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IDEOLOGIE ŞI REGIM POLITIC
ÎN OPERA LUI DIMITRIE CANTEMIR
Valentin CONSTANTINOV

Abstract: This paper focuses on the ideological and political issues in the vast opera of the moldavian
scholar prince Dimitrie Cantemir. Middle Age chroniclers and modern historians like Nicolae Iorga noted
the frugality and modesty of the new prince when he rose to power in 1710. Dimitrie Cantemir’s short rule
principles epitomised both tradition and innovation. In his works he made a thorough evaluation of the
political and legal settlement of his time in the little Romanian Principality. Dimitrie Cantemir considers
that the absence of the salic rule as one of the major drawbacks of the Moldavian Principate hereditary
system. The election of the Moldavian princes was previously a prerogative of the nobility, the great court
boyards.The Moldavian prince also notes the rigid observance by the Ottoman authorities of the byzantine
emperors coronation ceremony for the investment of the Moldavian and Wallachian princes. The same
goes for the structure of the Moldavian court and legal system. Cantemir deplores the situation of Moldova
under the rule of the Ottoman Empire. Moldavian rulers were named and removed by the will of the
ottoman vizier.

Keywords: boyards, dinasty, election, hereditary, ideology, Ottomam Empire, prince, Moldavia, vizier.

Cuvinte cheie: alegere, boieri, dinastie, domnitor, ideologie, Imperiul Otoman, moştenire, Moldova, vizir.

Personalitatea lui Dimitrie Cantemir văzută de contemporani

Nu putem fără această introducere să cunoaştem adevărata dimensiune a operei lui
Dimitrie Cantemir. Atent observator al realităţilor ideologice în timpul în care a trăit şi
activat, fiul de domn şi domnul Moldovei a realizat o veritabilă enciclopedie a timpurilor
sale, oferind tabloul real al unor trăiri, sentimente şi aspiraţii poate undeva anacronice, dar
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numaidecât cu o puternică tradiţie. Contemporanii l-au apreciat ca atare, observând
calităţi distinse la Dimitrie Cantemir, chiar în momentul urcării sale pe tron.
Dimitrie Cantemir stăpânea bine arta oratoriei, aşa cum mărturisea Nicolae Costin.
La venirea în scaun Dimitrie Cantemir, „slovesnic” fiind, a cerut cu căldură „să fie unii
către alţii întru dragoste, poftind pre cei bătrâni ca pre nişte părinţi, pre cei de vrâsta sa ca
pre nişte fraţi, pre cei mai tineri ca pre nişte fii, arătând ce ar fi folosul unirii boiereşti”.
Apreciat şi de Nicolae Iorga pentru încercarea de a-i uni pe toţi moldovenii într-un cuget şi
o purtare: „Îndemn ce nu se auzise niciodată în această Moldovă sfâşiată de interese,
mâncată de cumplite uri, în care unii erau pentru Mihai Racoviţă, alţii pentru tânărul
Constantin Duca, ba câte unul şi pentru ţarigrădeanul Nicolae Mavrocordat, fără să uităm
pe anume boieri care, între cele două beizadele lăsate de Constantin Vodă Cantemir,
preferau pe fiul cel mai mare, a cărui înlăturare de la succesiune a încercat s-o explice prin
tradiţia ţării Dimitrie: Antioh Cantemir”1. Calităţile lui Dimitrie Cantemir sunt apreciate şi
de Mustea, logofătul de Divan, care în letopiseţul său menţionează: „au venit mai degrabă
fără gloată, fără de nicio mândrie [...] S-a arătat cătră toţi cu dragoste şi blândeţe, şi pre
toţi boierii îi ţinea la cinste, şi ţara nu o au supărat cu bani, ce prea uşor au lăsat pe săraci,
ca să poată plăti mai lesne”2. Anastase Condoid despre Dimitrie Cantemir: „De Dumnezeu
se teme, bisericile lui le venerează, şi poporul nu-l supără; n-a voit cheltuieli de domnie
nouă şi a înlăturat peste tot darea albinelor şi a viilor. Boierii care de frică sălăşluiau prin
pustiu, de mult curaj s-au întors la ale lor, răsuflând aierul lor părintesc cu toate formele
bucuriei şi mulţumirii. În scurt, străluceşte în Bogdania azi o schimbare a dreptei celui
Prea Înalt, căci a răsărit în ea nou soare de dreptate” 3. Iorga reflectând asupra Sfatului
Domnesc al lui Dimitrie Cantemir preciza tradiţia şi înnoirea: „Alcătuirea Divanului pune
alături boieri mai de veche şi mare vază [...] cu oameni noi, din tineret ...” 4. Totodată
conchidea că sfârşitul domniei venea ca o avalanşă întrerupând o domnie care nutrea
multe speranţe: „Nu odată împrejurări neprevăzute au stricat norocul acestui popor”5.
Ideologia puterii în opera lui Dimitrie Cantemir.
Dimitrie Cantemir care a fost crescut într-un anumit mediu cu spiritul său
enciclopedic are preocupări fireşti de istoriografie. Spiritul critic nu-i lipseşte, iar
consideraţiile sale merită toată atenţia. Totodată, reieşind din principiile scrierii istorice,
unde izvoarele ocupă locul principal, Cantemir critică „nepăsarea strămoşilor noştri,

1

Iorga 1935, 5.

2

Kogălniceanu 1852 III, 43.

3

Hurmuzaki – Iorga XII, 83-85, nr. LI. Traducerea în Iorga 1935, 7.

4

Iorga 1935, 8.

5

Iorga 1935, 9.
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cărora le stătea la inimă mai mult să săvârşească fapte de ispravă decât să descrie, este
vinovată că noi nu putem spune nimic sigur despre cele dintâi vremuri ale neamului
nostru”6. De aici şi nemulţumirea lui Cantemir pentru lipsa izvoarelor şi lipsa cunoştinţelor
despre începuturile noastre statale.
Tradiţia dinastică în alegerea domnului
Enciclopedistului nostru nu-i scapă nici comparaţia cu alte ţări din spaţiul european
unde exista principiul dinastic bazat pe moştenirea tronului: „în timpurile vechi domnia
Moldovei se moştenea şi că nu se făcea vreo alegere mai înainte ca neamul domnesc să se fi
stins [...] acest obicei îl aflăm la toate neamurile de frunte din Europa” 7. Mai târziu, deşi sau produs nişte schimbări în procesul de numire a domnilor, numirea trecând în seama
puterii suzerane, conform opiniei lui Cantemir, boierii din ţară au pretins respectarea
următoarelor principii: turcii pot numi în scaun pe cineva care să fie de os domnesc 8 şi de
lege creştinească9: „Boierii ca să nu mai îndure şi altă dată astfel de soartă au lăsat de
bunăvoie turcilor tot dreptul lor de a alege pe domn numai să fie din os domnesc şi de lege
creştinească”10.
Într-un alt loc din lucrarea sa, Dimitrie Cantemir analizează sistemul de alegere a
domnilor Moldovei, în comparaţie cu statele europene. Pe de o parte, „în Moldova nu se
cunoştea dreptul celui dintâi născut, prin care în ţările europeneşti se ocoleau tulburările
dinlăuntru”. Dar totodată, „legile ţării nu lăsau nici să se împartă domnia la mai mulţi, iar
părintele putea să lase prin diată moştenitor pe acela dintre feciorii săi pe care îl vroia el”11.
Dimitrie Cantemir conchide cele câteva momente ale urcării domnilor Moldovei pe
tron:
1. că de la Dragoş, descălecătorul Moldovei, până la Ştefan cel Mare, atâta vreme cât
Moldova a fost slobodă, domnia s-a dat pe temeiul dreptului de moştenire ;
2. că această datină a fost păstrată de asemenea şi sub turci, cu sfinţenie şi

6

Dimitrie Cantemir 1998, 65.

7

Dimitrie Cantemir 1998, 65.

8

Deşi în istoriografie există opinia conform căreia, prin alegerea lui Miron Barnovschi, „om de ţară şi fără coconi”

(expresie întâlnită în cronica lui Miron Costin 1958, 92) s-a urmărit renunţarea la tradiţia dinastică (Panaitescu 1964,
133-137), credem că aceste opinii sunt eronate (Constantinov 2008, 66-76).
9

Faptul că domnul care ocupa tronul uneia dintre ţările române extracarpatice trebuia să fie creştin a fost respectat cu

stricteţe pentru întreaga perioadă a suzeranităţii otomane. În plus, acest principiu a fost folosit de multiple ori pentru a-i
scoate din lupta pentru scaunul domnesc pe anumiţi pretendenţi la tron, care erau forţaţi să se „turcească” (Hurmuzaki
IV/2, 129, nr. LIX). Despre foştii domni care s-au turcit din aceeaşi cauză, vezi: Iorga 1914. Posibilitatea ca Mihnea II
Turcitul să fi revenit în scaun (Cincheza-Buculei 1989, 476) nu ni se pare reală (Constantinov 2008a, 4).
10

Dimitrie Cantemir 1998, 72.

11

Dimitrie Cantemir 1998, 107.
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nestrămutat, atâta vreme cât a dăinuit neamul Drăgoşeştilor;
3. că după stingerea neamului Drăgoşeştilor12 şi până în vremea Movileştilor turcii
au lăsat boierilor slobodă alegerea domnilor;
4. că moldovenii au ales întotdeauna domn pe unul din copiii sau rubedeniile
domnului răposat13;
5. că după căderea lui Ioan Armeanul şi după trădarea lui Aron, turcii au luat asupra
lor mai întâi întărirea, iar pe urmă şi alegerea domnului, totuşi în aşa chip, încât calea la
scaunul Moldovei nu era deschisă lesne decât celor din os domnesc;
6. că după răzvrătirea lui Miron Barnovschi legea aceasta nu numai că n-a mai
rămas un obicei, dar şi domnia a fost pusă la mezat de turci pentru tot felul de străini14.
Iniţial, alegerea domnului:„din pricina tulburărilor istorice iscate adesea de
mulţimea celor care alegeau, a fost lăsat numai în seama celor şapte boieri mari a marelui
logofăt, celor doi vornici, căpeteniei oştilor sau hatmanului, postelnicului, marelui spătar şi
marelui paharnic[...] Aceştia, îndată după moartea domnului lor, aveau obiceiul să se
adune în divan, să deschidă diata domnului răposat şi dacă în aceasta nu era numit vreun
urmaş, să aleagă un alt domn prin glasul celor mai mulţi dintre ei, dar fără să-l arate
norodului. Când însă unul dintre feciorii domnului era numit domn prin diata părintelui
său, atunci când cei ce făceau alegerea trebuiau să i se supună ca unei legi 15 şi nu mai aveau
slobozenie să aleagă altul”16.
Procedurile obişnuite la alegerea noului domn, „după ce se rânduiau toate în felul
acesta, mitropolitul rupea cel dintâi tăcerea, ţinea o cuvântare de laudă despre domnul
răposat şi-i plângea moartea în numele ţării întregi. După ce sfârşea mitropolitul, marele
logofăt citea cu glas tare în adunare diata domnului, pentru ca, atunci când era numit ca
urmaş fratele mai mic, cel mai mare fiind lăsat la o parte, lucru care se petrecea adesea, tot
omul să ştie că acesta se făcea după voia răposatului, iar nu după bunul plac al boierilor”17.
Domnul făgăduia ţării „milă, dreptate şi apărare”18.
Dimitrie Cantemir se opreşte detaliat şi asupra schimbărilor intervenite atunci când

12

Dimitrie Cantemir face o confuzie confuzie, crezând că Bogdan Întemeietorul face parte din aceeaşi dinastie ca şi

Dragoş.
13

În Ţara Moldovei funcţionează dreptul bizantin prin care oricine de os domnesc are dreptul să urce pe tronul Ţării

Moldovei.
14

De fapt scoaterea la mezat a domniilor celor două ţări române este constatată încă de la sfârşitul secolului al XVI-lea

(Hurmuzaki IV/2, 112, nr.XXXVI “Li governi della Vallachia et Bogdania...hora sono dati a quelli offeriscono maggior
tributo”.)
15

Cunoaştem însă numeroase cazuri în care se iscau neînţelegeri pentru candidatura celui ales. Un asemenea conflict are

loc chiar spre sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare: Esarcu 1874, 103.
16

Dimitrie Cantemir 1998, 78.

17

Dimtrie Cantemir 1998, 78-79.

18

Dimitrie Cantemir 1998, 81.
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Ţările Române intră sub suzeranitatea şi deplânge situaţia în care a ajuns Ţara Moldovei:
toate au căzut în neorânduială din cauza cârmuirii silnice a turcilor, care au luat dreptul
boierilor de a-şi alege domnul. Principele moldovean dă o caracteristică realistă a
motivelor schimbării dese a domnilor: a) marele vizir îl urăşte pe domnul precedent; b)
domnul precedent s-a făcut vinovat cu ceva; c) pe timp de pace domnia se dă celui care
oferă mai mulţi bani, iar pe timp de război „care este mai vestit pentru credinţa şi vitejia
lui”19.
Motivele evocate de marele vizir pentru mazilirea domnului din scaun sunt:
1.

Domnul apasă pe supuşii măriei sale <adică sultanului n.ns.>. Prin urmare

boierii din ţară sunt nevoiţi să pribegească prin ţările vecine, iar unii au venit chiar la
curtea împărătească pentru a cere dreptate.
2. Adevărat sau nu, dacă trebuie marele vizir născoceşte aşa ceva20.
3. Alte „păcate” - domnul se împotriveşte să plătească haraciul, nu îndeplineşte
bine poruncile sultanului.
4. Pe noul domn marele vizir îl ştia: „bărbat drept, cu credinţă, viteaz şi vrednic de
milostenia aceasta”21.
Noul domn s-a arătat ca un bărbat drept, cinstit şi cu credinţă împărăţiei otomăne 22.
Noul domn primea indicaţii de la vizir: „prietenii noştri şi duşmanii noştri <ai turcilor
n.ns.> să fie ai tăi”, noul domn trebuie să fie bun judecător: „să aperi pe cei drepţi, pe cei
ticăloşi să nu-i ierţi”, iar haraciul şi peşcheşurile trebuiesc plătite la timp. Îndeplinirea
tuturor punctelor mai sus arătate va aduce noului domn „mila împărătească”, iar dacă
domnul va proceda altfel avea să aibă „un sfârşit nenorocit”23. În afara palatului marelui
vizir, proaspăt alesului domn român i se arată toată cinstea şi onoarea24.
Situaţia specială creată după cucerirea celorlalte state creştine din Balcani,
instaurarea statutului suzeranităţii otomane şi nevoia confirmării domniei în capitala
Imperiului Otoman a produs un efect oarecum neaşteptat – domnii Moldovei şi Ţării
19
20

Dimitrie Cantemir 1998, 81-82.
A se vedea de exemplu schimbarea lui Alexandru Coconul, fiul lui Radu Mihnea, care domneşte foarte puţin timp în

Moldova – jumătate de an, dar este schimbat, fiind acuzat că nu poate conduce ţara. În realitate, motivul principal a fost
acordul care trebuia să fie încheiat cu polonezii în această perioadă şi care au condiţionat, încheierea noului acord cu
otomanii printre altele şi cu înlocuirea lui Alexandru Coconul cu Moise Movilă (Constantinov 2008b, 66-76).
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Dimitrie Cantemir 1998, 82.
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Dimitrie Cantemir 1998,84.

23

Dimitrie Cantemir 1998,84.
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Dimitrie Cantemir 1998, 86: „Oricine îl vede pe domn călare, fie turc, fie dreptcredincios, chiar dacă şade jos în

dugheana lui, trebuie să se scoale în picioare, să-şi pună mâinile cruce pe piept şi să-şi plece capul; ba mai mult, după ce a
trecut de poartă, toate străjile ienicerilor sunt aşezate în rânduială de căpeteniile lor şi se închină domnului care trece, ca
şi marelui vizir, plecându-şi capul, punându-şi mâna dreaptă pe piept şi lăsându-şi jos poala dinainte a hainei, care lucru
este la ei semn de cea mai mare cinstire şi prin care se înţelege că îl cinstesc într-atâta pe domn, încât stau cu picioarele
acoperite în faţa lui şi nu s-ar clinti din loc decât la porunca sa”.
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Româneşti primesc statutul nescris de tutelatori ai ortodoxiei şi cinstiţi asemeni
suveranilor bizantini de altă dată. Astfel, după procedurile de numire la curtea marelui
vizir şi apoi de confirmare la curtea sultanului, domnul ales este uns în domnie în marea
biserică a patriarhiei unde se repetau practicile obişnuite la încoronările împăraţilor
bizantini25.
Obiceiurile religioase sunt continuate şi în ţară după aceeaşi formulă ca şi în
Constantinopol, adică cele obişnuite la înscăunarea împăraţilor bizantini. La venirea în
ţară boierii din Ţara de Jos, încă de la Galaţi îl conduc pe domnul ales până la Iaşi. Aici în
biserica Sfântul Nicolae domnesc, domnul este întâlnit de mitropolit şi alte feţe bisericeşti
care îndeplinesc aceleaşi ceremonii ca şi cele de la Constantinopol, adică cele obişnuite
odată la înscăunarea împăraţilor creştini26.
Se pare că otomanilor statutul de protectori ai creştinilor ortodocşi din imperiu pe
care l-au obţinut în scurt timp domnii români nu le provoca oarecare bănuieli. În plus, ei
au găsit şi o întrebuinţare utilă pentru propria lor ideologie politică. Ei, sultanii, conform
teoriei lor, sunt deasupra lumii creştine, sunt stăpânii acesteia şi ei pot să ofere această
supremaţie oricui cred ei că merită. Actul de numire a domnilor români în scaun a
sultanului este sugestiv în acest fel.
Dimitrie Cantemir oferă textul stereotip al acestuia prin care sultanul apare în
ipostaza de conducător al lumii creştine peste care pune un „voievod prea ales şi de frunte,
din neamul care crede în Isus Nazarineanul”, pentru care cel ales trebuie „să poarte grijă
părintească de boierii de orice rang ar fi ei, de aceia care sunt puşi peste ţinuturi şi de toţi
supuşii săi, să-i apere şi să le ia partea, asemenea să împlinească fără zăbavă poruncile
noastre şi să ne slujească în toate chipurile cu credinţă şi cuget curat. Vouă iară vă
poruncim să-i fiţi ascultători şi supuşi în toate, să împliniţi cu hărnicie şi de îndată tot ce vă
cere la porunca noastră. Cine se va arăta îndărătnic şi fără cuviinţă şi se va împotrivi să dea
ascultare poruncilor sale, oricare i-ar fi rangul, răutatea şi îndărătnicia aceluia slobod este
s-o pedepsească cu spada sau să-i dea orice altă osândă îi va plăcea”27.
Privitor la pretenţiile polonezilor şi ale ungurilor că odată Moldova a fost supusă lor,
Cantemir spune că acestea nu erau decât „legături de prietenie, în afară de aceasta, s-a
întâmplat de câteva ori că un domn a fost scos din scaun sau câteodată a fost omorât de
boierii înţeleşi între ei, fie din pricina tiraniei sale, fie din pricina unei alte răutăţi. Dar

25

Dimitrie Cantemir 1998, 87-88 „Patriarhul îi pune patrafirul pe cap şi, după ce îi citeşte rugăciunea orânduită

odinioară la încoronarea împăraţilor.... După aceea domnul se scoală în picioare şi se întoarce la strana sa, în vreme ce
psalţii cântă polihronul: "Doamne, Dumnezeul nostru, dă-i viaţă lungă binecredinciosului, preaînălţatului şi
prealuminatului voievod şi domn al întregii Moldove, domnul nostru cutare. Dă-i Doamne, ani mulţi !"
26

Dimitrie Cantemir 1998, 97-98.
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Dimitrie Cantemir 1998, 98.

12

afară de aceasta, alt chip de a-i lipsi pe domni de scaun nu se ştie” 28. Din aceasta ar rezulta
că „a fi supusă” conform opiniei lui Cantemir ţinea de libertatea suzeranului de a-l scoate
pe domn din scaun şi în locul lui de a-l pune pa altul. În acest caz este interesant modelul
firmanului de mazilire, în care domnii scoşi din scaun sunt numiţi din nou „prea înălţaţi
între domnii cei care cred în Mesia, prea ales între mai marii neamului lui Isus”. În actul
trimis domnului mazilit se spunea că aceasta s-a produs din cauza „lipsei tale de osârdie în
slujba noastră şi a nepăsării tale în împlinirea poruncilor stăpânului nostru împărătesc teai făcut vinovat de tot felul de pedepse şi ispăşiri”29.
Domnii maziliţi la Constantinopol: trăiesc liber, iar dacă sultanul vrea să obţină
bani de la dânsul atunci îl închide în Cele Şapte Turnuri, de unde fostul domn poate să iasă
numai dacă plăteşte o sumă impresionantă de bani. În rest i se poartă cinstea obişnuită
unui domn şi la vizir şi în biserica patriarhiei. Poate să aibă relaţii cu reprezentanţii
diplomatici ai curţilor europene „ai franţujilor, englezilor, ai Ţărilor de Jos, şi ai
Veneţiei”30.
Dregătoriile moldoveneşti îşi au originea conform lucrării lui Cantemir, asemănător
popoarelor vecine ale sârbilor şi bulgarilor, încă înainte de „descălecatul al doilea al
Moldovei”. Aşezământul stabilit în dregătoriile Moldovei s-ar datora obţinerii titlului de
despot şi coroana crăiască de la Ioan Paleologul31.
Comparând curtea organizată de domnii Moldovei cu cea a suveranilor bizantini,
Cantemir ajunge la concluzia că prima s-a făcut după obiceiurile curţii împărăteşti, dovadă
fiind studiul comparativ al curţii domnului Moldovei cu cea menţionată în lucrările
istoricilor greci ai vremii analizate de gânditorul moldovean: „vroind să-şi alcătuiască toată
curtea sa după obiceiurile curţii împărăteşti. Acestei povestiri lesne îi va da crezământ
oricine va voi să asemuiască dregătoriile de la curtea vechilor împăraţi greci, despre care
Curopalates şi Georgius Codinus l-au scris într-o carte osebită, cu stările de astăzi ale
boierilor din Moldova. Căci şi la unii, şi la alţii va da de aceleaşi titluri şi aceleaşi dregătorii
ale boierilor cei mari ai ţării, care şi când stau alături de domn în divan, ca şi atunci când
împlinesc poruncile sale ca oblăduitori ai ţinuturilor, slujesc curtea şi îi dau faimă: De
aceea ei se împart şi astăzi la moldoveni, ca şi înainte vreme la greci, în boieri de sfat sau
sfetnici şi boieri de divan, pe care i-am putea numi ascultători”32. Fastul curţii, anvergura
manifestărilor de curte amintesc şi ele de cele obişnuite cândva la curtea împăraţilor
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Dimitrie Cantemir 1998, 108.
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Dimitrie Cantemir 1998,109-111.
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Dimitrie Cantemir 1998, 114-115.
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Dimitrie Cantemir 1998, 116. Sugestivă este şi explicaţia dată de Cantemir pe care pentru lipsa izvoarelor îl îndeamnă

să critice încă odată „lenevirea istoriografilor moldoveni” pentru care am şti mai multe din realităţile acelor vremuri.
32

Dimitrie Cantemir 1998, 117.
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bizantini33.
Modelele bizantine sunt aplicate şi în domeniul legilor, unde aşa cum spune
Cantemir, „la moldoveni s-au ivit două feluri de legi: una scrisă, întemeiată pe legile
împăraţilor romani şi ţarigrădeni şi pe hotărârile soboarelor bisericeşti, şi una nescrisă,
care ar putea fi numită datina norodului”.
Domnul este judecător suprem. În Moldova există pretenţia unei judecăţi
nepărtinitoare chiar şi marele logofăt poate fi dat în judecată. Judecăţile mai mici le judecă
boierii. În cazul în care boierul a judecat greşit atunci domnul îl pedepseşte aspru pe
acesta. Dacă cel care vine la judecata repetată nu are dreptate atunci este aspru pedepsit 34.
Opera lui Dimitrie Cantemir este importantă din toate punctele de vedere, iar
opţiunile şi poziţiile sale în problema ideologiei politice în Ţara Moldovei, iar prin extensie
putem extinde această poziţie şi asupra Ţării Româneşti, oferă o imagine asupra unui
compartiment important al vieţii politice, sociale şi culturale din acest spaţiu.
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„CULTUL” CRANIULUI URSULUI DE PEŞTERĂ
ÎN PALEOLITICUL MIJLOCIU DIN EUROPA
Dr. Florin DUMITRU

Abstract: The cave bear skull cult during the Middle Paleolithic in Europe. The cave skull cult practiced by
the Neanderthal man was a highly debated issue in the twentieth century. The subject was a great public
success, which determined the publishing of numerous books, the launching of movies and comics,
promoting thus a spectacular but profoundly erroneous picture of the Neanderthal man. There are a
number of aspects regarding the excavations made by workers lacking the basic archaeological knowledge,
the records mediocrity and the natural process of storage or the disturbances caused by animals, which
can determine curious arrangements of the skulls. Currently, the issue is considered closed by most experts.
In the last thirty years there have been found bear skulls following modern systematic archaeological
excavations. There is no more room for interpretations according to the manner in which the discovered
materials have been registered, drawn and photographed. The recent discoveries from Broion Cave and
Bears Cave from Ponte di Vieja + Italy as well as from Cioarei Cave or the Cold Cave + Romania, bring
again into discussion the issue of the existence of some symbolic manifestations having the bear as a central
element. In 1987, C. Lascu discovered in the Cold Cave a structure composed of four skulls shaping a cross,
sealed by a calcite crust and dated at over 70,000 years. Currently, the issue is considered closed by most
experts. In 1987, C. Lascu discovered in the Cold Cave a structure composed of four skulls shaping a cross,
sealed by a calcite crust and dated at over 70,000 years.
Key words: cave bear cult, Middle Paleolithic, Neandertal, Paleolithic art, Ursus spelaeus.
Cuvinte-cheie: artă paleolitică, cultul ursului de peşteră, Neandertal, paleolitic mijlociu, Ursus spelaeus.

Introducere

Spre deosebire de paleoliticul superior, siturile musteriene din Europa nu au
furnizat nici o urmă de artă conservată în descoperirile arheologice. Înţelegem prin aceasta
- arta ca o manifestare grafică sau plastică din universul exterior, percepută de om, ca o
expresie simbolică a gândirii sale, nu doar o materializare a sentimentului estetic, de
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exemplu în simetria uneltelor litice, care a apărut la Homo erectus sub forma bifacialelor
elaborate după necesitatea lor funcţională (Mellars 1996).
Dacă omul de Neandertal a prezentat în comportamentul său elemente ce ar fi putut
avea conotaţii simbolice sau dacă a realizat obiecte ce pot fi considerate „de artă” este încă
discutabil, cert este însă că arta nu a constituit o componentă culturală la fel de bine
conturată ca în cazul lui Homo sapiens sapiens.
Deşi în musterian arta figurativă lipseşte cu desăvârşire, iar obiectele de podoabă sunt
mult prea rar prezente comparativ cu numărul de situri cercetate pe continentul european, nu
putem concluziona că omul de Neandertal nu avea capacităţi cognitive necesare manifestării
unei forme, cel puţin rudimentare de artă. Descoperirile din siturile chatelperroniene susţin
acest lucru: omul de Neandertal asimilează o serie de elemente culturale alogene şi se
dovedeşte a fi capabil de a dezvolta un comportament similar oamenilor moderni.
Dacă omul de Neandertal ar fi dispus de un sistem eminamente diferit, prezenţa
obiectelor de podoabă chatelperroniene ar fi greu de explicat. Utilizarea coloranţilor minerali
pentru tatuajul corporal pare indiscutabilă la omul de Neandertal după cum demonstrează
descoperirile din Peştera Cioarei. Semnificaţia simbolică rămâne însă ambiguă. Există doar
ideea acestei expresii figurative a unui comportament spiritual de dimensiuni imprecise.
Musterienii manipulează frecvent materiile dure de origine animală şi acţionează asupra
acestora într-o gamă largă de gesturi eficace în cadrul activităţilor nutriţionale. Prelucrarea lor
în sens simbolic implică o necesitate psihică şi capacităţi tehnice adecvate. Strierea pentru
suspendare a unui pandantiv putea fi uşor o continuare a unor gesturi notorii.
Descărnarea oaselor cu ajutorul utilajelor litice putea duce uneori la striuri paralele,
iar de aici până la serii intenţionate, pasul este mic. Exemplele sunt rare şi discutabile: La
Ferrassie, Marillac, La Chaise, Pech de l’Azé II. Un alt aspect cultural foarte discutat legat
de capacităţile cognitive şi simbolice al omului de Neandertal a fost practicarea (pretenţios
denumitului)„cult al craniului ursului de peşteră
„Cultul craniului ursului de peşteră”
Putem considera că este un proces firesc acela ca necunoscutele rezultate dintr-o
neînţelegere sau o lipsă a informaţiilor ştiinţifice să determine apariţia unor mituri ce
devin foarte populare în societate, fără însă a prezenta vreun element veridic. „Cultul
ursului de peşteră” a intrat în literatura de specialitate ca un astfel de mit. Omului de
Neandertal i s-a atribuit implicarea în procesiuni religioase ce presupuneau sacrificarea
urşilor şi depunerea lor ritualică în peşteri. Răspândirea acestui mit a fost rapidă, în scurt
timp, au apărut filme, cărţi şi benzi desenate reprezentând pe omul de Neandertal - „omul
peşterii” într-un conflict permanent cu ursul pe care îl respectă şi „sanctifică” (fig. 1, 2, 3).
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Acest mit este privit astăzi de majoritatea paleoliticienilor ca un „caz” rezolvat,
argumentul cel mai important fiind acela că majoritatea săpăturilor realizate înainte de 1950
erau făcute de muncitori necalificaţi şi nesupravegheate în permanenţă de arheologi, care
obişnuiau să vină doar sporadic pentru a „culege” strict materialul litic, deja triat de salahori.
La aceasta se adaugă modalităţile rudimentare de recuperare a informaţiilor, de
reprezentare grafică a profilelor sau contextelor arheologice (Chase 1987). Aceasta este situaţia
săpăturilor din peştera elveţiană Drachehöhle, cea de la care a pornit ideea de „cult al ursului
de peşteră”. Săpăturile arheologice din peştera Drachehöhle din anii 1917-1920 conduse de E.
Bächler au evidenţiat existenţa unor cantităţi uriaşe de oase ce au aparţinut unui număr de
peste 30.000 de urşi. Acest lucru este impresionant, având în vedere dimensiunile relative
reduse ale peşterii ce este compusă din trei săli succesive şi o lungime totală de 70 de metri. În
cea de a două sală, Bächler notează existenţa unor structuri înalte de aproximativ 80 de cm,
construite prin suprapunerea de plachete de calcar ce formau împreună cu peretele peşterii
„casete” în care se găseau oase de urs, în special cranii şi oase lungi (Maringer 1958).
Chiar şi ridicarea acestor ziduri (structuri) este extraordinară pentru omul de
Neandertal, în condiţiile în care până acum nu s-au găsit decât simple amenajări de vatre
prin dispunerea cvasi-circulară a câtorva pietre (Combe Grenal) (Binford 1968). Bächler a
descoperit şase casete pline cu oase de urs. Una dintre acestea se remarca prin faptul că în
interiorul ei erau dispuse şapte cranii cu botul îndreptat spre intrarea în peşteră. Caseta avea o
formă rectangulară, cu latura de aproximativ un metru şi era acoperită de o lespede de calcar.
În cea de a treia sală şase cranii de urs erau depuse în nişe naturale din pereţii peşterii pe nişte
plăci de piatră şi pe laturi erau „protejate” de plachete, iar unul dintre cranii avea un femur
introdus prin arcada zigomatică. Pentru a-l introduce prin acest orificiu femurul trebuie rotit
la 90 de grade, ceea ce face imposibilă pătrunderea sa accidentală.
Toate aceste descrieri au intrat rapid în circuitul ştiinţific, şi nu numai, iar „cultul
ursului de peşteră” a devenit unul dintre elementele particulare ale vieţii simbolice a
omului de Neandertal. Problema fundamentală care se ridică este maniera în care au fost
recuperate informaţiile din peşteră, informaţii pe baza cărora s-a construit scenariul
acestui „cult” (Pacher 2002).
Săpăturile de pe şantierele arheologice de la începutul secolului XX se făceau exclusiv
de către muncitori cu ajutorul uneltelor de minerit, acest lucru întâmplându-se şi în peştera
Drachehöhle. Bächler nu supraveghea în permanenţă săpăturile iar în vizitele sale analiza
materialul litic sau obiectele deosebite descoperite şi nota observaţii legate de stratigrafie. Nu
există măsurători sau planuri cu amplasarea „casetelor” ci doar descrieri pe baza relatărilor
muncitorilor, care distruseseră deja, înainte de venirea specialistului, contextul arheologic.
După cum constată J.-P. Jequier (1975) în majoritate peşterilor săpate până în 1950, în
care s-au descoperit astfel de urme, nu există înregistrări publicate de la faţa locului în
carnetele de săpătură, ci descrieri ulterioare lipsite de detalii importante. Jequier a constatat în
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studiul său numeroase neconcordanţe între descrierile publicate de Bächler şi însemnările
asistentului său T. Nigg ce a condus practic săpăturile dar care nu au fost niciodată publicate.
Cea mai importantă constatare este aceea că, acolo unde Bächler observă ziduri
construite din plachete, Nigg nu descrie decât blocuri de calcar ce nu atrag prin nimic
atenţia şi nu vede nici vreo legătură cu depozite concentrate de cranii sau oase lungi.
Faptul că informaţiile au fost manipulate în vederea consolidării acestui mit este
demonstrată de însăşi evoluţia reprezentărilor grafice ce prezintă cista în care au fost
descoperite craniile orientate către intrarea peşterii. În desenul din 1940 numărul şi poziţia
craniilor diferă faţă de publicaţia iniţială din 1923 precum şi poziţia plachetelor ce compun
„zidul” care acum sunt verticale, şi nu orizontale (Le Tensorer 1998).
În perioada interbelică se constată o răspândire a acestui mit în rândurile
cercetătorilor ce desfăşurau săpături arheologice în peşteri şi apar numeroase descoperiri
de acest tip care confirmau practic existenţa cultului: Wildenmannlisloch – 1925 (Elveţia),
Petershöhle - 1923, Hellnichhöhle - 1938, Reyersdorf - 1938, (Germania), Salzofenhöhle 1924, Drachenhöhle - 1931 (Austria). Deşi în momentul de faţă este general acceptat faptul
că în peştera Drachehöhle nu există urme care să ateste existenţa vreunei practici
simbolice legate de Ursus spelaeus, este important de constatat faptul că mitul construit de
Bächler a deschis calea enunţării de teorii şi ipoteze, bazate de cele mai multe ori pe
conjuncturi sedimentologice naturale, cu privire la gândirea religioasă şi comportamentul
simbolic al omului de Neandertal.
Ed. Kobi consideră încă din 1951 că articolul lui Bächler prin care construieşte
„cultul craniului ursului de peşteră” este foarte interesant, dar din punct de vedere
psihologic, pentru că permite observarea formării unei legende contemporane pornind de
la elemente ce sub rigoare ştiinţifică nu sunt credibile şi pune interpretările „simbolice”
legate de acest cult pe seama unor conjuncturi „inocente” având în vedere faptul că din
majoritatea peşterilor au fost recuperate cantităţi uriaşe de oase de urs (Koby 1951, 1953).
O serie de descoperiri relativ recente din Italia sau România au scos la lumină noi
elemente ce amintesc de „cultul ursului”. În peştera Broion din Vicenza s-au descoperit oase,
unelte, cenuşă într-o cavitate din perete şi au fost interpretate de P. Leonardi (1989) drept
un „altar” pe care au fost depuse ofrande. Într-o altă peşteră din Italia, din Ponte di Vieja, au
fost găsite un craniu de urs şi două oase lungi dispuse de o parte şi de alta a acestuia (fig. 4).
În jurul „ansamblului” pare să fi fost construită o casetă din pietre (Lascu, Puşcaş 2002).
Săpăturile arheologice din peşterile carpatice au scos la lumină cantităţi apreciabile
de oase ce au aparţinut speciei Ursus spelaeus, însă doar în puţine cazuri dintre acestea s-a
acordat atenţie materialului arheozoologic şi a fost supus studiului, cum este cazul Peşterii
Cioarei (Terzea 1987). Aici au fost înregistrate mai multe situaţii în care cranii şi oase de
urs, ocru şi unelte litice se găseau în contexte sedimentologice cel puţin interesante pe care
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autorul descoperii lor, M. Cârciumaru le consideră „a fi susceptibile de interpretări legate
de cultul craniului ursului de peşteră” (Cârciumaru 2000, p. 171).
În secţiunea IV, din 1980, la o adâncime de 315 cm, între stratul H şi G s-au
descoperit două cranii de Ursus spelaeus care erau dispuse cu calota craniană în sus, opuse
în regiunea occipitală, formând o linie dreaptă, astfel încât extremităţile ansamblului,
reprezentate de segmentul dentiţiei pe care se plasează incisivii, indicau cu aproximaţie
estul, respectiv, vestul (fig. 5). Craniile se găseau la acelaşi nivel şi erau aproape lipite unul
de celălalt iar imediat deasupra lor se găsea o vatră destul de subţire şi o lespede de calcar
ce acoperea parţial pe unul dintre ele. M. Cârciumaru consideră că, deşi stratigrafic se
găsesc în stratul G, ele sunt în strânsă legătură cu stratul superior H, datat la
48.000+1800/ -1500 şi bogat în material litic atribuit musterianului, presupunându-se că
au fost depuse într-o groapă săpată special în scopul acesta şi acoperită cu lespedea de
calcar după care s-a amenajat vatra.
Din stratul K a fost recuperat în anul 1986 un craniu de Ursus spelaeus ce se găsea
dispus pe o direcţie asemănătoare cu cele din secţiunea IV, Est-Vest, având calota craniană
în jos. În partea dinspre vest, unde se găsea mandibula, a fost descoperită o vertebră iar un
femur se găsea perpendicular pe craniu. Stratul K a furnizat puţin material litic şi a fost
datat la 47.200+2.900/-2.100 B.P. (GrN 15.052).
O altă situaţie în care un craniu de urs se găsea într-o conjunctură deosebită a fost
înregistrată în secţiunea XV săpată în 1990 – un craniu era încadrat de un nucleu de diorit,
un racloir şi un vârf de cuarţit, toate musteriene.
Din nivelul cultural aparţinând paleoliticului superior din stratul O mai sunt două
situaţii neobişnuite în care cranii de urs sunt înconjurate de numeroase fragmente de ocru
sau de canini şi oase lungi.
Autorul descoperirilor, M. Cârciumaru, consideră că situaţiile descoperite în Peştera
Cioarei, mai sus enumerate, „readuc totuşi în actualitatea cercetării arheologice din
România un fenomen interesant care, dacă îşi va dovedi autenticitatea, va reprezenta o
reală contribuţie la conturarea gândurilor şi trăirilor acelor oameni, care în urmă cu
40.000 – 50.000 de ani începeau să intre tot mai mult sub incidenţa proceselor magice
ce îi vor stăpâni şi vor dăinui milenii de acum încolo, până la apariţia unei religii, la
început grosiere şi mai puţin definite, apoi din ce în ce mai subordonată unei unice
«Fiinţe Supreme»” (Cârciumaru 2000, p. 173).
O echipă de speologi condusă de Cristian Lascu a descoperit, în anul 1987, într-un
pasaj uscat al Peşterii Rece din Munţii Bihor, numeroase oase şi cranii de urs ce au
aparţinut cu precădere unor exemplare tinere, doar două cranii fiind de urşi adulţi.
Majoritatea acestora erau acoperite de o crustă de calcit groasă de 10-30 mm. Au fost
identificate câteva situaţii care au atras atenţia prin aparenta „aranjare” a oaselor sau
craniilor. Astfel, la intrarea în acest pasaj uscat al Peşterii Reci se găsea un craniu de urs
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aşezat pe o lespede de calcar, fără a mai exista şi alte resturi osoase în apropiere. În
următorii 40 de metri ai peşterii se găsesc numeroase elemente osteologice de urs, dintre
care cele mai multe sunt concentrate într-o nişă. La baza peretelui opus nişei, C. Lascu
menţionează descoperirea unei lamele provenite dintr-un dinte de mamut (Lascu, Baciu et
al. 1996). Smalţul bine prezervat este acoperit de o peliculă neagră şi mai conţine un
amestec de argilă cu fibre vegetale. Se consideră că prezenţa acestui fragment de dinte în
peşteră, deşi nu este prelucrat, confirmă prezenţa umană aici.
Cea mai importantă descoperire din această peşteră se găseşte în centrul pasajului şi este
reprezentată de un ansamblu în formă de cruce compus din patru cranii de urşi tineri. Craniile
se găsesc cu boturile îndreptate spre exterior şi cu calota craniană în sus, iar unul singur cu ea în
jos (fig. 6). Ceea ce este foarte important de menţionat este că această structură deosebită este
„sigilată” de o crustă de calcit. S-au făcut datări radiocarbon pe material obţinut din două
maxilare la Universitatea din Texas iar vârsta obţinută depăşea limita de 40.000 de ani.
Peştera conţine o cantitate apreciabilă de material osteologic, ce aparţine exclusiv
speciei Ursus spelaeus. Cea mai mare parte este reprezentată de cranii, peste 50, care au
aparţinut unor exemplare tinere – 80% dintre ele cu dimensiuni cuprinse între 20-25 cm.
Autorii descoperirii subliniază faptul că în afară de aceste cranii şi oase de urs nu au mai
fost descoperite oase aparţinând altor animale sau elemente care să indice prezenţa
umană: urme de paşi, material litic, vetre, reprezentări parietale, oase incizate etc.
Singurul element ce a aparţinut unei alte specii este lamela de smalţ, a cărei descoperire ar
putea sugera prezenţa umană în peşteră.
În momentul de faţă este imposibil de argumentat ce tip uman a adus fragmentul de
dinte în peşteră. Dacă ar exista o legătură directă între aceasta şi ansamblul de cranii, a căror
crustă de calcit ce le acoperea a fost datată la 75.000-85.000 B.P. prin U/Th, atunci am
înclina să credem că omul de Neandertal a fost cel ce a aranjat craniile în formă de cruce.
Concluzii
Putem spune că subiectul legat de existenţa unor practici simbolice legate de ursul
de peşteră nu trebuie definitiv închis, deşi în momentul de faţă comunitatea ştiinţifică îl
priveşte cu scepticism. Trebuie avut în vedere că majoritatea criticilor s-au îndreptat
asupra descoperirilor de până în anii 1950.
S-au invocat faptul că săpăturile au fost realizate de muncitori lipsiţi de cunoştinţe
arheologice, mediocritatea înregistrărilor (Chase 1987) şi că procese naturale de depozitare
sau perturbările provocate de animale pot determina dispunerea craniilor în ansambluri
nefireşti (Leroi-Gourhan, 1964, Stiner, 1998, Lascu, Puşcaş, 2002).
De asemenea a fost contestat, pe bună dreptate, şi entuziasmul cu care a fost
asimilată de arheologi teoria lui E. Bächler care a determinat în mai puţin de 20 de ani,
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îmbrăţişarea de către publicul larg a imaginii unui om de Neandertal care practica ritualuri
religioase complexe. La baza acestui scenariu stând craniile de Ursus spelaeus descoperite
în peşteri în circumstanţe nefireşti, circumstanţe ce au putut fi relativ uşor explicate ca
fiind de fapt procese depoziţionale normale.
În ultimii 30 de ani au mai fost descoperite cranii de urs în urma unor săpături
arheologice sistematice moderne în care înregistrarea materialelor descoperite, desenarea
şi fotografiere lor nu mai lasă loc de interpretări. Descoperirile recente din Peştera Broion
şi Peştera Urşilor din Ponte di Vieja (Italia), precum şi în Peştera Cioarei sau Peştera Rece
(România) fac ca problema existenţei unor manifestări cu caracter simbolic care să fi avut
ca element central ursul de peşteră să revină în discuţie (Lascu, Baciu et al. 1996;
Cârciumaru 2000; Cârciumaru, Niţu et al. 2010).
Trebuie ca relaţia dintre oameni şi urşi să fi fost una complexă având în vedere că
ocupau aceleaşi contexte geografice şi ecologice, chiar şi aceleaşi peşteri iar faptul că ursul
de peşteră era vânat de om este binecunoscut (Münzel, Conard 2004).
Pare imposibil ca Ursus spelaeus să nu fi ocupat un loc important în viaţa spirituală a
omului paleolitic, cel puţin pentru comunităţile umane cu care era în contact direct şi permanent.
Statuetele şi reprezentările parietale confirmă acest lucru, însă provin din faciesurile
culturale ale Paleoliticului superior.
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Fig. 1. Reconstituiri ale „cultului cranului de peşteră” pornind de la descrierile lui E.
Bacheler. Desene de Zdenek Burian, 1950 (după Giacobini 2006).

Fig. 2. Reconstituiri ale „cultului cranului de peşteră” pornind de la descrierile lui E.
Bacheler (după Chase 1987).
25

Fig. 3. Afişul filmului „The clan of the cave bear” realizat în 1986 (după
http://www.cinemagia.ro/filme/the-clan-of-the-cave-bear–clanul-ursilor-10308/
postere/).

Fig. 4. Peştera Urşilor, Ponte di Vieja (Italia). Craniu de urs într-o casetă rectangulară de
pietre (după Lascu, Baciu et al. 1996, p. 28).
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Fig. 5. Boroşteni – Peştera Cioarei. Cranii de Ursus spelaeus (modificat după Cârciumaru
2000).

Fig. 6. Peştera Rece. Cranii de Ursus spelaeus (1, 3 după Lascu, Baciu et al. 1996; 2 după
Cârciumaru, Niţu et al. 2010).

27

Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Seria Istorie – Serie nouă, Anul 2, Nr. 3-4, 2011, p. 28-45
ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343 (print)

ÎNCEPUTURILE ARHEOLOGIEI ÎN MESOPOTAMIA.
ISTORIA REGASITǍ, POPOARE REDESCOPERITE
Drd. Mihaela DRAGOMIR

Abstract: The history of Antiquity could be better known only from the second half of the nineteenth
century when have been discovered and studied unknown or fallen into oblivion civilizations. We can say
without any mistake, that the history of Mesopotamia is a relatively recent conquest. By the eighteenth
century what the world knew consisting only in a few fragments of the Bible and in the few episodes of
texts of Greek or Roman authors, and the testimonies and documents dating from the Middle Ages to the
Age of Enlightenment. These were just a few glimpses of a world whose importance not one intuits, and
Europe and the whole world will find their through the work of the first archaeologists. Suddenly, in 1843,
Europe saw coming out of the darkness of history the Mesopotamia, with its language and its peoples. This
article will present the main stages of the discovery of ancient Near Eastern civilizations. Now the ancient
Near East is considered the cradle of civilization.
Keywords: Archaeology, Near East, Mesopotamia, Paul-Emile Botta.
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Introducere

Istoria Antichităţii a putut să fie mai bine cunoscută abia începând cu a doua
jumătate a secolului al XIX–lea când, rând pe rând, au fost descoperite şi studiate
civilizaţii necunoscute istoricilor sau căzute în uitare.
Dacă până în primele decenii ale secolului al XIX–lea erau cunoscute şi considerate
ca temelie a culturii europene moderne, lumea greco-romană şi lumea ebraică, explorările
efectuate în Orient au făcut cunoscute Europei civilizaţii şi culturi extrem de interesante,
deschizând astfel noi orizonturi. De atunci au fost dezvăluite comorile culturale ale
Egiptului şi apoi ale Asiriei, Babilonului şi Sumerului.
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Ştiam din Biblie despre asirieni ca unelte ale justiţiei divine, despre Turnul Babel,
despre splendida Ninive şi despre regele Nabucodonosor; despre acesta, de pildă, Biblia ne
transmite o imagine monstruoasă, plină de sânge şi luxurie.1 Chiar dacă această imagine
era lipsită de fidelitate,2 atâta timp cât cuvântul Bibliei a fost sacru, nimeni nu a îndrăznit
să-l pună la îndoială.3
Este important, însă, să amintim că această imagine întunecată a fost într-o
oarecare masură modificată de viziunea mult mai puţin părtinitoare pe care Herodot a
avut-o în secolul al V-lea î.Hr., despre unele civilizaţii orientale. Chiar dacă tabloul creat de
către istoricul grec este plin de fantezie şi în alcătuirea lui dă dovadă poate de prea multă
credulitate, el reuşeşte să ne ofere o descriere a Orientului, pe care personal l-a vizitat,
care, în anumite părţi ale sale, îşi păstrează valoarea până in zilele noastre.4
Având toate aceste informaţii putem spune, fără să greşim, că istoria Mesopotamiei
este o cucerire destul de recentă, raportată la istoria Egiptului, dar mai ales la cea a Greciei
şi a Romei. Până în secolul al XVIII-lea ceea ce se cunoştea din lumea orientală consta
doar, aşa cum am amintit mai sus, în fragmentele povestite în Biblie şi în puţinele episoade
din textele autorilor greci sau romani, ca şi din mărturiile şi documentele, care datau din
Evul Mediu până în Secolul Luminilor, ale călătorilor interesaţi de straniile obiecte care
prezentau câteodată semne de neînţeles. Acestea erau doar câteva frânturi despre o lume a
cărei importanţă nu o intuia nimeni, şi pe care Europa şi apoi întreaga lume o vor
descoperi datorită muncii primilor arheologi.5
O schimbare a atitudinii europenilor faţă de Orient a avut loc spre sfârşitul secolului
al XVII-lea, dar una cu adevărat profundă sa produs abia la începutul secolului al XVIIIlea, odată cu dezvoltarea unui nou spirit ştiintific şi cu dorinţa europenilor de a-şi asigura
dominaţia asupra drumurilor care duceau în India. Toate aceste lucruri au favorizat o mai
bună cunoaştere a Orientului.6
În privinţa Bibliei totul s-a schimbat în Secolul Luminilor, când tot ceea ce era scris
în Biblie a fost pus la îndoială. Dar chiar şi atunci când îndoiala creştea s-a descoperit că nu
tot ceea ce este scris în Biblie este doar legendă, ci există şi un fond de adevăr. 7
În cursul secolului al XIX-lea, larga răspândire a Bibliei în mediile protestante, a
dus la dorinţa de a verifica adevărurile conţinute în Biblie ca reacţie la spiritul pozitivist
care a dorit o interpretare în contextul istoriei sau o desacralizare a acestora. Astfel s-au
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născut preocupările unor savanţi de a repune nu doar Biblia, dar şi creştinismul în
contextul lor istoric.8
În orice caz este clar că Orientul Mijlociu a atras în mod neaşteptat atenţia
europenilor. Apoi, când au fost făcute cunoscute extraordinarele rezultate obţinute de
Champollion, cercetările arheologice în Mesopotamia au început.9
Astfel se trecea la o altă etapă şi după povestirile călătorilor începea explorarea
arheologică.10
La începutul secolului al XIX-lea oraşele din Babilonia şi Asiria nu erau decât nişte
movile informe, aşa că savanţii nu aveau ca punct de pornire decât câteva cuvinte din
Biblie şi nişte misterioase şi bizare coline cu vârful teşit, care se înălţau din loc în loc pe
întinderea de nisip, dar şi multă muncă înaintea lor.
Începuturile arheologiei mesopotamiene: Secolul al XIX-lea
Ideea de a efectua săpături arheologice a fost preluată de către Paul-Emile Botta11
atunci când i-a fost încredinţată agenţia consulară de la Mossul, în 1842, şi lui îi revine
meritul de a fi început adevăratele cercetări arheologice.12
Medic, diplomat şi naturalist, Botta nu avea însă nimic dintr-un arheolog.13
El a început cu săpături, pe propria cheltuială, în apropiere de Mossul, pe malul
Tigrului, pe colina Quyunjik, care, prin tradiţie, se presupunea că acoperă ruinele oraşului
Ninive.14
Această hotărâre a lui Botta de a ataca prima colină care îi ieşise in cale, Quyunjik,
s-a dovedit a fii o eroare, cel puţin în acest prim an de săpături. Botta săpa zadarnic, găsind
doar câteva cărămizi sau fragmente de sculpturi într-o stare extrem de proastă. Această
stare de lucruri a durat un an întreg,15 explorarea arheologică a sitului începând în 1842.
Din cauza rezultatelor descurajante şi a lipsei descoperirilor importante săpăturile
au fost întrerupte, Botta abandonând locul, căutând şi apoi descoperind mai multe pe un
alt şantier, la Ḫorsabad.
Cunoaşterea limbilor indigene i-a permis lui Botta să întreţină o bună relaţie cu
localnicii. Pe baza unor informaţii furnizate de un locuitor al satului, care l-a întrebat dacă
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îl interesau cărămizile cu inscripţii16, ce se găseau în număr mare în satul lui, Botta a decis
astfel să mute şantierul pe situl Ḫorsabad la 16 km de Mossul.17 A luat această decizie după
ce a trimis o mică expediţie pentru a vedea despre ce este vorba, şi un mesager s-a întors
foarte entuziasmat, spunându-i că au fost descoperite nişte ziduri cu inscripţii şi împreuna
cu ele tot felul de obiecte.
Aşa se face că la îndemnul unui arab vorbăreţ, Botta a abandonat Quyunjik şi s-a
mutat la Ḫorsabad, unde a chemat toată echipa de pe şantierul de la Quyunjik.18
Aici, în martie 1843, au ieşit la lumină primele basoreliefuri uriaşe, ale caror desene
le-a trimis la Paris. Interesul s-a stârnit imediat, iar Academia de Inscripţii şi Litere i-a
trimis un ajutor financiar, precum şi pe excelentul desenator Flandin, care abia revenise
dintr-o misiune în Persia.19
Eugène-Napoléon Flandin sosi îndată de la Paris încercând să salveze pe hârtie tot
ceea ce se dezintegra sub ochii săi.20
Reliefurile erau foarte fragile şi se fisurau de îndată ce erau scoase la lumină;
desenele pe care Flandin le-a făcut vor avea de atunci înainte valoare de original. Dintre
acestea Botta le-a ales pe cele mai remarcabile şi mai bine conservate pentru a le trimite în
Franţa.21
Trecând peste ostilitatea guvernatorului turc, Botta a reuşit astfel să desfăşoare o
operă ştiinţifică, scoţând la iveală inscripţiile, decorul mural şi planul unui palat.22 Când
primele ziduri apărură Botta era convins că descoperise unul dintre palatele regale
assiriene din Ninive.23
Botta săpă timp de trei ani, din 1843 până în 1846. Puţin câte puţin, palatul ieşea
din pământ. Savanţii, care luaseră cunoştinţă de primele rapoarte ale lui Botta,
recunoscură că ruinele descoperite de acesta, la 5 aprilie 1843, erau cele ale palatului
regelui Sargon II,24 regele Asiriei, din Ḫorsabad.25
Mulţimea sculpturilor şi a basoreliefurilor depăşea orice imaginaţie. Misteriosul
popor al asirienilor tâşnea brusc din tenebrele istoriei.26 Franţa era entuziasmată.
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Pe 1 mai 1847 descoperirile sale au fost expuse unui public plin de mirare, la Luvru,
chiar în momentul în care era descifrat numele constructorului: Sargon II al Asiriei,
menţionat în Biblie.27
Descoperirea primului palat assirian, nu a fost doar o veste senzaţională pentru
lumea europeană, ci şi o noutate extraordinară pentru ştiinţă. Dacă până atunci se credea
că leagănul umanităţii era Egiptul, descoperirea lui Botta însemna că a existat o civilizaţie
mai veche decât cea egipteană, o civilizaţie, cea mesopotamiană, care s-a dezvoltat până
când a fost exterminată prin foc şi sabie.
Botta a continuat săpăturile, chiar dacă cu unele întreruperi, până în octombrie
1844, şi apoi din 1852 până în 1855.28
Expoziţia din 1847 a fost urmată între anii 1849-1850 de publicarea dosarelor de
săpături, superb ilustrate de E. Flandin: am avut astfel un prim cadru al civilizaţiei
mesopotamiene.29
Botta rămâne însă celebru nu doar ca pionier al arheologiei orientale, dar si ca
autor. Cartea sa, Monumentele din Ninive, descoperite şi descrise de Botta, măsurate şi
desenate de Flandin, se număra printre lucrările clasice din domeniul arheologiei.30
Imediat cum au fost făcute cunoscute primele succese ale lui Botta, Mesopotamia a
devenit terenul numeroaselor cercetări arheologice şi rivalităţilor franco-engleze,
competiţii care nu au fost întotdeauna în beneficiul ştiinţei, dar care au contribuit să dea cu
siguranţă un mai mare răsunet descoperirilor.31
Importanţa descoperirii nu putea scăpa nimănui: pentru prima dată o operă de artă
monumentală confirmă existenţa assirienilor şi începea să se profileze, în spatele lumii
greco-romane, alături de Egipt, o altă civilizaţie antică.32
Botta dobândi astfel un loc nepieritor în istoria arheologiei.33
Astfel numele său a intrat in istoria arheologiei, în acelaşi timp luând naştere o nouă
disciplină, numită asiriologie. Dar acţiunea lui a însemnat şi începutul arheologiei
Orientului Apropiat.
Săpăturile lui P. E. Botta au inaugurat istoria Orientului antic, deoarece textelor
biblice şi rarelor obiecte34 ajunse din Orient în Occident s-a adăugat materialul descoperit
în telluri şi miile de tăbliţe.35
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P. E. Botta a fost înlocuit, mai târziu, la Ḫorsabad de Victor Place, care a săpat la
splendidul palat al lui Sargon din 1852 până în 1854.36
Urmând paşii lui Botta, englezul Austen Henry Layard,

37

diplomat şi călător,

pasionat de Orient, pe când avea douăzeci şi opt de ani a început, pe 8 noiembrie 1845,
săpăturile la Nimrud38, o altă capitală neoasiriană.39
La Nimrud a descoperit palatul Nord-Vest al lui Assurnassirpal II şi basoreliefurile
în piatră care decorau pereţii acestui palatul. Decorul sculptat al palatului regelui
Assurnassirpal II ilustra un stadiu al artei assiriene mai vechi decât cel din epoca lui
Sargon II.40 Colina de la Nimrud îi dezvăluise lui Layard comori de o nebănuită bogăţie.41
Un an mai târziu s-a mutat la Ninive, şi îşi îndreptă atenţia asupra acropolei din
Quyunjik, cea unde Botta săpase în van un an întreg, pentru a continua săpăturile.42
Acest loc s-a revelat în curând a fi sectorul ales de doi mari suverani neoasirieni
pentru a-şi ridica reşedinţele – Sennacherib şi Assurbanipal. Acolo a descoperit, în 1847,
un sector periferic din imponentul edificiu palatin al lui Sennacherib 43, unul dintre cele
mai mari palate din Ninive, în care va mai săpa a doua oară între 1849 – 1851.44 De
asemenea a mai scos la lumină o minunată colecţie de basoreliefuri45, tauri androcefali,
bronzuri, fildeşuri şi primele piese din faimoasa bibliotecă a lui Assurbanipal, a cărei
descoperire a făcut cunoscute fundamentele intelectuale ale civilizaţiei asiriene şi a furnizat
noii ştiinţe asiriologice un material de studiu de o bogăţie incredibilă.46
Prin descoperirea bibliotecii lui Assurbanipal47 a fost dezvăluită o altă etapă a
istoriei civilizaţiei Mesopotamiei. Biblioteca descoperită de Layard cuprindea treizeci de
mii de tăbliţe.48 Descoperirea acestor tăbliţe a însemnat ultimul mare succes arheologic al
lui Layard dinaintea întoarcerii sale în Anglia, unde avea să-şi înceapă cariera politică.49
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De atunci reliefurile şi sculpturile încep să fie îmbarcate spre Europa, către British
Museum.
El a expediat imensele sculpturi în Anglia împreuna cu alte obiecte descoperite.
Unele dintre sculpturi au fost trimise în ţinutul natal al vărului său la Canford Manor în
Dorsetshire, Anglia. Colecţia de douăzeci şi şase de sculpturi asiriene expuse în „Nineveh
Porch” a fost depăşită în vremea aceea doar de colecţia de basoreliefuri asiriene de la
British Museum.50
Rezultatele excepţionalelor descoperiri ale lui Layard, care are meritul de a fi scos la
lumină 27 de porţi monumentale, 10 tauri înaripaţi, aproximativ două mii de reliefuri şi o
parte importantă din faimoasa bibliotecă a lui Assurbanipal, sunt adunate în două volume
celebre: Nineveh and Its Remains (1848) o carte de călătorii, aventuri şi arheologie care
devine curând un bestseller şi Monuments of Nineveh (1849), operă care îl consacră pe
Layard în memoria asiriologiei şi cu un foarte puternic impact asupra opiniei publice. 51
Deoarece săpăturile sale au avut loc înaintea erei fotografiilor, Layard, ca şi Botta,
şi-a înregistrat descoperirile în desene detaliate. Astfel numeroasele şi celebrele ilustraţii
conţinute şi magnificele planşe color litografiate ilustrează lumii întregi un stil artistic
până atunci aproape necunoscut. Răsunetul acestora a fost considerabil.
Mai întâi sprijinit din fonduri private şi mai târziu de către British Museum, Layard
a săpat în Mesopotamia până în 1851.
În 1851, dupa ce a obţinut un grandios succes datorită publicaţiilor şi rapoartelor
sale de săpături, după ce a cucerit imaginaţia Angliei victoriene cu aventurile şi
descoperirile sale din Orientul Mijlociu, a abandonat Mesopotamia şi s-a dedicat politicii
în Anglia.
În misiunile franceze Victor Place a fost trimis ca să-l înlocuiască pe Botta şi să
continue săpăturile la splendidul palat al lui Sargon din Ḫorsabad din 1852 până în 1854 şi
pentru a le relua pe cele de la Ninive. Numai că aici el a fost înlăturat de către Rassam, care
a preluat săpăturile la palatul lui Assurbanipal.52
Din nefericire, la încheierea săpăturilor franceze, în timpul transportului pe Tigru
din 1855, ambarcaţiunea cu antichităţile descoperite de Victor Place a fost atacată şi
răsturnată în fluviu de către beduini şi doar 26 din cele 235 de lăzi pline cu tot felul de
antichităţi au fost salvate. Astfel multe obiecte au fost în mod iremediabil pierdute. 53
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Acesta este motivul pentru care Luvrul a primit o colecţie mult mai mică decât cea cu care
avea să se mândrească British Museum.
Cercetările asupra citadelei din Quyunjik au continuat tot secolul al XIX-lea sub
conducerea lui W. Boutcher, W.K. Loftus, J. E. Taylor şi G. Smith cu descoperirea de alte
tăbliţe cuneiforme din biblioteca lui Assurbanipal. Ninive este de acum situl cel mai
celebru şi important al arheologiei orientale.
Cercetările britanice continuă cu J.F. Jones şi Sir H.C. Rawlinson descifratorul
inscripţiei trilingve din Behistun. Curând şi francezii se interesează de colina Quyunjik şi se
instaurează o adevărată competiţie care ajunge la un incident diplomatic când H. Rassam,
un caldeean creştin din Mossul care a avut sinistra reputaţie de distrugător şi prădător de
telluri în serviciul englezilor, începe în secret să lucreze în sectorul nord al acropolei, în
realitate de competenţă franceză şi scoate la lumină primele reliefuri din palatul lui
Assurbanipal.
Hormuzd Rassam54 s-a născut în 1826, la Mossul, Irak, iar în 1847 îşi începu studiile
la Oxford, în Anglia.
Rassam, pentru care rigoarea ştiinţifică nu a fost chiar principala preocupare, a fost
ales de către Layard ca asistent al său în Nimrud şi acesta va continua săpăturile în acest
site pentru British Museum între 1852 şi 1854. El a săpat în citadelă în zona centrală şi în
sectorul oriental, unde a descoperit rămăşiţele Templului lui Nabȗ.
În 1878, Rassam s-a întors pentru scurt timp la Nimrud şi a săpat în apropierea
zigguratului.
Printre principalele sale descoperiri sunt: palatul Nord al lui Assurbanipal în Ninive
şi descoperirea oraşului Imgur-Enlil (Balâwât), cu un templu neoasirian şi cu celebrele
porţi de bronz ale palatului lui Assurnasirpal.55 Biblioteca descoperită de el în palatul lui
Assurbanipal, ocupa două săli în care se găseau mii de volume, printre care şi „Epopeea lui
Ghilgameš”, descifrată mai târziu de către George Smith.
Rassam, a continuat, din 1878 până în 1882, să jefuiască sistematic şi fără cea mai
mică preocupare ştiinţifică, circa cincisprezece situri.56
În 1854, la plecarea lui Rassam, a fost trimis la Nimrud William Kenneth Loftus,57
de către British Museum cu ajutorul Fondului Asirian de Exploraţie. Pe citadelă acesta a
descoperit Palatul de Sud-Est şi Palatul Ars, dar şi o serie de fildeşuri, multe din ele
sculptate în stil sirian.58
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El a îndrăznit să se aventureze în mai multe rânduri, între 1849 şi 1855, în regiuni
nu prea sigure şi a realizat primele sondaje în locuri care apoi au fost identificate ca fiind
anticele oraşe Uruk, Susa, Ur şi Larsa.59
După primele descoperiri au fost organizate alte expediţii engleze, iar George Smith,
un tânăr asirolog a fost însărcinat să clasifice şi să înceapă descifrarea bibliotecii lui
Assurbanipal la British Museum, care regrupa o parte esenţială a literaturii asirobabiloniene.60
Şi Smith, născut la 26 martie 1840 la Chelsea, lângă Londra, ca atâţia alţii înaintea
lui, era tot un „amator” de arheologie, un autodidact.61
Munca sa a cunoscut un răsunet uriaş atunci când a reuşit să descopere în 1872 o
relatare asiriană a potopului, din păcate fragmentară, ceea ce reînnoia de asemenea
interesul pentru nişte expediţii arheologice în care lumea începuse să vadă un mijloc de a
verifica istoricitatea textelor biblice.62 Ca urmare a acestei descoperirii a fost însărcinat să
găsească partea lipsă din text în ruinele din Ninive. Lucrul cel mai incredibil este că într-o
singură expediţie, cea din 1872-1873, a reuşit să ducă la bun sfârşit sarcina care i-a fost
încredinţată.63
Când în 1872, Smith încerca să descifreze tăbliţele trimise de Rassam la British
Museum, nimeni nu bănuia că existase o literatură asiro-babiloniană demnă de a figura
printre marile literaturi ale omenirii.64
Smith şi-a pierdut însă viaţa în 1876 în timpul unei alte expediţii în Orient, la doar
36 de ani.65 Când a murit publicase peste douăsprezece cărţi, iar numele său era legat
inexorabil de descoperiri importante.66
În acelaşi an, 1876, Ernest de Sarzec, un diplomat francez a dezgropat la Telloh o
statuie realizată într-un stil artistic cu totul necunoscut. Continuând săpăturile el găsi alte
statui de acelaşi fel, dar şi o serie de inscripţii într-o limbă necunoscută.
Unele dintre fragmentele scoase la lumină puteau fi datate prin anul 4000 sau 3000
î.Hr, lucru care l-a făcut să înţeleagă că erau primele urme concrete ale unui alt popor,
sumerienii, confirmând astfel ipotezele în legătură cu existenţa, în Mesopotamia, a unor
populaţii anterioare asiro-babilonienilor.67 Astfel s-a avut confirmarea existenţei unei mari
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civilizaţii mai vechi decât cea din Egipt68, civilizaţie care a dominat sudul Mesopotamiei în
mileniul III, cu mult timp înaintea influenţei asirienilor.
De Sarzec a continuat să sape timp de patru ani, între 1877 şi 1881. Începând din
1881 şi până în 1900, americanii Hilprecht, Peters, Hayne şi Fischer au săpat la Nippur şi
Fara.69
Din 1871 până în 1901 săpăturile au scos la lumină un număr impresionant de
obiecte: statui, ceramică, stele, şi mii de tăbliţe.70
În 1894, sub conducerea celebrului asiriolog francez V. Scheil, 71 are loc o primă
misiune arheologică la Sippar, oraş faimos ca fiind sediul marelui sanctuar al zeului
Šamaš.72
În mod clar metodele acestor pionieri ai arheologiei erau încă extrem de
rudimentare şi cu siguranţă ei nu s-au comportat mereu cu rigoarea ştiinţifică necesară. În
general scopul principal al acestor exploratorilor era acela de a descoperi obiecte deosebite
şi tăbliţe, care ajungeau în muzeele din întreaga Europă.73
Din acest punct de vedere descoperirile au fost excepţionale, umplând muzeele,
dezvoltarea ştiinţei asiriologice fiind favorizată tocmai de această enormă acumulare de
mii, dacă nu zeci sau sute de mii, de tăbliţe provenite din săpăturile oficiale sau
clandestine.74
Cele două mari muzee ale Europei, Luvru şi British Museum au funcţionat atât ca
depozite pentru obiectele rezultate in urma săpăturilor, dar şi ca instituţii legate de
cercetarea arheologică.75
Nu se punea problema unui studiu ştiinţific al acestor aşezări care erau, astfel,
jefuite. Astăzi asemenea metode ne scandalizează, aşa cum ne jenează şi incidentele
diplomatice al căror pretext au fost tocmai cercetările respective. Dar se dăduse cel puţin
impulsul, trezindu-se interesul Occidentului pentru aceste civilizaţii dispărute.76
Pe de altă parte nu poate fi negat că, în această primă perioadă de cercetări
arheologice, a avut loc şi o risipă enormă şi iremediabilă a patrimoniului artistic.77
În orice caz nu trebuie să uităm curajul acestor oameni care au înfruntat primele
etape ale orientalisticii în condiţii de totală nesiguranţă, dedicându-i acestei noi ştiinţe
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toate forţele lor şi în unele cazuri chiar viaţa lor. Au fost protagoniştii unei redescoperiri
neaşteptate care a deschis orizonturi cu siguranţă noi şi fecunde despre Orientul Antic şi
originile civilizaţiei occidentale.78
Prima jumătate a secolul al XX-lea: de la Koldewey şi Andrae la Woolley
şi Mallowan
Şi în secolul XX au loc o multitudine de expediţii, organizate cu scopul de a sonda
numeroasele zone neexplorate sau doar parţial cunoscute din imensa arie arheologică a
Mesopotamiei.
Siria, în schimb, spre deosebire de Mesopotamia, a apărut pe neaşteptate în
cercetările arheologice. Săpăturile conduse de M. Fr. von Oppenheim la Tell Ḥalaf (1912-13
şi apoi în 1929)79 şi cele ale lui Sir Leonard Woolley la Karkemiš (1908-20) au fost printre
primele în această zonă la fel de importantă ca Mesopotamia.80
Apoi misiunile conduse de F. Thureau-Dangin, cunoscut asiriolog, la Ašara (1923),
la Arslan Taš (1929)81 şi la Tell Asmar (1929-31)82, cele ale lui C.F.A. Schaeffer la Ras
Šamra, lunga campanie de săpături începută de A. Parrot la Mari83 în decembrie 1933,
munca lui M. Mallowan la Chagar Bazar şi mai ales Tell Brak, şi, în sfârşit, expediţiile
Institutului Oriental din Chicago în câmpia Amuq (1933-7) şi cele ale lui Woolley la
Atchana în 1936, sunt mărturiile aceste tardive, dar importante intrări în scenă a Siriei. 84
Cei care au reuşit să pună la punct un sistem corect de săpături sunt nemţii. Acest
lucru s-a întâmplat pentru că arheologii lor, recrutaţi dintre arhitecţi şi interesaţi prioritar
de vestigiile construcţiilor, erau oameni avizaţi. Cu ajutorul împăratului Wilhelm al II-lea,
s-a deschis şantierul arheologic din Babilon, sub conducerea lui Robert Koldewey şi cel din
Aššur, sub conducerea lui Walter Andrae.85
Robert Koldewey86 s-a născut în 1855, la Blankenburg, în Germania. A studiat pe
rând arhitectura, arheologia şi istoria artei, la Berlin, München şi Viena.87
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La 26 martie 1899, Koldewey intreprinse săpături la est de „Kasr”, fortăreaţa
Babilonului şi spre deosebire de Botta şi Layard, el cunoştea în linii mari istoria ascunsă
sub aceste ruine.88
Mai întâi scoase la lumină un zid de cărămizi nearse, cu o grosime de săpte metri.
La doisprezece metri distanţă de acesta se ridica un zid de cărămizi arse, cu o grosime de
şapte metri optzeci, dublat de un zid de apărare, lat de trei metri treizeci – tot de cărămidă.
Degajând acest zid, Koldewey reuşi să degaje cea mai mare lucrare de fortificaţii ce se
văzuse vreodată.89 Cu toate acestea, Babilonul a fost cucerit!90
Koldewey dezvelise Babilonul lui Nabucodonosor II, care începuse reconstruirea
oraşului după un plan monumental şi a ordonat, printre altele, restaurarea templelor
Emaš, Esagila, al lui Ninurta şi al lui Ištar. 91 Din Etemenanki, nu a dezgroapat decât nişte
fundaţii colosale, dar a aflat însă din inscripţii că turnul existase.92
Astfel a fost posibilă săparea sistematică si fără întreruperi a Babilonului sub
conducerea sa din 1899 până în 1917. Încet-încet a început să iasa la lumină oraşul
neobabilonian93, dar cel al lui Hammurabi94 nu a fost încă descoperit.95
La scurt timp, în 1903, fiind animat şi el de dorinţa unor săpături cât mai
exhaustive, W. Andrae (1903-1914) îşi dedică întreaga atenţie anticei capitale a regiunii
asiriene: Aššur.96
Astfel, la începutul secolului al XX-lea, săpăturile efectuate de savanţii germani
Koldewey şi Andrae la Babilon şi Assur au oferit modelul unei explorări cu adevărat
ştiinţifice a oraşelor dispărute, acordandu-se stratigrafiei o atenţie excepţională pentru
epoca respectivă.97
Între cele două războaie mondiale, expediţiile arheologilor americani de la Diyala,
lângă Baghdad, ca şi a celor germani de la Uruk (Warka)98 aveau să aduca metodei mai
sus-menţionate noi şi substanţiale îmbunătăţiri.99
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În această epocă, săpăturile stratigrafice ale siturilor de referinţă au permis
stabilirea cadrelor de clasificare corespunzând marilor epoci istorice, în timp ce perioada
preistorică începea să se contureze.100
Primul război mondial101 a dus la o întrerupere temporară a săpăturilor, şi, din
păcate, chiar la oprirea completă a celor din Aššur şi Babilon.102
Între cele două războaie mondiale, în 1931, o expediţie trimisă de American School
of Oriental Research sub conducerea lui Erich F. Shmidt, a reluat lucrările de la Fara. 103
Prin anii douăzeci ai secolului XX, arheologul englez Leonard Woolley a intreprins o
serie de săpături în locul unde odinioară se înălţa oraşul Ur.104 În scurtă vreme a descoperit
vestigii extrem de numeroase ale civilizaţiei sumeriene. Tot el a scos la lumină „cimitirul
regal din Ur”,105 cu toate comorile sale.106 O altă descoperire de mare interes, este, de
acum, celebrul „stindard din Ur”.107 Tot Wolley, descoperi pe colina El-Ubaid, în apropiere
de Ur, un templu consacrat zeiţei Ninursag.108
El a dovedit nu numai că Potopul di epopeea lui Ghilgamesh şi cel din Biblie erau
unul şi acelaşi, dar şi că acest potop era un fapt istoric.109
Un alt sit important în care se continuă cercetările arheologice în secolul XX este
Ḫorsabadul, care a fost săpat din 1928 şi până în 1935 de către arheologii americani ai
Institutului Oriental din Chicago. Continuând săpăturile pe şantierul din Ḫorsabad,
arheologii Institutului Oriental din Chicago încercau să-şi aprofundeze cunoştintele
referitoare la primul palat asirian cunoscut.110
Cercetarea arheologica a fost încredinţată la început misiunilor străine deoarece
Irakul, Palestina şi Iordania111 şi Siria şi Liban112 nu aveau arheologi. Acestea făceau parte
integrantă din serviciile de Antichităţi, organizate în acelaşi timp, în care au fost înfiinţate
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reviste de specialitate ca Iraq sau Syria, precum şi institute de cercetări şi, la Ierusalim,
Şcoala Biblică şi Arheologică franceză.113
Cel de-al doilea război mondial a obligat puterile mandatare să renunţe la tutela lor,
dar instituţiile culturale erau solide, iar administraţiile arabe s-au putut substitui tutorilor
lor, preluându-le responsabilităţile. Ele au creat reviste naţionale precum Sumer în Irak,
păstrând pentru un timp consilieri britanici.114
Al doilea război mondial a determinat o oprire aproape totală a săpăturilor. Odată
atinsă o relativă stabilitate a fost posibilă însă o generală reluare a lucrărilor. Dar cucerirea
independenţei de către Irak şi Siria a dus la o schimbare a condiţiilor cercetărilor
arheologice.
În plin război, şi după aceea, Irakul a dorit să-şi afirme capacitatea de a depăşi
vechii maeştrii, deschizând şantiere noi, ce corespundeau perioadelor mai puţin cunoscute.
După al doilea război mondial, Max E. L. Mallowan115, un distins arheolog britanic,
a redeschis săpăturile la Nimrud, în 1949, sub auspiciile Şcolii Britanice de Arheologie în
Irak. Metropolitan Museum of Art a fost cel mai mare susţinător al acestei expediţii între
1951 şi 1963. Obiectivele principale ale lui Mallowan116 au fost să exploreze palatele şi
templele descoperite de către predecesorii săi, să termine planurile acestora, şi să sape în
zone în precedenţă neatinse de pe citadelă, în Oraşul de Jos, la Fortul Salmanassar,
arsenalul în colţul de sud-vest al oraşului. Un număr de tăbliţe cuneiforme şi multe opere
majore de artă – sculpturi în piatră, fildeşuri, bronzuri şi sigilii – au fost descoperite în
timpul celor treisprezece ani de săpături sub conducerea sa, şi a lui David Oates şi Jeffrey
Orchaed. Descoperirile au fost împărţite între Departamentul Irakian al Antichităţilor,
British Museum, Metropolitan Museum of Art şi un număr de alte instituţii care şi-au adus
contribuţia la bunul mers al cercetărilor arheologice.
Departamentul Irakian al Antichităţilor a săpat la Nimrud în ultima vreme.
Cercetările lor în citadelă au recuperat fildeşuri spectaculoase şi un mormânt regal
extravagant a trei regine. Acest proiect, de asemenea, a restaurat unele dintre clădirile
palatului şi templului.
Arheologia, sub toate formele sale, a suferit mult din cauza crizelor care s-au întins
asupra unei părţi din ce în ce mai mari din Orient: războiul civil libanez, intervenţia
sovietică din Afghanistan în 1978, revoluţia islamică in Iran şi războiul cu Irak, intervenţia
internaţională asupra Irakului în 1991 şi invazia americană din 2003 în Irak, au pus capăt
misiunilor străine care îşi asumau o mare parte din activităţile de cercetare. 117
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Prima jumătate a secolului al XX-lea poate fi considerată, din multe puncte de
vedere, ca o cotitură importantă în activitatea arheologică în Orientul Apropiat. Este
marcată de dorinţă de a studia aprofundat descoperirile secolului al XIX-lea şi de a le
clasifica propunând sisteme de evaluare utile.
Devine tot mai evidentă complexitatea fenomenelor orientale şi încep să se profileze
liniile directoare ale celor care vor fi cercetările arheologice la sfârşitul secolului al XX-lea.
Se pare că noile situaţii au avut un rol stimulant, instituţiile din fiecare ţară nu au
încetinit activităţile în curs, iar valorizarea siturilor de săpături în scopuri turistice, în
anumite cazuri, a făcut să sporească studierea anumitor centre, ca de exemplu Babilonul.
Despre această a doua perioadă putem spune că a remediat erorile comise înainte:
metodele şi obiectivele urmărite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea începeau să se
afirme.118
Concluzii
Într-un mod brusc Europa văzu ieşind la lumină din întunecimea istoriei
Mesopotamia, cu limba şi popoarele ei: în 1843 Rawlinson lucra la descifrarea inscripţiei
de la Behistun şi Botta începea săpăturile la Quyunjik şi un an mai târziu la Ḫorsabad, iar
în 1845 Layard săpa la Nimrud.119
La începuturi aveam doar câte o povestire biblică, câte o istorie vagă sau chiar
deformată din literatura greacă sau romană şi nişte obiecte, din care unele cu inscripţii, dar
care oricum nu puteau fi înţelese. În prezent, datorită săpăturilor există sute de mii de
tăbliţe120 şi o cantitate impresionantă de obiecte legate de viaţa cotidiană, dar şi o
importantă documentaţie arhitectonică: palate şi temple impunătoare, dar şi locuinţele
oamenilor obişnuiţi. Din păcate aceste edificii au dispărut din nou după descoperirea lor,
deoarece argila din care au fost realizate nu a rezistat la trecerea timpului.121
Ca o consecinţă a tuturor lucrurilor amintite aici ar trebui să observăm
extraordinara înmulţire a documentaţiei. În timpul săpăturilor, în afara nenumăratelor
opere de artă, au fost descoperite diverse obiecte de uz comun, folosite de către asirieni si
babilonieni în viaţa cotidiană.122
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În plus această documentaţie creşte într-un ritm atât de accelerat, încât devine
imposibil să o stăpânim, chiar daca nu toate documentele găsite până acum au aceeaşi
importanţă.123
Ca să avem o idee despre numărul impresionant de obiecte descoperite în siturile
Mesopotamiei amintim doar că tăbliţele cuneiforme descoperite de Hilprecht între 1888 şi
1900, la Nippur, sunt atât de multe încât s-a lucrat decenii la rând la descifrarea şi
publicarea lor.124
Nici unul dintre primii arheologi care au lucrat în Mesopotamia nu şi-a terminat
munca în linişte, deoarece mereu cercetarea s-a împletit cu aventura, ştiinţa cu primejdia
şi atacurile viclene cu jertfa de sine.125
Încetul cu încetul, arheologia a încetat însă să mai fie un amuzament romantic, 126
dobândind demnitatea unei adevărate ştiinţe. Arheologia Orientului antic este o disciplină
în continuă evoluţie,127 un secol şi jumatate de cercetări înseamnă puţin când se pleacă
aproape de la zero.128
Secolul al XX-lea a lărgit şi mai mult câmpul cunoaşterii noastre în ceea ce priveşte
istoria Orientului,129 popoare şi imperii necunoscute au apărut pe neaşteptate pe scena
istoriei.130
A fost util, dar în egală măsură şi interesant, să ne oprim un pic asupra istoriei
descoperirilor şi începuturilor explorării arheologice in Mesopotamia pentru a aduce la
lumină originile acestei ştiinţe în care rivalităţile politice au jucat un rol important, de
multe ori chiar excesiv.
Astfel civilizaţia europeană contemporană îşi găseşte origini cu mult mai
îndepărtate decât se credea, decât cele clasice.
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CONSIDERAŢII DE ORDIN MILITAR PRIVIND
CAMPANIA LUI ALEXANDRU CEL MARE LA
DUNĂREA DE JOS DIN ANUL 335 a. Chr.
Col. (r) dr. Valentin MARIN*

Abstract: Military consideration regarding Alexander the Great’s campaign at Lower Danube in 335 a.
Chr.1 Although barely mentioned in historical sources, Alexander the Great’s campaign from the spring of
335 BC represents a cornerstone in the history of the Lower Danube and it may be considered a distinct
part of the military actions taken by the Macedonian king ”against the Triballi and the Illyrians” within the
Balkan geostrategic area. After thorough logistics preparation, the Macedonian king started his Balkan
operations in order to consolidate his rear and his prestige before launching his Asian campaign.He
realized o good coordination of both land and naval forces: while he marched with his main forces through
the Balkans, his fleet sailed from Byzantium and floated along the western shore of the Black Sea and then
upstream the Danube. Alexander According to Arrianus, Alexander the Great initially started war against
the Triballi, a Thracian population who lived between the Haemus Mons and the Istros River. Then he
drove his forces beyond the Danube against the Getae. Realising a tactical surprise by crossing the river,
Alexander attacked the forces of the Getae gathered on the northern shore. The Macedonians inflicted a
hard defeat on the Getae, who were forced into retreat. The invading army had also conquered a fortress
abandoned by the Getae then retreated south of the Danube. After the campaign at the Lower Danube
ended successfully, while he was preparing to return through the areas inhabited by the Agrianians and
the Paeonians, Alexander the Great received news from his scouts that the Illyrians had risen up. In our
view, the main military actions taken by Alexander the Great may be divided into five stages: stage 1 –
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departing from the concentration camp, marching towards the Haemus Mons and annihilating the
autonomous Thracians; stage 2 – crossing the Haemus Mons, fighting against the Triballi and chasing
them up to the Istros River; stage 3 – joining the fleet and crossing the Istros River by force; stage 4 – the
incursion on the territory inhabited by the Getae; stage 5 – returning to Macedonia.
Keywords: Alexander the Great, the Lower Danube, military campaign, military junction, strategy, tactics, Getae.
Cuvinte-cheie: Alexandru cel Mare, campanie militară, Dunărea de Jos, geți, joncțiune, strategie, tactică.

1. Situaţia politico-militară şi strategică a Macedoniei înainte de
începerea campaniei din anul 335 a. Chr.
Bătălia de la Cheroneea (2 aprilie 338 a. Chr.) a marcat o schimbare profundă pe
eşichierul politico-militar din sud-estul Europei. Victoria repurtată de Filip al II-lea, regele
Macedoniei (359 - 336 a. Chr.) împotriva coaliţiei attico-tebane a avut o consecinţă dintre
cele mai nefaste pentru cetăţile greceşti.
Din punct de vedere politic, Macedonia devine arbitrul de necontestat al lumii
greceşti, mai ales când, imediat după această bătălie, prin capitularea Tebei, Liga beoţiană
devine caducă, iar influenţa Atenei nu se mai face resimţită decât în câteva insule şi, ca un
corolar, Filip şi fiul său, Alexandru, devin cetăţeni atenieni.
Mai mult chiar, în anul 337 a. Chr., după faimosul congres de la Corint, cu toată
împotrivirea Spartei, Filip al II-lea este însărcinat să îndeplinească acel vis frumos al
Helladei, sintetizat metaforic de către Isocrates în Panegiricul său şi anume de a strămuta
războiul de la greci în Asia şi fericirea Asiei la greci. De-abia numit „generalissim” al
Greciei, Filip trimite în anul imediat următor (336 a. Chr.) un detaşament macedonean în
Asia, sub comanda lui Parmenion şi Attalos, pentru a cuceri un cap de pod şi de a-şi
asigura astfel un deplin control al strâmtorilor, dar şi o bază de operaţii în viitoarea
confruntare cu Imperiul Ahemenid.
Din punct de vedere militar s-a constatat că celebra falangă hoplitică greacă,
precum şi unităţile de elită de tipul „batalionului sacru teban“, trebuiseră să se încline în
faţa nu mai puţin celebrei falange macedonene, constituită pe osatura celei dintâi, dar
modernizată de unul dintre cele mai fascinante dar şi dintre cele mai controversate
personaje ale lumii antice, regele Filip al II-lea. Având în vedere că la Cheroneea acesta
folosise, pe plan tactic, dispunerea oblică a falangei sale după procedeul însuşit de la un
teban, Epaminondas, putem aprecia fără a greşi prea mult că macedonenii i-au înfrânt pe
greci cu propriile lor arme.
Asasinarea prematură, în acelaşi an, a regelui Macedoniei avea să amâne pentru
moment planurile de campanie pe continentul asiatic. Urmaşul său la tron, Alexandru cel
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Mare, rege al Macedoniei (336 - 323 a. Chr.) a primit moştenire de la tatăl său un regat în
plină ascensiune dar care, în acel moment, semăna cu o corabie care navighează în derivă
pe o mare cuprinsă de furtună.
Tânărul în vârstă de numai 20 de ani avea să rezolve cu foarte mare rapiditate
marile probleme ale regatului. După cum spune Diodor, „în acest an, Alexandru a
moştenit regalitatea. Prima sa grijă a fost să aplice ucigaşilor tatălui său pedeapsa
meritată. S-a ocupat apoi de funeraliile tatălui său şi a îndeplinit cu nobleţe această
pioasă îndatorire“2.
Recunoscut ca rege al Macedoniei de către adunarea militară macedoneană la
propunerea lui Antipatros, Alexandru trebuie să facă faţă tendinţelor centrifuge ale
cetăţilor greceşti care voiau să profite de situaţia creată prin asasinarea lui Filip şi în acest
sens, pentru a stăvili revolta grecilor care au denunţat Liga de la Corint, Alexandru
întreprinde o scurtă campanie în Grecia. Demonstraţia de forţă întreprinsă de Alexandru
paralizează efectiv cetăţile greceşti, care îi recunosc autoritatea de “generalissim” şi
implicit capacitatea de a duce la îndeplinire planurile tatălui său de a da lovitura de graţie
Imperiului Ahemenid.
Acest imperiu, cu toate că în vremea aceea era „un colos cu picioarele de lut“
reprezenta totuşi o mare putere politică şi militară3. Iată cum descrie Diodor din Sicilia,
reacţia pe care a avut-o Darius al III-lea Codommanos, ajuns pe tronul ahemenid cu
sprijinul eunucului Bagoas, la aflarea veştii că Alexandru cel Mare i-a urmat la domnie lui
Filip al II-lea: „Urcat pe tron înaintea morţii lui Filip4, Darius dorea să mute în
Macedonia teatrul războiului care era gata să izbucnească. Când Filip a încetat din
viaţă, Darius nu s-a îngrijorat de fel din pricina acestui război, dispreţuind excesiva
tinereţe a lui Alexandru. Dar, după ce a aflat cu ce iuţeală şi cu ce promptitudine de
execuţie a reuşit Alexandru să se facă recunoscut comandant suprem al grecilor şi că
renumele acestui tânăr rege începea deja să se răspândească, Darius a înţeles necesitatea
de a-şi organiza forţele sale. El a construit un mare număr de trireme, a pus pe picior de
război trupe considerabile, a ales pe cei mai buni comandanţi, printre care se remarca
Memnon din Rhodos, bărbat vestit prin bravura şi abilitatea sa strategică. Regele i-a dat
comanda a 5 000 de mercenari cu ordinul de a înainta spre cetatea Cyzic şi de a încerca
2

Diodore, ”Bibliothèque historique” traduction nouvelle, avec une préface, des notes et un index, par M.Ferd.Hoefer,

tome I-IV, Paris, 1851 (varianta, în limba română este în curs de apariţie la Editura Mega din Cluj-Napoca; până acum
au fost editate trei volume, în modesta noastră traducere, conţinând cărţile XI-XVI); în continuare Diodor, Biblioteca
istorică 17.2; Beloch 1922-1927; Berve 1926; Bosworth, Baynham (editori) 2000; Briant 1996; Droysen 1833. Fuller 1960;
Glotz, Roussel, Cohen 1938, 33-250; Green 1970;. Hammond 1997; Kromayer 1924; Pearson 1960; Radet 1931; Ranovici
1953, Suceveanu 1993, cu întreaga bibliografie modernă referitoare la Alexandru; Tarn 1948-1950, Weigall 1934; Wilcken
1931.
3 Suceveanu
4

1993, 39-44.
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să pună stăpânire pe aceasta./… /După ce a traverat acest munte (este vorba de muntele
Ida – n.n.), Memnon a atacat prin surprindere cetatea Cyzic şi nu a întârziat să pună
stăpânire pe ea. El nu a împins mai departe expediţia ci s-a mărginit să devasteze
câmpia şi să adune o pradă imensă. În timp ce se petreceau aceste lucruri, Parmenion a
luat cu asalt cetatea Grynion şi i-a redus la sclavie pe locuitori, apoi a asediat cetatea
Pitane, dar Memnon ivindu-se i-a îngrozit pe macedoneni şi i-a făcut să ridice asediul.
Callas, în fruntea unui detaşament de macedoneni şi de mercenari, a dat la Troada o
bătălie cu perşii; aceştia din urmă fiind cu mult superiori în forţe, a fost copleşit şi s-a
retras la Rhaetion“ 5.
Acest pasaj nu a fost prezentat întâmplător, ci pentru a sublinia faptul că înainte de
a porni în campania împotriva tribalilor şi ilirilor6, Alexandru avea de confruntat, pe
teatrul de acţiuni militare din Asia Mică, un adversar de temut, iar detaşamentul de 10 000
de macedoneni comandat acum numai de Parmenion, fiindcă Attalos fusese suprimat ca
participant la complotul împotriva lui Filip al II-lea, menţinea cu greutate capul de pod
cucerit în anul 336 a. Chr.
Din punct de vedere strategic, putem aprecia că Macedonia, având în frunte un
comandant de geniu, bazându-se pe o armată foarte bine instruită şi experimentată în
câmpul tactic controla spaţiul geopolitic balcanic, în est până la Pontul Euxin şi
Hellespont, în nord până la Munţii Haemus, în sud până la Marea Egee, iar în vest până la
ţinuturile muntoase ale illirilor. De asemenea, fiind stăpână absolută a strâmtorilor, îşi
crease un avantaj strategic prin posibilitatea asigurării unui control riguros atât din punct
de economic, cât şi militar, având posibilitatea de a sprijini în mod oportun detaşamentul
lui Parmenion.
Singura primejdie care ar fi putut să-l împiedice pe Alexandru să se concentreze
asupra campaniei antipersane, ar fi constituit-o lumea tracă din nordul Haemusului, care
nu ar fi scăpat prilejul de a năvăli în Macedonia în momentul când armata sa ar fi trecut
Hellespontul, mai ales că, imediat după moartea lui Filip al II-lea, aceste neamuri au
început să se răscoale.
2. Planul de campanie al lui Alexandru: scopul urmărit, pregătirea şi
concepţia acţiunilor
Comandantul suprem al armatei macedonene, Alexandru cel Mare, a conceput
campania ca pe o manevră ingenioasă de învăluire la flancul stâng al teritoriului ocupat de
tribali, având, după cum remarca Vasile Pârvan, flancul drept apărat de regiunile de
penetraţie elenică şi de imediat contact cu flota, întâi pe Marea Egee şi Marea Neagră
5

Diodor, Biblioteca istorică 17.7.
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până la Haemus, apoi pe Dunăre, de la coborârea din Haemus către ţinutul tribalilor7, cu
scopul de a supune şi a controla acest teritoriu până la fluviu.
În vederea desfăşurării acestei campanii şi-a concentrat trupele într-un raion cu
centrul la Amphipolis. Pe parcursul relatării evenimentelor de către Arrianus, nu rezultă că
Alexandru ar fi primit întăriri sau ajutoare pe parcurs, ceea ce ne face să credem, încă de la
început, că trupele s-au adunat la Amphipolis, unde s-a procedat la antrenarea lor prin
exerciţii zilnice. În acest sens, reţinem observaţia lui Diodor din Sicilia că Alexandru
„trecea adesea trupele sale în revistă; le-a pus să facă exerciţii militare, creându-şi astfel
o armată disciplinată“8.
Având în vedere că aceste trupe ne sunt dezvăluite progresiv, pe parcursul
desfăşurării acţiunilor de luptă, putem să ne facem o părere privind componenţa acestora,
precum şi prezenţa în raionul de concentrare amintit.
Astfel, aici se vor fi găsit numai forţele terestre, deoarece forţa navală se afla în zona
Byzantion, sprijinind probabil acţiunile lui Parmenion în capul de pod de la Abydos. Din
forţele terestre făceau parte: două falange; arcaşii; trupele de elită; gărzile; agrianii;
cavaleria: macedoneană, bottiană, amphipolitană, precum şi alţi călăreţi; formaţiunile de
logistică (dacă avem în vedere amintirea în timpul campaniei a animalelor de povară sau a
corturilor); trupele tehnice (maşinile de război).
Probabil că această instruire a trupelor se făcea sub supravegherea comandanţilor,
care sunt pomeniţi de către Arrianus, tot progresiv, pe măsură ce se derulează acţiunile
militare. Astfel sunt menţionaţi: Lysanias, Philotas, Heraclides, Sopolis, Nicanor, Filip,
Meleagru, Perdicass şi Coinos.
La începutul primăverii anului 355 a. Chr., Alexandru a părăsit Amphipolisul în
fruntea armatei sale, îndreptându-se spre Haemus, lăsându-l pe Antipatros, regent la Pella
(fig. 1).
3. Caracteristicile teatrului de acţiuni militare
Teatrul de război cuprinde întreg teritoriul populaţiilor beligerante, incluzând, în
antichitate, spaţiul terestru şi maritim al acestora. El poate cuprinde unul sau mai multe
teatre de acţiuni militare.
Prin noţiunea: teatrul de acţiuni militare, în conformitate cu Lexiconul militar se
înţelege spaţiul geografic pe care părţile beligerante concentrează mari grupări de forţe cu
care desfăşoară acţiuni militare de amploare strategică.
Campania lui Alexandru Macedon din anul 335 a. Chr. s-a desfăşurat cu
preponderenţă pe teatrul de operaţiuni balcanic. Acest teatru are câteva caracteristici geo7

Pârvan 1982, 33.

8
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climatice de care trebuie să ţinem seama atunci când încercăm să analizăm această
campanie.
Din punct de vedere orografic, zona balcanică este compusă din două feluri de
munţi; pe de-o parte munţi vechi precum masivele Rila, Rodopi şi Pirin (anticul Orbelos
sau Orbelon) precum şi din munţi tineri ca Stara Planina (Balcani - Haemus) şi Sredna
Zagora (Antibalcani). Aceşti munţi au o orientare diferită. Dacă munţii mai vechi, amintiţi
mai sus au o orientare NV - SE, ceilalţi au o orientare paralelă cu linia Dunării (Istrului). În
nordul Bulgariei de astăzi, între munţii Stara Planina şi teritoriul actual al ţării noastre, se
întinde câmpia înaltă a Dunării, cunoscută şi sub numele de Platforma Moesică. Aceasta
are o înălţime variabilă, ajungând la 100-120 de km în E, iar spre V, aproape de litoralul
pontic, la o înălţime de 30-40 de km. Principalul lanţ de munţi al Bulgariei de astăzi, Stara
Planina, ocupă o poziţie centrală în acest spaţiu geografic şi are o lungime de aproape 555
km, întinzându-se între Valea Timocului (în V) şi ţărmul Mării Negre (Pontul Euxin) în E,
având altitudinea maximă în vârful Botev (2376 m), fiind străbătut de o multitudine de
trecători, dintre care cele mai importante sunt cele prezentate în fig. 4. Între munţii Sredna
Gora (Antibalcani), care au a altitudine de maximum 1605 m (Vârful Bogdan) şi munţii
Rila, cu altitudinea maximă de 2925 m (Vârful Musala) sau mai precis, Munţii Rodopi, cu
altitudinea maximă de 2914 m (Vârful Goljam Perelik), se individualizează Câmpia Traciei
superioare, drenată de fluviul Mariţa (anticul Hebron - Hebrus). Aceasta este despărţită de
ţărmul Mării Negre (Pontul Euxin), prin colinele Tundja şi masivul Strandza.
Reţeaua hidrografică este foarte densă, în special în Platforma Moesică, Dunărea
primind dinspre Haemus, numeroşi afluenţi precum: Timok, Topoloviţa, Vidbol, Arcar,
Lom, Cibriţa, Bârzija, Ogosta, Iskăr, Vit, Osâm, Jantra, Rusenski Lom etc. Începând de la
izvoare, cu excepţia Timokului care are un traseu de la S spre N, ceilalţi afluenţi au o
orientare de la SV către NE până în dreptul ostrovului Carlovăţ, sau mai precis, până la
vărsarea Oltului de pe malul românesc şi o orientare de la SE către NV, în aval de acest
sector, creându-se impresia că râurile Vit şi Osâm formează un uriaş triunghi isoscel, cu
vârful la vărsarea acestora în Dunăre.
În partea centrală a acestui teatru de acţiuni militare, trebuie remarcat bazinul
hidrografic al fluviului Mariţa (Hebros - Hebron), care izvorăşte din masivul Rila şi care
după ce străbate Câmpia Tracă, descriind o uriaşă buclă spre sud, se varsă în Marea
Traciei. Tot în această mare se varsă Strymonul (Struma) şi Mesta (Nestos), râuri care au o
orientare aproape de la Nord la Sud şi care cuprind între ele Munţii Pirin (Orbelon Orbelos).
Atât zona muntoasă cât şi bogata reţea hidrografică influenţează foarte mult
acţiunile militare, înlesnind acţiunile defensive şi defavorizându-le pe cele cu caracter
ofensiv. În acest sens trebuie remarcat faptul că atât cursurile de apă, cât şi numeroasele
pasuri sau trecători se constituie în veritabile puncte de trecere obligatorie fiind uşor de
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apărat cu forţe relativ puţine. Pentru adversarul care execută deplasarea este necesară
luarea unor măsuri de siguranţă a marşului în vederea preîntâmpinării unui atac prin
surprindere din partea apărătorului, precum şi coordonarea tuturor forţelor şi mijloacelor
pe care le are la dispoziţie în vederea realizării unui raport de forţe corespunzător, în
special la trecerea cursurilor de apă, prin zonele împădurite şi cu vegetaţie abundentă sau
pe la punctele de trecere obligatorie atunci când acestea sunt sub controlul adversarului.
4. Desfăşurarea campaniei lui Alexandru la Dunărea de Jos: perioade
(etape) şi caracteristicile fiecăreia
Campania lui Alexandru cel Mare din primăvara anului 335 a. Chr., deşi sumar
tratată în izvoare9, reprezintă un moment de referinţă pentru istoria Dunării de Jos şi
poate fi considerată ca parte distinctă a acţiunilor militare întreprinse de către regele
Macedoniei „împotriva tribalilor şi ilirilor“ 10 în spaţiul geostrategic balcanic.
Având în vedere spusele lui Arrianus, putem aprecia că, iniţial, Alexandru cel Mare
a pornit împotriva tribalilor, populaţie tracă localizată între Munţii Haemus şi Istros, ştirea
răzvrătirii neamurilor ilirice primind-o de la iscoade de-abia după încununarea cu succes a
campaniei de la Dunărea de Jos, când se pregătea să se întoarcă prin ţinuturile agrianilor şi
peonilor11.
În principiu, din punct de vedere militar, în opinia noastră, acţiunile întreprinse de
Alexandru cel Mare în cadrul acestei campanii pot fi etapizate, astfel:


etapa I – plecarea din raionul de concentrare, executarea marşului spre Munţii

Haemus şi nimicirea tracilor autonomi;


etapa a II-a – traversarea Munţilor Haemus, lupta împotriva tribalilor şi

urmărirea acestora până la Istru;

9

Arrianus, Expediţia lui Alexandru în Asia, 1.1-5; Strabon, Geografia, 1.2.1; 7.3.8; 3.13; 5.11-12; Pseudo-Callistenes,
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Plutarh, Alexandru 1. Primii doi autori (Arrianus şi Strabon) folosesc drept sursă relatarea lui Ptolemaios Lagos,
participant la campania dunăreană a lui Alexandru şi care, după moartea acestuia, a ajuns rege al Egiptului. Relatările
celorlalţi autori antici prezintă ştiri extrem de sumare şi aduc prea puţine lămuriri suplimentare în ceea ce priveşte
desfăşurarea aceastei campanii. De asemenea, având în vedere imensul material bibliografic referitor la Alexandru cel
Mare, vom încerca să prezentăm o analiză din punct de vedere militar a acestei campanii printr-o reîntoarcere la
izvoarele de bază (Arrianus, Strabon şi Quintus Curtius Rufus), folosindu-ne de două lucrări ale istoriografiei româneşti,
datorate lui Pârvan 1926; Pârvan 1982; Suceveanu 1993, la care vom adăuga, pentru discuţii şi un alt punct de vedere
foarte interesant, aparţinând lui Medeleţ 1982, 13-22.
10
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etapa a III-a – realizarea joncţiunii cu flota şi forţarea Istrului;



etapa a IV-a – incursiunea împotriva geţilor;



etapa a V-a – revenirea în Macedonia.

Etapa I – plecarea din raionul de concentrare, executarea marşului
spre Munţii Haemus şi nimicirea tracilor autonomi
Alexandru a părăsit raionul de concentrare de la Amphipolis la sfârşitul primăverii
anului 335 a. Chr., având probabil următorul dispozitiv de marş: avangarda, forţele
principale constituite din cavaleria regală, falanga şi pedestrimea uşoară, formaţiunile de
logistică12, printre care se vor fi aflat şi trupele tehnice, precum şi ariergarda formată din
trupe uşoare.
Deşi aceste formaţiuni de logistică, indispensabile oricărei acţiuni militare,
indiferent de amploarea lor, nu sunt pomenite în mod explicit de Arrianus, putem deduce
existenţa lor din faptul că pe timpul retragerii, când Alexandru a avut de înfruntat illirii lui
Cleitos şi taulantienii lui Glaucias, “îi dădu ordin lui Philotas ca, escortat de o avangardă
călare, să plece cu animalele de povară din tabără după nutreţ”. Tot în acelaşi context
sunt pomenite şi trupele tehnice care utilizau maşinile de război. „Văzând însă că ultimele
coloane sunt ameninţate de duşmani, dispuse ca maşinile de război să fie aşezate pe mal
şi dădu ordin ca proiectilele să fie aruncate cât se poate de departe…“ 13.
Având în vedere prezenţa acestor maşini de asediu, precum şi faptul că nicăieri pe
parcursul întregii acţiuni la Dunărea de Jos nu sunt pomenite, considerăm că Alexandru le
avea încă de la plecarea din Amphipolis. Fiind puţin probabil ca pe parcursul deplasării să
ordone confecţionarea acestora, datorită rapidităţii cu care s-au executat acţiunile, suntem
îndreptăţiţi să considerăm că Alexandru îşi pregătise campania cu minuţiozitate şi
intenţiona să se îndrepte spre capitala tribalilor.
Itinerarul urmat de Alexandru este sumar descris de Arrianus. „Pornind din
Amphipolis, el invadă teritoriul trac ocupat de tracii autonomi, lăsând în stânga oraşul
Philippi şi muntele Orbelos, şi se zice că după ce a trecut pe celălalt mal al Nestosului, în
zece zile a ajuns la poalele munţilor Haemus“14.
Având în vedere nevoile de aprovizionare cu hrană şi apă potabilă, atât pentru
efective, cai, dar şi pentru celelalte animale de povară trebuie să remarcăm faptul că
deplasarea s-a executat ori de-a lungul unor ape, ori în apropierea acestora. Este greu de
calculat necesarul de asemenea provizii pentru întreaga armată, însă ne putem da seama
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de greutăţile unei asemenea activităţi apreciind că unui cal îi trebuiesc cel puţin 10-15 litri
de apă pe zi, precum şi 25-27 kilograme de nutreţ.
De la Amphipolis până la Philippi, oastea macedoneană a avut două variante de
deplasare: o variantă prin nordul Munţilor Pangaion şi o a doua, care ni se pare mai
veridică - printre munţii Pangaion şi Simpholon. Este puţin probabil să fi urmat linia de
coastă până în dreptul cetăţii Philippi. În continuare, este posibil să fi ajuns la râul Nestos
(Mesta de astăzi), probabil pe un traseu care astăzi se află pe comunicaţia Adriani Paranestio şi de aici să se fi deplasat în amonte pe Nestos, până în dreptul localităţii
actuale Goda Delcev, unde este posibil să-l fi trecut15. De aici, spune Arrianus, în zece zile
de marş, trupele macedonene au ajuns la poalele Munţilor Haemus.
Pentru această etapă este caracteristic faptul că trupele s-au deplasat într-un
teritoriu controlat de macedoneni, posibilitatea întâlnirii unor elemente ostile fiind mai
redusă, deci şi măsurile de siguranţa marşului au fost mai sumare, având ca efect mărirea
vitezei de deplasare a coloanelor forţelor principale. De asemenea, este posibil ca pe traseu,
Alexandru să fi organizat popasuri pentru odihna efectivelor şi animalelor. Putem aprecia,
în baza unui studiu recent, că viteza medie de deplasase a trupelor nu putea fi mai mare de
25-30 km pe zi de marş16.
Lungimea itinerarului parcurs o putem aproxima la 350 - 400 km, iar ca timp, pe
baza aceluiaşi studiu - la 14-15 zile. După cum rezultă din relatarea lui Arrianus, trupele
macedonene au parcurs distanţa doar în zece zile, ceea ce demonstrează că acestea s-au
deplasat în marş forţat.
Ajungând la munţii Haemus, Alexandru are o primă confruntare cu tracii autonomi
care ocupaseră trecătoarea17. Aceştia, slab înarmaţi, dar ocupând un punct de trecere
obligatorie, pot zădărnici înaintarea macedoneană prăvălind carele împotriva falangei.
Prezenţa adversarului pe culmile munţilor îi oferă prilejul lui Alexandru de a lua
hotărârea de a acţiona cu rapiditate în câmpul tactic şi de a-şi restructura dispozitivul din
mişcare, evitând surprinderea. Cu acest prilej, trebuie să remarcăm gradul înalt de
instruire al armatei macedonene, nu numai din punct de vedere al meseriei armelor, cât şi
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este posibilă şi o asemnea variantă dar care nu se justifică din punct de vedere militar, având în vedere că Alexandru îşi
deplasează armata într-o zonă controlată de macedoneni, însă revenind la textul lui Arrianus, acesta spune doar că
Alexandru trece râul Nestos, fără a numi şi locul pe unde s-a desfăşurat o asemenea activitate.
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din punct de vedere psihologic. Detaliile privind organizarea dispozitivului, precum şi
modul de ducere a luptei sunt prezentate în fig. 2.
Alexandru îşi fixează adversarul pe flancul stâng cu arcaşii, apoi de front cu falanga,
el intenţionând să atace flancul drept al dispozitivului tracilor autonomi, comandând
personal flancul stâng al dispozitivului său, format din agriani, trupele de elită şi gărzi 18.
La această primă confruntare de la începutul campaniei armatei macedonene nu
putem face raportul de forţe. Ştim numai care au fost pierderile suferite de tracii autonomi
– 1 500 de morţi şi câţiva captivi (fig. 2).
Etapa a II-a – traversarea Munţilor Haemus, lupta împotriva tribalilor
şi urmărirea acestora până la Istru
După această primă confruntare, Alexandru „…porni împotriva tribalilor,
străbătând munţii Haemus. Astfel ajunse la malul Lyginosului - cale de trei zile de la
cursul Istrosului, dacă mergi în direcţia munţilor Haemus“ 19.
Cu toată rapiditatea executării trecerii Haemusului, Alexandru nu a putut să-i
surprindă pe tribali, deoarece aflăm de la Arrianus că regele acestora, Syrmos, aflase din
vreme de mişcările trupelor macedonene. Acesta din urmă se retrage spre Istros, evacuând
populaţia necombatantă pe o insulă, numită Peuce 20, unde se retrag şi alte neamuri trace.
După trecerea Lyginosului de către Alexandru, se constată că un detaşament destul de
numeros de tribali, execută o manevră de învăluire în scopul de a intercepta căile de
retragere a oastei macedonene. Alexandru se întoarce şi adoptă un dispozitiv de luptă
conform schemei din fig. 3. Şi de această dată este de remarcat supleţea în luarea hotărârii
şi stabilirea elementelor de dispozitiv, astfel că, în forma finală, care i-a asigurat succesul,
acesta se prezenta astfel:


aripa dreaptă - cavaleria macedoneană comandată de către Philotas;



aripa stângă - Heraclides şi Sopolis care comandau cavaleria bottiană şi

amphipolitană;



centrul dispozitivului - Alexandru, care comanda falanga macedoneană,

precedat de restul cavaleriei.



Dispozitivul de luptă ales de Alexandru este suplu, având elementele mobile pe

flancuri, ceea ce înlesnea cooperarea între ele, conferea rapiditate în execuţie, un
pronunţat caracter manevrier, dar şi o protecţie deosebită a flancurilor falangei împotriva
unei eventuale manevre de învăluire din partea tribalilor. Nici la această confruntare nu
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putem stabili raportul de forţe, neştiind mărimea forţelor angrenate în încleştare.
Cunoaştem doar pierderile pe care le prezentăm în aceeaşi anexă. De asemenea, nu se
cunoaşte cu exactitate locul prin care au fost trecuţi Munţii Haemus de către armata
macedoneană şi nici insula pe care s-au refugiat tribalii.
Majoritatea istoricilor lui Alexandru sunt de părere că trecerea s-a făcut prin pasul
Şipca, dar şi unii care sunt de părere că trecerea s-ar fi efectuat prin pasul Nişului21.
În fig. 4 sunt prezentate 19 dintre principalele trecători din Munţii Haemus. Ne vom
opri doar la cele mai importante dintre acestea care traversează Balcanii Centrali şi pe care
le considerăm probabile de a fi trecute de armata lui Alexandru şi anume: Şipca, Trojanski,
Ribariski şi Zlatinski.
Primul dintre acestea, pasul Şipka, traversează Balcanii Centrali între vârfurile
Ispolin (1524 m) şi Hadzi Dimităr (1441 m) şi face legătura între localităţile actuale
Kazanlâk şi Gabrovo. De aici se deschid mai multe posibilităţi de deplasare către Dunăre,
dintre care mai importante sunt cele către Ostrov, traversându-se râurile Roşiţa, Osâm, Vit
şi Isker, către Ghighen, traversând aceleaşi râuri, mai puţin Iskerul şi spre Sviştov sau
Belene, traversând doar râul Roşiţa, afluent al Iantrei. În acest caz, dacă armata
macedoneană ar fi trecut prin pasul Şipca, anticul Lyginos22 ar putea fi identificat cu Roşiţa
sau Iantra.
Pasul Trojanski, aflat la 60 km în linie dreaptă spre vest de pasul Şipka, traversează
munţii între localităţile Kârnare şi Trojan. De aici până la vărsarea râului Vit în Dunăre,
sunt aproximativ 105 km în linie dreaptă, fapt care ar fi permis, în condiţiile deplasării
arătate în fig. 6, ca aceştia să fie parcurşi în 3-4 (5-7) zile de marş. În această variantă,
Lyginosul ar putea fi identificat cu râul Osâm sau cu unul dintre afluenţii acestuia, iar
insula pe care s-ar fi refugiat tribalii ar putea fi identificată cu ostrovul Carlovăţ, aflat la o
distanţă de 610 km de la vărsarea Dunării în mare. Această insulă care are o suprafaţă de
900 ha ar fi permis retragerea unei populaţii destul de numeroase.
Al treilea pas la care ne referim este pasul Ribariski aflat la aproximativ 15 km vest
de pasul Trojanski şi cu o orientare SE-NV, între localităţile Klisura şi Ribarica, la nord de
munţii Zlatisko-Teetevenska. Distanţa prin această trecătoare până la Dunăre este
aproximativ aceeaşi ca în cazul precedent. În această variantă, Lyginosul ar putea fi
identificat cu râul Vit, sau cu vreunul dintre afluenţii săi, în cazul în care direcţia de
deplasare a armatei lui Alexandru ar fi fost spre ostrovul Carlovăţ, sau cu Iskerul, dacă
direcţia ar fi fost spre localitatea Ostrov.
În fine, cel de-al patrulea pas, Zlatinski se află cam la aceeaşi distanţă faţă de
Dunăre ca şi precedentele. În acest caz, râul Lyginos ar putea fi identificat cu râul
Topolniţa care izvorăşte din vârful Bunaja (1572 m) şi după un curs spre est de vreo 10 km
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se îndreaptă spre NV faţă de vârful Bogdan (1604 m) şi ale munţilor Koznica, apoi îşi
schimbă cursul spre V, pe la poalele munţilor Sâstinska Sredna Gora. În varianta în care
direcţia de deplasare ar fi spre Ostrov, Lyginosul ar putea fi identificat cu Iskerul sau cu
Malki, unul dintre afluenţii săi.
Etapa a III-a – realizarea joncţiunii cu flota şi forţarea Istrului
Conflictul cu tribalii nefiind încheiat, aceştia s-au retras împreună cu femeile şi
copiii, precum şi cu alţi traci din zona ameninţată pe o insulă de pe Istros, sub comanda lui
Syrmos, încercând probabil să organizeze apărarea împotriva unei eventuale debarcări. La
Dunăre, „în acest punct Alexandru dădu de un număr de corăbii de război plecate din
Bizanţ, care navigaseră în Pontul Euxin şi urcaseră în susul fluviului ca să se întâlnească
cu el“23.
În legătură cu acest aspect suntem de părere că între cele două componente, terestră
şi navală, ale armatei lui Alexandru, a existat o coordonare în timp şi spaţiu calculându-se
astfel plecarea de la Byzantion a flotei, încât aceasta să sosească aproximativ în acelaşi
timp şi loc cu forţele terestre, în aşa fel ca acestea să facă joncţiunea într-un sector cuprins
gurile Jiului şi Vedei de pe malul românesc, sau Ogosta şi Iantra, de pe malul bulgar al
Dunării.
Traseul urmat de flotă este prezentat în fig. 5. În ceea ce priveşte coordonarea
deplasării flotei trebuie să avem în vedere un aspect. Până la Gura sacră a Istrului, cum
numeşte Strabon braţul Sfântu Gheorghe, flota a parcurs un traseu de aproape 800 de km
urmând un traiect de-a lungul coastei. Dacă până la gurile Dunării, navigaţia nu a creat
probleme datorită zonei de penetraţie elenică pe care au străbătut-o, în schimb, de la
intrarea pe fluviu au început să apară unele greutăţi de ordin tehnic, sau chiar de natură
militară atunci când navigau în zona în care această penetraţie elenică era mai puţin
influentă. În acest sens, trebuie avut în vedere că navigaţia s-a făcut în amonte, pe un
fluviu care are un coeficient mare de meandrare în unele porţiuni, şi nu de puţine ori,
trebuia să se navigheze pe şenal, unde curentul apei este mai puternic, spre a evita
incendierea pânzelor sau a lemnului corăbiilor, prin lansarea săgeţilor de pe mal atunci
cânt treceau printr-un teritoriu ostil. În general o triremă se deplasa cu 7-8 noduri, ceea ce
reprezintă cam 14-15 km/h.
Aceste corăbii au avut, probabil, misiunea de a efectua aprovizionarea forţelor
terestre, reîmprospătarea lor cu noi efective, fie pentru intimidarea neamurilor getice
riverane24.
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După o încercare nereuşită de debarcare, Alexandru hotărăşte să treacă Dunărea pe
timp de noapte, având în vedere iminenţa pericolului getic de pe malul drept al fluviului
(14000) de luptători.
Această încercare, este prezentată astfel de către Arrianus: „Barbarii însă alergară
pe mal pretutindeni unde corăbiile atingeau uscatul. Corăbiile erau doar câteva, şi oaste,
pe ele, puţină la număr; coasta insulei este şi ea aproape toată povârnită şi greu de
atacat; în sfârşit apa fluviului curge năvalnică şi ameninţătoare, fiind gâtuită în acest
punct“ 25.
Acest pasaj a creat o aprigă controversă printre istorici în sensul că s-a încercat să se
identifice în teren această insulă având în vedere informaţiile primite de la Arrianus. Dacă
majoritatea istoricilor sunt de părere că insula „Peuce“ trebuie localizată în aval de Porţile
de Fier, alţii, puţini la număr consideră că aceasta ar trebui localizată undeva în amonte 26.
Suntem de părere că ostrovul respectiv trebuie căutat în aval de cazanele Dunării şi
nu în amonte. Strabon, referindu-se la acest aspect, ne transmite următoarea informaţie:
„Alexandru, fiul lui Philippos, în timpul expediţiei sale împotriva tracilor situaţi dincolo
de muntele Haemus, a ajuns până la tribali şi, văzând că aceştia se întind până la Istru şi
în insula fluviului numită Peuke, că dincolo de fluviu stăpânesc geţii, se spune că a
înaintat până acolo, dar n-a putut să treacă în insulă din lipsă de bărci (căci Syrmos,
regele tribalilor, care s-a refugiat în insulă, s-a împotrivit atacului)“27. Un autor antic de
probitatea lui Strabon, nu poate fi pus la îndoială, mai ales că într-un alt fragment, face o
distincţie clară între Danubius şi Istru, chiar dacă în realitate se referă la acelaşi fluviu.
„Căci părţile de sus şi de la izvoare ale fluviului, până la cataracte şi mai cu seamă pe
porţiunea lui de la daci, se cheamă Danubius; părţile lui de jos, care se află la geţi, şi
până la Pont, se numeşte Istru“28.
Pe Dunăre, între Baziaş şi Călăraşi sunt 57 de ostroave de dimensiuni variabile.
Acestea sunt prezentate în fig. 6. În dreptul fiecăruia este trecută distanţa până la vărsarea
Dunării în mare, precum şi suprafaţa lor. Trebuie avut în vedere că ostrovul pe care s-au
refugiat tribalii, împreună cu familiile lor, precum şi alţi traci, deci o populaţie numeroasă,
să aibă o anumită suprafaţă ca să o adăpostească, să-i confere un minimum de siguranţă şi
în acelaşi timp, să asigure posibilitatea organizării unei apărări în cazul unui eventual atac
din partea adversarului. Dintre ostroavele care se pretează cel mai bine acestor condiţii de
minimă siguranţă sunt cele care au o suprafaţă de peste 500 ha. Ele sunt în număr de 10,
dar cel care corespunde mai bine din punct de vedere geografic-natural, cât şi militar, ar fi
25
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ostrovul Carlovăţ care se găseşte la o distanţă de 610 km faţă de „Gura Sacră” a Istrului şi
are o suprafaţă de 900 ha. De asemenea este amplasat în apropierea capitalei tribalilor,
Oescus (actualul Ghighen) şi ar fi putut permite adăpostirea în grabă a populaţiei, precum
şi a bunurilor de subzistenţă. Să nu uităm că o asemenea operaţiune de evacuare nu s-a
putut face la voia întâmplării, mai ales că tribalii suferiseră o înfrângere zdrobitoare, dar
nu decisivă şi erau presaţi îndeaproape de către armata macedoneană. De la Oescus la
ostrov nu trebuia să existe obstacole în teren care să îngreuneze această activitate. Ostrovul
Carlovăţ se află mai aproape de malul stâng al Istrului şi la Est de acesta se varsă doi
afluenţi, Vitul şi Osâmul. Chiar dacă suntem la începutul verii şi este exclusă o cantitate
prea mare de precipitaţii, s-ar putea ca acea scurgere năvalnică a apei la care se referea
Arrianus, să fie de fapt curentul produs de vărsarea celor două râuri.
În majoritatea lucrărilor consultate, se vorbeşte despre trecerea Istrului de către
Alexandru cel Mare. Având în vedere că tribalii nu fuseseră înfrânţi definitiv (încă nu se
dăduse bătălia decisivă, iar conducătorul lor, Syrmos încercase să organizeze rezistenţa pe
ostrov), iar pe malul opus fusese semnalată prezenţa unei numeroase oştiri getice de circa
14000 de luptători (din care 4000 erau călăreţi) care „voiau să-l împiedice pe regele
macedonean, dacă ar fi încercat să treacă la dânşii“ 29, mai potrivit ni se pare termenul de
forţare, care înseamnă trecerea peste un curs de apă apărat de către inamic30.
Sesizând pericolul grupării getice, Alexandru cel Mare a renunţat la cucerirea
ostrovului (aceasta constituie de fapt prima fază a luptelor contra oastei geţilor) şi a
hotărât să înceapă acţiunea la nord de Dunăre împotriva oştirii geţilor. Într-o nouă fază,
trupele macedonene au forţat prin surprindere fluviul, pe timp de noapte, în aval de
ostrov31, cu un corp de cavalerie de circa 1500 ostaşi şi 4000 de pedestraşi.
În contextul prezenţei unei atât de numeroase şi consistente forţe aparţinând
geţilor, acţiunea lui Alexandru a fost dictată de considerente tactice şi nu trebuie
interpretată ca o extravaganţă strategică. Dacă un asemenea potenţial nu era diminuat
printr-o acţiune directă şi rapidă, oricând s-ar fi ivit pericolul unui atac din partea geţilor.
Organizarea şi executarea acţiunii de forţare a Dunării demonstrează încă odată
supleţea gândirii tactice a lui Alexandru, precum şi adaptarea extrem de rapidă la orice gen
de situaţie.
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Pe malul Istrului, în dreptul ostrovului pe care s-au refugiat tribalii lasă o parte din
trupele terestre, cealaltă parte, fie îmbarcată pe corăbi sau folosind monoxilele din zonă 32,
fie folosind mijloace improvizate de trecere (corturi umplute cu paie), a trecut pe malul
opus pe timpul nopţii şi a ocupat un cap de pod, pe care l-au dezvoltat ulterior. (fig. 5).
Etapa a IV-a – incursiunea împotriva geţilor
Incursiunea este un termen tactic şi constă în pătrunderea în ascuns şi de scurtă
durată în dispozitivul (teritoriului) inamicului, cu scopul de a distruge obiective, a face
capturi sau a procura date de cercetare33.
După traversare, gruparea macedoneană s-a concentrat pe malul stâng al Dunării
apoi a început deplasarea către raionul unde se găseau forţele getice care, deşi
impresionate de trecerea peste fluviu într-o singură noapte a armatei macedonene au
hotărât să susţină lupta cu armata duşmană, într-un loc favorabil. Spre acest raion
macedonenii au mărşăluit având în avangardă falanga ai căror soldaţi, cu lăncile înclinate,
culcau holdele de grâu34 şi în ariergardă - cavaleria (fig. 7).
Şi de această dată se remarcă ingeniozitatea lui Alexandru, care transformă acest
dispozitiv premergător de luptă într-un dispozitiv de luptă, plasând cavaleria la flancul
drept al falangei desfăşurate, comandate de către Nicanor. Din spusele lui Arrianus rezultă
că flancul stâng al falangei se sprijinea pe malul Istrului, deci apare justificată intenţia
cavaleriei getice de a executa o manevră de învăluire pe la acest flanc, însă Alexandru,
comandând cavaleria macedoneană a executat o şarjă şi le-a dejucat această intenţie.
Nereuşindu-i această manevră, oastea geţilor a părăsit localitatea evacuând întreaga
populaţie cu ajutorul cailor şi s-a retras mai la nord, „în locuri singuratice“, unde trupele
macedonene nu au îndrăznit să pătrundă. Motivele retragerii sunt clar arătate de izvoarele
antice: oraşul nu era temeinic întărit, iar autohtonii, nu voiau să lupte în condiţiile unui
asediu care îi dezavantaja. După ce a prădat cetatea de bunurile pe care geto-dacii nu au
reuşit să le ia cu ei, macedonenii au distrus aşezarea până la temelie, apoi s-au retras la sud
de Istru.
Considerăm că direcţia de acţiune a armatei macedonene a fost îndreptată în
amonte faţă de sectorul de forţare, deci spre NV, şi nu spre NE, aşa cum apare pe schema
de la p. 66 din tratatul de istorie militară, ceea ce aruncă o altă lumină în ceea ce priveşte
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identificarea acestei cetăţi. În istoriografia mai veche sau mai recentă s-a acreditat ipoteza
că ostrovul pe care s-au refugiat tribalii ar putea fi identificat cu actualul Belene (Bulgaria),
iar cetatea geţilor, aflată pe malul stâng al Dunării, tot ipotetic, a fost identificată cu
actuala localitate Zimnicea. Ca poziţie geografică, această localitate se află în aval de ostrov
şi nu corespunde în totalitate cu relatarea lui Arrianus din care rezultă că direcţia de
înaintare a dispozitivului armatei macedonene era în amonte şi nu în aval. În situaţia în
care joncţiunea celor două componente, terestră şi navală, ale armatei comandate de
Alexandru s-ar fi executat în apropierea ostrovului Carlovăţ, localitatea aflată la distanţa de
o parasangă (cca 5,5 km) de fluviu, în amonte faţă de sectorul de forţare, ar putea fi
identificată, undeva, în zona localităţii Islaz.
Acest episod, al luptei împotriva geţilor este singurul de până acum care ne permite
să stabilim raportul de forţe. Din acest punct de vedere, trupele lui Alexandru cel Mare
sunt mult inferioare din punct de vedere numeric, raportul de 2,5/1 în trupe pedestre,
respectiv, de 2,7/1 în cavalerie, în favoarea geţilor fiind edificator, însă prin succesul
obţinut demonstrează o temeinică pregătire şi o mare abilitate în realizarea surprinderii.
Având în vedere raportul de forţe, net superior în favoarea oastei geţilor, precum şi
faptul că, în relatarea lui Arrianus, aceştia au părăsit cetatea, retrăgându-se din faţa lui
Alexandru, fără a executa nici o altă acţiune militară împotriva oastei macedonene, aşazisa abilitate strategică a geţilor trebuie privită în altă lumină. Din punct de vedere militar,
o retragere din faţa unui adversar inferior ca număr, chiar dacă este bine organizat,
disciplinat tactic şi care, la un moment dat deţine iniţiativa, fără nici o încercare ulterioară
de împotrivire, în opinia noastră pare mai degrabă un act de laşitate decît de abilitate
strategică. Surpriza pe care a produs-o Alexandru a avut un efect psihologic negativ asupra
adversarilor săi, astfel că acţiunile acestora au fost paralizate total.
Reîntorcându-se în tabără, în aceeaşi zi, şi după ce a adus jertfe zeilor, Alexandru a
primit soli „din partea celorlalte neamuri libere din vecinătatatea Istrosului, ca şi din
partea lui Syrmos, regele tribalilor, şi a celţilor aşezaţi în regiunea Golfului Ionic“ 35.
Din acest moment, putem considera că scopul strategic pe care şi l-a propus
Alexandru cel Mare la începutul campaniei sale la Dunărea de Jos a fost realizat.
Campania lui Alexandru cel Mare la Dunărea de Jos s-a încheiat cu rezultatele
scontate de macedoneni. Temerara uniune de triburi condusă de Syrmos, care dăduse atât
de furcă regilor odrysi şi apoi lui Filip al II-lea, fusese înfrântă. Tracii liberi şi geţii dintre
Haemus şi Istru au devenit supuşi sau prieteni ai regelui macedonean. Ca urmare,
frontiera nordică a regatului macedonean a fost asigurată, la Dunăre, în preziua pornirii
războaielor de cucerire a Imperiului ahemenid.

35

Arrianus, Expediţia lui Alexandru în Asia 1.4.
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Pe plan militar, armata macedoneană s-a dovedit capabilă să execute acţiuni de mare
anvergură cu pierderi foarte puţine, datorită instruirii temeinice. Comandanţii de formaţiuni şi
detaşamente şi-au perfecţionat deprinderile de a acţiona în câmpul tactic.
Comandantul suprem al armatei macedonene, Alexandru cel Mare a făcut dovada
abilităţii strategice prin conceperea campaniei ca pe o manevră ingenioasă de învăluire la flancul
stâng al teritoriului ocupat de tribali, având, după cum remarca Vasile Pârvan, flancul drept
apărat de regiunile de penetraţie elenică şi de imediat contact cu flota, întâi pe Marea Egee şi
Marea Neagră până La Haemus, apoi pe Dunăre, de la coborârea din Haemus către ţinutul
tribalilor36, cu scopul de a controla acest teritoriu până la fluviu.
În câmpul tactic a dat dovadă de iniţiativă, luând măsuri rapide pentru rezolvarea unor
situaţii neprevăzute. De asemenea, în acţiunile întreprinse împotriva tracilor autonomi,
tribalilor, geţilor şi ilirilor a condus personal diferite elemente de dispozitiv (împotriva tracilor
autonomi - flancul stâng; în luptele cu tribalii - falanga - centrul dipozitivului sau forţele
principale; în luptele cu geţii - aripa stângă, apoi forţele principale; împotriva ilirilor –
avangarda şi forţele principale), asigurând o bună coordonare şi cooperare a elementelor de
dispozitiv. O menţiune specială se cuvine a fi făcută în legătură cu realizarea cooperării dintre
diferitele categorii de forţe în sensul că este pentru prima dată în istoria artei militare când un
comandant reuşeşte realizarea joncţiunii în timpul oportun dintre flotă şi forţele terestre.
Ca un corolar, la această campanie au participat numai trupe macedonene cu foarte
puţini aliaţi (agriani, bottieni, amphipolitani), iar acţiunile au fost concepute, conduse şi
executate personal de către Alexandru şi chiar dacă vreodată în câmpul tactic se consulta cu
ceilalţi comandanţi(episodul cu tracii autonomi) lua hotărâri surprinzătoare.
Ca o privire generală, campania din anul 335 a. Chr., având de toate, de la simpla acţiune
ofensivă până la asediul unei cetăţi (Pelion) a reprezentat de fapt, un fel de repetiţie generală în
vederea marii confruntări cu Imperiul ahemenid.

36

Pârvan 1982, 33.
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Fig. 1 . Campania lui Alexandru cel Mare (variante).
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Fig. 2. Dispozitivul de luptă al lui Alexandru Macedon în confruntarea cu tracii autonomi.
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Fig. 3. Dispozitivul de luptă Dispozitivul de luptă al lui Alexandru Macedon
în confruntarea cu tribalii.
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Fig. 4. Principalele trecători din Munţii Haemus.
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Fig. 5. Itinerarul flotei macedonene.
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Fig. 6. Ostroavele din sectorul Baziaş-Călăraşi.
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Fig. 6. Ostroavele din sectorul Baziaş-Călăraşi (continuare).
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Fig. 7. Dispozitivul de luptă al lui Alexandru Macedon în confruntarea cu geţii.
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PREROGATIVELE LUI OCTAVIANUS ÎN ANUL 32 A. CHR.
Lector univ. drd. Radu Urloiu

Abstract: The constitutional status of Octavian in the year 32 BC represents one of the most controversial
issues concerning the transition from Republic to Principate. Our main source, the will of Augustus, clearly
states that the first roman emperor ruled as a triumvir for ten years, i.e. 42-33 B.C. It seems like Octavian was
a privatus in the year 32 B.C. From 31 B.C. he was again an official as he became a consul and held the
consulate until 23 B.C. On the other hand, important events have taken place in 32 B.C.: the final split between
Octavian and his former ally, Antonius and the breakout of the civil war. Octavian acted from the beginning of
that year like he would have been a legitimate ruler. He took the command of the war against Cleopatra and
Antonius after a large section of the Senate, Italy and the western provinces swore allegiance to him.
According to some authors, Octavian‟s acts in 32 B. C. constituted a coup d‟état. According toTheodor
Mommsen and some contemporary

historians, like Frederik J. Vervaet and Carsten Hjort Lange, the

triumvirate was not to lapse at its terminal date of 31st December 33 B.C., but would remain in force until its
holders abdicated. Therefore they concluded (especially Hjort Lange) that Octavian was still in possession of
his triumviral powers, in 32 B.C. Antonius who considered himself still a consul and a triumvir in 31 B. C., was
deprived of his powers, while Octavian did not use the title after 33 B. C .According to these authors, the oath
didn‟t mean Octavian was invested with new powers which in fact he already had. The process of surrendering
the triumviral powers to the Senate and the people lasted from the end of 28B. C. to the beginning of 27 B.C. In
our view, the oath of allegiance of 32 B.C. was preceded by a reinvestment with consulare imperium from the
legitimate institutions. In fact, this investment was similar to Lex Titia from 43 B.C. and the second investment
law from 37 B. C. with retractive effect. Due to the investment law issued in 32 B.C., Octavian enjoyed a further
five years triumviral mandate. The transfer of power to the Senate and people didn‟t mean that Octavian
became a privatus, as he still was a consul. We consider that Octavian, start 43 B.C., had always possessed a
consulare imperium, which was bestowed to him every five years until 27 B.C. The only thing that changed
during these years was his mission – prouincia. Octavian‟s imperium consulare quinquennale has its
precedence in the consulare imperia bestowed to M. Antonius Creticus, Cn. Pompeius Magnus, C. Iulius Caesar,
C. Cassius Longinus and M. Iunius Brutus. This practice served as a model for Augustus patternl of renewal his
consulare imperium every ten or five years during his reign start from 27 B.C.
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Cuvinte-cheie:

Unul dintre cele mai controversate aspecte ale istoriografiei referitoare la istoria
ultimelor decenii ale Republicii romane şi, în special, ale celui de-al doilea triumvirat o
reprezintă statutul constituţional al lui Octavianus, viitorul Augustus, în anul 32 a. Chr.
Ambiguitatea surselor epigrafice şi literare lasă câmp larg speculaţiei şi face necesară o mare
acribie în demersul de interpretare. Această controversă este legată de cea a datei expirării
celui de-al doilea quinquennium al triumviratului, ca urmare a reinvestirii celor trei dinaşti în
anul 37 a. Chr.
Octavianus, Antonius şi Lepidus au fost învestiţi prima dată cu un imperium consulare
la 24 noiembrie 43 a. Chr prin Lex Titia1. Termenul la care expira mandatul triumvirilor era
31 decembrie 38 a. Chr2. Triumvirii nu au fost reinvestiţi pentru un al doilea mandat de cinci
ani la 1 ianuarie 37 a. Chr., ci câteva luni mai târziu, perioadă în care niciunul dintre aceştia nu
s-a aflat la Roma3. Acest fapt este confirmat de o inscripţie datând din 37 a. Chr., în care
numele triumvirilor apare înainte de cel al consulilor4. Prelungirea mandatului triumvirilor cu
încă cinci ani, cu efect reroactiv de la 1 ianuarie 37 a. Chr. este confirmată şi de Istoria
romană a lui Cassius Dio şi epitomatorul operei lui Titus Livius5.
Cu privire la data expirării celui de-al doilea quinquennium al triumviratului dispunem
de două surse antice: opera lui Appianus şi testamentul lui Augustus. Potrivit mărturiei lui
Appianus, termenul celui de-al doilea mandat al triumvirilor s-a încheiat la 31 decembrie 32 a.
Chr6. Acest paragraf a provocat, la rândul său, controverse printre cercetători. Acceptarea unei
asemenea ipoteze s-a dovedit a fi foarte tentantă pentru unii învăţaţi, deoarece soluţiona în
mod facil şi convenabil problema statutului lui Octavianus în anul 32 a. Chr7. Susţinătorii

1

Titus Livius, Periochae 120; Appianus, Bella civilia 4.2, 7; Cassius Dio 46.55.3.

2

Degrassi 1947, 274.

3

Cassius Dio 48.54.6; Appianus, Bella civilia 5.95; Girardet 1990, 326-332.

4

Degrassi 1947, 58.

5

Cassius Dio 48.54.6; Titus Livius, Periochae 132.

6

Appianus, Illyrike 28.

7

Această ipoteză este infirmată de Appianus, Bella civilia 5.95 şi Cassius Dio 48.54.6. Vezi şi Titus Livius, Periochae 132;

Cassius Dio 50.4.3; CIL V 525 = ILS 77 = ILLRP 418 = EJ 57 constituie, de asmenea, argumente împotriva ipotezei sfârşitului
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acestei teze invocă în sprijinul interpretării lor o inscripţie de la Trieste, despre care cred ar
putea data din anul 32 a..Chr.8:
[imp. Caesar] cos. desig tert.
[IIIvir r. p.] c. iter.
Murum turresque fecit
În realitate, inscripţia respectivă nu ne oferă indicii care ne-ar permite datarea ei cu
certitudine în anul 32 a. Chr., ci mai curând în 2 ianuarie 33 a. Chr., când Octavian a asumat
cel de-al doilea consulat.9
Această teză a fost calificată, pe bună dreptate, drept eronată de majoritatea
cercetătorilor. Într-un alt pasaj al operei sale, Appianus menţionează că în anul 37 a. Chr.
triumvirii şi-au atribuit puterea pentru un al doilea mandat de cinci ani, cu efect retroactiv
începând de la 1 ianuarie 37 a. Chr 10. Din Res gestae divi Augusti aflăm, fără alte explicaţii cu
privire la natura puterilor lui Octavianus, că în anul 32 a. Chr. nu mai era triumvir 11. El a
asumat un al treilea consulat la 1 ianuarie 31 a. Chr., de unde rezultă că în anul 32 a. Chr. era
un simplu privatus şi nu mai dispunea de un imperium care să îi ofere autoritate asupra
trupelor din subordine sau a cetăţenilor.
Începând cu anul 33 a. Chr., Octavianus a încetat să folosească titlul de triumvir, în
timp ce Antonius a continuat să şi-l asume12. Pe o monedă emisă în anul 31 a. Chr. apare
legenda „M ANTONIUS AVG IMP III COS TERT III VIR R P C”13. Acest consulat a fost
asumat de Antonius în virtutea tratatului de la Misenum, din 39 A. Chr, prin care triumvirii
stabiliseră lista celor care urmau să deţină magistratura supremă în următorii ani 14. Potrivit
înţelegerii, Octavianus şi Antonius aveau să exercite împreună consulatul în anul 31 a. Chr.
După ce a fost declarat războiul împotriva Cleopatrei, Octavianus l-a destituit, însă, pe
Antonius din consulat şi din celelalte demnităţi (exousia), şi în locul acestuia a fost ales consul

triumviratului în anul 32 a. Chr., deşi nu permit o datare la fel de precisă. Cu privire la autorii care datează sfârşitul
triumviratului în 33 sau 32 a. Chr., vezi Benario 1975 şi Reinhold 1988, 224-225 şi Hjort Lange 2009, 54, nr. 25.
CIL V 525 = ILS 77 = ILLRP 418 = EJ 57; ipoteza potrivit căreia inscripţia ar putea data din 32 a. Chr. îi aparţine lui

8

Ermatinger 1993, fapt care ar dovedi calitatea de triumvir a lui Octavianus în 32 a. Chr. a fost infirmată de Ward 1995.
9

Girardet 1995, 158-159; Hjort Lange 2009, 55, nr. 25; Vervaet 2004, 65, nr. 111; Vervaet 2010.

10

Appianus, Bella civilia 5. 95.

11

RGDA 7, 1: [tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]tituendae fui per continuos an]nos [decem] (completarea a fost posibilă cu

ajutorul versiunii greceşti a textului: trion andron egenomen demosion pragmaton katorthotes synechesin etesin deka);
Suetonius, Augustus 27.1: triumviratum rei publicae constituedae per decem annos administravit; Girardet 1995, 150-161.
12

Kromayer 1888, 11; Reinhold 1988, 93; Pelling 1996, 52; Kearsley 1999, 53.
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RRC 545/1.

14

Appianus, Bella civilia 5.73.
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M. Valerius Messala Corvinus15. Potrivit istoricului belgian F. J. Vervaet, Octavianus a
renunţat la titlul de triumvir şi, în anii 33 şi 31 a. Chr., a pus accentul pe calitatea sa de
consul16. Octavianus a asumat cel de-al treilea consulat în 31 a. Chr., dar a demisionat în
cursul anului. În perioada 30-23 a. Chr., el a deţinut alte trei consulate, pe care le-a exercitat
fără întrerupere.
Un episod petrecut la Roma în primăvara acestui an vine să ofere o perspectivă diferită
cu privire la statutul lui Octavianus în 32 a. Chr. La 1 ianuarie 32 a. Chr., consulul C. Sossius,
care se număra printre partizanii lui Antonius, a lansat o serie de atacuri împotriva lui
Octavianus. Mai mult, consulul a supus Senatului spre votare un decret împotriva colegului lui
Antonius, însă iniţiativa a fost blocată de tribunul plebei Nonius Balbus17.
S-a presupus că atacul verbal al lui C. Sossius a constitui o ripostă faţă de iniţiativa lui
Octavianus de a bloca ratificărea de către Senat a „donaţiilor de la Alexandria” dispuse de
Antonius în favoarea lui Ptolemaios Caesarion şi a copiilor triumvirului şi ai Cleopatrei.
Antonius i-a dăruit Cleopatrei Cyrenaica, Cyprus şi Coele Syria, urmând să împartă puterea cu
Ptolemaios Caesarion. Fiii săi şi ai Cleopatrei a fost primit titlul de Rege al Regilor.
Alexandros a primit Armenia, Media şi Parthia (ultimele două urmând să fie anexate ulterior),
lui Ptolemaios i-au revenit Phoenicia, Syria, Cilicia şi provinciile din Asia Mică 18. Totodată,
Antonius anunţa că este dispus să renunţe la prerogativele sale, intenţia sa reală fiind însă
aceea de a-l discredita pe Octavianus19. Potrivit epitomatorului operei lui Titus Livius, o
propunere similară ar fi venit din partea lui Octavianus, dar a fost respinsă de Antonius 20.
Posibilitatea renunţării benevole de către triumviri la putere este evocată şi în opera lui
Appianus21.
Însă consulii C. Sossius şi Cn. Domitius Ahenobarbus nu au dat citire scrisorii lui
Antonius în Senat, în pofida presiunilor exercitate de Octavianus. Ca urmare a atacurilor
lansate de C. Sossius împotriva sa, Octavianus a considerat că este mai prudent să părăsească
Roma pentru o perioadă. El a revenit, însă, în oraş, înconjurat de prieteni înarmaţi şi gărzi şi a
convocat Senatul, fapt care demonstrează că acţiona, în virtutea ius agendi cum patribus,
15
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prerogativ pe care magistraţii obişnuiţi nu îl mai deţineau 22. Mai mult, Octavian s-a aşezat
între cei doi consuli pe sella curulis şi a dispus ca Senatul să se întrunească din nou la o dată
stabilită, gest pe care un simplu proconsul nu şi le-ar fi permis23. Cu acest prilej, Octavianus a
declarat că va face cunoscute câteva unele documente care dovedesc vinovăţia lui Antonius.
Consulii nu au avut curajul să îl înfrunte pe Octavianus şi au fugit la Antonius, urmaţi, la scurt
timp, de numeroşi susţinători ai triumvirului aflat la Alexandria 24. După fuga acestora,
Octavianus a convocat o nouă întrunire a Senatului, în cursul căreia, potrivit lui Cassius Dio,
„a citit şi a spus ceea ce a dorit”, fiind de presupus că a dat citire cererii lui Antonius către
Senat de a-i fi ratificate deciziile cu privire la provinciile din Orient 25. În lunile care au urmat,
Octavia a fost repudiată, iar doi importanţi colaboratori ai lui Antonius, L. Munatius Plancus
şi M. Titius au fugit la Roma şi au intrat în tabăra lui Octavianus. Informat de cei doi dezertori
cu privire la testamentul lui Antonius, Octavianus a dat citire acestui act, aflat în păstrarea
Vestalelor26. Citirea testamentului a provocat indignare în rândul senatorilor care susţineau
cauza lui Octavianus.
Proclamarea solemnă a războiului împotriva Cleopatrei (indictio belli) a avut loc în
vara anului 32 a. Chr., prin săvârşirea unui ritual străvechi 27. Ceremonia s-a desfăşurat pe
Campus Martius, unde o lance a fost aruncată în „teritoriul inamic”28. Acest ritual a fost
sâvârşit chiar de Octavianus, în calitate de fetialis29. În schimb, din opera lui Suetonius şi a lui
Appianus aflăm că Antonius a fost declarat hostis30. Fadinger a emis ipoteza potrivit căreia
Antonius a fost declarat hostis fără o proclamaţie formală şi că aceasta ar fi fost emisă abia
spre sfârşitul anului 32 sau în anul 31 a. Chr. Acest fapt a fost pus în legătură cu destituirea sa
din consulat şi celelalte prerogative triumvirale31.
T. Mommsen a formulat teza potrivit căreia puterile triumvirale nu au încetat la 31
decembrie 33 a. Chr., acestea rămânând în vigoare până la momentul în care deţinătorii lor ar
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fi abdicat. Astfel, Octavian ar fi abdicat abia la 13 ianuarie 27 a. Chr 32. Potrivit acestei ipoteze,
spre deosebire de deţinătorii magistraturilor cu durată anuală, cei care deţineau magistraturi
cu caracter special, precum dictatura sau cenzura rămâneau în funcţie până în momentul în
care abdicau în mod voluntar. Totuşi, şi acestor magistraţi, mai ales dictatorilor, le erau impus
un termen pentru depunerea mandatului33. Mommsen a mai sugerat că în ultimii ani ai vieţii,
Augustus a considerat că era triumviratului s-a încheiat în decembrie 33 a. Chr., şi că, până în
ianuarie 27 a. Chr., când au fost puse bazele Principatului, el a deţinut un
„Notstandskommando” (un comandament pentru o situaţie de urgenţă). Cu toate acestea,
credea marele istoric german, prin gestul din 27 a. Chr., Augustus a renunţat, de fapt, la
„constituerende Gewalt” („violenţa constituţională”) fapt care implica o recunoaştere implicită
a statutului triumviral deţinut în perioada 32-28 a. Chr. Primul principe ar fi încercat, totuşi,
să treacă sub tăcere acest aspect34. El ar fi încercat să reinterpreteze trecutul său politic,
încercând să acrediteze ideea că nu a deţinut prerogativele triumvirale decât până la sfârşitul
anului 33 a. Chr. şi nu până în ianuarie 27 a. Chr.35
Alţi cercetători, precum J. Kromayer au respins această interpretare; potrivit acestui
cercetător, prerogativele triumvirilor au expirat la 31 decembrie 33 a. Chr., iar acţiunile
întreprinse de Octavianus în anul următor au reprezentat o lovitură de stat. Privite din această
perspectivă, iniţiativele lui Octavianus din anii 28-27 a. Chr. nu au constituit o renunţare la
puterile triumvirale, ci la puterile sale discreţionare asumate în 32 a. Chr.36
O interpretare oarecum diferită a fost oferită de V. Fadinger, potrivit căruia Octavian
mai deţinea potestas triumvirală în 32 a. Chr. deşi nu mai era triumvir, în virtutea unei clauze
a legii Titia prin care au fost învestiţi triumvirii37. Istoricul german citat nu a identificat nicio
diferenţă între statutul lui Octavianus în anul 33 a. Chr. şi cel din 32 a. Chr. 38 De asemenea,
Fadinger a respins teza loviturii de stat, susţinând că Octavianus avea dreptul să vină însoţi de
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gărzi înarmate în Senat după atacul îndreptat împotriva sa de consulul Sossius, care se
număra printre cei mai importanţi susţinători ai lui Antonius39.
Unii autori au susţinut că acest fapt a fost posibil deoarece întrunirea a avut loc extra
pomerio. Octavian nu mai deţinea imperium consulare şi prin urmare nu mai dispunea
imperium domi, care i-ar fi oferit autoritate în interiorul oraşului. Prin urmare, devenit
proconsul, el dispunea doar de dreptul de a comanda trupe, aşadar de imperium militiae40.
Sintagma utilizată de principe în Res gestae divi Augusti 34, 1 (potens rerum omnium) nu
lasă loc, însă, pentru o asemenea interpretare41.
Teza lui Mommsen a fost reluată de F. Vervaet, care susţine că viitorul Augustus a
continuat să conducă Republica purtând titlul de triumvir. Cercetătorul belgian consideră că
în anii 33 şi 32 a. Chr., în propaganda favorabilă lui Octavianus a trecut sub tăcere titlul său de
triumvir şi a pus accent pe consulatele asumate de acesta42. Vervaet invocă în sprijinul tezei
sale inscripţiile datând din perioada dintre 31-27 a. Chr., în care Octavianus a deţinut succesiv
patru consulate43. De asemenea, istoricul citat trimite la un pasaj din opera lui Cassius Dio
referitor discursul rostit la 13 ianuarie 27 a. Chr. de Octavianus în Senat prin care acesta
intenţiona să îşi consolideze domnia (arche) cu consimţământul concetăţenilor săi. Din
structura discursului rezultă faptul că Augustus şi-a asumat faptul că puterea sa era de natură
triumvirală. Se pune problema în ce măsură discursul prin care viitorul principe îşi anunţa
renunţarea la prerogativele pe care le deţinea trebuie considerat ca fiind real, nu o simplă
creaţie a lui Cassius Dio44. Astfel, puterea la care face referire Octavianus nu este cea
triumvirală, ci o adevărată putere monarhică: autarchia45. În alte pasaje ale discursului el
foloseşte termenul de „monarchia”.46 Este greu de crezut că Augustus ar fi folosit aceşti
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termeni pentru a defini puterea pe care o deţinea după anul 33 a. Chr. şi nici chiar în contextul
anilor 28-27 a. Chr. În inscripţia pe care o invocă Vervaet în sprijinul tezei sale (CIL XI 1330 =
ILS 78) datând din 28 a.Chr., Octavianus poartă titlul de III VIR RPC, şi este COS VI şi IMP V.
Or, ştim că primul principe a primit cea de a cincea salutaţie imperială în anul 33 a.Chr, pe cea
de 6-a după bătălia de la Actium din septembrie 31 a. Chr., iar cea de a şaptea salutaţie i-a fost
conferită în august 30 a. Chr., după cucerirea Egiptului. Prin urmare, informaţiile oferite de
această inscripţie sunt incorecte, acest fapt datorându-se, cel mai probabil, unei erori de
lapicid47.
Vervaet a presupus că pentru Octavianus a devenit foarte dificil să îşi mai rezerve titlul
de triumvir după ce a cucerit Egiptul şi că a obţinut ca puterea quasi-monarhică să îi fie
reconfirmată per consensum universorum48. O asemenea interpretare nu se susţine în lumina
sensului paragrafului 34:1 din testamentul augustan. Cucerirea Egiptului este menţionată ca
un act de expansiune, fără legătură cu războiul civil 49. Victoria în războiul civil, după cum o
indică paragraful 25:2, a fost obţinută în bătălia de la Actium. Ea este menţionată în acelaşi
enunţ care face referire la consensus universorum. Prin urmare, după cum a observat Hjort
Lange, legătura dintre cele două situaţii evocate în paragraful 34:1 şi 25:2 o constituie
jurâmântul prestat în anul 32 a. Chr.50
Prin recurs la o formulă ambiguă, aflată în paragraful 34:1 din testamentul lui
Augustus, primul principe face referire la puterea absolută pe care o deţinea în 28-27 a. Chr.,
la care a renunţat în mod formal:
In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia extinseram, per
consensum universorum potens rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in
senatus populisque Romani arbitrium transtuli.
„În cel de al şaselea şi al şaptelea consulat, după ce am pus capăt războaielor
civile, în timpul cărora, prin consimţământul general reunisem în mâinile mele toate
puterile, am remis senatului şi poporului Roman conducerea treburilor publice.”51
Această frază, a cărei interpretare a pus la grea încercare erudiţia a numeroşi
cercetători, poate fi citită în cheia aranjamentului constituţional din anul 32 a. Chr., enunţat
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lapidar în formula de jurământ enunţată în testamentul lui Augustus. Potrivit lui Hjort Lange,
pasajul citat trimite la puterile pe care Octavianus le-a obţinut în anul 32 a. Chr. per
consensum universorum52. Principalul indiciu îl constituie informaţia referitoare la
jurământul de fidelitate faţă de viitorul Augustus depus de Italia şi provinciile occidentale, dar
şi de o mare parte dintre senatori. Această formalitate era menită să contrabalanseze
demonstraţia de fidelitate a regilor şi dinaştilor aliaţi din Orient faţă de Antonius 53.
Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua, et me belli quo vici ad Actium
ducem depoposcit; iuraverunt in eadem verba provinciae Galliae, Hispaniae,
Africa, Sicilia, Sardinia. Qui sub singnis meis tum militaverint, fuerunt senatores
plures quam DCC, in iis qui vel antea vel postea consules facti sunt ad eum die quo
scripta sunt haec, LXXXIII, sacerdotes circiter CLXX.
„Întreaga Italie, într-o spontană manifestare, mi-a prestat jurământ şi mi-a
cerut să iau comanda în războiul pe care l-am terminat prin victoria de la Actium.
Acelaşi jurământ mi-a fost prestat de către provinciile Gallia, Hispania, Africa, Sicilia
şi Sardinia. Această formulă de jurământ a fost atunci repetată de către peste şapte
sute de senatori; din acest număr, până în prezent, 83 au devenit consuli şi
aproximativ 170 au devenit sacerdoţi.”54
Hjort Lange atribuie jurământului o semnificaţie pur formală, lipsită de orice conţinut
juridic. Acest act a constituit o justificare politică a poziţiei deţinute de Octavianus care, în
fond, nu şi-a pierdut statutul de triumvir la sfârşitul anului 33 a. Chr. Consensul era necesar
în absenţa unei reglementări juridice de reînvestire a lui Octavianus pentru un al treilea
quinquennium. Prin urmare, Octavianus a continuat să beneficieze de atributele puterii
triumvirale, însă a evitat sistematic să facă referire la acestea. Demiterea lui Antonius din
triumvirat, după cea a lui Lepidus deschidea calea unei anomalii constituţionale caracterizate
de existenţa unui singur triumvir: Octavianus. Totodată, consensul universal şi jurământul de
fidelitate au constituit instrumentele care i-au permis lui Octavianus să declanşeze războiul
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împotriva Cleopatrei. Prin urmare, conchide Hjort Lange, Octavianus a continuat să
beneficieze de puterea triumvirală55.
Ajunşi în acest punct, ne simţim nevoiţi să nuanţăm teza susţinută de cei doi istorici.
Asemenea altor cercetători, Hjort Lange şi Vervaet au admis faptul că triumvirii au fost
învestiţi în cursul anului 37 a. Chr. cu imperium consulare pentru un nou mandat de cinci ani
la câteva luni după ce primul lor mandat încetase, la 31 decembrie 38 a. Chr. Acest fapt nu
trebuie interpretat în maniera lui Mommsen care susţinea că triumvirii continuau să deţină
puterea până în momentul în care ar fi decis să renunţe în mod benevol. De asemenea, nu ne
putem asuma nici punctul de vedere susţinut de Hjort Lange sau teza propusă de Vervaet,
potrivit cărora Octavianus continua să deţină prerogativele triumvirale în absenţa unei
reglementări. În pasajul din Periochae referitor la anul 33 a. Chr., se menţionează în mod clar
faptul că al doilea quinquennium al triumvirilor se apropia de sfârşit56. Contemporan cu
evenimentele relatate în aceste rezumate, Titus Livius era mai bine documentat decât autori
târzii precum Cassius Dio si Appianus cu privire la realităţile politico-instituţionale ale
timpului său.
Vervaet şi Coli au reluat o teză mai veche, formulată de Mommsen, potrivit căreia, spre
deosebire de deţinătorii magistraturilor cu durată anuală, cei care deţineau magistraturi cu
caracter special, precum dictatura sau cenzura rămâneau în funcţie până în momentul în care
abdicau în mod voluntar. Totuşi, şi acestor magistraţi, mai ales dictatorilor, le erau impus un
termen pentru depunerea mandatului57. Prevederea respectivă ar putea constitui cadrul legal
în virutea căruia transferul de putere dinspre Octavianus către poporul şi Senatului roman s-a
derulat în cadrul unui proces început în 28 a. Chr. şi încheiat la 13 ianuarie 27 a. Chr. (RGDA
34: 1)58. Trebuie avut însă în vedere că, după cel mult şase luni, puterile unui dictator încetau,
iar censorii nu dispuneau de imperium. Precedentele pentru statutul juridic al lui Octavianus
nu
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„comandamentele extraordinare” deţinute în secolul I a. Chr. de o serie de generali şi oameni
politici, cum ar fi Marcus Antonius Creticus, Pompeius Magnus, C. Iulius Caesar, M. Iunius
Brutus şi C. Cassius Longinus. Atât Pompeius cât şi Caesar au fost învestiţi cu imperium
pentru perioade de cinci ani. Încetarea mandatului era însoţită de necesitatea unei învestiri
pentru un nou quinquennium59.
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Statutul pe care l-a avut viitorul Augustus în anul 32 a. Chr. trebuie analizat, de
asemenea, în contextul rivalităţii cu Antonius. Octavianus a făcut dovada unei abilităţi politice
ieşite din comun potenţând această rivalitate şi punând în mişcare un aparat propagandistic
prin care a reuşit să compromită imaginea fostului aliat, prezentat concetăţenilor săi drept un
adevărat inamic al statului60. Astfel, Octavianus a deturnat atenţia publică de la problema
statutului său, iar înverşunarea cu care a acţionat dă seama de graba sa de a-şi legitima cât
mai curând statutul. Prilejul s-a invit odată cu declanşarea războiului împotriva Cleopatrei.
Acest act a fost interpretat de Hjort Lange în sensul unui sacramentum faţă de
Octavian, a cărui calitate de triumvir era implicit înţeleasă61. Acţiunile lui Octavianus, care
puteau fi interpretate ca o lovitură de stat şi-au aflat acoperirea legală prin acest jurământ în
urma căruia regimul său a căpătat legitimitate atât juridică dar şi morală: provinciile
occidentale se raliaseră cauzei sale, iar majoritatea membrilor Senatului făceau parte din
partida sa. Octavian a reuşit să convingă majoritatea concetăţenilor săi de faptul că, de fapt,
cei doi consuli şi cei aproape 300 de senatori care fugiseră la Antonius nu mai reprezentau
Republica62.
Aflăm din opera lui Cassius Dio că Antonius a fost demis din consulat şi din celelalte
demnităţi după ce consulii C. Sosius şi Cn. Domitius Ahenobarbus au fugit din Roma
împreună cu senatorii care îl susţineau. Cu siguranţă că şi Antonius a beneficiat de o învestire
cu efect retroactiv începând de la 1 ianuarie 32 a. Chr., de către „factorii constituţionali”,
reprezentaţi de facţiunea senatorială refugiată la Alexandria. Într-un alt pasaj din opera lui
Cassius Dio aflăm că Antonius, în discursul rostit în faţa trupelor înaintea debutului
confruntării cu Octavianus, în 31 a. Chr. promitea să renunţe la exercitarea puterii şi să o
predea instituţiilor legitime ale Republicii63.
Transferul de putere dinspre Octavianus, ca deţinător al unei puteri triumvirale către
Senatul şi poporul roman nu s-a produs în cursul unui singur act, ci a fost un proces gradual,
care a durat doi ani, fapt atestat de formularea din RGDA 34.1 şi în textul lui Cassius Dio 64.
Hjort Lange invocă drept argument pentru renunţarea lui Octavianus la prerogativele
triumvirale, printre ale documente, un aureus datând din 28 a. Chr. pe care apare legenda
„LEGES ET IURA P R RESTITVIT”65. La acestea se adaugă o serie de tetradrahme cistofore de
la Ephes, datând din acelaşi an, prin care era celebrat sfârşitul războiului împotriva Cleopatrei
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şi a lui Antonius. Pe reversul acestora a fost imprimată legenda „IMP CAESAR DIVI F COS VI
LIBERTATIS P R VINDEX”, iar pe avers este figurată o personificare a zeiţei Pax66. Aceste
formule înscrise pe monede reflectă realităţile constituţionale care au prins contur în perioada
28-27 a. Chr. Ele ar putea face referire la un decret al Senatului având ca premisă faptul că
Octavianus „LEGES ET IURA P R RESTITVIT”, i-a conferit titlul onorific „LIBERTATIS P R
VINDEX”67. Hjort Lange remarcă, pe bună dreptate, că triumviratul nu a constituit o instanţă
ilegală şi pune reglementările din anul 28 a. Chr. pe seama intenţiei celui care curând avea să
primească titlul de Augustus de a accepta că războiul împotriva Cleopatrei şi a lui Antonius a
fost un război civil68. În viziunea unor istorici, sfârşitul procesului de revenire la un regim civil
a avut la 13 ianuarie 27 a. Chr., când Octavianus a predat Senatului şi poporului roman
armatele şi provinciile69. Iniţial, prin Lex Titia, triumvirii aveau dreptul de a numi magistraţii
oraşulului şi guvernatorii provinciilor70, privilegiu despre care avem informaţii că au făcut
uz71, iar Octavianus a beneficiat de acest drept şi în perioada cuprinsă între victoria de la
Actium şi 27 a. Chr72. Octavianus a pretins că a salvat Res publica, fapt posibil şi explicabil
prin remiterea puterii sale către popor şi Senat.
Potrivit istoricilor romani Cassius Dio şi Tacitus, actele ilegale din perioada
triumviratului au fost anulate în anul 28 a. Chr.73 Totodată, Octavianus a emis o serie de legi
prin care a fost reinstituită pacea74. Din rezumatul cărţilor lui Titus Livius aflăm că Octavianus
a pus ordine în provincii, dar nu evocă un eventual transfer al puterii către popor şi Senat 75. În
„Istoria romană” a lui Velleius Paterculus sunt evocate încheiera războiului civil, instaurarea
păcii şi revenirea la tradiţiile republicane, fără, însă, a se face referire la prerogativele lui
66
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Augustus, despre care se spune doar că a fost nevoit să asume succesiv timp de 9 ani şi că a
refuzat cu fermitate dictatura, deşi i-a fost oferită de popor76. De la Suetonius aflăm că
Octavianus a fost, timp de zece ani, triumvir, iar ulterior a intenţionat, în două rânduri, să
restaureze Republica: prima dată, după înfrângerea lui Antonius şi a doua oară, în anul 23 a.
Chr., când s-a îmbolnăvit foarte grav. Potrivit aceluiaşi istoric, Augustus şi-a rezervat
provinciile cele mai importante, în care staţionau majoritatea trupelor, în loc de a le
încredinţa magistraţilor aleşi anual, în timp ce guvernatorii provinciilor senatoriale erau aleşi
prin tragere la sorţi, procedeu care trimite, fără îndoială, la reglementările instituţionale din
ianuarie 27 a. Chr77. Evenimentele din ianuarie 27 a. Chr. sunt tratate foarte succint de către
Tacitus, potrivit căruia după ce a renunţat titlul de triumvir, Octavianus a anulat actele din
perioada triumviratului şi s-a mulţumit doar cu consulatul şi cu puterea tribuniciană,
afirmaţie care, în opinia noastră, nu ar trebui să fie surprinzător78. O relatare mult mai
amănunţită asupra transformărilor de ordin constituţional din anul 27 a. Chr. găsim în opera
lui Cassius Dio79.
În cazul în care acest transfer de putere nu ar fi fost real, Octavianus nu ar fi putut
afirma că republica a fost restaurată, consideră Hjort Lange. Acest anunţ nu a fost însoţit de o
renunţare la prerogativele triumvirale80. Triumviratul se încheiase, formal, la 31 decembrie 33
a. Chr., însă momentul renunţării la prerogativele pe care acesta le presupunea a fost amânat
de Octavianus şi Antonius. După ce lui Antonius i-au fost retrase prerogativele triumvirale şi a
fost demis din consulat, Octavianus a rămas singurul „triumvir”, titlu pe care a evitat
sistematic să îl folosească. Acesta este motivul pentru care Augustus ar fi ales formularea din
RGDA 34.1 cu privire la remiterea puterii către instituţiile legitime ale Republicii 81. Unii
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cercetători s-au întrebat, pe bună dreptate, dacă Augustus a restaurat, într-adevăr, Republica,
remarcând că în RGDA 34 nu a fost utilizat verbul restituere.82
Potrivit opiniei lui Hjort Lange, puterea pe care o deţinea Octavian (potens rerum
omnium) nu poate fi explicată din perspectiva consulatului pe care Octavianus îl exercita în 27
a. Chr., ci pe baza poziţiei deţinute după victoria asupra lui Antonius. Istoricul olandez insistă
asupra faptului că puterea pe care Octavianus a obţinut-o în 32 a. Chr. în virtutea
jurământului de fidelitate (per consensum universorum potens rerum omnium) nu este
descrisă în RGDA 34.1 în termeni constituţionali. Prezenţa aceastei formă laxă se explică prin
faptul că Octavianus se afla, în 32 a. Chr., în posesia prerogativelor triumvirale. Deposedarea
lui Antonius de puterile triumvirale a fost comparată cu cea pe care Octavianus şi rivalul său
din bătălia de la Actium au operat-o în cazul lui Lepidus în anul 36 a.Chr. Prin urmare, el
deţinea o poziţie constituţională care i-a permis să reprezinte res publica în războiul
împotriva Cleopatrei şi a lui Antonius. Îndeplinirea acestei „misiuni triumvirale” – încheierea
războiului civil, în urma căruia Octavianus avea puterea supremă în res publica – urmată de
închiderea porţilor templului lui Ianus (RGDA 13) constituie etapele unui proces a cărui
finalitate o reprezintă restaurarea Republicii. Ultimul act în această serie a fost transferul
puterilor triumvirale către Senatul şi poporul roman83.
Depunerea jurământului de fidelitate către Octavianus nu trebuie redusă la un simplu
act formal, fără acoperire juridică. În primul rând, trebuie avute în vedere câteva dintre
particularităţile textului testamentului lui Augustus. Printre puţinele referinţe care indică în
mod explicit statutul deţinut de Octavianus se numără cea din paragraful 7: 1 privind calitatea
de triumvir pe care a deţinut-o timp de 10 ani succesiv. Claritatea enunţului nu lasă loc pentru
alte interpretări. În al doilea rând, nu există nicio precizare cu privire la învestirea lui
Augustus cu imperium consecutiv perioadei în care a fost triumvir. Prin urmare, faptul că Res
Gestae divi Augusti nu menţionează nicio altă formalitate privind reînvestirea lui Octavianus
cu imperium consulare nu presupune automat că aceasta nu a avut loc. Dimpotrivă, credem
că mai curând ceremonia jurământului ascunde şi presupune implicit că o asemenea
procedură de învestire a existat. Considerăm că jurământul de fidelitate al Italiei şi al
provinciilor occidentale a avut loc abia după ce Octavian a fost reconfirmat în mod legal ca
„triumvir”, potrivit unor formalităţi asemănătoare celei din anul 37 a. Chr. Deşi prerogativele
sale erau identice cu cele deţinute în perioada celor 10 ani triumviratului, Octavianus, care a
evitat sistematic în anul 32 a. Chr. titulatura de triumvir, a acţionat astfel încât provincia sa să
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fie redefinită. Cu siguranţă, el a fost învestit cu un imperium consulare pe o perioadă de cinci
ani, printr-o lex curiata de imperio care a impus votarea în comiţii şi în Senat, însă a purtat
un alt titlu, nu pe cel de triumvir. Cel mai probabil, provincia sa o constituia, în primul rând,
purtarea războiului împotriva Cleopatrei84. Odată cu intrarea în consulat, la 1 ianuarie 31 a.
Chr., şi în anii următori, când Octavianus a deţinut magistratura supremă, acest imperium
„triumviral” în a cărui posesie se afla, nominal, începând de la 1 ianuarie 32 a. Chr., nu a
încetat. Acest fapt explică gestul lui Octavianus din 13 ianuarie 27 a. Chr., când cel de-al
treilea mandat „triumviral” expirase, gestul formal de a renunţa la putere, fără ca acest fapt să
impună demisia din consulat.
În realitate, prin reglementările din anul 27 a. Chr., Augustus nu a făcut decât să ofere
o faţadă republicană regimului său în esenţă monarhic. Din punct de vedere juridic, însă, actul
din ianuarie 27 a. Chr. a căpătat semnificaţiile unei „restaurări a republicii”, menite să ofere
legitimitate noii forme de guvernământ. Instrumentul principal al acestei schimbări,
camuflate sub aparenţele unei restituiri a puterii sale quasi-monarhice către instituţiile
legitime ale Republici a fost provincia pe care acesta a primit-o ca atribut al imperiului
consular pe care Octavianus a deţinut-o fără întrerupere începând cu anul 43 a. Chr. Nu
întâmplător, al treilea termen al „triumviratului” său a avut o durată egală cu cele două
anterioare. La fel ca şi în anul 37 a. Chr., Octavianus a fost reînvestit cu efect retroactiv de la 1
ianuarie 32 a. Chr. Puterea quasi-monarhică pe care o deţinea Octavianus în 28/27 a. Chr. era
de fapt o prelungire a celei triumvirale deţinute între anii 43-33 a. Chr.
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DREPTURI ALE FEMEILOR DESCRISE ÎN DOCUMENTELE
DIN CONDICA MARII LOGOFEŢII (1692 – 1714)
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Abstract: Women's rights mentioned in the documents of the Great Chancellery. The woman's role in the
society was very important in all historical periods but its recognition knew different phases. This paper
presents a few of the women's rights which were identified in the content of the lord's decrees given in the
trials which took place in front of the Great Chancellery, a judicial institution that was active at Lord's
Constantin Brâncoveanu court. To highlight the legal rights which women had in those times, we will make
some references at those decrees given to settle the causes in which they were directly involved, both the
trials judged in the Lord's presence and those which took place in ad-hoc courts in the presence of local or
central beneficiaries. The documents show that the women from Romanian areas had some rights which
gave them an important role in the society: the right to be educated, the right to have and use personal
seals, the right to initiate and take part at trials, the right to get a dower from her parents' estate, the right
to sell goods, the right to inherit her late husband's estate, the right to get back the dower given at her
wedding, the right to get back the money lent to other people by her deceased husband, the right to lend
money, the right to buy goods, the right to donate goods, the right to decide on the essential phases of her
existence: her old age, her burial and her spiritual life after she dies.
Keywords: Brâncoveanu epoch, Great Chancellery, Medieval law, Ţara Românească, women's rights.
Cuvinte-cheie: Condica Marii Logofeţii, dreptul în Evul Mediu, drepturile femeilor,

epoca

brâncovenească, Ţara Românească.

Demersul de faţă încearcă să atragă atenţia asupra subiectului – rolul femeii în istorie
– care ar trebui dezvoltat de către istoricii români. Deoarece rolul femeilor în evoluţia
societăţii româneşti a fost mai puţin studiat, se cuvine să le acordăm femeilor o atenţie mai
mare pentru a le face cunoscută importanţa în societate în plan social, politic, cultural etc.
Vom încerca să redăm câteva aspecte ale evoluţiei dreptului românesc în perioada
medievală, mai precis în epoca brâncovenească, aspecte care sunt reflectate de izvoarele
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istorice contemporane binecunoscutului domn. Ne vom referi la informaţiile oferite de
conţinutul actelor de cancelarie domnească emise la Marea Logofeţie, principala instituţie
juridică a statului medieval Ţara Românească din acea perioadă. Aceste acte au rezultat în
urma proceselor derulate în pricinile privind probleme precum stăpânirea pământului, a
rumânilor şi a robilor ţigani, infracţiuni de falsificare de înscrisuri, de strămutare a
semnelor de hotar etc. şi au fost copiate într-o condică pe care istoricii o cunosc sub
numele de Condica Marii Logofeţii1.
Se cuvine să precizăm că actele emise la Marea Logofeţie reflectă informaţii despre
reglementările Obiceiului pământului (cutumele) şi ale dreptului scris (pravilele), ambele
utilizate în practica juridică medievală românească. Astfel, în dreptul cutumiar femeia era
socotită inferioară bărbatului. Aceeaşi poziţie de inferioritate este consacrată şi în pravilele
din secolul al XVII-lea, alcătuite din traducerile unor izvoare juridice şi ale unor canoane
bizantine2, care o motivează pe considerentul neputinţei şi slăbiciunii firii femeieşti.
Pravilele recomandă supunerea absolută a femeii faţă de bărbat şi îi recunosc
acestuia dreptul de corecţie asupra femeii, dar unele pedepse aplicate acesteia erau mult
mai blânde faţă de cele aplicate bărbaţilor. Căsătoria genera obligaţii personale şi
patrimoniale între soţi, care erau reciproce şi unilaterale. Femeii îi reveneau următoarele
obligaţii personale unilaterale: obligaţia de a-şi asculta soţul, de a convieţui cu acesta, de al urma şi de a-l aştepta atunci când era plecat (cu termene diferite de aşteptare, în funcţie
de veştile primite sau neprimite de la acesta). Obligaţiile patrimoniale ale soţilor aveau
caracter unilateral, soţia trebuia să-i dea în administrare soţului bunurile care constituiau
zestrea ei (bunurile care i se cuveneau fetei din averea familiei de origine).
Analizarea sentinţelor scrise în pricinile de judecată în care erau amintite femei
precum şi a modului în care acestea se puteau implicau în administrarea bunurilor de care
dispuneau au avut ca rezultat conturarea unor aspecte concrete despre drepturile de care
se bucurau acestea în perioada medievală. Documentele emise de Marea Logofeţie ne oferă
informaţii despre drepturile de care se bucurau femeile societăţii medievale româneşti în
legătură cu moştenirea şi administrarea bunurilor patrimoniale: fetele primeau partea care
li se cuvenea din moştenirea părinţilor, rămâneau în stăpânirea acestor bunuri după
despărţirea de soţ (prin divorţ sau după moartea acestuia) şi nu numai. Documentele
condicii relatează, în pricinile judecată care au avut o durată îndelungată, despre existenţa
unor drepturi ale femeilor cu mult înainte de domnia lui Constantin Brâncoveanu.

1
2

Condica Marii Logofeţii (1692-1714), ediţie îngrijită de Melentina Bâzgan, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2009, 850 p., 8 planşe.
Amintim de Pravila de la Govora (Pravila cea mică), tipărită din porunca lui Matei Basarab în anul 1640 şi de

Îndreptarea legii cu Dumnezeu care are toată judecata arhierească şi împărătească de toate vinile preoţeşti şi
mireneşti (Pravila cea mare sau Îndreptarea legii), tipărită din porunca aceluiaşi domn, în anul 1652, precum şi de
Carte românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte judeţe, tipărită la Iaşi în anul 1646, prima
legiuire românească laică oficială, a cărei respectare era impusă prin forţa de constrângere a domnului Moldovei.
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Documentele consemnate în Condica Marii Logofeţii surprind acţiuni concrete ale
femeilor şi permit conturarea statutului real al acestora în societatea medievală, statut care
este departe de modelul umil al femeii prezentat de cele mai multe ori.
• Dreptul de a fi instruite, la fel ca şi bărbaţii, cu toate că acest drept era
condiţionat, şi pentru unii şi pentru alţii, de situaţia materială a familiei. Însuşi domnul
Moldovei, Dimitrie Cantemir, amintea despre „studiile cu care erau înzestrate toate fiicele
Boierilor, doar cu ţelul ca, prin aceasta, ele să poată citi şi scrie mai bine limba Ţării”3. Aceleaşi
scop de instruire îl urmărea şi domnul Constantin Brâncoveanu care înfiinţa la Bucureşti o
Şcoală, la mănăstirea Sfântul Sava, unde „precum şi într-alte părţi şi la alte ţări să află şcoale
pentru învăţătură, şi la această sfântă mănăstire să se adune să înveţe <supuşii ţării>”4.
• Dreptul de a avea şi de a folosi sigilii. Unele dintre fiicele şi soţiile boierilor care
ştiau să scrie şi să citească aveau sigilii proprii cu care validau actele scrise, ca o dovadă a
faptului că erau consultate şi că ele hotărau în legătură cu bunurile care le erau atribuite. Un
asemenea exemplu este cel al vistiernicesei Vişa Glogoveanu care, în anul 1673, decidea asupra
dreptului de libertate al unor rumâni pe care îi avea în stăpânire. Ea îi elibera, după ce aceştia
o slujiseră cu dreptate la toate trebile şi poruncile, dându-le la mână şi un act pe care aplica
sigiliul propriu: „dându şi zapisul ei întărit cu pecetea ei şi cu iscălitura fiiu-său Neculai şi cu
multe mărturii iscălite în zapis, de la leat 7181, scriind în zapis cu mare blestem ca nimeni din
rudeniile şi din neamul lor să nu să mai scoale cineva să-l apuce de rumânie”5.
Dorinţa ei, înscrisă în actul de eliberare din rumânie şi întărită de promisiunea fiului ei de a
respecta hotărârea mamei, era întărită mai târziu, în anul 1707, şi printr-o hotărâre domnească.
Un alt document al condicii aminteşte despre o femeie de condiţie mai modestă,
Florica, mama lui Ion şi Pârvu, bunică lui Cândea căpitan, care în anul 1695 emitea un zapis
„întărit cu pecetea şi cu iscălitura numelui ei şi cu multe mărturii iscăliţi”6 prin care îi elibera
din rumânie pe Petru Bogoi şi pe fiii lui. La jupâneasa Florica, văduvă care îşi administra
singură averea, se vânduse acesta în vreme de nevoie: „întâmplându-se de au fost vreme de
foamete, având el copii mici, au mers la jupâneasa Florica, ce au fost jupâneasa lui Vasile
Păianul, rugându-se să-i dea bucate, să-l scoaţă din foamete... şi jupâneasa i-au dat bucate de
taleri 32”7. Este evidentă puterea de decizie a acestei femei asupra banilor şi bunurilor

3

Dimitrie Cantemir descrie obligaţia fiilor şi fetelor de boieri de „a învăţa să citească şi să înveţe pe dinafară Ceaslovul

Bisericii Răsăritene, Octoihul şi cu Psaltirea. Odată încheiate acestea, li se tălmăcea Evanghelia, Scrierile Apostolice şi
Pentateucul, rareori şi celelalte cărţi ale Vechiului Testament, ca măcar să poată pricepe ce cuprinde în Cartea Sfântă”.
Vezi Dimitrie Cantemir Principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei, vol. II, studiu
introductiv, notă asupra ediţiei, note de Valentina şi Andrei Eşanu, traducere Dan Sluşanschi, Bucureşti, Institutul
Cultural Român, 2007, p. 339.
4

Condica Marii Logofeţii, doc. 292-293, p. 425-428.

5

Ibidem, doc. 306, p. 442-443.

6

Ibidem, doc. 296, p. 430-431.

7

Ibidem, p. 431.
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materiale pe care le stăpâneşte. Ea decide singură să cumpere libertatea şi forţa de muncă a
acestui om, negociază cu el la rugăminţile acestuia, îi dă bani pentru supunerea şi pierderea
libertăţii şi, după ani de zile, îl eliberează, pe el şi pe fiii lui, în condiţiile prevăzute de ea.
• Dreptul de a intenta şi de a participa la procese în toate instanţele de judecată
sub jurisdicţia cărora se afla bunul sau bunurile în pricină. Un document din condică arată
cum Samfira, care fusese soţie Papei, şi cu fiica ei, Sanda, cheamă la judecată domnească pe
marele medelnicer Preda Pârscoveanu pentru stăpânirea unor bunuri care li se cuvin din
averea unui unchi „pentru că i se cade ei să ţie această moşie din Stânceşti”8. Sanda câştigă în
faţa domnului, care „ca să îndrepteze lucrul şi pentru multă supărare ce s-au supărat Sanda” îi
dă carte de judecată favorabilă, chiar dacă nu au fost aduse toate actele necesare drept probă
în proces. Sanda dobândeşte câştig de cauză în faţa domnului şi a Divanului chiar în
detrimentul unui mare dregător. După ce primeşte moşia, Sanda o vinde însă nu doar partea
ei, ci şi partea unor vecini pentru care ea nu avea „nici o treabă”. Este şi o dovadă a faptului că
femeile din acea perioadă practicau aceleaşi metode ca şi ceilalţi membri ai colectivităţii.
Un alt document, din anul 1708, arată cum Aspra, orfană „copil mic, fiind purtat cu
şederea”, aflată în tutela unchiului ce îi administrează moşiile, care i le şi vinde la un moment
dat, îl cheamă pe acesta la judecată atunci când vârsta îi permite. Ea se judecă cu unchiul ei în
faţa cămăraşului de la Ocna Mare pentru averea rămasă de la tată şi îşi recapătă moşiile.
Decide să le vândă mai târziu din motive întemeiate: „fiind cu şederea depărtată şi neputând
stăpânii ca să-şi caute moşiile”9.
Documentele condicii descriu şi situaţii în care femeile purtau judecăţi din diverse motive
însă acestea se finalizau uneori şi cu pierderea lor10. Ele erau ascultate în procese, îşi susţineau
cauza şi singure, aduceau în favoarea lor probe scrise sau convocau martori cojurători şi, potrivit
documentelor contemporane, beneficiau de aceleaşi drepturi ca şi bărbaţii.
Atunci când dreptatea era de partea lor, şi era şi dovedită cu acte, ele câştigau judecăţile
şi primeau acte domneşti care le întăreau drepturile patrimoniale. În urma unui proces al
Samfirei, văduva căpitanului Dumitraşco Spineanul cu ginerele ei Drăghici Săulescu, Samfira
câştigă procesul desfăşurat la domnie în anul 1710. În faţa completului de judecată, la fel ca şi
la alte procese „s-au luat zapisul de la mâna lui Drăghici Săulescul de s-au dat la mâna
jupânesii Samfirii de s-au spartu, pentru că au rămas Drăghici Săulescul de judecată denaintea

8

Ibidem, doc. 193, p. 273-274.

9

Ibidem, doc. 297, p. 432.

10

Ibidem, doc. 58, p. 73-76, Despa, soţia clucerului Nicolae, preia după moartea soţului ei stăpânirea moşiilor acestuia cu

toate că nu avea diată şi continuă şirul unor procese dovedite în final, cu 24 de martori, ca fiind nedrepte. Documentul
arată faptul că domnul nedorind „să mai lungească gâlcevile şi judecăţile” a trimis pe cei 24 de cojurători la faţa locului.
Se poate spune că litigiile în care erau implicate femeile erau puţin mai gălăgioase.
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domnii mele den Divan. Iar dupre moartea jupânesii Samfirii cui va vrea ea să lase această
moşie, pentru sufletul ei, aceia să o stăpânească cu pace, iar alţii să n-aibă treabă11.
De asemenea, pentru că avea dreptatea de partea ei, argumentată cu acte în faţa mai
multor complete de judecată, cu 12 şi 24 de martori, Voichiţa Florescu câştiga într-o pricină
purtată cu moşnenii, vecinii ei la o moşie care îi aparţinea. Voichiţa primea la sfârşitul litigiului o
hotărâre domnească scrisă pentru a nu mai avea în viitor „val sau bântuială”12 din partea acestora.
Din majoritatea documentelor condicii reiese faptul că domnul Brâncoveanu şi Divanul
său, din dorinţa de „a judeca pre bine, pre lege şi pre dreptate” nu făceau diferenţă între
bărbaţii şi femeile care îşi căutau dreptatea la instanţa supremă a ţării. Cu toate că erau
acceptate să participe la judecăţi, atunci când erau direct implicate în litigii, femeile nu erau
solicitate decât rareori în să aibă calitatea de cojurători, atunci în număr de 6, 12, 24 şi 48, care
erau necesari pentru constituirea şi probarea „Legii”. Acest fapt se datorează statutului
primordial al femeii, acela de a se ocupa în permanenţă de copii şi de casa familiei ei.
• Dreptul de a primi zestre din averea părinţilor, de multe ori egală cu cea a
fraţilor ei. Acest drept este prezentat în numeroase documente ce redau aspecte concrete
despre cei care înzestrau fetele/femeile cu bunuri/zestre. Cea mai cunoscută este zestrea
primită de la părinţi, o femeie fiind egală în drepturi în primirea bunurilor cu ceilalţi
moştenitori de sex feminin13 sau masculin14. Fetele puteau primi zestre de la părinţi şi de la
fraţi15, de la părinţi şi de la rude, mai ales în cazurile când nu existau alţi moştenitori16.
Bunurile date drept zestre erau înscrise în foi şi foiţe de zestre, catastife, zapise sau
diate şi erau administrate în multe cazuri după bunul plac al femeii înzestrate. Un caz aparte
este cel al Ilincăi, fiica lui Dumitrache vistier, care îşi vinde bunurile primite drept zestre
pentru a plăti haraciul împărătesc şi birurile cu care erau împovărate două sate, în timpul
domnului Matei Basarab. Aceste sate constituiau moştenirea soţului şi a cumnatului ei, date
lor de părinţi, dar care erau „dezinteresaţi” datorită situaţiei materiale precare. Pentru a le
obţine, ea îşi vinde „zestrele ei haine şi scule scumpe, fierecături de argint şi de aur cu
adiamanturi ce au avut de la părinţii ei, care le-au fost scris toate anume la un catastih”17. Ea
beneficiază astfel de drepturi egale cu bărbaţii în problemele legate de perceperea dărilor de

11

Ibidem, doc. 332, p. 482-483. Trei ani mai târziu, Samfira lasă averea sa, cu diată, unei alte fiice, în defavoarea celei

care era căsătorită cu Drăghici Săulescu, ca o dovadă a propriei voinţe: doc. 407, p. 574-577.
12

Ibidem, doc. 416, p. 585-586.

13

Ibidem, doc. 195, p. 276-277.

14

Ibidem, doc. 166, p. 234, doc. 345, p. 496-497.

15

Ibidem, doc. 167, p. 236-238. Documentul arată cum Iana, fiica vornicului Vlad din Dranoveţ şi nepoţii ei se judecă în

mai multe rânduri, inclusiv în faţa domnului, şi câştigă procesele purtate cu marele căpitan de seimeni, Matei
Comneanul, pentru o moşie primită zestre de la tatăl şi de la fratele ei.
16

Ibidem, doc. 190, p. 269-271.

17

Ibidem, doc. 252, p. 369-372.
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către domnie. După ce achită birurile, Ilinca devine stăpână cu carte domnească asupra celor
două sate şi are putere de decizie asupra lor până la bătrâneţe18.
• Dreptul de a vinde singure sau alături de soţi, fii şi fiice, din averea familiei sau din
zestrea proprie. Acestea sunt cele mai numeroase situaţii şi deseori ele sunt descrise în
documentele epocii cu multe detalii. Analizarea modului în care bunurile treceau de la părinţi la
copii, de la o rudă la alta, de la o parte la alta prin moşteniri, danii, vânzări-cumpărări şi
schimburi, cu respectarea sau încălcarea obiceiurilor nescrise şi scrise, ne oferă informaţii
valoroase despre aspectele vieţii cotidiene ce caracterizau societatea românească medievală.
• Dreptul de a moşteni averea soţului decedat, mai ales atunci când nu
existau moştenitori legitimi. Bunurile erau de regulă obţinute în timpul căsătoriei, iar
pentru a nu exista alţi pretendenţi asupra avuţiilor strânse împreună se întocmeau
diate/testamente19. Un document din anul 1698 prezintă succint o asemenea situaţie: „după ce
au cumpărat ei acestu loc, ei, dintru osteneala lor şi cu multă cheltuială au făcut aceste case cu
pimniţa şi cu prăvăliile şi tot le-au stăpânit ea împreună cu soţul ei. Iar cându au fost la
moartea lui Tudor căpitan, el văzând că n-au feciori de trupul lor şi ştiind cum că amândoi au
cumpărat acestu loc şi au făcut casile şi prăvăliile şi altele ce mai sânt, aşa au socotit şi au lăsat
cu sufletul lui şi cu diiată întărită şi cu mare blestem de la mâna lui fămei lui Paraschive, casile
cu locul, cu pimniţa, cu prăvăliile, ca să le stăpânească ea şi să facă ce-i va fi voia cu eale şi leau stăpânit şi ea, după petrecaniia lui, multă vreme cu bună paace”20.
Când nu existau descendenţi direcţi care să moştenească bunurile şi existau alţi
moştenitori, femeia îşi reprimea întreaga avere adusă zestre la căsătorie, dar şi o parte din averea
agonisită împreună cu soţul. Domnul trimitea asemenea cazuri spre judecata Mitropolitului ţării şi
la sfârşitul litigiului întărea înţelegerea între părţi într-o carte domnească: „întâmplându-se
moarte boiariului ei, lui Tudosie, feciorul lui Trifan armaşul şi având ea copii cu dânsul,
crescându-i până la vârstă de căsătorie şi întâmplându-să şi copiilor de au murit... avut-au

18

Ibidem, p. 370. Devenită stăpână cu carte domnească peste cele două sate, Ilinca se judecă în faţa domnului cu

cumnatul său, care, la fel ca şi soţul ei, refuzase să plătească birurile şi câştigă judecata. La bătrâneţe, din lipsă de
moştenitori, ea dăruieşte satele locuitorilor rumâni, cu zapise de iertăciune şi răscumpărare.
19

Ibidem, doc. 395, p. 555. Cartea domnească, din anul 1713, prin care se întăreşte unei femei drepturile depline asupra

averii răposatului ei soţ este deosebit de relevantă şi o prezentăm în întregime: Din mila lui Dumnezeu, Io Constantin
Basarab voievod şi domn. Dă domnia mea această poruncă a domnii mele jupânesei Andreianei vornicesei, care au fost a
răposatului Şerban Cantacuzino vornicul Măgureanul, ca să-i fie ei moşii, case, vii, ţigani, scule, haine, dobitoace, dichise de
ale casei şi altele, mult, puţin, cum i-au lăsat boiariul ei, mai sus pomenitul cu diiată la moartea lui, care diiată văzându-o şi
domniia mea am cunoscut că nu iaste făcută afară den cale, ci cu socoteală bună şi cu dreptate i-au lăsat ce scriu în diiată, de
vreme ce i-au fost soţie de au lăcuit cu dânsa 12 ani şi în viiaţa lui multă căutare au avut de dânsa la boalele ce-au pătimit şi
mai vârtos că acestea ce i-au lăsat sânt făcute tot den agonisita lui. Drept aceia, nici domniia mea n-am putut strica diiata lui,
fiind întărită cu blestem, încă şi cu afurisanie, ci i-am dat această carte a domnii mele de întărire şi de stăpânire, ca să aibă a
ţinea şi a stăpâni toate cum scrie în diiata boiarinului ei, fără nici o supărare de cătră nepoţii lui, să facă cu dânsele ce va
vrea. Şi altfel să nu fie. Şi ispravnic, însuşi spusa domnii mele. Martie 24 dni, vă leat 7221 <1713>.
20

Ibidem, doc. 122, p. 162-163.
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întrebăciune de faţă cu cumnatu-său Marco căpitan... pentru cele ce ar fi rămas lui Tudosie,
pentru care au scos întâi partea ce au lipsit din zestrile jupânesii Ancuţii ca să i să împlinească
toate şi pentru datorii şi s-au dat moşii drept acel preţ. Iar afară den zestre şi den datorii, altele ce
au fost mai rămas, moşii, vii, ţigani şi alte bucate, aşa au judecat de s-au făcut 3 părţi, după
judecata sfintei Pravili, dând să ţie jupâneasa Ancuţa a lui Tudosie o parte şi cumnatu-său Marco
căpitan altă parte, iar a treia parte s-au dat la mănăstirea Sfântul Gheorghe de aici, din Bucureşti,
îngropându-se acolo şi Tudosie şi moşii lui”21. În cazul de faţă Ancuţa este egală în drepturi cu
cumnatul său, la împărţirea averii soţului ei decedat şi primeşte o parte egală cu a acestuia.
Chiar şi atunci când soţia rămânea văduvă şi avea pe lângă copiii ei şi copii vitregi,
ea beneficia de o parte a averii soţului cu care convieţuise o perioadă de timp. Este situaţia
Stancăi „care au fost a doaua jupâneasă a Predii biv vel slujer Urdărenul”, care împreună
cu fiii ei făcuţi cu slugerul trebuiau să primească în urma unei hotărâri domneşti „să aibă a
ţine şi a stăpâni, afară den zestrele ei, oarece i-ar fi lăsat boiarinul ei la a lui petrecanie cu
diiată şi precum scriu şi în foia de judecată şi de împărţală a 4 boiari”. Fiii vitregi primeau
în acest caz zestrea rămasă de la mama lor dreaptă precum şi o partea din averea tatălui22.
• Dreptul de a-şi primi înapoi zestrea dată ei la căsătorie. În aproape toate
cazurile femeile îşi recuperau averea după despărţirea de soţi sau după moartea acestora.
Averea femeii era recuperată de la rudele defunctului, chiar şi în cazurile în care aceasta
fusese cheltuită sau risipită. Documentele condicii Marii Logofeţii prezintă situaţii diverse
de redobândire a zestrei de la copiii vitregi ai femeii văduve23, de la a doua soţie a
răposatului24, de la cumnatul femeii văduve25 etc.
• Dreptul de a recupera banii împrumutaţi altora de soţul defunct. Pentru
o asemenea datorie, Neacşa, soţia postelnicului Radu Dudescu şi fiul ei primeau în schimb
de la fiii vistierului Hrizea o moşie cu rumâni26, iar Stanca recupera o datorie a soţului ei
veche de 28 de ani27. Dar în acelaşi timp, la fel ca şi bărbaţii, femeile aveau obligaţia de a
plăti datoriile tatălui28 sau soţului decedat29 şi chiar datoriile unor rude apropiate30.
• Dreptul de a împrumuta bani pentru nevoile personale sau ale familiei. Este
situaţia Ilincăi, care a fost nevoită să împrumute bani pentru a-i alcătui zestre fiicei sale: „şi
neavând cu ce o griji, iar mumă-sa jupâneasa Ilinca fost-au luat bani în datorie, de pre la

21

Ibidem, doc. 328, p. 477-478.

22

Ibidem, doc. 240, p. 355-356 şi doc. 256, p. 379-381.

23

Ibidem, doc. 30, p. 27.

24

Ibidem, doc. 139, p. 190-191; doc. 187, p. 265-266.

25

Ibidem, doc. 60, p. 77-78; doc. 212, p. 314-316.

26

Ibidem, doc. 71, p. 92.

27

Ibidem, doc. 208, p. 299.

28

Ibidem, doc. 36, p. 35.

29

Ibidem, doc. 208, p. 299.

30

Ibidem, doc. 37, p. 36.
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unii şi du pre la alţii, de i-au făcut haine, scule şi au cheltuit şi la altele, ce au trebuit la
nunta fie-sa Marii, când o au căsătorit... şi i-au făgăduit şi zestre cu foaia lor iscălită”31.
• Dreptul de a cumpăra bunuri. Femeile singure sau alături de soţi şi copii
participau la alcătuirea contractelor translative de proprietate. Documentele condicii dau
informaţii despre femei care achiziţionează prin intermediul zapiselor numeroase bunuri
constând în moşii, vii, case, sate, rumâni s.a. Un asemenea document relatează despre
Elina, soţia domnului Matei Basarab care intrase în posesia unor moşii „care le-au fostu
cumpărat în viiaţa ei de la moşnenii de acolo şi cu moşiia cât au avut în câmpu aleasă şi
hotărâtă”32. O altă doamnă, Maria, soţia lui Constantin Brâncoveanu, cumpăra „o vie
făcătoare în Dealul Dobrotenilor ot sudstvo Saac, cu pământul de sub dânsele şi cu locul
cât iaste den sus denaintea cramei, cu crama şi cu teascu şi cu o cărită şi cu o tociare” pe
care o schimba mai apoi, pentru o altă moşie, cu mănăstirea Căldăruşani33.
• Dreptul de a dărui bunuri care îi aparţin către copii, nepoţi, rude mai
depărtate, către supuşii care le slujiseră cu credinţă sau către cei care le făceau un bine.
Darurile se făceau prin intermediul zapiselor, foiţelor de bunuri, diate. De cele mai multe
ori, deoarece pământul reprezenta sursa principală a puterii şi prestigiului, femeile erau
preocupate de reglementarea statutului pământurilor deţinute pentru a se asigura că ele
rămân în posesia membrilor familiei.
Totuşi, preocuparea pentru situaţia materială a familiei dispărea parţial sau total
atunci când se făceau daruri către instituţiile eclesiastice: mănăstiri, episcopii, mitropolii.
• Dreptul de a-şi înzestra fiicele, surorile şi nepoatele la căsătoria acestora.
Documentele condicii relevă situaţii în care femeile, prin intermediul unor zapise şi diate
întocmite uneori cu mare blestem, se îngrijeau de bunăstarea fetelor din familiile lor.
• Dreptul de a hotărî asupra unor etape esenţiale ale existenţei ei:
bătrâneţea, îngropăciunea şi viaţa spirituală după trecerea în nefiinţă. Relevant este situaţia
Maricăi care îşi dăruieşte averea, care constă în zestrea primită de la părinţii ei, către fiica mai
mică dând în acelaşi timp „şi zapisul ei la mâna ginere-său şi a fie-sa pre această ocină cu
rumâni şi întărit cu mare blestem, leat 7184, scriindu într-acela zapis cum şi în viiaţa ei să o
cinstească şi să o miluiască ginere-său şi fie-sa şi după petrecania ei să o grijească şi să o
pomenească de toate ca pre o jupâneasă cum să cade. Iar fetele ei cele mai mari sau altu cine
den nepoţi sau den rudeniile ei cu această moşie şi cu rumânii treabă să n-aibă”34.
Aducându-şi contribuţia directă la sporirea averilor şi bazându-se pe o constantă a
situaţiei materiale garantată de propria zestre, femeile capătă o „oarecare” independenţă în
colectivităţile în care vieţuiesc. În unele documente se remarcă chiar o accentuare expresă
31

Ibidem, doc. 186, p. 264.

32

Ibidem, doc. 225, p. 333.

33

Ibidem, doc. 398, p. 557-558.

34

Ibidem, doc. 15, p. 10-11.
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a filiaţiei pentru femeile care proveneau din familii cu atribuţii în viaţa economică şi
politică a vremii: soţii şi fete de domni, fete de mari dregători, nepoate de domni, precum
şi a averilor cu care acestea erau înzestrate.
Nici nu putea fi altfel în condiţiile în care femeia, care beneficia de protecţia şi forţa
bărbatului, era la rându-i sprijin în tot ceea ce însemna muncă pentru traiul de zi cu zi,
creşterea copiilor şi totodată tovarăş de viaţă. Adăugând feminitatea, credinţa cu care le
stătea alături, puterea de care dădeau dovadă în situaţii dificile, înţelegem de ce bărbaţii le
încredinţau încredere şi le cooptau în conducerea şi administrarea bunurilor familiei.
Nu trebuie neglijat nici faptul că bărbaţii societăţii medievale erau nevoiţi să plece des
la războaie şi că greul tuturor activităţilor lor era preluat de femei. Cazul clucerului Bădica
Bucşanul care pleca la război şi îşi încredinţa casa şi averea soţiei sale nu a fost singular într-o
societate dominată de lupte pentru putere şi războaie cu cotropitorii străini. El întăreşte
părerea noastră despre statutul important al femeii în cadrul familiei, precum şi aceea despre
aprecierea de care aceasta se bucura din partea partenerului de viaţă: „Bădica cliucer neavând
ficior de trupul lui ca să stăpânească ale lui ce ar avea în urmă şi pe acea vreme întâmplândusă lui a merge cu domniia în oaste la Hotin şi temându-să de primejdie, ş-au fost tocmit casa şi
au fost lăsat toate ale lui pe seama jupânesei lui Bălaşii”35.
Femeile sunt amintite destul de des în cele 435 de hotărâri domneşti înscrise în Condica
Marii Logofeţii întocmită în cancelaria domnească. Pomenite în calitate de soţii, mame şi bunici,
preocupate de soarta materială a copiilor, fraţilor şi nepoţilor lor, ele se implică direct nu numai în
activităţile casnice, ci şi în administrarea eficientă a bunurilor patrimoniale de care dispuneau
familia şi ele personal. Grija deosebită pentru conservarea zestrelor, asupra cărora îşi puteau
manifesta de cele mai multe ori propria decizie, denotă dorinţa femeilor de a avea asigurată o bază
materială, pentru ele şi copiii lor, care să le asigure un trai sigur dar şi puterea de a hotărî în cât mai
multe probleme legate de viaţa cotidiană.

35

Ibidem, doc. 247, p. 363-364.
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I. Monitorizarea demersurilor opoziţiei pentru ieşirea României din
război

În acel context geopolitic, marcat de creşterea numărului argumentelor care
susţineau ideea că Germania nu putea să mai câştige conflictul, era evident faptul că forţele
politice româneşti vor desfăşura acţiuni tot mai intense pentru a găsi soluţii menite a salva
ţara de la dezastru. În acest spectru politic au existat două direcţii fundamentale care au
convers numai în ceea ce priveşte înlăturarea lui Ion Antonescu şi renunţarea la alianţa cu
Germania, şi anume: forţa de stânga, acel embrion al comunismului (PCdR), ce se
constituise în deschizător de drum acapararea puterii şi pentru instaurarea regimului de
sorginte sovietică (direcţie în care şi-a pregătit calea prin formarea „Frontului Unic
Muncitoresc” şi „Coaliţiei Naţional Democratice”, în luna mai 1944 ); precum şi forţa care
însuma celelalte orientări politice româneşti, care avea în mod indiscutabil ca obiectiv şi
revenirea la valorile democratice care se manifestă într-un regim al monarhiei
constituţionale.
Într-o notă a Serviciului Special de Informaţii din 31 mai 1944 se făcea analiza
discuţiilor dintre liderii frontului democratic referitoare la integrarea social-democraţilor
şi a comuniştilor în acea structură. De remarcat este şi faptul că acele discuţii au fost
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desfăşurate având la bază „maleabilitatea lui Dinu Brătianu... deoarece rigiditatea lui
Maniu tindea la eşuarea tratativelor”.
Nu este întâmplătoare menţionarea în documentul S.S.I. a inflexibilităţii liderului
ţărănist, deoarece acesta a condiţionat o înţelegere cu socialiştii şi comuniştii de o
prealabilă nerecunoaştere a justeţei anexării „de către sovietici a Basarabiei şi Bucovinei”.
Preocuparea Serviciului Special de Informaţii pentru activitatea cercurilor politice
româneşti este evidenţiată şi de nota din 30 iunie 1944, elaborată după constituirea (şi
anunţarea acestui demers) a Blocului Naţional Democratic (mesajul din 11 iunie 1944 al lui
Iuliu Maniu). În documentul la care mă refer este evidenţiată opinia comuniştilor care
susţin că B.N.D. nu este eficient şi „va fi depăşit de ritmul accelerat al evenimentelor”. Pe
lângă ideea lui Iuliu Maniu, care a propus la succesiunea regimului Antonescu, un general
(fiind menţionat numele lui Rădescu), se remarcă soluţia susţinută de comunişti, care
doreau implicarea activă a Regelui.
Evoluţia evenimentelor permite să consider această ultimă idee ca fiind de sorginte
sovietică, în sensul că se dorea liniştirea unor eventuale suspiciuni populare privind
accesul comuniştilor la putere, prin utilizarea, în prima fază, a Casei Regale drept paravan.
În sinteza Serviciului Special de Informaţii elaborată la 13 iulie 1944 este evidenţiat
şi un alt aspect, anume nemulţumirea cercurilor comuniste faţă de colaborarea cu celelalte
forţe politice româneşti. Este reliefată următoarea idee: „... gruparea comunistă îşi va
relua libertatea de acţiune şi va refuza să mai conlucreze cu partidele burgheze” (sic!)
imediat după semnarea armistiţiului.
Decretul - Lege nr. 1.264, din Monitorul Oficial Special / 18.04.1945 privind
revenirea Serviciului Secret de Informaţii la Preşedinţia Consiliului de Miniştri a fost
elaborat în baza raportului Preşedintelui de Consiliu şi al Ministrului Secretar de Stat la
Departamentul de Război, cu numărul 351.870 din 17.04.1945, care stipula ideea că „orice
dispoziţii din alte legi şi regulamente contrare legii de faţă sunt şi rămân abrogate”.
Deosebit de important este faptul că S.S.I. depindea direct de Secretarul Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri, respectiv Emil Bodnăraş. Cel care fusese vector („obiectiv” –
persoană urmărită) al respectivei instituţii de informaţii, devenise coordonatorul activităţii
secrete, astfel se putea realiza destructurarea organismului tradiţional în scopul impunerii
altuia, de factură sovietică: Securitatea.
După apariţia Decretului - Lege nr. 1.264, din Monitorul Oficial Special/18.04.1945,
este elaborată de către Preşedinţia Consiliului de Miniştri decizia ministerială nr.
79/27.04.1945, semnată atât de Preşedintele Petru Groza cât şi de Secretarul general, Emil
I. Bodnăraş. Încă de la articolul 1, paragraful I, este stipulat faptul că Serviciul Special de
Informaţii (se revenea la titulatura consacrată) funcţionează sub controlul Secretarului
general (al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri). Implicarea factorului politic sovietic este
mai bine evidenţiată la articolul 3, aliniatul IV, unde se precizează că nici un cadru al
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Serviciului nu poate fi mutat fără „avizul Secretarului General”. La articolul 7 este precizat
că Directorul general al Serviciului „răspunde nemijlocit faţă de Secretarul General al
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri”. Este totodată prevăzută funcţionarea unei comisii
care aviza mişcările de personal şi aplicarea de sancţiuni disciplinare. Rolul de instrument
politic al acestei comisii este evident.
II. ACTIVITATEA GRUPEI SPECIALE
1. Motivaţiile de ordin strategic ale înfiinţării acestei structuri
Şeful Secţiei Contrainformaţii, Lt. Col. Traian Borcescu elaborează Nota nr.
32.445/28.09.1944, către Generalul Racoviţă în care susţine necesitatea formării unei
structuri informative, conspirate deplin, în scopul contracarării acţiunilor întreprinse de
sovietici în România.
Lt. Col. Traian Borcescu a punctat încă de la începutul documentului la care facem
referire că pe teritoriul ţării noastre acţionau atât cadrele de informaţii ale armatei
sovietice, cât şi elemente ale Partidului Comunist al Moscovei, împreună cu ofiţeri
N.K.V.D. (Borcescu foloseşte această titulatură, deşi era cunoscută Serviciului Special de
Informaţii încă din 1943 apariţia unei noi denumiri: N.K.G.B. Este probabilă explicaţia
puterii obişnuinţei, nota M.Ş.). Scopul sovieticilor, stabilit în mod evident pe căi
informative, era acela de a determina şi dirija anumite curente politice precum şi de a
forma o vastă reţea informativă în scopul impunerii controlului la nivelul României.
În acel context strategic era absolut necesară selectarea unor cadre bine instruite,
cunoscătoare a limbii ruse, care să dispună de fondurile necesare pentru a putea urmări
toate problemele considerate de interes de către Armată şi Guvern.
Continuarea firească a fost selectarea a 35 de cadre ce corespundeau acestor
deziderate, care erau sprijinite informativ în scopul desfăşurării activităţii viitoare dar şi al
protejării faţă de eventualele măsuri pe care le-ar fi putut lua sovieticii.
O protecţie mult mai eficientă s-ar fi putut asigura dacă era aprobată aducerea unor
legitimaţii eliberate de Serviciul Informativ American, care a consimţit să le furnizeze în
schimbul unor informaţii despre activitatea sovieticilor în România. Subliniez cu această
ocazie vechimea activităţii care astăzi este cunoscută în domeniu drept Serviciu de
parteneriat. (Ideea care stă la baza acestui tip de activitate informativă este aceea că se pot
face schimburi de informaţii sau servicii între două instituţii similare ce aparţin altor state,
atunci când au obiective comune. Nota M.Ş.).
Pentru buna desfăşurare a demersurilor informative ale noii structuri se aprecia
necesar un fond de cinci milioane lei (două milioane pentru plata informaţiilor, iar restul
pentru plata casei conspirative şi a salariilor cadrelor).
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La conducerea acestei structuri informative deplin conspirate era propus Col. Vasile Paulis
(care coordonase activitatea Eşalonului Mobil – Detaşamentul „Vulturul” în campania din
Răsărit şi avea cunoştinţe solide cu privire la mijloacele şi metodele informative ale
sovieticilor).
Dovadă a importanţei acestui demers (iniţierea unei structuri care să obţină
informaţii despre sovietici) este şi rapiditatea cu care a pus rezoluţia „Crearea reţelei
informative prevăzută... o apreciez ca fiind foarte necesară” şeful Serviciului de Informaţii
(cum a fost redenumit Serviciul Special de Informaţii), Col. Ioan Lissievici (respectiv în
aceeaşi zi în care a fost elaborat de către Lt. Col. Traian Borcescu – 28 septembrie 1944).
Confirmarea deplină a importanţei înfiinţării „Grupei Speciale” este dată de semnătura
Ministrului de Război, care are aceeaşi dată (28 septembrie 1944).
La 28 octombrie 1944 Generalul Racoviţă aprobă proiectul referitor la organizarea şi
funcţionarea Grupei Speciale, pe acest document aflându-se o însemnare a Şefului
Serviciului de Informaţii, Col. I. Lissievici, ce propunea retribuirea cadrelor în funcţie de
activitatea desfăşurată, putând ajunge la 100.000 lei lunar. Acela era momentul în care
şeful unei structuri avea posibilitatea de a solicita fonduri şi nu doar din considerentul că
niciodată nu sunt suficient de mulţi bani, ci pentru că situaţia generată de infiltrarea
comuniştilor (atât români cât şi sovietici) în societatea românească era percepută la
adevăratele dimensiuni ale agresivităţii sale.
La primul punct al acelui proiect era stipulat faptul că, în baza rezoluţiei ministrului
de război de pe referatul nr. 32.445 din 28 septembrie 1944, se propunea organizarea de
către Serviciu a unei grupe speciale, „cu totul camuflată”, condusă de elemente de
încredere, structură care va funcţiona după propriile posibilităţi. Această precizare iniţială
trebuie înţeleasă din perspectiva activităţii informative deosebit de intense desfăşurate de
Serviciul Special de Informaţii, în direcţia identificării acţiunilor comuniştilor şi a
contracarării acestora. Analiştii S.S.I. erau deosebit de capabili, dovadă şi înţelegerea
eforturilor depuse de comunişti pentru acapararea puterii în România.
Pentru asigurarea conspirativităţii şi a protecţiei cadrelor implicate se impunea ca
numai şeful acestei grupe să facă legătura cu Serviciul, fiecare membru activând pe cont
propriu, pe linii separate.
Scopul principal al activităţii Grupei Speciale era acela de a urmări activitatea desfăşurată
de U.R.S.S. atât în România cât şi în Bulgaria. Şi această ţară sudică era considerată un
pericol al expansiunii comunismului, din perspectiva originii etnice slave a bulgarilor
(dovada atenţiei acordate ameninţărilor din acest spaţiu o reprezenta existenţa Frontului şi
Agenturii de Sud. Nota M.Ş.).
Vectori purtători ai ameninţărilor la adresa României, din această perspectivă erau
apreciaţi a fi: Partidul Comunist din România (în care activau elemente ale centralei
comuniste moscovite, trimise în mod special); elementele N.K.G.B.-ului; comandamentele
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Fronturilor II şi III ucrainene (care aveau propriile organisme politice); secţiile N.K.G.B.ului din cadrul Armatei Roşii (K.R.O.), precum şi structurile informative proprii armatei
sovietice (R.O.).
Un aspect foarte important (ce susţine ideea profesionalismului analiştilor S.S.I.ului) este acela referitor la stabilirea direcţiilor de căutare a informaţiilor pentru aflarea
intenţiilor sovieticilor faţă de comunizarea României şi de înglobare a ţării noastre, a
statelor din Balcani şi din Europa Centrală, în U.R.S.S. Pentru realizarea acestor planuri,
cadrele române de informaţii opinau că sovieticii vor acţiona prin dezarmarea armatei
noastre, introducerea de reforme sociale prin intermediul unor guverne „agreate de ei”,
sau prin aparatul administrativ al statului, în care vor infiltra principiile comuniste cu
ajutorul elementelor dirijate ce le sunt fidele.
Principalele etape prin care sovieticii îşi propuneau să ajungă la scopurile pe care leam prezentat anterior, din perspectiva iniţiatorilor acestui Proiect, erau: atragerea tinerilor
intelectuali (din şcoli, universităţi şi chiar din cadrul şcolilor militare), ademenirea
intelectualilor (profesori, avocaţi, membrii asociaţiilor culturale şi profesionale), seducerea
muncitorilor (prin intermediul sindicatelor) şi a ţăranilor (prin comitete comunale).
Deşi, la nivelul percepţiei individului, şase decenii reprezintă o perioadă
impresionantă, nu pot ignora acurateţea concluziilor formulate de analiştii S.S.I.-ului,
transpuse în acest document-plan, referitoare la preocupările sovieticilor de a-şi impune
sistemul în România şi în Europa de Răsărit. La o primă lectură a fragmentului din
documentul la care fac referire în prezenta analiză, impresia este că acesta a fost redactat
ulterior, în baza faptelor care s-au desfăşurat.
Iniţial în Proiect erau propuse şapte cadre (care aveau indicativele R. 1; 2; 13; 17; 27;
101 şi 110), urmând ca numărul acestora să crească pe măsura dezvoltării activităţii Grupei.
Bugetul prevăzut pentru începerea activităţii era de 100.000 lei per cadru de informaţii,
2.000.000 lei fond informativ (cheltuieli cu informatorii, contravaloarea diferitelor
consumaţii etc.) şi 150.000 lei pentru casele conspirative (chirii, electricitate, curăţenie,
alimente etc.). Deoarece rigorile erau deosebite în epocă, consider că era vorba de o casă la
două cadre.
Pentru a păstra aceeaşi logică a muncii de informaţii, în acest document se aprecia
fiind esenţială stabilirea legăturilor şi colaborarea cu serviciile informative străine. Iniţial
se argumentează cu ideea că activitatea germanilor în România ar fi fost imposibil de
cunoscut dacă nu s-ar fi colaborat, în anumite limite, cu serviciile lor specializate în
activitatea de informaţii. Urmarea firească era stabilirea imediată contactelor cu sovieticii
şi colaborarea cu ei.
Acest paralelism a fost generat de aceleaşi principii ale activităţii de informaţii,
principii care trec de conjunctura politică (pentru profesionişti), dar şi extrem de
provocator pentru consilierii sovietici care au înţeles paralela făcută între cele două
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regimuri totalitare. Similitudinile nu erau punctate din dorinţa lucrătorilor de informaţii
de a brava, ci erau generate de coordonatele identice, în esenţă, după care se ghidau
factorii politici ai regimurilor nazist-hitlerist şi bolşevic-stalinist.
Pentru ca această construcţie instituţională nouă să aibă succes este stipulată şi
necesitatea colaborării cu serviciile de informaţii anglo-americane.
La data de 12 noiembrie 1944 Colonelul Lissievici aprobă Instrucţiuni care detaliază
obiectivele urmărite de cadrele de informaţii în raport cu ameninţările reprezentate de
sovietici pentru spaţiul românesc. Lipsa oricărui antet şi precizarea notată de Lissievici,
care ordona memorarea datelor din acest document şi obţinerea unor informaţii cât mai
complete, permit a concluziona că beneficiarii erau membrii Grupei Speciale.
Primele patru puncte ale instrucţiunilor stabileau obligaţia obţinerii informaţiilor
referitoare la impactul asupra stării de spirit a populaţiei generat de comportamentul
trupelor sovietice în teritoriile pe care le străbat. Pe lângă natura trupelor sovietice sosite
recent în spaţiul românesc (tipuri de Armă, efective etc.) un interes deosebit prezentau şi
relaţiile dintre armata română şi cea sovietică.
Un alt obiectiv informativ era acela referitor la autorităţile administrative locale
(importantă fiind considerată structura etnică a autorităţilor), precum şi comportamentul
acestora faţă de populaţie. Această preocupare era generată atât de temerea că s-ar putea
repeta dramele din 1940, dar şi de încercarea de a înţelege şi de a anticipa cât de permisive
erau diferite regiuni la modelul sovietic.
Tot ca urmare a experienţelor din 1940 se impunea obţinerea informaţiilor despre
deportări, în sensul stabilirii numărului celor deportaţi, a categoriilor sociale cele mai
afectate, precum şi apartenenţa lor politică. Această ultimă chestiune a permis ajungerea la
concluzia, prezentă în numeroase note informative, referitoare la ţintele politice ale
sovieticilor şi ale pionilor lor din România (comuniştii).
Încă o dovadă a preciziei analizelor elaborate de Serviciu este şi paragraful din
aceste instrucţiuni care impunea obţinerea informaţiilor despre prizonierii români căzuţi
la sovietici şi după 23 august 1944, fiind de interes locaţiile detenţiei, tratamentul la care
erau supuşi şi ce intenţiona Moscova să facă cu ei.
Trei puncte ale Instrucţiunilor se refereau la eventuale curente de separatism ale
diferitelor regiuni, dar mai ales la constituirea unei Republici Moldoveneşti cu sediul
administrativ la Iaşi şi un guvern anume constituit. Evoluţia evenimentelor a demonstrat
că şi acest subiect de interes informativ a fost corect anticipat de către cadrele române de
informaţii.
Pentru a se întări ideea conspirativităţii la ultimul paragraf era subliniată
necesitatea ca numai la întoarcerea în Bucureşti să fie elaborate note informative complete.
Percepţia corectă a realităţii de către cadrele române de informaţii este evidenţiată
şi de un „Memoriu” elaborat de Lt. Col. Traian Borcescu în data de 10 decembrie 1944 ,
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moment în care era Director al Cabinetului Vice-Preşedintelui Consiliului de Miniştri
(Petru Groza). Interesant este faptul că autorul a precizat într-o notă distinctă faptul că
respectivul document a fost predat personal Generalului Nicolae Rădescu (ce conducea
Guvernul cu începere din 06.12.1944).
Analiza structurii memoriului dar şi a stilului aproape ultimativ al limbajului m-au
condus la concluzia că autorul a dovedit curaj şi a dorit nu numai să protejeze structura
informativă din care făcea parte, dar a folosit acel context pentru a sensibiliza factorii de
conducere în raport cu ameninţarea reprezentată de sovietici. Dorinţa de a se proteja faţă
de aceştia rezultă şi din faptul că documentul a fost redactat într-un singur exemplar.
De la început Borcescu subliniază ideea că, în acel context deosebit, serviciul de
informaţii nu trebuia să se rezume la a furniza informaţii, ci ar trebui să formeze nucleul de
rezistenţă „al vieţii naţionale româneşti”. Acest deziderat însă nu poate fi atins dacă şefii
Serviciului nu iau în calcul toate ipotezele, chiar şi pe cele mai rele, pentru ca nici un
eveniment să nu surprindă instituţia respectivă nepregătită. Dacă totul decurgea normal,
instituţia de informaţii se reorganiza pe baza experienţei, dar dacă se evolua spre o situaţie
foarte gravă (dată fiind mentalitatea românilor de atunci, se înţelege că este vorba de
impunerea regimului comunist. Nota M.Ş.), atunci rutina şi experienţa nu mai erau
suficiente.
De aceea, o eventuală denunţare a armistiţiului de către sovietici (a se vedea
ultimatumul dat la 28.02.1945 de A. I. Vâşinski lui Mihai I, atunci când reprezentantul
sovietic cerea demiterea guvernului Rădescu, altfel U.R.S.S.... „nu mai pot răspunde de
existenţa liberă a poporului român”. Nota M.Ş.) urmată de ocuparea României sau chiar
numai succesul mişcării de stânga, ar avea drept urmare (în opinia lui Borcescu) intrarea
ţării noastre în spaţiul de influenţă sovietic. În acest caz, structurile de informaţii ar fi
desfiinţate, întregul aparat urmând a fi înlocuit cu partizani, ceea ce ar face imposibilă
„rezistenţa vieţii naţionale”. Fragmentul atrage atenţia prin aceea că autorul intuieşte şi
eforturile depuse de comunişti pentru a-şi impune principiile, idealurile lor nefiind posibil
de atins fără îndepărtarea instituţiilor tradiţionale româneşti şi înlocuirea acestora cu
unele după model sovietic , chiar dacă Viaceslav Molotov sublinia la 02.04.1944 că
U.R.S.S. nu doreşte schimbarea orânduirii sociale în România.
Lt. Col. Traian Borcescu considera ca fiind trecătoare situaţia în care se afla
România la acea dată, fapt care impunea pregătirea pentru „rezistenţa naţională şi
permanentă” a Serviciului. Pregătirea pentru activitatea conspirativă a S.S.I. se realiza în
primul rând prin selectarea unor cadre cu o activitate verificată în trecut şi care
demonstraseră abnegaţie putere de sacrificiu şi dragoste de ţară, calităţi care le ajutau
pentru a trece la viaţa conspirativă, în situaţia dizolvării oficiale a Serviciului.
Prima formă de acţiune a cadrelor de încredere era aceea de a crea curente de opinie
publică (prin ceea ce se numeşte acţiuni de propagandă şi contrapropagandă) pentru a
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rezista acţiunilor anarhice şi pentru a păstra unitatea ţării. Acel efort trebuia sprijinit şi de
cadrele militare „în cazul unei demobilizări a armatei”.
Camuflarea cadrelor implicate în activitatea de rezistenţă (faţă de pericolul
comunist. Nota M.Ş.) se realiza în anumite întreprinderi comerciale create special pentru
acest scop, concomitent cu infiltrarea cadrelor anume selecţionate în mişcările moderate
de stânga (unde vor acţiona individual şi vor viza posturi cheie).
Toate aceste elemente de ordin informativ-operativ m-au ajutat la formularea
concluziei că Serviciul Special de Informaţii acţiona cât se putea de eficient cu ajutorul
mijloacelor oferite de Arma Informaţii.
Deosebit de interesant este fragmentul în care Lt. Col. Traian Borcescu solicita (din
perspectiva funcţiei deţinute în acel moment - Director al Cabinetului Vice-Preşedintelui
Consiliului de Miniştri) lui Nicolae Rădescu permisiunea pentru „căpătarea încrederii
desăvârşite a D-lui P.G.” şi a încrederii celorlalţi fruntaşi ai mişcării de stânga, mai ales a
lui C.Titel Petrescu. Tot acest efort avea drept scop influenţarea lui Petru Groza pentru
realizarea unei uniri cât mai strânse cu C. Titel Petrescu, apropierea vizată având ca ţel
izolarea fracţiunii comuniste şi formarea unei „drepte a partidelor de stânga, care eventual
să frâneze atitudinile prea şovine” , informaţiile din fondurile de arhivă cercetate nu a
ajutat la clarificarea finalităţii acestui demers.
Acţionând ca un adevărat profesionist, Borcescu face şi o scurtă prezentare a
informaţiilor pe care le deţinea referitoare la preocupările politice ale lui Petru Groza.
Astfel, arată că vectorul său (persoană purtătoare de ameninţări. Nota M.Ş.) a fost
simpatizant al lui Averescu, prieten cu ministru Alexandru Constantinescu (care decedase
de puţin timp), admirator, într-o oarecare măsură, a lui Iuliu Maniu şi care a susţinut în
momentul arestării sale în timpul regimului Antonescu că România ar fi de preferat să aibă
un lider în persoana unui comunist miliardar decât în persoana unui lucrător oarecare.
În perioada elaborării acestui memoriu Lt. Col. Traian Borcescu observă o apropiere
a lui Petru Groza de Mihail Ralea şi C-tin. Titel Petrescu, deoarece avea informaţii conform
cărora Groza considera că numai prin unirea celor trei forţe politice acestea puteau rezista
în viitor şi nu vor fi înghiţite şi dizolvate de mişcarea comunistă.
Dat fiind faptul că Mihail Ralea s-a aliat cu Petru Groza, consider falsă informaţia
agenţilor utilizaţi în acel mediu care susţineau apropierea lui Petru Groza de C-tin. Titel
Petrescu.
Toate aceste elemente m-au condus la ideea că Petru Groza a dorit cu intensitate să
acceadă în funcţii de conducere dar nu a considerat mişcarea comunistă ca având viitor în
România, tocmai pentru că ataca valorile fundamentale ale poporului român şi nu putea
avea aderenţă la electorat.
În acest context, este important să menţionez numele (identificate în fondurile de
arhivă) acelora care au făcut parte din Grupa Specială: Ioan Lissievici, Traian Borcescu,
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Ionescu Palius, Nicolae Trohani, Curăraru Ştefan, Arghir, Pavlov, Kobâlcev, Ivanovici,
Gafriţă, Marelca (d-na Galidescu), Neştianu, Nemoianu, Georgescu Boris, Văleanu Puiu,
Budurăscu, Pisoschi, Mitulescu, Dudu Velicu, Racu , Gheorghe Demetrian, Luca Nicolae ,
Calafeteanu Constantin, Popescu Gheorghe, Ionescu Aurelian, Luchian Paul, Luchian
Alexandru, Ghimpu Virgil, Gheorghe Caranfil, Gheorghe Fodorse, Rebegea Gheorghe,
Mircea Mocanu, Emil Călinescu, Crăciun Mihail , Rusu Victor, Budai Constantin,
Butucescu Horia.
Toţi reprezintă ceea ce se poate numi ultima redută informativă a unei instituţii
(S.S.I.) ce aparţinea societăţii româneşti, în mod tradiţional profund anticomuniste.
Treptat membrii acestei structuri informative deplin conspirate au fost identificaţi
de autorităţile comuniste, fiind condamnaţi prin Rechizitoriul nr. 618/24.04.1956 pentru
„activitate intensă împotriva clasei muncitoare” , sentinţa definitivă având nr.
1.042/27.07.1956. Dramatică nu este numai situaţia acestei elite informative (ce nu se
reduce la o simplă sumă de drame individuale. Nota M.Ş.) ci şi condiţia fondurilor de
arhivă care au înmagazinat informaţiile obţinute până în 1948, fonduri ce se regăsesc în
număr foarte mic în România, fiind clar faptul că marea lor majoritate au luat drumul
Moscovei.
2. Rezultatele obţinute
Un document deosebit de important din perspectiva actualei analize este nota
informativă elaborată la 6 decembrie 1944 şi care poartă semnătura Locotenent –
Colonelului Traian Borcescu. Lipsa oricărui antet, data redactării precum şi informaţiile de
ordin politic pe care le conţine mi-au permis formularea concluziei că este un material al
Grupei Speciale.
Din datele obţinute s-a formulat informaţia că în cercul de relaţii al Generalului
Rădescu se ştia că acţiunea sa de a forma un guvern „cu orice preţ” este urmarea acţiunilor
politice ale lui Iuliu Maniu în scopul împiedicării accesului la putere al comuniştilor,
sprijiniţi de sovietici prin intermediul F.N.D.
În anumite cercuri politice (ce nu sunt nominalizate. Nota M.Ş.) se vehicula ideea că
nu au fost organizate manifestaţii de stradă de către comuniştii români, cu ocazia
constituirii Guvernului Rădescu, deoarece nu se mai bucurau de sprijinul sovieticilor.
Această atitudine ar fi fost generată de o eventuală declanşare a unui „conflict tacit între
anglo-americani şi ruşi”. Chiar dacă această idee poate fi contestată, rămâne în mod
indubitabil aspectul de primordialitate a identificării începutului „războiului rece”. Cert
este faptul că Moscova era preocupată de situaţia din Grecia (lupte grele la Atena între
comunişti şi regalişti, la începutul lunii decembrie 1944), fapt care nu confirma înţelegerea
lui Stalin cu Churchill din 09.10.1944. De aceea, este probabilă ipoteza că sovieticii au
cerut oprirea de moment a manifestaţiilor P.C.d.R. pentru acapararea puterii, chiar postul
Radio Moscova adoptând un ton mai puţin ostil.
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Pentru ca sentimentul de abandonare a României în sfera de influenţă a sovieticilor
să fie accentuat, nota informativă identifică realităţile din statele vecine. Astfel, în Grecia
ordinea urma a fi stabilită cu ajutorul trupelor britanice. În Bulgaria, Generalul Wilson
(Comandantul Forţelor anglo-americane din Orientul Apropiat) s-a exprimat pentru ca
sovieticii să nu mai intervină în politica internă a bulgarilor. În Turcia se aştepta ca în
maxim 15 zile (de la 6 decembrie 1944) să se constituie un guvern rusofob. Alte informaţii
din zonă conduceau la concluzia că britanici sprijineau o eventuală convenţie între Turcia
şi Grecia, în scopul ajutorului reciproc în cazul unei schimbări interne produse prin
intervenţia unor elemente străine (sovietice. Nota M.Ş.). Sursele informative apreciau că
Londra considera posibilă aderarea la ceastă convenţie a Bulgaria şi Iugoslavia, astfel
reuşindu-se stoparea ofensivei sovieticilor în regiune. Anterior am explicat baza reală a
temerilor Moscovei, ce nu converg către ipotezele din acest document informativ.
În aceeaşi notă informativă din 06.12.1944 se realizează o radiografie a vieţii politice
româneşti. Fuziunea Frontului Plugarilor, condus de Petru Groza, cu Partidul Social
Ţărănist ce avea în frunte pe Mihail Ralea, a impus o schimbare în atitudinea lui Iuliu
Maniu faţă de formaţiunea lui Petru Groza. Din informaţiile obţinute s-a stabilit că Maniu
opina că această fuziune a fost determinată de interesul cercurilor politice extremixte de
stânga de a crea o structură politică de factură ţărănistă, cu ramificaţii în Ardeal şi în Regat
pentru a lovi cât mai puternic în Partidul Naţional Ţărănist şi pentru a spori şansele
electorale ale lui Mihail Ralea de participare le guvernare.
Iuliu Maniu opina că se pot contracara aceste intenţii prin combaterea noului
organism politic „pe teren”, dar nu a fost de acord cu ideea asimilării în Partidul Naţional
Ţărănist a formaţiunii lui Petru Groza. În încercarea de a dezintegra noua alianţă, unii
ţărănişti (prof. Ştefan Mihăescu. Nota M.Ş.) au propus admiterea revenirii în P.N.Ţ. a
grupului condus de Mihail Ralea, idee la care Iuliu Maniu s-a opus.
Alte informaţii arătau că numeroşi membri şi unii lideri ţărănişti şi liberali nu
cunoşteau adevăratele intenţii ale comuniştilor, care erau preocupaţi să creeze un
organism politic de concentrare în jurul partidelor istorice şi nu în jurul partidului
comunist (în mod evident pentru a evita reacţia puternică de respingere de către societatea
românească. Nota M.Ş.).
Un alt aspect de interes pentru Grupa Specială era situaţia din teritoriile ocupate de
sovietici (cu precădere din Moldova), aşa cum relevă o notă din 14.11.1944. În general
populaţia avea o stare de nesiguranţă, cauzată de lipsa de autoritate românească, de
amestecul ruşilor în viaţa internă precum şi de impresia puternică a iminenţei cedării
acestui teritoriu în sfera Moscovei. Temerile au fost alimentate şi de încercarea
Comandamentului sovietic de a deporta toţi bărbaţii adunaţi la ordin în Piaţa Unirii din
Iaşi, la 15.11.1944. De remarcat faptul că populaţia evreiască colabora intensiv cu ocupanţii
în detrimentul românilor.
112

Într-o notă din 06.02.1945 era subliniată ideea că evreii desfăşurau o propagandă
intensă în sensul anexării Moldovei la U.R.S.S. Dominaţia agresivă a forţelor de stânga era
favorizată de lipsa de activitate politică a partidelor consacrate , situaţia fiind agravată şi de
lipsa presei tradiţionale (în favoarea celei de stânga: „Scânteia”, „România Liberă”).
În 03.02.1945 este elaborată o informare asupra situaţiei politice, cu detalierea
modului de acţiune al „Frontului Plugarilor”. În comuna Bozieni (în apropiere de Roman)
primarul impunea ţăranilor înscrierea în respectiva formaţiune, achitarea taxei de 150 lei şi
a cotizaţiilor lunare de 100 lei, toate acestea în schimbul rezolvării oricăror doleanţe de
natură administrativă.
O informare din 19.02.1945 poartă chiar menţiunea: „De comunicat Domnului Prim
Ministru”, prezentând informaţii din Moldova, Oltenia şi Dobrogea. Populaţia românească
dorea trimiterea de trupe pentru marcarea în mod evident a suveranităţii asupra acelor
teritorii (apărarea faţă de sovietici).
Un demers deosebit de interesant este reprezentat de elaborarea unui Plan de
căutare a informaţiilor. Documentul (care nu are nici o menţiune referitoare la data
elaborării sau la destinatar) poate fi considerat momentul trecerii de la Serviciul Special de
Informaţii la Direcţia Generală a Securităţii Poporului, stabilind coordonatele pe care
urma să se desfăşoare activitatea informativă.
Se recomanda în acest Plan analiza materialelor elaborate atât în perioada
războiului cât şi imediat după încheierea acestuia. A doua conflagraţie mondială era
apreciată ca un război al unor întregi popoare înarmate, fapt ce trebuia avut în atenţie
pentru viitoare conflicte. Războaiele precedente nu pot fi luate ca exemplu, mai ales că se
terminaseră prin păstrarea unor teritorii şi a armatelor naţionale. Un nou serviciu de
informaţii trebuia să ţină seama de întreg sistemul social deoarece limitele dintre factorii
politici şi cei militari dispăreau. Se insista în acest plan pe ideea că se impune studierea
caracteristicilor „războiului fascist”, mai ales că acest tip de conflict avea în vedere
distrugerea unor întregi popoare.
Planul de Căutare a Informaţiilor se recomanda a fi astfel elaborat încât fiecare
parte a lui să poată fi lărgită în funcţie de evoluţia situaţiei operative. De asemenea, se
impunea studierea metodică a sistemului capitalist (identificat cu cel fascist) şi studierea
temeinică a cadrelor, în scopul evident de a-l combate în mod eficient, mai ales că
neofascismul va căuta noi forme de manifestare.
Foarte importantă este analiza tipologiei conflictelor viitoare, în care vor fi implicate
state întregi, sisteme politice, cultura, fanatismul religios, şovinismul, partidele politice şi
gândurile egoiste ale oamenilor.
Nu este mai puţin impresionant faptul că se prevedea ideea utilizării de angloamericani, ca argument politic, a „drepturilor cetăţeneşti”, calea pe care se anticipa că vor
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merge în viitor , mai ales că erau suspectate democraţiile occidentale de compromiterea
dreptului învingătorilor (al U.R.S.S. Nota M.Ş.).
Unul dintre documentele care menţionează în mod explicit intenţiile autorităţilor
comuniste de a utiliza capacităţile informative ale Serviciului Special de Informaţii în
atingerea obiectivelor vizate, este acela referitor la şedinţa din 27.03.1947 la care au luat
parte foştii acuzatori publici şi Teohari Georgescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, împreună cu
viitorul şef al Securităţii, Alexandru Drăghici. Chiar acesta din urmă a fost acela care a
susţinut ideea ca S.S.I. să fie utilizat în toate mediile de interes pentru comunişti, în sensul
impunerii controlului şi pentru reînfiinţarea Tribunalului Poporului (care funcţionase, în
acea primă fază, doar 6 luni după 23.08.1944. Nota M.Ş.).
De remarcat, pentru profesionalismul cadrelor Serviciului Special de Informaţii,
care acţionau în acele condiţii deosebite, este şi Nota nr. 2385/A din 26 septembrie 1944,
referitoare la acţiunile informative ale sovieticilor în România, după 23 August 1944.
În acest document era evidenţiat faptul că sovietele au ocupat România cu Armatele
Frontului II Ucrainean şi desfăşoară acţiuni de război pe frontul din Transilvania,
concomitent cu o acţiune politică pe întreg cuprinsul ţării prin: cadre speciale ale
Guvernului Sovietic şi Partidului Comunist şi cadre speciale ale Comandamentului
Frontului II Ucrainean.
Structurile speciale ale guvernului sovietic erau: elemente N.K.V.D., pentru
identificarea şi combaterea partidelor, grupărilor şi persoanelor potrivnice ideologiei
comuniste şi statului sovietic; elemente ale conducerii centrale comuniste, pentru a
controla şi îndruma activitatea Partidului Comunist din România.
Toţi aceia desfăşurau acţiuni de erodare a statului român (aparat administrativ şi
Armată), în special prin intermediul presei. Au fost identificate de către cadrele de
informaţii şi acţiuni de perturbare a economiei naţionale române prin plasarea pe piaţă a
mari sume de ruble şi prin diferite speculaţii la care se dedau diferiţi comercianţi.
Dintre structurile informative ale Frontului II Ucrainean care activau în România au
fost descoperite: Direcţia politică a Frontului, care pe lângă educarea politică a trupelor
sovietice, desfăşura şi propagandă comunistă şi pro-sovietică în rândul populaţiei române;
Secţia

Contrainformaţii

a

Frontului

(K.R.O.),

care

pe

lângă

supravegherea

Comandamentelor şi trupelor proprii, din punct de vedere politic şi al disciplinei, avea şi
misiunea de a combate spionajul, propaganda adversă, identificând persoanele şi grupările
potrivnice Armatei Roşii şi ideologiei comuniste; Secţia Informaţii, obţinea informaţii
despre trupele inamice şi probabil şi a celor aliate, recrutând agenţi din cadrul populaţiei
autohtone.
În legătură cu profesionalismul cadrelor S.S.I. amintesc şi cazul agentului special
care avea conspirativul Nicolae Stanciu, arestat şi anchetat de sovietici în intervalul 26
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septembrie 1944 - 09 octombrie 1944 (interval în care a fost trimis pentru interogatoriu şi
în Bulgaria).
Deosebit de importante sunt informaţiile prezentate în Nota informativă elaborată
în data de 28 octombrie 1944. Datele obţinute evidenţiau implicarea comuniştilor în
organizarea agitaţiilor muncitoreşti care aveau drept scop constituirea unui alt Guvern
(care să corespundă intereselor partidelor constituite în Frontul Naţional Democrat).
În documentul S.S.I. la care fac referire era precizat că forţele „de stânga” nu doreau
un guvern condus în continuare de Generalul Sănătescu (deşi următorul Cabinet este
prezidat tot de către Sănătescu, cu începere din 04. noiembrie 1944. Nota M.Ş.). Ţărăniştii
susţineau pe Generalul Rădescu, care urma să primească conducerea Cabinetului încă din
seara zilei de 28 octombrie 1944, urmare a încrederii de care se bucura şi din partea
sovieticilor (numire care se va realiza cu începere din 06 decembrie 1944. Nota M.Ş.).
În perioada premergătoare constituirii guvernului Groza, într-o notă din 01
februarie 1945, S.S.I. analizează situaţia din cadrul F.N.D. şi demersurile comuniştilor
pentru obţinerea puterii.
F.N.D. dorea schimbarea guvernului Rădescu (instaurat la 06 decembrie 1944. Nota
M.Ş.) cu o formulă de cabinet în care ar urma să nu mai figureze reprezentanţii Partidului
Naţional-Ţărănesc (acest obiectiv a fost temeiul organizării mitingului din Piaţa Palatului
care a avut urmări tragice, în 24 februarie 1945. Nota M.Ş.).
În eventualitatea în care Generalul Rădescu n-ar fi reuşit să alcătuiască un guvern
fără participarea naţional-ţărăniştilor, F.N.D. ar fi insistat pentru un cabinet prezidat de
Petru Groza, cu posibilitatea participării lui Tătărescu, în ipoteza în care liberalii (Dinu
Brătianu) nu ar fi accepta să rămână în guvern fără naţional-ţărănişti.
În legătură cu vizita lui Gheorghiu-Dej la Moscova (încheiată la 16 ianuarie 1945.
Nota M.Ş.), au fost obţinute informaţiile referitoare la asigurările formale primite care
întăreau ideea că, în cazul în care guvernarea din România ar prezenta garanţii pentru U.
R. S. S. din punct de vedere al democratizării, dar mai ales (şi se insistă pe partea a doua în
special) dacă ar fi instaurat un guvern categorie filo-sovietic, fără ca acesta să fie comunist
sau F.N.D. sută în sută, românii vor fi de îndată recunoscuţi ca naţiune cobeligerantă, vor
primi armamentul necesar, şi ar fi semnat imediat un pact de alianţă cu U.R.S.S., în forma
şi cu clauzele celui semnat cu Franţa (Gen. de Gaulle).
Referitor la activitatea comuniştilor români, au fost obţinute informaţii care reliefau
disensiunile grave din cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist. Până la
momentul respectivei analize se ştia că partida Ana Pauker - Luca (Laszlo) duce lupta
împotriva partidei Pătrăşcanu – Dej (conflictul dintre alogeni şi naţionalişti. Nota M.Ş.),
apreciindu-se că îndepărtarea Anei Pauker avea multe şanse de izbândă deoarece lupta
care era desfăşurată şi cu asentimentul Generalului sovietic Vinogradov (Serghei V.,
ambasadorul U.R.S.S. la Bucureşti. Nota M.Ş.), deşi acesta susţinea, ca şi Ana Pauker
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termenul de confiscare în locul aceluia de expropriere (din textul cu privire la reforma
agrară din programul de guvernare al F.N.D. Nota M.Ş.).
După numirea lui Petru Groza, Serviciul de Informaţii elaborează Nota informativă
nr. 3565/10 martie 1945, referitoare la reacţiile populaţiei faţă de noua situaţie. Deoarece
limbajul utilizat în acest document este plin de aprecieri la adresa noilor factori decizionali,
este evident faptul că beneficiarii informaţiilor erau din stânga spectrului politic,
autocenzura începând să funcţioneze la nivelul Serviciului.
În general, se aprecia că populaţia comenta favorabil numirea lui Petru Groza în
calitate de Preşedinte al Consiliului de Miniştri, considerat a fi un om energic, bine
intenţionat în ceea ce priveşte interesele ţării şi care a ales o echipă guvernamentală
potrivită situaţiei de astăzi.
O deosebită impresie au produs afirmaţiile sale în legătură cu apropiata intrare a
românilor în Ardealul de Nord, precum şi reîntoarcerea ostaşilor români, aflaţi prizonieri
în U.R.S.S. (Petru Groza şi Gheorghe Tătărescu scriu lui I.V.Stalin la 08 martie 1945, care
răspunde a doua zi, consimţind reinstaurarea administraţiei româneşti în Transilvania,
succes pe care comuniştii doresc să-l monopolizeze. Nota M.Ş.).
Prin venirea la conducere a guvernului Groza, se speră că el va şti să conducă astfel
treburile Statului, încât să capete încrederea Aliaţilor - în spe¬cial a U.R.S.S.-ului - fapt
care va avea ca rezultat normalizarea raporturilor dintre aceste state, precum şi
îmbunătăţirea situaţiei economice dificile a României.
Aceleaşi comentarii favorabile se fac la adresa lui Gh. Tătărescu - Vicepreşedintele
Consiliului de Miniştrii şi Ministru de Externe, bine văzut de populaţia locală şi cu mare
încredere în acţiunea şi personalitatea sa, precum şi în străinătate, existând informaţii
conform cărora ar fi chiar apreciat personal de Stalin.
În legătură cu numirea inginerului Petre Bejan (care i-a succedat lui Tătărescu la
conducerea grupării liberale constituite la 15 decembrie 1944, în scopul distrugerii
monopolului comuniştilor români în relaţiile cu U.R.S.S. Nota M.Ş.) la Departamentul
Industriei şi Comerţului, cercurile comerciale şi industriale comentează favorabil această
numire, apreciindu-se că este un om capabil, care va lua toate măsurile pentru
normalizarea şi bunul mers al domeniului.
În Sinteza informativă referitoare la situaţia politică românească din luna martie
1945, Serviciul de Informaţii se aprecia că problema reformei agrare şi aceea a retrocedării
Ardealului de Nord constituiau arme ale Guvernului Groza în lupta pentru putere cu
partidele istorice.
Memorandumurile elaborate de Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu (la 16 martie 1945,
către reprezentanţii americani, britanici şi sovietici. Nota M.Ş.) în care-şi expun punctul de
vedere, ca şefi ai partidelor istorice, constituie răspunsuri la întrebările anglo-americanilor,
care s-ar fi interesat dacă cele două partide istorice consideră declaraţiile lui A.I.Vâşinski
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(din 9 martie 1945, de la Sala ARLUS. Nota M.Ş.) drept o imixtiune în afacerile interne ale
României (reprezentantul sovietic

caracterizase partidele istorice drept forţe străine

democraţiei, fiind deci necesară declanşarea atacurilor la adresa forţelor răuvoitoare ale
duşmanului. Nota M.Ş.).
Deoarece partidele istorice nu renunţau la ideea constituirii unui guvern care să
cuprindă toate forţele politice româneşti, Serviciul de Informaţii elaborează un material
informativ în data de 18 iulie 1945, referitor la întrevederea avută de Mihai I cu Iuliu
Maniu şi Dinu Brătianu la 15 iulie. Cu acea ocazie liderii politici propun ca Preşedinte al
Consiliului de Miniştri pe Dr. Lupu iar unul dintre vice-preşedinţi să fie socialistul C-tin
Titel Petrescu.
În problema „grevei regale” (20 august 1945 – 97 ianuarie 1946), o Notă a
Serviciului de Informaţii, elaborată la 07 septembrie 1945, sublinia că liderii partidelor
istorice aveau credinţa că Mihai I va fi acela care se va impune faţă de Guvern, datorită
prestigiului monarhului.
Deoarece pericolul comunist era tot mai vizibil, se observă în acea perioadă
extinderea mişcării naţionale de rezistenţă. Dintre toate formele de organizare reţine
atenţia Organizaţia „Haiducii lui Avram Iancu” (H.A.I.), mai ales pentru că în desfăşurarea
acţiunilor sale a fost angrenat şi Generalul Aurel Aldea (Ministrul Afacerilor Interne între
23 August 1944 şi 04 noiembrie 1944; până în 1945, şef al Comandamentului General al
Apărării Teritoriului; condamnat, a decedat în penitenciarul din Aiud la 17 octombrie 1949.
Un exemplu pentru modul în care comuniştii s-au dispensat de instrumentele utilizate în
instaurarea dictaturii roşii. Nota M.Ş.).
În nota informativă din 12 octombrie 1945 se preciza că studenţii Oprea Dumitru şi
Moldoveanu Nicolae (din Vatra Dornei) s-au întâlnit la Bucureşti, între 23 septembrie şi
04 octombrie, în imobilul din Str. Mântuleasa, nr. 28, cu Generalul Aurel Aldea (care
locuise o perioadă acolo sub numele conspirativ „Mircea Ionescu”).
Generalul Aldea urma să traseze instrucţiuni Organizaţiei H.A.I. (care îşi sincroniza
eforturile cu alte structuri de rezistenţă armată din Transilvania), aceste demersuri fiind
aduse, de cel în cauză, la cunoştinţa Regelui şi a Misiunilor britanică şi americană.
Prin intermediul Căpitanului Nicolae Dumitrescu, care avea conspirativul „A.
Roman”, Generalul Aurel Aldea colecta fondurile necesare organizării acţiunilor
conspirative şi păstra legătura cu membrii Organizaţiei H.A.I., cei doi întâlnindu-se uneori
în imobilul situat în str. Silfidelor, nr. 4. din Bucureşti. Ceea ce nu ştiau ce implicaţi în
această formă de rezistenţă anticomunistă/antisovietică este că Nicolae Dumitrescu era
informator, fiind apreciat adesea drept o sursă foarte valoroasă.
Prin intermediul sursei „A. Roman” se urmărea atragerea Generalului Aurel Aldea
într-o locuinţă conspirativă a Serviciului de Informaţii din str. Roma nr. 48, pentru a putea
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fi înregistrate discuţiile înaltului ofiţer cu personalităţi din cadrul Organizaţiei H.A.I. şi cu
membrii marcanţi ai organizaţiei Y.M.C.A.
Aducerea persoanelor de interes operativ într-o locaţie pregătită anterior pentru
efectuarea înregistrărilor se datorează limitărilor tehnice ale epocii care presupuneau
eforturi deosebite pentru „plantarea” unor microfoane cât mai performante şi într-un mod
cât mai conspirat.
Deoarece a fost „întors” de către complotişti (a devenit agent dublu, ca urmare a
unui joc operativ. Nota M.Ş.) Căpitanul Nicolae Dumitrescu a fost acuzat că ar fi participat
la complot pentru distrugerea unităţii statului, răzvrătire şi insurecţie armată. Ca urmare,
Ministrul de Război, General de Corp de Armată C-tin Vasiliu Răşcanu emite Ordinul de
urmărire nr. 7.498/24 octombrie 1946 prin care se începe urmărirea sa penală.
În ultima parte din anul 1945, cele mai multe informaţii ale Serviciului de Informaţii
erau, aşa cum se poate intui, referitoare la mitingul organizat la 08 noiembrie 1945 în Piaţa
Palatului, unde mulţimea a manifestat din simpatie pentru Mihai I dar şi în scopul
exprimării ostilităţii faţă de guvernarea Groza.
Nota din 09 noiembrie 1945 evidenţiază indignarea organizatorilor faţă de
interpretarea evenimentelor, dată de Guvern. Ofiţerii şi ziariştii britanici şi americani au
beneficiat de simpatia manifestanţilor (fiind purtaţi pe umeri), iar atunci când, în jurul orei
12, s-a tras din direcţia Ministerului de Interne, ofiţeri americani s-au îndreptat în acea
direcţie pentru a linişti manifestanţii şi a cere încetarea salvelor.
După ce membrii Diviziei Tudor Vladimirescu au evacuat Piaţa, în jurul orei 15, au
continuat acţiunile de intimidare în oraş, trăgând focuri de arme.
În opinia organizatorilor, această manifestare a subliniat situaţia dificilă în care se
găseşte guvernarea Groza, dacă a utilizat asemenea metode pentru a impune păstrarea
ordinii publice.
În

perioada

premergătoare

festivităţilor

organizate

cu

ocazia

restabilirii

administraţiei româneşti în Transilvania, au fost organizate manifestaţii de către Frontul
Naţional Democrat, aceea din 06 martie 1946 marcând confruntări violente între studenţi
şi muncitori (aceştia din urmă reacţionând violent atunci când studenţii, nemulţumiţi de
alocuţiunea comunistului Vaida Vasile, au scandat lozinci împotriva Guvernului Groza).
De remarcat că forţele poliţieneşti au intervenit prompt atunci când o patrulă
sovietică a tras focuri de arme în aer pentru intimidarea studenţilor, împiedicându-i şi pe
muncitori să-i agreseze pe tinerii care urmau cursurile universităţii clujene. Este clară
ideea că forţele româneşti de ordine au dovedit mai multă eficienţă (în apărarea tinerilor)
decât la primirea unor simple ordine. Simpatizau cu ideile anticomuniste lansate de
studenţi.
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Mişcările studenţeşti anticomuniste au continuat, la 28 mai 1946 tinerii adunânduse în faţa sediului regionalei comuniste din Cluj, scandând lozincile: „Jos cu epuraţia! - Jos
cu comuniştii! (sic!) - Jos Groza! - Jos teroarea!”
În legătură cu activitatea anticomunistă trebuiesc amintite şi demersurile
întreprinse în străinătate de personalităţi române. Într-o sinteză din 08 august 1946
Serviciul de Informaţii face referire la faptul că două grupuri disidente, care au activat
împotriva regimului Antonescu, au revenit în România după 23 August 1944 (comuniştii
precum şi grupul condus de Gheorghe Beza).
Alte trei grupuri, conduse de Viorel Tilea (care activa în Londra. De numele să se
leagă „incidentul Tilea” când, activând ca ambasador în capitala britanică, demască, în
martie 1939, presiunile exercitate de Germania asupra României. Nota M.Ş.), de Gr.
Gafencu (care acţiona în Elveţia. Gafencu fusese Ministrul Român al Afacerilor Străine în
perioada „incidentului Tilea”. Nota M.Ş.) precum şi grupul legionar, au continuat
activităţile în străinătate , aflându-se în atenţia autorităţilor de la Bucureşti (şi a Serviciului
de Informaţii).
Nici starea de spirit a populaţiei nu era ignorată de autorităţi. În Nota nr. 644/23
decembrie 1946, elaborată de Rezidenţa din Craiova, sunt prezentate informaţii referitoare
la nemulţumirile cauzate de întreruperile dese şi îndelungate în alimentarea cu energie
electrică, precum şi neefectuarea activităţilor de salubrizare a oraşului. La acestea se
adăugau neplăcerile cauzate de creşterile preţurilor alimentelor şi disfuncţiile în
aprovizionarea cu pâine (acest produs era raţionalizat ca urmare a Deciziei ministeriale din
16 decembrie 1946. Nota M.Ş.), ajungându-se chiar în situaţia în care pâinea lipsea din
magazine pentru mai multe zile.
Localnicii au acuzat autorităţile de indolenţă atunci când mai multe vagoane de
cereale au fost observate abandonate într-o gară, deşi lipsa pâinii era puternic resimţită
(populaţia nu ştia că, la 13 decembrie 1946, este înfiinţat de Guvernul Groza un nou
instrument util pentru instaurarea controlului statului în domeniul agrar: Regia Autonomă
a Exploatărilor Agricole, a Industriilor Agricole şi maşinilor – R.E.A.Z.I.M. - fapt care va
constitui, pentru o perioadă, un factor de frânare în circuitul produselor agricole. Nota
M.Ş.).
Anul 1947 este marcat în planul activităţii informative de preocupările pentru
identificarea cât mai multor elemente considerate de interes în legătură cu acţiunile
desfăşurate de P.N.Ţ. (partid care reprezenta unul din pilonii democraţiei tradiţionale din
România şi care se manifesta constant împotriva acaparării puterii de către comunişti).
Într-o notă informativă din ianuarie 1947 se preciza că se acţiona pentru
reorganizarea partidului prin adaptarea programului acestuia la noile condiţii socialpolitice, sens în care era difuzat un manifest prin care se cerea conducerii (lui Iuliu Maniu)
să recunoască greşelile anterioare.
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Concomitent, se dorea declanşarea procedurilor pentru prezentarea cererii formale
de solicitare a admiterii României în Organizaţia Naţiunilor Unite , înainte chiar de
momentul semnării Tratatului de pace cu Puterile Aliate şi Asociate (eveniment care are
loc la 10 februarie 1947. Nota M.Ş.).
Deoarece represiunea declanşată de autorităţile comuniste împotriva ţărăniştilor
fusese marcată de arestările masive din 20 martie 1947, Partidul Naţional Ţărănesc
preconiza extinderea utilizării tacticii propagandei „de la om la om”. Această metodă de
eludare a represiunii avea drept fundament ideile că destinele acestui partid erau stabilite
prin acţiuni politice desfăşurate în afara graniţelor României, dar şi necesitatea
economisirii sumelor de bani cheltuite pentru ajutorarea celor arestaţi şi pentru sprijinirea
familiilor acestora.
După înscenarea de la Tămădău (când un grup de fruntaşi ţărănişti au încercat să
părăsească România la bordul a două avioane, de pe aerodromul de la Fundeni), după
ridicarea imunităţii parlamentare a deputaţilor ţărănişti (la 19 iulie) şi după adoptarea
moţiunii privind dizolvarea P.N.Ţ. (29 iulie), are loc procesul intentat conducătorilor
ţărănişti, în frunte cu Iuliu Maniu (organizat în sala de festivităţi a Şcolii Superioare de
Război, între 29 octombrie – 11 noiembrie 1947). Deoarece comuniştii erau conştienţi de
aderenţa la mase a acestei formaţiuni, este solicitată Serviciului de Informaţii o notă
referitoare la starea de spirit a populaţiei în legătură cu procesul. În zona Transilvaniei,
locuitorii credeau că Iuliu Maniu este o victimă iar procesul o înscenare. În timp ce starea
de spirit din Banat era apreciată ca fiind „rea” (contrară intereselor guvernanţilor. Nota
M.Ş.), au fost obţinute informaţii care evidenţiau comentariile negative referitoare la
conţinutul actului de acuzare.
Unul dintre aspectele de interes operativ pentru factorii politici ai structurilor protocomuniste care activau în România acelei epoci era acela referitor la problematica evreilor.
Într-o notă informativă din Braşov, elaborată în 1947, se preciza că, după 23 august
1944, evreii redobândesc toate drepturile civile şi politice. Însă, prea puţini dintre ei se
orientau către partidele democratice, majoritatea rămânând într-o stare de expectativă.
Imediat după 23 August 1944 s-a observat că evreii s-au îndreptat din nou către
comerţ şi, uneori, chiar către comerţul negru, căutând să acapareze tot. Acest fapt a produs
în sânul populaţiei româneşti o stare de antipatie.
În primăvara anului 1946, în urma aprobării acordate de către U.R.S.S., sosesc în
Braşov un număr de câteva sute de evrei, rămaşi anterior sub dominaţie sovietică şi apoi
repatriaţi în România. Aceştia lansează în cadrul populaţiei evreieşti locale informaţii
referitoare la viaţa grea dusă sub regimul sovietelor, datele respective reuşesc să-i menţină
pe evrei într-o stare de indiferenţă şi chiar de izolare faţă de politica dusă de regimul
românesc.
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Din aceste motive, dintr-o populaţie de peste 4500 suflete, Comitetul Democratic
Evreiesc nu a reuşit să polarizeze în jurul lui decât aproximativ de 300 membri.
Tot acestor două cauze pare a se datora şi faptul că în special din 1947 (când se
vorbea mai insistent despre un război între Rusia Sovietică şi puterile occidentale), se
remarca o tendinţă crescută a evreilor de a emigra, mai puţin spre Palestina şi mai mult în
ţările Americii de Sud, de unde speră să poată emigra în Statele Unite ale Americii.
Era apreciată de cadrele de informaţii ca fiind curios faptul că însăşi o parte din
comitetul de conducere al Comitetului Democratic Evreiesc conlucra cu organizaţiile
şoviniste, mai ales cu cele socialiste (care erau încadrate în această categorie), în vederea
emigrării evreilor.
Ca urmare acestui context, au fost contactaţi liderii evreilor şi a fost luată asupra lor
măsura determinării renunţării la respectivele acţiuni, semnând fiecare dintre ei un
angajament în acest sens.
O sinteză informativă din 1947 prezenta informaţiile referitoare la Centrala Evreilor
din România, care sub regimul antonescian a figurat ca fiind singura organizaţie legală şi
care a fost desfiinţată prin Legea nr. 547, publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 30
octombrie 1944.
Ca urmare, populaţia evreiască a revenit la Federaţia Uniunilor de Comunităţi
Evreieşti, care îndrumă şi controlează activitatea Comunităţilor Evreieşti din tot cuprinsul
ţării. Uniunile comunităţilor evreieşti din România recunoscute în epocă erau: Uniunea
Comunităţilor Evreieşti de rit oriental (ortodox); Uniunea Comunităţilor Evreieşti de rit
occidental (neolog din Ardeal); Uniunea Comunităţilor Evreieşti de rit spaniol (sefard);
Uniunea Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat şi Uniunea Comunităţilor Evreieşti din
Bucovina de Sud.
În respectiva sinteză informativă se preciza că nu erau descoperite organizaţii
politice evreieşti ilegale, dar, pe măsură ce ar fi fost descoperite asemenea organizaţii,
acestea ar fi urmărite şi tratate ca atare.
În această categorie a structurilor politice ilegale urmau să fie încadrate:
organizaţiile existente sau nou înfiinţate, a căror activitate era îndreptată împotriva
democraţiei şi a intereselor statului român; organizaţiile afiliate unor organizaţii teroriste
din străinătate şi organizaţiile paramilitare constituite fără autorizarea autorităţilor
competente.
Referitor la raporturile evreilor cu celelalte naţionalităţi se preciza că acestea sunt,
în general, normale, observându-se totuşi unele tensiuni între evrei şi restul populaţiei.
Aceste stări de fapt aveau următoarele cauze posibile: acţiuni şovine din partea unor
naţionalităţi (unele manifestări antisemite din partea şovinilor maghiari); atitudini
provocatoare din partea unor elemente antidemocratice din rândurile evreilor, faţă de
restul populaţiei; atitudini antisovietice din partea unora dintre evreii din Basarabia şi
121

Bucovina de Nord, stabiliţi în ţară pe bază de acte false sau veniţi din U.R.S.S. – în loturi –
ca repatriaţi; activitatea economică ilegală a unora dintre evreii care au fost în lagărele din
Germania (veniţi în România cu scopul de a emigra în Palestina şi rămaşi pe loc).
În această ultimă situaţie, s-a observat că, neavând mijloace de existenţă, o parte
dintre ei s-au angrenat în afaceri la bursa neagră, speculă, contrabandă etc., activităţi care
generează nemulţumiri chiar în rândurile populaţiei evreieşti.
Urmare a evenimentelor din 30 decembrie 1947, Serviciul de Informaţii elaborează
o Notă privitoare la răspândirea unor manifeste pe str. Jules Michelet, în apropierea
Ambasadei Marii Britanii. Acele manifeste erau scrise de mână, se refereau la abdicarea
forţată a Regelui şi erau semnate „M.R.E.P.R.” (Mişcarea de Rezistenţă şi Eliberare a
Poporului Român).
Pentru a oferi consistenţă ideologică anticomunistă, respectiva mişcare de rezistenţă
preconiza continuarea acţiunilor şi în anul 1948, cu începere din data de 24 ianuarie
(moment important în constituirea României Mari).
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ROMÂNIA SUB STĂPÂNIREA CAMARILEI REGALE
(1930 – 1940) (IV)
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Abstract: Romania under the rule of Royal Camarilla (1930-1940) (IV). A camarilla is a group of favorites
which surround a king or a chief of state, who influence the decisions of the sovereign and the state affairs,
for their self interests. In Romania, the camarilla surrounding King Carol II played a major and
profoundly negative role on the country’s evolution. It was led by Elena Lupescu, the king’s mistress. The
origins of the Royal Camarilla can be traced back to 1925-1930, when Prince Carol, having renounced his
attributes of heir to the Throne, was living in Paris. He gathered around him a number of adventurers who
were expecting the prince to claim the Throne of Romania, so that they may become rich, under his
protection. In 1930 King Michael was dethroned and his father, Carol II, was crowned with the interested
complicity of a part of the Romanian political and economical class. In this way, the royal camarilla
established their domination on the country, thus multiplying their wealth. Judging from the point of view
of Romanian history, the reign on Romania of the Royal Camarilla led by Elena Lupescu is shameful; it has
to be known, so that it may never happen again. This study deals with the complex relations between
Camarilla and Romanian businessmen (Max Auschnitt, Nicolae Malaxa etc.), as well as the parties as
National Liberal Party, National Peasant Party, National Agrarian Party, People Party, Legionary
Movement, and the Romanian Freemasonry.
Keywords: Elena Lupescu, Freemasonry, King Carol II, Legionary Movement, National Agrarian Party,
National Liberal Party, National Peasant Party, People Party, Romania, Royal Camarilla.
Cuvinte-cheie: Camarila regală, Elena Lupescu, Francmasonerie, Mişcarea Legionară, Partidul Naţional
Agrar, Partidul Naţional Liberat, Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Poporului, regele Carol II,
România.

În condiţiile manifestării limbajului violent tot mai strident al legionarilor, al
ameninţărilor cu moartea aruncate în stânga şi în dreapta, deşi multe dintre acuzele
formulate de aceştia erau îndreptăţite, mare parte a opiniei publice s-a arătat alarmată;
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Mişcarea Legionară anunţa în 1936 (şi chiar a pus în practică, în cazul Stelescu) metode de
luptă politica de neadmis într-o societate civilizată.
În schimb, alt mare adversar al Camarilei, Iuliu Maniu, şi-a menţinut fermitatea, fără,
însă, a recurge la violenţă verbală şi fără a îndemna la violenţa fizică împotriva acesteia; de
aceea, în 1936 şi-a consolidat popularitatea. Acţiunea sa împotriva Camarilei, amplificând
ostilitatea populară faţă de aceasta, a fost mai eficace decât aceea a legionarilor.
De repetat este faptul că, în raport cu Camarila regală, în interiorul PNŢ au fost poziţii
diferite. Conducerea, în frunte cu Ion Mihalache, avea critici doar aluzive, pentru a nu-şi
îndepărta posibilitatea de a ajunge la guvern, ţintă a oricărui partid politic, în condiţiile în care
atingerea acesteia depindea de Carol, iar voinţa acestuia era dirijată de Elena Lupescu. În
schimb, Iuliu Maniu a practicat o critică fermă şi constantă împotriva Camarilei.
Compararea celor două atitudini putea indica o rupere a lui Maniu de PNŢ, ceea ce
i-a adus critici chiar din interiorul partidului: într-o cuvântare la Iaşi, în iunie 1936, unul
din liderii naţional-ţărănişti, N. Costăchescu, declara că cel care încalcă linia trasată de
Mihalache este „trădător” şi anunţa că nu va tolera „lipsa de respect pentru Coroană”.1
Iuliu Maniu, în schimb, a tolerat poziţia oportunistă a conducerii PNŢ şi chiar o
explica: „Multe nedreptăţi i s-au făcut d-lui Mihalache când s-a spus că între mine şi
Domnia Sa ar fi vreo deosebire de vederi. Dl. Mihalache şi dl. Madgearu şi partidul nostru
sunt contra d-nei Lupescu, aşa cum sunt şi eu. [...] E, însă, o deosebire care e şi firească,
între noi. Dl. Mihalache este preşedintele partidului şi, astfel, nu poate să spună
întotdeauna pe faţă adevărul, în chestiunile delicate în legătură cu Coroana. De aceea, a
fost de părere că pentru a-l scuti pe M. S., să nu vorbim în adunări de d-na Lupescu, nu
pentru că ar apăra-o, dar nu voia să supere pe rege.”2
Pentru a nu impieta asupra liniei neutre adoptate de conducerea PNŢ în raport cu
Camarila, Iuliu Maniu nu a participat la marea demonstraţie naţional-ţărănistă din 31 mai
1936; îşi va continua campania în cadrul unor întruniri populare din vara şi toamna lui
1936; între ele, cea de la Vinţu de Jos, pe 26 iunie şi cea de la Zalău, pe 22 august.
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La 26 iunie 1936, Iuliu Maniu a vorbit în faţa unei mari adunări a naţional-ţărăniştilor
transilvăneni, la Vinţu de Jos, convocată chiar de el. Pretextul era împlinirea a 30 de ani de la
începutul activităţii sale politice, când fusese ales deputat (în Parlamentul Ungariei, la Vinţu de
Jos). În partea finală a discursului, a abordat pe larg problema regimului politic din România şi
a influenţei Camarilei. Autorităţile se aşteptau la aşa ceva, de aceea au trimis la adunare un agent
al Siguranţei cu aptitudini de stenograf; a înregistrat inclusiv reacţiile mulţimii.
Vorbind despre cenzura care „opreşte publicarea ştirilor şi exprimarea opiniilor”,
Maniu a menţionat numele regelui; o voce din mulţime a strigat: „Să trăiască!”. Replica lui
Maniu a fost spontană: „Să trăiască, zic şi eu, dar să nu mai stea lângă el sfătuitorii cei răi.
(Aplauze prelungite) Aceşti sfătuitori răi ai Maiestăţii sale i-au şoptit în ureche să spună că
politica externă e drept regal, iar nu al Poporului. (O voce: Noi am făcut Ţara, nu el.)
Adevărat, noi ar trebui să stăm la graniţa Ţării dacă, făcându-se o politică rea, ajungem la
război, iar nu sfătuitorii. Sfătuitorii aceştia, cunoscuţi şi oculţi, l-au sfătuit pe rege să dea
declaraţii în gazete că nu mai vrea să lucreze cu oameni politici, ci va aduna în jurul său alţi
oameni pentru a drege lucrurile. Ori, pe oamenii cari au să conducă Ţara trebuie să-i
aleagă Naţiunea, să-i numească un Guvern răspunzător Naţiunii. Aşa cere Constituţia.”
Maniu punea „democraţia naţională în contra dictaturii” şi în contra comunismului. „Dacă
e o dictatură, în jurul regelui se adună 6-7 oameni. [...] (Voci: Jos Camarila! Jos Duduia!).
[...] Va să zică suntem de acord că noi nu suntem nici pentru comunism nici pentru
dictatură. Nouă ne trebuie drepturi naţionale şi drepturi democratice, la care nu renunţăm
nici cu preţul vieţii.” În ultima parte a discursului a vorbit pe larg despre Camarilă şi Elena
Lupescu, reacţia publicului fiind foarte vie. „Fraţilor, tot ce vorbim noi aici sunt vorbe de
petrecere, pentru că treburile Ţării nu le isprăvim noi, ci cei cari sunt în jurul Majestăţii
Sale Regele. (Adunarea: Afară cu Lupeasca!). [...] Am făcut posibil să vină îndărăt
Majestatea Sa Regele, pe care l-au alungat din Ţară liberalii. Am făcut acest lucru cu
condiţia ca d-na Lupescu (Strigăte: Jos cu ea! Fluierături, huiduieli îndelung repetate.) să
nu vină în Ţară. D-na Lupescu (Strigăte: Afară cu ea!) a făgăduit că nu va reveni cu
Majestatea Sa Regele. Majestatea Sa s-a învoit la acest lucru.” Dar, atât Elena Lupescu, cât
şi Carol nu s-au ţinut de cuvânt. Mai mult, i-au pedepsit pe aceia care le aminteau
promisiunea, precum colonelul Precup. „De aici, urmează că d-na Lupescu trebuie să
părăsească Ţara (Afară cu ea!), şi că întreaga Naţiune trebuie să pretindă ca d-na Lupescu
să nu mai continue a compromite pe regele Ţării şi Naţiunea română. (Aşa el!)”. Întregul
Partid Naţional Ţărănesc e contra Elenei Lupescu, inclusiv Ion Mihalache, dar acesta nu
vrea să-l supere pe rege. „Dar eu, fraţilor, sunt ardelean. (Aplauze.) Eu m-am obligat să
vorbesc pe faţă, cum am vorbit cu Tisza şi nu mă uit dacă se supără cineva sau nu când
spun adevărul, dacă el este în interesul Ţării şi al aceluia cui îl spun. Am spus d-lui
Mihalache: Eşti preşedinte, fă ceea ce vrei. Dar eu voi spune şi înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea oamenilor adevărul întreg şi curat. Anume că d-na Lupescu nu trebuie să fie în
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Ţară. (Fluierături şi strigăte. Afară ca ea!). Adevărul e că s-a obligat că nu va veni şi şi-a
călcat cuvântul. Adevărul e că întunecă figura sfântă a Maiestăţii Sale Regelui. Adevărul e
că nu o putem admite. Căci Neamul nostru e un neam nobil. Nu putem admite raporturi de
natura pe care d-na Lupescu continuă a le forţa. (Strigăte: Jos Lupeasca! Trăiască morala
creştină!). Adevărul e că această doamnă a adunat în jurul ei câţiva evrei şi chiar oameni
creştini, cari împreună formează Camarila blestemată. [...] A trebuit să plec de la
conducerea Guvernului, căci n-am putut guverna din cauza acestei femei, din cauza
Camarilei şi a servitorilor ei. Eu, fraţilor, aş putea să fiu şi azi prim ministru, dar m-am
convins că atâta vreme cât această femeie va fi în Ţară, nu se poate face bine Poporului. [...]
Vă propun ca, cu curaj şi bărbăţie, să rugaţi pe rege să alunge de la sine pe d-na Lupescu şi
să-şi aducă regina legitimă, pentru ca prinţul moştenitor să aibă mamă. (Aplauze
furtunoase şi îndelungate. Strigăte: Să trăiască Maiestatea Sa Regina Elena!). Cenzura
nu lasă să se vorbească despre d-na Lupescu şi Camarilă (murmure şi proteste), pentru că
cenzura este tocmai pentru a o apăra pe d-na Lupescu şi cenzura nu lasă să se publice
voinţa nestrămutată a Poporului român ca d-na Lupescu să fie înlăturată şi să fie scoasă
din Ţară, iar Camarila atât de odioasă să fie imediat desfiinţată. (Aplauze furtunoase; Jos
Camarila!). Mi se pare comic ca oamenii să discute despre dreapta şi stânga, pe când ar
trebui să vorbim, cu toţii, cum să scoatem din Ţară pe d-na Lupescu, care a încurcat
complet lucrurile şi care, până este în situaţia ei de astăzi, în fruntea Camarilei, împiedică
orice politică sănătoasă, fie de dreapta, fie de stânga.” Iuliu Maniu le cerea participanţilor
să propage fără frică ceea ce le spusese, iar dacă vor fi anchetaţi de autorităţi, să dea vina
pe el. Îndemnul a provocat strigătul: „Trăiască bărbatul neînfricat al Ardealului!” Era
evident că autorităţile ar fi putut cerceta, pentru atacuri împotriva Camarilei, pe membrii
de rând ai PNŢ, dar nu pe Maniu. O eventuală arestare a lui n-ar fi făcut decât să-i
sporească prestigiul şi să ridice contra autorităţilor întreaga opinie publică, consecinţele
fiind imprevizibile. Liderul naţional-ţărănist ştia acest lucru. Şi-a terminat lungul discurs
cu un îndemn: „Noi nu vrem ca Neamul românesc să se prăpădească şi pentru aceasta
trebuie să respecte în veci legea lui Dumnezeu, legea creştină. Toate popoarele care s-au
scufundat în desfrâu s-au prăpădit. Noi nu trebuie să mergem pe urmele lor. De aceea,
locul dumneavoastră, al tuturor cari cinstesc legile lui Dumnezeu este Partidul Naţional
Ţărănesc. (Aplauze îndelungate. Adunarea ovaţionează însufleţit mai multe minute)”3
Cenzura a făcut ca ecoul discursului de la Vinţu de Jos să fie restrâns, neîngăduind
publicarea lui în ziare. Doar participanţii au putut să-l răspândească oral. Dar, la adunare
asistaseră şi ziarişti străini, primii interesaţi fiind cei unguri. Astfel, apărea în „Pesti Napló”
din 5 iulie 1936 – ziar care era oprit să intre în România – articolul cu titlul Un atac
extraordinar de vehement al lui Maniu contra regelui. Se aprecia că discursul „a cauzat o
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uriaşă consternare în cercurile politice, pentru că prin acesta s-a pornit mişcarea contra
Camarilei regelui”, care-l înlăturase de două ori pe Maniu din fruntea guvernului. Ziaristul
ungur remarca şi dispoziţiile foarte ferme ale Cenzurii, care au împiedicat ziariştii străini
să preia discursul. Dar, textul original s-a reuşit să fie trimis în străinătate, cel mai probabil
chiar de către Maniu. „Pesti Napló” redă şi atmosfera foarte fierbinte de la Vinţu de Jos;
participanţii purtau pancarte cu inscripţii ca: „Trăiască regele!”, „Jos Camarila!”, „Moarte
sfătuitorilor regelui!”, „Jos cu dictatura Camarilei!” Faptul indică o cunoaştere, din timp, a
temei principale a discursului. Ziarul din Budapesta insista pe adeziunea participanţilor la
acest atac la adresa Camarilei: „În decursul vorbirii lui Maniu, poporul a demonstrat
contra Camarilei.” Deşi doar comentează discursul, ideile sunt redate corect; la fel şi
atmosfera creată la adresa Elenei Lupescu de cei 25.000 de participanţi.4
Regelui i s-a transmis stenograma discursului lui Maniu făcută de Siguranţă. Despre
cele ce se întâmplaseră la Vinţu de Jos a aflat, însă, şi pe alte căi. Unul dintre informatorii
regali, Alexandru Kiriţescu, îi transmitea, pe 1 iulie 1936, raportul său. Asistase la adunare şi
cunoştea în toate amănuntele cele întâmplate. Dar raportul este interesant mai ales pentru
prezentarea ecoului discursului lui Maniu în rândurile PNŢ. Mihalache i-a adunat pe ardelenii
veniţi de la Vinţu de Jos şi a dezbătut cu ei situaţia creată de adunarea manistă. Unii naţionalţărănişti credeau că fusese o adevărată „rebeliune deschisă faţă de Coroană”; Mihalache
ajunsese în posesia unei copii a stenogramei discursului lui Maniu, făcută din ordinul lui
Inculeţ, ministrul de Interne şi se arăta alarmat, cu atât mai mult cu cât se aflase de existenţa
unui Comitet de acţiune care avea sarcina de a organiza 200 de adunări asemănătoare celei de
la Vinţu de Jos. Iar în Bucureşti, cópii ale discursului fuseseră răspândite de oamenii lui
Maniu. Alexandru Kiriţescu concluziona: „Tonul extraordinar de violent, atacurile
nemairostite încă într-o adunare publică românească, îndemnurile temerare la rebeliune, care
au luat forma precisă de lèse-majesté, au produs o generală stupefacţie.”5
Încruntările – unele serioase, altele de formă, pentru auzul regelui – ale unora
dintre liderii PNŢ faţă de atacurile violente ale lui Iuliu Maniu la adresa Camarilei nu l-au
împiedicat pe acesta să-şi continue campania. Maniu simţea sentimentul, larg popular,
împotriva Camarilei şi acţiona în concordanţă cu el. A urmat discursul de la Zalău, pe 22
august 1936, în faţa Comitetului judeţean lărgit al PNŢ Sălaj şi a unei mulţimi apreciabile.
Şi acesta a fost stenografiat de un agent al Siguranţei, putând constata, astfel, şi reacţia
celor prezenţi.6 Motivul invocat acum pentru adunare şi discurs era împlinirea a zece ani
de când Iuliu Maniu fusese ales deputat de Sălaj. Erau deosebiri majore faţă de discursul
de la Vinţu de Jos; în primul rând, spaţiul mai mic acordat Camarilei. Se treceau în revistă
problemele României şi se lansa chemarea la unitate naţională, peste interesele de partid.
4
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Apoi se dezbăteau tendinţele dictatoriale şi influenţa Camarilei. Erau criticaţi oamenii
politici ce militau pentru dictatură. PNŢ se declara pentru democraţie şi, de aceea, unii îl
credeau adept al bolşevismului. Maniu se arăta ferm: „Noi vrem democraţie, dar nu vrem
comunism. [...] Democraţia nu înseamnă comunism. [...] Democraţia înţeleaptă chiar
exclude comunismul, căci face să meargă bine treburile Statului, pe când dictatura
promovează nemulţumiri cari duc la comunism.” Naţional-ţărăniştii erau, de asemenea,
naţionalişti, „fără a aduce vreo atingere altor neamuri, [...] Noi, conducătorii PNŢ, avem
datoria de a propovădui peste tot o democraţie desăvârşită, naţionalismul integral, legile
creştineşti şi demnitatea naţională.” În politica externă cerea păstrarea alianţelor
tradiţionale. PNL era atacat pentru că tolera în jurul regelui „oameni nechemaţi” care-l
împiedicau să cunoască dorinţele şi suferinţele românilor. „De aceea, cea dintâi datorie a
noastră este să înlăturăm Partidul Liberal de la Putere şi să rugăm pe Majestatea Sa ca,
împreună cu acest Guvern, să gonească pe toţi nechemaţii cari împiedică glasul Poporului
să fie auzit şi ascultat de Majestatea Sa. Ce se întâmplă azi? Majestatea Sa este înconjurat
de oamenii Partidului Liberal, cari n-au încrederea Poporului şi de alte câteva fiinţe, cari
sunt direct condamnate de Popor. Aceşti câţiva zeci de oameni şoptesc în fiecare zi la
urechile regelui că Poporului nu-i trebuiesc drepturi, că peste tot domneşte mulţumire
deplină şi îl asigură pe rege că toate dorinţele lui vor fi respectate.” Nu se arată adeptul
unei acţiuni violente împotriva acestei stări de lucruri: „Să luăm ciomagul în mâna? Nu,
nu, nu-i permis să se aranjeze cu bâta treburile Ţării, ci cu mintea. [...] Trebuie să strigăm
zi de zi, la orice adunare, în întruniri şi în societate, că nu suferim aceste lucruri şi atunci,
oricât ar fi Camarila de tare şi oricât de bine ar fi închise ferestrele, vom ajunge la rezultat,
cu toată cenzura şi stările excepţionale, iar glasul nostru va străbate până la rege. Facem
noi lucru rău vorbind de aceste lucruri? Vrem noi să ştergem din drepturile regelui? Nu!
Noi nu vătămăm nici pe Majestatea Sa şi nici puterea sa înscrisă în Constituţie, dar nu
vrem să se ia drepturile pe care le asigură Constituţia pentru Popor, căci ea prevede că
Majestatea Sa n-are mai multe drepturi decât cele înşirate în Legea fundamentală. Noi pe
acelea le respectăm, îl ajutăm să le împlinească. Bine, dar şi regele să poruncească să se
respecte drepturile Poporului. [...] Astăzi, drepturile Poporului nu sunt respectate şi
dictatura, de fapt, este introdusă. Drumul meu şi al Partidului Naţional Ţărănesc duce la
respectarea drepturilor Coroanei şi ale Naţiunii, la democraţie desăvârşită şi la
naţionalism, la demnitate şi morală, prin respectarea legilor Ţării şi ale lui Dumnezeu şi
înlăturarea acelor cari stau între rege şi naţiune. Aceste idei pe cari le profesez la mulţi nu
le plac şi mulţi au încercat să mă abată de la ele cu vorbe bune, cu ameninţări, cu ocară. La
toate m-am aşteptat, dar am rămas neclintit. Eu de această gândire a mea nu mă lepăd şi
nu voi înceta în nici o împrejurare a spune hotărât acest gând al meu, orice s-ar întâmpla
cu mine.” Expresia fermă a fost urmată de „Aplauze furtunoase” – conform stenogramei.
Anunţa că PNŢ nu este duşmanul celorlalte partide politice, ci doar adversarul lor. Aici,
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însă, făcea o delimitare clară faţă de Mişcarea Legionară, de care se deosebea „prin
program, prin tendinţe interne şi externe şi prin metode. Nu putem admite ca probleme
politice dintre fraţi să se rezolve prin mijloacele violenţei.” Îi condamna pe legionari că
ameninţă cu asasinatul, inclusiv lideri ai PNŢ. Discursul se încheia cu un apel, mai apăsat
decât cel de la Vinţu de Jos, la unitatea naţional-ţărăniştilor în jurul conducerii partidului.
Iuliu Maniu şi-a menţinut linia proprie, de critică permanentă şi aspră a Camarilei,
deosebită de aceea a conducerii PNŢ şi în toamna lui 1936, inclusiv în cadrul întrunirilor
organismelor superioare ale partidului. Un exemplu este cuvântarea ţinută la întrunirea
Comitetului Executiv al PNŢ, din 26 septembrie 1936.7 Spre deosebire de alte discursuri
ale lui Maniu, Siguranţa a înregistrat acum numai anumite părţi, evident, cele legate de
Camarilă. „Şi acum – spunea Maniu – venind la morala creştină, ştiu că veţi spune că de
acum nu mai este interesant d. Maniu, fiindcă din morala creştină ajunge la d-na Lupescu.
Ştiu că mulţi îmi zic maniac, iar alţii că urmăresc un interes personal. Domnilor, nu sunt
nici maniac, cu atât mai puţin nu urmăresc un interes personal. Dovadă că, dacă aş fi
urmărit un atare interes, d. Tătărescu nu exista, iar eu aş fi fost şi azi la Guvern. Parcă nu
puteam şi eu, ca d. Tătărescu, să mă plec înaintea doamnei favorite, sau, la rigoare, să mai
caut vreo trei, ca prin ele şi cu ele să intru în voia Suveranului, şi satisfăcând orgoliul
acestora, să guvernez cu bunul plac şi cu abuzul, aşa cum face d. Tătărescu? Preceptele
morale creştine, însă, m-au oprit pe mine de la acte degradante şi de la acte păgubitoare
intereselor Ţării; foarte greu un bărbat să nu fie sub influenţa unei femei. Iată, de pildă, eu
sunt oarecum sub influenţa surorii mele călugăriţă. Ea, foarte adeseori, îmi atrage atenţia
să fiu cumpătat, să spun adevărul, să nu mă răzbun şi să nu fac rău. De ce îmi spune asta?
Fiindcă făcând altfel, m-aş compromite şi compromiterea s-ar răsfrânge şi asupra ei. Cum
face sora mea cu mine, face orice femeie cu bărbatul ei sau orice mamă cu copilul ei. Dar,
asta ce înseamnă? Este legitimitatea legăturii, este structura sufletească, este sângele care
pe femeie, fie mamă, soţie sau soră, nu lasă să cadă în abis pe cel de care se leagă însăşi
reputaţia ei. Apoi, domnilor, d-na Lupescu nu este legitimă. Dumneaei îi este egal dacă
Suveranul se compromite printr-un act, căci acesta nu se răsfrânge asupra ei, nefiind nici
soţie, nici mamă, nici soră. Şi iată cum nelegitimitatea legăturii provoacă tot răul de astăzi.
Dar, veţi zice dumneavoastră, asta este o utopie! Domnilor, am credinţa că afirmaţia mea
este o realitate pe care nu poate să dezică nimeni, şi iată pentru ce. Un Suveran, ca şi un şef
de Guvern, ca şi un oarecare dregător, lucrează în biroul lui, primeşte audienţe, dă
telefoane etc. Când merge să se odihnească ia, în odaia de culcare, lucrările mai delicate,
asupra cărora trebuie să reflecteze mai mult. Acolo adnotează, înseamnă, gândeşte şi
hotărăşte, adeseori, departe de orice sugestie. Când, însă, în dormitor nu este legitima, ci o
femeie care nu reflectează decât la interesele sale, atunci cercetează şi ea hârtiile celui cu
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care doarme, vede secretele de Stat, ia cunoştinţă de tot ce orânduieşte Guvernul şi, dacă
ceva nu este pe placul ei sau contra interesului ei, influenţa nefastă se produce şi, neavând
nici o răspundere, tocmai fiindcă nu este legitimă, împinge pe Suveran la erori cari, mai
devreme sau mai târziu se răsfrâng asupra lui. Multe ceasuri în şir mi-ar trebui ca să vă
enumăr toate exemplele. Apoi, domnilor, eu sunt maniac când vă spun că situaţia de azi
este intolerabilă? Am să vă dau un singur exemplu ca să vă lămuresc. Duminica trecută a
fost la Blaj o mare sărbătoare. Se împlineau 75 de ani de la înfiinţarea acelui aşezământ de
cultură, care nu numai pentru noi, ardelenii, dar chiar pentru întreaga Ţară este o
adevărată podoabă. Este vorba despre serbările ASTREI, la care personal n-am asistat. În
măreţia serbării s-a petrecut un fapt care a brăzdat, cu durere şi dezgust, sufletele celor cari
au asistat. La masă, în faţa a 40 de feţe bisericeşti, a doi mitropoliţi, mai mulţi arhierei şi
preoţi încărunţiţi în serviciul Neamului, principele moştenitor a luat loc, cum se cuvenea,
alături de Suveran. După terminarea cinei, în uimirea celor prezenţi, principele moştenitor
a scos o tabacheră, dintr-însa o ţigară pe care a aprins-o în faţa Suveranului, a şefului
Bisericii şi a celor 40 – 50 de bătrâni slujitori ai Altarului. Nu uitaţi ce a însemnat asta
pentru reputaţia şi educaţia principelui. Au venit la mine directorii de şcoli din Blaj şi mi sau plâns, zicându-mi: „Cum mai pot interzice elevilor mei să fumeze, d-le Maniu, dacă
principele copil, abia de 14 ani, fumează în faţa tatălui, a mitropoliţilor, arhiereilor şi
bătrânilor dascăli? Eu n-am avut ce răspunde, pentru că înţeleg să păstrez Suveranului tot
respectul cuvenit. Copilul face ce vede acasă, spune ce aude acasă şi manifestă apucături
după educaţia pe care o primeşte. Apoi, dacă el ar fi avut lângă el pe maica lui, vă asigur că
n-ar fi venit cu ţigara în gură la un banchet public; dacă regele Petru al Iugoslaviei sau altul
ar face aşa ceva, nu ştiu ce s-ar întâmpla. Eu, domnilor, rămân la convingerea mea că
această persoană neavenită, care sălăşluieşte sub acelaşi acoperământ cu Suveranul, este
menită să provoace în România compromiterea ideii monarhice şi aceea de dinastie şi să
cufunde Ţara în acte neconforme cu interesele ei.”
În încheiere, Maniu trimitea săgeţi împotriva celor ce-i contestau acţiunea, din
interiorul partidului: „Eu am o idee cunoscută dvs. tuturor. Rămân la ea. Nu mă pot abate
cu nimic de la dânsa. Voi propaga-o mai departe. Totuşi, dacă partidul nu vrea să adopte
ideea mea, eu rămân soldat credincios şi nu voi mai vorbi în public decât cu asentimentul
d-lui Mihalache. Atunci voi putea spune şi eu, cum v-a spus şi dl. Costăchescu, că acţiunea
mea este cu asentimentul şi îndemnul şefului partidului.”
Agentul Siguranţei explica ultima frază a lui Maniu: în dimineaţa întrunirii
conducerii partidului, acasă la Mihail Popovici, Mihalache l-a rugat pe Maniu să ia şefia
PNŢ, „pentru a nu se ajunge la surpriza şefiei d-lui Costăchescu, pe care d-sa nu-l doreşte.
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Peste două ceasuri, dl. Costăchescu, luând cuvântul, a afirmat că toată acţiunea sa
[împotriva lui Maniu] a fost făcută cu asentimentul şi îndemnul d-lui Mihalache.”8
Fără oscilaţiile oportuniste ale altor oameni politici, Maniu rămânea consecvent
luptei sale împotriva Camarilei, subliniind faptul că aceasta reprezenta răul cel mai mare
pentru România momentului respectiv.
Istoricul Florin Constantiniu apreciază just: „Liderul naţional-ţărănist a fost unul
din foarte puţinii oameni politici care a respins tentaţiile Puterii şi a preferat să se retragă
de la Guvern, decât să accepte «Lupeascocraţia»“9
1937 a fost ultimul an în drumul lui Carol al II-lea – început chiar în momentul
Restauraţiei – spre instaurarea unui regim de dictatură regală. Reuşise, până atunci, să scadă
prestigiul Parlamentului în ochii opiniei publice, să înnegrească imaginea partidelor politice şi
să le fragmenteze. Singura stavilă majoră în calea dictaturii rămăsese Constituţia. Succesul lui
Carol în drumul spre dictatură însemna şi succesul Camarilei, care se va împărtăşi din plin în
urma înlăturării regimului democratic. Apogeul puterii regelui a însemnat şi apogeul puterii
Elenei Lupescu şi al oamenilor din jurul ei. Camarila a devenit stăpâna deplină a României.
1937 începea cu un moment de afirmare impetuoasă a Mişcării Legionare. Corneliu
Zelea Codreanu s-a folosit de înmormântarea a doi legionari – Ion Moţa şi Vasile Marin –
căzuţi în Spania, unde luptaseră de partea forţelor franchiste, declaraţi eroi ai Mişcării
Legionare. Funeraliile, din 13 februarie 1937, au blocat efectiv Capitala; au participat mii
de legionari organizaţi milităreşte, fapt ce a impresionat deosebit populaţia. S-a produs şi
un incident diplomatic, provocat de prezenţa la ceremonie a reprezentanţilor diplomatici ai
Germaniei şi Italiei, ceea ce indica plasarea ţărilor respective de partea legionarilor, un
amestec evident în treburile interne ale României.10
Conştient de gravitatea momentului, Nicolae Iorga va face un gest nemaiîntâlnit în viaţa
politică românească; deşi era simplu cetăţean în acel moment, a mers la Consiliul de Miniştri,
unde i-a găsit pe toţi membrii Cabinetului: „Cer să li vorbesc la toţi [...] Li arăt spre ce prăpastie
duce Ţara îngăduinţa lor fricoasă: Codreanu a defilat ca un suveran după carul funebru, lumea
căzând în genunchi şi închinându-i-se. Măsuri trebuie luate imediat, până nu încep asasinatele.”11
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Legionarii şi-au reluat toate temele de propagandă, inclusiv atacurile împotriva
Camarilei. Cu toate acestea, în faţa demonstraţiei lor de forţă, Carol a făcut un ultim efort
pentru a-i atrage. I-a oferit lui Corneliu Zelea Codreanu – cu care s-a întâlnit în secret –,
posibilitatea de a forma un guvern exclusiv legionar; în schimb, regele urma să devină
căpitan al Mişcării Legionare, Codreanu nu a acceptat – se crede că la sfatul lui Nae
Ionescu. Se consideră, într-un volum recent, că dacă ar fi acceptat propunerea regelui,
Corneliu Zelea Codreanu s-ar fi transformat într-un membru al Camarilei.12
După refuzul intrării sub conducerea regelui, legionarii au mers mai departe; au reactivat
ideea „echipelor morţii”; printre cei vizaţi erau membrii marcanţi ai Camarilei, precum Gabriel
Marinescu, asasinul său urmând să fie studentul medicinist Paul Craja. Vizaţi erau şi susţinători
ai unor puteri sporite ale regelui şi adversari ai Mişcării Legionare, precum Nicolae Iorga (acesta
era acuzat şi pentru că a condamnat participarea unor diplomaţi străini la înmormântarea lui
Moţa şi Marin şi pentru că ţinuse cursuri în ziua înmormântării), ca şi adepţi ai regelui din
diverse partide politice, precum Armand Călinescu, aflat deja în sfera Camarilei.13
Camarila, în momentul respectiv, se simţea ameninţată din trei direcţii. Mai întâi
dinspre legionari. Apoi, legate de aceştia, alte două pericole, o posibilă raliere a prinţului
Nicolae la legionarism, el putând amplifica animozitatea opiniei publice la adresa Elenei
Lupescu, plasându-se în postura de victimă a acesteia; formarea unei coaliţii între legionari,
manişti şi georgişti, unul dintre punctele care-i lega fiind adversitatea faţă de Camarilă.
O primă măsură de autoapărare a fost remanierea guvernamentală majoră din 23
februarie 1937. Primul ministru, Gheorghe Tătărescu, va prelua şi Ministerul de Interne. De la
Ministerul de Justiţie va fi înlăturat Mircea Djuvara, adept mult prea sincer al ideii respectării
Constituţiei; era trecut pe un post fără substanţă, acela de ministru de Stat, din care va demisiona
pe 3 aprilie. Vasile P. Sassu a ajuns să gireze două ministere, al Agriculturii şi Domeniilor şi al
Justiţiei. Cel mai important fapt era intrarea în guvern, ca subsecretar de Stat la Ministerul de
Interne, a generalului Gabriel Marinescu, unul dintre principalii membri ai Camarilei. La 4
septembrie va ajunge ministru al Apărării Naţionale generalul Constantin Ilasievici, fidel deplin lui
Carol încă din momentul Restauraţiei şi la fel de fidel Elenei Lupescu. În acel an, din guvernul
Tătărescu mai făceau parte o serie de subordonaţi ai Camarilei şi masoni cunoscuţi: Victor
Iamandi, Richard Franasovici, dr. Constantin Angelescu, Tiberiu Moşoiu.
După nereuşita preluării de către Carol a conducerii Mişcării Legionare, va urma
reuşita îndepărtării din ţară a prinţului Nicolae, o potenţială primejdie pentru Camarilă.
Prinţul Nicolae fusese membru al Regenţei şi avusese un rol deosebit în cadrul
Restauraţiei, de aceea, a mizat pe recunoştinţa lui Carol. După 8 iunie 1930 a ocupat, mai
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mult formal, funcţia de inspector general al Armatei de Uscat, Aeronauticii şi Marinei. În
această calitate, a încercat să se implice în modernizarea Armatei române, susţinând
interesele unor firme occidentale, fără a-şi corela acţiunile de promovare a acestora cu
guvernul sau Camarila, fapt ce putea deveni stânjenitor. Încercând să-şi ia funcţia în
serios, la 2 septembrie 1931 îi transmitea regelui un memoriu pentru dezvoltarea unei
industrii de avioane în România. Propunea: cumpărarea de licenţe; înfiinţare unor
sucursale Ford, Škoda, Hahn; un program pentru industria aeronautică de 10-15 ani;
conducerea acestuia de către o singură persoană. Şi, mai larg, instituirea unui regim de
protecţie vamală pentru industria românească.14 Grăbit, prinţul a prezidat întrunirea unei
Comisii militare, care a hotărât o primă acţiune: cumpărarea licenţei avionului de
vânătoare cu motor Jupiter-Bristol, care urma a fi fabricat în România. Carol şi-a trimis un
observator la lucrările Comisiei, pe colonelul adjutant I. Stoicescu.15 Propunerea nu va fi
finalizată, ceea ce a trezit nemulţumirea prinţului.
La rândul său, acesta a opus rezistenţă unora dintre afacerile promovate de
Camarilă. Cea mai cunoscută fiind aceea cu batistele pentru militari. Este povestită chiar
de Nicolae: „Să revin la Puiu Dumitrescu şi la afacerea batistelor ce aveau efigia lui Carol
pe ele. O escrocherie de pomină, în care erau implicaţi Dumitrescu-senior şi Lupeasca,
desigur cu acordul lui Carol. Mi s-a cerut în repetate rânduri să intervin şi să împiedic să
fie vândute batiste bieţilor soldaţi; nu erau pe gratis, ţăranul trebuia să le plătească din
micul lui avut. Ca să dau curs cererii, m-am dus la Sinaia, la vechiul Foişor, pe care focul
nu-l înghiţise încă la acea vreme; m-am aşezat într-un jilţ, cu faţa la Carol. I-am spus că se
vorbeşte mult în popor despre aceste batiste ca despre o afacere murdară, l-am sfătuit să
fie extrem de atent, căci nemulţumirea creşte. Parcă l-aş fi atins cu un fier roşu; a început
să ţipe la mine. «Oare de ce să nu aibă dreptul să cumpere batiste cu portretul meu?» Am
crezut că va avea un atac de cord. «Ei bine, Carol, chiar eu am să cumpăr una!» S-a calmat
cât ai zice peşte şi, imprudent m-a întrebat! «La ce-ţi trebuie?» «Cum la ce, să-mi şterg
mucii pe faţa ta». A rămas ţintit în scaun, iar eu i-am spus «rămas bun» şi am plecat. Cred
că a primit cea mai bună lecţie din viaţa lui.”16
Prinţul Nicolae nu şi-a găsit un rost în viaţa de Stat a României după Restauraţie; era
evident că nici nu şi-l dorea prea tare, preferând o viaţă boemă, plină de distracţii. Iar la 28
octombrie 1931, cu încălcarea Statutului Familiei Regale, se va căsători cu Ioana Dolete (fostă
Ioana Dumitrescu, divorţată de avocatul Săveanu în 1928), la Primăria din Tohani, jud. Buzău;
Tribunalul Ilfov va desface căsătoria pe 7 decembrie 193117, sub motivul încălcării Statutului
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Familiei Regale. Carol – devenit moralizator în cazul fratelui său – va ajunge la o înţelegere cu
acesta; urma să trăiască în străinătate, primind o subvenţie substanţială din partea Statului
român. Totodată, era pus sub o atentă urmărire, începută imediat după căsătoria de la Tohani;
în acest sens, primul raport al unui agent al Siguranţei data din 14 noiembrie 1931.18
Se repeta situaţia lui Carol din timpul exilului: i s-a cerut lui Nicolae ca, dacă revine în
Ţară, să o facă fără fosta sa soţie. Pe această temă era alertată şi Legaţia română din Paris. Dinu
Cesianu aborda problema în două scrisori – din 23 martie şi 7 aprilie 1932 – către Carol al IIlea.19 Regele s-a arătat destul de indulgent cu fratele său, admiţând, pentru anumite perioade,
prezenţa lui în Ţară, sau invitându-l la diferite evenimente din Familia Regală. Însă, foarte
alertat s-a arătat atunci când Nicolae a început să se apropie de Mişcarea Legionară.20 În plus,
Elena Lupescu nu o agrea deloc pe Ioana Dolete, de care prinţul nu voia să se despartă.
Suspiciunile lui Carol faţă de intenţiile lui Nicolae s-au accentuat la începutul lui
1937. Agenţii Siguranţei l-au informat că „G[arda] d[e] F[ier] va începe cu asasinatele,
prima pe listă fiind D[uduia]”; „legăturile cu G[arda] d[e] F[ier] se adeveresc din ce în ce
mai mult”; „legătura mai mult decât suspectă cu G[arda] d[e] F[ier] şi Maniu.”21 Legionarii
credeau că, dacă regele se va baza în continuare pe Camarilă, soluţia înlocuirii lui cu
Nicolae devenea plauzibilă. Ştiind acest lucru, Camarila a impulsionat rezolvarea
problemei. Aşadar, căsătoria morganatică era doar un pretext.
În memoriile sale, prinţul Nicolae insistă pe ura Elenei Lupescu la adresa sa, ajunsă
până la scene de isterie. În martie 1937, cerându-i imperativ lui Carol să-l îndepărteze pe
Nicolae, „Lupeasca s-a înfuriat rău [...] s-a tăvălit pe covor cu spume la gură şi urlând la
Carol. «Alungă-l de aici, alungă-l, dă-l afară din Ţară, să nu mai aud de el»”22

de la Primăria Tohani. Dosarul cuprindea: Declaraţia verbală privind proiectul de căsătorie, din 11 octombrie 1931;
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Carol a găsit pretextul alungării. I-a cerut primului ministru, Gheorghe Tătărescu,
să-i solicite imperativ lui Nicolae promisiunea scrisă că renunţă la căsătoria cu Ioana
Dolete, în caz contrar urmând a-i fi aplicate articolele 11, 12, 13 din Legea pentru actele
civile ale membrilor Familiei Domnitoare; acestea menţionau că o căsătorie morganatică,
fără consimţământul regelui, atrăgea după sine excluderea din Familia Regală şi pierderea
tuturor drepturilor şi prerogativelor legate de această apartenenţă. Carol amânase
aplicarea acestei prevederi, atâta timp cât nu se produsese o apropiere prea vizibilă dintre
prinţ şi Mişcarea Legionară; el însuşi spera să şi-i subordoneze pe legionari; abia în
februarie 1937, lucrurile au fost deplin clarificate; refuzul lui Codreanu era ferm şi, în plus,
fusese reconfirmată Elena Lupescu drept ţintă principală.
La cererea guvernului de clarificare a poziţiei sale, prinţul a dat un răspuns echivoc.
Ca urmare, concluzia lui Tătărescu era ameninţătoare: „Atâta timp cât Alteţa Voastră Regală
va persevera în echivocul unei căsătorii nerecunoscute, nu poate îndeplini nici una din
misiunile şi rolurile pe care normal i-ar putea fi conferite de M. S. Regele. [...] Guvernul
crede că membrii Casei Domnitoare nu pot contracta căsătorii împotriva cărora se ridică atât
principiile de bază ale ordinei dinastice, cât şi marile tradiţiuni care constituie gloria şi tăria
Familiei A. V. R.” De-a dreptul rizibilă era afirmaţia că Nicolae contractase „o căsătorie
respinsă de conştiinţa întregii Ţări”, când era evidentă ostilitatea opiniei publice faţă de
legătura regelui cu Elena Lupescu, problema matrimonială a fratelui său neinteresând decât
un cerc foarte restrâns. De formă, s-a mai încercat un „suprem apel la simţul de răspundere
şi patriotismul prinţului” – făcut de către o Comisie specială (Gheorghe Tătărescu, Ion
Inculeţ, dr. Constantin Angelescu, Vasile Sassu, dr. Costinescu), pe 8 aprilie 1937. Fără
rezultat. Ca urmare, guvernul a rugat pe Carol să aplice articolul 13 din Lege.23
Regele a vrut să elimine orice posibile acuzaţii la adresa sa, împingând în faţă
guvernul. Iar pe 9 aprilie 1937 a convocat un Consiliu de Coroană pentru ca acesta să-i
„impună” îndepărtarea lui Nicolae. Din cei prezenţi – Nicolae Iorga, Alexandru Averescu,
Alexandru Vaida Voevod, Octavian Goga, Ion Mihalache, mareşalul Prezan, Constantin
Argetoianu, Grigore Iunian, Dinu Brătianu, Grigore Filipescu, Gheorghe Brătianu –, numai
Iorga a avut o notă discordantă, pronunţându-se împotriva aplicării articolului 13. Furios,
Carol va scrie în jurnalul său: „Stupefacţie generală, el [Nicolae Iorga] se ridică împotriva
măsurilor propuse, pe temeiul, foarte lipsit de tact, că Dinastia este mică şi că, dacă ceva s-
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ar întâmpla cu Mihăiţă, Tronul ar reveni verilor de la Sigmaringen şi el, în acest caz, ar
prefera o republică în România.” Cerea să se mai facă un apel pe lângă prinţ.24
Având acoperire prin cererea guvernului şi a Consiliului de Coroană, regele a hotărât
aplicarea articolului 13 din Lege, de excludere a lui Nicolae. Şi nota în jurnal: „Nu mă simt fericit,
întreagă această afacere a lui Nicolae mă tulbură rău de tot. Păcat de el şi, mai ales, păcat că a
căzut pe o femeie ambiţioasă, interesată şi fără cap. Gândesc ce noroc am avut eu cu Duduia; cu
toate suferinţele ei, nu m-ar fi împins niciodată, cum a fost m-ar fi împins de Jeana.25
La 15 aprilie 1937, Nicolae i-a trimis lui Carol o scrisoare de acceptare a hotărârii
acestuia; va părăsi Ţara în opt zile; nu va avea manifestaţii publice; nu va sprijini nici o
formaţiune politică. În schimb, primea 500.000 lei pe lună.26 I s-a dat numele civil Nicolae
Brana. Era o victorie a Camarilei împotriva unui potenţial inamic, fapt subliniat de însăşi
reacţia violentă a Mişcării Legionare. (Constantin Argetoianu are o altă teorie: Camarila a
fost înfrântă prin alungarea lui Nicolae. Nota în memoriile sale că a ajutat guvernul, întrucât
„excluderea prinţului Nicolae din Familia Regală a rămas singurul mijloc de a curma un
scandal care ne face Ţara de râs şi demoralizează, încă şi mai mult, o societate care numai de
acest supliment de demoralizare nu are nevoie şi, mai ales fiindcă sunt sigur că, odată acest
act săvârşit, orice pericol de a o vedea pe d-na Lupescu regină a României va fi înlăturat.”27
La această rezolvare a problemei, opinia publică nu a reacţionat – deşi Guvernul
afirmase că însăşi „conştiinţa întregii Ţări” se ridica împotriva căsătoriei dorită de prinţul
Nicolae. Singurii care au reacţionat, dar nu în sensul aprobator dorit de guvern, au fost
legionarii, care au acuzat îndepărtarea prinţului ca fiind opera Camarilei.
Pe 11 aprilie 1937, generalul Gheorghe Cantacuzino-Grănicerul, ca preşedinte al
Partidului Totul pentru Ţară, lansa o proclamaţie-comunicat (nr. 67). Incrimina consiliul
de Coroană: „Ceea ce importă, însă, este lichelismul primului ministru, care ne vorbeşte
despre prestigiul Dinastiei, când admite prezenţa şi amestecul în treburile Statului a d-nei
Lupescu.” Indica dedesubtul problemei: „Adevărul este că de şase ani prinţul nu a vrut să
se plece în faţa d-nei Lupescu şi n-a înţeles ca soţia sa legitimă româncă şi creştină să devie
sluga intrusei venetice.” Sublinia ingratitudinea lui Carol faţă de acela care-l adusese pe
Tron. Şi încheia ameninţător: „Ţara e frământă de indignare şi nelinişte. Nu e vorba de
Ţara d-lui Tătărescu, compusă din poliţie, agenţi liberali şi spioni; mai este şi o altă Ţară,
în afară de aceasta.” 28 (La sediul Mişcării Legionare s-au răspândit cópii ale scrisorii
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prinţului Nicolae către Nicolae Iorga, din 9 aprilie, prin care-i mulţumea pentru poziţia sa
în cadrul Consiliului de Coroană).29
Corneliu Zelea Codreanu a abordat mai mulţi oameni politici şi personalităţi cunoscute
pentru poziţia lor anticamarilă pentru a crea un curent favorabil prinţului Nicolae. Direcţia
Generală a Poliţiei anunţa, la 27 aprilie 1937, că aderaseră la punctul de vedere legionar Iuliu
Maniu, Gheorghe Brătianu, Marin Ştefănescu (preşedintele organizaţiei Cultul Patriei),
Dimitrie Gerota, Grigore Forţu şi alţii mai puţin importanţi; Alexandru Averescu nu
răspunsese.30 Se credea că Iuliu Maniu va organiza la Cluj o conferinţă, „în care va vorbi
despre chestia constituţională, Camarilă şi îndepărtarea prinţului Nicolae”.31
Mişcarea Legionară a încercat să exploateze politic îndepărtarea prinţului Nicolae şi
prin organizarea, de către studenţii legionari, a unor întruniri şi manifestaţii publice, în
dorinţa de a se ajunge la un proces mare – care se presupunea că va fi intentat de către
autorităţi organizatorilor –, în cadrul căruia să poată dezvolta teza sa. Prinţul Nicolae a fost
alungat la cererea Elenei Lupescu. (Primul student arestat, pe această temă a protestelor în
favoarea lui Nicolae, era medicinistul Şerban Milcoveanu.)32
La 17 aprilie – în numele UNSCR, dizolvată, pentru care semnau ca preşedinte Şerban
Milcoveanu şi ca vicepreşedinte Nicolae Roşculescu, şi al Centrului Studenţesc Bucureşti, de
asemenea dizolvat, având semnătura lui Viorel Trifa – era răspândită o foaie volantă în care
se preciza „atitudinea studenţimii române faţă de cazul Alteţei Sale Regale prinţul Nicolae al
României”. Anunţa: Dacă prinţul Nicolae va fi rupt de pământul Ţării, pribegind precum M.
S. Elena, „dragostea noastră va creşte nemărginit pentru cei loviţi şi plecaţi”.33
O notă a Siguranţei, din 6 mai consemna credinţa legionarilor că acţiunea împotriva
prinţului Nicolae era urmarea voinţei Suveranului, la îndemnul Elenei Lupescu; „Din
atmosfera creată în jurul afirmaţiunilor pe care le face Corneliu Zelea Codreanu, în acest
sens, reiese că şeful Legiunii pregăteşte în rândul legionarilor o atmosferă favorabilă unui act
necugetat faţă de cercurile din jurul Palatului. [...] Este vizată în primul rând d-na Lupescu.”
Codreanu declarase în public: „Noi ne unim cu dl. Maniu, împotriva unui duşman comun.
Bătălia o vom câştiga noi, pentru că am convingerea că vom reuşi să scăpăm Ţara de acest
duşman care nu este al nostru sau al d-lui Maniu, ci al Ţării şi chiar al Tronului.”34
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La 8 mai se anunţa alcătuirea, de către Corneliu Zelea Codreanu, a unui manifest cu
punctul de vedere al Partidului Totul Pentru Ţară faţă de „problema constituţională în general,
faţă de hotărârile Consiliului de Coroană în special, cât şi atitudinea faţă de d-na Lupescu”.35
Pe tema îndepărtării prinţului Nicolae, în adunările legionare din mai 1937, se
susţinea existenţa unor vii dispute între Carol, Gheorghe Tătărescu, Elena Lupescu,
Nicolae, regina Maria – conflictul degenerând în violenţe; regina ar fi fost chiar împuşcată
accidental în timpul unei altercaţii între cei doi fraţi.36
În context, Dimitrie Gerota, care era medic, a publicat un manifest intitulat Boala reginei
Maria: regina se îmbolnăvise din cauza certurilor dintre Carol şi Nicolae; în timpul uneia din
acestea, prinţul l-a ameninţat pe rege cu pistolul; voia să-l ucidă. Intervenind între cei doi, regina
Maria a fost lovită în abdomen de către prinţ; a urmat o hemoragie internă şi o paralizie locală.
Gerota a fost arestat.37 Dar informaţia din manifestul lui Gerota era confirmată printr-o notă a
Siguranţei din 17 martie 1937; se consemna îmbolnăvirea reginei, care ar fi încercat chiar să se
sinucidă, din cauza conflictului din Familia Regală; regina era foarte supărată şi pentru faptul că
regele intenţiona să-i dea Elenei Lupescu un titlu de nobleţe.38
Îndepărtarea prinţului Nicolae a stârnit şi interesul ziariştilor străini. În SUA, unde
locuiau foarte mulţi români, cu vederi politice de toate nuanţele, tema a fost popularizată de
ziarul „Deşteptarea” din Michigan. În numărul din 17 aprilie era o prezentare în general neutră,
deşi cu o anumită simpatie faţă de „sărmanul Nick”. Un articol mare, sub titlul Regele Carol. Un
dictator, apărea în numărul din 24 aprilie. Ca şi Mişcarea Legionară, ziarul vedea influenţa
Camarilei: „Luptele dintre ţiitoarea regelui Carol şi ţiitoarea fratelui său, prinţul Nicolae, au
devenit lupte politice serioase şi o adevărată pacoste pentru Ţară. Fasciştii din Garda de Fier au
vrut să folosească incidentul scandalos dintre «cumnatele» din Familia Regală pentru scopul
lor. [...] Magda i-a dictat, pur şi simplu, lui Carol, ce să «dicteze». I-a spus să ilegalizeze toate
bandele fasciste, să suprime orice acţiune a lor şi să scoată şi pe Nick, cu rivala ei, din Ţară.”39
Alegerile din 1937 au avut rezultate manevrate, dar nu ca de obicei pentru ca un
partid să le câştige; ci pentru ca toate să le piardă. Se dădea, astfel, posibilitate regelui de aşi alege acel partid considerat mai indicat pentru scopul final – instaurarea Dictaturii. A
fost ales Partidul Naţional Creştin, care nu avea o susţinere populară deosebită şi, de aceea,
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nu se putea opune în faţa acţiunii regelui. Dar, în acelaşi timp, era un partid cu potenţial
anarhic major, care, prin acţiunile sale haotice, putea să determine o reacţie populară
împotriva însuşi sistemului guvernării prin partide politice. Opinia publică urma să fie
adusă la dorinţa de a scăpa de sistemul vechi, demonstrându-i-se imposibilitatea ca acesta
să genereze o guvernare pozitivă – singura soluţie fiind o schimbare radicală, un alt regim
politic, precum acelea care se părea a da roade în Germania şi Italia.
În însemnările sale, Carol îşi anunţa intenţia încă din 31 martie 1937: „Terminarea
guvernării liberale trebuie să fie terminarea actualului regim politicianist. Trebuie să înceapă o
nouă eră pentru Ţară, despoliticianizată şi gospodărească. Simt că asta o cere Ţara.”40
Că alegerile parlamentare din toamna lui 1937 puteau reprezenta sfârşitul regimului
democrat din România era convingerea tuturor forţelor politice. De aceea, au desfăşurat
întreg anul 1937 o activitate efervescentă: unele pentru a opri drumul spre o dictatura
regală, care ar fi însemnat şi o dictatură a Camarilei – pe această linie acţionând PNŢ, PNL
Georgist; Partidul Poporului, liberalii din jurul lui Dinu Brătianu; altele pentru a fi ele la
conducerea viitorului regim de dictatură – aspiraţie a Mişcării Legionare şi a Partidului
Naţional Creştin. Erau şi forţe politice ce susţineau ideea unei dictaturi regale, aşadar a
Camarilei – liberalii din jurul lui Gheorghe Tătărescu, unele forţe mai mici şi personalităţi
din toate celelalte forţe politice, cu excepţia Mişcării Legionare. Fără a fi adeptul dictaturii,
Nicolae Iorga credea necesară susţinerea regelui, ca simbol al apărării graniţelor.
Perspectiva instaurării unei puteri depline a Camarilei a provocat apropierea unor
formaţiuni aflate în divergenţă asupra regimului politic şi a alianţelor externe: PNŢ, adept
al democraţiei şi al alianţelor tradiţionale cu Franţa şi Anglia, s-a apropiat de Mişcarea
Legionară şi PNL Georgist, prima adeptă a dictaturii, al doilea al democraţiei, dar
amândouă partizane ale apropierii de Germania.
Tendinţa de colaborare a celor trei forţe politice o constata şi ministrul Germaniei la
Bucureşti, Wilhelm Fabricius, încă din martie 1937: Anunţa la Berlin „orientarea izbitoare
a Gărzii de Fier către Maniu”, elementul comun fiind opoziţia faţă de rege. Carol s-ar putea
afla în faţa unei grave primejdii, „căci aici şi-ar întinde mâna doi factori care, cu toate
deosebirile dintre ideile lor politice, au un ţel comun: lupta împotriva d-nei Lupescu şi a
regelui însuşi, dacă nu se poate lepăda de nefasta ei influenţă”.41
Siguranţa consemna şi ea, în mai multe rapoarte din aceeaşi lună martie 1937,
apropierea dintre Mişcarea Legionară şi Iuliu Maniu, având ca element comun ostilitatea
faţă de Camarilă. La 20 martie se menţiona faptul că legionarii din Cluj s-au raliat
maniştilor, intenţionând să înceapă, în comun, o campanie contra guvernului şi Elenei
Lupescu – identificând acţiunea guvernului cu aceea a Camarilei. Legionarii se arătau
indignaţi în urma ofensivei autorităţilor la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu: „În
40
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consecinţă, aceştia susţin că, de aici înainte, campania lor se va îndrepta împotriva
Guvernului; iar dacă vor ajunge la convingerea că tot ce a făcut Guvernul este din ordinul
supremului factor constituţional, vor reînnoi acţiunile împotriva Camarilei şi a doamnei
Lupescu, care [sic!] după părerea lor, n-ar fi străină de «manoperele» Guvernului.”
Maniştii din Cluj „intenţionează să profite de pe urma acestei supărări a legionarilor;
astfel, caută prilej să-i atragă pentru cauza lor, care în acest punct al «Camarilei» coincide cu
cea legionară. […] Ceea ce se confirmă este faptul că Iuliu Maniu şi-a exprimat într-un cerc
nedumerirea că organizaţia lui Codreanu nici până astăzi nu a suprimat «persoana» de la care
vine tot răul. Legionarii au răspuns că acea persoană este păzită atât de bine încât până azi nu i
s-a oferit echipei de execuţie prilejul, nici cel puţin s-o vadă.”42
O privire generală îndreptăţeşte, însă, ideea că agentul Siguranţei exagera; Maniu
nu a cerut niciodată suprimarea Elenei Lupescu, ci doar îndepărtarea ei. Unul dintre
apropiaţii liderului naţional-ţărănist, Ioan Hudiţă, care şi-a alcătuit un jurnal foarte
meticulos scris, de mai multe ori, în perioada de sfârşit a domniei lui Carol, înregistra
opoziţia lui Maniu la actele violente împotriva Camarilei, Matei Boilă declara că „dacă
Maniu s-ar decide să le dea dezlegare, legionarii sunt gata în orice moment să-i lichideze pe
Carol şi pe Lupeasca; însă unchiuleţul este contra acţiunilor violente”.43
În vederea alegerilor, conducerea PNŢ a fost din nou încredinţată lui Iuliu Maniu,
pe 23 noiembrie 1937. Imediat, pe 25 noiembrie, se va încheia o înţelegere intre PNŢ,
PTPŢ, PNL George Brătianu, cunoscută sub denumirea de „pact de neagresiune”. 44 În
justificarea lui, preşedintele PNŢ prezenta cele trei ţinte ale naţional-ţărăniştilor în alegeri:
înlăturarea regimului dictatorial al guvernului Tătărescu; înlăturarea stării de asediu şi a
cenzurii; asigurarea libertăţii şi corectitudinii alegerilor. Pactul nu îngrădea afirmarea
ideologiei fiecărei formaţiuni şi propaganda proprie.45
Iuliu Maniu a făcut din problema înlăturării Camarilei, principala temă a campaniei
electorale. Pe 12 decembrie 1937, după împrăştierea de către Poliţie a unei adunări a
naţional-ţărăniştilor, în faţa celor refugiaţi la sediul partidului, preşedintele PNŢ a
declarat: „Să nu uitaţi un moment că stările acestea triste urmează din faptul că la noi
domneşte un Guvern personal. De şapte ani suferim de guverne personale.” În spatele
Guvernului se ascunde Camarila, împotriva căreia trebuie colaborat cu oricine: „Mi se pare
comic ca oamenii să discute despre dreapta şi stânga, când ar trebui să vorbim cu toţii cum s-o
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scoatem pe doamna Lupescu din Ţară, care a încurcat complet lucrurile şi care cât este în situaţia
de astăzi, în fruntea Camarilei, împiedică orice politică sănătoasă, fie de dreapta, fie de stânga.46
În afara celor trei formaţiuni semnatare ale Pactului de neagresiune, împotriva
Camarilei se pronunţase foarte ferm, de-a lungul anilor, şi Partidul Poporului. În toamna
lui 1937, însă, Alexandru Averescu nu a mai schiţat nici un gest pe această linie.
Stenograma audienţei sale la rege, din 12 noiembrie 1937, prezintă un om pe deplin
dezorientat; Carol l-a întrebat repetat ce părere are despre situaţia politică, dar mareşalul a
refuzat să răspundă; nu a spus nici un cuvânt despre posibilitatea venirii la guvern a
Partidului Poporului şi nici despre Camarilă; lăsa impresia unei renunţări totale.47
Rezultatul alegerilor a coincis dorinţelor regelui şi Camarilei. Pentru prima dată, un
partid aflat la guvern a pierdut şi nici un partid nu a obţinut cei 40% necesari pentru a
forma noul Cabinet: PNL – 35,92%; PNŢ – 20,40%; PTPŢ – 15,58%; PNC – 9,15%; PNL
George Brătianu – 3,89%.48
Regele a putut încredinţa guvernul cui a vrut; astfel a ajuns Octavian Goga prim
ministru. Se străbătuse o nouă etapă spre instaurarea Dictaturii Regale, care, în practică
însemna Dictatura Camarilei.
Instaurarea Dictaturii Regale, în februarie 1938, a însemnat şi victoria deplină a
Camarilei asupra societăţii romaneşti. Acum numai voinţa regelui conta, conform acesteia
era condusă Ţara, iar regele era dirijat de Elena Lupescu. Felul cum aceasta obţinea tot ceşi dorea de la rege era prezentat, în 1990, de Mihai de Hohenzollern: Avea putere „nu
numai la Palat ci şi, prin interpuşi, în viaţa politică. În plus, avea o pricepere a ei anume,
de-a da drumul la robinetul lacrimilor ori de câte ori o cereau împrejurările. Cum nu-i
intra cineva în voie, cum ceva nu-i era pe plac, cum se ivea posibilitatea unui refuz atunci
când se pregătea să-şi formuleze cine ştie ce capriciu sau cerere – începea să plângă.
Provoca scene uneori de un penibil insuportabil. De cele mai multe ori obţinea tot ce vroia.
Din nenorocire cererile ei nu reprezentau întotdeauna numai propriul ei fel de a fi, numai
nevoile ei personale, oricât de extravagante. De multe ori, cererile ei reprezentau interese
străine de Ţară. Această fiinţă ştia să tragă foloase de oriunde.”49
Din însemnările lui Carol rezultă că acesta dădea o importanţă mai mare migrenelor
sau indispoziţiilor Elenei Lupescu – pe care le consemna meticulos pentru posteritate –,
decât problemelor de Stat. Aflat între pasiune şi datorie, adesea regele nu şi-o îndeplinea
pe ultima. Însă, ar fi simplist să fie puse toate acţiunile negative ale Suveranului pe seama
influenţei malefice a amantei sale. Cel mai adesea, atingerea ţelurilor Elenei Lupescu, ale
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Camarilei în general, satisfăcea şi interesele lui Carol. De aceea, pentru ca acesta să
acţioneze într-un anume fel, cel mai adesea nu era nevoie să se dea drumul la „robinetul
lacrimilor”. Se stabilise o înţelegere deplină pentru strângerea cât mai multor averi, pentru
dominarea politică a societăţii, pentru lichidarea adversarilor.
În guvernele Dictaturii Regale, cu unele excepţii, miniştrii erau membri ai Camarilei
sau numiţi dintre cei agreaţi de aceasta, precum Gheorghe Tătărescu, dr. Constantin
Angelescu, George G. Mironescu, Armand Călinescu, Constantin Argetoianu, Victor
Iamandi, generalul Gavrilă Marinescu, generalul Nicolae Marinescu (fratele primului),
Grigore Gafencu, Ion Bujoiu, Nicolae Ottescu, Istrate Micescu, Ion Gigurtu, contraamiral
Niculae Păiş, Ernest Urdăreanu, Alexandru Vaida Voevod, Mihail Manoilescu.
Unul din membrii de frunte ai Camarilei, al doilea după Elena Lupescu, Ernest Urdăreanu,
era să ajungă chiar prim ministru. Pe 25 septembrie 1939, Carol îşi însemna în jurnal: „Mulţi
dintre cei consultaţi au fost de părere de a fi desemnat ca [prim ministru] Urdăreanu”, dar ar fi dat
guvernului un aspect prea personal, al regelui; acesta nu dorea, în momentul respectiv, o
asemenea imagine, ci aceea de „arbitru în marile chestiuni ce se pun. Iar, pe de altă parte, el
[Urdăreanu] îmi este indispensabil ca sforar în umbră şi, dacă va fi compromis în această nouă
funcţie, nu mă voi mai putea uza de dânsul.” Carol l-a ales pe Argetoianu.50
Ca urmare a acestei acaparări totale a Puterii, au atins apogeul: acţiunile de
îmbogăţire oneroasă a membrilor Camarilei; cenzura; reprimarea adversarilor în plan
politic şi fizic; cultul personalităţii lui Carol. Dispariţia unora dintre marii adversari ai
Camarilei s-a făcut din ordinul evident al regelui, cum a fost cazul lui Corneliu Zelea
Codreanu sau din ordinul presupus al aceluiaşi, cum a fost cazul lui Nae Ionescu.
Represiunea, ajunsă la forme nemaiîntâlnite până atunci, a asigurat menţinerea
Camarilei în fruntea Statului. Momentul maxim în acţiunea represivă a fost atins în
septembrie 1939, după asasinarea primului ministru Armand Călinescu: fără judecată, în
noaptea de 21/22 septembrie, au fost asasinaţi 13 lideri legionari în închisoarea de la
Râmnicu-Sărat (între care Gheorghe Clime, Gheorghe Furdui, Alexandru Tell, Bănică Dobre,
Minail Polihroniade); şapte în Spitalul Militar din Braşov; 44 în închisoarea de la MiercureaCiuc; 32 în lagărul de la Vaslui; câte doi-trei, aleşi la întâmplare, în fiecare judeţ; total 252.
Însuşi Carol era nevoit să recunoască: „E o măsură oribilă, de fapt, în afară de lege.”51
Atraşi de apogeul puterii Camarilei, unii din foştii membri ai anturajului parizian al
prinţului Carol, din perioada exilului, care nu-l însoţiseră la Bucureşti, au încercat să se
apropie de rege şi de Elena Lupescu. Cel mai interesant este cazul lui Hugo Baker, doritor
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de a redeveni sfătuitor al celor doi, cu care s-a întâlnit de foarte multe ori în 1938-1939; nu
urmărea, însă, doar un interes personal. În februarie 1938 a stat la Bucureşti trei zile,
lăsând să se înţeleagă că este trimis de cercuri influente franceze, mai ales evreieşti (el
însuşi fiind evreu), pentru a transmite regelui că încep să nu se mai încreadă în el. 52
Cei care-l trimiseseră erau alarmaţi de măsurile antisemite luate de guvernul Goga.
În aceeaşi lună, va reveni de la Paris, „pentru a aduce veşti regelui şi d-nei Lupescu”,
despre actele viitoare ale lui Hitler. 53 În mai 1938 informa despre intenţiile Franţei şi
Angliei şi despre ostilitatea acestora faţă de regimul de dictatură din România; acelaşi
mesaj in iunie.54 Lăsa impresia că îşi dădea o importanţă mult mai mare decât avea în
realitate; de altfel, cele mai multe din informaţiile „sigure” aduse de Baker s-au dovedit a fi
eronate. Având în vedere tradiţia îmbunării opiniei publice occidentale cu privire la
regimul din România prin cumpărarea simpatiilor în presă, tot ce se poate că Baker să fi
dorit să devină purtătorul sumelor pentru cumpărarea simpatiilor.
Cel care i-a consemnat meticulos sosirile în România, Ioan Hudiţă, nu menţionează
şi o reuşită pe acest plan. Aceeaşi navetă Paris – Bucureşti o va face Baker şi în 1939. În
ianuarie îl avertiza pe Carol că va izbucni războiul mondial şi SUA vor fi de partea Angliei
şi Franţei; de aceea, îi cerea să lichideze dictatura şi să-l aducă la guvern pe Maniu.55 Se va
reîntoarce la Bucureşti în mai, iunie şi septembrie 1939.56 De fiecare dată se întâlnea cu
Carol, Elena Lupescu, membri ai Camarilei, acţionând ca un veritabil agent de influenţă.
Ca întotdeauna, şi în timpul Dictaturii Regale au fost frământări în interiorul
Camarilei, lupte pentru întâietate, rivalităţi în acţiunea pentru acapararea unor funcţii
politice sau pentru obţinerea de beneficii materiale. Uneori, conflictele verbale degenerau
în adevărate bătăi. La 29 iunie 1939, Ioan Hudiţă scria în jurnalul său: „Între Gabriel
Marinescu şi Urdăreanu certurile au ajuns până la bătaie. Primul l-a pălmuit pe Urdăreanu
în biroul acestuia de la Palat şi au fost despărţiţi de colonelul Rusescu. Regele ar fi furios
pe Gabriel Marinescu şi e hotărât să-l înlocuiască de la Prefectura de Poliţie.57
Rivalitatea dintre cei doi mari economişti membri ai Camarilei – Max Auşnitt şi
Nicolae Malaxa – se va rezolva în favoarea ultimului, acesta având rolul principal în
declanşarea procesului ce-l va duce pe primul la închisoare. Auşnitt era evident vinovat de
încălcarea legilor şi de profituri oneroase pe seama Statului; dar, nu pentru asta i s-a
montat procesul, ci ca să aibă Carol un exemplu de justiţie pe care să-l arate opiniei
publice, fapt pe care-l menţionează în jurnalul său. La 14 noiembrie 1939 scria.
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„Dimineaţa, miniştri, mai important Iamandi [ministru de Justiţie], căruia i-am vorbit
foarte serios de chestia Auşnitt, căci este, pentru mine, un proces istoric în faza de
renaştere a României, e începutul unei curăţiri şi terminarea unei ere de imunitate a
acelora cari cred că cu banul lor pot cumpăra orice şi pe oricine. Mi-a dat asigurări că
răspunde cu capul lui că toate se vor petrece în regulă.” În conflictul Auşnitt – Malaxa,
Carol se situa ferm de partea ultimului; la 21 februarie 1940 seria: „După masă vine Ernest
[Urdăreanu] la mine foarte îngrijorat de încurcătura în care a intrat Malaxa, prin
contractele ce le-a încheiat cu Auşnitt. E nemaipomenit cum acest om inteligent a putut să
se lase jucat şi legat de mâini şi de picioare de acest bandit. [...] Am discutat cazul, şi am
hotărât să se facă toate intervenţiile necesare ca să fie salvat.”58
Armand Călinescu consemna la 6 februarie 1939, în jurnalul său, un alt moment
foarte tensionat în interiorul Camarilei: „Ernest Urdăreanu îmi povesteşte conflictul cu
Duduia. Se amesteca în toate, în remaniere, în politică, şi ameninţă [cu] scandal în faţa
regelui, câteodată în faţa voevodului Mihai. Nu mai poate suporta, va pleca.” Nu şi-a
aplicat ameninţarea în practică. Elena Lupescu era pe deplin conştientă de puterea sa şi-şi
afirma această conştiinţă faţă de ceilalţi membri ai Camarilei, dar şi faţă de membrii
Familiei Regale; lui Mihai, principe moştenitor, îi spusese: „Dacă vrei vreodată ceva de la
tatăl tău, cere-i-o prin mine, pentru că pot să-l fac să facă orice vreau eu.”59
Uneori, încălziţi de asemenea rivalităţi şi certuri în Camarilă, unii dintre membrii ei
erau autorii unor tentative de apropiere de adversarii acesteia. Ioan Hudiţa indica mai
multe astfel de tentative ale lui Gavrilă Marinescu, cel care începuse a cultiva cercurile
maniste; în faţa acestora avea, deseori, păreri critice la adresa Camarilei şi chiar a
regelui.60 Cum, în anii Dictaturii Regale a deţinut postul de ministru în mai multe guverne,
inclusiv la un minister special înfiinţat pentru el – ministerul Ordinei Publice, în guvernul
Argetoianu –, s-ar putea ca să fi fost trimis să aibă contacte cu maniştii, ca să-i
supravegheze sau să-i pună pe piste false.
O constantă, în raport cu perioada anterioară Dictaturii Regale, a fost ostilitatea
opiniei publice faţă de Camarilă, în ansamblu şi faţă de Elena Lupescu, în particular. Pe
seama lor circulau zvonuri privind atentate sau alungarea din ţară, reprezentând aspiraţii
ale populaţiei, nu realităţi; ca realităţi erau preluate, uneori, de presa occidentală. 61
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Spre deosebire de perioada anterioară, au existat mult mai puţine cazuri în care
ostilitatea opiniei publice s-a putut manifesta deschis, motivul principal fiind desfiinţarea
partidelor politice. Până în 1938, în mai toate acţiunile publice ale Partidului Poporului,
Partidului Naţional Liberal – Gheorghe Brătianu, ale maniştilor, era atinsă şi problema
Camarilei; nu exista consemnarea în presă a acestui fapt, dar ideile expuse în cadrul
acestor acţiuni se răspândeau, în ciuda Cenzurii, în mod „folcloric”.
Au fost, însă, şi în timpul Dictaturii Regale, înregistrate izbucniri ale sentimentelor
adverse Camarilei, pe care majoritatea românilor le aveau. Dorinţa lui Carol ca partidul
său, Frontul Renaşterii Naţionale, să-i cuprindă pe cât mai mulţi români, să fie de masă
(ajungându-se ca înscrierile să se facă şi în colectiv), a produs o structură eterogenă: ca
membri ai FRN erau, de-a valma, pe lângă foarte puţinii adepţi convinşi ai dictaturii, foşti
aderenţi ai partidelor politice, inclusiv dintre cele care luptaseră pe faţă împotriva
Camarilei; majoritatea îşi păstrau vechile credinţe şi, când puteau, acţionau pe linia lor.
Unul din aceste momente a fost în octombrie 1939: Constantin C. Giurescu ordonase, în
calitatea sa de ministru al FRN ca, cu ocazia zilei de naştere a regelui, să aibă loc
manifestaţii de omagiere a acestuia în toate reşedinţele de judeţ; cu participarea unor
reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi trimiterea de telegrame omagiale lui Carol. 62
Cu toată dorinţa organizatorilor de a se ajunge la un larg entuziasm popular, peste
tot întrunirile au avut loc într-o dezordine deplină. La Cluj, a fost chiar mai mult. Liderul
manist Ioan Hudiţă înregistra cu satisfacţie, în jurnalul său: „Argetoianu a fost tot timpul
întrerupt de elementele maniste care au reuşit să pătrundă în sală; când a început să-l
atace pe Maniu şi să-l facă responsabil de lipsa unui front al Naţiunii în jurul lui Carol, a
fost întrerupt cu strigăte de «Jos ucigaşul de Carol», «Afară cu el», «Jos Lupeasca»,
«Trăiască Maniu».” Ceilalţi oficiali nu au mai putut vorbi, fiind acoperiţi de mulţimea care
cânta Deşteaptă-te române şi Pe-al nostru steag e scris unire. „După o oră şi ceva de
proteste şi huiduieli, Vaida, Argetoianu şi tot grupul lor s-au retras sub protecţia unui
cordon puternic de poliţişti şi jandarmi. Când au ieşit pe stradă, mulţimea masată pe
trotuare i-a huiduit îndelung, aruncând cu pietre şi ouă stricate asupra maşinilor lor.”
Presa, în schimb, a relatat despre „grandioasa întrunire de la Cluj.”63
Faţă de partidele dizolvate în martie 1938, autorităţile carliste au avut un
comportament dublu. Pe de o parte, o represiune majoră foarte dură, mergând până la
asasinate colective, în cazul Mişcării Legionare. Pe de alta, o tolerare a acţiunilor
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conducerii PNŢ şi a PNL, de existenţa cărora se ştia. Şi într-un caz şi în altul, formaţiunile
respective nu au acceptat în practică dizolvarea lor: îşi vor menţine structurile
organizatorice şi legăturile cu adepţii lor. Mai mult, preşedinţii PNŢ şi PNL, Iuliu Maniu şi
Dinu Brătianu, îi vor trimite regulat memorii regelui, exprimându-şi poziţia faţă de diverse
măsuri guvernamentale sau faţă de orientarea politicii externe; ei semnau memoriile,
sfidător, în numele partidelor lor dizolvate. Vechile partide erau dizolvate prin lege, dar
activau în practică, de multe ori chiar prin partidul regelui, FRN.
În plan politic, cea mai importantă măsură împotriva adversarilor Camarilei a fost
desfiinţarea partidelor şi înfiinţarea, în locul lor, a Frontului Renaşterii Naţionale, în decembrie
1938 – partid unic, totalitar, condus de oamenii regelui şi ai Elenei Lupescu. Iniţiatorii erau de
trei feluri; membri ai Camarilei; apropiaţi ai acesteia; personalităţi de prestigiu din toate
domeniile, atrase pentru a da, în ochii opiniei publice, o notă de onorabilitate partidului.64
Artizanul înfiinţării noii formaţiuni a fost ministrul de Interne, Armand Călinescu.
Un Decret-lege – nr. 4321/15 decembrie 1938 – prevedea posibilitatea înfiinţării FRN ca
„unică organizaţiune politică în Stat”; avea drept scop „mobilizarea conştiinţei naţionale în
vederea întreprinderii unei acţiuni solidare şi unanime româneşti de apărare şi propăşire a
Patriei şi de consolidare a Statului”.65
Abia fusese emis Decretul-lege şi, în aceeaşi zi, 50 personalităţi din diverse domenii
vor înainta Ministerului Justiţiei cererea de autorizare a funcţionării noului partid. Erau
miniştri şi foşti miniştri, toţi agreaţi de Camarilă şi susţinători ai acesteia, personalităţi
culturale, militari. Între ei: Petre Andrei, Constantin Angelescu, Dumitru Alimănişteanu,
Lucian Blaga, Ion Bujoiu, Armand Călinescu, Mitiţă Constantinescu, Ion Flueraş, Grigore
Gafencu, Eftimie Gherman, Mihail Ghelmegeanu, Dimitrie Gusti, Iuliu Haţieganu, Victor
Iamandi, Ion Petrovici, Mihi Ralea, Constantin Rădulescu-Motru, Nicolae Samsonovici,
Gheorghe Rusescu, Ion Sichitiu, Viorel V. Tilea.
Organizaţii urmau să se înfiinţeze în toată Ţara, până la nivelul comunelor,
minorităţile naţionale având unele aparte. În fruntea FRN se afla un Directorat şi un
Consiliu Superior Naţional; membrii lor erau numiţi prin decret regal. Prevederile
Regulamentului de funcţionare indicau precis cui îi folosea partidul; se instituia o relaţie
de dubla subordonare – către guvern şi către rege; dar cum, conform Constituţiei,
Guvernul depindea total de rege, acesta urma a fi beneficiarul activităţii Frontului.66 În
practică, sub paravanul patriotismului, FRN ajuta menţinerea în fruntea României a
Camarilei, satisfacerea intereselor ei, care, adesea, nu aveau nici o legătură cu patriotismul.
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În iunie 1940 s-a dat partidului unic o formă şi mai accentuat totalitară, ocazie cu
care şi-a schimbat numele în Partidul Naţiunii. Conducerea o avea un Stat Major şi un
Secretariat subordonat şefului Statului Major. Carol a decis ca să numească în funcţia de
şef al Statului Major al Partidului, pe Ernest Urdăreanu, numărul doi în cadrul Camarilei.67
În jurnalul regelui găsim consemnat şi felul cum s-a ajuns la această numire: pe 21 iunie
1940, Urdăreanu a vizitat-o pe Elena Lupescu şi i-a spus că „vrea să se ocupe şi să devie
şeful de Stat Major al partidului”. Elena Lupescu a fost de acord şi Carol a aprobat.68
Conducerea supremă o avea regele, care „fusese rugat” să o ia. Într-o intervenţie la Radio,
pe 22 iunie 1940, acesta spunea: „Am primit această sarcină, convins fiind că îndeplinesc o
înaltă datorie faţă de Ţară şi Naţiune. Am primit cu conştiinţa că, unind toate conştiinţele
vii şi iubitoare de Ţară sub privegherea directă a însuşi păzitorului destinelor Patriei, voi
putea realiza mai efectiv, mai hotărât, acea unire în gânduri şi simţiri de care România are
aşa nevoie mai ales azi, când nu se poate şti ce ne pregăteşte viitorul.” Nu se ieşea din
tiparele Dictaturii Regale: „Păşind astăzi la desăvârşirea noului drum trasat de Constituţia
din 1938, fac calda urare Partidului Naţiunii, deci Ţării organizate, unite şi totalitare, ca
rezultatele ce le vom dobândi să dea liniştea şi siguranţa viitorului României.”69
Tot la Radio, în aceeaşi zi, vorbea şi reprezentantul Camarilei, ajuns şef al Statului
Major al Partidului Naţiunii, Ernest Urdăreanu; el lăsa impresia a fi foarte încântat de noua lui
funcţie, cu intenţia de a şi-o lua în serios: „În locul individualismului destrămător şi
anarhizant – spunea –, Partidul Naţiunii pretinde subordonarea tuturor faţă de o realitate mai
puternică şi permanentă, deci o solidaritate desăvârşită în jurul Tronului şi Statului.”
„România”, oficiosul FRN, prezenta discursul şi un articol titrat Voinţa de român şi
energia de conducător a d-lui ministru Ernest Urdăreanu.70 Încrezător în durata noii sale
funcţii, reprezentantul Camarilei a început să trimită ordine în toata Ţara.
Toată presa a prezentat pe larg evenimentul înfiinţării PN fără nici o critică. Cum
era de aşteptat, „România” se afla în frunte; începând cu numărul din 23 iunie 1940, pe
frontispiciul său apărea precizarea „Ziar al Partidului Naţiunii”. Directorul său, Cezar
Petrescu, inaugura o nouă campanie de laude la adresa regelui, prin articolul Patria mai
presus de toate. Aducea o motivaţie pentru apariţia noului partid: FRN a organizat
Naţiunea, a disciplinat-o, iar PN va forma o „Naţiune activă”. Lansa şi o ameninţare la
adresa eventualilor opozanţi: „Cine va fi prezent în această Naţiune activă va avea drept să
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aştepte totul de la viitorul care se confundă cu viitorul Patriei. Cine nu se va învrednici la o
eroică lepădare de sine, va fi lepădat de la sânul Patriei.”71
Înfiinţarea PN a generat o avalanşă de scrisori de adeziune, unele sincere, o
revigorare a cultului personalităţii lui Carol. Chiar unii dintre foştii lui adversari sau
adversari ai Camarilei s-au manifestat favorabil noului partid, motivul fiind contextul
internaţional foarte grav căruia se spera că românii îi vor face faţă dacă se vor uni in jurul
simbolului ce-l reprezenta Monarhia. O semnificaţie aparte avea scrisoarea trimisă de Dinu
Brătianu, preşedintele PNL, adversar cunoscut al Dictaturii Regale, către „foştii lui prieteni
politici”, sfătuindu-i să asculte apelul lui Carol şi să se înscrie în Partidul Naţiunii.72 Mai
puţin surprinzătoare pentru opinia publică a fost adeziunea Mişcării Legionare, a cărei
„reconciliere” cu regele făcuse deja paşi majori.73
Tot ca de obicei, cultul personalităţii s-a revărsat şi asupra celor mai puţin
importanţi în ierarhia zilei. Dintre aceştia, primul era Ernest Urdăreanu. Foarte mulţi s-au
gândit să-l felicite pe şeful Statului Major al PN, care se părea că a ajuns al doilea om în
Stat. O avalanşă de scrisori şi telegrame s-au strâns; numele lui Urdăreanu era asociat cu
patriotismul, unitatea naţională, jertfa pentru binele Ţării, unitatea sufletească a Neamului
etc. Încununarea misivelor era făcută de Martha Bibescu, pe 23 iunie, cu un major
entuziasm livresc: „Je vous felicite, je vous felicite, je felicite notre Roumanie. La
Révolution de 1848 s'est terminée hier soir.”74
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Scriitorii Majestăţii Voastre închină Regelui Scriitor inima, credinţa şi pana lor. 8 iunie 1940; un singur exemplar, cu
97 p., cu texte olografe scrise de majoritatea scriitorilor cunoscuţi ai momentului. Între autori: Tudor Arghezi – „Ca să
înţeleg mai bine cum de putură trece / Atât de iute anii aceştia, siguri zece, / Am întrebat condeiul şi mi-a răspuns hârtia,
/ Că timpul se măsoară la Rege cu vecia.” (p. 4); Ion Barbu: „Triumf târziu de lujer de aloe / Şi steag floral climatelor
fierbinţi, / Al plantei înţeles în rod şi foi e: / Iar sensul seminţiilor, în Prinţi.” (p. 7); Otilia Cazimir: „Smerit, al hronicului
rob, / Va scrie, peste veacuri, povestea: / Cum peste plaiurile acestea / Te-ai pogorât dintr-un hârzob. / Cum sub privirea
ta albastră / A'ntinerit norodul tot / [...] Ne-om irosi în colb de brocuri / Şi toţi, pe rând, ne vor uita... / Ci'n luminos
adânc de veacuri / Tu vei trăi, Măria-Ta!” (p. 18); Şerban Cioculescu: „Dintre toate realizările întâiului deceniu de
domnie, nici una nu e mai aproape de inima noastră, decât fapta culturală a Maiestăţii Voastre. Sub egida ei de lumină ne
organizăm străduinţele. Ea ne este credinţă şi scut, întru strălucirea spirituală a Patriei.” (p. 19); Ion Minulescu: „Eşti
Domnul celor vecinic înfrăţiţi prin jurământ, / Celor înfrăţiţi pe apă, / Celor înfrăţiţi pe vânt, / Celor înfrăţiţi prin versuri,
/ Prin icoane, / Şi prin cânt – Celor înviaţi ca Lazăr, de domnescul Tău cuvânt. / Da!... / Eşti domnul celor vecinic
înfrăţiţi prin jurământul...” (p. 50); Adrian Maniu: „Cred în Rege ca-n tot ce-i Drept – Bun – şi Mare...” (p. 55); Liviu
Rebreanu: „Mari demnitari au fost, în toate timpurile, numai acei care au stimulat şi au ocrotit crearea valorilor culturale
mai presus de toate. Prin aceasta, mai mult decât prin Războaie, au cucerit nemurirea.” (p. 65); Mihail Sadoveanu:
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Ernest Urdăreanu, care era bun pentru intrigile de culise şi pentru treburile murdare
ale regelui, a stat foarte puţin în funcţia de şef al Statului Major al PN. Pe 3 iulie 1940, Carol al
II-lea semna înalta Decizie nr. 5 a Conducerii Supreme a PN, prin care Ion Gigurtu, din 4 iulie
şi prim ministru, îl înlocuia. Gigurtu era unul dintre oamenii de nădejde ai Camarilei.
Urdăreanu, în scurtul timp cât fusese şef la partid, reuşise să semneze un singur document cu
adevărat important pentru acesta, la 1 iulie, imediat după ocuparea Basarabiei şi a nordului
Bucovinei de către URSS – Chemarea către români: „Români, Unitatea Neamului nostru a
fost lovită de o cruntă încercare. [...] În cumplitul amestec al acestor vremuri tulburi, regele s-a
dăruit cu toată puterea, cu toată jertfa şi cu toată înţelegerea lui. Zile şi nopţi de-a rândul a
muncit, a cercetat şi a chibzuit, străduindu-se să despice întunericul abătut asupra noastră şi
să lumineze cărarea pe care trebuie să mergem mâine. Deasupra imensei suferinţe româneşti,
regele a ridicat stindardul îndârjitei noastre voinţe de a înfrunta vijeliile şi de a trăi în
deplinătatea libertăţii naţionale. Atâta vreme cât acest stindard va fâlfâi în bătaia vremurilor,
nimic nu e pierdut. Avem o singură datorie: să stăm uniţi în jurul lui şi să privim cu
bărbătească încredere viitorul, [...] PN vă cheamă fără zăbavă în rândurile lui. [...] În PN va
respira de aici înainte întreg Poporul român; în PN se va oţeli hotărârea lui de luptă, de a se
apăra şi de a da Istoriei sângele de care are nevoie spre a plămădi viitorul românesc. PN va
frământa noul duh românesc, unul şi singur, veşnic şi triumfător, peste vremuri bune sau rele,
peste dureri şi bucurii. PN va creşte cu fâlfâiri uriaşe flacăra destinului românesc. Aici va arde
şi se va mistui sufletul nostru de cremene daco-română, închinat aceluiaşi ideal de dragul
căruia au murit părinţii noştri şi atâţia dintre noi: unitatea naţională românească. Sus inimile!
Schimbaţi durerea în dăruire! Nu şovăiţi şi nu fiţi slabi de fire! Aveţi încredere în rege şi în voi
înşivă. [...] Trăiască Regele! Trăiască România!”75
„Rugăciune pentru Rege, Doamne-Dumnezeule / [...] Bucură, Doamne, de puterea Ta pe regele nostru / Cu biruinţele
Tale înveseleşte-l. / Doniţa buzelor Tale nu i-o respinge./ [...] / Strălucire peste el revarsă...” (p. 83); Vasile Voiculescu: „
[...] / Dea Domnul sub a Ta oblăduire, / Netulburată-n ţara noastră, Sire,/ Să cânte pururi muzele în cor." (p. 84); Ion
Marin Sadoveanu scria poezia Pajura vie (p. 89); Al. O. Teodoreanu (Păstorel) renunţa la umorul caracteristic, în 1940
leat, iunie 8, încheind cu: „De-a Domnul rod în ţară şi pace la hotar, / Iar Majestăţii Voastre ani mulţi, sub cer senin. /Al
Majestăţii Voastre ostaş şi cărturar, / Pentru onor plec spada şi pana mea: Amin.” (p. 91) Unele texte erau de-a dreptul
hilare. Ion Agârbiceanu lăuda pe Carol pentru că a fost „prevăzător şi hotărât, a înzestrat oştirea Ţării şi a organizat
întreaga Naţiune, pentru paza şi apărarea hotarelor” (p. 5) – hotare care vor cădea la două săptămâni tocmai pentru că
armata nu fusese organizată. Radu Gyr, poetul legionar, îl lăuda în trei versuri; ultimul proclama: „Pe brâncovene
voevodale, / Măria Ta zideşti un veac de fier, / Şi din bucoavne doldora de cer / Pui limpezi curcubee Ţării Tale” (p. 40)
În volum mai scriau, printre alţii: Felix Aderca, I. Al. Bassarabescu, Al. Casaban, Cicerone Theodorescu, Nicolae
Crevedia, Romulus Cioflec, Agatha Grigorescu-Bacovia, George Bacovia, Claudia Milian Minulescu, Ion Pillat, Radu R.
Rosetti, Ion Simionescu, Ion Sân Giorgiu, Tudor Vianu, Vladimir Streinu, Gheorghe Cardaş, Camil Baltazar, Elena
Farago, Ionel Teodoreanu. Erau prezenţi chiar viitori poeţi de frunte ai epocii comuniste, ca Demostene Botez şi A. Toma.
– ANIC, fond Casa Regală, Diverse, dosar 32/1940.
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transmitea către toate organizaţiile partidului Circulara nr. 6: „Plecând de la postul de comandă, din cauza altor
însărcinări ce-mi sunt încredinţate şi care-mi cer tot timpul, cu adâncă părere de rău de a nu fi putut consacra toata
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Chemarea indica ţelul principal al înfiinţării PN – salvarea Tronului lui Carol al IIlea şi, prin el, dominaţia Camarilei. Salvarea Ţării era condiţionată de solidaritatea deplină
în jurul regelui; se dorea acoperirea gravelor greşeli ale acestuia şi laşitatea lui în
momentul Ultimatumului sovietic. Regele era identificat cu Ţara şi, ca urmare, cine nu
accepta puterile depline încredinţate lui Carol, trăda România.
Noul şef al Statului major, Ion Gigurtu, recrutat tot din rândul conducerii Camarilei,
lansa aceeaşi chemare: „Dându-mi seama de răspunderea situaţiei pe care o deţin în aceste
grele şi dureroase împrejurări prin care trece Ţara, voi căuta să-mi îndeplinesc de la postul de
comandă ce mi s-a încredinţat, toate obligaţiile ce-mi revin, astfel ca PN să-şi atingă ţelurile
către care năzuieşte, spre binele Ţării, Neamului şi Tronului. Cer conducătorilor giranţi ai
partidului, cum şi comandanţilor de toate gradele ai Gărzilor Naţionale, să înţeleagă chemarea
ceasului de faţă şi acum mai mult ca oricând, să facem zid cu toţii în jurul M. S. Regelui.”76
Frazeologia patriotardă putea să atragă, încă, opinia publică, deşi era folosită de oameni care
dovediseră până atunci că puneau interesul personal deasupra celui general; în particular, unii
chiar declarau că joacă teatru. La ultima întrunire a Consiliului de Coroană, în care s-a aprobat
Ultimatumul sovietic, Urdăreanu a fost printre cei şase care s-au opus. (Mai erau Nicolae
Iorga, Victor Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, Ştefan Ciobanu). „Numele lor – nota
Carol – merită să fie înscrise cu litere de aur în cartea demnităţii româneşti.”77 Urdăreanu era,
însă, duplicitar; principelui moştenitor, Mihai, îi declarase: „Eu am să afirm cu tărie că trebuie
să facem şi să dregem, că trebuie să ne batem, dar să ştiţi că în realitate nu se mai poate face
nimic.” S-a opus doar de formă, pentru imagine.78
Tot imaginea în Istorie şi-o apară şi regele. În însemnările sale scria că a fost obligat
să aprobe Ultimatumul datorită hotărârii Consiliului de Coroană: „Ce puteam eu oare face
[...], nu pot să-mi iau răspunderea, nefiind susţinut decât de o foarte mică minoritate. [...]
Oh! De ce oare românii noştri n-au cea mai mică doză de orgoliu naţional în aceste clipe
într-adevăr grele? E o zi a ruşinii naţionale.” Spre deosebire de majoritatea consilierilor, el
dorise rezistenţa, cedase doar laşităţii din jur. Şi-şi asocia şi pe Elena Lupescu la această
poziţie demnă: „Restul nopţii, cu Duduia, am plâns amarnic.”79
Era o minciună. Conform Constituţiei Dictaturii Regale, Carol avea puteri depline;
Consiliul de Coroană, aşa cum îi era şi denumirea – „Consiliu” – doar îl sfătuia, îl consilia;
hotărârea finală o lua el şi, ca urmare, avea şi răspunderea. Principala vină a cedării Basarabiei şi a
nordului Bucovinei revenea regelui; apoi celor mai importanţi membri ai Camarilei: C. Angelescu,
munca mea partidului, reintru în rânduri. Ca ostaş al partidului, urând spor la muncă noului şef de Stat Major şi izbândă
partidului, strig din tot sufletul: Trăiască M. S. Regele! Trăiască România naţionalistă! Sănătate!” Semna: „Ernest
Urdăreanu. Ostaş al Partidului Naţiunii.” – „România”, 5 iulie 1940.
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Al. Vaida Voevod, C. Argetoianu, Ernest Balif, Ion Gigurtu, Mitiţă Constantinescu, generalul Ilcuş.
Ceilalţi care au spus „da” gravitau de mult în jurul Camarilei. Aşadar, la momentul de cumpănă
din iunie 1940 s-a dovedit că regimul condus de Camarilă este dezastruos.
Dacă la Ultimatumul sovietic o rezistenţă ar fi putut avea sorţi de succes – având în
vedere interesul Germaniei ca în acel moment să nu aibă loc un război în care să fie antrenată
România, cu posibila dereglare a fluxului de petrol către Armata germană –, în faţa Diktatului
de la Viena, de la sfârşitul lui august 1940, nu se putea rezista; România ar fi avut de luptat cu
armatele ungare, germane, bulgare şi sovietice. Era o concluzie logică. Dar propaganda
deşănţată de până atunci, în jurul ideii „regelui salvator”, dădea încă roade; unii mai credeau că
patriotismul şi vitejia regelui vor opri dezastrul şi-i trimiteau acestuia apeluri patetice.
Naiva încredere a românilor de rând în regele lor se traducea cel mai bine într-o poezie
circulând, la sfârşitul lui august 1940, în Banat: „Să nu ne dai Măria-Ta! De-ar fi / De vii să ne
îngropăm în pământ. / Ne apărăm pământul nostru sfânt! [...] Să nu ne dai Măria-Ta! / Nici
Dumnezeu cel sfânt nu ne-ar ierta. / Ne-or blestema copiii de copii, / Să n-avem loc între cei
morţi ori vii, [...] Să ne prefacem colţ de Detunată, / De-om da din tine Ardeal măcar o piatră.”80
Dezastrul teritorial a însemnat şi sfârşitul domniei Camarilei asupra României. O domnie
cu consecinţe profund negative în multe domenii: moral, politic, teritorial.
În mod normal vinovaţii – Carol al II-lea, Elena Lupescu, toţi membrii Camarilei –
trebuiau să plătească.
Puţini o vor face.
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PROBLEMELE AGRICULTURII ROMÂNEŞTI ÎN ANUL 1989.
RAPORTĂRILE FALSE DE PRODUCŢIE
Lt.-col. (r.) dr. Petre OPRIŞ*

Abstract: Romanian agriculture’s problems in 1989. False reports of production. One of the biggest
problems of Romanian citizens in 1980s was the lack of food on the market. This situation was generated
by Nicolae Ceauşescu, who decided in the early of 1980’s to pay in advance entire external debt of the
country by increasing the Romanian exports of food and decreasing the imports of ordinary goods. On the
same time, the communist authorities from Bucharest used mass-media for saying that they had obtained
new records of agriculture’s production. Of course, these were big lies and the Romanian citizens knew that
very well but they didn’t have courage to fight against the Communist regime led by Nicolae Ceauşescu.
Keywords: agriculture, communist, counterfait report, Nicolae Ceauşescu, Romania.
Cuvinte-cheie: agricultură, comunism, raport contrafăcut, Nicolae Ceauşescu, România.

O situaţie statistică inedită, care a fost întocmită la 24 iulie 1989, ne dezvăluie
faptul că, în primul semestru al anului 1989, Nicolae Ceauşescu a primit 25.076 de scrisori
din partea cetăţenilor, iar Elena Ceauşescu 13.389 scrisori. Toate au fost înregistrate la
Secţia Scrisori şi Audienţe a CC al PCR.1 Numărul lor a fost menţionat într-un raport trimis
lui Nicolae Ceauşescu, la 4 august 1989, de către Nicolae Constantin. Acesta purta antentul
Colegiului Central de Partid şi se intitula „Raport privind activitatea desfăşurată în
semestrul I 1989 pentru rezolvarea propunerilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi cererilor
oamenilor muncii, adresate conducerii partidului”2.
Documentul respectiv – pe care Nicolae Ceauşescu a pus rezoluţia „La C.P.E.”
(Comitetul Politic Executiv – n.n.) şi a semnat scurt3 – avea cinci anexe. Ultima dintre
acestea poate constitui o dovadă indubitabilă a faptului că liderul suprem al PCR avea
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2

Ibidem, f. 73.

3

Ibidem, f. 72.
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cunoştinţă despre ceea ce se întâmplă în ţară, chiar dacă prin România circula zvonul că
„nea Nicu” nu ştie sau, mai rău, că persoanele din anturajul său îl izolează de realitatea
cotidiană a cetăţenilor.
„Să fim de acord. Noi am discutat în primăvară toate aceste lucruri” 4. Scurt, clar şi
precis. Aceasta a fost declaraţia-ordin a lui Nicolae Ceauşescu la şedinţa Comitetului Politic
Executiv al CC al PCR din 18 august 1989, în momentul în care s-a ajuns la punctul 3 de pe
ordinea de zi: „Raport privind activitatea desfăşurată, în semestrul I 1989, pentru
rezolvarea propunerilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii, adresate
conducerii partidului”. Bineînţeles, nimeni nu a obiectat şi s-a trecut la punctul următor de
pe ordinea de zi.
În presa centrală de sâmbătă, 19 august 1989, a fost publicat un comunicat al
şedinţei Comitetului Politic Executiv al CC al PCR, desfăşurată în ziua precedentă. Unul
dintre subiectele menţionate a fost raportul amintit.
Din păcate, comunicatul de presă nu oferea amănunte despre modul cum s-au
desfăşurat discuţiile în cadrul reuniunii. De asemenea, nu a fost publicată nici o evaluare
statistică a numărului de scrisori şi sesizări trimise lui Nicolae Ceauşescu de către cetăţeni.
Paragraful referitor la raportul menţionat era următorul: „Comitetul Politic Executiv a
analizat, apoi, Raportul privind activitatea desfăşurată, în semestrul I 1989, pentru
rezolvarea propunerilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii, adresate
conducerii partidului.
Comitetul Politic Executiv a cerut să se acorde, în continuare, o mare importanţă
rezolvării problemelor ridicate de oamenii muncii, prin scrisori, în audienţe şi cu alte
prilejuri – expresie a profundului democratis ce caracterizează orânduirea noastră
socialistă, a încrederii largi a maselor populare în partid, în politica sa internă şi externă,
ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii naţiuni” 5.
Ce se ascundea în spatele acestei perdele de fum propagandistice? În primul rând,
câteva exemple despre deficienţele constatate în industrie şi agricultură, ca urmare a
sesizărilor făcute de cetăţeni. De asemenea, în documentul menţionat, se preciza faptul că
zeci de cetăţeni din Sectorul Agricol Ilfov nu doreau să se aplice programul de
sistematizare iniţiat de Nicolae Ceauşescu pentru comunele din jurul Bucureştiului.
De ce secretomania bântuia pe culoarele Comitetului Central? Un răspuns la aceste
întrebări îl putem afla chiar din raportul menţionat, din care publicăm integral anexa
intitulată „Exemple de scrisori adresate conducerii partidului şi rezolvate în cursul
semestrului I 1989, care s-au dovedit întemeiate”.
De menţionat este faptul că, în vara anului 1989, ziarul „Scânteia” publica
permament anunţuri despre noi producţii agricole-record. Bineînţeles, acestea erau
4

Ibidem, f. 21.

5

Ibidem, f. 21.

153

minciuni: 8510 kg de grâu la hectar – obţinute în judeţul Olt, 12683 kg de grâu la hectar –
la Cooperativa Agricolă de Producţie din Scorniceşti (judeţul Olt), 8125 kg de grâu la hectar
– la Întreprinderea Agricolă de Stat din Moţăţei (judeţul Dolj).6 Şi exemplele pot continua.
Din păcate, una dintre problemele deosebite cu care s-au confruntat cetăţenii
României în anii ’80 a fost penuria de alimente, generată de hotărârea lui Nicolae
Ceauşescu de a plăti anticipat datoria externă a ţării prin creşterea exporturilor de produse
alimentare, concomitent cu scăderea drastică a importurilor de bunuri (cu excepţia
materiilor prime). Efectul obţinut pe termen scurt a fost echilibrarea balanţei de plăţi
externe a României, însă au fost create mari probleme unităţilor industriale, care aveau
nevoie permanent de importuri (utilaje, materiale şi piese de schimb etc.) pentru a
continua producţia de bunuri.7 În acelaşi timp, a apărut o presiune deosebită asupra
tuturor cetăţenilor în scopul creşterii rapide a producţiei agricole a ţării. 8
Însămânţările de primăvară şi irigaţiile
Deoarece considera că se pricepe la agricultură, Nicolae Ceauşescu stabilea personal
perioada însămânţărilor şi cum trebuie realizate acestea. De exemplu, în cadrul şedinţei
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 2 martie 1989, preşedintele României a
declarat: „Ploile care au căzut acum au creat condiţii bune pentru lucrările agricole şi ploile
6

Oameni ai muncii de pe ogoare raportează încheierea recoltării grâului şi orzului şi obţinerea unor producţii mari la

hectar, în „Scînteia”, anul LVIII, nr. 14582, vineri, 7 iulie 1989, p. 1.
7

Pentru detalii privind produsele şi activităţile nerentabile din aprilie 1989, vezi anexa nr. 1.

8

La începutul lunii iunie 1989, Nicolae Ceauşescu a primit o sinteză privind „îndeplinirea planului de intrări la fondul de

stat şi de contractare a produselor agricole în perioada 1 I – 31 V şi luna mai 1989, comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului 1988”. Printre altele, în documentul respectiv se preciza faptul că „intrările la fondul de stat în luna mai 1989,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut au fost: - mai mari la lapte de vacă cu 200,5 mii hl (+12,7%); carne de
ovine cu 479 tone (+8,1%); carne de iepure cu 78 tone (+22,6%); carne de cabaline cu 94 tone (+66,7%); legume cu 98,8
mii tone (+138,8%); - mai mici la carne de bovine cu 4918 tone (-18,7%); carne de porcine cu 2921 tone (-6,5%); carne de
pasăre cu 4967 tone (-22,1%); ouă pentru consum cu 50,5 mil[ioane]. buc[ăţi]. (-19,0%)”. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. –
Cancelarie, dosar 40/1989, f. 171. Pentru detalii, vezi anexa nr. 2.
Sinteza menţionată a fost semnat de Radu Bălan (preşedintele Comitetului de Stat al Planificării), Paula Prioteasa
(ministrul Industriei Alimentare), Nicolae Ionescu (director general la Direcţia Centrală de Statistică) şi de un adjunct al
ministrului Agriculturii.
Două decenii mai târziu, Silviu Curticeanu, secretar al Consiliului de Stat (1975-1982) şi şef al Secţiei Cancelarie a
C.C. al P.C.R. (1982-1989), a amintit despre producţiile agricole record ale României din anii ’80 astfel: „Agricultura n-a
scăpat nici ea analizelor zilnice (efectuate de Nicolae Ceauşescu – nota P.Opriş) şi procesului de măsluire a cifrelor, prin
ridicarea pe hârtie, la cote aberante, a producţiilor agricole şi reducerea consumurilor la cote inadmisibile.
Eforturile materiale deosebite au dat în toate sectoarele agriculturii roade adevărate, dar ele n-au ajuns decât în mică
măsură la populaţie, pentru că Ceauşescu, săvârşind una din cele mai mari greşeli ale vieţii lui, a umplut până la refuz
hambarele ţării, a golit până la fund cămara ţăranului, ca să-l transforme în salahor, şi a lăsat în frigiderul orăşeanului
doar atât cât să-i ajungă pentru o «alimentaţie raţională»”. Silviu Curticeanu, Meditaţii necenzurate, Editura HISTORIA,
Bucureşti, 2007, p. 170.
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vor continua. Trebuie să însămânţăm la timp, să folosim umiditatea oe care o avem ca,
realmente, să putem să obţinem o recoltă corespunzătoare. Trebuie să realizăm cel puţin 1
mil[ion]. ha la porumb irigat şi întreaga suprafaţă irigată la legume, în toate judeţele.
Trebuie să se discute foarte serios această problemă. Trebuie să avem o abundenţă de
produse. De altfel, nici în 1988 şi nici acum nu avem probleme cu legume, dar să avem
abundenţă şi să avem şi surse mai bune pentru exportul de legume. Programele sunt clare,
s-au discutat. (...)
Eu am fost duminică (26 februarie 1989 – n.n.) în agricultură şi în sol temperatura
era de 8-9 grade (Celsius – n.n.). (...)
Porumbul se poate pune şi la 6 grade, pentru că nu mergem spre iarnă. Dacă punem
porumbul la 6 cm în pământ, îi trebuie 10-15 zile până răsare şi, chiar dacă mai scade
temperatura, rădăcina se duce în jos. Sigur, dacă undeva va fi îngheţ, vom vedea atunci,
dar, pe ansamblu, termenele trebuie scurtate.
De altfel, noi am şi atras atenţia tovarăşilor că, practic, nu mai trebuie să
însămânţăm nimic în luna mai. Inclusiv orezul şi toate celelalte culturi trebuie însămânţate
mai devreme. Noi trebuie să câştigăm o lună pentru că, dacă primăvara câştigăm o lună de
zile, câştigăm 30 la sută la creşterea producţiei. Dacă scăpăm de luna iulie şi începutul
lunii august, adică de temperaturile mari şi dacă ne intră porumbul şi floarea-soarelui cu
legătură bună, avem producţia asigurată. Acest lucru este bine cunoscut, aşa că termenele
trebuie scurtate. În sensul acesta trebuie discutat şi aşa trebuie luate măsurile. Nu trebuie
să se mai vină cu justificări. Avem judeţe unde este peste 90 la sută suprafaţă irigată şi nu
pot să mai vină să spună că a fost secetă. Am discutat din toamnă şi sper că s-a şi lucrat la
sistemele de irigaţii. Cel puţin, la televiziune în fiecare zi s-a spus că s-au făcut lucrări.
Trebuie făcut astfel ca toate sistemele de irigaţii să funcţioneze, pentru că trebuie să
asigurăm producţiile corespunzătoare”9.
În acelaşi timp, Nicolae Ceauşescu era nemulţumit, pe bună dreptate, de
randamentul scăzut pe care îl aveau sistemele de irigaţii din România. De aceea, liderul
PCR a declarat la 2 martie 1989: „Trebuie să revedem şi sistemele de irigaţii. Prin irigaţii,
noi consumăm de 3-4 ori mai multă apă decât alte ţări care şi ele fac irigaţii, pentru că noi
dăm totul aşa, la voia întâmplării şi lăsăm să curgă apa, să inunde. Nu interesează pe
nimeni ce se întâmplă!
În general, în lume, apa se dă foarte raţional (sic!), se dă la plantă.
Trebuie să facem un colectiv care să se ocupe rapid de sistemele de irigaţii şi să
facem un program. Sigur, este necesară o anumită perioadă de timp, dar imediat trebuie să
ne ocupăm să reorganizăm sistemele noastre de irigaţii. Problema moderrnizării

9

A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 11/1989, vol. I, f. 29-30.
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sistemelor de irigaţii trebuie avută imediat în vedere şi trebuie să ne apucăm cu toată
seriozitatea s-o soluţionăm. (...)
În acest program trebuie să ne aşezăm să rezolvăm şi problema desalinizării apei.
Lucrurile sunt deja cunoscute. Sunt tehnologii noi, dar să ne apucăm să ne ocupăm şi noi
de problema aceasta”10.
Două luni mai târziu, în şedinţa Comitetului Politic Executiv din 19 mai 1989,
Nicolae Ceauşescu a aprobat programul de desfăşurare a campaniei agricole de vară. Cu
acel prilej, liderul PCR a precizat: „Noi am discutat deja cu tovarăşii de la agricultură, iar
la acest program trebuie să adăugăm aplicarea legii pe timpul desfăşurării campaniei
agricole, adică închiderea restaurantelor şi a tuturor magazinelor, ca să nu mai stea
nimeni în bufete. Toată lumea trebuie să meargă la strânsul recoltei, aşa cum prevede
legea şi, deci, să se aplice ferm prevederile legii. Este apoi răspunderea Ministerului
Transporturilor, pentru transportarea recoltei, sub control, aşa cum este stabilit,
folosirea şi a transportului militar, răspunderea organelor de interne privind paza şi
luarea tuturor măsurilor ca toate transporturile să se desfăşoare în condiţii bune, fără
nici un fel de probleme.
Orice depozitare în alte locuri trebuie considerată infracţiune şi sancţionată ca
atare. (...)
Ca să nu rămână numai aşa, un program, poate că până luni să facem un decret, cu
răspunderea tuturor şi care să rămână ca o practică pentru fiecare campanie – pentru vară,
pentru toamnă – şi cu obligaţiile tuturor, că legea este lege şi toată lumea trebuie să
respecte legea (subl.n.)”11.
În programul respectiv s-a menţionat faptul că 43000 de combine şi 20.000 de
prese de balotat paie trebuiau să participe la campania de recoltare a produselor agricole
aflate pe 3610,7 mii de hectare (2348 mii ha cu grâu şi secară, 705,3 mii ha cu orz şi
orzoaică de toamnă, 80 mii ha cu in şi 64,9 mii ha cu orzoaică de primăvară). Totodată, au
fost stabilite termene de recoltare pentru fiecare produs şi activitate în parte: grâu (7-8
zile), orz şi orzoaică (3-4 zile), in (4 zile), eliberarea terenului de paie (la orz – 6 zile; la
grâu – 10-18 zile).12
În scopul asigurării transportului imediat al recoltei, din câmp la bazele de recepţie,
s-a prevăzut prelungirea obligatorie a programului de lucru până la miezul nopţii, în
condiţiile existenţei unei capacităţi zilnice de transport de 660.000 tone.13
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Ibidem, f. 33-34.
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Ibidem, dosar 35/1989, f. 29-30.
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Ibidem, f. 103.
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Ibidem, f. 104. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor trebuia să asigure zilnic o capacitate de transport de

79.000 de tone, în campania agricolă din vara anului 1989.
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Parcă pentru a demonstra că nu este cu nimic mai prejos faţă de soţul său, Elena
Ceauşescu a intervenit intempestiv în discuţiile de la punctul următor aflat pe ordinea de zi
a reuniunii din 19 mai 1989 (Raport privind balanţa fondului funciar la 31 decembrie 1988
şi măsurile ce trebuie luate pentru realizarea suprafeţelor agricole şi arabile în anul 1990),
Cu acel prilej, ea a declarat: „Numai să se respecte (planul de măsuri stabilit – n.n.), pentru
că se scoate încă mult teren din circuitul agricol şi se plantează pomi şi vie. Am văzut şi
pe drumul spre Turnu-Severin că nu se respectă programele şi legea. Dealurile stau goale
şi se plantează vii şi pomi pe terenuri arabile. Pământul nu este folosit cum trebuie. Se
scoate foarte mult teren din circuitul agricol şi de către industrie şi apoi nu este redat în
folosinţă. Pe urmă, este foarte mult teren necultivat şi prin curţi, inclusiv în Bucureşti.
Aceste terenuri ar trebui cultivate cu zarzavaturi. Pământul încă nu este folosit cum
trebuie. Se mai scoate pământ din circuitul agricol şi prin lucrările de introducere a
diferitelor conducte în pământ (subl.n.)”14.
Nicolae Ceauşescu şi-a lăsat soţia să-şi exprime nemulţumirile, apoi a concluzionat:
„Să se aplice normele şi reglementările pe care le avem, pentru că sunt foarte clare. Ceva
s-a făcut şi se face, dar se face prea lent. Acum să aprobăm raportul şi să realizăm
prevederile pe acest an (subl.n.)” 15.
În privinţa activităţilor din zootehnie, Nicolae Ceauşescu a precizat la reuniunea din
2 martie 1989 a Comitetului Politic Executiv astfel: „Practic, trebuie să cumpărăm, în
întregime, toate bovinele şi toţi viţeii de la gospodăriile populaţiei, care nu sunt reţinuţi
pentru reproducţie. Şi această problemă trebuie discutată de judeţe. Trebuie să luăm
măsurile necesare pentru asigurarea montei şi să nu se mai taie nici o viţea din sectorul
de stat şi cooperatist, aşa cum se prevede. Cred că aţi văzut raportul. Trebuie să asigurăm
totul aşa cum este stabilit. De fapt, am stabilit şi până acum şi în Comitetul Politic Executiv
să importăm şi anul acesta şi poate şi în viitor, numai carne de bovine. Deja suntem în
tratative pe acesată problemă, pentru că trebuie să avem o siguranţă în plus. Adică trebuie
să asigurăm toată carnea de bovine în raport de cantitatea prevăzută, dar să şi importăm o
parte din carne, ca să reducem tăierile cu 500.000-600.000 capete. Vom face aceasta şi
pentru anul acesta şi pentru anul viitor – ca să asigurăm, pe această cale, un plus de
siguranţă în realizarea planului. La celelalte animale nu este necesar. (...)
Fiecare judeţ, fiecare comună, în raport cu programele care sunt, trebuie să aibă
planul său şi să ştim pe fiecare întreprindere de stat, pe fiecare cooperativă şi pe fiecare
comună câte bovine şi câte oi trebuie să fie (subl.n.)”16.
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Ibidem, f. 30.
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Ibidem.
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Ibidem, dosar 11/1989, vol. I, f. 30.
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Prin măsurile respective, Nicolae Ceauşescu dorea să îi deposedeze pe gospodarii
din zootehnie de anumite mijloace de subzistenţă, oferind un preţ derizoriu pentru vitele
acestora.
Contrariat de cele spuse de tatăl său, Nicu Ceauşescu a declarat la reuniunea din 2
martie 1989: „Noi avem programe. Până acum tăiam bovinele la greutatea de 400 kg, dar
acum se prevede să crească această greutate. (...) Dar specialiştii spun că, peste greutatea
de 400 kg, bovinele iau greu în sporul de greutate”17.
Nicolae Ceauşescu a răspuns imediat fiului său: „Greşesc cei de la agricultură. Între
400 şi 600 kg, bovinele iau cel mai uşor în greutate şi este foarte avantajos. Pe specialiştii
de la tine din judeţ trebuie să-i mai trimiţi să înveţe (subl.n.)”18.
La replica respectivă, Nicu Ceauşescu a declarat sec: „Nu sunt de la mine. Aşa spun
specialiştii din toată ţara (subl.n.)”19.
Brusc, în discuţie a intervenit Ferdinand Nagy. În scopul aplanării divergenţei de
opinii dintre tată şi fiu, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare a declarat: „În legătură cu sporul de greutate, de la 400 kg în sus sporul poate
să fie de 1000-1200 grame, pe zi. (...) Dar trebuie să se asigure şi furajele pentru ca să ne
poată realiza acest spor. Însă, bineînţeles, concepţia noastră este să realizăm cea mai mare
greutate şi în nici un caz sub 400 kg”20.
Nicolae Ceauşescu nu a renunţat la ideea sa şi a afirmat: „De la 300 până la 550 kg
este creşterea cea mai bună. (...)
Rasa noastră, Bălţata, trebuie să ajungă la 700-800 kg. Aceasta este capacitatea ei
biologică şi aşa este şi în ţările care au această rasă.
Şi aceste probleme trebuie să le discutaţi, ca să înţeleagă toţi şi să nu mai umble cu
teorii şi cu justificări, ci să se apuce să stabilească măsurile necesare pentru a asigura
realizarea greutăţii la tăiere”21.
Nicolae Ceauşescu, nemulţumit de specula cu produse alimentare din
Bucureşti
În anii ’80, preşedintele României a intervenit în repetate rânduri pentru
îmbunătăţirea aprovizionării municipiului Bucureşti cu produse agro-alimentare. Din
păcate, reorganizările pe care le-a impus – începând cu Ministerul Comerţului Interior şi
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Ibidem, f. 31.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, şi terminând cu abatoarele din capitala
României – au complicat şi mai mult problemele care existau.
Sistemele de organizare în ministerele menţionate erau bulversate de hotărârile lui
Nicolae Ceauşescu privind raţionalizarea consumului de alimente. De exemplu, liderul
PCR declara la 20 octombrie 1989, în şedinţa Comitetului Politic Executiv: „La Capitală,
spre exemplu, numai carnea reprezintă 100 de kg pe an de locuitor, la care se adaugă soia,
ceea ce asigură circa 140 de kg, împreună cu preparatele, dar echivalentul în carne, ceea ce,
după datele şi cerinţele unei alimentaţii raţionale, depăşeşte cu mult necesarul. (...)
În mod corespunzător, toate celelalte produse asigură o bună aprovizionare,
conform cu cerinţele. După normele internaţionale, noi ar trebui să consumăm 2650
calorii. În realitate, până acum, am consumat aproape 3300 calorii şi cu aceasta vom creşte
mult consumul de calorii!
În general, normele OMS (Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – n.n.) prevăd, pentru
toate ţările, consumuri care sunt între 2500-2700 calorii cel mult la unele. Noi suntem la
2650! Noi suntem spre cei de sus, având în vedere zona mai rece!
La acestea se adaugă şi consumul de peşte.
Eu ce vreau să atrag atenţia?
Că în ce priveşte efectivele (de animale – n.n.), le avem în întregime. Deci nu se pun
probleme! Problema se pune să realizăm greutatea la tăiere! Avem condiţii de furajare
foarte bune. Depinde de felul cum fiecare judeţ – întreprinderile de stat şi cooperatiste şi,
în general, producătorii – se vor ocupa de a asigura o bună furajare şi îngrijire a
animalelor! (...)
În general, în Capitală, este proastă organizarea, începând de la ministerele
industriei alimentare şi comerţului, care nu s-au ocupat în mod corespunzător ca
produsele (alimentare – n.n.) care sunt repartizate pentru Capitală să poată fi desfăcute
cum trebuie. Sistemul însuşi de organizare a comerţului este necorespunzătoare în
Capitală!
Acum am spus să se discute ca, în cel mai scurt timp, în cursul acestei luni
(octombrie 1989 – n.n.), să se reorganizeze întreaga reţea, mai cu seamă în domeniul
alimentar! În primul rând! (...)
În general, nu am avut probleme deosebite în provincie.
Cele mai multe probleme le-am avut în Capitală, deşi anul acesta, lunar, Capitala a
primit 21.000-22.000 de tone de carne şi produse din carne şi practic trebuia să aibă o
aprovizionare excelentă.
Şi Capitala, şi industria alimentară, şi comerţul interior au lucrat foarte prost! Nu
numai prost! Au încurajat de fapt specula, au încurajat furtul prin felul în care au condus
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sectorul acesta de activitate. Inclusiv Ministerul Agriculturii are o răspundere foarte mare
în această privinţă”22.
Evident, Nicolae Ceauşescu îi blama pe subordonaţii săi, dar nu îşi asuma
răspunderea pentru propriile sale greşeli. În definitiv, el a fost cel care i-a promovat „pe
bandă rulantă” pe miniştrii criticaţi şi destituiţi după câteva luni de la instalarea lor în
funcţii, cu acordul tacit şi la fel de vinovat al tuturor membrilor Comitetului Politic
Executiv al C.C. al PCR.
Produsele din carne şi „acţiunile contrarevoluţionare”
Comercializarea de produse alimentare pe „piaţa neagră” a fost doar o consecinţă a
deciziilor eronate adoptate de Nicolae Ceauşescu de-a lungul anilor. Penuria de bunuri de
strictă necesitate era evidentă în toate magazinele din ţară. Cu toate acestea, preşedintele
României dorea să menţină pentru concetăţenii săi un regim alimentar raţionalizat, la fel
ca într-un război. Putem presupune că atitudinea sa a fost influenţată de soţia sa, de
persoanele aflate în apropierea cuplului prezidenţial, precum şi de propriul regim de viaţă,
ca urmare a diabetului de care suferea.
Într-un acces de furie, preşedintele României a recunoscut faptul că presiunile
speculanţilor asupra sistemului de repartizare a alimentelor, mai ales carnea, erau
periculoase. „Noi avem, de exemplu, pentru carne de porc un Trust special pentru Capitală
– afirma Ceauşescu la 20 octombrie 1989, într-un discurs dogmatic susţinut la şedinţa
Comitetului Politic Executiv. Acum, când am făcut controlul, inclusiv cu Ministerul de
Interne, care şi ei au dormit şi unii din miliţie – încă nu iau descoperit, cred că au fost
părtaşi la tot ceea ce s-a întâmplat – s-a constatat că nu au livrat în Capitală şi pe baza unor
ordine date de la comerţ, de la industria alimentară şi de la agricultură, au trimis în toată
ţara, deşi, conform legii, ei nu trebuie să livreze porcii decât în Capitală, fiind trust special
pentru Capitală, tocmai ca să asigurăm buna aprovizionare! Au ajuns şi la Braşov, şi la Iaşi,
şi la Piteşti, peste tot, inclusiv la diferite unităţi din agricultură, în afară de sistemul
menţinut la Ministerul Agriculturii şi la Casele de comenzi de comerţul interior, care au
câteva centre, care de fapt au fost cuprinse tot în fondurile care erau repartizate pentru
Capitală, dar nu s-a asigurat controlul.
Eu le-am spus tovarăşilor că dacă ei au asigurate produsele şi dacă cei care le dau
telefoane le asigură ce cer şi cât cer, nu-i mai interesează ce găsesc (în magazine – n.n.)
cetăţenii Capitalei!

22

Ibidem, dosar 66/1989, f. 10-12.
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Am stabilit şi propun să se aprobe de Comitetul Politic Executiv ca toate
întreprinderile

care

depindeau

până

acum

de

Ministerul

Agriculturii,

inclusiv

Întreprinderea „30 Decembrie” să treacă la Trustul de aprovizionare al Capitalei! Toate!
În afară de Întreprinderea „30 Decembrie”, în care se lucrează preparate din carne
pentru Capitală, am închis toate abatoarele şi fabricile din întreprinderi pentru că acestea
au fost unul din mijloacele principale de sustrageri şi de jaf, de furt.
Abatorul Capitalei are capacitate să taie un număr de animale mai mult decât este
necesar. Fabrica de preparate din carne, pe care o dezvoltăm, de 100.000 de tone până la
sfârşitul lunii, are Capitala şi mai sunt şi abatoarele voastre şi vor fi capacităţi mai multe
decât este necesar pentru Capitală.
Să se preia de la comerţul interior la Capitală toate întreprinderile de desfacere a
produselor alimentare; să se menţină principiul Caselor de comenzi, însă pe o bază nouă,
în conformitate cu normele de consum! Nimeni nu poate să primească mai mult, oricine ar
fi! Carnea pe care o dăm noi este suficientă pentru oricine! Sigur, plătind diferenţa care se
impune pentru trimiterea acasă, fără a afecta, cum s-a întâmplat până acum, beneficiile din
alte domenii!
Împreună cu Comitetul de Preţuri trebuie să vedeţi preţurile pentru că în întregime,
trimiterea de comenzi acasă, presupune ca cheltuielile să fie suportate de cine vrea să
primească acasă! Nu pe beneficiile generale!
Beneficiile generale este una, trebuie să fie special evidenţiate şi acolo să ne rămână
un anumit beneficiu, cum este, în general, în toată lumea!
Inclusiv magazinul pentru diplomaţi trece la Capitală, rămânând să servească
numai diplomaţii, fără a mai putea cumpăra de la aceste magazine de la Ministerul de
Externe şi nici de la Comerţul Exterior! Nimeni! Sunt un număr nu prea mare şi chiar dacă
ar lua câte un kilogram de carne zilnic, cât sunt ei, 200 şi ceva de persoane, dacă îi
prindem că se ocupă de speculă, să le spunem şi lor!
Trebuie să punem ordine şi disciplină!
Am stabilit şi am spus ca până la sfârşitul lunii să facem o altă repartizare a
magazinelor pe sectoare, să mărim centrele de desfacere şi o raionare a însăşi
aprovizionării, ca să nu mai fugă oamenii dintr-o parte în alta.
Cantitatea de carne care depăşeşte practic de două ori normele de consum este mai
mult decât suficient să asigurăm aprovizionarea!
În Capitală sunt 2 milioane de locuitori, în afară de Sectorul Agricol [Ilfov], care
intră în aprovizionarea cu judeţele şi am luat în calcul 2,3 milioane locuitori. Deci practic
nu este chiar o asemenea circulaţie.
În restaurante s-a făcut, de asemenea, anarhie, s-a consumat fără socoteală şi
acestea au fost o altă cale de a da altă destinaţie cărnii şi produselor din carne.
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Acuma am stabilit şi Capitala va răspunde direct de totul, după normele care sunt
stabilite!
Eu mă refer la toate acestea pentru că vreau să atrag atenţia că este necesar, şi
Comitetul Politic Executiv să tragă în mod oficial toate concluziile, ca să spun aşa, să se
cunoască faptul că tovarăşii care au lucrat şi lucrează în acest sector şi pentru că nu şi-au
făcut cum trebuie datoria, dar, mai cu seamă, pentru a lua măsuri şi a asigura şi
respecatrea întocmai a legilor şi hotărârilor de partid, de a pune în centrul activităţii lor
asigurarea locuitorilor Capitalei, a locuitorilor întregii ţări cu tot ce este necesar, conform
programelor stabilite, şi de a nu admite în nici un fel nici o altă destinaţie produselor, de a
fi necruţători faţă de speculanţi, faţă de oricine ar fi, pornind de la faptul că specula, furtul
constituie acţiuni contrarevoluţionare şi ca în toată lumea ele sunt foarte aspru pedepsite!
Voi reaminti numai ce s-a întâmplat la „Casa Albă” când înşişi consilierii lui Reagan,
când au fost prinşi pentru furt, toţi au fost trimişi în judecată şi condamnaţi!
Nicăieri în lume nu se poate şi nu se închid ochii cum au făcut organele noastre de
miliţie, de justiţie, de stat, că au închis ochii şi au încurajat acest lucru! Chiar ieri, un
tovarăş spunea: dacă ştiţi, era un tovarăş foarte bune! Ce tovarăş bun? În momentul în care
fură, nu a fost un tovarăş bun şi nu poate fi considerat că a fost bun! Nimeni, cine fură, nu
poate fi considerat că a fost bun! A fost făţarnic, a ascuns şi a ajuns în situaţia aceasta! Este
necesar şi să adoptăm o poziţie foarte fermă în această privinţă!
Să cerem Consiliului Popular al Capitalei rapid să pună la punct întregul sistem de
desfacere a produselor şi desfacerea şi asigurarea produselor alimentare în fabricile de
mâncare corespunzător prevederilor şi să se pună capăt transformării restaurantelor în
localuri pentru nunţi, botezuri şi petreceri şi repartizării din fondul populaţiei de produse
pentru acestea!
Acum o săptămână am pus pe tovarăşul de la mine, că le-am tot cerut la Capitală, şi
am trimis în câteva restaurante din centru. Din restaurantele vizitate, 6-7 restaurante erau
ocupate în întregime cu nunţi. Luând meniul, am văzut că acesta cuprindea muşchi
ţigănesc, icre negre, şi nu limitat, cum prevede legea, iar în magazine nu am găsit nimic!
Acest lucru s-a constatat şi în restaurantele ONT-ului, dar şi în restaurantele care
depindeau direct de Capitală! Sigur, eu am luat măsuri să se pună capăt acestui lucru! Se
poate să se servească, dar să nu depăşească 20% din ce este existent. Şi în trecut, şi acum,
aşa a fost, dar nu să dea totul! Nimic nu se poate da în plus din fondul de aprovizionare al
populaţiei!
Orice repartizare din fondul de aprovizionare al populaţiei va fi considerată o
acţiune contrarevoluţionară! Vreau să fie bine înţeles, ca să nu avem nici un fel de discuţie!
Nu putem să luăm din fondurile destinate populaţiei pentru nunţi, botezuri şi
petreceri! Aceasta să fie clar şi bine înţeles!
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De exemplu, la un singur restaurant au găsit tovarăşii, când s-au apucat să facă
puţin mai mult control, că au primit 4000 kg de carne fără nici o repartiţie. Aceasta
înseamnă, la normele de consum, în carne pe o zi, că 40.000 de oameni au rămas fără
carne, numai dintr-un singur restaurant! Hai să luăm 150 de kg pe locuitor, dar noi, până
la 200 kg pe locuitor, am dat şi carne tocată. 40.000 de oameni au rămas fără carne!” 23.
Deoarece Nicolae Ceauşescu a continuat să impună, cu îndârjire, măsuri inumane şi
stupide împotriva propriilor concetăţeni (care doreau sărbătorirea unui nou-născut sau o
căsătorie conform tradiţiilor), putem afirma că preşedintele României nu mai era capabil
să înţeleagă lumea în care trăia.
„Circurile foamei”
Preocupat de problemele deosebite cu care se confruntau cetăţenii capitalei
României, Nicolae Ceauşescu a iniţiat construirea în Bucureşti, după 1984, a şase complexe
comerciale, botezate ad-hoc de cetăţeni „circuri ale foamei” din cauza marilor cupole
prevăzute în planurile de construcţii. Pentru identificare, Nicolae Ceauşescu a aprobat
denumirea lor în funcţie de strada sau zona în care erau amplasate.
În anul 1988, preşedintele României a inaugurat noul complex comercial de
produse agro-alimentare din cartierul „Floreasca”. Altele urmau să fie date în folosinţă în
1990 („Lujerului”, „Dudeşti”, „Rahova”, „Timpuri Noi” şi „Mureş”) pentru a găzdui, fiecare,
4-6 magazine pentru produsele din carne, 4-5 locaţii pentru vânzarea de peşte, 3-5
magazine de preparate culinare şi mezeluri, 2-5 puncte de comercializare a pâini, un
magazin alimentar cu autoservire, 2-3 magazine pentru lactate şi brânzeturi, 6-14 locaţii
pentru vânzarea de legume şi fructe.24
După lovitura de stat de la 22 decembrie 1989, construcţia marilor complexe
comerciale din Bucureşti a fost sistată din lipsă de fonduri, iar producţia agricolă record a
României din acel an s-a „volatilizat” subit. Bilanţurile raportate lui Nicolae Ceauşescu de
subordonaţii săi în vara şi toamna anului 1989, referitoare recolta obţinută, s-au dovedit a
fi o mare minciună: 18.739.047 tone de grâu şi secară, 4.686.394 tone de orz, 296.432 tone
de orzoaică de toamnă, 71.176 tone de ovăz, 63.829 tone de rapiţă de toamnă, 421.670 tone
de mazăre, 54.215 tone de fasole boabe.25

23

Ibidem, f. 12-14. Deşi nu a făcut nominalizări în discursul său, Nicolae Ceauşescu s-a referit cu siguranţă la restaurantul

„Orizont” din Bucureşti, condus de Vasile Gheorghe. La un control inopinat efectuat în toamna anului 1989, au fost găsite
în magazia restaurantului 3363 kg de carne şi 347 kg de produse din carne. Informaţia respectivă a fost publicată la 17
octombrie 1989 în ziarul „Scînteia” cu scopul de a descuraja specula cu produse alimentare.
24

A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 67/1989, f. 207.

25

Pentru cantităţile de grâu, secară şi orz planificate a fi obţinute în anul 1989 şi cantităţile recoltate până la 1 august

1989, în fiecare judeţ, ibidem, dosar 95/1989, f. 33-38.
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Sistemul de raportare a cantităţilor de produse agricole recoltate s-a dovedit a fi
extrem de nociv atât pentru oamenii obişnuiţi, cât şi pentru membrii structurii de
conducere a Partidului Comunist Român – care s-au „lepădat” rapid, după 22 decembrie
1989, de minciunile pe care le-au spus în anii ’80 cu scopul menţinerii într-un mod
meschin a privilegiilor acordate de Nicolae Ceauşescu.
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ANEXA nr. 1
Mai 1989.
Lista produselor industriale şi activităţilor care au rămas nerentabile la data de 30
aprilie 1989.
Lista produselor industriale şi activităţilor care au rămas nerentabile
la data de 30 aprilie 1989
lei/UM
Nr.
crt.

Preţ de
Preţ de
Cost
livrare producţie realizat
MINISTERUL INDUSTRIEI METALURGICE
1.
Cocs metalurgic
t.
1755
1755
2076
Blum pentru relaminare din
2.
t.
4213
4213
4698
oţel slab aliat
Ţevi pentru cazane
3.schimbătoare de căldură din
t.
24.454
19.940
20.752
oţel calmat
4.
Cocs brichete
t.
2650
2650
3860
5.
Bandaje şi discuri
t.
5588
5588
8167
Material mărunt pentru cale
6.
t.
5965
5965
7224
ferată
7.
Lanţuri miniere
t.
25.821
25.821
29.069
Ţagle pentru relaminare din
8.
t.
4104
3910
4158
oţel slab aliat
MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE ŞI PETROCHIMICE
1.
Furfurol
t.
17.000
17.000
36.348
256.98
2.
Rezorcină
t.
160.000 160.000
0
3.
Metacrilat de metil
t.
37.965
37.965
43.659
Îngrăşăminte chimice NPK cu
4.
t.
5800
5800
7005
atac sulfuric 100% P2O5
5.
Copolimeri ai stirenului sort C
t.
29.700
28.255
34.732
6.
Polipropilenă
t.
13.000
12.305
22.675
100.06
7.
Fire vâscoză
t.
70.880
70.880
7
8.
Cupru electrolitic
t.
62.480
62.480
71.431
MINISTERUL MINELOR
1.
Lignit din carieră
t.
149,2
149,2
152,3
2.
Lignit din subteran
t.
269,0
269,0
322,7
3. Huilă brută de Valea Jiului
t.
451,0
451,0
520,1
4.
Barită preparată
t.
2068
2068
2562
5. Cupru în concentrate
t.
88.565
88.565
93.091
Aur în concentrate auro403.12
6.
t.
390.830 390.830
argentifere
0
Produsul sau activitatea

UM
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Pierderex
321
485
812
1210
2579
1259
3248
248
19.348
96.980
5694
1205
6477
10.370
29.187
8951
3,1
53,7
69,1
494
4526
12.290

Nr.
crt.

Preţ de
Preţ de
Cost
Pierderex
livrare producţie realizat
MINISTERUL PETROLULUI
Ţiţei din producţia internă,
1.livrat de schelele de producţie
t.
839xx
839
1003,2
164,2
petrolieră
MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE
1.
Energie termică
Gcal 137,94
137,94
152,94
15,0
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICAŢIILOR
mii
1. Transportul cu metroul
18.831xxx
lei
CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIUL BUCUREŞTI
mii
1.
Apă potabilă
11.314xxx
lei
mii
128.000x
2. Transport de călători
xx
lei
x Date operative transmise de ministere.
xx Preţul de livrare către rafinării este de 2000 lei/t.;
xxx Pierdere înregistrată în perioada 1 I – 30 IV 1989.
Produsul sau activitatea

UM

 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 35/1989, f. 38.
ANEXA nr. 2
Iunie 1989.
Document intitulat „Îndeplinirea planului de intrări la fondul de stat şi de
contractare a produselor agricole în perioada 1 I – 31 V şi luna mai 1989, comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului 1988”.
Secret de serviciu
ÎNDEPLINIREA PLANULUI DE INTRĂRI LA FONDUL DE STAT ŞI DE
CONTRACTARE A PRODUSELOR AGRICOLE ÎN PERIOADA 1 I – 31 V ŞI LUNA MAI
1989, COMPARATIV CU ACEEAŞI PERIOADĂ A ANULUI 1988
1.

Prevederile de plan privind INTRĂRILE LA FONDUL DE STAT, în perioada
1 I – 31 V şi luna mai 1989, au fost îndeplinite după cum urmează:
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1 I – 31 V 1989
UM
Carne-totalx
(greutate vie)
- bovine
- porcine
- ovine
- păsări
- iepuri
- cabaline

mii t

Plan

Realizări

% faţă
de plan

Realizat
1 I – 31
V 1988

797,8

490,5

61,5

535,9

Luna mai
% faţă
Realiză
de
ri
plan
88,0

55,9

mii t 206,5
141,4
68,5
151,4
21,4
72,9
mii t 433,9
226,3
52,2
243,3
42,1
47,0
mii t 24,0
27,7
115,4
26,3
6,4
101,5
mii t 124,3
91,8
73,9
111,8
17,5
59,1
mii t
6,8
2,2
32,4
2,0
0,4
23,5
mii t
2,3
1,1
47,8
1,1
0,2
25,5
mii
Lapte vacă
14525
6036,0
41,6
5534,5
1774,1
45,0
hl
mil. 1566,
Ouă consum
1218,4
77,8
1226,3
215,0
60,5
buc.
9
Legume
mii t 373,1
290,1
77,8
134,1
170,0
80,3
x Datele de plan la carne sunt cele prevăzute în programul de tăiere.
NOTĂ: Datele operative au fost raportate în conformitate cu conţinutul şi structura
planului aprobat pe perioada 1 I – 31 V şi luna mai 1989.
 A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar 40/1989, f. 171.
ANEXA nr. 3
EXEMPLE
de scrisori adresate conducerii partidului şi rezolvate în cursul semestrului I 1989,
care s-au dovedit întemeiate
ASPECTE DIN INDUSTRIE
1. S-au dovedit întemeiate aspectele sesizate şi propunerile unui inginer de la
întreprinderea de prospecţiuni geologice şi geofizice Bucureşti legate de necesitatea
modernizării aparaturii de prospecţiuni seismice pentru descoperirea de noi rezerve de
petrol şi gaze.
Au fost stabilite unele măsuri în vederea îmbunătăţirii dotării cu aparatură modernă
de cercetare seismică: Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, Ministerul Industriei
Electrotehnice şi Centrala Departament a Geologiei vor urmări realizarea până la 30 aprilie
1989 a cinci vibratoare de 12,5 tf. La faza de prototip, iar până în septembrie 1989 acestea
să fie echipate complet cu componente realizate în ţară. (Extinderea acestor vibratoare este
justificată de creşterea productivităţii muncii, reducerea preţului de cost/km, eliminarea
consumurilor materiale, diminuarea pagubelor produse agriculturii, creşterea puterii de
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rezoluţie a prospecţiunii seismice pentru tipurile de capcane purtătoare de hidrocarburi,
încă nedescoperite).
Trimestrial, Centrala Departament a Geologiei, Ministerul Industriei Construcţiilor
de Maşini şi Ministerul Industriei Electrotehnice să raporteze la guvern asupra stadiului de
realizare a programului de asimilare, fabricare a utilajelor, echipamentului şi aparaturii
pentru activitatea de cercetare geologică şi geofizică.
2. La Mina Livezeni, judeţul Hunedoara, sarcinile de plan pe anul 1988 au fost
realizate în proporţie de numai 50%, această situaţie fiind cauzată în mare măsură de lipsa
de personal muncitor calificat, întreruperile frecvente în funcţionarea instalaţiilor de
transport, precum şi neajunsurile care s-au manifestat în organizarea producţiei şi a
muncii. Şase complexe mecanizate, din care două se găsesc în subteran în zonele
exploatate, şi două combine de abataj sunt neutilizate de mai mult timp. Unele persoane
care au desfăşurat activitate la suprafaţă au fost retribuite pentru muncă în subteran.
Măsuri: în programul de exploatare întocmit pe anul 1989 s-a prevăzut scoaterea
complexelor mecanizate din subteran şi reintroducerea lor în alte abataje; s-a trecut la
recuperarea sumelor băneşti încasate necuvenit, iar directorul minei a fost scos din funcţie
şi sancţionat cu „vot de blam” (de către organizaţia de partid din care făcea parte – n.n.).
3. S-a dovedit întemeiată sesizarea privind o serie de neajunsuri de la Combinatul
de utilaj greu Iaşi, care au influenţat negativ retribuţiile oamenilor muncii. La 15 aprilie
a.c., combinatul înregistra pierderi în valoare de 111,3 milioane lei, principalele cauze fiind:
neîncadrarea în normele de consum aprobate, gradul redus de încărcare a capacităţilor de
producţie (utilaje şi maşini unelte în valoare de peste 200 milioane lei erau utilizate
necorespunzător); nivelul ridicat al rebuturilor din sectoarele calde, indisciplină
tehnologică, nivelul scăzut al calificării forţei de muncă, frecvente încălcări ale disciplinei
muncii, neasigurarea asistenţei tehnice în toate schimburile.
S-au luat măsuri pentru asigurarea desfacerii producţiei combinatului. (La 15 mai
a.c., pentru anul 1989, la producţia export pe relaţia D.C. (devize convertibile – n.n.),
planificată la un nivel de 3,5 milioane dolari, nu era contractat nimic); punerea în
funcţiune până la 15 iunie a.c., la capacitatea proiectată, a maşinilor unelte livrate
combinatului, încărcarea capacităţilor cu sarcini de producţie care să asigure realizarea
planului de producţie marfă şi rentabilizarea activităţii combinatului etc.
4. La întreprinderea „Neptun” – Câmpina, judeţul Prahova, pe primele 4 luni ale
anului curent, la producţia industrială s-a înregistrat o restanţă în valoare de 6.840 mii lei,
productivitatea muncii nu s-a realizat cu 1.717 lei pe o persoană, nerealizări importante
înregistrându-se şi la producţia de export.
Din cercetările efectuate a rezultat că, pe lângă neasigurarea la nivelul necesarului a
unor materii prime şi materiale, nerealizările de plan au fost influenţate şi de unele abateri
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de la tehnologie, de rebutarea unor piese, de neasigurarea ritmică cu semifabricate,
îndeosebi piese turnate, neutilizarea corespunzătoare a maşinilor şi a timpului de lucru.
A fost stabilit un program de măsuri pentru perfecţionarea organizării şi
modernizării producţiei, îndeosebi a liniilor de montaj şi a reductoarelor, precum şi pentru
întărirea disciplinei de producţie.
5. Analizându-se scrisoarea unui inginer de la Întreprinderea de transporturi auto
pentru produse petroliere Bucureşti, care a făcut unele propuneri pentru o mai bună
organizare a transporturilor auto, a rezultat că propunerile privind corelarea indicelui de
utilizare a capacităţii de transport cu productivitatea muncii şi cu gradul de dotare cu
mijloace de transport, modul de stabilire a cotelor de combustibili pentru parcul auto
prezintă importanţă şi s-a stabilit ca, împreună cu specialiştii din Comitetul de Stat al
Planificării şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, să se ia măsuri de
perfecţionare a lor în vederea aplicării în practică.
6. Pe baza sesizărilor unor cetăţeni din oraşul Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi,
privind poluarea apelor pârâului Brebina şi ale râului Motru de către Flotaţia minereurilor
de cupru din satul Mărăşeşti, Centrala Minieră Deva a definitivat soluţiile adecvate pentru
îmbunătăţirea tehnologiei staţiei de pompare a sterilului şi evitarea deversării substanţelor
poluante în apele din zonă.
ASPECTE DIN AGRICULTURĂ
7. La I.A.S. Mînăstirea, judeţul Călăraşi, în anul 1988, ca urmare a slabei activităţi a
conducerii unităţii, activitatea economico-financiară s-a încheiat cu o pierdere de 23
milioane lei, faţă de un beneficiu planificat de 13 milioane lei. Producţia de grâu s-a realizat
în proporţie de 70% faţă de plan, porumb 47%, soia 46%, lapte de vacă 63%, lână 54%, iar
planul la exportul de legume în proporţie de 29%.
Secretariatul Comitetului judeţean de partid Călăraşi a stabilit măsuri pentru
îmbunătăţirea activităţii economice a unităţii. Totodată, directorul întreprinderii a fost
eliberat din funcţie şi sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” (de către organizaţia de
partid din care făcea parte – n.n.), iar directorul Trustului I.A.S. Călăraşi şi contabilul-şef
au fost atenţionaţi, fiind şi sancţionaţi cu diminuarea retribuţiei şi a indemnizaţiei de
conducere cu 10% pe timp de o lună.
8. La Cooperativa Agricolă de Producţie Negomir, judeţul Gorj, în anul 1988
rezultatele economice au fost nesatisfăcătoare – numai 3242 kg porumb ştiuleţi la hectar,
310 kg/ha mazăre faţă de 2860 kg/ha planificat, recolte slabe obţinându-se şi la alte
culturi. Cooperativa deţine numai 1660 ovine, faţă de 2500 prevăzute în plan etc.
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Din cercetarea unor sesizări a rezultat că această situaţie se datoreşte nerespectării
tehnologiilor pentru fiecare cultură, neexecutării la timp a lucrărilor de întreţinere şi
recoltare, a activităţii necorespunzătoare a factorilor de conducere din comună.
Măsuri: primarul comunei a fost eliberat din funcţie, iar preşedintele C.A.P. a fost
sancţionat cu „vot de blam” (de organizaţia de partid din care făcea parte – n.n.). Au fost
sancţionaţi, de asemenea, cu „vot de blam” inginerul-şef, şeful fermei vegetale, fiind
totodată penalizaţi la retribuţie cu 10% pe trei luni, penalizare aplicată şi altor cadre.
Totodată, s-au stabilit măsuri pentru mai buna organizare a activităţii agricole în acest an.
9. La Cooperativa Agricolă de Producţie Aleşd, judeţul Bihor, s-a manifestat lipsă de
exigenţă în folosirea judicioasă a fondului funciar, nerespectarea prevederilor statutare
referitoare la atribuirea loturilor în folosinţă, slaba preocupare pentru încasarea de la
membrii cooperatori a debitelor datorate C.A.P.
Măsuri: preşedintele, inginerul şef şi contabilul şef ai unităţii au fost sancţionaţi de
Plenara Comitetului orăşenesc de partid cu „vot de blam”, fiind totodată, adoptate măsuri
pentru folosirea mai eficientă a terenului şi recuperarea debitelor restante.
10. La Institutul de biologie şi nutriţie animală Baloteşti, Sectorul Agricol Ilfov, din
cauza unor divergenţe existente între cei 3 directori ai unităţii, în institut nu se realiza o
coordonare unitară a unităţii de cercetare şi producţie, ceea ce a favorizat apariţia unor
aspecte de indisciplină şi a unei atmosfere de dezorientare în rândul oamenilor muncii.
În institut existau aparate de import şi indigene care nu funcţionau; din biobaza
institutului şi sectorului de cercetare au fost valorificate în afara fondului de stat, contrar
prevederilor legale, însemnate cantităţi de nutreţuri combinate şi cereale.
Faţă de cele constatate, cei trei directori au fost sancţionaţi cu diminuarea
retribuţiei şi puşi în discuţia comitetului de partid şi a consiliului ştiinţific al institutului,
stabilindu-se măsuri pentru îmbunătăţirea climatului de lucru. De asemenea, s-a dispus ca
aparatura nefolosită să fie pusă în stare să funcţioneze şi redistribuită şi s-a acţionat pentru
combaterea sustragerilor de cereale.
ASPECTE DIN ALTE DOMENII
11. La Întreprinderea de Gospodărie comunală şi locativă Dej, judeţul Cluj, în cadrul
unităţii de industrie mică, ce realizează şi produse destinate exportului, în anul 1988 s-au
înregistrat pierderi de peste 670 mii lei deoarece o serie de articole din lemn (tabureţi,
servantă, masă telefon, seturi bucătărie) au fost realizate la un preţ mai mare decât cel
stabilit.
Pentru îmbunătăţirea rezultatelor economico-financiare ale unităţii, s-au luat
măsuri de asigurare a forţei de muncă corespunzător proceselor tehnologice şi de dotare a
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secţiei de tâmplărie cu utilaje de înaltă productivitate şi încadrarea în preţul de cost stabilit
a tuturor produselor.
12. Cercetându-se scrisoarea semnată de 35 de cetăţeni din comuna Cosmeşti,
judeţul Galaţi, s-a constatat că în urma forării în zona acestei comune a puţurilor necesare
alimentării cu apă a municipiului Tecuci, nivelul apei freatice a scăzut, şi ca urmare
fântânile din satul Cosmeşti au secat.
S-a stabilit ca populaţiei comunei Cosmeşti să i se asigure apă potabilă prin
executarea unor racorduri din conducta de refulare a municipiului Tecuci.
13. 60 de cetăţeni din satul Buciumeni, Sectorul Agricol Ilfov, au cerut ca această
localitate să nu fie arondată la comuna Mogoşoaia, aşa cum au propus organele locale.
Reanalizându-se poziţia în teritoriu a satului Buciumeni, organele în drept au propus
menţinerea ca localitate aparţinătoare oraşului Buftea.
14. 73 de cetăţeni din comuna Jilava, Sectorul Agricol Ilfov, care locuiesc în afara
perimetrului construibil al comunei, exprimându-şi acordul cu programul de sistematizare
a localităţilor rurale, au cerut să nu fie mutaţi în comunele 30 Decembrie şi Măgurele, aşa
cum au preconizat organele locale, deoarece astfel s-ar îndepărta de locurile de muncă,
situate în comuna Jilava şi în municipiul Bucureşti. Analizându-se scrisoarea, de comun
acord cu conducerea Sectorului Agricol Ilfov şi cu petiţionarii, s-a stabilit ca locuinţele
acestora să fie dezafectate pe măsură ce se vor da în folosinţă noi blocuri de locuinţe în
comuna Jilava.
ABATERI CADRE
15. Directorul Întreprinderii pentru industrializarea cărnii Giurgiu a fost înlocuit din
funcţie, fiind trecut în activitatea de execuţie în altă unitate şi sancţionat cu „vot de blam cu
avertisment” pentru încălcarea principiului muncii şi conducerii colective, repetate abuzuri
în relaţiile cu personalul muncitor şi luarea unor decizii ilegale în probleme de personal;
livrarea unor produse din carne fără repartiţie, în alte judeţe sau la unităţi turistice,
vânzarea nelegală a unor utilaje destinate unei investiţii a unităţii etc.
16. Directorul Fabricii mecanice Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, a fost eliberat din
funcţie pentru organizarea necorespunzătoare a activităţii de invenţii şi inovaţii, abateri
privind folosirea fondurilor destinate stimulării inventatorilor şi inovatorilor (în anii 1987
şi 1988 s-a acordat suma de 25.000 lei unor persoane neîndreptăţite la stimulente),
menţinerea unui climat nefavorabil creaţiei tehnice prin stilul său de muncă defectuos.
Totodată, a fost destituit din funcţie şi contabilul şef. Suma acordat unor persoane
neîndreptăţite a fost recuperată de la cei care au dispus plata stimulentelor necuvenite.
17. Preşedintele C.A.P. Lunca, judeţul Teleorman, a fost destituit din funcţie şi
sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru lipsă de grijă faţă de organizarea
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activităţii din sectorul zootehnic, unde ca urmare a neîngrijirii corespunzătoare şi a
furajării defectuoase a animalelor s-a înregistrat un număr mare de mortalităţi.
18. La C.A.P. Moşna, judeţul Iaşi, preşedintele C.A.P., inginerul şef şi un şef de
fermă au fost sancţionaţi cu „vot de blam”, iar inginerul şef a fost schimbat şi din funcţie,
fiind destituit şi contabilul şef, pentru acordarea de retribuţii în mod nelegal, cumpărarea
de produse din CAP la preţuri mai mici decât cele stabilite, neglijenţe în zootehnie care au
cauzat mortalităţi, şi pentru nereguli în gestionarea bunurilor unităţii. Totodată, un
prejudiciu adus C.A.P., în valoare de peste 56.400 lei, a fost recuperat de la cei vinovaţi, iar
pentru unele fapte penale au fost sesizate organele de stat.
19. Directorul Întreprinderii comerciale de stat mixte din oraşul Anina, judeţul
Caraş-Severin, a fost destituit din funcţie şi sancţionat cu „interzicerea pe timp de 2 ani de
a ocupa funcţii de conducere pe linie de partid şi de stat”, iar contabilul şef a fost
sancţionat cu „vot de blam” pentru lipsă de control asupra activităţii gestionarilor privind
păstrarea şi manipularea fondului de marfă şi a ambalajelor, precum şi pentru neluarea
tuturor măsurilor necesare de recuperare a pagubelor aduse avutului obştesc. Totodată, s-a
acţionat pentru recuperarea tuturor pagubelor, care, la sfârşitul anului 1988, reprezentau
un sold de 2.515 mii lei.
20. Preşedintele Cooperativei Meşteşugăreşti „Unirea” din comuna Bolintin Vale,
judeţul Giurgiu, a fost destituit din funcţie şi sancţionat pe linie de partid cu „Suspendarea
dreptului de a fi ales în organele de conducere ale partidului sau de a fi numit în funcţie de
conducere pe linie de stat pe timp de 5 ani”, iar secretarul de partid a fost eliberat din
funcţie şi sancţionat cu „vot de blam” pentru grave nereguli constatate în activitatea de
producţie şi evidenţa contabilă a unităţii (întocmirea de documente cu date nereale,
modificări de acte etc.), care au creat condiţii pentru prejudicierea avutului obştesc prin
sustragerea de materiale. Totodată, s-a stabilit continuarea cercetărilor de către organele
de stat în vederea recuperării tuturor prejudiciilor aduse unităţii.
21. Conducerea Întreprinderii de legume-fructe Dolj, pe primele 9 luni ale anului
1988 a raportat cifre ireale cu privire la realizarea sarcinilor de plan în valoare de 17,3
milioane lei şi ca urmare, făcându-se plăţi ilegale în sumă de 299.233 lei.
Măsuri: au fost recuperate sumele plătite ilegal, directorul unităţii a fost sancţionat
cu „vot de blam cu avertisment”, destituit din funcţie şi trimis să lucreze într-o unitate
agricolă ca inginer agronom. Au mai fost sancţionate pe linie de partid şi administrativă
alte 7 cadre cu diferite funcţii de conducere în întreprindere.
22. Directorul Întreprinderii de administrare a grupurilor sociale şi cantinelor din
cadrul Centralei Antrepriză Generală Construcţii-Montaj Bucureşti a fost destituit din
funcţie şi sancţionat cu „vot de blam cu avertisment” pentru că a folosit forţă de muncă,
mijloace de transport şi materiale din unitate la amenajarea locuinţei sale şi a dispus în
mod abuziv să se acorde premii unor muncitori care au prestat activităţi în interesul său.
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23. Primarul şi vicepreşedintele Biroului executiv al Consiliului popular al comunei
Fundeni, judeţul Călăraşi, au fost destituiţi din funcţii şi sancţionaţi cu „vot de blam cu
avertisment” pentru lipsă de preocupare faţă de realizarea planului economic în profil
teritorial, indiferenţă faţă de îndeplinirea planului de contractare şi achiziţionare a
produselor agroalimentare de la populaţie şi închirierea unor terenuri la proprietari de oi
particulari, cu domiciliul în Bucureşti. A mai fost eliberat din funcţie şi sancţionat cu „vot
de blam cu avertisment”, preşedintele CUASC Fundeni, pentru lipsă de răspundere şi
superficialitate în îndeplinirea sarcinilor încredinţate.
24.07.1989
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ANEXA nr. 4
MINISTERUL AGRICULTURII - SECRET Nr. 01702 din 2 VIII 1989 Exemplar unic
CENTRALIZATORUL
lucrărilor agricole la data de 1 august 1989
Sector
socialist

Denumire indicatori

I.A.S.

C.A.P.
1.951.537
1.933.412
99
5720
8113
+ 2393

18.739.047
134
18.739.047

335.787
335.286
99
6400
8533
+ 2133
2.176.00
0
2.861.156
131
2.861.156

642.162
642.162
100
6707
7360
+ 653
4.248.900
4.686.394
110

207.107
207.107
100
7260
7658
+ 398
1.514.400
1.586.076
105

Recoltat GRÂU + SECARĂ
suprafaţa - hectare
producţia medie – kg/ha

Plan
Realizat
%
Plan
Realizat
Diferenţe

2.309.500
2.209.848
99
5818
8184
+ 2366

Plan

13.962.000

producţia totală - tone

Realizat
%
producţia totală livrată la fondul de stat
Recoltat ORZ
Plan
suprafaţa - hectare
Realizat
%
Plan
producţia medie – kg/ha
Realizat
Diferenţe
Plan
producţia totală - tone
Realizat
%
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11.666.700
15.685.913
134
15.685.913
410.271
410.271
100
6400
7103
+ 703
2.570.200
913.988
113

Denumire indicatori
producţia totală livrată la fondul de stat
Recoltat ORZOAICĂ DE TOAMNĂ
Plan
suprafaţa - hectare
Realizat
%
Plan
producţia medie – kg/ha
Realizat
Diferenţe
Plan
producţia totală - tone
Realizat
%
producţia totală livrată la fondul de stat
Recoltat MAZĂRE
Plan
suprafaţa - hectare
Realizat
%
Plan
producţia medie – kg/ha
Realizat
Diferenţe
Plan
producţia totală - tone
Realizat
%
producţia totală livrată la fondul de stat

Sector
socialist
4.686.394

I.A.S.

C.A.P.

1.586.076

913.988

57.896
57.896
100
4200
5120
+ 920
239.000
296.432
124
296.432

9700
9700
100
4600
5490
+ 890
41.400
53.253
129
53.253

47.244
47.244
100
4100
5027
+ 927
193.300
237.511
123
237.511

98.649
98.419
99
2600
4284
+ 1684
260.000
421.670
162
421.670

17.223
17.173
99
2700
4381
+ 1681
47.200
75.229
159
75.229

75.610
75.430
99
2570
4244
+ 1674
196.300
320.146
163
320.146
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ANEXA nr. 5
Iulie 1989.
Clasamente la producţiile medii realizate la grâu şi orz, în fiecare judeţ, în anul
1989.
CLASAMENTUL FINAL
pe judeţe şi producţiile medii realizate la GRÂU
- 29 iulie 1989 Judeţul
1. Brăila

kg/ha
9110

Judeţul
22.
Giurgiu

2. Olt

8510

23.
Tulcea

8267

24.Cluj

9095

8246

25.
Suceava

8092

Sect. Agr.
3.
Ilfov
4. Arad
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kg/ha
8100
8095
[Consemnare manu:]
8024

Judeţul
5. Timiş

kg/ha
8214

Constanţa
6.

8210

Teleorman
7.
8.
Botoşani
9. Bihor
10.
Prahova
Dâmboviţa
11.
Satu
12. Mare
13.
Călăraşi
14. Iaşi

8190
[Consemnare manu:]
8011
8185
8165
8160
[Consemnare manu:]
8010
8160
[Consemnare manu:]
8023
8155
8150
8145

15.Galaţi
16.
Ialomiţa
17.Dolj
Mehedinţi
18.
19.Argeş
20.
Buzău
21.
Mureş

8140
8140
8125
[Consemnare manu:]
8022

Judeţul
26.
Vâlcea
Bistriţa27.
Năsăud

kg/ha
8085

28.
Neamţ

8075

29.
Bacău
30.
Sălaj

8072
8072

31.
Braşov

8067

32.
Sibiu

8065

8081

33.Gorj
34.Alba
Caraş35.
Severin
Maramureş
36.
Hunedoara
37.

8064
8060

38.
Covasna

8046

8056
8055
8052

8122

39.
Vaslui

8114
8110
[Consemnare manu:]
8008
8105

Harghita
40.

8042
[Consemnare manu:]
a fost secetă
8031

41.
Vrancea

8018

CLASAMENTUL
pe judeţe şi producţiile medii realizate la ORZ - 31 iulie 1989 Judeţul
1. Olt
2. Timiş

kg/ha
7982
7655

3.
S. A. Ilfov

7650

4. Dolj
5.Călăraşi
Dâmboviţa
6.
7. Arad
Constanţa
8.
9.Giurgiu
10.Brăila
11.Argeş

7605
7590
7525
7523
7511
7510
7509
7506

Judeţul
Botoşani
22.
Maramureş
23.
Bistriţa24.
Năsăud
Satu
25. Mare
26.
Braşov
27.Gorj
28.
Tulcea
Mehedinţi
29.
30.
Vrancea
31.
Vâlcea
32.Cluj
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kg/ha
7025
7025
7021
7020
7020
7020
7016
7011
7010
7010
7007

Judeţul
12.
Prahova
13.
Ialomiţa
Teleorman
14.

kg/ha
7505
7501
7500

15.Bihor

7245

Hunedoara
16.
17.
Suceava
18.Sibiu
19.
Mureş
20.Alba
21.
Covasna

Judeţul
Harghita
33.
34.Iaşi
35.
Vaslui
Caraş36.
Severin
37.
Galaţi
38.
Bacău
39.
Buzău
40.
Neamţ
41.Sălaj

7112
7100
7064
7056
7050
7041

kg/ha
7006
7005
7005
7005
7005
7004
7004
7003
7002
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UNITATEA EUROPEANĂ VS UNITATEA POLITICĂ
A LAGĂRULUI SOCIALIST: O COMPETIŢIE EŞUATĂ
Lector univ. dr. Andi Mihail BĂNCILĂ*

Abstract: The reconstruction of Europe after the Second World War was the major objective announced
by both of the ideological blocks formed in post war Europe. The economic component became one of their
main priorities, giving birth to a new competition besides the military one. The main actors of this
confrontation were the two organizations formed in the two blocks E.E.C. and C.O.C.E.C.O.M. The
confrontation was tight and was accompanied by political propaganda which, in the end, saw the most
rational of the two actors gain the upper hand.
Keywords: CMEA, COCECOM, EEC, economic integration, the Cold War.
Cuvinte-cheie: CMEA, COCECOM, EEC, integrarea europeană, Războiul Rece.

Sfârşitul celui de-al doilea război mondial a lăsat urme adânci pe harta Europei.
Puterile învingătoare au trasat încă din timpul desfăşurării ostilităţilor noile frontiere ale
lumii postbelice. „Bătrânul Continent” locul unde pe durata desfăşurării conflagraţiei se
comiseseră atrocităţi greu de imaginat pentru secolul XX era departe de a deveni o lume
paşnică iar crearea noului sistem internaţional a adus cu sine şi o nouă redimensionare a
acestui spaţiu. Uniunea Sovietică greu încercată în timpul războiului era dornică de
răzbunare şi dispusă de orice pentru a îşi apăra prada iar confruntarea politică între cele
două blocuri s-a extins în decurs de numai 2 ani de la sfârşitul războiului şi în zona
economicului.
Statele Unite ale Americii îşi asumau noua postură de lider al lumii democrate şi
conştientizau faptul că acest lucru se presupune a fi consolidat nu doar prin forţa armelor
ci mai ales în plan economic. Secretarul de stat George Marshall1 va propune preşedintelui
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George Marshall, fost ofiţer de carieră ulterior devenit diplomat, a îndeplinit funcţia de Secretar de Stat în perioada

1947- 1949 când va iniţia celebrul plan de reconstrucţie a Europei care îi va purta numele.
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american instituirea unui plan de urgenţă de ajutorare a statelor europene pentru a
preveni o destabilizare a lor şi efectiv o extindere a influenţei sovietice mai departe de
limita fixată în cadrul Tratatului de la Yalta şi reconfirmată în Tratatul de la Posdam. Acest
deziderat era posibil doar ca urmare a unui consens general între statele din vestul
Europei, care trebuiau să înţeleagă foarte repede că fără o normalizare a relaţiilor dintre
ele este imposibil să rezişti unei presiuni din ce în ce mai puternice din partea URSS-ului.
Statele Unite ale Americii vor juca rolul de catalizator pentru societăţile democratice din
spaţiul vest european şi vor readuce în atenţia liderilor politici ideea de unitate europeană
ca unică alternativă pentru reconstrucţia economiilor distruse de război.
Crearea unei unităţi economice şi sociale europene are fundamente foarte vechi,
care îşi au originile în idealul promovat timp de aproape 500 de ani de „Pax romana”.
Imperiul Roman a rămas peste veacuri modelul de unitate politică ce se dorea promovat în
condiţiile în care divergenţele dintre noii centri de putere se accentuau vizibil. Carol cel
Mare este primul din seria celor care au dorit să refacă unitatea imperială romană la
moartea sa el reuşind să realizeze statul model care se apropia foarte mult de ceea ce se
dorea a fi realizat. Sfântul Imperiu Roman de neam German reprezintă o a doua creaţie a
începutului evului mediu şi la fel ca şi predecesorul său a rămas pentru foarte mult timp un
model de organizare politico-administrativă ce şi-a pierdut din importanţă însă în
momentul în care liderii religioşi au hotărât realizarea unei schisme în interiorul bisericii
romane, factor decisiv în lupta surdă pentru putere a acelor timpuri. Napoleon Bonaparte
împăratul Franţei în perioada scurtei sale domnii a visat la realizarea unui imperiu
european, plan care însă a eşuat ca urmare a conflictului de interese dintre mai marii
timpului, cărora ideea de unitate europeană le dădea fiori.
Acest ideal de unitate socio-culturală în primul rând şi mai apoi politică promovat
de statele vest occidentale este fondată în baza conceptului identităţii europene unice ce
cuprinde nu doar un patrimoniu de elemente culturale foarte vechi, realizate în baza unei
interdependenţe accentuate între state ci şi conceptul de „unitate în diversitate”. Teoriile
filozofice ce propuneau beneficiile imediate aduse de realizarea unui proiect social bazat pe
ideologii utopice de tip socialist, liber- schimbist sau quaquer-ist îşi vor găsi materializarea
în primul proiect pan-european „Directoratul European” consimţit de către puterile
învingătoare în războaiel napoloniene în cadrul Congresului de la Viena din 1815. Proiectul
cunoscut sub numele de „Concertul European” a gestionat în condiţii foarte bune o serie de
crize de pe cuprinsul continentului european2.

2

Concertul European a reuşit să menţină un climat de pace pentru o perioadă de aproape 100 de ani reuşind să

gestioneze probleme ce ţineau de noua ordine impusă. În acest fel s-a reuşit rezolvarea Problemei belgiene la 1830,
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1896, organizarea acţiunii commune a statelor europene împotriva „boxerilor” chinezi în anul 1900 precum şi rezolvarea
crizei macedonene din 1903-1904.
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În perioada interbelică o serie de gânditori importanţi au reluat această idee
aducând-o în atenţia publicului larg. Richard Kalergi, Aristide Briand, Leon Blum, Gaston
Rion, Konrad Adenauer, sau Contele Sforza sunt doar câţiva dintre cei care au realizat
faptul că doar prin unitate Europa va reuşi să joace în continuare un rol important pe
scena politică internaţională.
Cel de-al doilea război mondial, prin imensele sale pagube de vieţi omeneşti şi
bunuri materiale, a ajutat statele europene să conştientizeze faptul că această unitate mult
dorită este realizabilă doar pe cale paşnică. Konrad Adenauer împreună cu Chareles de
Gaulle au avut înţelepciunea de a pune în practică un nou proiect de unitate europeană cu
totul diferit de ceea ce se încercase până în acel moment. Clasa politică a statelor europene
realizase chiar dacă nu în întregine faptul că o Europă divizată este vulnerabilă în faţa
presiunilor venite din exterior mai ales din partea celor două superputeri SUA şi URSS.
Diminuarea sferei de influenţă europene atrăgea după sine şi apariţia unor noi provocări în
ceea ce privea securitatea economică a statelor iar lipsa unui consens în privinţa politicii
economice putea să provoace un adevărat dezastru pentru economiile lor şi aşa foarte
slăbite de război. Părinţii fondatori ai Comunităţii Economice Europene au realizat faptul
că numai împreună puteau şterge urmările sângerosului război şi au decis într-o primă
fază crearea unei pieţe fără taxe vamale la oţel şi cărbune două dintre produsel
indispensabile refacerii.
Tratatul de la Roma poate fi considerat actul de naştere al actualei Uniuni
Europene. Proiectat încă de la început pentru a funcţiona Comunitatea Economică
Europeană a reuşit să implementeze cu succes politici economice şi sociale comune asupra
cărora s-au aplecat cei mai importanţi gânditori ai vremii indiferent de ţara de origine.
Textul tratatului care urma să reglementeze noile relaţii ce se instituiau între statele vest
europene a fost semnat în sala Horaţilor şi Curitaţilor din Palatul Conservatorilor din
Roma. Şedinţa comună a celor şase state fondatoare a început la ora 18.00 cu discursul lui
Konrad Adenauer3:
„Cu puţin timp în urmă erau mulţi care considerau irealizabil acordul pe care noi
îl consacrăm oficial astăzi. Voinţa de unificare a Europei a fost adormită mult timp dar
optimiştii şi nu pesimiştii sunt cei care au dreptate4”.
Între cei care au avut o contribuţie însemnată la redactarea tratatului un loc
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unele dintre cel mai importante momente ce au succedat sfârşitului sângerosului război. Alături de semnarea ca
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important îl ocupă diplomatul belgian Paul Henri Spaak5, care va puncta foarte bine ideea
de evoluţie controlată a noii comunităţi economice europene ce se creea în acele momente:
„este cea mai mare transformare voluntară şi dirijată din istorie”.
Sub deviza „Şase popoare o singură familie pentru binele tuturor” Tratatul de la
Roma a promovat o idee cu totul diferită faţă de varianta de comunitate economică
europeană propusă de statele din Blocul Estic. Ideea de egalitate în drepturi pornea de la
concepte unanim acceptate de statele semnatare ale acestui tratat. În articolul 2 este
enunţat scopul fondării acestei noi structuri:
„Comunitatea are drept misiune, prin instituirea unei pieţe comune şi prin
apropierea progresivă a politicii economice ale statelor membre să promoveze o
dezvoltare armonioasă a activităţilor economice în întreaga Comunitate, o extindere
continuă şi echilibrată o stabilitate crescută, o ridicare accelerată a nivelului de viaţă şi
relaţii mai strânse între statele pe care le reuneşte6”.
Francois Mitterrand afirma în anul 1975 faptul că: „Astăzi Europa se face şi se
desface în jurul Germaniei”, pentru ca numai 8 ani mai târziu să-şi nuanţeze declaraţia
scoţând în evidenţă faptul că noua construcţie europeană nu se mai putea realiza în afara
binomului Franţa-Germania: „Franţa şi Germania sunt cele care trebuie să construiască
fundamentele unei înţelegeri din ce în ce mai solide” 7.
Referitor la ideea de piaţă comună acelaşi preşedinte francez Francois Mitterrand a
extins ideea de integrare ca parteneri economici şi statele socialiste din blocul estic
membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER) precum şi a acelor actori
consideraţi neutri sau nealiniaţi:
„Franţa socialistă va susţine intrarea în Piaţa Comună a ţărilor care îşi vor
diminua influenţa imperialismului american şi vor ajuta dezvoltarea socialismului, de
exemplu în Iugoslavia, Finlanda, Suedia şi ulterior în ţările actuale membre al
COMECON8”.
Tot preşedintele francez a fost cel care a susţinut depăşirea barierelor ideologice ce
au dus în trecut la separarea continentului în două zone distincte nu doar din punct de
vedere politic ci şi economic. Sub sloganul „Depăşiţi Ialta” el a reiterat conceptul de
reunificare pe cale paşnică a continentului:
„Diviziunea actuală între cele două părţi ale Europei este o frontieră de
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Cantemir”, Nr. 11, Ed. Infomarket, Braşov, 2010, online http://www.universitateacantemir.ro/Cercetare/documente
/BULETIN_STIINTIFIC_NR_11_2010.pdf#page=119.
8

Joxe Pierre, Francois Mitterrand, Un socialisme du posible, Ed. Le Seuil, Paris, 1970, p. 172.

180

circumstanţe, iar dacă istoria este multiplă geografia este una singură9”.
Dacă ar fi să facem referire doar la realizările statelor din Piaţa Comună nu am reuşi
să înţelegem fenomenul în ansamblu şi ar fi foarte greu de identificat cauzele care au dus în
final la reuşita acestui proces de integrare economică. Miracolul economic al anilor ’60
avea să se sfârşească brusc în momentul în care efectele celor două crize petroliere din anii
’70 s-au resimţit în statele vest occidentale. Competiţia între economiile naţionale a
devenit acerbă pe măsură ce criza reducea considerabil cererea de produse. În aceste
condiţii multe dintre statele membre ale pieţei comune au adoptat o serie de măsuri
protecţioniste şi au iniţiat condiţii dure de reformă bugetară, mergând chiar şi până la
retragerea monedelor naţionale din Sistemul Monetar European, cum a fost cazul Franţei
în anul 1983.
Soluţia relansării Comunităţii Economice Europene (CEE) a venit tot de la liderii
celor două ţări „pilon” Franţa şi Germania, care au reuşit să implementeze cu success o
serie de reforme între care merită amintite reglementarea contribuţiei Marii Britanii la
bugetul comun, reforma instituţiilor europene, precum şi lansarea programului european
de cercetare Esprit. Ca o continuare a reformelor iniţiate în anul 1984 s-a dezvoltat un alt
program integrat de cercetare şi cooperare tehnologică denumit Eureka10.
Actul ce avea să pecetluiască evoluţia CEE către Uniunea Europeană (UE) de astăzi
a fost Tratatul de la Maastricht adoptat în noiembrie 1993 cu mari greutăţi. Noul tratat
punea bazele implementării unei politici monetare comune ce avea drept scop
introducerea în circulaţie a unei monede unice pentru toate statele membre ale viitoarei
zone Euro. Acelaşi tratat avea în vedere reglementarea unor probleme ce ţin de conturarea
unei politici externe şi de securitate comune precum şi crearea unei identităţi pentru toţi
locuitorii acestui spaţiu, cetăţenia europeană. Acest tratat în viziunea politicienilor
conservatori şi a unei mari părţi a populaţiei era considerat radical şi făcea atingere
principiilor suveranităţii naţionale. Din aceste considerente adoptarea lui de către toţi
membrii a fost greoaie, în Franţa el fiind ratificat prin votul a doar 51,05% din cei prezenţi
la vot iar în Danemarca a mai fost nevoie de o a doua rundă pentru a pute trece.
Blocul statelor de democraţie populară condus de Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste a pus bazele unui comitet de sprijin reciproc şi întrajutorare ce avea drept unic
scop respingerea aplicării planului Marshal în statele intrate în sfera de influenţă a
Moscovei. Cu toate că a fost fondat pentru a desfăşura activităţi economice comune în
perioada 1949-1955 a avut o existenţă pur formală, justificată doar prin raţiuni politice.
Majoritatea relaţiilor economice ce aveau loc în cadrul Lagărului comunist se încheiau
9
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doar la nivel bilateral, organizaţia doar consemnând aceste acte de voinţă ale ţărilor
membre. În lipsa unei activităţi economice propriu zise statele membre se concentrau
asupra activităţii propagandistice ce avea drept scop nu promovarea instituţiei aşa cum ar
fi fost firesc, ci denigrarea adversarilor ideologici membri ai celuilalt bloc. Sistemul
promovat în interiorul organizaţiei era cel al unei economii centralizate în care statul putea
decide după propria voinţă nevoile de dezvoltare ale economiilor naţionale. Activitatea
economică desfăşurată de ţările blocului vestic era caracterizată astfel:
„Capitalismul contemporan este un capitalism muribund, intrat în putrefacţie, el
este în declin, la apusul său şi se îndreaptă implacabil spre sfârşitul său inevitabil. În
contrast cu asta tânărul sistem socialist plin de vitalitate păşeşte pe calea înfloririi şi
dezvoltării sale continue11”.
R. Szawlowski va aborda problema fiabilităţii sistemului economic promovat de
CAER în raport cu piaţa comună a statelor vest europene. În articolul „Some comments on
Grzybowski’s socilalist Commonwealth12” apărut în numărul din aprilie 1965 al revistei
„Soviet Studies” a încercat să risipească orice urme de îndoială că sistemul centralizat est
european ar funcţiona mai bine decât sistemul economic al statelor democratice din apus.
El subliniază faptul că termenul de Commontwealth este utilizat greşit de autorul acestei
cărţi din mai multe motive însă pe departe cel mai însemnat îl reprezenta lipsa de unitate
în adoptarea deciziilor între cei doi gigantici ai lumiii comuniste URSS şi China.
Existenţa celor doi factori catalizatori produce o rupture în interiorul blocului
comunist, ruptură amplificată de încercările celor două părţi de a atrage noi partizani de
partea lor. Ruptura a devenit vizibilă după moartea lui Stalin în momentul în care Hruşciov
a ales să iniţieze o serie de reforme, care au devenit pretext pentru partea chineză pentru a
oficializa ruptura.
Această dispută s-a transpus şi în plan economic, cele două superputeri reducânduşi activitatea economică una cu cealaltă. Albania şi ea nemulţunită de poziţia de
inferioritate în care se regăsea în raport cu celelalte state socialiste, a fost prima care a
părăsit corabia şi s-a raliat politicii dictate de la Beijing. De partea cealaltă URSS s-a
străduit să profite de proasta vizibilitate pe care o avea China faţă de proprii vecini şi a
încercat să atragă în organizaţie state din Asia, primul stat membru al CAER din afara
Europei devinind Mongolia în anul 1962.
Lipsa de viziune în privinţa evoluţiei ulterioare a organizaţiei a devenit evidentă în
momentul în care CEE a început să integreze în noua structură şi instituţii
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nonguvernamentale în timp ce CAER-ul s-a grăbit să le interzică. Aceste asociaţii precum
cea a Federaţiei Mondială a Sidicatelor, a tinerilor, a metalurgiştilor, a minerilor sau
oamenilor de ştiinţă au reuşit să preia o parte a problemelor cu care se confruntau statele
contribuind decisiv la creşterea unităţii de grup prin schimbul de informaţii specifice
domeniilor lor de activitate.
Relaţiile pe care liderii statelor membre CAER le încurajau erau pur formale şi
propagandistice fără a avea nici o intenţie de a desfăşura activităţi constructive împreună
mai exact de cercetare tehnologică. Mai mult decât atât cu toate că scopul celor două
organizaţii era similar, modul în care fiecare dintre ele alegea să se reprezinte era complet
diferit. Dezvoltarea nivelului de viaţă al populaţiei reprezenta o prioritate imediată pentru
ambele blocuri însă liderii statelor din CAER au fost mult mai preocupaţi de construirea
socialismului în lume decât de problemele economice cu care se confruntau economiile lor
naţionale.
În privinţa soluţiilor pe care au ales să le utilizeze cei doi actori pentru realizarea
dezideratului propus se observă deosebiri majore, materializate în soluţii lipsite de
raţionalitate şi foarte greu de pus în practică din partea liderilor statelor din blocul estic, în
timp ce politicienii CEE a venit cu soluţii adaptate timpului, care chiar dacă uneori au
trebuit să fie impuse prin intermediul dictaturii majorităţii au fost suficient de simple
pentru a se putea realiza practic.
CAER-ul a propus o serie de măsuri de refacere economică însă un loc aparte l-a
avut conceptul raţionalizării bunurilor, serviciilor şi schimburilor comerciale care a impus
nu o dictatură a majorităţii ca în cazul celuilat bloc ci una a unui singur stat URSS. În acest
sens a fost promovată intens problema politicii de coordonare a planurilor economice de
cooperare şi specializare precum şi de diviziune a muncii. Toate aceste măsuri în viziunea
liderilor comunişti ar fi determinat optimizarea producţiei şi schimburilor economice între
statele membre13. În acest sens statele dezvoltate din punct de vedere economic au pus la
dispoziţie în mod gratuit celorlaţi membrii documentaţie tehnică, brevet de invenţie
precum şi experţi în utilizarea acelor tehnologii. Utilizarea în comun a bunurilor sau
resurselor naturale ale celorlalte state a devenit un alt pretext de nemulţumire în special
pentru statele sărace care se şi vedeau în postura de colonii furnizoare de materii prime.
Disputa a devenit evidentă în momentul în care URSS a încercat să impună
României realizarea unei zone economice preponderant agrare împreună cu Bulgaria
căreia i s-ar fi ataşat şi o mică parte din sud-vestul Ucrainei Sovietice, lucru care era
perceput de autorităţile de la Bucureşti ca pe o restricţie în calea liberei dezvoltări
economice şi ca pe un atentat la suveranitatea şi integritatea statului român 14. Această
13
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iniţiativă a specializării economice cunoscută în epocă sub denumirea de Planul Valev a
fost puternic combătută în presa românească chiar şi în condiţiile în care gestul său ar fi
putut fi interpretat de partea sovietică ca un gest de rebeliune. În articolul apărut în revista
„Viaţa Economică” din 12 iunie 1964 partea română adoptă o poziţie fermă la propunerea
URSS privind crearea de regiuni transnaţionale de dezvoltare economică:
„Asemenea teze sînt menite să ofere suport teoretic unor propuneri care comportă
implicaţii economice şi politice dintre cele mai serioase fiind de natură să ştirbească grav
independenţa şi suveranitatea naţională a ţărilor membre”.
Emanciparea românească faţă de Moscova s-a manifestat în cele mai diverse
modalităţi, pornind de la acţiuni de frondă din perspectivă culturală şi morală, prin
încălcarea unor directive sovietice privind evocarea de personalităţi interbelice şi până la
condamnarea unor decizii politice neinspirate ale URSS. Acţiunea desfăşurată de Gogu
Rădulescu în plenul Conferinţei mondiale de comerţ din cadrul Organizaţiei Naţiunilor
Unite (ONU), a fost considerată a fi un puternic afront când această l-a menţionat într-un
discurs oficial pe marele nostru diplomat şi ministru de externe al perioadei interbelice
Nicolae Titulescu.
John Michael Montias autor al articolului „Background and origins of the
Rumanian dispute with COMECON15” aduce în atenţie faptul că majoritatea fondurilor cu
care sovieticii contribuiseră la crearea societăţilor mixte româno-sovietice, cunoscute sub
denumirea de „sovrom-uri”, erau în fapt bani româneşti sustraşi cetăţenilor români de
naţionalitate germană sau proveniţi din plata despăgubirilor de război plătite de România.
Sumele pe care statul român fusese obligat să le achite erau înrobitoare şi ajungeau să
reprezinte aproape jumătate din volumul cheltuielilor publice programate a fi executete
din fonduri de la bugetul de stat16. În ceea ce priveşte cuantumul sumelor confiscate
cetăţenilor de naţionalitate germană suma oficială amintită se apropie de 200 milioane de
dolari SUA17. În acelaşi cadru funcţional sovieticii vor căuta să impună statelor satelit un
tip de comportament economic total dezavantajos pentru acestea prin care să exporte
materii prime la preţuri fixe mult sub preţul mondial al acelor produse. În anii ce au urmat
sfârşitului războiului România a fost obligată să exporte în URSS petrol şi produse
petroliere la preţuri cu până la 26% mai mici decât cotaţiile internaţionale.
Urmând modelul deja brevetat de Marshall, URSS va iniţia un plan de sprijin a
ţărilor membre ale CAER prin acordarea de împrumuturi în bani sau prin livrarea de
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materii prime şi tehnologie necesare reconstrucţiei economiilor distruse de război.
Inechitatea va continua să domine relaţiile dintre statele membre unele dintre acestea fiind
vizibil avantajate de partenerul sovietic, reuşind în acest fel să provoace noi motive de
nemulţumire. România a fost în mod evident dezavantajată ei fiindu-i repartizate fonduri
şi materii prime în cuantum de numai 10 dolari/ cap de locuitor, în timp ce vecinului
nostru de la sud de Dunăre i-au fost acordate împrumuturi de 73 dolari/ cap de locuitor,
iar pentru celelalte state sume vizibil mai mari decât pentru ţara noastră (38 dolari pentru
Ungaria, 33 dolari pentru Polonia şi 78 dolari pentru Germania Democrată. Împrumuturile
pe care partenerul sovietic le plasa României nu făceau altceva decât să îndatoreze ţara
noastră şi mai tare, deoarece marea majoritate a sumelor ce le primea România erau
direcţionate către întreprinderile mixte româno-sovietice, adevărate găuri negre pentru
economia românească. Din cele 94 milioane dolari acordate României în intervalul 19451955 marea majoritate a lor s-au întors în URSS sub forma contribuţiei româneşti la
capitalul sovromurilor18.
Prima disfuncţionalitate majoră care avea să scoată în evidenţă proasta funcţionare
a sistemului economic din blocul estic a ieşit în evidenţă la jumătatea anilor ’50 când s-au
făcut intervenţii directe asupra statelor membre de a achiziţiona produse industrial din
cadrul lagărului comunist cu predilecţie din ţările puternic industrializate. S-a încercat
impunerea unui sistem comercial care dezavantaja în mod clar statele mai puţin dezvoltate
economic din organizaţie care erau forţate să achiziţioneze produse industrial fabricate în
Cehoslovacia Germania Democrată sau în URSS. La schimb statele mai puţin dezvoltate
economic ar fi trebuit să furnizeze produse alimentare cu o valoare comercială net
inferioară, care ar fi determinat crearea unui decalaj commercial important. Deficitul
comercial pe care l-ar fi înregistrat acestea putea fi redus prin exportul de materii prime
neprelucrate cu valoare comercială la fel de mica. Acest inconvenient a produs un adevărat
război comercil între statele lagărului socialist care au început să recurgă la adoptarea unor
seturi de politici protecţioniste. România una dintre ţările slab dezvoltate economic şi-a
concentrat atenţia spre dezvoltarea de linii de producţie proprii pentru a-şi fabrica
maşinile şi mare parte din utilajele de care avea nevoie, în detrimental importurilor pe care
le făcea în special din Cehoslovacia. Partenerul ceh va proceda în consecinţă refuzând să
mai importe produse petroliere prelucrate din România, ba mai mult s-a reorientat
inclusiv pentru importurile de ţiţei brut spre URSS19.
În cadrul celei de-a şaptea sesiuni a CAER din mai 1956 relaţiile încordate dintre
statele membre s-au acutizat. Nici una dintre părţile implicate (blocul statelor dezvoltate în
conflict direct cel al economiilor în formare) nu erau pregătite să accepte nici un fel de
18
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concesii. La acest congres s-a adus în discuţie necesitatea specializării producţiei din
statele socialiste în aşa fel încât o parte a producţiei de utilaje industriale, dar mai ales
maşini să fie redirecţionate către statele mai puţin dezvoltate. Se intenţiona ca produsele
cu un nivel de prelucrare mai mic care nu necesitau utilizarea unei tehnologii sofisticate de
producţie, precum tractoarele, autocamioanele cu gabarit mic sau rulmenţii cu role să se
producă în ţările mai puţin dezvoltate. Aplicarea acestui proiect a întâmpinat dificultăţi din
partea ambelor tabere care vedeau în încheierea unui astfel de acord o importantă pierdere
şi totodată un pas înapoi. Ţările mai puţin dezvoltate se cosiderau a fi nedreptăţite pentru
că procesul lor de modernizare a economiilor proprii era trecut pe linie moartă, urmând să
treacă la fabricarea unor componente uzate moral şi cu valoare adăugată destul de mică,
iar grupul ţărilor puternic industrializate acuzau pierderea unor importante surse de
venit20.
Începând cu aprilie 1958 România va implementa o serie de măsuri protecţioniste
menite să protejeze tânăra industrie naţională şi să creeze condiţiile necesare reducerii
decalajului economic21. Divergenţele privind specializarea producţiei în ţările CAER vor
continua, iar fiecare dintre părţile implicate va căuta să demonstreze sustenabilitatea
punctului său de vedere.
Economistul ceh Vladimir Kaigl a publicat în revista sovietică „Voprosy filosofii” un
articol în care a încercat să susţină punctul de vedere al ţării sale privitor la necesitatea
producţiei bunurilor industriale în ţările cu experienţă şi tradiţie în fabricarea lor. El a
încercat să argumenteze această filozofie pornind de la ideea că şi unele state mai puţin
dezvoltate din punct de vedere economic au tradiţie în producerea unor bunuri industriale
şi a exemplificat prin nominalizarea României ca ţară producătoare de utilaje pentru
extracţia petrolului precum şi a utilajelor utilizate în industria chimică bazată pe petrol şi
gaze naturale. Economistul ceh a nominalizat la acest capitol şi Bulgaria care în concepţia
sa ar putea continua producţia de maşini pentru industria prelucrătoare a metalelor
neferoase. În privinţa reducerii deficitului comercial pe care ţările mai puţin dezvoltate îl
înregistrează în raport cu cele puternic industrializate el propune completarea exporturilor
cu materii prime şi alte produse cu un grad de finisare redus.
În sprijinul ideilor promovate de economistul ceh îşi va pune condeiul şi
economistul sovietic Ts. A. Stepanyan care va publica în aceeaşi revistă ca şi Kaigl un
articol în care va susţine că decalajul economic dintre ţările lagărului socilaist se vor reduce
treptat şi în mod natural, fără a face nici un fel de precizări referitoare la producerea
acestui fenomen. Trimitere la lucrarea publicată de Stepanyan va face însuşi preşedintele
URSS Nikita Hruşciov care a susţinut cu îndârjire teza conform căreia includerea tuturor
20
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statelor socialiste sub aceiaşi umbrelă din prisma coordonării economice este benefică
pentru oricare dintre ele.
În perioada acutizării acestui conflict din interiorul CAER paginile revistei sovietice
„Voprosy filosofii” deveniseră teatrul unui adevărat război civil. Fiecare dintre părţile
implicate îşi avea proprii săi susţinători, iar I.P. Olinik era unul dintre cei mai importanţi
susţinători ai cauzei româneşti. Locuind pentru o perioadă de timp în România în calitate
de expert sovietic acesta devenise unul dintre cei mai importanţi prieteni ai ţării noastre şi
totodată susţinător înfocat al dreptului la liberă dezvoltare al tuturor statelor din lagărul
socialist. În paginile aceleiaşi reviste el va înfiera declaraţiile făcute de predecesorii săi şi va
susţine fără echivoc necesitatea de a se favoriza ţările mai puţin dezvoltate pentru a pute
reduce decalajul de dezvoltare economică22. El va continua să susţină ideea de a nu se
aplica fără nici un fel de diferenţă specializarea fabricării de mijloace de producţie şi a
susţinut necesitatea întemeierii unor industrii naţionale constructoare de maşini în fiecare
dintre ţările membre ale CAER.
În acelaşi timp celălalt bloc economic dorea implementarea unui plan care prevedea
o serie de măsuri mult mai simplu de pus în practică precum eliminarea barierelor vamale,
a restricţiilor cantitative la importul de produse de pe Piaţa Comună, precum şi dreptul la
liberă circulaţie al mărfurilor şi în special al cetăţenilor comunitari în căutare de locuri de
muncă. Reuşita aplicării măsurilor propuse de CEE rezidă din faptul că statele membre au
acceptat în unanimitate să-şi adapteze legislaţia naţională la cea comunitară, cedând astfel
o parte a suveranităţii lor naţionale instituţiei europene.
Lupta dintre cele două blocuri economice nu poate fi considerat nici pe departe un
război economic în adevăratul sens al cuvântului dat fiind decalajul de dezvoltare şi modul
de implementare a ideilor ce au stat la baza funcţionării acestora. Viabilitatea proiectului
economic susţinut de statele din Europa de vest a fost testată de trecerea timpului şi a
reuşit să parcurgă toţi paşii necesari concretizării unui proiect mult mai larg decât fusese
prevăzut iniţial, proiect ce are puterea de a realiza cel mai important dintre dezideratele
„Bătrânului Continent” cel al creării acelei mult dorite unităţi europene. Abordând acest
concept dintr-o perspectivă tridimensională pe axa timpului vedem cum Comunitatea
Economică Europeană de ieri a devenit Uniunea Europeană de astăzi şi are capacitatea de
a evolua către o nouă formă de organizare politico-administrativă „Statele Unite ale
Europei” poate chiar şi mâine.

22
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UE este astăzi o realitate politică incontestabilă a lumii contemporane. Până a se
ajunge aici unitatea continentului european a parcurs mai multe etape în decursul istoriei.
Mai întâi Unitatea europeană a apărut într-un spaţiu virtual. A fost ideea de unitate a
popoarelor care a fascinat pe acei vizionari care căutau soluţii pentru rezolvarea
problemelor care frământau epoca lor. Astfel ideea europeana a fost abordata de istorici
eminenți ai culturii, de politologi, economiști, sociologi si bineînțeles literați1.
Între idee si aspiraţie apare o legătură care va străbate secolele în mentalul colectiv.
Ideea se va transforma în concretiza într-un spaţiu politic doar după ce ea va trece cu
succes experimentul spaţiului de cooperare economică. Elementul care a făcut posibil
drumul de la spaţiu virtual la cel de practică politică a fost principiul şi norma juridică.
Acesta a creat condiţiile pentru ca popoarele de pe continent care împărtăşeau aceleaşi
valori şi aspiraţii să trăiască în acest tip de organizare politică de tip postmodern.
Din această perspectivă sunt specialişti care consideră că existenţa şi funcţionarea
UE este strict condiţionată de existenţa unui al patrulea spaţiu al ordinii juridice
comunitare. Referindu-se la acest aspect Delphine Dulong aprecia că „L’existence d’un
ordre juridique spécifique, autrefois considérée comme le simple corollaire de la
construction européenne, une simple surface d’inscription d’une volonté politique,
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apparaît aujourd’hui comme la condition d’existence même de l’Union européenne. Bien
plus, le droit est devenu le principal vecteur de son développement et de ses
transformations, au point que la manifestation concrète de la construction européenne se
mesure avant tout aujourd’hui dans la diffusion spectaculaire d’un droit d’origine
communautaire dans l’ordre juridique interne des différents pays membres de l’Union”2.
Istoria ideii de Europa se confundă şi cu istoria unităţii Europei care a cunoscut
diverse transformări si mutații pe parcursul a mai multor secole. De-a lungul istoriei
europene au existat factori care au indicat disponibilitatea pentru unitate si de asemenea
factori care au pus in evidenta diversitatea3. Rădăcinile îndepărtate ale unităţii europene
pot fi căutate în după unii specialişti chiar în preistoria continentului european si în
perioada antichităţii greco-romane4 şi în renaşterea ideii imperiu în evul mediu occidental
prin apariţia statului fondat de Carol cel Mare. Însă trebuie să precizăm faptul că ideea de
unitate în sensul existenţei Europei ca entitate distinctă fost străină lumii antice. A existat
însă o unitate la nivelul structurii politice a Imperiului Roman si la acela al civilizatiei
elenice comune. Totuși Imperiul Roman nu a fost niciodata european în sensul modern al
cuvântului, Imperiul Roman a fost un imperiu mediteranean, a controlat rutele comerciale
din bazinul Marii Mediteraneene dar a fost si unul tricontinental5 controlând zone în
Europa,Africa si Asia. În evul mediu termenul care evidenţia unitatea Europei avea la bază
ideea de unitate a creştinătăţii şi vehiculată sub denumirea de Respublica Christiana, de
papii şi împăraţii din Apus. Însă acestea nu aveau nici o contingenţă cu practica politică.
Europa era un spaţiu al fărâmițării politice în diferite organizări statale care erau angajate
în ceea ce am numi noi astăzi războaie fratricide. Ideea de solidaritate şi unitate aparea în
momentul cîn apărea pericolul întruchipat de un stat de o altă religie, în speţă cea
musulmană. Profesorul Ioan Ciupercă are dreptate când afirmă că „Totuşi, ar trebui
remarcat faptul, nelipsit de importanţă, că această unitate de scop a fost realizată
împotriva unui inamic exterior”6.
Conceptele medievale „christianitas” şi „republica christiana” sunt înlocuite de
noţiunea EUROPA, tîrziu, în epoca modernă şi contemporană chiar dacă expresia
„republica christiana” se va mai folosi încă în tratatul de pace de la Utrecht din 1714. În
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secolele următoare, sub înrîurirea curentului raţionalist, ideea de unitate va genera şi
primele planuri de organizare politică a continentului european. În secolul al XVII-lea au
fost elaborate nu mai puţin de patru proiecte ce pot fi încadrate în domeniul ideii
europene: Cruce în 1623, De Sully în 1635, Comenius în 1645 şi William Penn în 16927.
Aceste proiecte au continuat să apară mai ales după ce ideile unor mari învăţaţi au cucerit
mintea a tot mai mulţi oameni de pe continentul european mai ales a celor din Occident.
Cum să nu fascineze viziunea lui Montesquieu care încerca să convingă conducătorii
statelor europene că „Un prinţ crede că va fi mai mare prin ruina unui stat vecin. Din
contră. Lucrurile stau altfel în Europa încât toate statele depind unele de altele. Franţa
are nevoie de bogăţia Poloniei şi a Moscovei, tot aşa cum Guyenne are nevoie de
Bretagne şi Bretagne de Anjou. Europa este un stat compus din mai multe provincii”8.
Dar acest lucru nu a însemnat că cei care conduceau destinele popoarelor europene au şi
dat curs unor asemenea idei de unitate europeană. Până în a doua jumătate a secolului al
XX-lea ideea de unitate politică şi economică a continentului european a rămas „aspiraţia
unor literaţi, filosofi, sfătuitori de cabinete. Acţiunile de cucerire a unor mari părţi ale
Europei nu sunt, totuşi, unificare europeană. Abia după primul război mondial ideea s-a
convertit într-o mişcare politică ce viza unificarea ţărilor europene”9
După ce popoarele europene au trăit marea dramă a primului război mondial liderii
politici fac saltul de la teoria la practica politică a înfăptuirii unităţii europene. A fost
momentul marii rupturi în mentalul colectiv european cînd unitatea Europei a făcut saltul
de la o temă „culturală”, una cu adevărat o temă politică. La 5 septembrie 1929, Aristide
Briand a prezentat la Geneva, în faţa delegaţilor celor 27 de state europene membre ale
Societăţii Naţiunilor, planul său pentru organizarea Europei. Convingerea sa era existau o
serie de factori obiectivi, cum ar fi cel geografic dar şi subiectivi care făceau posibil un
asemenea proiect. Referindu-se la acest aspect al aprecia „ că între popoarele care sunt
grupate geografic, ca cele din Europa, trebuie să existe un fel de legătură federală. Aceste
popoare trebuie să aibă posibilitatea să intre în contact în orice moment, să discute
interesele lor, să ia hotărâri împreună, să stabilească între ele o legătură de solidaritate
care să le permită să facă faţă, la momentul dorit, unor situaţii grave dacă vor apărea.
Mă voi strădui să stabilesc această legătură.”10 Contextul politic şi evoluţiile geostrategice
nu au condus popoarele europene la îndeplinirea unui asemenea proiect politic ci la o a
doua mare experienţă traumatizantă a istoriei secolului al XX-lea, cel de-al doilea război
mondial. Liderii europeni care au trecut prin experienţa acestei mari conflagraţii W.
Churchill, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, P.-H. Spaak, Charles de Gaulle, Robert
7
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Schuman, Jean Monnet şi alţi câţiva au înţeles că pentru a face din continentul european o
zonă de pace stabilitate şi prosperitate nu trebuie ratată şansa unităţii. După încheierea
celei de-a doua conflagraţii mondiale nu au dispărut brusc din mentalul colectiv european
adversităţile, idosincraziile şi psihofixaţiile istorice care au măcinat legăturile dintre
francezi şi germani dintre unguri şi romîni dintre italieni şi francezi etc., dar o serie de
factori socio-economici şi politici au „impus” liderilor politici din occident măsuri practice
de unitate a continentului european. printre aceştia nu putem să nu amintim situaţia grea
economică şi pauperizarea cvasi generală a societăţilor de pe continent şi mai ales teama
de o expansiune a URSS spre vest11.
Aceste aspecte le găsim ca o chintesenţă în Declaraţia Schuman care este un
considerat a fi un monument de luciditate, generozitate şi realism12. Au fost utilizate nu
numai ideile strălucite ale unor alte mari spirite europene cum a fost Jean Monnet dar şi
tot ce s-a impus ca patrimoniu în ideea unităţii europene de-a lungul secolelelor.
Generozitatea este prezentă în prima frază: „Pacea mondială nu va putea fi asigurată
decât prin eforturi creatoare, pe măsura pericolelor care o ameninţă”. De altfel, referirea
la pace revine în cuprinsul declaraţiei, apare ca principal motiv al iniţiativei. Însă, chiar din
al doilea alineat declaraţia face o legătură între pace şi unificarea (construcţia) europeană:
„Europa n-a fost realizată şi am avut războiul”13
Procesul construcţiei europene, în devenirea sa istorică, s-a desfăşurat sub zodia
unei permanente tensiuni între tentaţia unificării şi conservarea diversităţii care pun în
evidenţă particularităţile naţionale şi culturale ale statelor membre. În plan politic această
tensiune se manifestă în acţiunea duală lărgire/expansiunea frontierei externe a UEconsolidare istituţională. În plan juridic această tensiune unitate-diversitate s-a
manifestat, în opinia lui Olivier Dord în „l’adoption successive des trois traités fondateurs
(18 avril 1951, CECA, 25 mars 1957, CEE plus Euratom) qui ont chacun leur indépendance
juridique, leurs institutions particuličres et leur systčme juridique. A cette diversité
répond une volonté d’unité que l’on trouve notamment dans le traité de 8 avril 1965, dit «
traité de fusion » qui institue un Conseil, une commission et une assemblée communes
pour les trois traités précités14”. Astfel că oamenii politici consideraţi astăzi drept „părinţii
fondatori” ai proiectului european au căutat şi au negociat pînă au găsit acele principii şi
norme care să întrunească şi să armonizeze interesele tuturor statelor care aderau la
proiectul european. Trei tipuri de interese au stat la baza armonizării juridice: de libertate,
11
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prosperitate şi cel de securitate. Cu timpul acestea s-au coagulat în adevărate valori
europene - Dreptate, Justiţie, Echitate - ca fiind acele valori ce-au fundamentat baza
tratatelor ce avea să prefigureze procesul integrării europene. Toate acestea vor furniza
„materia primă” pentru dreptul comunitar.
Dreptul este un fenomen social, fiind un produs al vieţii sociale. Dreptul apare ca
voinţă a poporului, a membrilor unei societăţi date, exprimată prin intermediul organelor
de stat, voinţă ce ia forma unor reguli general obligatorii. Aceste reguli, fiind orientate în
direcţia apărării societăţii şi a armonizării intereselor generale cu cele individuale, a
intereselor naţionale cu cele locale, sunt asigurate în aplicarea lor atât prin metode
educativ-preventive cât şi prin metode coercitive15. Raportat la societate, dreptul apare ca
un factor ce organizează relaţiile sociale, le dă o finalitate, în conformitate cu un interes
public. Normele de drept - laturi componente ale conţinutului dreptului - se înfăţişează în
calitate de premise şi condiţii sine qua non ale ordinii, precum şi ca instrumente de control
social.
Dreptul comunitar desi normează la fel şi are aceeasi importanţă socială s-a născut
cu totul altfel decît cel naţional.16 Între cele două războaie mondiale în Italia Enrico Besta a
consacrat un studiu dezvoltării conceptului de drept comun european. Ulterior conceptul a
fost dezvoltat in lucrarea Storia del diritto italiano editată sub autoritatea ştiinţifică a lui
Pasquale del Giudice. În 1934 Francesco Calasso in lecția de inaugurare a cursurilor de la
Universitatea din Catania introduce conceptul de drept comunitar. După cel de+al doilea
război mondial Francesco Calasso in lucrarea Introduzione al diritto comune analizează
conceptul în evoluţie istorică17. Fundamentale prin care s-a instituţionalizat conceptul de
drept comunitar au fost Tratatul de la Paris şi Tratatele de la Roma prin care se decidea
apariţia celor trei Comunităţi ca şi diversele documente care figurează, în multe cazuri,
drept anexe la respectivele Tratate.
O relevanţă specială în acest sens, a avut-o Protocolul de la Bruxelles, din 17 aprilie
1957, referitor la Curtea de Justiţie. Diversele protocoale şi acorduri anexe au, deci,
caracter de „surse comune” pentru cele trei comunităţi. Printre documentele ce au
contribuit la îmbogăţirea dreptului comunitar, altele decât Tratatele constitutive, aici vom
aminti: Acordul semnat la Roma simultan cu semnarea Tratatelor constitutive, referitor la
15
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unele instituţii comune ale Comunităţilor Europene, precum şi cu „Tratatul de Fuziune al
instituţiilor”, semnat la Bruxelles, la 8 aprilie 1965; „Tratatul de la Luxembourg”, din 22
aprilie 1970 care a modificat procedura, dar şi „forţa” bugetar-financiară a Comunităţilor,
substituind „contribuţia statelor” printr-un „sistem de resurse proprii”, înţeles ca mijloc de
finanţare a bugetului comunitar; „Actul Unic European”, semnat la Luxembourg, la 17
februarie 1986 şi la Haga la 28 februarie 19865, ce includea, în Titlul II, diverse modificări
ale conţinutului Tratatelor, iar în Titlurile I şi III se făceau referiri la Consiliul European şi
la Cooperarea Politică Europeană; Acordurile din 22 ianuarie 1972 referitoare la condiţiile
de aderare şi modificările aduse Tratatelor constitutive ca urmare a integrării Marii
Britanii, Irlandei şi Danemarcei în Comunităţile Europene,Tratatul de la 28 mai 1979
referitor la încorporarea Greciei în Comunitate” şi „Tratatul din 12 iunie 1985 referitor la
aderarea Spaniei şi Portugaliei”18.
Începând din anii 1982-1983, instituţiile europene au resimţit insuficienţele pieţei
interne europene. Parlamentul European a încredinţat în 1982 experţilor Michel Albert şi
James Ball sarcina studierii crizei economice pe care o traversa Europa şi mijloacele de
reluare a creşterii. Concluziile raportului publicat de aceştia în 1983, menţionau că în ciuda
suprimării definitive a taxelor vamale în 1968, s-a produs o închidere a pieţelor, fapt care a
împiedicat Europa să facă faţă crizei şi să beneficieze de toate avantajele economice ale
unei mari pieţe comune. Limitele pieţei interne au devenit vizibile atât în ceea ce priveşte
circulaţia persoanelor, cât şi a mărfurilor, în primul caz datorită controalelor de la
frontieră, iar în al doilea ca urmare a înmulţirii normelor tehnice, a controalelor
administrative şi sanitare care au avut ca efect încetinirea schimburilor19. De asemenea,
începând din 1972 şi instituţiile europene au intrat într-un blocaj relativ. Consiliul de
Miniştri a revenit la metode specifice organismelor de cooperare în special la nivelul
procedurilor de luare a deciziilor. Problema a fost de a alege între două tipuri de procedură
de votare, majoritatea sau unanimitatea. Într-o primă fază, unanimitatea era necesară
pentru orice decizie. Tratatul de la Roma prevedea trecerea la votul majoritar, la sfârşitul
celei de-a doua faze a perioadei de tranziţie, respectiv la 31 decembrie 196520.
În realitate, politica ‚scaunului gol’ aplicată de Franţa din iunie 1965, finalizată la
capătul a şase luni de blocaj prin ‚compromisul de la Luxemburg’ din 30 ianuarie 1966,
deşi a consacrat menţinerea implicită a principiului majorităţii, a însemnat în fapt
reintroducerea dreptului de veto, în ciuda dispoziţiilor Tratatului de la Roma. Statele
membre
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derivă

interguvernamentală’21. Se impunea negocierea şi adoptarea unor noi norme şi principii
de drept care să conducă la deblocarea situaţiei.
Înainte de a constata eşecul construcţiei europene, pe care mai ales concluziile
raportului Albert-Ball îl subliniau, Comisia Delors, numită la 1 ianuarie 1985, a decis să
reacţioneze prin publicarea, în iunie 1985, a unei Cărţi Albe privind realizarea Pieţei
Interne, în care, dincolo de diagnosticul privind menţinerea frontierelor, au fost prevăzute
în detaliu măsurile ce trebuiau întreprinse pentru realizarea unei veritabile Pieţe
Comune22. Adoptat de către Consiliul European reunit la Luxemburg în decembrie 1985,
Actul Unic European a fost oficial semnat la 17 şi 28 februarie 1986. Dincolo de dispoziţiile
referitoare la Piaţa Internă, Actul Unic European a iniţiat o reformă a instituţiilor şi a pus
bazele unor noi politici, în domeniul mediului, securităţii etc. În plus, la Consiliul
European de la Bruxelles din 13 februarie 1988, şefii de state şi de guverne s-au pus de
acord asupra unei reforme a finanţelor comunitare, reformă care a fost prelungită de
Consiliul de la Edinburgh din 11 şi 12 decembrie 1992.
Extinzând câmpul de aplicare al Tratatului de la Roma, Actul Unic European a
definit Europa ca un spaţiu fără frontiere interne în care libera circulaţie a mărfurilor,
persoanelor şi capitalurilor va fi asigurată prin eliminarea tuturor obstacolelor juridice,
tehnice, fiscale şi sanitare. Actul Unic European, care a întărit într-o oarecare măsură
puterile Parlamentului European, a stipulat, de asemenea, că deciziile comunitare cu
excepţia câtorva cazuri bine precizate vor fi de aici înainte luate cu o majoritate calificată şi
nu în unanimitate ca până atunci. Actul Unic European a fost ratificat fără probleme de
parlamentele naţionale şi a intrat în aplicare în 199323.
Realizarea Pieţei Comune sau a Pieţei Interne s-a produs la 31 decembrie 1992, dată
la care nu mai trebuiau să existe obstacole în calea liberei circulaţii a mărfurilor,
persoanelor, serviciilor şi capitalurilor. Pentru a ajunge aici, organismele comunitare au
adoptat aproape 300 de directive, urmând un calendar pus în practică de către Comisia
Europeană în Cartea Albă publicată în 1985, iar aceasta în trei domenii esenţiale :
eliminarea frontierelor fizice, tehnice şi fiscale24.
Eliminarea frontierelor fizice a fost elementul cel mai vizibil pentru publicul larg,
fiind în primul rând de eliminarea barierelor care existau la frontiere în calea liberei
circulaţii a mărfurilor, controale sanitare, statistice şi alte bariere în materie de transport.
Acest lucru a determinat si perfectionarea unuia dintre cei mai importanți dintre pilonii ei
21

Ibidem.

22

Jean-Louis Halperin, L'approche historique et la problématique du jus commune. In: Revue internationale de droit

comparé. Vol. 52 N°4, Octobre-décembre 2000. pp. 717-731, on line http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/
article/ridc_0035-3337_2000_num_52_4_18625.
23

Ibidem.

24

A se vedea, Antoine Mégie, Généalogie du champ de la coopération judiciaire européenne, în Cultures et conflicts, no.

62, 2006, p. 19-20.

196

de susţinere, respectiv, justiţia şi afacerile interne 25 pentru a se realiza o unitate in
diversitate cât mai eficientă. Instrumentul prin care se obţine armonizarea legislativă şi
fortificarea unităţii la nivel instituţional şi funcţional a UE este acquis-ului comunitar.
Acesta reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea instituţiilor
UE, acţiunile şi politicile comunitare şi este alcătuit din: dispoziţiile tratatelor constitutive
(Tratatele de constituire ale CEE şi EURATOM, semnate la 25 martie 1957 la Roma şi ale
Tratatului privind Uniunea Europeană, semnat la 7 februarie 1992 la Maastricht), precum
şi ale tuturor acordurilor care le-au modificat în timp, inclusiv tratatele privind aderarea
noilor membri; regulamentele, directivele şi deciziile emise de către instituţiile Uniunii
Europene, ca acte cu putere obligatorie, precum şi celelalte acte adoptate de către
instituţiile Uniunii Europene, cum ar fi declaraţii, rezoluţii, strategii comune, acţiuni
comune, poziţii comune, concluzii, decizii-cadru şi altele de acest fel; convenţiile
multilaterale deschise numai statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cele
deschise unui număr mai mare de state, la care statele membre ale Uniunii Europene şi,
după caz, Comisia Europeană sunt părţi, desemnate ca atare de către acestea din urmă ca
făcând parte din acquis26.
După Consiliul European de la Luxemburg, din decembrie 1997, la care s-a luat
decizia extinderii UE către sudul, centrul şi sud estul continentului european procesul de
armonizare legislativă, până atunci limitat doar la domeniile pieţei interne, s-a extins
asupra întregului acquis comunitar şi s-a intensificat ritmul armonizării legislative. Statele
care au cerut integrarea în UE şi-au asumat şi obligaţia de a integra în legislaţia naţională
acquis-ul comunitar. Acest proces a presupus integrarea in legislaţia națională a statelor a
aproximativ 12 000 de reglementări, in continuă transformare şi reformulare, care
însumau peste 70 000 de pagini ale Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene 27. Acolo
unde nu s-a putut integra rapid normele şi regulile comunitare au fost negociate perioade
de graţie.
Excepţiile şi derogările de la acquis se acordă în circumstanțe excepţionale şi sunt
limitate ca scop. Uniunea s-a angajat să menţină acquis-ul comunitar în integralitatea sa şi
să îl dezvolte. Nu există opţiunea revenirii asupra acestui angajament. Preluarea acquisului comunitar necesită respectarea unor principii fundamentale, între care: prioritatea,
supremaţia sau superioritatea legislaţiei comunitare. Aceasta presupune două aspecte.
Primul aspect vizează faptul că legi (sau alte acte normative) naţionale posterioare nu pot fi
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modificate sau abrogate dispoziţii normative comunitare, orice astfel de lege fiind nulă şi
inaplicabilă iar cel de-al doilea aspect se referă la normele comunitare posterioare care pot
modifica sau face inaplicabile normele juridice naţionale28
Intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona a însemnat o treaptă superioară în
ceea ce priveşte armonizarea si unificarea legislativă. Pentru prima dată se vorbeşte de legi
ale UE care reglementează procesele decizionale valabile pentru întreg spaţiul european.
Prima consecinţă a fost încetarea existenţei Comunităţii Europene încetează să existe iar
cea de-a doua a vizat preluarea în întregime de Uniunea Europeană a Acquis-ul
Comunităţii de Uniunea Europeană, care dispune în acelaşi timp de personalitate juridică.
Faptul că Uniunea Europeană are personalitate juridică nu o autorizează, în niciun fel, să
legifereze sau să acţioneze în afara competenţelor care îi sunt conferite de către statele
membre prin tratate.29
Rezulta de aici ca scopul înfiinţării Uniunii Europene si rolul actual al acesteia
reprezintă esenţa care dă forma capacitaţi sale juridice, acţiunile Uniunii trebuie sa se
înscrie in limitele scopurilor si ale nevoilor ei de funcţionare care au ca finalitate realizarea
obiectivelor. Un alt principiu de impact ce necesită aflarea unor mecanisme de optimizare
este cel al egalităţii de tratament, principiu fundamental al dreptului comunitar,
operaţionalizarea şi optimizarea ordinii juridice/publice interne urmând a se realiza întrun context comunitarizat faţă de principiile democratice şi al drepturilor şi libertăţilor
fundamentale garantate de către Convenţia Europeană şi de către Charta drepturilor
fundamentale proclamate la summit-ul de la Nisa30. Toate aceste procese înnoitoare şi
fundamentale pentru existenţa şi activitatea Uniunii Europene constituie tot atâtea
premize ale integrării juridice şi ale creării acelui spaţiu judiciar european, obiectiv major
al Uniunii Europene în etapa actuală de dezvoltare a Uniunii. În acelaşi timp, dreptul
serveşte ca instrument al realizării obiectivelor Uniunii Europene, activitatea normativă a
Uniunii Europene impunându-se ca un mijloc eficient şi hotărâtor în înfăptuirea tuturor
măsurilor de ordin comunitar.
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