică participativă de ambele părţi (atât politicieni, cât şi cetăţeni) permite 
un dialog de calitate superioară în condiţiile expansiunii internetului. În est, situaţia este mult 
diferită; practic, cultura politică a estului este complet opusă, politicienii fugind de dialogul cu 
cetăţenii, iar aceştia din urmă considerându-i necinstiţi.  

 
6. Spaţiul post-sovietic este unul foarte important din perspectiva teoriei construcţiei statale. El a 

fost supus acţiunilor lui Stalin de creare de noi popoare în interiorul noilor graniţe ale statului sovietic6, iar 
un întreg arsenal de mijloace propagandistice şi educaţionale a fost pus în slujba acestuia scop. 

Separarea realizată în anul 1991 a lăsat neterminate două operaţiuni:  
a) crearea omului de tip nou, homo sovieticus; 
b) crearea de popoare clar delimitate în interiorul uniunii faţă de toate celelalte, cu excepţia 

firească legată de veliko-ruşi.  
Vom preciza că homo sovieticus definit ca ţintă era un om care era mai aproape de un etnic rus 

prin educaţie, limbă şi comportament, aceasta fiindu-i singura asemănare posibilă cetăţeanului din Uniune. 
Orice altă formă de etnie putea fi acceptată, cu condiţia să semene foarte mult cu cea rusă, dar şi cu 
condiţia de a se deosebi de alte etnii din jurul lor, pentru a putea fi astfel respectate cele două teze:  

1. prietenia veşnică dintre popoarele Uniunii Sovietice – lozincă oficială, care predispunea 
la metisaj în cadrul proiectului homo sovieticus şi 

2. divide et impera, politică neoficială, dar reală, bazată pe suspiciune, strămutări şi 
favoritisme, în care orice etnie se putea defini antagonic faţă de orice altă etnie decât cea a ruşilor 
(veliko-ruşilor). 

Momentul prăbuşirii marii construcţii militare şi politice (la început, în principal politice, mai apoi 
nuanţa militară trecând înainte) din 1991 a venit într-un context dramatic pentru întreaga economie 
sovietică, în momentul în care nu se mai puteau acoperi sub nici o formă pierderile sistemului. 

Prăbuşirea economică a fost însă continuată de destrămarea statului, moment în care pentru 
veliko-ruşi începe instalarea unui moment de deznădejde, din care a răbufnit doar exclamaţia: „Am 
luptat în marele război pentru voi, dar voi, la primul prilej, plecaţi”.  

Cei care s-au dovedit adevăraţii beneficiari ai acestui sentiment de neîncredere (tradiţională 
în lumea slavilor de est) au fost membri structurilor de forţă, iar dintre ei, cei care lucraseră înainte 
pe frontul intern, deoarece necesitatea – acceptată de toţi decidenţii politici moscoviţi – refacerii 
fostului stat sovietic, pe alte baze însă7, revine, în principal, silovikilor, care se ocupau de lupta cu 

                                                 
6 Pe larg vezi O. Roy, Noua Asie Centrală sau fabricarea naţiunilor, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2001. 
7 Schimbările sunt imposibil de contestat, după trecerea a 20 de ani de la proclamarea independenţelor. Deşi nu mai 
poate exista o nouă Uniune Sovietică, o comunitate de state poate fi considerată perfect funcţională. Cu toate acestea, 
costurile unei astfel de contrucţii nu ar mai putea fi suportate ca până în 1991, în principal doar de către Rusia. 
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contra-revoluţionarii şi cu cei care aveau gânduri necorespunzătoare faţă de ordinea instaurată în 
anii 1920 în urma unui sângeros război civil. 

 
7. Principala problemă a noilor state a fost nu doar asigurare a unei identităţi proprii (a se 

vedea, cu deosebire, cazul Ucrainei), ci respectarea limitelor democratice în cazul alegerilor, proces 
fundamental de legitimare politică. 

Prin această nerespectare se puteau pierde ani de muncă cu rezultate pozitive sub aspect 
economic, se putea pierde o imagine pozitivă în rândul statelor din vestul european, care puteau să 
asigure şi unele credite pentru dezvoltarea noilor state; alegerile nedemocratice atrăgeau critici din 
partea organizaţiilor nonguvernamentale internaţionale etc. Principala nemulţumire ar fi fost, însă, 
în rândul propriilor cetăţeni, care doreau mai mult ca oricând schimbarea conducătorilor, consideraţi 
necorespunzători cerinţelor momentului. 

În acelaşi timp, Rusia şi în special serviciile sale de informaţii (de data aceasta, mult mai 
multe şi cu rivalităţi interne şi externe vizibile) aveau în aceste perioade electorale câteva 
posibilităţi de acţiune, cum ar fi: 

1. oferirea de sprijin puterii politice în funcţie pentru obţinerea de alte mandate. În acest 
caz, se putea dezvolta mai apoi o cooperare eficientă în câteva domenii de interes pentru guvernul 
moscovit (în domeniul militar şi al apărării frontierelor, mai ales); 

2. realizarea de operaţiuni combinate între serviciile de informaţii ale statelor în cauză 
pentru eliminarea opoziţiei politice, în schimbul diferitelor avantaje oferite de statul desprins de 
Moscova firmelor ruseşti care activează în domeniile strategice ale economiei (energie, aluminiu, 
industrie de tip militar8 etc.), satelizarea acestora de către Rusia fiind mai mult decât evidentă; 

3. crearea de candidaţi proprii pentru alegeri, fie pentru a-i avea drept succesori la 
conducerea statelor neprietenoase, fie pentru a-i „speria” pe cei care sunt in funcţie şi care nu îşi 
doresc, sub nici o formă, să piardă beneficiile puterii. Acest lucru este acompaniat şi printr-o 
infiltrare fără precedent de agenţi, cu precădere în perioadele campaniilor electorale, când emulaţia 
populară permite mai uşor camuflarea în spatele unei limbi vorbite, totuşi, în spaţiul în cauză. 

Caracteristica acţiunilor politice moscovite în spaţiul post-sovietic este una singură: „Cine 
acceptă o integrare mai mare în sistemul pe care îl imaginăm drept cea mai bună formă a unei noi 
uniuni va avea sprijinul nostru pentru orice acţiune pe plan intern împotriva oricărui opozant”. 

Aceasta nu este o maximă cinică, politica internaţională demonstrând întotdeauna aceeaşi 
direcţie de acţiune pentru orice mare putere; în acest sens, mai degrabă ar trebui să abandonăm 
marile iluzii pe care o propagandă, de multe ori stupidă9, le ţine mereu în prim plan. 

 
Concluzii 
 
Ciclurile electorale se dovedesc a fi, prin periodicitatea lor, cea mai mare vulnerabilitate a statelor 

post-sovietice, în cadrul lor şi cu deosebire în timpul alegerilor (privite în sens larg, cu preparativele ce 
durează minim 3 luni înainte de startul oficial), Rusia devenind principalul factor de influenţă, iar 
rezultatele pot deveni uşor previzibile, în contextul în care fiecare conducător post-sovietic doreşte să îşi 
maximizeze puterea atât sub aspect temporal, cât şi patrimonial (anii mai lungi de guvernare aducând 
posibilitatea imunizării în faţa justiţiei, prin mulţimea informaţiilor secrete obţinute). 

Ele nu se pot dovedi, însă, cel mai important atu pe care Moscova îl are în dorinţa de a 
readuce vechiul spaţiu în cadrul stăpânirii sale directe; soluţia rămâne integrarea economică, 
realizată pe timpul comunismului, când de la ecartament la standardele de proiectare industrială, 
totul a fost făcut pentru a integra fără scăpare (adică, schimbările ar fi fost posibile dar cu costuri 

                                                 
8 Spre exemplu, Ucraina, a doua republică din punct de vedere industrial şi economic, avea peste 1000 de întreprinderi 
cu profil militar până în 1991, puţine rezistând după această dată şi toate doar pentru că Rusia le putea integra în 
sistemul său militar, Kievul neputând dezvolta noi tipuri de arme care să le asigure independenţa pe piaţa armamentului.  
9 A se vedea critica adusă de J. F. Revel idealiştilor occidentali, în opoziţie cu atitudinea profund realistă a lui Sergiu 
Celibidache; acesta satiriza vorbele mari spuse de naivii tineri ai vestului european; pe larg în S. Celibidache, 
Cunoaşterea inutilă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993. 
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atât de împovărătoare, încât ar fi devenit ruinătoare pentru orice economie ce ar fi vrut să se desprindă 
de Moscova). Şi reversul este asigurat, nici Rusia nemaiavând posibilitatea astăzi de a reuşi o integrare 
în structurile imaginate de ea fără a subvenţiona mai profund aceste foste state componente ale uniunii. 

Cu toate acestea, mai important decât orice stăpânire nedemocratică în fostul spaţiu sovietic 
rămâne (încă) independenţa statelor foste sovietice; menţinerea ei va fi, în următorii 30 de ani, atât 
de importantă, încât o nouă Uniune Sovietică nu va mai fi posibilă – preţ al acestei rezistenţe a 
independenţei. Cu toate că paşi spre integrare se fac (a se vedea acordul încheiat de curând privind o 
uniune vamală între Rusia, Kazahstan şi Bielorusia), anii de independenţă legală contribuie la 
întârzierea şi, în final, eliminarea acestui proces reintegrator. 
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Abstract. “Graffiti model” and its applications in History and Civic education learning process. Romanian 
School aspires more and more to reach European standards. In this way, our National Syllabus at History and Civic 
Education mentions some domains in which our students (like future European citizens), have to develop competences. 
Some of those are: Social and civic competences, Learning to learn, Leadership, Sensitivity and cultural 
communication. In our days, teacher’s role has changed because the educational process became centred on children’s 
needs of formation. Teacher is no more a simple transmitter of information; he is a competences’ trainer who influences 
the development of future European citizens. To reach these standards, the teacher has to establish the proper 
educational strategies, using didactic methods and instruments which have the aim to activate the students and to 
create a stimulant atmosphere for learning. To exemplify these ideas, I chose to present two learning activities 
(one at History and the other at Civic education) in which I used “Graffiti model”. In Romanian pedagogy this 
is known as “Turul galeriei” or “Caruselul” method.  

 
Keywords: civic education, critical thinking methods, graffiti didactic model, history.  
 
Cuvinte-cheie: caruselul, cultură civică, istorie, metodele gândirii critice, modelul graffiti, turul galeriei. 

 
 
 
Învăţarea şcolară este un proces complex de transformare comportamentală a elevului; în 

acest context, ea face referire la modul în care acesta gândeşte, simte, organizează diverşii stimuli şi 
reacţionează la influenţele externe.  

Modificarea comportamentului poate interveni pe termen scurt sau lung. Dezideratul 
fiecărui dascăl este ca materia predată să producă efecte pe termen lung şi în sens pozitiv asupra 
personalităţii elevilor săi.  

Noua paradigmă educaţională presupune realizarea învăţării prin valorificarea capacităţii 
elevilor de dobândire a cunoştinţelor, a deprinderilor, a strategiilor şi a atitudinilor cognitive. 
Pornind de la acest deziderat, noile programe şcolare au centrat procesul de învăţare pe formarea de 
competenţe. Disciplinele Istorie şi Cultură civică, urmăresc dezvoltarea următoarelor domenii de 
competenţe-cheie: Competenţe sociale şi civice, A învăţa să înveţi, Spirit de iniţiativă şi 
antreprenoriat, Sensibilizare şi exprimare culturală. 

În acest sens, metodele gândirii critice oferă o gamă largă de posibilităţi de organizare a 
activităţilor instructiv-educative pentru a se produce o învăţare activă şi eficientă. 

O metodă care poate fi aplicată cu succes în orice tip de lecţie este cea cunoscută în 
literatura internaţională de specialitate sub denumirea „Graffiti model” (Wilson 2002). În lucrările 
româneşti de pedagogie şi didactică, metoda este cunoscută sub denumirea de „Turul galeriei” 
(atunci când toate grupele elaborează postere pe aceeaşi temă) şi „Caruselul” (atunci când fiecare 
grupă are o altă temă pentru elaborarea posterului) (Steele, Meredith, Temple 1998, p. 45; Păcurari 
2003, p. 47; Creţu, Nicu 2004, p. 169).  

                                                 
∗ Universitatea „Lucian Blaga”, Program Doctoral, Sibiu; beldiana22@yahoo.com. 
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Metoda presupune parcurgerea următoarelor etape: 
● clasa este împărţită în grupuri de câte 3 – 4 elevi. Aceştia lucrează la o problemă, la o 

întrebare ce se poate materializa într-un poster. Posterul poate fi descriptiv sau utilizându-se un 
organizator grafic, tabel, colaj sau desen. Când vă hotărâţi să organizaţi o lecţie utilizând modelul 
graffiti, asiguraţi-vă că dispuneţi de materialele necesare. Obligatoriu coala pe care se realizează 
posterul are formatul minim A3; 

● posterele se afişează pe pereţii clasei, aceasta transformându-se, la modul figurat, într-o 
„galerie de artă, muzeu etc.”; 

● fiecare echipă vine în faţa propriului poster, iar la semnalul profesorului se deplasează în 
sensul acelor de ceasornic, parcurgând toată „galeria”, în calitate de vizitatori sau critici. Rolul 
deplasării nu este numai acela de a urmări soluţiile propuse de colegi, ci şi acela de a consemna 
completările, întrebările, observaţiile lor vis-à-vis de acestea. Întotdeauna atrageţi atenţia elevilor 
asupra faptului că ei nu au voie să facă referiri jignitoare la adresa colegilor sau să interpreteze 
forma posterelor, ci exclusiv conţinutul acestora. Nu se vor folosi observaţii de genul: „Aţi scris 
frumos/urât!”, „Bravo!”, „Felicitări!” etc.; 

● după ce se încheie „turul galeriei”, grupurile revin la locul iniţial şi îşi reexaminează 
posterele prin prisma observaţiilor colegilor. Acest moment al lecţiei este echivalent cu fixarea 
cunoştinţelor din lecţia tradiţională, deoarece elevii îşi lămuresc unele probleme apărute pe 
parcursul derulării lecţiei, discutând cu ceilalţi colegi. În această etapă, rolul profesorului este acela 
de a coordona desfăşurarea discuţiilor şi de a oferi informaţii suplimentare, acolo unde este cazul. 

Avantajele metodei constau în producerea învăţării prin organizarea stimulilor; prin 
participarea directă a elevilor; prin integrarea tuturor elevilor în ambianţa de lucru, metoda oferind 
posibilitatea aplicării unor procedee în cadrul cărora sunt valorizaţi şi elevii care necesită condiţii 
educative speciale (C.E.S.). Organizând clasa ca un mediu ambiental în care se gândeşte şi se învaţă 
operând cu elemente concrete, elevii vor coopera şi îşi vor dezvolta abilităţile de lucru în echipă şi 
pe cele legate de comunicare. 

Metoda Turul galeriei poate fi aplicată în lecţiile de însuşire a noi cunoştinţe, în cele de 
formare de priceperi şi deprinderi, cât şi în cele de sistematizare a cunoştinţelor.  

Limitele metodei rezidă în faptul că metoda necesită mişcarea în clasă şi timp de lucru mai 
lung pentru ca elevii să realizeze posterele, dar să le şi discute alături de colegi.  

Caruselul, cea de-a doua variantă a modelului graffiti, presupune parcurgerea aceloraşi etape 
ca şi turul galeriei, dar impune fiecărei echipe să reflecteze asupra altei probleme, deci realizează 
un poster pe o temă diferită de cea a colegilor. Pornind de la această premisă, putem deduce faptul 
că utilizarea ei implică asimilarea prealabilă a cunoştinţelor, putând fi folosită doar în lecţiile 
recapitulative şi de sistematizare a cunoştinţelor. 

În lecţiile de istorie se pot utiliza cele două variante ale modelului graffiti cu mult succes. 
Am ales, spre exemplificare, tema Moştenirea culturală a Orientului antic din Programa curriculară 
la disciplina Istorie, clasa a V-a, curriculum nucleu; conform Programei şcolare adoptate în 2009 
pentru clasa a V-a, curriculum nucleu beneficiază de o oră/săptămână. 

Clasa a fost împărţită în patru echipe mixte, formate atât din elevi cu rezultate şcolare bune, 
cât şi din elevi care necesită ajutor în învăţare.  

În prima etapă, fiecare echipă a avut de parcurs un text-suport, în care erau prezentate 
principalele realizări ale epocii antice în Orient (scrierea, literatura, invenţiile, principalele edificii 
etc.). În acest timp, profesorul supraveghează lectura textului şi trece pe la fiecare echipă pentru a se 
asigura că mesajul lecţiei este înţeles corect. De asemenea, se oferă lămuriri suplimentare elevilor şi 
ajută în învăţare elevii cu cerinţe educative speciale. Această etapă poartă denumirea de realizare a 
sensului (Creţu, Nicu 2004, p. 215). Elevii iau contact cu noile cunoştinţe prin lectură. Pentru a 
ilustra înţelegerea cunoştinţelor nou asimilate, ei realizează postere având ca temă titlul lecţiei. Pot 
rezulta organizatori grafici, tabele, colaje, în care să fie ilustrate principalele evoluţii în Orient 
(Rangu, Ţugulea, Boboc 2008, p. 30-31).  
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Posterele sunt expuse pe pereţii clasei, iar la semnalul profesorului elevii se deplasează în clasă 
pentru a examina produsele didactice ale colegilor şi pentru a face completări. La final, fiecare echipă 
revine la propriul poster pentru a analiza produsele activităţii prin prisma observaţiilor colegilor. 

Din acest moment începe a doua etapă a lecţiei, cea a reflecţiei, în care rolul coordonator al 
profesorului este deosebit de important. Acum pot apărea tensiuni între elevi (de cele mai multe ori datorate 
antipatiilor personale sau orgoliilor, pornind de la adnotările colegilor operate pe produsele activităţii lor).  

Acum are loc o discuţie între echipe pentru a sistematiza cunoştinţele şi a oferi lămuriri 
suplimentare privind neclarităţile sau chiar erorile apărute în etapa de realizare a sensului. De 
exemplu, elevii pot discuta detalii privind construcţia piramidelor sau pot solicita profesorului 
informaţii suplimentare privind diferenţele dintre templul indian şi cel egiptean. Profesorul poate 
interveni cu întrebări menite să conducă elevii spre clarificarea unor probleme înţelese greşit 
(exemplu: deşi seamănă cu piramidele, ziguratele nu erau utilizate cu scop funerar, ci ca temple).  

Activitatea se finalizează cu realizarea unei scheme succinte a lecţiei, iar ca extindere, elevii 
pot primi ca temă realizarea unui referat, portofoliu, investigaţie privind principalele elemente de 
civilizaţie şi cultură în Orientul antic. 

În ceea ce priveşte orele de cultură civică, acestea pot deveni extrem de interesante dacă se 
adoptă metodele didactice ale gândirii critice. Modelul graffiti este unul dintre cele mai potrivite 
pentru asemenea lecţii, deoarece elevii învaţă descoperind, exersează atitudini civice şi dezbat 
diferite probleme privind realităţile lumii actuale. Pentru exemplificare am ales activitatea pe care 
am desfăşurat-o în cadrul unei inspecţii: „Instituţii şi practici democratice: Executivul” (lecţie de 
comunicare şi însuşire a noi cunoştinţe, curriculum-nucleu, clasa a VII-a). Anexa 1 prezintă un 
succint proiect de lecţie al acestei teme.  

Clasa a fost împărţită în patru echipe mixte, formate atât din elevi foarte buni, cât şi elevi 
care necesită ajutor în învăţare. Textul suport a fost cel din manual (Nedelcu, Morar 2005, p. 49). 
Acesta a fost parcurs de fiecare echipă în parte, profesorului revenindu-i misiunea de a oferi 
informaţii suplimentare, de a lămuri eventualele neclarităţi, de a ajuta elevii cu dificultăţi de 
învăţare să înţeleagă mesajul lecţiei şi de a atribui sarcini în realizarea posterului. În etapa 
următoare, elevii au primit ca sarcină de lucru reprezentarea puterii executive în cadrul unui poster 
unde puteau utiliza descrierea, organizatori grafici, scheme diverse etc. 

În timpul analizării produselor colegilor, au fost făcute observaţii pertinente privind relaţiile 
dintre cele trei puteri în stat, iar în cadrul ultimei etape au avut loc discuţii privind rolul guvernului 
într-un stat democratic şi relaţiile dintre administraţia publică centrală şi cea locală.  

Activitatea s-a finalizat prin urmărirea unui material digital în format PowerPoint referitor la 
autorităţile publice şi realizarea schemei lecţiei pe caiete, iar pentru extindere, elevii au primit ca 
temă elaborarea unei scurte compuneri cu tema Cum ar arăta localitatea mea dacă aş fi primar? 
(apud Nedelcu, Morar 2005, p. 50, exerciţiul 6). 

Modelul graffiti este deosebit de util în atingerea obiectivelor şi formarea competenţelor 
specifice în toate tipurile de lecţii şi la orice materie. Un rol important în realizarea unor astfel de 
lecţii revine învăţătorilor şi profesorilor, în sensul de a exersa cu elevii aceste metode de învăţare 
prin cooperare şi de a stimula acestora gândirea creativă şi învăţarea logică (Egan 2008, p. 94), 
predarea ştiinţelor socio-umane dobândind noi valenţe; astfel, ele depăşesc statutul de discipline 
care obligă elevii să reproducă o cantitate de noţiuni, termeni sau idei deja formulate. 
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Proiect pentru învăţământul în mediul rural. Învăţarea activă centrată pe elev. 

 
Anexa 1 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: INSTITUŢII ŞI PRACTICI DEMOCRATICE 
SECVENŢA DE ÎNVĂŢARE: EXECUTIVUL 
PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 

 
Tipul lecţiei: Predare-învăţare 
Obiectiv general: De a transmite, sistematiza şi consolida cunoştinţe referitoare la Guvernul 
României şi autorităţile locale, utilizând metode interactive centrate pe elevi. 
Obiective operaţionale:  
La finalul orei, toţi elevii să: 
O.1 Menţioneze componenţa Guvernului. 
O.2 Descrie modul de formare a Cabinetului de miniştrii. 
O.3 Identifice relaţiile ce se stabilesc între Parlament şi Guvern. 
O.4 .Redea printr-un poster principalele atribuţii ale Guvernului. 
O.5 Identifice autorităţile publice locale, studiind Constituţia României. 
Metode şi procedee didactice utilizate: 
Modelul graffiti – turul galeriei, ciorchinele, învăţare prin descoperire, conversaţie, 
problematizarea 
Material didactic utilizat:  
Fişă de lucru; Constituţia României; Power Point „Autorităţile publice” 
Bibliografie:  
Constituţia României, 1991. 
CREŢU, DANIELA, NICU, ADRIANA, Pedagogie şi elemente de 
psihologie, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004.  
NEDELCU, ELENA, MORAR, ECATERINA, Cultură civică. Manual pentru clasa a VII-
a, Editura All, Bucureşti, 2005. 
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„Dr. Ilie Borziac este, fără îndoială, un om vrednic…”∗∗.  
Aşa începeam, cu doi ani în urmă, Omagiul adus unui 

mare specialist al arheologiei paleoliticului european1. Acum, 
trebuie să spunem că dr. habilitat Ilie Borziac a fost un om 
vrednic, pentru că la data de 19 martie 2010, prietenul şi colegul 
nostru a trecut la cele veşnice, înveşnicind omul pe care l-a 
studiat de-a lungul întregii sale vieţi, poate nedrept de scurtă.  

A fost un om al pământului, al cercetărilor de teren, al 
descoperirilor arheologice, pe care le-a făcut într-o manieră 
ştiinţifică deosebită, cu probitate profesională recunoscută de 
către toţi specialiştii care au avut şansa să colaboreze cu el.  

Ne-am întâlnit, pentru prima dată, la Colocviul internaţional 
organizat de Comisia a 8-a, Cercetarea paleoliticului superior 
european, din cadrul Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Preistorice şi 
Protoistorice, la Nitra (Cehoslovacia) şi Cracovia (Polonia), în 
noiembrie 1989; pe vremea aceea, noi eram în Republica Socialistă 
România, iar el, Ilie Borziac, aparţinea Republicii Sovietice 

Socialiste Moldoveneşti, relaţiile directe fiind interzise între românii de la vest de Prut şi cei de la est de 
acest râu. Atunci, la Nitra, Ilie Borziac mi-a spus că ar merge pe jos până la Putna, la mormântul 
Voievodului întregii Moldove, Ştefan cel Mare. După numai câteva luni, a avut această posibilitate, în 
cadrul primului Colocviu pe care Institutul de Arheologie Iaşi al Academiei Române l-a organizat pentru 
ca arheologii de la Iaşi să se cunoască cu arheologii de la Chişinău.  

Au trecut peste 20 de ani de frumoasă, rodnică, benefică prietenie şi colaborare, pe teren şi în volume 
speciale. Noi doi am fost primii români care, după 70 de ani, am redescoperit marea staţiune paleolitică de la 
Molodova, pe Nistru, identificată şi cercetată parţial de arheologul şi geologul Nicolae N. Moroşan în 1927 
(pe când acest teritoriu aparţinea României). În primăvara anului 1997, împreună cu Ilie Borziac, am condus 
o echipă mixtă, formată din specialişti din Franţa, Belgia, Ucraina, pentru a analiza oportunitatea reluării 
săpăturilor arheologice în această mare staţiune a paleoliticului european. Până în 1997, dar şi după aceea, 
Ilie a fost cu mine la Mitoc, pe Prut, jud. Botoşani, aşa cum şi eu am fost cu el la Cosăuţi, pe Nistru, jud. 
Soroca. A participat la mai multe campanii de săpături la Mitoc, după cum şi eu am fost alături de el la 
săpăturile sale de la Cosăuţi. Noi doi, împreună cu Paul Haesaerts (Institutul Regal de Ştiinţele Naturii de la 
Bruxelles) şi colaboratorii săi, cu Marcel Otte (Universitatea din Liège) şi colaboratorii săi, am readus în 
conştiinţa specialiştilor europeni (şi nu numai) realităţile arheologice paleolitice dintr-o largă arie geografică 
europeană, pată albă pe harta paleoliticului mijlociu şi superior european.  

                                                 
* Institutul de Arheologie al Academiei Române, Filiala Iaşi; Universitatea „Mihail Kogălniceanu”, Facultatea de 
Istorie, Iaşi; vchirica@yahoo.com. 
∗∗ Foto: dr. Ilie Borziac în vizită la situl paleolitic de la Mitoc-„Malu Galben”, jud. Botoşani, iulie 2008 (fotografie de 
Corneliu Beldiman). 
1 V. Chirica, Prof. univ. dr. habil. Ilie Borziac la 60 de ani, în Arheologia Moldovei, XXXII, 2009 (2010), p. 410-411.  
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Împreună, noi doi am pus bazele unui Program coerent, de lungă durată, de cercetare şi 
valorificare a celor mai importante descoperiri paleolitice din spaţiul geografic dintre Nistru şi Tisa. 
Lucrări dedicate unor teme precum: Paleoliticul superior vechi, Paleoliticul inferior şi mijlociu, 
Paleoliticul superior recent2, au fost publicate în limba franceză pentru fi de folos şi specialiştilor europeni 
şi au devenit lucrări de referinţă; peste doi ani ar fi trebuit să realizăm, tot împreună, volumul privind 
staţiunile epipaleolitice şi mezolitice dintre Nistru şi Tisa, încheindu-ne, astfel, obligaţiile pe care ni le-am 
asumat, de a aduce la lumină viaţa comunităţilor umane paleolitice din acest areal geografic. Aveam şi alte 
proiecte comune: după publicarea monografiei asupra Mitocului3, ar fi trebuit să urmeze monografia 
Cosăuţi, iar după volumul consacrat staţiunii Climăuţi II4, ar fi trebuit să valorificăm împreună cercetările 
de la Mitoc-Pârâu lui Istrati şi Mitoc-Valea Izvorului, de la Brânzeni din alte staţiuni paleolitice, ca şi 
publicarea altor lucrări consacrate vieţii materiale, sociale şi spirituale a comunităţilor umane paleolitice, 
urmând primei lucrări de acest gen din literatura paleoliticului românesc5.  

 

* 
 

Ilie Borziac s-a născut la data de la 22 iulie 1948, în com. Bulboci, lângă Soroca, unde a făcut şi 
şcolile de până la cursurile universitare. În 1972 a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din 
Chişinău, dar s-a impus ca un pasionat al arheologiei încă din timpul studenţiei, când şi-a făcut şi „practica” 
în domeniu, în compania unor iluştri arheologi basarabeni: prof. Ion Niculiţă şi prof. Nicolae Chetraru.  

Îndeosebi cu Nicolae Chetraru, Ilie a străbătut spaţiul geografic dintre Prut şi Nistru, iar 
rezultatul a fost descoperirea a peste 200 de noi staţiuni paleolitice, multe dintre acestea fiind 
introduse în circuitul ştiinţific prin strădaniile sale de mai târziu.  

În această postură, de student-arheolog, a fost remarcat de Profesorul P. I. Boriskovskij, Patriarhul 
arheologiei europene a paleoliticului, cum l-am numit în 1980, cu ocazia unei vizite la Leningrad, la 
Institutul de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a URSS. La numai un an după terminarea facultăţii, Ilie 
Borziac a fost acceptat la doctorat, de către prof. Boriskovskij, susţinându-şi, în 1978, cu un succes 
binemeritat, teza cu titlul: Paleoliticul superior din nord-vestul Republicii Moldova, lucrare bazată aproape 
exclusiv pe cercetări şi descoperiri proprii, dar, mai ales, pe o interpretare modernă a descoperirilor.  

În această perioadă, doctorandul Ilie Borziac a putut lua cunoştinţă cu literatura occidentală de 
profil, Şcoala sovietică/rusă a cercetării paleoliticului având deja permanente şi rodnice contacte cu 
specialiştii occidentali în domeniu. 

Revenit la Chişinău, în 1976, tânărul cercetător a urcat treptele devenirii profesionale, inclusiv 
pe temeiuri administrative, în cadrul Institutului de Arheologie-Istorie, până în 1999, când a trecut la 
Universitatea Liberă Internaţională a Republicii Moldova, ca şef al Departamentului Ştiinţă şi Studii 
Postuniversitate (1999-2005), apoi ca şi cercetător ştiinţific principal şi secretar ştiinţific al Institutului de 
Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Facultăţii de Istorie şi Relaţii Internaţionale (din 2005). Cultura sa 
generală, pregătirea de specialitate, probitatea sa profesională în domeniul arheologiei preistorice, al 
istoriei antice, cu necesarele implicaţii ştiinţifice în domeniul disciplinelor conexe arheologiei, au făcut 
posibilă, ba chiar au impus prezenţa sa la catedră, la diverse şcoli superioare de la Chişinău, unde a 
prezentat studenţilor cursuri strălucite în domenii diferite, dar care impuneau o strictă specializare.  

În paralel cu aceste activităţi ştiinţifice şi didactice, Ilie Borziac a colaborat la editarea şi 
tipărirea mai multor serii de publicaţii ştiinţifice în domeniul arheologiei şi istoriei vechi, de la 
Chişinău, devenind membru al comitetelor lor de redacţie.  

                                                 
2 V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, Gisements du Paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr et la Tissa, BAI V, Iaşi, 
1996, 335 p., ISBN 973-95892-6-x; V. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique inférieur et moyen entre le Dniestr 
et la Tissa, BAI XIV, Iaşi, 2005, 385 p., ISBN 973-7755-05-7; V. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique 
supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, BAI XXII, Editura PIM, Iaşi, 2009, 323 p., ISBN: 978-606-520-326-6. 
3 M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben, ERAUL 72, Liège, 2007, 
233 p., ISBN 978-2-930495-03-3 
4 I. Borziac, V. Chirica, A. David, L’Aurignacien moyen et tardif de l’espace carpatique-dniestréen. Le gisement 
Climauti II, BAI XIX, Editura PIM, Iaşi, 2007, 225 p., ISBN 978-973-716-839-9. 
5 I. Borziac, V. Chirica, M. Văleanu, Culture et sociétés pendant le Paléolithique supérieur de la zone carpato-
dniestréenne, BAM VI, Editura PIM, Iaşi, 2006, 442 p., ISBN 978-973716-495-7.  
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Pe criterii strict profesionale, pe baza competenţelor sale ştiinţifice, ca urmare a valorificării 
descoperirilor proprii sau ale altora mai vechi, dr. Ilie Borziac s-a impus şi atenţiei specialiştilor europeni, 
care l-au cooptat ca reprezentant al Republicii Moldova în Comisia a 8-a, Problemele paleoliticului 
superior, a Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Pre- şi Protoistorice, apoi membru al Consiliului Permanent al 
UISPP, aceeaşi calitate având-o şi în cadrul Uniunii Internaţionale de Studiere a Cuaternarului (INQUA).  

Pe teritoriul Republicii Moldova, Ilie Borziac a organizat şi condus săpăturile arheologice de 
specialitate pe şantierele staţiunilor paleolitice de la: Cosăuţi, Raşcov VII şi VIII, Corpaci şi Corpaci-Mâs, 
Gordineşti, Cuconeştii Vechi, Costeşti, Duruitoarea Veche, Ciuntu, Trinca I-III, Brânzeni, Podgori, 
Buzdugeni, dar a participat şi la cercetările din Ucraina, la Molodova şi Korolevo. Pe şantierele sale au 
făcut ucenicie alţi arheologi, deveniţi specialişti recunoscuţi în preistoria spaţiului dintre Prut şi Nistru: O. 
Leviţki, I. Manzura, S. Covalenko, V. Haheu, V. Burlacu, ori paleontologii Th. Obadă, A. Prepeliţă, V. 
Pascaru. I-a primit cu aceeaşi dragoste şi le-a împărtăşit din ştiinţa sa, pe arheologii români Corneliu 
Beldiman, Emilian Alexandrescu, ori pe unii membri ai Şcolii de arheologia paleoliticului de la 
Târgovişte. Tuturor le-a fost apropiat prieten, sfătuitor, îndrumător, le-a oferit cu generozitate informaţii şi 
materiale arheologice, pe care le-au valorificat în studii care au îmbogăţit accesul la cunoaşterea realităţilor 
arheologice din preistoria întregului spaţiu carpato-nistrean. 

Specialistul Ilie Borziac a făcut cunoscute realizările sale în domeniul cercetării întregii epoci 
paleolitice, prin cele peste 70 de comunicări ştiinţifice, prezentate la reuniuni ştiinţifice interne şi 
internaţionale, la marile congrese organizate de UISPP, de Comisia a 8-a a UISPP, la colocvii speciale 
pe teme diverse, îndeosebi cu privire la discipline conexe arheologiei paleoliticului. În acelaşi context, 
se apreciază cooperarea sa la organizarea şi buna desfăşurare a primului Colocviu arheologic sovieto-
american, cu o vizită specială pe şantierul de la Cosăuţi (1989), iar în 1991 a făcut parte din delegaţia 
ruso-moldo-ucraineană în SUA, la mai multe institute de cercetare ştiinţifică şi muzee de profil6. 

Ca urmare a bogatei sale activităţi ştiinţifice şi didactice, Ilie Borziac a trecut cu excelenţă 
examenele cuvenite, cu o lucrare specială, absolut remarcabilă (rămasă încă în stare de manuscris), prin 
care a obţinut titlul ştiinţific de doctor habilitat (doctor docent în alte sisteme universitare şi academice).  

 

* 
 

La aniversarea sa de 60 de ani, Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova, 
prin Departamentul Informaţional Biblioteconomic şi Institutul de Istorie şi Ştiinţe Politice, a fost 
realizat şi tipărit un volum special, dedicat personalităţii lui Ilie Borziac, cercetător, profesor, om de 
aleasă şi bogată cultură arheologică şi istorică, prieten devotat al celor care voiau să se afirme în 
cercetarea arheologică a ţării sale. L-au omagiat, printre alţii, prietenii săi de o viaţă, prof. univ. dr. 
habilitat Gheorghe Postică şi scriitorul Andrei Vartic (trecut la Domnul în 2009)7.  

 

* 
 

Ilie Borziac a avut o viaţă consacrată muncii, cercetării ştiinţifice, evaluării şi evidenţierii 
tuturor aspectelor cu privire la comunităţile umane dintr-o largă arie geografică europeană, creaţiile 
lor materiale şi spirituale. Şi-a îndeplinit cu credinţă, cu dăruire, cu pasiune, cu sacrificiu, crezul său, 
idealurile sale ştiinţifice. În aceeaşi măsură, Ilie Borziac a avut parte de satisfacţiile binemeritate ale 
muncii sale, mai ales morale, de recunoaştere unanimă a calităţilor sale profesionale. Nu acelaşi lucru 
se poate spune despre omul Ilie Borziac; aşa cum remarca şi Andrei Vartic8; viaţa sa a fost întunecată, 
nu o dată, de necruţătoare tragedii ale familiei sale. A fost doborât de acestea, dar a avut puterea să se 
ridice, să renască, să continue să cerceteze, să scrie, să publice, să-şi reia viaţa aproape de la capăt. 
Nedreptele situaţii prin care a trecut nu i-au schimbat caracterul; Ilie a rămas, până la moarte, acelaşi 
om bun, darnic, ospitalier, acasă sau pe şantierele sale arheologice, mereu cu zâmbetul pe buze, mereu 
gata de o glumă, îndatoritor faţă de cei care îi făceau bine, nepătimaş faţă de cei care nu-l iubeau. L-

                                                 
6 Gh. Postică, Ilie Borziac – savant de notorietate internaţională, în Gh. Postică (sub red.), Ilie Borziac la 60 de ani. 
Biobibliografie, Chişinău, 2008, p. 10-15. 
7 Dr. hab. Gh. Postică (sub red.), Ilie Borziac la 60 de ani. Biobibliografie, Chişinău, 2008.  
8 Andrei Vartic, Ilie Borziac la poarta simbioticului, în Gh. Postică (sub red.), Ilie Borziac la 60 de ani. Biobibliografie, 
Chişinău, 2008, p. 18-23. 
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am cunoscut ca pe un om vesel, chiar atunci când era serios, coleg şi prieten de nădejde, receptiv la 
observaţii critice întemeiate, ironic faţă de cei care îşi declamau neputinţele ştiinţifice, pătimaş chiar 
faţă de cei care interpretau eronat realităţi arheologice evidente.  

Dumnezeu să-l odihnească printre aleşii Săi!  
 

* 
 

La aflarea tristei veşti privind decesul bunului coleg şi prieten, arheologi preistoricieni din 
ţară: prof. dr. M. Cârciumaru şi conf. dr. M. Anghelinu – Târgovişte; lect. dr. Corneliu Beldiman – 
UCDC Bucureşti; dr. Magda Lazarovici, dr. Dan Monah, dr. M.-C. Văleanu, dr. George Bodi, drd. B. 
Minea – Iaşi), şi membri ai Comisiei a VIII-a – Probleme ale Paleoliticului superior: J. Kozlowski, 
preşedintele Comisiei; Josep M. Fullola, secretarul Comisiei; Dominique Sacchi, fostul secretar al 
Comisiei; Eugenia Adam, Igor Sapojnikov, G. Onoratini, mi-au trimis mesaje de condoleanţe, în care 
au exprimat profunda tristeţe pentru pierderea unui mare arheolog al paleoliticului european.  

Iată cuvintele prof. J. K. Kozlowski: «Ilie fut toujours un chercheur de premier rang, dont les 
fouilles furent menées avec la plus grande minutie dans des conditions parfois extrêmement difficiles. 
Ilie nous a laissé de nombreux travaux qui ont permis d'éclairer les civilisations paléolithiques de 
Moldavie, souvent rédigées en collaboration avec notre collègue Vasile Chirica de Iaşi. Cette activité 
a mis en lumière les contactes entre les steppes eurasiatiques et l'Europe Centrale, position cruciale 
pour l'ensemble des deux continents. Outre l'homme d'une très grande générosité, nous regretterons 
les nombreuses fouilles restées inédites, spécialement à Cosauoutsi. Notre Commission adresse toute 
son réconfort à sa famille, à ses nombreux amis et à ses collègues, avec l'espoir que l'immense tâche 
entreprise par Ilie ne soit pas abandonnée.»  

 
Hommage à un bon ami et collègue. In memoriam  

Ilie A. Borziac (22 juillet 1948 – 19 mars 2010) 
 
«Dr. Ilie Borziac est, sans doute, un homme méritoire…».  
C’est ainsi qu’il y a deux ans je commençais l’Hommage adressé à un grand spécialiste de 

l’archéologie du Paléolithique européen9. Maintenant, je devais dire que Dr. Habilité Ilie Borziac a été un 
homme méritoire, parce que le 19 mars 2010, mon ami et collègue a quitté ce monde, éternisant l’homme 
qu’il a étudié pendant toute sa vie, peut-être injustement courte. Il a été un homme de la terre, des 
recherches de surface des découvertes archéologiques effectuées d’une manière scientifique à part, d’une 
probité professionnelle reconnue par tous les spécialistes qui ont eu la chance de collaborer avec lui.  

Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors du Colloque international organisé 
par la Commission 8ème, Recherche du Paléolithique supérieur européen de l’Union Internationale de 
Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, à Nitra (République Chèque) et Cracovie (Pologne), en 
novembre 1989; à cette époque là, je vivais encore en la République Socialiste de la Roumanie, et lui, 
Ilie Borziac, était citoyen de la République Soviétique Moldave, les relations directes étant interdites 
entre les Roumains de l’ouest du Prut et ceux de l’est de cette rivière. A ce moment-là, à Nitra, Ilie 
Borziac m’a dit qu’il irait à pied jusqu’à Putna, au tombeau du voïvode de toute la Moldavie, Etienne 
le Grand. Seulement quelques mois plus tard, il a eu cette possibilité, dans le cadre du premier 
Colloque que l’Institut d’Archéologie de Iaşi de l’Académie Roumaine l’a organisé pour que les 
archéologues de Iaşi rencontrent leurs collègues de Chişinău.  

Depuis, 20 ans sont passés, 20 ans marqués par une belle, féconde, bénéfique amitié et 
collaboration, aussi bien en recherches de surface et en volumes spéciaux. Nous deux, nous avons été 
les premiers Roumains qui après 70 ans ont redécouvert le grand site paléolithique de Molodova, sur 
le Dniestr, identifié et partiellement recherchée par l’archéologue et géologue N. N. Moroşan, en 1927 
(lorsque ce territoire appartenait à la Roumanie). En printemps 1997, en compagnie d’Ilie Borziac, j’ai 
coordonné une équipe mixte, formée de spécialistes de France, Belgique, Ukraine, pour analyser 
l’opportunité de la reprise des fouilles archéologiques de ce grand site du Paléolithique européen. 
Jusqu’en 1997, mais aussi après cette date, Ilie est allé avec moi à Mitoc, sur Prut, dép. de Botoşani, 
                                                 
9 V. Chirica, Prof. univ. dr. habil. Ilie Borziac la 60 de ani, Arheologia Moldovei, XXXII, 2009 (2010), p. 410-411.  
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alors que je l’ai accompagné à Cosăuţi, sur le Dniestr, dép. de Soroca. Nous deux, avec Paul 
Haesaerts (Institut Royal des Sciences Naturelles de Bruxelles) et ses collaborateurs, avec Marcel Otte 
(Université de Liège) et ses collaborateurs, nous avons ramené dans la conscience des spécialistes 
européens (et pas seulement) les réalités archéologiques paléolithiques d’une large aire géographique 
européenne, une tache blanche sur la carte du Paléolithique moyen et supérieur européen.  

Ensemble, nous deux nous avons mis les bases d’un Programme cohérent, de longue durée, de 
recherche et valorisation des plus importantes découvertes de l’espace géographique entre le Dniestr et la 
Tissa. Le Paléolithique supérieur ancien, Le Paléolithique inférieur et moyen, Le Paléolithique supérieur 
récent10, tous en français, pour pouvoir être utilisés aussi par les spécialistes européens, sont devenus des 
travaux de référence; deux ans plus tard, nous aurions dû réaliser toujours ensemble le volume concernant 
les sites épipaléolithiques et mésolithiques entre le Dniestr et la Tissa, en complétant ainsi les obligations 
que nous nous sommes assumés, de ramener à jour la vie des communautés humaines paléolithiques de 
cette région géographique. Nous avions aussi d’autres projets communs: après la publication des la 
Monographie de Mitoc11, le sujet suivant aurait dû être la Monographie de Cosăuţi, et après le volume 
dédié au site de Climăuţi II12, nous aurions dû valoriser ensemble les recherches de Mitoc-Pârâu lui Istrati 
et Mitoc-Valea Izvorului, de Brînzeni, d’autres sites paléolithiques, et aussi d’autres travaux consacrés à la 
vie matérielle, sociale et spirituelle des communautés humaines paléolithiques, continuant ainsi le premier 
volume de ce type de la littérature du Paléolithique roumain13.  

 

* 
 

Ilie Borziac a été né le 22 juillet 1948, dans la commune Bulboci, près de Soroca, où il a fait 
ses études pré universitaires. En 1972 il est devenu diplômé de la Faculté d’Histoire de l’Université 
d’Etat de Chişinău, mais s’est imposé comme un passionné de l’archéologie déjà de l’époque 
estudiantine lorsqu’il a fait ses « stages » dans le domaine, en compagne d’illustres archéologues de 
Bessarabie: prof. Ion Niculiă et prof. Nicolae Chetraru. C’est surtout en compagnie de Nicolae 
Chetraru, qu’Ilie a parcouru l’espace géographique entre le Prut et le Dniestr et le résultat a été la 
découverte de plus de 200 nouveaux sites paléolithiques, beaucoup d’entre eux étant introduits dans le 
circuit scientifique par ses efforts de plus tard. En cette situation, d’archéologue étudiant a été 
remarqué par le Professeur P. I. Boriskovskii, le Patriarche de l’archéologie européenne du 
Paléolithique, tel que je l’ai nommé en 1980, lors d’une visite à Leningrad, à l’Institut d’Archéologie 
de l’Académie de Sciences de l’URSS. Seulement un an après la fin de la Faculté, il a été accepté 
comme doctorant, par le Professeur P. I. Boriskovskii, et en 1978, il a soutenu la thèse intitulée Le 
Paléolithique supérieur du nord-ouest de la République de la Moldavie, travail ayant pour base quasi-
exclusive des recherches et découvertes propres, mais surtout une interprétation moderne des 
découvertes. Pendant cette période, le doctorant Ilie Borziac a pu prendre connaissance de la 
littérature occidentale de profil, L’Ecole Paléolithique russe ayant des contacts permanents et féconds 
avec les spécialistes occidentaux du domaine. 

Revenant à Chişinău en 1976, le jeune chercheur a parcouru successivement les étapes du 
devenir professionnel, y compris pour des raisons administratives, dans le cadre de l’Institut 
d’Archéologie - Histoire, jusqu’en 1999, lorsqu’il s’est transféré à l’Université Libre Internationale de 
la République de la Moldavie, soit comme chef du Département Sciences et Etudes Postuniversitaires 
(1999-2005), soit comme chercheur scientifique principal et secrétaire scientifique de l’Institut 
d’Histoire et Sciences Politiques de la Faculté d’Histoire et Relations Internationales (depuis 2005). 

                                                 
10 V. Chirica, I. Borziac, N. Chetraru, Gisements du Paléolithique supérieur ancien entre le Dniestr et la Tissa, BAI V, 
Iaşi, 1996, 335 p., ISBN 973-95892-6-x; V. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique inférieur et moyen entre le 
Dniestr et la Tissa, BAI XIV, Iaşi, 2005, 385 p. ISBN 973-7755-05-7; V. Chirica, I. Borziac, Gisements du Paléolithique 
supérieur récent entre le Dniestr et la Tissa, BAI XXII, Editura PIM, Iaşi, 2009, 323 p., ISBN 978-606-520-326-6. 
11 M. Otte, V. Chirica, P. Haesaerts, L’Aurignacien et le Gravettien de Mitoc-Malu Galben, ERAUL 72, Liège, 2007, 
233 p., ISBN 978-2-930495-03-3. 
12 I. Borziac, V. Chirica, A. David, L’Aurignacien moyen et tardif de l’espace carpatique-dniestréen. Le Gisement 
Climauti II, BAI XIX, Editura PIM, Iaşi, 2007, 225 p., ISBN 978-973-716-839-9. 
13 I. Borziac, V. Chirica, M. Văleanu, Culture et sociétés pendant le Paléolithique supérieur de la zone carpato-
dniestréenne, BAM VI, Editura PIM, Iaşi, 2006, 442 p., ISBN 978-973716-495-7.  
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Sa culture générale, sa formation de spécialité, sa probité professionnelle dans le domaine de 
l’archéologie préhistorique, de l’histoire antique, avec les implications scientifiques nécessaires dans 
le domaine des disciplines connexes de l’archéologie, ont permis, et même imposé sa présence à la 
chaire, dans les diverses écoles supérieures de Chişinău, où il a présenté aux étudiants des cours 
brillants en divers domaines, qui imposaient pourtant une stricte spécialisation.  

Parallèlement à ces activités scientifiques et didactiques, Ilie Borziac a collaboré à l’édition et 
l’impression de plusieurs séries de publications scientifiques dans le domaine de l’archéologie et de 
l’histoire ancienne, de Chişinău, devenant membre de leurs comités de rédaction.  

Pour des critères strictement professionnels, ayant pour base ses compétences scientifiques, à 
la suite de la valorisation des découvertes propres ou d’autres plus anciennes, Ilie Borziac a attiré 
l’attention des spécialistes européens, qui l’ont coopté comme membre représentant la République de 
la Moldavie dans la Commission 8ème, Problèmes du Paléolithique Supérieur, de l’Union 
Internationale des Sciences Pré- et Protohistoriques, puis comme membre du Conseil Permanent de 
l’UISPP, détenant la même qualité dans le cadre de l’Union Internationale d’Etude du Quaternaire 
(INQUA). Sur le territoire de la République de la Moldavie, Ilie Borziac a organisé et mené des 
fouilles archéologiques de spécialité sur les sites paléolithiques de Cosăuţi, Raşcov VII et VIII, 
Corpaci et Corpaci-Mâs, Gordineşti, Cuconeştii Vechi, Costeşti, Duruitoarea Veche, Ciuntu, Trinca I-
III, Brânzeni, Podgori, Buzdugeni, mais a aussi participé aux recherches en Ukraine, à Molodova et 
Korolevo. C’est sur ses sites qu’on fait leur apprentissage d’autres archéologues, devenus des 
spécialistes reconnus dans la Préhistoire de l’espace entre le Prut et le Dniestr: O. Leviţki, I. Manzura, 
S. Covalenko, V. Haheu, V. Burlacu, ou le paléontologues ri Th. Obadă, A. Prepeliţă, V. Pascaru. Il a 
reçu avec la même joie les archéologues roumains Corneliu Beldiman, Emilian Alexandrescu, ou 
certains membres de l’École d’archéologie du paléolithique de Târgovişte et a partagé avec eux la 
science qu’il détenait. Il a été à tous un proche ami, un guide, il leur a offert avec générosité des 
informations et matériaux archéologiques qu’ils ont valorisé en études qui ont enrichi l’accès à la 
connaissance des réalités archéologiques de la Préhistoire de tout l’espace carpatique-dniestréen. 

Le spécialiste Ilie Borziac a présenté ses réalisations dans le domaine de l’époque paléolithique 
dans son ensemble par plus de 70 communications scientifiques, soutenues dans le cadre de réunions 
scientifiques internes et internationales, aux grands congrès organisés par UISPP, par la Commission 8ème 
de l’UISPP, à des colloques spéciaux sur divers thèmes, surtout concernant les disciplines connexes de 
l’archéologie du Paléolithique. Dans le même contexte, on apprécie sa coopération à l’organisation et le 
bon déroulement du premier Colloque archéologique soviéto-américain, avec un visite spéciale sur le site 
de Cosăuţi (1989), et en 1991 il a fait partie de la délégation russe-moldave-ukrainienne aux Etats-Unis, à 
plusieurs instituts de recherche scientifique et musées de profil14. 

Conséquence de sa riche activité scientifique et didactique, Ilie Borziac a passé avec 
excellence les examens dus, soutenant une thèse absolument remarquable (pas encore publiée), et 
obtenant le titre scientifique de docteur habilité.  

 

* 
 

Lors de son 60ème anniversaire, l’Université Libre Internationale de la République de la 
Moldavie, par le Département Informationnel Bibliothéconomique et l’Institut d’Histoire et de 
Sciences Politiques, on a réalisé et publié un volume spécial, dédié à la personnalité d’Ilie Borziac, 
chercheur, professeur, homme de haute et riche culture archéologique et historique, ami dévoué de 
ceux qui voulaient s’affirmer dans la recherche archéologique de son pays. Parmi d’autres, des 
hommages lui ont été adressés par ses amis de toute une vie, prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică et 
l’écrivain Andrei Vartic (qui nous a quitté, lui aussi, en 2009)15.  

                                                 
14 Gh. Postică, Ilie Borziac – savant de notorietate internaţională, în Gh. Postică (sub red.), Ilie Borziac la 60 de ani. 
Biobibliografie, Chişinău, 2008, p. 10-15. 
15 Gh. Postică (sub red.), Ilie Borziac la 60 de ani. Biobibliografie, Chişinău, 2008.  
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* 
 

Ilie Borziac a consacré sa vie au travail, à la recherche scientifique, à l’évaluation et la mise en 
évidence de tous les aspects concernant les communautés humaines d’une vaste région géographique de 
l’Europe, et les créations matérielles et spirituelles de celles-ci. Il a accompli avec foi, avec dédicace, avec 
passion, avec sacrifice, son credo, ses idéaux scientifiques. Dans la même mesure, Ilie Borziac a connu les 
très méritées satisfactions apportées par son travail, surtout morales, de reconnaissance unanime de ses 
qualités professionnelles. On ne peut affirmer la même chose sur l’homme Ilie Borziac; tel qu’Andrei 
Vartic16 le remarquait, sa vie a été assombrie, plus d’une fois, par les terribles tragédies de sa famille. Il en 
a été accablé, mais il a trouvé le pouvoir d’en renaître, de revenir, de continuer à rechercher, à écrire, à 
publier, à reprendre sa vie. Les situations injustes qu’il a traversées n’ont pas changé son caractère; Ilie est 
resté jusqu’à sa mort le même homme gentil, généreux, hospitalier, chez lui ou sur ses sites 
archéologiques, toujours souriant, ayant toujours un bon mot, obligeant pour ceux qui le traitaient 
correctement, et non haïssant envers ceux qui ne l’aimaient pas. Je l’ai connu comme une personne 
allègre, même lorsqu’il était sérieux, un collègue et ami fiable, réceptif aux observations critiques bien 
fondées, ironique envers ceux qui déclamaient leurs impuissances scientifiques, passionnées envers ceux 
qui interprétaient de manière erronée des réalités archéologiques évidentes.  

Que Dieu le repose parmi Ses élus! 
 

* 
 

Lors de la triste nouvelle de la mort du bon collègue et ami, les archéologues préhistoriciens de 
Roumanie (professeur dr. M. Cârciumaru et maître de conférences dr. M. Anghelinu, Târgovişte; dr. 
Cornel Beldiman, Bucarest; dr. Magda Lazarovici, dr. Dan Monah, dr. M.-C. Văleanu, dr. George Bodi, 
drd. B. Minea, Iaşi), et membres de la Commission 8ème– Problèmes du Paléolithique supérieur: J. 
Kozlowski, président de la Commission, Josep M. Fullola, secrétaire de la Commission, Dominique 
Sacchi, ancien secrétaire de la Commission, Eugenia Adam, Igor Sapojnikov, G. Onoratini, m’ont 
transmit leurs messages de condoléances, exprimant leur profonde tristesse causée par la perte d’un grand 
archéologue du Paléolithique européen. Voilà le message du prof. J. K. Kozlowschi : «Ilie fut toujours un 
chercheur de premier rang, dont les fouilles furent menées avec la plus grande minutie dans des conditions 
parfois extrêmement difficiles. Ilie nous a laissé de nombreux travaux qui ont permis d'éclairer les 
civilisations paléolithiques de Moldavie, souvent rédigées en collaboration avec notre collègue Vasile 
Chirica de Iaşi. Cette activité a mis en lumière les contactes en entre les steppes eurasiatiques et l'Europe 
Centrale, position cruciale pour l'ensemble des deux continents en présence. Outre l'homme d'une très 
grande générosité, nous regretterons les nombreuses fouilles restées inédites, spécialement à Cosauoutsi. 
Notre Commission adresse toute son réconfort à sa famille, à ses nombreux amis et à ses collègues, avec 
l'espoir que l'immense tâche entreprise par Ilie ne soit pas abandonnée.» 
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Cele două cursuri universitare cu titlurile de mai sus, apărute în anul 2008 şi, respectiv, 

2009, au fost elaborate de lector univ. dr. Liliana Trofin, cadru didactic la Facultatea de Istorie a 
Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti în cadrul planului de cercetare al facultăţii 
menţionate, ca necesitate practică de a răspunde cerinţelor de instruire a studenţilor printr-un curs 
opţional de istorie a religiilor, cu privire specială asupra Creştinismului la nordul Dunării în primul 
mileniu al erei noastre şi în primele secole ale mileniului următor.  

După cum bine precizează autoarea, cursul de Istorie a religiilor pune accent pe tratarea 
interdisciplinară a fenomenului religios „pentru a-i ajuta pe studenţii Facultăţii de Istorie «şi nu numai» 
să înţeleagă rolul deţinut de religie de-a lungul timpului în cadrul culturii şi civilizaţiei umane”1. 

Aşa cum afirmă lector univ. dr. Liliana Trofin, ceea ce defineşte foarte corect rostul acestor 
cursuri este necesitatea „ca aprofundarea acestora să se facă la seminarii, în funcţie de profilul facultăţii, 
iar în funcţie de evoluţia cercetărilor în domeniu vor fi revizuite, completate şi actualizate”2.  

Aşadar, autoarea fixează şi cadrul de predare, gradual, la studenţi, a elementelor principale care 
concură la o cât mai bună înţelegere a fenomenului religios în diferite etape ale evoluţiei societăţii umane.  

Iar acest mod de adaptare a cunoştinţelor în materie la nivelul predării studenţilor n-a făcut rabat 
de la folosirea procedurilor şi metodologiei specifice cercetării ştiinţifice, autoarea însăşi având ca 
preocupare fundamentală tocmai această istorie mai cu seamă a Creştinismului de la Dunărea de Jos, 
teza de doctorat, susţinută cu mulţi ani în urmă, intitulată Romanitate şi creştinism la Dunărea de Jos în 
secolele IV-VIII, primind girul ştiinţific al unora dintre cei mai mari specialişti în privinţa cunoaşterii 
evoluţiei comunităţilor umane din spaţiul carpato-danubian în primul mileniu creştin.  

Astfel că tematica celor două cursuri universitare explorează contextul general al vieţii 
spirituale a comunităţii umane, aplicându-se şi aici metodologia specifică unei asemenea abordări, 
precum recunoaşterea contribuţiilor unor confraţi de cercetare a acestor teme, recunoaştere 
concretizată prin menţionarea lor în aparatul critic al lucrărilor autoarei. 

Personal, apreciez utilizarea acestor practici metodologice, modalitatea de corectă 
recunoaştere a efortului cercetătorilor anteriori, de către lector univ. dr. Liliana Trofin; aş spune 
chiar că se face, de multe ori, abuz de o asemenea metodologie, nu numai în cursuri fundamentale, 
dar chiar şi în cursuri opţionale, excesul de citare referindu-se la lucrări nu numai foarte greu de 
găsit (chiar şi pe internet), dar şi fără o minimă tangenţă cu tema cercetată.  

S-a întrezărit, mai cu seamă în ultima vreme, obiceiul, deloc benefic, de a se aprecia 
conţinutul unei lucrări de specialitate după numărul cărţilor şi articolelor citate în aparatul critic, 
indiferent de valoarea lor ştiinţifică. Ca să nu mai vorbesc de pretenţiile unor autori de cărţi şi 
                                                 
* Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti; revista.istorie.ucdc@gmail.com. 
1 Istoria religiilor..., p. 9. 
2 Ibidem. 
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articole de a fi citaţi la orice cuvânt dintr-o frază aparţinătoare, ca şi când ei ar deţine autoritatea 
supremă asupra rezultatelor ştiinţifice şi nimeni nu are dreptul de a se abate de la acestea.  

Ca unul care am lucrat în cercetarea ştiinţifică timp de peste o jumătate de veac, atrag atenţia 
asupra acestui tip de exigenţe, care, de multe ori, creează animozităţi în obştea cercetătorilor noştri.  

Mă opresc aici cu notele de lectură referitoare la cele două lucrări ale autoarei Liliana 
Trofin, cu sentimentul că fosta mea studentă şi doctorandă şi-a demonstrat din plin capacitatea de 
cercetător ştiinţific autentic în domeniul istoriei medievale româneşti, precum şi pe cea de cadru 
didactic al Facultăţii de Istorie a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. 
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STUDII, EDITURA ENCICLOPEDICĂ, BUCUREŞTI, 2009, 525 P.;  

ISBN 973-45-0572-2  
 

Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR* 

 
 
 
Relaţiile internaţionale, ca disciplină academică, au intrat relativ recent în peisajul analizei şi 

cercetării ştiinţifice, dar ca proces complex al vieţii socio-umane sunt tot atât de vechi cât de vechi sunt 
interacţiunile dintre diferite comunităţi umane indiferent de natura acestora. Avem mărturii din izvoare 
scrise sau de altă natură despre conflicte şi războaie, dar şi despre schimburi comerciale, care datează de 
cel puţin 3500 de ani, de când avem informaţii scrise despre interacţiunile dintre oraşele-state din valea 
Tigrului, deşi sunt specialişti care apreciază că acestea ar putea fi cu mult mai timpurii.  

Cu siguranţă că aceste procese care s-au desfăşurat sub forma celor mai complexe 
interacţiuni – conflictuale, comerciale, culturale, spirituale etc. – nu au avut amploarea şi 
intensitatea celor din politica internaţională contemporană şi nici nu au fost percepute/denumite aşa 
cum sunt astăzi. Este de domeniul evidenţei faptul că istoria relaţiilor internaţionale este infinit mai 
veche decât teoria relaţiilor internaţionale. 

În scurta ei evoluţie, de aproape un secol, obiectul de studiu şi perspectivele de analiză ale 
teoriei relaţiilor internaţionale s-a diversificat atât de mult încât a parcurs foarte rapid drumul de la 
clasic la neoclasic, aproape la toate curentele, de la realism la neorealism şi de la marxism la 
constructivism. În mod paradoxal, din această dezvoltare a disciplinei de relaţii internaţionale 
lipseşte istoria relaţiilor internaţionale. Explicaţii sunt diverse şi acceptabile în dezbaterea ştiinţifică. 
Multe dintre acestea pornesc de la însăşi definirea celor două discipline academice. Relaţiile 
internaţionale au fost văzute mult timp ca o parte a politologiei, fără nici o legătură cu evoluţiile din 
realitatea concret istorică a politicii externe a statelor. Acest fapt a condus la o idee promovată de 
Şcoala anglo-saxonă din teoria relaţiilor internaţionale şi larg acceptată în a doua jumătate a 
secolului trecut, potrivit căreia „nu există nici o asemănare între trecut şi prezent” dar şi la 
dezvoltarea unor teorii cu caracter „atemporal”.  

Asemenea altor specialişti care au sesizat prăpastia dintre teorie şi istorie în domeniul 
relaţiilor internaţionale, dar nu vedeau rezolvarea decât prin apropierea de cunoaşterea faptelor, 
proceselor şi fenomenelor politice, economice şi culturale produse de interacţiunea dintre două sau 
mai multe state/organizaţii pe scena politica a lumii, distinsul profesor Constantin Buşe oferă 
tuturor celor interesaţi de cunoaşterea istoriei relaţiilor internaţionale o excelentă culegere de studii. 

Istoricul şi profesorul Constantin Buşe a cercetat şi a scris istoria relaţiilor internaţionale timp de 
aproape o jumătate de veac sub înrâurirea unui curent novator, promovat de Şcoala franceză a Analelor2 
în prima jumătate a secolului al XX-lea. De altfel trebuie menţionat faptul că, în anii şaptezeci, a studiat 
şi s-a format la Paris la Şcoala Analelor, alături de alţi tineri istorici români, cu o menţiune specială 
pentru distinsul istoric Vasile Vesa de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Aceştia vor pune, 
după 1990, bazele învăţământului academic de relaţii internaţionale din ţara noastră.  

                                                 
* Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti; hlihor@yahoo.com. 
2 Robert Frank, Penser historiquement les relations internationales, online http://www.diplomatie.gouv.fr/ fr/IMG/pdf/ 
FD001267.pdf, accesat 10.04.2010. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/%20fr/IMG/pdf/%20FD001267.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/%20fr/IMG/pdf/%20FD001267.pdf
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Lectura volumului Din istoria relaţiilor internaţionale. Studii evidenţiază apropierea 
autorului de istoricul Pierre Renouvin care s-a aflat, în deceniul patru a secolului al XX-lea, la 
originea unei mari revoluţii epistemologice, când s-a înlocuit „Istoria diplomatică” a lumii moderne 
şi contemporane cu „Istoria relaţiilor internaţionale”.  

Deşi profesorul Constantin Buşe nu se opreşte asupra unor consideraţii teoretice şi 
metodologice privind Istoria relaţiilor internaţionale, cercetările efectuate în domeniu şi, în mare 
parte, prezentate în volumul de faţă, indică o excelentă mânuire a instrumentelor moderne de 
cercetare. Astfel, atunci când a tratat un segment al relaţiilor internaţionale din perspectivă 
bilaterală (Începuturile relaţiilor româno-americane. 1850-1878 şi Din cronica relaţiilor româno-
latino-americane), a luat în calcul „forţele profunde” aduse în analiză de către Renouvin şi 
Duroselle. Referindu-se una dintre aceste „forţe profunde” – dezvoltarea comerţului – care s-a 
născut în Principatele Române la jumătatea secolului al XIX-lea şi a determinat Marile Puteri să ia 
în calcul dezvoltarea relaţiilor cu autorităţile române, Constantin Buşe nota că: „Libertatea 
comerţului exterior pentru Principate şi deschiderea Mării Negre navigaţiei tuturor vaselor de 
comerţ, indiferent de pavilion, au contribuit la extinderea schimburilor comerciale dintre Ţările 
Române şi statele europene, economia românească fiind angrenată tot mai intens în orbita pieţei 
internaţionale dominate de modul de producţie capitalist”. 

Acest aspect legat de dezvoltarea forţelor economice care au reţinut, mai ales, atenţia istoricilor 
europeni din anii şaizeci şi şaptezeci preocupaţi de studiul istoriei relaţiilor internaţionale, nu putea să fie 
evitat de un cercetător şi analist cu o viziune modernă, cum este profesorul Constantin Buşe. Găsim în 
volumul de faţă multe alte reflecţii care pot fi lesne găsite şi în opera lui Pierre Renouvin, dar şi a lui 
Jean Bouvier, istoric economist. Există multe studii despre rolul economiei în relaţiile internaţionale: 
importanţa sa în formarea „hegemoniilor” sau „imperialismului” (colonial sau nu)3, în determinarea 
scopurilor primului război mondial (1914-1918)4, în tensiunile anilor douăzeci à propos de plata 
reparaţiilor germane sau de datoriile de război dintre Aliaţi5, în încercările de reînarmare din anii 
treizeci6, în reconstruirea şi construirea Europei în timpul Planului Marshall, problema fiind perceperea 
gradului de dependenţă a ţărilor europene faţă de superputerea americana7.  

Este interesant de reţinut că ideile şi concluziile acestor studii sunt întotdeauna nuanţate, în 
ciuda influenţei Şcolii Analelor, în câmpul intelectual al profesorului Buşe şi că ele pot contribui la 
modelarea tinerilor istorici din România şi poate nu numai a lor. Una dintre acestea ne arată că 
influenta economiei, fie ea importantă pentru relaţiile internaţionale şi neglijată până atunci de 
istoria diplomatică tradiţionalistă, nu trebuie tratată linear, mecanic, determinist sau univoc. Să 
subliniezi importanţa economiei nu înseamnă să negi importanţa deciziei de ordin politic în tratarea 
istoriei relaţiilor internaţionale. Studiile consacrate de autorul prezentului volum de studii Mişcării 
de Nealiniere sau modului cum elita politică şi intelectuală din România s-a raportat la ideea de 
unitate a continentului european ne arată că factorul politic a jucat, până la urmă, rolul hotărâtor. 

Referindu-se la factorii care au impus în mentalul colectiv european ideea de Europă unită, 
Constantin Buşe afirmă: „Impunerea ideii de federalizare a Europei s-a făcut treptat şi cu 
dificultate, deoarece popoarele care şi-au dobândit dreptul de a avea propriul stat sau cele care şi-
au desăvârşit unitatea statală se lăsau greu convinse că independenţa, integritatea şi suveranitatea 
lor teritorială nu vor fi încălcate sau ştirbite. Este şi cazul României.” 

Celelalte mari teme ale cercetărilor şi studiilor predilecte ale lui Constantin Buşe sunt legate 
de istoria relaţiilor dintre statele continentului latino-american şi cele din Europa, inclusiv cu 

 
3 Cf. Raymond Poidevin, Relaţii economice şi financiare îintre Franţa şi Germania din 189 până în 1914, Pierre 
Guillen, Paris; Împrumuturile marocane din 1902 până în 1904, Paris, 1972; Rene Girault, Împrumuturi ruse şi 
investiţii franceze în Rusia, 1887-1914, Armand Colin, Paris, 1973; Jean-Claude Allain, Agadir 1911: o criză 
imperialistă în Europa pentru cucerirea Marocului, Paris, 1976; Jacques Thobie, Interese şi imperialism francez în 
Imperiul Otoman, 1985-1914, Publications de la Sorbonne, Paris, 1995. 
4 Cf. Georges-Henri Soutou, Aur şi sânge. Scopurile războiului economic din Primul Război Mondial, Fayard, Paris, 1989. 
5 Cf. Jacques Bariety, Relaţiile franco-germane după Primul Război Mondial 1918-1924, Pedone, Paris, 1977; Denise Artoud, 
Problema datoriilor între Aliaţi şi reconstruirea Europei (1917-1929), teza multigrafiată, Universitatea Lille III, 1976. 
6 Cf. Robert Frank, Preţul reînarmării franceze, 1935-1939, Publications de la Sorbonne, Paris, 1982. 
7 Cf. Gerard Bossuat, Franţa, ajutorul american şi construirea europeană 1944-1954, Imprimerie Nationale, Paris, 1982. 
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România. De această dată sunt analizate raporturile dintre unele state latino-americane şi 
continentul european aflat în vâltoarea Primului Război Mondial. Aceste relaţii au fost marcate, în 
opinia istoricului, „de mai mulţi factori şi condiţii, între care relaţiile pe care unele dintre ele le 
aveau nu numai cu statele angajate în conflictul militar, ci şi cu Statele Unite ale Americii, 
structura demografică a unora dintre ele, în care etnicii de origine germană, de exemplu, 
reprezentau un procent însemnat din populaţie, tradiţiile culturale, educaţia politică, educaţia 
militară, propaganda pe care o tabără sau alta o desfăşura în lumea latino-americană.” 

Acestea mize culturale, ideologice sau de ordin cultural, care sunt prezente, în egală măsură, 
de multă vreme la istoricii francezi ai relaţiilor internaţionale, nu sunt accidentale în cercetarea 
distinsului istoric român. Asupra raportului dintre cultură şi relaţiile internaţionale au fost 
întreprinse doua feluri de cercetări istorice: cele care conduc spre „acţiunea culturală” a statelor8, 
spre politica lor de influenţă, putere, prin prezenţă şi diplomaţie culturală şi cele care, în lucrările lui 
Michel Espagne şi Michael Werner, tratează „transferurile culturale”9 de la o societate la alta fără 
să se treacă, neapărat, prin mediere statică. În studiile consacrate istoriei relaţiilor internaţionale, 
Constantin Buşe a ţinut cont de ambele tipuri de influenţă. Din acest punct de vedere, istoria 
relaţiilor internaţionale, în varianta lor clasică, tradiţională, trebuie în întregime reînnoită. 

Acest fapt nu înseamnă că studiul temelor clasice, precum politica externă românească, politicile 
externe ale unui stat sau altul, relaţiile bilaterale, rolul unui personaj sau al altuia în medierea dintre 
politica internă şi politica externă a ţării sale trebuie să fie abandonate. În scrierile istorice ale 
profesorului Constantin Buşe se evidenţiază punctul de vedere „naţional”, precum şi cel de stat-naţiune 
sau de state-naţiuni; totuşi, relaţiile multilaterale şi organizaţiile internaţionale sunt departe de a fi 
neglijate, iar forţele sau interacţiunile „transnaţionale” încep, în sfârşit, să fie gândite istoric.  

Concluzia academicianului Florin Constantiniu privind importanţa, pentru istoriografia 
românească din zilele noastre, a contribuţiilor publicate de Constantin Buşe în volumul Din istoria 
relaţiilor internaţionale. Studii este mai mult decât grăitoare. În Cuvântul înainte, acesta afirmă: „În 
istoriografia română din zilele noastre, devenită – spre paguba ei – un câmp de bătălie, profesorul 
Constantin Buşe aduce un suflu de profesionalism constructiv, de seninătate în discuţii, fie şi polemice, 
de obiectivitate şi seriozitate. Din această ţinută de istoric şi de intelectual autentic s-a născut, am 
spune pe tăcute şi neştiute, o operă impunătoare, de o mare varietate, mărturie a interesului diversificat 
al autorului: istorie economică, istorie politică, istorie diplomatică, istorie a ideilor.” 

Sunt doar câteva din motivele pentru care considerăm că istoriografia românească şi-a 
îmbogăţit patrimoniul cu o carte de autentică valoare ştiinţifică, un instrument de cunoaştere 
indispensabil tinerilor care vor să păşească pe terenul dificil şi spectaculos al cercetării istorice. 

 
 
 
 
 

 
8 Cf. Albert Salon, Acţiunea culturală a Franţei în lume. Analiză critică, teză de doctorat, Universitatea Paris I-Panthéon-
Sorbonne, 1981; Annie Guenard, Prezenţa culturală franceză în Europa Centrală şi Estică, 1938-1940 şi 1945-1949, 
Publications de la Sorbonne, Paris, 1991; A. Dubosclard / L. Grison / L. Jeanpierre / P. Journaud / C. Okret / T. Trimbur, Între 
rezonanţă şi reciprocitate. Contribuţii la istoria diplomaţiei culturale, Publications de la Sorbonne, Paris, 2002. 
9 Michel Espagne / Michael Werner (dir.), Transferuri: relaţiile interculturale în spaţiul franco-german (sec. XVII şi sec. 
XIX), cercetare asupra civilizaţiilor, Paris, 1988; Michel Espagne, Transferurile culturale franco-germane, PUF, Paris, 1999. 
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