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Rezumat: La începutul secolului al XVIII-lea, un mare istoric cum a fost Dimitrie Cantemir, într-o 

manieră foarte personală, a ajuns, în analiza evoluţiei celor trei imperii care îşi disputau hegemonia 

europeană, la înţelegerea unui adevăr, deloc evident pentru contemporanii săi. Anume: Imperiul otoman 

intrase pe panta declinului inevitabil, Habsburgii, în ciuda victoriilor importante ale momentului, nu erau 

chemaţi de istorie decât să reechilibreze balanţa de forţe în Europa central-răsăriteană, în timp ce marea 

câştigătoare a acestei lupte avea să fie în timp Rusia ţarilor.  

 

Keywords: Dimitrie Cantemir, dynasty of Habsburg, Eastern Europe, hegemony, Ottoman Empire, 

Russia. 

 

Cuvinte-cheie: Dimitrie Cantemir, dinastia de Habsburg, Europa estică, hegemonie, Imperiul otoman, 

Rusia. 

 

 

 

Umaniştii români au contribuit direct, alături de umaniştii europeni, la formarea 

unor modele de viaţă civică, care aveau la bază izvoarele antice, de aceea nu se poate vorbi, 

în spaţiul românesc, de o turcocraţie, dar nici de perpetuarea neschimbată a acelui Bizanţ 

după Bizanţ până în epoca luminilor.  

În forme proprii, umanismul românesc s-a dezvoltat până în secolele XVII-XVIII,1 

unul dintre programele urmărite cu consecvenţă fiind cel al argumentării originii 

românilor, continuatori ai civilizaţiei daco-romane. Grigore Ureche, Miron Costin, 

Constantin Cantacuzino şi Dimitrie Cantemir sunt cei care aveau să lanseze un adevărat 

program cultural, care a constituit un model şi pentru lupta ideologică şi politică lansată de 

Şcoala Ardeleană, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. 

Dincolo de temele majore încă din secolul al XVII-lea preocuparea pentru istoria 

europeană devine tot mai pregnantă, iar datele tot mai corecte. Interpretarea acstora este 

                                                 
 Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Bucureşti; e-mail: . 

1 Al. Duţu, L'Humanisme et la modernisation de la culture roumaine: un exemple de “longue durée”, “Revue roumaine 

d'histoire”, nr. 1/1978, p. 14.  
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însă fluctuantă, în funcţie de convingerile personale şi de formaţia intelectuală a autorului. 

“Interpretarea naturală” a monarhiilor a fost, spre exemplu, una dintre cele mai răspândite 

abordări explicative la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea, fiind 

deopotrivă o preocupare şi pentru cel mai mare cărturar român al epocii umanismului şi a 

luminilor, Dimitrie Cantemir.  

Puternica personalitate a cărturarului român s-a manifestat sub un dublu aspect: ca 

istoric al Occidentului şi al Orientului totodată, între cele două manifestări nefiind o 

delimitare, dimpotrivă, ele completându-se şi întregindu-se reciproc, fapt ce avea să facă 

din Dimitrie Cantemir un istoric de talie universală. 

 Bun cunoscător al marilor umanişti germani (Theodor Bibliander, Johannes 

Cuspinianus, Petrus Nannius, Johannes Cario)2, aproape necunoscuţi în lumea elitelor 

intelectuale româneşti, a preluat de la aceştia viziunea critică asupra istoriei europene, 

înţeleasă global, ca un tot şi nu atomizat, pe ţări. Dimitrie Cantemir a adus o completare 

foarte importantă acestui curent, aducând în prim plan evoluţia imensului Imperiu 

Otoman3, tratată pentru prima dată în mod ştiinţific, nu emoţional sau fantastic. 

 Dimitrie Cantemir şi-a dat seama că în istorie acţionează mai mulţi factori, nu 

numai cei politici. De aici viziunea sa asupra istoriei universale, înţeleasă ca o operă 

complexă, care să nu se mărginească doar le evenimentele politice şi militare.  

 Marele interes pe care l-au trezit în lumea otomană şi printre savanţii europeni cele 

două lucrări ale lui Dimitrie Cantemir: Incrementa atque decrementa aulae othomanicae 

şi Systema de religione et statu turcice, rezidă tocmai în complexitatea lor, în stăruinţa ce 

a depus-o autorul asupra unui mental ce dezvăluie fizionomia unui popor, înlăturând 

prejudecăţile despre turci ca fiind nişte sălbateci, răspândite, mai ales în lumea germană, 

de numeroasele publicaţii propagandistice de tipul “Neue Zeitung”, dar şi în lucrările cu 

acelaşi scop din secolele XVI-XVII. Inclusiv Erasmus din Rotterdam, prinţul umaniştilor, 

tolerant cu alte popoare şi religii, un om de o neasemuită cultură, vorbind despre turci îi 

numea “neam barbar de origine necunoscută”4.  

În anul 1739 când prima variantă publicată, cea în limba engleză a intrat în posesia 

lui Voltaire acesta îi scria lui Antioh Cantemir arătându-i entuziasmul pentru modul 

exemplar în care învăţatul român a distrus “mizerabilele basme” vehiculate cu multă 

superficialitate de istorici din Occident5. În Prefaţa sa la Istoria lui Carol la XII-lea, 

Voltaire îndemna pe cititori: “Consultaţi adevăratele anale turceşti, adunate de prinţul 

                                                 
2 Fl Căzan, Dimitrie Cantemir istoric al Occidentului şi al Orientului, “Analele Universităţii Dimitrie Cantemir – istorie”, 

nr. 3/2001, p. 26-29.  

3 Eadem, Elemente de teologie comparată în opera lui Dimitrie Cantemir, “Analele Univesităţii Dimitrie Cantemir - 

istorie”, 1997/1, pp. 51-52. 

4 Eadem, Cruciadele, Bucureşti, 1990, p. 193. 

5 Voltaire's correspondence, editied by Thodore Besterman, Genève, 1954, vol. IX, scrisorile nr. 1839, 1845, 1874, 1893. 
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Cantemir şi veţi vedea cât de ridicole sunt toate aceste minciuni”6. Tocmai de aceea cele 

două opere menţionate ale istoricului român nu şi-au pierdut încă actualitatea, în ciuda 

timpului scurs. 

 Despre Dimitrie Cantemir se poate spune că este primul mare istoric al 

mentalităţilor şi istoric de imagologie şi este surprinzător cât de puţin au fost exploatate 

aceste direcţii din opera marelui cărturar, comparativ cu alte aspecte îndelung dezbătute.  

 În lucrările mai sus citate, pe lângă evenimente şi instituţii prezentate critic, mai 

ales prin prisma dureroaselor înfrângeri suferite de turci după 1683 până în 1697, care îl 

îndreptăţeau pe primul nostru istoric, în sensul deplin al cuvântului, să prevadă decăderea 

Imperiului otoman, sunt inserate documente de arhivă de o valoare inestimabilă şi 

aprecieri personale asupra unor fapte la care a fost martor ocular.  

 Umanist raţionalist şi clar văzător în problemele istoriei otomane, atunci când s-a 

aplecat asupra istoriei europene, Dimitrie Cantemir, s-a lăsat purtat de valul opus, cel al 

teologiei umaniste, o prelucrare meşteşugită a ideologiei creştine politice medievale, 

precum şi de filozofia naturalistă. Mistic şi raţionalist în acelaşi timp, în lucrarea 

Monarchiarum phisica examinatio în “Dimitrie Cantemir se zbat două fiinţe, una ce ţine 

de trecutul medieval, alta care ţine de prezentul înnoitor, se ciocnesc două mentalităţi ce 

caută să se înlăture reciproc”7.  

În studiul menţionat influenţa lui Theodor Bibliander este vizibilă. Ca şi la acesta 

punctul de plecare al analizei despre monarhii este profeţia lui Daniel. Dimitrie Cantemir 

socotea că istoria înscrie, conform profeţiei, patru vârste, care la el erau redate de 

succesiunea a patru imperii: monarhia de răsărit sau Imperiul lui Alexandru Macedon şi 

monarhia persană; monarhia de miazăzi o formau egiptenii, africanii, abisinienii, ciprioţii 

şi grecii; monarhia de apus era creaţia latinilor, din care se întrupase Imperiul Roman; în 

sfârşit, a patra, monarhia de miazănoapte o reprezenta puternicul Imperiu Rus.  

Turcii erau omişi în mod intenţionat, consideraţi a fi fost un accident al naturii, pe 

care istoria avea să îl remedieze. Existenţa statului otoman se interpusese în curgerea 

firească a ciclului natural între monarhia de apus şi cea de miazănoapte. “...Astfel se poate 

socoti ca fiind foarte asemănătoare acestora groaznica monarhie a otomanilor. Aceasta ca 

un avorton şi ca odraslă în afară de legile naturi, a întârziat propăşirea ca monarhie a fiului 

şi urmaşului veritabil şi legitim, adică a monarhiei de miazănoapte şi i-a întârziat câtva 

timp creşterea ei naturală”8.  

 Este clar aspectul pur apologetic al studiului, care nu are nimic de-a face cu metoda 

riguroasă aplicată în tratarea istoriei otomane. Practic Dimitrie Cantemir se face aici ecoul 

                                                 
6 Cf. Al. Duţu, Umaniştii români şi cultura europeană, Bucureşti, 1974, p. 172.  

7 Fl Căzan, Dimitrie Cantemir istoric ..., p 27. 

8 D. Cantemir, Interpretarea naturală a monarhiilor, în Descrierea Moldovei, traducere şi studiu introductiv C. 

Măciucă, Bucureşti, 1967, p. 67. 
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pretenţiilor Moscovei de a fi cea de a “treia Romă”, pretenţii formulate încă de la sfârşitul 

secolului al XV-lea, când s-a erijat în singura moştenitoare legitimă a Bizanţului.  

 Un alt imperiu care nu este menţionat explicit este cel romano-german, care se 

poate considera inclus în monarhia latină sau la fel de bine se poate crede că a fost 

considerat nelegitim şi neimportant, nedemn de a mai fi menţionat. Monarhia de apus 

este cea “în care înainte de războiul troian, latii sau latinii, mai apoi latinii cei supuşi de 

grecii troieni, au continuat pe rând moştenirea şi neamul până la Romulus, întemeietorul 

oraşului Roma. De la acesta îşi trage începutul monarhul roman... Îmbătrânind această 

monarhie [cea de răsărit] ( ca să scurtăm istoriile atât de lungi, căci tot ce este tânăr de 

asemenea îmbătrâneşte în chip natural) sau, ca să vorbesc în chip şi mai naturalist, după ce 

s-a descompus, din această descompunere s-a născut locul ei monarhia din miazăzi...astfel 

când aceasta a slăbit de bătrâneţe i-a urmat monarhia din apus (respectându-se deci 

mişcare naturală circulară). Aceasta deşi de-a lungul multor veacuri s-a întins în lung şi în 

lat peste alte monarhii, totuşi fiindcă s-a născut într-o parte a lumii şi nu chiar în centru, a 

oprit-o acea ordine prevăzătoare a naturii să se întindă mai departe decât în Asia...În 

sfârşit la bătrâneţea acestei monarhii (încă nu se putea zice că era la vârsta neputinţei) a 

prins să-şi arate începuturile monarhatului său asupra celorlalte neamuri din miazănoapte, 

monarhia rusă...”9. Pentru că se vorbeşte bătrâneţea monarhiei de apus care ar fi coincis 

cu începutul celei de miazănoapte putem să considerăm că primei îi este subsumat 

Imperiul german. Oricum este clar că pentru Cantemir, în acest mic studiu, Imperiul 

habsburgic nu făcea parte din ecuaţia puterii în secolul ce abia începuse.  

 De altfel, deşi Cantemir nu îi iubeşte deloc pe turci el împrumută de la aceştia lipsa 

de respect pentru titlul imperial purtat de Habsburgi şi pentru demersul acestora de a 

cuceri Ungaria. Până la marea înfruntare, începută în 1683, conflictul otomano-habsburgic 

pentru hegemonia central-europeană este expediat foarte rapid, multe campanii fiind 

omise, deşi se acordă o mare atenţie luptelor din Asia.  

Cu ocazia cuceririi Budei de către Süleyman I (1541) faptele sunt prezentate 

oarecum din punctul de vedere otoman, cu o minimalizare a modului în care armata 

imperială s-a comportat pe câmpul de luptă în confruntarea finală şi cu o atitudine vădit 

binevoitoare victoriei otomane10.  

 Cantemir nu comentează nefavorabil ocuparea Budei şi consideră că actul 

sultanului a fost justificat de incapacitatea reginei Isabela de a asigura securitatea 

regatului. Există şi inexactităţi: Süleyman nu a fost tutorele Ioan Sigismund, ci doar 

“protector”11 al acestuia, al cărui nume apare în text în mod eronat, Ştefan. Retragerea 

                                                 
9 Ibidem, p. 66. 

10 Idem, Istoria Imperiului otoman, creşterea şi scăderea lui, Bucureşti, 1876, p. 298-300. 

11 Episcopul de Oradea, “fratele George”, i-a trimis la Constantinopol, la începutul anului 1541, pe episcopul de Pécs şi pe 

Ştefan Werböczy, pentru a se asigura că sultanul va proteja drepturile regelui minor.  
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armatei imperiale nu a fost atât de dezordonată, mai ales că după înfrângerea generalului 

von Rogendorf a fost negociat un armistiţiu de 1 lună, tocmai pentru a se permite 

evacuarea trupelor din Ungaria estică. Mai mult Ferdinand a avut curajul şi, în acelaşi timp 

naivitatea, de a trimite un emisar care să îi ceară sultanului să părăsească Ungaria şi să îi 

recunoască drepturile legitime în regat12.  

Imperiul german nu este o preocupare pentru Dimitrie Cantemir decât în ultima 

parte a lucrării Incrementa atque decrementa Aulae Otothomanicae, în condiţiile în care 

turcii suferiseră înfrângeri după înfrângeri în faţa armatelor imperiale, conduse de Carol 

de Lorena şi de Eugeniu de Savoia. Cantemir nu uită însă să sublinieze rolul deosebit de 

important avut de regele Poloniei, Jan Sobiesky, în respingerea asediului Vienei în 1683. 

Pentru el însă nu austriecii aveau să îi învingă turci, ci monarhia de la miazănoapte, ruşii, 

deşi confruntările militare cu aceştia din urmă departe a fi atins încleştarea pe care aveau 

să o cunoască în secolul al XVIII-lea. În primii ani a acestui secol Habsburgii erau cei care 

schimbaseră raportul de forţe în Europa centrală şi de sud-est, dar acest lucru nu pare să îl 

fi impresionat în mod deosebit pe învăţatul moldav.  

Conform filozofiei naturaliste cele patru monarhii parcurseseră în chip firesc un 

circuit existenţial, circular, urmând cele patru puncte cardinale, asemenea mersului 

Soarelui pe cer, succesiunea păstrând ordinea necesară trecutului, prezentului şi viitorului. 

Pentru marele cărturar viitorul aparţinea în mod cert monarhiei ruse, care “trebuia să se 

lăţească şi să se întindă”, de aceea Cantemir exclama: “o Dumnezeule drept şi prevăzătoare 

natură, faceţi odată aceasta!”13. Era un punct de vedere, susţinea marele cărturar, raţional 

şi experimental14, deşi, în sine, era mistic.  

Nu trebuie uitat, însă, că studiul a fost scris în 1714, când refugiat la curtea lui Petru 

I, Cantemir spera într-un conflict ruso-turc, care să îi redea tronul. În plus curtea 

europenizată, prin voinţa de neclintit a ţarului, era o încântare pentru pribeagul domn 

român. Din această îmbinare de motive obiective şi subiective fostul domn al Moldovei nu 

a avut nici o reţinere din a prevesti gloria de neoprit a statului rus.  

 În Scurtă povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu şi a 

Cantacuzinilor15 Dimitrie Cantemir are o atitudine neutră faţă de Habsburgi, pe care îi 

include în sfera creştinătăţii şi îi pune permanent în paralel cu Imperiul rus, care apare 

drept garant al cauzei creştine în lupta cu otomanii.  

Ca dovadă, istoricul moldav aduce şi faptul că după pacea de la Carlowitz, domnul 

Ţării Româneşti s-a aflat într-o mare dilemă politică: „...Brâncoveanu a început să se 

                                                 
12 Emisarul a fost Siegmund Freiherr von Herberstein , vezi Il. Căzan, Habsburgi şi otomani...p. 164 şi Selbstbiographie 

Siegmund Freiherrn von Herberstein, Fontes rereum austriacarum – Scriptores, vol. I, p. 313-333. 

13 Ibidem, p. 64-67. 

14 Ibidem, p. 67. 

15 Editată de Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1995, p. 3, 5, 7.. 
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frământe în fel şi chip cu gândul, ce să aleagă dintre acestea două: ocrotirea chesarului 

(care îi fusese întărită de mai multe ori) pentru sine şi ai săi, până la un prilej fericit, sau 

[ocrotirea] Măriei Sale ţarului (subl. ns.), pe care, prin David, trimisul său la Moscova, iar 

mai apoi prin Castriotul, îl încredinţase şi îi făgăduise că atunci când va fi nevoie nu numai 

că îşi va uni armele [cu ale sale] împotriva turcilor, ci va alătura la polcurile ţarului şi o 

oaste numeroasă de bulgari şi sârbi...” 

Se remarcă o mare admiraţie a principelui pentru ţar, care este desemnat mereu cu 

un titlul de reverenţă, în timp ce Leopold este numit simplu chesarul.  

Scurta expunere nu a avut alt scop decât acela de a sublinia încă odată faptul că la 

începutul secolului al XVIII-lea, un mare istoric cum a fost Dimitrie Cantemir, într-o 

manieră foarte personală, a ajuns, în analiza evoluţiei celor trei imperii care îşi disputau 

hegemonia europeană, la înţelegerea unui adevăr, deloc evident pentru contemporanii săi. 

Anume: Imperiul otoman intrase pe panta declinului inevitabil, Habsburgii, în ciuda 

victoriilor importante ale momentului, nu erau chemaţi de istorie decât să reechilibreze 

balanţa de forţe în Europa central-răsăriteană, în timp ce marea câştigătoare a acestei 

lupte avea să fie în timp Rusia ţarilor.  
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Résumé: Le Magdalénien constitue une civilisation au sens plein de l’expression, avec sa métaphysique, 

ses règles sociales, ses échanges codifiés avec la nature via ses arts et ses armes. De telles cohérences et de 

telles puissances ont provoqué son expansion démographique et territoriale à des aires jusque-là 

considérées comme « interdites ». Dans ces zones géographiques, nouvelles, immenses et contraignantes, 

l’esprit magdalénien se dilua et d’autres civilisations émergèrent sur ses débris (Creswellien, Hambourgien, 

Ahrensbourgien, Tjongérien, Azilien). Toutes annoncent la fin de la relation équilibrée entre l’humanité et 

la nature, la domination de l’une sur l’autre, donc la fin du paléolithique européen. 

 

Mots clé: art mobilier, art pariétale, Magdalénien, paléolithique européen, spiritualité. 

 

Cuvinte-cheie: arta mobilieră, arta parietală, magdalenian, paleoliticul european, spiritualitate. 

 

 

 

Introduction 

 

Bien que de constatation courante, il reste curieux d’observer l’analogie entre la 

vie humaine et celle de toute société. À une enfance où l’absorption des valeurs ambiantes 

fonctionne dans un seul sens, fait suite une phase de maturité durant laquelle une 

personnalité s’affirme et rayonne, le tout s’achève par une phase de dilution où seuls 

certains éléments seront diffusés et dispersés, la cohérence du corps initial ayant disparu. 

Cette analogie se marque surtout avec les civilisations européennes, superposées, 

nettement définies, entrecroisées dans un territoire et durant des périodes limitées. Elle 

perd de sa pertinence à mesure où on s’éloigne vers l’est de l’Eurasie où la notion de 

civilisation s’enroule sous une forme cyclique, au moins aux yeux d’un observateur 

occidental. Restreints au continent européen, il n’y a aucune raison objective pour 

imaginer que de tels rythmes, linéaires et dynamiques, s’appliqueraient moins aux sociétés 

humaines sans écriture qu’aux autres, contemporaines ou antérieures (Celtes, Rubanés, 

                                                 
 Professeur de Préhistoire, Université de Liège; e-mail: marcel.otte@ulg.ac.be. 
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Paléolithiques). Dans cette perspective, nous évoquerons ici le cas de la civilisation 

magdalénienne dont l’histoire, les composantes culturelles, l’expansion géographique et la 

disparition complexe, paraissent suffisamment connues pour tenter d’en dresser un bilan 

très schématique et tout provisoire. 

Dans cette perspective, le croisement entre les données de natures très différentes, et 

souvent artificiellement séparées, s’impose : arts, économie, habitat, techniques. Il s’agit 

aussi d’élargir le cadre afin d’atteindre une dimension réellement historique : considérer 

globalement les phénomènes culturels sur les trois plans de l’espace, du temps et de leurs 

natures. Une approche diachronique fut rarement menée en ethnologie, et l’inverse est tout 

aussi vrai pour l’histoire. Dans son ensemble, le Magdalénien, clairement défini par 

opposition à tout ce qui l’entoure, équivaut exactement à tout ce que l’on peut espérer 

connaître d’une puissante pulsation civilisatrice, de longue durée, avec ses phases d’origine, 

de constitution, de maturité, d’expansion et de dispersion à travers le continent européen. Il 

s’agit de la seule civilisation paléolithique non seulement issue mais aussi limitée à notre 

continent : c’est donc là que nous pouvons espérer en trouver tous les mécanismes. 

 

Les fondements démographiques et culturels 

 

Par opposition à la phase dite « inter-pléni-glaciaire » (entre environ 40 et 20 mille 

ans) où les contacts intercontinentaux furent intenses (Aurignacien, Gravettien), les 

concentrations démographiques ultérieures vers le Sud-Ouest et le Sud-Est européen 

semblent coïncider avec les conditions les plus rigoureuses du dernier glaciaire, 

auxquelles, apparemment, ces civilisations n’étaient pas adaptées. Désormais, une sorte de 

« désert ethnique » semble diviser le continent dont plus aucune civilisation ne rétablira 

l’unité. Considérons ici l’ouest du continent puisque tout indique une origine occidentale 

au Magdalénien, bien que de tout autres cultures se développent parallèlement sur son 

flanc oriental (« Mézinien »). À l’ouest donc se superposent les différentes composantes du 

Gravettien final (pointes à face plane), des substrats à saveur aurignacienne 

(« Badegoulien ») et des influences africaines où un assèchement contemporain enclencha 

des mouvements migratoires symétriques mais en sens opposé (« Solutréen Moyen »). 

Dans le grand Ouest européen, au sud du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut, les 

diverses composantes des civilisations du Gravettien et de l’Aurignacien final furent 

concentrées mais aussi y connurent une efflorescence extraordinaire, dont les différents 

« faciès », définis jadis, rendent compte. Souvent considérées, dans un esprit nationaliste, 

comme autant d’étapes à une seule évolution, un regard éloigné ne peut qu’y réaliser un 

réseau d’influences extérieures, certes successives mais, surtout, aux affinités 

géographiques variées. Quand on y réfléchit, toute civilisation prestigieuse procède d’abord 

par la cristallisation de débris issus de diverses autres qu’une nouvelle formule va  
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Planche 1 : Le « Périgordien VII » (Proto-Magdalénien), très proche dans le temps, 

enclenche le fondement des processus techniques magdaléniens : lamelles à dos encollées 

ou serties sur une tige en matières organiques. L’art poursuit sa vie plastique sans 

interruption également. Il reflète une emprise toujours plus forte sur la réalité et, ainsi, 

une perte progressive de sa substance mythique originelle. D’après BRÉZILLON, 1968 ; 

DAUMAS, 1962 ; DEMARS et LAURENT, 1992 ; OTTE, 2004. 
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amalgamer en une force inédite et puissante. Le cas de l’Ouest européen est très clair à cet égard. 

Les traditions et les populations aurignaciennes tranchent avec toutes les précédentes locales, tout 

en les influençant (Châtelperronien, Uluzzien) et en fournissant une coloration toute spécifique au 

Gravettien régional (Périgordien). L’art, par exemple, est extrêmement exemplaire à cet égard : de 

Chauvet à Cosquer, la continuité plastique s’impose. La technique possède aussi de tels 

prolongements, bien propres à l’Ouest, par l’emploi d’armatures lamellaires. Mais ces formes 

d’osmoses régionales n’étonneraient que par leur absence, dans un territoire si limité et à si forte 

concentration démographique et traditionnelle. On les retrouve d’ailleurs, sporadiquement, 

dispersées à travers tous les foyers de concentrations ethniques contemporains, de la Moravie à la 

plaine russe, de la Crimée aux steppes kazakhes, sans que cela pose d’autres problèmes qu’en 

France, en Espagne, en Italie ou en Belgique pour nous limiter aux aires les plus riches. La 

distinction entre civilisations aurignacienne et gravettienne ne perd pas sa pertinence. 

Mais les cas particuliers qui nous retiennent ici, sont de deux ordres spécifiques. Parmi ce 

que l’école bordelaise a dénommé Périgordien Va (pointes pédonculées à retouches plates), on voit 

clairement l’influence tardive des innovations propres aux plaines du nord (Maisières, Huccorgne, 

Nemours). Et c’est dans cette variante du Gravettien que la même école (et bien d’autres après 

elle) a confondu le soi-disant « Proto-Solutréen », toujours dans cet esprit nationaliste, bien 

légitime à l’époque mais insoutenable aujourd’hui. Les pointes à face plane n’annoncent en rien 

celles qui seront sculptées par retouches bifaciales, dans ce qui fut dénommé, selon la même 

« logique » régionaliste du Solutréen Moyen, certes plus tardif mais uniquement en France ! (Otte 

et Keeley, 1990). Les sites ibériques non seulement n’en connaissent pas les phases anciennes, 

mais présentent des dates nettement plus anciennes pour la retouche bifaciale qui vient 

interrompre, là aussi, le développement du Gravettien régional (Otte et Noiret, 2002). L’Afrique 

du nord possède depuis longtemps ces traditions techniques qui, précisément, disparaissent au 

même moment qu’elles se diffusent à l’Espagne, puis au sud de la France, uniquement sur le 

modèle de ce que fit l’Acheuléen. Tout l’art de ce véritable Solutréen porte aussi l’esprit africain car 

il manifeste une relation à la réalité vécue, totalement absente en Europe, tout à l’Aurignacien, au 

Gravettien et au Magdalénien dont les arts portent la mythologie rêvée. L’opposition entre ces 

deux mondes plastiques équivaut naturellement à celle de leurs pensées métaphysiques, reflétées 

autant dans les images que dans les techniques, productions à fonction distinctes mais à ancrage 

spirituel équivalent. Une pointe bifaciale solutréenne s’oppose autant à la pointe en matières 

organiques combinées aux lamelles du Gravettien que les images animées de Covalanas aux 

figures figées dans le temps du mythe à Cougnac, par exemple. Les confondre équivaudrait à 

assimiler Vermeer au Caravage sous prétexte qu’ils fussent contemporains, comme Pierro della 

Francesca à l’art byzantin. Les datations, bien que nécessaires, ne suffisent pas à balayer les 

évidentes oppositions stylistiques, c’est-à-dire les expressions formelles des valeurs collectives 

portées par un peuple. Notre véritable travail d’Anthropologue du passé est là, certes complexe 

mais à tout le moins orienté vers la cohérence. 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche 2 : La différence radicale entre l’« Art » (avec la conception spirituelle qu’il 

incarne) Solutréen et Magdalénien. Le premier s’accroche à la réalité pour lui donner 

valeur mythique. Le second incarne la vision mythique, dépourvue de la relation au 

Monde. L’une participe au langage africain, l’autre est d’inspiration eurasiatique. La 

conception de l’arme reflète cette profonde opposition : en pierre et bifaciale au sud-ouest 

de l’Europe, en matière osseuse et légère propre aux steppes d’Eurasie. D’après DEMARS 

et LAURENT, 1992. 
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L’enclenchement 

 

De cette rigueur et de cet amalgame, percent des voies nouvelles, amorcées dès le 

Gravettien final (dénommé aussi « Laugérien » ou « Périgordien VII ») observées surtout 

dans le Sud-Ouest (Abri Pataud, Movius, 1977) mais aussi en Rhénanie (Mainz-

Linsenberg) ou dans de rares sites plus dispersés (Laurent Klaric et al., 2006). Déjà, cette 

répartition, large et septentrionale, inaugure ces nouvelles tentatives de reconquête, 

essentiellement via la technologie composite : pierres et ossements assujettis par encollage 

ou par rainurage. Ces techniques, fondées sur l’emploi de lamelles découpées par un bord 

droit, attestent de la complexité et de la maturation de l’esprit vis-à-vis d’un défi 

contraignant, c’est-à-dire stimulant en termes d’aventure humaine (pl. 1). 

Toute civilisation s’amorce, rétrospectivement, par les succès remportés sur les 

contraintes qui limitaient les autres populations jusque-là. Dans le cas du Magdalénien en 

formation, ces difficultés furent diverses et inédites. Il s’agissait tout à la fois d’apaiser les 

tensions démographiques dues aux concentrations excessives de l’extrême Ouest, de tenter 

des combinaisons techniques nouvelles et, surtout, de s’armer d’une mythologue 

suffisamment forte pour autoriser ces nouvelles conquêtes contre la nature. Le tout se 

trouve très simplement exprimé par les cartes d’expansion, les systèmes techniques et l’art, 

si proche des images mentales. C’est ainsi que la vie des formes au Magdalénien reflète ces 

audaces successives contre les lois naturelles, mais le seul esprit. L’évolution des armes en 

constitue un autre témoignage, et on les voit élargissant la gamme de gibier ou, du moins, 

de réponses techniques appropriées à ces besoins renouvelés. L’essentiel, ici, réside dans le 

parfait parallélisme entretenu autant par les voix mécaniques que par celles de l’image, au 

fil du passage entre le Gravettien final régional (Périgordien Vc, puis « Proto-

Magdalénien ») et le Magdalénien le plus ancien, daté à El Miron de 18.000 ans, 

exactement comme à Lascaux. Il faudrait être doué d’un esprit particulièrement pervers 

pour voir l’esprit solutréen à Lascaux ou au Gabillou, là où tout indique une continuité 

évidente, non seulement avec la suite de l’ouverture plastique magdalénienne, mais aussi 

avec la filiation antérieure du cycle aurignacien/gravettien. Les formules sémiotiques 

s’interpénètrent : l’homme chassé, les bouquetins opposés à Lascaux et à Bourdeilles, mais il 

s’agit d’influences narratives épisodiques d’une civilisation solutréenne essoufflée et 

d’ailleurs éphémère dans le temps et dans l’espace, précisément à l’inverse du Magdalénien. 
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Planche 3 : Ce sont les défis nouveaux qui poussèrent les sociétés magdaléniennes à 

s’étendre vers le nord-est dépeuplé en pleine crise froide. Les techniques, comme la 

métaphysique, étaient aptes à surmonter de tels défis bien avant toute amélioration 

climatique. D’après DAUMAS, 1962 ; FEUSTEL, 1974 ; OTTE, 1988 ; STREET et 

TERBERGER, 1999 ; TORRONI et al., 1998. 
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Spiritualité 

 

Bien que, selon nous, le défi lancé via les techniques relève déjà purement de la 

tentative « spirituelle » (soit celle de l’esprit), il semble plus confortable d’en exprimer très 

classiquement l’évolution par des traces dégagées de toute connotation utilitaire. L’art est 

souvent réputé pour en rendre compte mieux que la sagaie, en dépit de notre propre 

conviction. Cet art poursuit la même aventure, depuis le Gravettien jusqu’au Magdalénien 

le plus « classique » (nous revoici dans l’analogie historique). Dans cette continuité, le 

mythe l’emporte radicalement sur le rapport à la réalité observée, à l’inverse de ce qui fut le 

cas dans l’éphémère civilisation solutréenne (Covalanas, Parpallo, La Pileta) surtout 

manifestée dans l’extrême sud-ouest de l’Europe voire dans la péninsule ibérique, où elle 

est d’ailleurs plus ancienne et plus abondante qu’en France où elle disparaît (pl. 2). À 

l’inverse, exactement symétrique, les images du cycle « périgo-magdalénien » incarne des 

rêves, c’est-à-dire des formes d’emprises collectives sur la réalité dans la totalité de son 

fonctionnement et dans sa sacralité. 

En matière de préhistoire paléolithique, on ne peut pas rêver mieux qu’une 

opposition aussi radicale entre deux traditions, précisément parce qu’elles furent 

partiellement contemporaines, en partie sur les mêmes territoires, et si 

malencontreusement interprétées, surtout à cause de la séparation complètement 

inopportune entre les approches techniques et artistiques du même phénomène historique. 

À cette erreur de méthode s’est ajoutée la fibre régionaliste, si obscure et si puissante, qui 

nous fait encore parler de nos ancêtres les Gaulois, dans un pays désigné par les Francs, 

peuple germanique… L’échelle chronologique, dérivée des fouilles, ne peut légitimement 

pas être appliquée à des phénomènes historiques qui touchent des nappes culturelles en 

perpétuels déplacements horizontaux, comme si on confondait les paléo-indiens avec les 

cultures européennes, forcément superposées mais en totale disharmonie intellectuelle. 

L’histoire paléolithique de l’Europe occidentale comporte des feuilletés de traditions 

totalement différentes mais immédiatement identifiables dès que l’on quitte le cul-de-sac de 

son extrême occident. La constitution du Magdalénien suit des lignes de force qui, dans ce 

milieu restreint, traversent toutes les innovations précédentes, y absorbent l’essentiel et les 

combinent à une seule formule, novatrice et cohérente. Il reste que, avec un peu de hauteur, 

le courant essentiellement européen formé par le substrat gravettien semble constituer la 

composante principale, autant dans ses aspects démographiques, techniques, artistiques que 

mythologiques. Une fois ces différentes formules combinées, alors la civilisation prend 

forme, s’impose à toutes ses composantes et, par cette nouvelle clef spirituelle, propose 

d’autres aventures à ses membres, telles les conquêtes à de nouveaux territoires. 
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Planche 4 : S’approchant de la réalité, par les attitudes, les mouvements, les détails, l’art 

descend des parois, devient mobile sur plaquette comme les populations elles-mêmes. Son 

style s’approche de la nature que les hommes défient aussi physiquement par des armes 

nouvelles, composites et élaborées. Franchir les contraintes des environnements rigoureux fut 

donc avant tout une idée que l’homme se fit de lui-même, transcrite autant dans les arts que 

dans l’expansion géographique. D’après BOSINSKI et FISCHER, 1980 ; RENSINK, 1995. 
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Vie des formes et conquêtes territoriales 

 

À l’intérieur de cette relation mythologique fondamentale (l’action passe par le mythe, 

non par la réalité), on voit et on sent se contorsionner toutes les tendances qui marqueront 

cette volonté libératrice, par un passage progressif de la forme rêvée à celle proche du vécu. 

Les proportions, l’animation, les changements de thèmes, les détails anatomiques iront 

s’accentuer, jusqu’à ce que l’homme lui-même s’aventure, armé de cette nouvelle emprise, 

dans les territoires « interdits » jusque-là par les inhibitions traditionnelles que seules les 

coutumes conséquentes imposaient. Une analogie peut alors être clairement tracée entre la 

conquête de la réalité par l’image et celle de la nature par l’extension de l’habitat (pl. 3). 

Étalées sur une carte et assorties des datations disponibles, des techniques et des 

arts, ces migrations s’articulent logiquement. Le mouvement est alors beaucoup plus net 

qu’aux origines car il traverse des territoires inoccupés depuis le Gravettien : Allemagne, 

Bohême, Moravie, Pologne, où il se heurte apparemment aux Gravettiens orientaux, eux-

mêmes en pleine expansion symétrique. Il est frappant de constater la cohésion, par 

exemple des formules d’habitat, des expressions artistiques et des agencements techniques 

qui se retrouvent à l’identique en Allemagne Centrale (Nebra), en Bohême (Hostim), en 

Bavière, en Suisse et en Belgique. Comme les conquérants du Nouveau Monde, tout le 

bagage culturel reste intact, durant des millénaires et à travers des territoires extrêmement 

variés, comme on reconnaîtrait un campement britannique au milieu du bush australien, 

caractérisé par le même contraste et la même cohérence dans les expressions techniques, 

lointains souvenirs de l’idéologie métropolitaine qui a justifié leur présence là-bas. 

 

Les voies migratoires 

 

Avant donc tout réchauffement climatique, l’audace avait suffi, autant pour 

distinguer ces peuples-là de ceux qui disparurent à l’échelle européenne que pour 

concevoir les armes souples, la mythologie conquérante, les déplacements appropriés, les 

éclatements épisodiques, les relais à longue distance, la flexibilité de l’emprise sur tous les 

milieux, la délégation rituelle par le shamanisme, la « descente » des décors mythiques des 

parois rocheuses vers des supports mobiles, tels nos crucifix ou autels portatifs. Tous ces 

éléments forment autant de « preuves » par leur simple étalement sur la carte de vagues 

d’extension magdalénienne, axées sur le nord-est du continent. Deux voies principales, à 

destinées distinctes, se dessinent (Kozlowski, 1985) mais restent trop souvent confondues. 

L’axe septentrional relie le Périgord au Bassin Parisien, celui-ci à la Meuse et celui-là au 

Bassin Rhénan (pl. 4). L’axe central passe par les plateaux suisses, le Jura Souabe, la 

Bohême, la Moravie et la Pologne (pl. 5). Il semble beaucoup plus ancien que le précédent  
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Planche 5 : L’autre voie migratoire touche l’Europe des collines, de l’Aquitaine à la Pologne, 

en passant par la Bohême et l’Est de la France, l’Allemagne Centrale. Ce « Magdalénien à 

navettes » (soit des pré-hampes de sagaies) appartient à sa phase moyenne, dès 14.000 ans. 

Les réseaux entretenus, via les coquilles fossiles, montrent une telle orientation vers le centre 

de l’Europe via les bassins du Rhin et du Danube. D’après BULLINGER et al., 2006 ; KLIMA, 

1985 ; KOZLOWSKI, 1985 ; MARSHACK ; VENCL, 1995. 
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(vers 14.000 ans à Maszycka) et correspond au noyau d’où seront issues les civilisations des 

plaines (Hambourgien et Creswellien) qu’un trop rapide coup d’œil tend à confondre avec un 

fantôme du « Magdalénien septentrional », alors qu’il s’agit de civilisations totalement 

nouvelles, certes à souvenirs magdaléniens, mais recomposées de mille autres façons. 

Il faut donc considérer l’expansion de la civilisation magdalénienne par vagues 

successives, plutôt que par un mouvement unique, comme les dates (14 à 12.000 BP), les 

arts et les techniques le prouvent avec éloquence. Dès le Magdalénien moyen, toute 

l’Europe des collines semble être colonisée (Maszycka, Nebra, Ölknitz, à 14.000 ans). Mais 

d’autres vagues apportent le Magdalénien supérieur (13 à 12.000 ans) : Chaleux, 

Gönnersdorf, Monruz. Cependant, jusque-là, chacune d’elles se greffe encore fidèlement 

sur l’évolution originelle du Périgord, comme si cette métropole créait des conceptions 

régulièrement transmises et transposées aux aires pionnières, périphériques ou lointaines. 

L’art est spécialement explicite à ce stade : totalement naturaliste, il diversifie ses thèmes 

mais reste dans le registre animal. Seuls les schémas féminins évoquent des silhouettes 

humaines mais, tout à l’inverse, rigoureusement codifiées, aux limites de l’abstraction, 

réduites à un signe conventionnel. Il y a bien deux formes de langage plastique, 

contemporains parfois dans les mêmes ensembles (Gönnersdorf par exemple) attestant à 

nouveau la rigueur des codes donc de la pensée globale du Magdalénien, quel que soit le 

cadre concerné. Et toutes, ultimement, rattachées au Périgord, de Lalinde en Dordogne à 

Hostim en Bohême, aussi surement reconnaissables qu’une pièce de monnaie romaine, qui 

emporte, loin de la métropole, l’image des empereurs divinisés successifs. 

Cette densité, régulièrement renouvelée, des populations magdaléniennes aux aires des 

collines puis des plaines d’Europe Centrale, poussera à la reconstitution de formules nouvelles, 

adaptées aux vastes bassins fluviaux drainant les mers septentrionales. Les contacts 

occidentaux se diluent et s’achèvent pour laisser place à des modes de vie totalement 

autonomes, autant que la culture américaine s’est distinguée en s’y opposant à celle des colons 

anglais. Les souvenirs subsistent mais leurs compositions sont toutes nouvelles. 

 

La dilution et les héritages 

 

Probablement « essoufflées » par ces migrations gigantesques et ces perpétuels défis 

à relever, autant la population pionnière, les technologies, que la mythologie s’effritèrent et 

se diluèrent dans ces espaces immenses, où les générations nouvelles créèrent leurs 

propres mythes. La généralisation de l’arc, les armatures légères, à pointe tronquée et à 

base crantée, manifestent une relation toute différente entre l’homme et la nature, 

totalement inféodée. Sur le plan spirituel, le néolithique n’est pas loin et l’image humaine 

s’impose désormais dans ce qui reste d’art schématique, tel un signe définitif de  
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Planche 6 : Les thèmes iconographiques vont en se schématisant, des parois 

périgourdines au cœur de la Pologne, et elles passent à la statuette tout en conservant le 

même style rigoureusement observé, la même formule schématique et, surtout, le même 

thème iconographique. Le shamanisme, évident dès les Trois-Frères en Pyrénées, se 

poursuit sous nos yeux à travers l’Asie Centrale, d’où il provient peut-être. Il illustre cette 

relation, étroite et harmonieuse, entre la nature et l’homme, autorisant l’hypothèse de la 

monte occasionnelle, loin du principe de la domestication. D’après BOSINSKI, 1981 ; 

MANIA, 1999; MARSHACK.  
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l’appropriation de la nature, bien avant et indépendamment de la domestication 

néolithique (Cauvin, 1976 ; Sahlins, 1972). Le monde des chasseurs a basculé dans celui 

des prédateurs dans lequel la nature devint ressource alimentaire plutôt que partie 

intégrante de la vie humaine. 

En effet, la différence fondamentale qui oppose chasseurs et prédateurs, c’est que 

dans le premier cas une harmonie s’installe entre la nature et l’homme qui la respecte et 

procède par échanges ritualisés et contrôlés. Dans le second cas (prédateurs), la nature est 

devenue extérieure à l’humanité qui l’exploite pour ses seules ressources, comme on 

exploiterait un filon de charbon. Cette différence fondamentale brise l’équilibre spontané 

entre nature et société humaine, et elle est sans retour. L’exploitation sera désormais 

toujours plus intense et toujours dans le même sens, en faveur de l’humanité, jusqu’à 

dépasser le renouvellement des ressources sauvages. La domestication suivra logiquement 

cette dérive mais elle doit être précédée par cette phase de surexploitation des ressources 

naturelles qui témoigne de l’ancrage spirituel d’une telle révolution économique. 

Parallèlement, l’importance prise par les figures humaines dans l’art témoigne du 

même bouleversement car elles indiquent la présence des « dieux », c’est-à-dire des forces 

supérieures au destin des hommes mais qui ont désormais l’allure humaine. C’est là où le 

basculement idéologique est le plus radical car l’humanité passe alors d’une mythologie 

(récits imagés) à une religion (lien avec les dieux). Toutes les apparitions humaines 

antérieures au Bölling furent dissimulées (sous des défroques animales), déformées (tels 

des masques) ou fortement schématisées (signes sexués). Si la représentation porte un 

sens (et c’est évidemment le cas dans l’art sacré) alors elle doit obéir à des règles strictes 

qui favorisent certaines images et en interdit d’autres. Avec le tardiglaciaire, cette nouvelle 

emprise, cette nouvelle audace se manifeste autant dans le rapport au gibier que dans le 

rapport à l’image. Toujours, jusqu’aujourd’hui, la figure humaine sera le fondement 

iconographique et les animaux seront séparés en favorables (troupeaux domestiques) et 

défavorables (sauvages et dangereux). Le point de départ se situe là. 

Toujours en parallèle et dans la même direction, l’abondance soudaine des pointes 

de pierre crantées et légères, à l’opposé des sagaies osseuses et massives, correspond à 

l’importance désormais accordée aux arcs, dans la chasse en milieux couverts. Bien 

entendu, cette arme existait au moins depuis l’Aurignacien, entre 35 et 40.000 ans 

(pointes sur lamelles) mais jouait un rôle accessoire dans une panoplie de chasse dominée 

par les sagaies, mieux adaptées à la steppe et aux troupeaux. L’abondance soudaine des 

pointes crantées (quelque soit le substrat culturel) démontre la pratique presque exclusive 

dont cette arme fit l’objet désormais. Elle laisse peu de chance à la proie, atteint de loin, 

avec rapidité, précision et en silence : ce sont les armes des dieux. Une fois encore, 

l’homme a cherché à surmonter sa condition anatomique naturelle par l’usage quasi-

exclusif d’une arme sophistiquée, à grande puissance balistique et dont l’image elle-même 
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entrera dans le cortège des figurations religieuses. Plus qu’une arme, l’arc est devenu un 

symbole, comme aujourd’hui la crosse de l’évêque (bâton de berger initialement) ou le bâton 

de maréchal (au départ, arme réelle). Cette transposition idéologique rappelle la valeur de 

« signe » prise par le biface aux temps anciens, dénué de toute fonction technique, ou, plus 

tard, la hache néolithique, inutile mais si prestigieuse qu’elle fut représentée à côté des 

exemplaires déposés dans les caveaux funéraires. À nouveau, cette délégation de la fonction 

réelle à l’image figurée témoigne de ce processus amorcé dès la fin du Magdalénien. 

 

Conclusion 

 

Pendant six millénaires, la civilisation magdalénienne a su trouver les formules, 

appropriées à ses propres défis, par les voies spirituelles, artistiques, techniques, 

économiques et sociales (pl. 6). Cette surabondance de succès lui a valu une aptitude à 

forcer un destin, à dépasser les contraintes naturelles auxquelles les autres civilisations 

restèrent inféodées. Cette expansion même lui a valu sa perte : loin des centres nucléaires, 

où s’harmonisaient l’ensemble de ses aptitudes, la métaphysique magdalénienne, mise à 

mal par de nouvelles contraintes inattendues, se dilua pour donner naissance à d’autres 

structures mises au point par de nouvelles générations, et dans une attitude beaucoup plus 

agressive vis-à-vis de la nature, réduite progressivement au rôle alimentaire, d’échange entre 

sources d’énergie. Nos mentalités d’aujourd’hui en proviennent directement, mais cette 

constatation, posée sur un processus irréversible, n’enlève rien à la situation actuelle. Elle en 

accentue seulement la responsabilité toute intérieure à l’humanité. Armée de cette lucidité 

historique, elle se trouve tenue d’y faire face par un renouvellement de ses propres valeurs. 
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Rezumat: Definirea spaţiului sacru, între monumental şi ritualic. Studiul nostru se axează pe definirea 

unor termeni folosiţi în studiile dedicate spaţiilor sacre şi clădirilor cu scop ritual. În articolul de faţă ne-

am propus să identificăm caracteristicile spaţiilor de cult şi modul în care acestea se definesc. Una dintre 

ipotezele noastre de lucru este că orice activitate continuă a unui grup, precum practicarea unui ritual 

cultic dezvoltă o anumită identitate socială în spaţii speciale, uşor de recunoscut cu privire la tipare 

transpuse în forma ritului şi ritualului. Una dintre caracteristicile acestei identităţi este amenajarea 

specială al spaţiului de cult. În perioada neolitică s-au desfăşurat, probabil, unele ritualuri şi un fel de 

religie. Fiecare religie se bazează pe două tipuri de convingeri: una este că elementele neînsufleţite ale 

naturii, precum apa, pietrele, corpurile cereşti posedă unele caracteristici comune cu elemente animate, 

cum ar fi oamenii, plantele, animalele. A doua trăsătură este convingerea că toate elementele naturale, 

posedă unele calităţi care contrazic legile biologice, inclusiv viaţa de după moarte, dobândind puteri 

supranaturale şi apoi devenind divinităţi. Naologia ca ştiinţă studiază religia şi modul de manifestare a 

cultului religios în public. Templele sunt, de obicei, construcţii de dimensiuni mai mari, comparative cu 

locuinţele din aceeaşi aşezare. Interiorul este spectaculos, cu statui monumentale şi inventar mobil, utilizat 

pentru ritualuri. Sanctuarul sau altarul este o construcţie mai mică, de obicei o cameră simplă cu 

caracteristici speciale de cult. În limba română nu există nicio diferenţă între doi termeni: altar şi camera 

altarului. Altarul poate fi o masă, sau o bancă unde este depus inventarul folosit pentru ritualuri. Camera 

de altar este încăperea specială în care se desfăşoară ritualul. Acest articol are rolul de a specifica unele 

aspecte legate de terminologia de lucru. În studii mai vechi am observat confuzii majore între unii termeni 

specifici, cum ar fi templu, altar, sanctuar, camera de altar, masa altarului. Am încercat corelarea 

termenilor folosind unele dicţionare speciale arheologice, dicţionare uzuale şi unele studii arheologice.  
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We know for the moment that religious life of the community is carried out in 

direct relationship with the space and time in which the group develops, so that religious 
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beliefs and practices are in direct connection with the cultic needs. The spiritual life is a 

complex structure of the human communities, with numerous forms and aspects. The 

human group under its various forms of organization creates and reinforces a certain 

perception of the surrounding reality through ritual and myth (Lawson 2004, p. 852). The 

human being represents its space in relation to two extremely important coordinates. Thus 

one can distinguish the centre and the periphery, both marked by special signs that 

distinguish them. The centre is identified by a variety of points, each related with the 

influence exerted on human beings: the centre of the house, of the settlement, of the sacred 

space, of the community (Eliade 2005, p. 50). Moreover, the human existence is defined by 

two layers, or better said, by two coordinates. The first coordinate is given by the real 

world, the tangible and sensorial objects. A second plan is the world of mystery, the 

supernatural world, and the spirits that would accompany the man throughout his life 

(Blaga 1975, p. 71). 

The knowledge and study, in time and space, of the geographic environment is 

necessary especially for making correlations, specifying the place which a community 

occupies in time and space. Any community lives in an environment in which there are 

correlations and interdependencies. These correlations were defined by Clarke in 1968 

using a very suggestive diagram (Pl. I/1). Considering this system, the previous 

communities lived forming a subsystem defined by the material culture, economic, social 

and spiritual life. Usually the community has its own psychology and enters in contact with 

a series of foreign systems (Clarke, 1968).  

The question “what is religion?” doesn‟t have an easy answer. The word “religion” 

has more than one meaning. Actually, any tryout to define this word is unsatisfactory 

(Lang 2001, p. 24). Basically, every religion is funded on two important components. The 

first component is the belief that inanimate objects of nature, such as water, rocks, moon, 

possess certain qualities characteristic to animated beings, such as people, plants and 

animals. The second component is the belief that all the nature‟s elements possess qualities 

that contradict biological laws, including life after death, these beings having supernatural 

powers, becoming deities (Bánffy 2005, p. 77).  

According to Romanian Explanatory Dictionary (DEX 1996), religion is defined as: 

a system of beliefs (dogma) and practices (rites) regarding the feeling of divinity, which 

gathers in the same spiritual and moral community all the people who adhere to the same 

system; all the institutions and relevant organizations; faith. The figurative sense is that of 

belief, worship. Another definition is found in the Dictionary of Contemporary Romanian 

Language, Vasile Breban, Scientific and Encyclopaedic Publishing House, 1980. Here 

religion is defined as a form of social consciousness that is characterized by believing in 

supernatural beings or forces through a religious ceremony and by the existence of 

appropriate institutions and organizations (Breban 1980, p. 505-506).  
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The Oxford Dictionary refers to “Religion” [noun], as “the belief in and worship of a 

superhuman controlling power, especially a personal God or gods: ideas about the 

relationship between science and religion; a particular system of faith and worship; a 

pursuit or interest followed with great devotion”. Special interest is in the origin of the 

word. “Religion” is coming according to the same dictionary, from the original sense of 

“life under monastic vows”, or from Old French, or from Latin “religio(n-)” with the 

meaning of “obligation, bond, reverence”, perhaps based on Latin verb religare-“to bind” 

(oxforddictionaries.com). The Latin word religio, religionis, according to old meanings, 

was related with the fear and tenderness. The term developed in two directions: one is 

connected with the rite and ceremony, the other with the assembly of beliefs and moral 

rules. All these came from the relation which a certain community or an individual have 

with the supernatural power (Branişte E. & E. 2001, p. 410).  

In this sense, practicing a religion requires a corresponding training, a special 

inventory, clothing used only at the religious events, music and probably bodily 

preparedness. Another important aspect in addressing the religious phenomenon in 

various places of worship is time. In this regard there are various modes of preparation for 

religious holidays (Durkheim 1995, p. 283). 

The religion as universal phenomena represents first of all the result of the need for 

explaining dreams, death, natural physical growth, birth, season changing (Hayden 2003, 

p. 20). Origin of religion or spiritual manifestations of humanity are very hard to surprise 

in timeline. M. Eliade considers that it could be a primordial age, before the Palaeolithic 

Age, when a specific symbolic behaviour is proved (Eliade 1951, p. 85). The main source of 

the ritual is the emotion, and Hayden considers that the origin of religion should be 

searched within the ritual (Hayden 2003, p. 31). 

I was very interested not to answer what religion is, but to see how religion could 

have been displayed in prehistoric ages. For reconstructing the prehistoric religion, we 

should look for clues to indicate which specific places were used in ritual activities. A very 

important question is related to the special arrangements of the cultic space, e.g. how it is 

decorated. Also, the archaeological materials, the artefacts, are of many types and shapes. 

So one of the challenges is to see which types of artefacts are preferred in a ritual activity 

and how these are used.  

The building arrangements and the stylization of the space include special buildings 

or other structures associated with cult activities. Decorative art forms are often used to 

decorate and to mark sacred spaces. The architectural design of a cultic community 

building depends on the volume of materials available, technical capacity, and the building 

customs of the community. The ornamentation of a sacred place is in direct connection 

with the wealth and the desire for ostentation of the sponsors or community, but also with 

the image that a community has on its own gods (Ferguson 1983, p. 185). Religion in 
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prehistory comes to replace magic as a way to invoke the forces of nature, as well as the 

good will of the gods. These forces were personified as deities, more or less comprehensible 

beings (Lawson 2004, p. 853). 

An overview of the cult buildings from various settlements allows an analysis on 

various aspects of the practiced worship, perhaps even a glimpse on a part of the ritual 

activities conducted by prehistoric communities. Archaeological evidence, that reveals the 

prehistoric religious behaviour, suggests a rich spirituality. Neolithic and Eneolithic art in 

the Balkan area has shown to be capable of transmitting a certain kind of artistic message. 

Most of the clay objects are accompanied by a “decoration” of cultic nature. These are signs 

and symbols that sanctified the objects (Gimbutas 1997, p. 56, The Danube Script, 2009, p. 

143-167). 

In this paper I will try to identify the features of sacred constructions and how they 

are defined.  

In recent years, a new discipline began to develop: the Naology, the study of 

temples, shrines, altars, considering their type and functionality (Lazarovici 2006, p. 103; 

Leuven 1981, p. 14; Kipfer 2000, p. 379; Lazarovici, Draşovean, Maxim 2001, p. 268). The 

first treaty on Naology was published in 1846 in London by John Dudley, entitled 

“Naology. A Treatise on the Origin, Progress, and Symbolical Import of the Sacred 

Structures of the most Eminent Nations and Ages of the World”. The major topics 

discussed in the treaty are: altars and shrines on high places, sacred stones and columns, 

sacred towers, sacred caves, temples, idols, Christian churches, church ornaments. We 

notice that this treaty is largely governed by ideas appealing to the Old or New Testament, 

sometimes with good examples of classical Antiquity, or from other cultures, such as Gaul 

and pre-medieval Germanic civilization.  

The concept of “worship place” is defined in various ways. One definition is “a 

physical location where worship is practiced” (Bertemes, Biehl 2001, p. 18). Some 

researchers distinguished the concepts of “cult rooms”, “mortuary chapel” (charnel house), 

domestic shrines, and ritual or burial sites (Goring-Morris 2002, p. 107; Gh. Lazarovici, Fl. 

Draşovean, Z. Maxim 2001, p. 268). 

J.C. Leuven established a series of typological categories for prehistoric sanctuaries. 

Three major types were identified. First is the “megaron”, which formally is a long hallway 

including columns in interior, bench-like platforms (destined to present offerings), hearths 

and cult objects. The second type is the “gate shrine”, which is located at the entrance of a 

particular building, and the third type is the tripartite one, e.g. one that includes three 

separate compartments, each with its own purpose. Other shrines identified are those 

dedicated to the dead, such as osuarium or altars for the dead (Leuven 1981, p. 14). A very 

good example on what it concerns the charnel house there is an important discovery at Bab 

edh-Dhra‟ (Rast and Schaub 2003). 
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If we look at the specific categories, three types of cultic constructions can be 

identified: communitarian, household (with a cultic arrangement) and funeral buildings. 

Community sanctuaries are intended for public worship, while other buildings are 

equipped more modestly (Lazarovici 2006, p. 104; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2007, 

p. 74-75). If the first two types are meant for the living, the third type of temple is 

characterized by its proximity to graves, sometimes the deceased being deposited under 

the floor, its purpose being of performing rituals for the deceased. Gh. Lazarovici interprets 

some sanctuaries from Çatal Höyük as having a funerary purpose; their interior drawings 

are linked to the mythology of death and resurrection (Lazarovici 2001; Lazarovici Gh, 

Lazarovici C.-M. 2006, p. 106; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M., 2007, p. 72). Some panels 

on the walls or other elements from community buildings are explained by the fact that 

every religious system uses art, because many times artistic appreciation deepens the 

religious-type experience (Marciniak 2001, p. 129). 

In any prehistoric settlement, the interior of the buildings is arranged differently, 

varying the location of the elements. Also, the interior inventory is generally the same, thus 

the exterior must have looked quite uniform. Instead, the entrance determines an 

identification of each architectural unit. All forms of manifestation of an enclosure are 

symbols of the Great Mother with the attributes of protection, feeding, shelter. In most 

cases, the enclosure involves several forms of representation, such as the cave, city, temple, 

church, home, tent, gate, fence, tomb and womb. The enclosure in connection with the 

womb represents fertility (Cooper 2004, p. 61). 

There are several clues which could be interpreted as linking some elements: the 

participants in worship, material culture, artefacts and the sacred place. A schematic 

diagram summarizing the interdependence of actions and practices of worship was 

conducted by Bertemes and Biehl (Bertemes, Biehl 2001, p. 19, fig. 2) (Pl. I/2).  

The first special cult buildings and religious arrangements occur in the Middle East 

in the Aceramic Neolithic (Pre Pottery Neolithic age). Cultic structures have been 

identified in the Natufian culture (Mellaart 1975, p. 59). For example we will mention only 

‟Ain Mallaha (Enyan), a site in Huleh area, in the superior valley of Jordan River. House 1 

has a visible special purpose, considering the paved floor and the plastered walls. The 

plaster has traces of red painting, being the earliest prove of artwork on walls, in the Near 

East area. Later on, this structure was used with a funerary purpose: a skeleton was 

deposited in the house filling, covered with a big hearth stone (Mellaart 1975, p. 36, fig. 5). 

As inner arrangements, we can mention a bench, limited by stone slabs (Bar-Yosef 1998, p. 

163). The specific elements as well as the inner inventory prove that this was not a regular 

house (Goring-Morris 2002, p. 116). Goring-Morris (Goring-Morris 2002, p. 119) thinks 

that this house was connected with the funerary customs, considering the later use of this 

building (Pl. II/1, 2).  
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Some of the most famous shrines in Asia Minor are the ones from Çatal Höyük, in 

Turkey (Mellaart 1975, p. 101; Mellaart 1964; Mellaart 1963; Mellaart 1962; Hodder 2008). 

Other shrines were found in the Balkans area at Nea Nikomedea (Pl. III/5) (Mellaart 1975, 

p. 249; Rodden 1962; Rutkovski 1986, p. 155-156, fig. 209 Banffy 1986, p. 156; Makkay 

1984), Achilleion (Pl. IV/2) (Gimbutas 1991, p. 260; Gimbutas et alii 1989, pag. 48; Bánffy 

1990-1991, p. 207), Tumba Madžari (Mitrevski 2006, p. 21; Sanev 1988, p. 9-10) Sesklo 

(Pl. III/1) (Marangou 1992, p. 308), Dimini (Pl. III/2) (Aslanis 1990, p. 183-188; Aslanis 

1995, p. 37-43; Starović 2005, p. 255), Vinča (Pl. III/3) (Milojčić 1955, p. 153; Lazarovici 

C.-M., Lazarovici Gh. 2006, p. 196, fig. III.79a-b), Kormadin (Pl. IV/1) (Jovanovič 1991, p. 

119), Gomolava (Brukner 1988, p. 33), Dikili Tash (Koukouli-Chrysanthaki 2006, p. 475), 

Dolnoslav (Radunčeva 2004, p. 326), Vrbjanska Čuka (Kitanovski et alii 1990) and more.  

In the Neolithic settlements the ritual activity was probably coordinated from a 

community building. Worship was also performed in homes, in families, as evidenced by 

archaeological traces that reveal cultic elements in domestic buildings (Bánffy, Goldman 

2003, p. 114; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006, p. 233). 

 

The definition and special characteristics of the temple 

 

The word “temple” comes, according to some special dictionaries, from the Latin 

word “templum” or the old German “Tempal” (www.archaeologywordsmith.com). The 

Latin word “templum” is intimately related with the verb contemplor or contemplando, 

making an allusion to the solemn thoughts that such a cultic structure should always 

inspire (Dudley 1846, p. 372). 

The temples are cult buildings, dedicated to the deity or considered to be the 

divinity‟s residence, which included several shrines or sanctuaries (Lazarovici Gh., 

Lazarovici C.-M. 2007, p. 63). The temple is always a structure reserved for ritual and 

spiritual activities such as praying, ritual or sacrifice. As a sacred enclosure, the temple is 

equipped with special furniture, special vessels as well as a performer/coordinator of the 

cult, i.e. a priest. Because of the importance of temples in society, their structure shows the 

highest level of architectural craftsmanship achieved by a particular community (Dudley 

1846, p. 190). The temple can be distinguished by the fact that it includes a monumental 

inventory inside, unusual in an ordinary domestic building within a certain settlement. 

Also, in most cases the typical household inventory of such buildings is missing (Nikolov 

2001, p. 133). 

The temple can also be a special natural place, such as a cave, a spring, a mountain 

peak (Lazarovici Gh., Draşovean, Maxim 2001, p. 268; Iosif, Cojocaru 2010).  

The communitarian temple is a structure dedicated to worship one or several gods, 

a place where the believers participate in daily or regular rituals, bringing, burning or 

http://www.archaeologywordsmith.com/
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making offerings. One of the most striking examples of this kind of temple was found at 

Parţa, Timiş County, Romania, where several altars inside the same temple have different, 

specific functions (Lazarovici 1989, p. 149-174; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006, p. 

233; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2007, p. 63). The temple building has specific 

religious functions and it has very different sizes and shapes (David 2007, p. 78). 

Most cultic areas evolve from a village community building towards temple. The 

building is growing apace with the community, as it can be seen from the evolution of 

Parţa site, Banat culture, where there are two overlapping temples, with interesting 

internal structure, not totally changed in the later period (Pl. IV/4, 5, 6) (Lazarovici 1989, 

p. 149-174; Lazarovici Gh., Draşovean, Maxim 2001, sqq; Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 

2007, p. 74). 

As a general observation, the temple is noted in the settlement by the fact that it has 

a specific decoration on the walls or floor. Most often the temples were equipped with 

recessed niches, relief, carved boxes, tables or benches for displaying idols, cult hearths, 

monumental altars, like the one from Temple 2, Parţa (Pl. IV/5, 6) and impressive 

columns. It is also likely that they were equipped with perishable materials such as rugs, 

textiles and wooden objects (Foster 2007, p. 168). A rug is documented in the Vésztő-

Mágor temple, Hungary, (Pl. V/3; Pl. IV/3) (Hegedűs, Makkay 1987, p. 87).  

This type of representation was found in many Neolithic temples, some of them 

with impressive sizes (Gonsoulin 2005, p. 12). Monumental clay statues were often found 

inside the temples. Most of them are fragmentary, and seem to represent women. In some 

case their original dimensions can be reconstructed. We mention the findings from Vésztő-

Mágor (Hegedűs, Makkay 1987, p. 87), Topolnica (Lazarovici C.M., Lazarovici Gh. 2007, p. 

137), Vrbjanska Čuka (Kitanovski et alii 1990, p. 108). On Romanian territory we notice a 

few statues discovered at Truşeşti, Hârşova (Andreescu 2002, p. 15; Haşotti 1997, p. 80-

81), Tangâru (Pl. VI/2) (Berciu 1961, p. 420-421; Lazarovici C.M., Lazarovici Gh. 2007, p. 

136, 137, fig. Vc. 76, 76/b) Izvoare (Vulpe 1957, p. 230, fig. 231; Monah 1997, p. 39, fig. 

10/1).  

The images of female deities, such as the monumental statue seated on a throne, 

flanked by two lions from Çatal Höyük (Mellaart, 1963 p. 96, fig. 31, 32), could be evidence 

of the presence of female religious leaders. The sitting position of a statue represents the 

stability of its power, whereas the sceptre in the hands of an idol could represent its 

strength (Dudley 1846, p. 410). Obviously, the question is why the statue or image of the 

god is so important. The answer comes somewhat natural, because the worshippers must 

represent, in a certain material form, the immaterial spirits. Both the idol and the icon 

were meant to influence and capture a certain spirit. Consequently, the statue and the 

iconographic image of the god become worship object and are obviously seen as presence 

of the god (Dudley 1846, p. 412).  



38 

A very good example of how a temple was arranged is the one discovered at Vésztö 

Mágor, Hungary, (Kalicz, Raczy 1987, p. 87). Inside of this building about 40 special 

features (Pl. V/3 ) of cultic nature were found which prove some ritual activities, like cereal 

offerings, decorating, animal sacrifice, libations, fumigations (Gimbutas 1999, p. 81). In 

the recent years a very important discovery concerning this type of buildings was made at 

Crkvine, Stubline in Serbia (Pl. V/1), where the cultic building had an interesting 

arrangement: clay model of a bucranium, vessels, an oven and hearth, a fixed grindstone 

and a large fixed clay box, considered by the discoverers as being of undetermined purpose 

(possibly an altar), along with 43 figurines some of them carrying miniature tools 

(Crnobrnja 2011, p. 131-147).  

One more example suggesting some ritual activities inside a temple was researched 

at Parţa, Timiş County, Romania. Here the bucrania has a central position, being of 

monumental sizes, associated with the column, drawings like meanders, hearth, offering 

places (Pl. V/2; IV/ 5, 6) (Lazarovici Gh., Draşovean, Maxim 2001, p. 255; Lazarovici 1989, 

p. 149-174; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006, p. 233).  

 

The Megaron 

 

The Megaron is an architectural type of building, generally specific to the Aegean 

architecture of ancient Greece and the Near East area. It is characterized by a rectangular 

hall, usually with an apse-shaped end with side walls that continue to form an outdoor 

porch that is supported by columns. A large fireplace was often discovered in the main hall 

or adjacent rooms (www.archaeologywordsmith.com). 

The megaron as a building plan is documented in Troy at the end of the 4th 

millennium BC and continues to be used in Turkey until recent times. The earliest 

appeared during Sesklo culture in Greece (Pl. III/1) (Kotsakis 2006, p. 210), but the most 

famous megarons were found in the painted Mycenaean palace discovered at Knossos. This 

architectural unit formed the main room of a house in Mycenae, which was connected to 

the palace. A typical plan of a Megaron is located in the palace of Nestor at Pylos, where a 

large architectural unit served as a royal residence. The front side was overlooking towards 

an ordinary court, in which one could enter through a decorative gate equipped with 

columns on both sides (Biers 1987; Klein 1996; Vermeule 1972).  

Even if the megaron is specific to the Aegean area, terminologically it was used to 

refer to larger rectangular buildings that have various elements, such as monumental 

entrance guarded by pillars, thresholds and columns located on the long sides (Pl. III/4). 

This type of building often requires the presence of a loggia or covered porch, reaching a 

little outwards. The term is also used for other cultures than classical Greek culture. Thus, 

the term megaron was used by extension and applied to buildings of similar plan, but 

http://www.archaeologywordsmith.com/
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culturally different. For our approach this type of architecture is important because 

sometimes it served as a shrine or as a temple, like the Vinča sanctuary (Pl. III/3) 

(Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006, p. 199-200).  

 

The definition and characteristics of the shrine 

 

The sacred has the special and unique quality to transform a certain object into a 

cultic one, through hierophania. This unique feature of the sacred is valid in all religions. 

These types of qualities are checked through the cult of stones and trees, the Indian 

concept concerning metamorphosis or by the mystery of reincarnation. In all religions 

there is a system in which hierophania is ordered and is composed of all the community‟s 

religious experiences (Eliade 2005, p. 49). 

The shrine follows several architectural forms and has a specific range of functions. 

First it is distinguished by the fact that it is smaller in dimension than the temple, which 

necessarily implies a specific kind of monumental architecture. The shrine can be both a 

smaller segment in a temple as well as a separate building. The purpose of these rooms is 

to worship a deity or to shelter an ongoing aspect of his cult. Most times these sacred 

spaces are provided with columns, fireplaces, stelae (of different shapes and types 

depending on their use), heads of bulls, sometimes bucrania, benches, shelves, ovens 

(Kipfer 2000, p. 512; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2007, p. 74-93). In a temple the 

altar-room (or shrine) is a structure that refers to the area from a church or temple, located 

between the columns and exterior wall on both sides of the nave. It is a term used to 

describe the room where rituals take place away from the eyes of the community (David 

2007, p. 78).  

The shrine is defined by Chapman as that particular part of a settlement that can be 

connected with the religious communitarian activities (Chapman 1989, p. 34). In specific 

archaeological dictionaries the shrine is defined as the most hidden and protected element 

of the temple, where the image of a god is preserved and is sometimes named as “the nave” 

(Shaw, Jameson 1999, p. 417). On a closer look at the shrines, it stands out that these are 

residential buildings, where an area had been separated to conduct ritual practices and the 

objects of worship were often found concentrated around it (Lazarovici Gh., Draşovean, 

Maxim 2001, p. 226-234, p. 237-242 Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2007b, p. 74-93 

Bánffy, Goldman 2003, p. 113).  

The scholar Gh. Lazarovici identified several types of shrines, based on inventory, 

location in the settlement and monumental inventory: communitarian shrines, such as 

L 61 from Truşeşti, Romania (Pl. VI/3) (Petrescu-Dâmbovița et alii 1999, p. 117-121, fig. 

86-87; Lazarovici C. M. 2004; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2007a, pag. 63-65; 

Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2008, p. 12), household shrines, like P24 from Gura 
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Baciului, which had a stela inside (Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006a, Lazarovici Gh, 

Lazarovici C.-M. 2006, p. 103-111), natural sanctuaries, such as Mount Trescavăţ 

(Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 2006a, p. 43). Domestic religious activities are managed 

by the head of the family and have the purpose of acquiring fertility and prosperity, two 

elements essential to family survival. According to this hypothesis, many Neolithic statues 

and sculptural representations are symbols designed to attract fertility and good will of 

supernatural powers by carrying out rituals, pray, offerings. Some researchers consider 

that the distinction between the elite worship and the common religious beliefs and 

practices appeared in the Neolithic period (Hayden 2003, p. 218).  

The shrine is primarily the place where devotion to the god is shown. The shrine 

may take also the form of a recess (niche) containing a sacred image of the god, or a small 

space where sacred objects corresponding to the deity are displayed (Kipfer 2000, p. 512). 

The earliest Neolithic shrines are arranged as rooms which formally are somehow different 

from the houses. They have a niche in a wall, where the representation of a god was 

located, maybe its image or symbol, together with an offering-table placed in front of the 

niche, like the ones from PPN. One of the most interesting niches was discovered at Nevali 

Çori. Here, Building 13 had inside a monumental statue (Hauptmann, Özdoğan 2007, p. 

32) and all around many T shaped stelae placed against the wall (Pl. II/3). Generally, the 

niche was on the short side of the room in the case of rectangular buildings (Hinnells 2007, 

p. 165). 

We distinguish inside the shrines special objects, which attract attention by their 

shape or by their decoration: portable clay hearths, bowls, lamps, ladles, anthropomorphic 

or zoomorphic pots, bucrania, stelae, sculptures, statues (Gimbutas, 1999, p. 72 Lazarovici 

Gh., Lazarovici C.-M. 2007, p. 64). 

The term naos, given by the dictionary as a synonym for “shrine”, is used to refer to 

the interior of a room inside the Greek temple or the cella of a Roman temple 

(www.archaeologywordsmith.com). 

In classical architecture the naos is the main room of the temple, distinct from the 

portico, where the statue of the god was hosted. In early Greek and Roman architecture it 

was a simple room, usually rectangular, with an entrance at one end and side walls often 

extended as a porch. In the large Roman temples, the cella is open, without roof, and a 

smaller cult room is built inside (Tudor 1982, p. 178). 

In the Byzantine architecture, the architectonic tradition of the naos is the central 

area of the church, including the centre of the cultic space, where the liturgy is performed 

(Vintilescu 1998, p. 209). In ancient Egypt the nave is typically a monolithic shrine where 

the god‟s image was kept, forming a part of the temple. A smaller wooden naos was placed 

inside the stone nave and it had decorated walls. The greatest naoi are those where the 

statue of the god is housed, in the main temple. Generally the nave is a rectangular box 

http://books.google.ro/books?q=+inauthor:%22Barbara+Ann+Kipfer%22&lr=&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.archaeologywordsmith.com/
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made of a single block of stone or wood, which can also be used as a container for the 

funerary statue or, especially in Egypt, for mummified animals (Müller, Thiem 1993, p. 

65). A shrine is a term representing also a box, or receptacle where sacred relics (as the 

bones of a saint) are deposited, usually named reliquary.  

Sanctuaries in nature represent a special type of cultic place. For the moment this 

issue is insufficiently explored. What we know so far is the fact that prehistoric sanctuaries 

located in the mountains could possibly form a network that covered most of the 

mountains, mainly their peaks. Two symposia for discussing this special type of sanctuary 

were organised in Romania so far (Natural sanctuaries and altars 2005-Caransebeş; 2010-

Iaşi). In Romania there are identified a series of routes in the mountains and some special 

arrangements. One of them is Piatra Rotarii, Buzău Mountains, where there is an ensemble 

forming a big cultic area. Another one could be the monumental rock from Muntele Mic, 

Banat area, from „La Blide”. Actually, several ways of access and paths are marked by 

megaliths (Lazarovici et alii 2011, p. 74). Some good examples come from the Bulgarian 

area, where natural sanctuaries were identified on mountain tops in the Sredna Gora, Stara 

Planina, and Eastern Rodopi Mountains. Each place had a different kind of sacred area 

which was directly connected with specific rituals and religious beliefs (Radunčeva 2003, 

p. 79-138).  

Natural mountain shrines are the ones which qualify certain conditions. Some of 

them were probably astronomical observatories, being a crucial part of the rituals 

performed on the heights. Also these could be shrines located in places where magnetic 

anomalies were recorded. In the Bulgarian area stone thrones and pools located on certain 

peaks with magnetic anomalies were discovered (Stoev, Muglova 1996).  

Archaeological researches often revealed that seasonal solar movements were 

known even in the Neolithic period. Such knowledge depends on the recognition of 

previously occurring events, as past performance, and the fact that they are currently 

expected, which proves knowledge of the time passing. Rites and sacrifices were carried 

out on special occasions, often associated with the phases of the moon or with the solstices. 

Other celestial bodies like the sun and moon were regarded as gods or perhaps spirits. An 

impressive prove for the worship of these celestial bodies was found at Parţa, Banat 

Culture, Timiş County, Romania. Temple 2 had on its western wall, near the entrance, a 

small Moon made of clay, placed near a circular hole, a possible representation of the Sun, 

which allowed the light to come in the building (Pl. IV/5) (Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 

2006, p. 336 Fig. IIIb. 163 – 164).  

Prehistoric people must have known temporal sequences according to the seasons, 

correlating plant growth and drying to the cycle of birth – growth – death (Lazarovici et 

alii 2000, p. 135-142; Lazarovici et alii 2002, p. 7-17; Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh. 

2006b, I, p. 233). 
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The definition and characteristics of the altar 

 

The Romanian language did not make a distinction among the altar room, the altar-

table or offering table, the word altar containing all these different meanings (Lazarovici 

Gh., Lazarovici C.-M. 2007, p. 63). The word altar also includes: part of a church where the 

priest officiates a Mass; table of worship on which the liturgy is officiated in the Christian 

church; in ancient times: a high place or table on which sacrifices were offered to the gods 

(Nodex 2002).  

The altar table is the special area on which a sacrifice is performed and often it is 

used as a place for offerings. In the prehistoric age the altar was built from a single stone or 

a cluster of stones. Later, in Classical Antiquity the shape is evolving over time towards 

more developed architectural forms. The altar-table on which sacrifices were offered in 

ancient Greece was placed in front of the temple portico. Beneath the altar-table a bowl of 

water was placed, out of which believers were sprinkled before entering the temple to make 

offerings in secos (Dudley 1846, p. 388). The materials used to arrange the altar-table vary 

from natural, perishable materials to precious and therefore expensive materials, such as 

marble or richly decorated metals (Dudley 1846, p. 72). 

The altar may also take other forms, according to a specific ritual activity taking 

place within a certain time inside the building. Thus, we see that there are ritual hearths 

(Kovacs 2010, p. 14), which had different, special forms than those from the houses – the 

cross shaped hearth found in House 2 at Poduri – Dealu Ghindaru, Neamţ County 

(Dumitroaia et alii 2009, p. 21) or the egg-shaped hearth from the shrine from Buznea 

(Mihai, Boghian 1985, p. 439, fig. 2).  

The bench in the shrine may have had the purpose of an altar if it displayed 

religious objects, as in Sabatinovka sanctuary (Pl. VI/1) (Makarević 1960, p. 282, 290, fig. 

1; Makkay 1971, p. 138; Gimbutas 1984, p. 25, 74; Gimbutas 1989, p. 133, fig. 215; 

Gimbutas 1991, p. 261, fig.7-59-a-b; Monah 1997, p. 35; p. 255, fig. 3/1). Household altars 

are more difficult to identify, but they occur in some domestic contexts, presenting specific 

characteristics, like the one from Gura Baciului (Lazarovici, Maxim 1995).  

Finally we refer to the column, which by its certain position in a cult building, 

associated with bucrania in most cases, becomes a worship object and a symbol of the 

“world tree” (Vulcănescu 1987, p. 353). Depending on the different elements placed around 

the columns, they lose their functional content, becoming themselves the altar, place of 

worship and communication channel with superior forces (Dumitrescu 1979, p. 73). An 

excellent example for this kind of column was found at Kormadin (Pl. IV/1) (Jovanovič 

1991, p. 119), the sanctuary from Tangâru, Gumelniţa culture, where the columns are 

associated with a monumental statue (Pl. VI/2) (Berciu 1961, p. 421-424), or in the Vinča 
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sanctuary, the row with seven columns (Pl. III/3). In Crete there is evidence on cult of 

sacred trees, and by extension it became a cult of the column representing the god, or the 

place where he made his presence felt, during processions (Matz 1969, p. 120). The pillars, 

as well as the column, are symbols of the divine presence in a temple or a shrine (Dudley 

1846, p. 373). Finally the column was a symbol of power and was seen later as a divinity 

display, finally becoming the god himself (Dudley 1846, p. 381).  

Excavations carried out in Neolithic sites, both in the Balkan area and in central 

Europe have revealed buildings where special spaces were arranged for ritual activities. 

These spaces contained altars or boxes placed in the floor, heads of animals, especially in 

the form of bulls, modelled in clay and applied on the walls of the houses, and 

anthropomorphic figurines. The cultic ensembles included artefacts, such as stone axes 

and grinders that, without a particular context of discovery, would have been simple tools 

(Kálicz, Ráczky 1987, p. 22). 

Finally, some conclusions are appropriate. The approach on a topic such as sacred 

spaces must begin with defining them, in order to clarify the basic notions which are to be 

used. Divergences or too many similarities between different concepts make it difficult to 

approach a subject, in view of the fact that literature can be difficult to interpret, leading to 

misunderstandings. The findings have lead to see the importance of benches (in displaying 

of offerings), special hearths, animal sacrifice and pottery associated with eating and 

drinking during the ritual (Marakas 2007, p. 1-20). It is generally known that some early 

Neolithic people performed a series of religious or magical rituals, which have played an 

important role in their societies, an aspect postulated in several reports and archaeological 

works. We outline that we identified a big problem in determining the structures and 

artefacts that were used for ritual purposes. In some cases we took into consideration 

unusual structures containing artefacts without a visible household functional purpose 

(Milisauskas 2002, p. 186) that could indicate “sacred” purposes. The many and widely 

spread small statues can be also considered a special inventory in rituals. However, the 

only evidence for a particular religious practice remains the architectural feature and the 

context in which cultic inventory is found.  
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Pl. I. Diagrams and schematic representations of the systems interacting / Diagrame şi 

scheme cu privire la interdependenţa sistemelor 1. Block diagram of a system structure / 

Schema bloc a structurii unui sistem (apud Clarke 1968; Kalmar 1980). 2. Diagram the 

interdependence of religion / Diagrama interdependenţei în religie (apud Bertemes, Biehl 

2001, 19, fig. 2). 
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Pl. II. PPN cultic stone structures/ Structuri din piatră cu scop cultic din Neoliticul 

aceramic. 1, 2. Stone structures, semicircular and circular from ‟Ain Mallaha (Enyan) / 

Structuri din piatră, semicirculare şi circulare de la ‟Ain Mallaha (Enyan) (apud Bar-Yosef 

1998). Building 13 from Nevali Çori, graphic reconstruction / Clădirea 13 de la Nevali Çori, 

reconstituire grafică (apud Hauptmann, Ozdoğan 2007, p. 32). 
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Pl. III. The megaron / Megaronul 1. Sesklo, the megaron plan with the three rooms / 

Sesklo, planul megaronului cu cele trei încăperi (apud Teocharis 1973). 2. The Dimini 

Megaron, with the two rooms: Room M and 13 / Megaronul de la Dimini cu cele două 

încăperi: M şi 13. 3. Graphic reconstruction of the Vinča megaron / Reconstituirea 

megaronului de la Vinča (apud Gh. Lazarovici). 4. The structure of a classic megaron. 1. 

anteroom; 2. main-hall room; 3. columns in porch and room / Structura unui megaron 

clasic: 1. anticameră; 2. camera principală; 3. coloane în verandă şi în cameră. 5. Nea 

Nikomedea: the settelement plan with the sanctuary in centre / Nea Nikomedea: planul 

aşezării cu sanctuarul amplasat în centru (apud Rodden 1962). 
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Pl. IV Graphic reconstructions of the comunitary sanctuaries / Reconstituiri grafice ale 

sanctuarelor comunitare. Sanctuary 1 (House 1) from Kormadin / Sanctuarul 1 (Casa 1) de 

la Kormadin (apud Jovanovič, 1991). The courtyard of the Achileion sanctuary / Curtea 

sanctuarului de la Achileion (apud Gimbutas et alii 1989, p. 48). 1 Inside view of temple 

from Vésztö-Mágor, Hungary / Vedere din interiorul templului de la Vésztö-Mágor (apud 

Hegedűs, Makkay 1987, 87, fig. 4). 2 Sounthern entrance in Temple 1 from Parţa, Romania 

/ Intrarea sudică în Templul 1 (apud Lazarovici et alii 2001, coperta 2). 3 Western view on 

the Temple 2 from Parţa, Romania / Vedere dinspre vest asupra Templului 2 de la Parţa, 

România (apud Lazarovici et alii 2001, 211, fig. 180). 4-6 Eastern entrance in Temple 2 

from Parţa, Romania / Intrarea estică în Templul 2, Parţa, România (apud Lazarovici et 

alii 2001, coperta 1). 
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Pl. V. Cultic buildings plans / Planuri ale unor sanctuare 1 Crkvine, Stubline, Serbia cultic 

building arrangement / Amenajarea clădirii de cult de la Crkvine, Stubline, Serbia (apud 

Crnobrnja 2011). 2 Plan of Temple 2 from Parţa, in recent stage: D=table; C=blood cup; 

V=big hearth; E=table; T=tray / Planul Templului 2 de la Parţa în etapa recentă: D=masa, 

C = cupa de sânge, V = vatra mare, E = masa, T = tavă (apud Gh.-C.M. Lazarovici 2006, 

313, fig. IIIb.136). 3 Vésztő-Mágor temple plan / Planul templului de la Vésztő-Mágor 

(apud Hegedűs, Makkay 1987, 87, fig. 3). 
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Pl. VI. Graphic reconstructions of cult buildings / Reconstituiri grafice ale unor clădiri de 

cult. 1 Sabatinovka sanctuary / Sanctuarul de la Sabatinovka (apud Makarević 1960, 290, 

fig. 1). 2 Tangâru sanctuary, Gumelniţa culture / Sanctuarul de la Tangâru, cultura 

Gumelniţa (apud Berciu 1961). 3 Variant of graphic reconstruction of L 61, from Truşeşti, 

Romnania / Variantă de reconstituire grafică a L 61 de la Truşeşti (apud C. M. Lazarovici 

2004, 59, fig. 27). 
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Abstract: The tumular ochre burials were initially grouped together, under the denomination of their 

most consistent appearance. The expression of “tumular ochre burials” refers to the typological category of 

burials that doesn’t fully justify itself, as ochre is not found in all situations and tumuli are not present in all 

cases. As the research had progressed and a lot of new finds had appeared, the initial bearers of the 

tumular ochre burials had been split in several material cultures, Jamnaja being one of them. In this 

article, the same like in others, we will still use this terminology because, even if the complex of the tumular 

ochre burials had been split into several material cultures, anthropologically speaking they are very much 

similar, bearing their own specific and relatively uniform features, that make them easy distinguishable, at 

least from what existed on the territory of Romania. The paper analysed the discoveries from Romania 

coming from four points located in Moldova – Eastern part of the country. Despite the distinct and diverse 

variants of the funerary customs, the respective communities originate in a common stock that maintained 

its individuality without being altered by the subsequent mixtures with other populations which they 

encountered in their movements to the west. The burials of the classical period belonging to the Jamnaja 

Culture are rather uniform, both concerning the funerary ritual and the anthropological features of the 

individuals. The prevalent traits that could be detected upon the skeletons belong to the protoeuropoid type, 

often mixed with the Nordic one, as the individuals that we find are robust and with a high stature. 

Concerning the sex of the individuals, we could observe that the male skeletons were more frequent. It is 

also interesting to note the presence of children, as they are not too frequent, usually. If we consider the age 

of the individuals, we can observe that the mature category is mostly represented. Unfortunately, despite 

the rather large number of archaeological finds, there are not so many studies on anthropological point of 

view and, this is why we cannot make detailed considerations.  

 

Keywords: funerary context, Jamnaja Culture, ochre, paleoanthropology, rite, ritual, Romania. 
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General considerations 

 

The tumular ochre burials were discovered long time ago, at the end of the 19th 

century but, a more intense concern about them had manifested towards the second half of 

the past century. Initially, as very little was known about those communities, they were 

grouped together, under the denomination of their most consistent appearance, that of the 

burials. This expression, of “tumular ochre burials” is typological category of burials that 

doesn’t fully justify itself, as ochre is not found in all situations and tumuli are not present 

in all cases1.  

As the research had progressed and a lot of new finds had appeared, the initial 

bearers of the tumular ochre burials had been split in several material cultures, Jamnaja 

being one of them.  

Yet, in this article, the same like in others, we will still use this terminology because, 

even if the complex of the tumular ochre burials had been split into several material 

cultures, anthropologically speaking they are very much similar, bearing their own specific 

and relatively uniform features, that make them easy distinguishable, at least from what 

existed on the territory of Romania. Thus, it was our intention to point out that, despite the 

distinct and diverse variants of the funerary customs, the respective communities originate 

in a common stock that maintained its individuality without being altered by the 

subsequent mixtures with other populations which they encountered in their movements 

to the west.  

 

Cultural range 

 

It is delimited in the east by the Ural Mountains and in the weskit reaches up to 

north-eastern Serbia and also part of Hungary2 (Fig. 1 and 2). 

 

Funerary ritual 

 

It usually consisted in inhumation in tumuli. Almost always, the bearers of the 

Jamnaja Culture used to raise their own tumuli and seldom used some older ones3. The 

tumuli were usually employed as family burial sites, but each member was normally placed 

into a separate pit. There are seldom found multiple burials (see B.6 from Cotârgaci). 

                                                 
1 For a more detailed discussion about the tumular ochre burials see also Fl. Burtǎnescu, p. 105, note 1. 

2 Dergacev, 1973, p. 10; Dergacev, 1994, p. 130, fig. 1.A.  

3 Dergacev, 1994, p. 124; Iarovoi, 1990, p. 218.  
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The burials could have had a central or secondary position. The pits were simple, 

had a rectangular shape, had rounder corners or were covered with beams, in a 

longitudinal or transversal arrangement. The pits had straight walls and usually there were 

plants of mats on their bottom. The stone was seldom employed in the funerary rituals. 

The body was often sprinkled with ochre, subsequently painting its bones.  

The deceased was laid on its back, later on appearing the flexed position on a side4.  

 

Funerary finds with anthropological data 

Chersăcosu (Botoşani County) (fig. 3, 4) 

 

The burial from Chersăcosu was a tumular one, placed in a secondary position and 

close to a hearth, situated about 0,50 cm above it, in the mantle of the mound. It is 

interesting to note here that the mentioned burial, containing the human remains of a 

child, aged at 2-3 years, was covered with a stone sledge, being the only funerary find with 

such an assembly on the territory of Romania. The age of the individual did not allow its 

inclusion into a certain anthropological type. The burial was assigned to the early or 

classical period of the Jamnaja Culture5.  

 

Cotârgaci (Botoşani County) (Fig. 5, 6) 

 

The site from Cotârgaci had offered a skeleton series comprising burials of different 

time sequences, out of which some had belonged to the Jamnaja Culture. The interments 

were individual ones, placed in the center of the mound (T.1, T. 4, T.5, T.6). 

Mihaela Perianu, the anthropologist who had studied this series had considered that 

it displayed rather uniform features, fact which is not surprising for burials with such an 

assignment6. 

Tumulus no. 1 contained a central burial, considered to have belonged to the 

classical period of the Jamnaja Culture. The skeleton had belonged to a male individual, 

aged at 22-25 years, with a height of 179 cm7. The typology was not established but, in our 

opinion, it must have surely had some Nordic elements, due to the high stature. 

The burial no. 1 in tumulus no. 4 (Jamnaja – classical period) was also in a central 

position and belonged to the male sex. His age was over 30 years and had a height of 174. 

The typology comprised a basic protoeuropoid stock, with some Nordic influences8.  

                                                 
4 Dergacev, 1994, p. 124; Iarovoi, 1990, p. 218.  

5 Merlan, Burtǎnescu, Comşa, 1999, p. 211, 213. 

6 Perianu, 1988, p. 147. 

7 Perianu, 1988, p. 148. 

8 Perianu, 1988, p. 149-150, Burtǎnescu, 2002, p. 110-111. 
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The tumulus no. 5 ((Jamnaja – classical period) had the same features like the 

previous one, namely the central position of the burial in the mound and other details 

regarding the funerary ritual. The skeleton had belonged to a female individual, aged over 

45 years. 

In this tumulus it was also a burial dated to the Age of migrations – first millennium 

AD9.  

In tumulus no. 6 there were three burials, all belonging to the Jamnaja Culture, the 

classical period. The individuals were a child (B.1) aged at 8-9 years, a male (B.2) of 25-30 

years and a high stature, of 177 cm. Typologically, this latter individual was a 

protoeuropoid with Nordic elements. The third burial contained the skeleton of a male 

individual with an age over 35 years, with a height of 174 cm10. In our opinion this one had 

also displayed Nordic traits due to its stature. 

In tumulus no. 7, the central burial (Jamnaja – classical period) had contained the 

skeleton of a female individual, over 22 years, with a high stature for its sex (166 cm) and 

belonging to the protoeuropoid type11. 

The tumulus no. 8, also with a central burial, had contained two skeletons: the first 

one belonged to a male individual, close to 60 years. Typologically, it was a protoeuropoid, 

with Nordic elements. The second individual was a child, of 8-9 years12. 

 

Ripiceni (Botoşani County) 

 

In this site, there was a group of mounds, which had also given the denomination of 

the spot „La Trei Movile” (At Three Mounds). One of the tumuli was destroyed during the 

´70s. 

In mound no. I here were two burials, no. 1 and 2. It also found a hearth that was 

possibly connected with B.2. This interment was a possible, central, principal one and 

belonged to the classical period of the Jamnaja Culture13. The anthropological analyses had 

established that this individual was probably a female, aged at 20-24 years. 

 

                                                 
9 Burtănescu, 2002, p. 150 

10 Burtănescu, 2002, p. 150-152. 

11 Burtănescu, 2002, p. 112-113, 152. 

12 Burtănescu, 2002, p. 153. 

13 Burtǎnescu, 2002, p. 131-132; Comşa, 2002, p. 468-470. 
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Glăvăneştii Vechi (Iaşi County) 

 

At Glăvăneştii Vechi, in 1949-1950 it was studied a group of tumuli, which 

contained different cultural layers.  

Out of the burials found there, in mound no. 1/1949, those no 5, 6 9, 15 are 

considered to have belonged to the Jamnaja Culture – classical period. Burial no. 9 had 

contained a much damaged skeleton. In burial no. 5 it was a woman of 20-30 years, in 

burial no. 6 an infans I of about 6 years, in burial no. 15 a male individual of 30-40 years 

and a height of 164 cm.  

In the tumulus no. II/1950, it was also found a burial, with a central position. It 

contained the remains of a mature individual, with a height of 190 cm14.  

 

Conclusions 

 

Of course, under the current stage of investigation, we cannot take the hazard of a 

final conclusion. What we want to point out here is that the burials of the classical period 

belonging to the Jamnaja Culture are rather uniform, both concerning the funerary ritual 

and the anthropological features of the individuals. As we can see, the prevalent traits that 

could be detected upon the skeletons belong to the protoeuropoid type, often mixed with 

the Nordic one, as the individuals that we find are robust and with a high stature. 

Concerning the sex of the individuals, we could observe that the male skeletons were more 

frequent. It is also interesting to note the presence of children, as they are not too frequent, 

usually. If we consider the age of the individuals, we can observe that the mature category 

is mostly represented. Anyway, this is a period when the individuals are in full strength 

and they can get involved in most activities of the community.  

Unfortunately, despite the rather large number of archaeological finds, 

anthropologically there are not so many studies and, this is why, we cannot make to many 

considerations.  

 

                                                 
14 Haas, Maximilian, 1958, p. 133-158; Comşa, 1985, p. 339-345; Burtǎnescu, 2002, p. 119. 
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Fig. 1. The range of the Jamnaja Culture in Europe  

(apud Dergacev, 1994, p. 130, fig. 1/A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. The range of the Jamnaja Culture in Romania. 
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Fig. 3. The tumulus from Chersǎcosu (apud Merlan et al. 2002, p. 210, pl. 1/2). 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Burial no. 2 from Chersǎcosu, covered with a stone sledge  

(apud Merlan et al. 2002, . 210, pl. I/3). 
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Fig. 5. Burial no. 1 in tumulus no. 7 from Cotârgaci  

(apud Perianu, 1988, p. 156, pl. 2). 
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Fig. 6. Burial no. 1 in tumulus no. 8 from Cotârgaci  

(apud Perianu, 1988, p. 156, pl. 2). 
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Rezumat: Cercetări despre reprezentările statuare de daci ce provin din Forul lui Traian, la Roma. În 

acest studiu autorul doreşte să pună în evidenţă câteva reflecţii despre importanţa numeroaselor 

reprezentări sculpturale de Daci, realizate de artiştii romani în timpul domniei împăratului Traian (98-117 

d.Hr.)1. Mai precis, aceste sculpturi au fost realizate în urma războaielor duse de Traian împotriva Daciei, 

în anii 101-102 şi 105-106 d.Hr., pentru Forul lui Traian (Forum Ulpium), la Roma, complex arhitectural 

monumental construit în şase ani de faimosul arhitect Apolodor din Damasc, şi inaugurat în ianuarie 112 

d.Hr. Acest ansamblu sculptural reprezintă o deosebită importanţă pentru istoria artei şi pentru cultura 

română îndeosebi, iar autorul încearcă să pună în valoare aceste reprezentări într-o manieră pertinentă : 

- o introducere despre reprezentările sculpturale de Daci în contextul Forului lui Traian, la Roma ; - noile 

descoperiri arheologice în Forul lui Traian : trei « noi » statui de Daci ; - câteva reflecţii despre portretul 

Dacilor în arta romană : înalta calitate artistică a acestor reprezentări iconografice realizate în perioada 

de apogeu al artei romane ; - reprezentările de Daci în arta romană - ca mărturie a unui popor de 

« războinici redutabili » ; - identificare a regelui Decebal în arta statuară ; - reprezentările antice de Daci 

în arta curentelor artistice : Renaşterea, Barocul, şi în celelalte mişcări artistice ce au urmat (Rococo, 

Neoclasicism, Realism, Naturalism, etc.) ; - reprezentările sculpturale de Daci, Geţi, Frigieni, Traci, etc., 

adunate, identificate şi studiate într-un Corpus ; - proiecte culturale pentru România : crearea unui centru 

de cercetare în domeniul iconografiei antice ; de a fonda un Muzeu al Dacilor cu mulaje (copii) dupa 

originalele ce se află în numeroase muzee cunoscute din Lume ; etc. ; - concluzie. Romanii nu au realizat 

niciodată, până aici, atâtea statui monumentale de « Barbari ». Se poate afirma că, mai mult decât Celţii 

(Galii), Germanii, Parţii, sau alţi « Barbari », Dacii au avut un loc privilegiat în arta romană şi în inima 

Romei (Forul lui Traian). Poporul dac a fost, putem spune, glorificat de o manieră fără precedent de 

Romani, în aşa fel de a se ajunge la impresia unei « simpatii » sau unei « admiraţii » cu totul aparte vizavi 

de acest popor. 

 

Mots-clés: Corpus, Dacia, Décébale, l’art statuaire romaine, le Forum de Trajan, projets culturels pour la 

Roumanie. statues de Daces dans l’art romaine. 

 

Cuvinte-cheie: arta statuară romană, Corpus, Dacia, Decebal, Forul lui Traian, proiecte culturale pentru 

România, statuile dacilor în arta romană. 
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En 2007, au Musée d‟Histoire de Piteşti (Musée Départemental d‟Argeş), l‟auteur a 

présenté une communication qui fait partie d‟une suite de communiqués et de publications 

sur le thème : «Les Daces dans la sculpture romaine». 

 

Une présentation introductive sur les représentations sculpturales de 

Daces dans le contexte du Forum de Trajan, à Rome 

 

Comme on le sait, les Romains ont représenté dans l‟art sculptural les peuples du 

nord du Danube y compris les Daces, je fais allusion bien évidemment à la Colonne Trajane 

(Rome), inaugurée dans le Forum de Trajan, le 12 mai 113 apr. J.-C. Les célèbres reliefs de 

la Colonne Trajane relatent les guerres portées par les Romains contre les Daces, en Dacie, 

dans les années 101-102 et 105-106 apr. J.-C. 

Des représentations de Daces n‟ont pas été réalisées uniquement en relief, mais 

aussi en ronde-bosse, des statues de grandes proportions, monumentales, qui dépassent le 

dimensions naturelles, de hauteurs allant de 2,17 m, 2,20 m, 2,25 m, 2,34 m, 2,39 m, 2,44 

m, 2,60 m, 3,00 m, jusqu‟à des valeurs beaucoup plus importantes, de 3,15-3,24 m. 

Une grande partie de ces statues qui représentent des Daces ont été placées dans le 

Forum de Trajan, à Rome, après les guerres daciques (101-106 apr. J.-C.). Je précise que le 

Forum de Trajan, conçu par le fameux architecte Apollodore de Damas et dont les travaux 

ont duré six ans, a été inauguré en 112 apr. J.-C. (fig. 1). 

Parmi les sculptures de Daces que nous connaissons à ce jour, une grande partie a 

été découverte à l‟occasion des fouilles archéologiques effectuées dans le Forum de Trajan, 

à Rome. Ces sculptures se trouvent actuellement dans le Forum de Trajan (dont une 

grande partie dans les réserves), mais également dans d‟autres collections d‟état ou 

privées2 (fig. 2 a-f). 

Premièrement, on peut supposer que ces statues, représentant des Daces, aient été 

réalisées par les Romains pour l‟embellissement du Forum de Trajan. Une partie de ces 

statues ont été réalisées pour la façade de la Basilica Ulpia, une autre pour les portiques de 

la place du Forum de Trajan, pour Porticus Purpuretica et pour l‟attique de l‟entrée 

monumentale du Forum de Trajan. Pour le Porticus Purpuretica, ensemble architectural 

situé vraisemblablement dans le Forum, restant cependant encore non identifié à ce jour, 

on a probablement réalisé une série de statues de Daces, en porphyre rouge et marbre 

blanc, conservées aujourd‟hui au Musée du Louvre (Paris), dans le parc Giardino di Boboli, 

à Florence (Italie), ainsi qu‟au Musée Laboratorio delle pietre dure (également à Florence) 

(fig. 3 a-d). 

On peut par ailleurs supposer que des statues de Daces auraient pu être placées 

dans d‟autres endroits du Forum de Trajan, dans des niches, entre les colonnades de 
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l‟entrée monumentale (ce qui est d‟ailleurs suggéré par certaines monnaies de la période de 

Trajan), ou encore dans les niches des portiques et bien d‟autres emplacements encore (fig. 

4 a-b). 

Les reconstitutions du Forum de Trajane (Rome) nous montrent que les statues des 

deux premières catégories peuvent être considérées avec certitude comme ayant fait partie 

de ce Forum ; James Packer3, qui entreprit en 1972 la reconstitution graphique du Forum 

de Trajan4, donne par ailleurs comme hauteur moyenne des statues de Daces du Forum : 

2,682 m (pour la colonnade des portiques) ; 3,084 m (pour la façade de la Basilique Ulpia). 

Les statues de Daces de la troisième catégorie ne trouvent cependant pas leur place 

en tant que “ cariatides ” dans le Forum de Trajan, à cause justement de la grande diversité 

de leurs hauteurs. On peut se poser la question : est ce qu‟une partie de ces statues aient 

été réalisées et ramenées de Dacie, ou d‟ailleurs ? Difficile à soutenir. Les textes antiques 

nous disent très peu sur les captures de guerre (ex manubiis)5 qui ont effectivement servi à 

l‟embellissement du Forum de Trajan, à Rome. 

Le nombre approximatif de ces statues monumentales est estimé à une centaine, 

dont 18 au niveau de la façade sud de la Basilica Ulpia, 25 pour l‟attique du portique de 

nord-est (façade intérieure) + 2 autres statues aux angles des murs, 20 autres statues pour 

la cour intérieure de la galerie tripartite de la façade sud-est, au niveau de l‟attique, ainsi 

que 25 statues pour l‟attique du portique de sud-ouest (façade intérieure) + 2 autres 

statues aux angles des murs (fig. 1). 

 

Découvertes récentes dans le Forum de Trajan : trois « nouvelles » 

statues de Daces 

 

Grâce à de nouvelles fouilles archéologiques, d‟autres statues de Daces ont pu être 

découvertes. En 1998 et 1999 les nouvelles fouilles archéologiques réalisées dans le Forum 

de Trajan, à Rome, ont permis de mettre au jour trois nouvelles statues de Daces sculptées 

en marbre blanc : une tête de noble dace (pileatus)6 et deux fragments acéphales (fig. 5 a-

c). 

 

Quelques mots sur le portrait des Daces dans l’art romain 

 

Lorsqu‟on se penche attentivement sur la riche iconographie de Daces présente 

dans l‟art romain, tant sur la Colonne de Trajan que dans la statuaire, on observe plusieurs 

détails importants : les traits des visages de tous les Daces (hommes, femmes et enfants) 

ont été réalisés avec un grand soin par les artistes romains. Chaque personnage a été 

individualisé, chaque figure a été rendue le plus fidèlement possible, par rapport au 

« modèle », au personnage réel. On peut même affirmer que toutes les caractéristiques du 
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visage de chaque Dace ont été minutieusement rendues dans la pierre et on peut parler ici 

de réels portraits. Cette période du règne de Trajan (98-117 apr. J.-C.) marque une étape 

très importante dans l‟art sculptural : la grande qualité artistique et iconographique du 

portrait. Donc, ces portraits ont été dessinés et sculptés d‟après le vif, d‟après des modèles 

réels, c'est-à-dire des Daces ou des prisonniers daces ayant servi comme pose pour être 

représentés sur les bas-reliefs de la Colonne de Trajan et dans la statuaire pour le Forum 

de celui-ci. 

On doit également noter une remarque importante en ce qui concerne le mot 

portrait : on utilise ici le sens pour designer le portrait, qui a une réelle ressemblance avec 

le modèle réel (vif) représenté. Certainement, toutes ces figures de Daces ne sont pas des 

“ photos ”, mais on peut affirmer qu‟on a affaire ici à des portraits sculptés dans la pierre 

qui présentent des affinités très proches avec les traits de chaque Dace représenté7. 

Les sculpteurs romains ont magistralement représenté les Daces dans leur art. 

L‟aspect physique et l‟aspect psychique ont été rendus d‟une manière naturelle et réaliste 

pour chaque personnage, pour chaque Dace représenté, et ces “ portraits ” d‟une grande 

qualité artistique et iconographique caractérisent la noble physionomie du peuple dace8 

(fig. 6 a-c). 

On constate que les artistes romains ont réalisé, dans ce Forum, un véritable 

programme iconographique à grande échelle pour représenter le peuple dace. 

 

Les représentations de Daces dans l’art romain – comme témoignage 

d’un peuple de “ guerriers redoutables ” 

 

Parmi tous les peuples “ barbares ”, les Daces seraient-ils perçus différemment par 

les Romains ? Cette question se pose lorsque l‟on veut expliquer le nombre impressionnant 

de statues représentant des Daces trouvées jusqu‟aujourd‟hui. 

Un fait est certain : jamais les Romains n‟ont fait un tel nombre de statues d‟une 

telle proportion pour représenter les peuples “ barbares ”. De plus, les Romains 

éprouvaient une sorte de répulsion (d‟aversion, d‟antipathie) vis-à-vis des “ Barbares ”. 

L‟image du “ Barbare ” dans les cités romaines avait une valeur assez négative, le concept 

étant probablement apparu dans un contexte guerrier extrêmement virulent. Dans le 

monde romain, les peuples “ barbares ” connus étaient considérés comme particulièrement 

sauvages et agressifs. Si toutes ces statues ont été faites par des sculpteurs romains, on 

peut se poser la question suivante : comment peut-on expliquer cet intérêt, cette 

“ sympathie ”, cet “ amour ” soudain manifesté par les Romains vis-à-vis des “ Barbares ” 

(Daces), concrétisé par un si grand nombre de sculptures ; et pourquoi précisément pour 

les Daces et pas pour d‟autres peuples “ barbares ” ?  
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Il faut se rappeler que ce Forum a été construit premièrement pour glorifier 

l‟Empereur Trajan. Mais, grâce aux découvertes et aux constatations archéologiques on 

peut en même temps rajouter que ce lieu d‟une grande importance pour les Romains a été 

dédié également à la glorification des Daces. Le nombre impressionnant de 

représentations sculpturales réservé aux Daces, sur la Colonne de Trajan et les statues 

monumentales, plaide dans ce sens. Les vaincus (les Daces) ont été honorés par les 

vainqueurs qui, on peut même l‟affirmer, leur ont rendu hommage. Ce fait peut être 

considéré comme étant d‟une très grande importance et en même temps totalement 

inhabituel. A vrai dire, les Romains ont apporté, implanté volontairement l‟image des 

Daces, un peuple vaincu, l‟image du monde “ barbare ”, dans le Forum de Trajan, l‟endroit 

le plus sacré de Rome. 

Ce peuple de guerriers “ redoutables ”, qui, ayant été difficilement vaincus par les 

Romains, donna tant de militaires dans les légions de l‟Empire romain, ne pouvait pas 

rester méconnu et de ne pas être représenté par l‟iconographie antique romaine. Si l‟on 

ajoute à cela l‟important butin de guerre ramené par les Romains de Dacie, les 

incommensurables richesses qui ont pratiquement “ sauvé ” l‟Empire romain du désastre 

économique, on comprend pourquoi les Romains ont été aussi “ reconnaissants ” envers 

ceux qu‟ils avaient vaincus. On peut donc considérer que l‟empereur Trajan a consacré en 

quelque sorte ce complexe architectural important (son Forum de Rome) aussi aux Daces. 

Le nombre impressionnant de statues de Daces, conservées aujourd‟hui un peu partout 

dans les musées du monde, ne constituerait ainsi qu‟un noble témoignage rendu au plus 

puissant des ennemis de l‟Empire romain. 

Le fait significatif de la réussite des Romains dans la lutte contre les Daces a été une 

étape particulièrement importante pour l‟Empire romain. Les nombreuses richesses 

amenées de Dacie par les Romains comme butin de guerre ont certainement contribué à la 

construction du Forum de Trajan et à la réalisation des sculptures de Daces. Autrement dit, 

ce grand complexe architectural, ainsi que d‟autres ont été réalisés grâce aux richesses 

obtenues aux Daces et tout ce programme de représenter dans l‟art le peuple dace y trouve 

tout à fait sa place logique et “ méritée ”. L‟Empereur Trajan a anticipé sans se tromper le 

fait que l‟Empire romain pouvait compter à l‟avenir sur la force de ces précieux guerriers 

Daces ; l‟histoire a d‟ailleurs confirmé ce fait. Les troupes auxiliaires de Daces ont été 

envoyées dans tous les coins de l‟Empire pour garder ses frontières. L‟admiration et la 

confiance de Trajan envers les Daces ont été très probablement réelles. 

 

Identification du roi Décébale dans la statuaire 

 

Dans ce qui suit, je présenterai brièvement le seul personnage dace représenté à 

plusieurs reprises dans la sculpture statuaire romaine. Parmi les nombreuses statues de 
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Daces étudiées, quelques-unes ont attiré tout particulièrement mon attention, à cause de 

leur ressemblance évidente. De mon point de vue, ces statues représentent le même 

personnage, très probablement le roi Décébale : 

Le buste conservé dans la salle nommée Braccio Nuovo, au Musée du Vatican, no 

127, no inv. 2214 ; la statue de Giardino di Boboli, à Florence ; tête de noble dace conservée 

au Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore, Florence (fig. 7 a-d). 

Logiquement, les artistes romains n‟avaient aucune raison de représenter à maintes 

reprises un Dace quelconque, mais plutôt une personnalité. Mais je ne rentrerai pas dans 

les détails de ce sujet, analysé et développé dans des ouvrages antérieurs9. 

 

Représentations antiques de Daces dans l’art des courants artistiques : 

Renaissance, Baroque, Rococo, Néoclassicisme, Réalisme, Naturalisme, 

etc. 

 

Les compositions de la Colonne Trajane, la grande frise, les statues de daces, ont 

servi de « modèle » d‟étude pour les œuvres des grands artistes de la Renaissance et du 

Baroque, mais aussi pour les courants artistiques qui ont suivi. Ces représentations de 

Daces de la période d‟apogée de l‟art romain ont très certainement influencé les créations 

et la manière artistique de grands artistes, parmi lesquels on peut citer : Jacopo da 

Bologna, Raffaello Sanzio, Giulio Romano, Michelangelo (qui admirait les compositions de 

la Colonne Trajane, devant lesquelles il se serait exclamé : « Il n‟y a qu‟une seule Colonne 

Trajane ! »), Biagio Pupini, Caravaggio, Francesco Primaticcio, Nicolas Poussin, Pietro 

Santi Bartoli, Rafaello Fabretti, Peter Paul Rubens, Jean-François Perrier, Edmée 

Bouchardon, Hubert Robert, Pierre Henri de Valenciennes, Jacques Louis David, Eugène 

Emmanuel Viollet-Le-Duc, etc. (fig. 8-11). Je me contenterai ici de cette liste non-

exhaustive ; une étude dédiée exclusivement à ce sujet sera réalisée ultérieurement. 

 

Les représentations sculpturales de Daces, Gètes, Phrygiens, Thraces, 

etc., rassemblées, identifiées et étudiées dans un Corpus 

 

Le Catalogue de l‟ouvrage est constitué par la majorité des sculptures de Daces 

(Thraces, famille des Thraces) inventoriées jusqu‟à présent. Un tel Catalogue ne constitue 

évidemment qu‟un début. Le travail d‟identification et d‟analyse iconographique des 

« représentants » du monde thrace devra se poursuivre ; ses résultats donneront lieu à un 

Corpus (fig. 12 a-c). 
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Projets culturels pour la Roumanie 

 

J‟espère fortement que mes recherches dans ce domaine ouvriront la voie à la 

réalisation d‟une série de projets d‟une grande importance, tant pour la culture en général, 

que pour la culture roumaine en particulier : 

1) La création d‟un centre de recherches iconographiques dans l‟art, probablement à 

Bucarest. Ce domaine d‟études dans l‟art antique, nouveau pour la Roumanie, doit être 

créé le plus rapidement possible ; 

2) Les recherches iconographiques dans la sculpture antique, commencées il y a 

quelques années dans les musées d‟Italie, seront continuées, et leurs résultats publiés dans 

un Corpus (cf. ci-dessus) ;  

3) Un troisième projet concerne la réalisation de plusieurs moulages (copies) 

d‟après les statues monumentales de Daces se trouvant dans les musées du monde entier, 

et particulièrement celles des musées italiens. Un musée abritant ces copies, ainsi que des 

photos et des panneaux explicatifs (éventuellement d‟après la maquette de Gismondi, la 

reconstitution en couleurs du Forum réalisée par l‟américain James E. Packer, le film que 

j‟ai fait en Italie et d‟autres encore). Ce musée, lorsqu‟il verra le jour, sera unique au 

monde. Ce serait aussi un projet d‟une grande importance pour les Roumains, pour 

l‟identité de la Roumanie et son image dans le monde. 

Ce troisième projet n‟a d‟ailleurs rien de surréaliste : on a bien réalisé des copies 

d‟après les métopes de la Colonne Trajane (Rome), exposées au Musée d‟Histoire 

Nationale de Bucarest. On devrait donc en faire de même pour les sculptures antiques de 

Daces, qui sont d‟une importance sans conteste pour la culture roumaine. 

 

Conclusion 

 

Les Daces ont été difficilement vaincus par Rome, au temps de Trajan (98-117 apr. 

J.-C.). Ils ont ainsi perdu une partie de leur territoire, ainsi qu‟une importante quantité de 

leurs richesses, prises comme butin de guerre par les Romains. Malgré ces pertes 

considérables, leur prestige et leur image sont restés intacts. Cette réputation méritée a 

même été mise en valeur par leur puissant adversaire : les Daces ont été honorés par l‟art 

sculptural romain, leur digne image étant placée au cœur même de Rome, dans l‟endroit le 

plus prestigieux du monde romain : le Forum de Trajan. 

Une bonne partie de ces représentations sculpturales ont réussi à vaincre le temps 

et à nous parvenir, ce qui est d‟une réelle importance pour l‟histoire et la civilisation 

roumaine. 

Il est très important d‟étudier ces représentations et de les mettre en valeur, ces 

sculptures d‟une grande qualité artistique, réalisées pendant le règne de l‟empereur Trajan 
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(98-117 apr. J.-C.), lorsque l‟art romain se trouvait au sommet de sa gloire, et de les mettre 

en valeur. Ces oeuvres sont d‟une très grande signification iconographique, non seulement 

pour l‟histoire de l‟art roumaine, mais également pour le patrimoine culturel mondial. 

Ces études iconographiques ont pour objectif de nous permettre de mieux 

comprendre la signification de ces représentations sculpturales, réalisées par artistes 

romains pendant le règne de Trajan, de souligner l‟importance de ces œuvres et de les 

étudier à leur juste valeur. 

Ces recherches, ces idées et ces hypothèses plausibles seront continuées, étudiées et 

analysées, c‟est le meilleur moyen de faire avancer les choses autour de ce sujet très 

important et d‟ouvrir de nouvelles possibilités et perspectives. 

Les Romains n‟avaient jamais réalisé jusqu‟alors tant de statues de « Barbares ». On 

peut affirmer que, plus que le Gaulois, le Germain, le Parthe, ou autres « Barbares », le 

Dace eut une place privilégiée dans l‟art romain et au coeur de Rome (dans le Forum de 

Trajan). Le peuple dace a été, pour ainsi dire, glorifié d‟une manière sans précédent par les 

Romains, au point de donner l‟impression d‟une « sympathie » ou d‟une « admiration » 

tout à fait particulière envers ce peuple10. 

 

Notes 

 
 Aceste cercetări despre statuile monumentale de Daci, din Forul lui Traian 

(Roma), reprezintă o suită de comunicări şi articole începute cu ani în urmă ; în anul 2007 

şi 2009, la Muzeul de istorie (Piteşti), autorul a prezentat două comunicări şi publicaţii 

despre tema, Dacii în sculptura romană : vezi Leonard Velcescu, « Discuţie asupra unor 

“probleme” în legătură cu statuile de Daci din Forul lui Traian, la Roma », în Argesis, 

studii şi comunicări, seria istorie, 2007, p. 75-96, şi « Importanţa reprezentărilor 

sculpturale de Daci, din Forul lui Traian (Roma), pentru cultura română », în Argesis, 

2009, p. 17-51. Despre subiectul, importanţa sculpturilor de Daci pentru cultura română, 

autorul a ţinut o altă comunicare (pe 21 septembrie 2009) în cadrul, « Simpozionul 

Internaţional, Cartea – România – Europa, 550 de ani de la prima atestare documentară a 

oraşului Bucureşti », a II-a ediţie. Comunicările s-au derulat la Biblioteca Centrală 

Universitară « Carol I » (Bucureşti), sub coordonarea Academiei Române şi a Primăriei 

Oraşului Bucureşti. O altă comunicare, « Reprezentările sculpturale de Daci din Forul lui 

Traian (Roma) şi importanţa lor pentru cultura română », a avut loc în data de 23 oct. 

2010, la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Casa Universitarilor, Colocviul 

internaţional : Receptarea Antichităţii Greco-Latine în culturile Europene (articol publicat 

în Antichitatea Clasică şi Noi, p. 294-315, Craiova 2011). Mai precizez că aceste cercetări 

au fost publicate sub formă de carte, în limba română (Dacii în scultura romană. Studiu 

de iconografie antică), în anul 2008, şi în limba franceză (Les Daces dans la sculpture 
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romaine. Étude d’iconographie antique), în anul 2010, la Editorul francez : Éditions Les 

Presses Littéraires. 

1 Voir Leonard Velcescu, « Discuţie asupra unor “probleme” în legătură cu statuile 

de Daci din Forul lui Traian, la Roma », dans Argessis, études et communications, la série 

histoire, 2007, p. 75-96, et « Importanţa reprezentărilor sculpturale de Daci, din Forul lui 

Traian (Roma), pentru cultura română », dans Argessis, 2009, p. 17-51. Sur le sujet, 

l‟importance des sculptures de Daces pour la culture roumaine, l‟auteur a tenu d‟autres 

communiqués : « L‟importance des représentations statuaires de Daces, du Forum de 

Trajan (Rome), pour la culture roumaine », le 21 septembre 2009, dans le cadre du « 

Simpozionul Internaţional, Cartea – România – Europa, 550 de ani de la prima atestare 

documantară a oraşului Bucureşti », II-e édition. Les communiqués se sont déroulés à la 

Bibliothèque Centrale Universitaire « Carol I » (Bucarest), sous la coordination de 

l‟Académie Roumaine et de la Mairie de la Ville de Bucarest ; « Les Représentations 

sculpturales de Daces du Forum de Trajan (Rome) et leur importance pour la culture 

roumaine » (« Reprezentările sculpturale de Daci din Forul lui Traian (Roma) şi importanţa 

lor pentru cultura română »), a eu lieu le 23 octobre 2010, à l‟Université de Craiova, Faculté 

de Lettres, la Maison des Universitaires, Colloque International : « Receptarea Antichităţii 

Greco-Latine în culturile Europene » (article publié dans Antichitatea Clasică şi Noi, p. 294-

315, Craiova 2011). Ces recherches ont été publiées également sous forme de livre, en langue 

roumaine (Dacii în scultura romană. Studiu de iconografie antică), en 2008, et en langue 

française (Les Daces dans la sculpture romaine. Étude d’iconographie antique), en 2010, 

chez l‟Éditeur français : Éditions Les Presses Littéraires. 

2 Voir le Catalogue dans, Leonard Velcescu, Dacii în sculptura romană. Studiu de 

iconografie antică, Saint-Estève (France), Éditions Les Presses Littéraires, 2008 ; v. 

également la version en langue française, Les Daces dans la sculpture romaine. Étude 

d’iconographie antique, 2010, chez le même éditeur. 

3 James E. Packer, professeur à Northwestern University, Department of Classics, 

Evanston, Illinois (Etats-Unis). 

4 Une partie du Forum de Trajan fut mise au jour dans les années 1812-1814 et 1828-

1833, mais l‟intégralité des comptes rendus des fouilles n‟a jamais été publiée. Les 

chercheurs avaient depuis longtemps mis en évidence son rôle en tant que modèle pour les 

édifices et les forums construits par la suite. Cependant, on n‟en connaissait 

qu‟approximativement les plans et les volumes lorsqu‟en 1972 James E. Packer entreprit la 

reconstruction graphique des monuments. La nouvelle reconstitution du Forum de Trajan 

se fonde sur les indications apportées par la Forma Urbis, sur les silhouettes de bâtiments 

reproduites sur les pièces de monnaie de l‟époque de Trajan, les brèves descriptions 

d‟auteurs anciens ainsi que le nouveau plan élaboré par le Getty Center et la reproduction 

à l‟échelle 1:1 des fragments encore présents sur le site. Pour la reconstitution du Forum de 
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Trajan, voir : James E. Packer, Kevin Lee Sarring et Rose Mary Sheldon, “ A New 

Excavation in Trajan‟s Forum ”, dans American Journal of Archaeology, vol. 87, no 2, avril 

1983, p. 165-172 ; “ Foro Traiano. Contributi per una ricostruzione storica e 

architettonica ”, dans Archeologia Classica, vol. XLI, 1989, avec les contributions 

suivantes : Pensabene P., “ Premessa ”, p. 27-32, Milella M., Pensabene P., “ Introduzione 

storica e quadro architectonico ”, p. 33-54, Milella M., “ I ritrovamenti ”, p. 55-100, 

Piazzesi G., “ Gli edifici : ipotesi ricostruttive ”, p. 125-214, Ungaro L., Messa L., “ Pannelli 

con rilievi d‟armi dal Foro di Traiano : nota preliminare ”, p. 215-236 et Stucchi S., “ Tantis 

Viribus. L‟area della colonna nella concezione generale del Foro di Traiano ”, p. 237-291 ; 

James E. Packer, “ Trajan‟s Forum in 1989 ”, dans American Journal of Archaeology, vol. 

96, 1992, p. 151-162 et Forum of Trajan in Rome. A study of the monuments, (3 vol.) 

University of California Press, 1997. 

5 Aulu-Gelle (en latin Aulus Gellius est un érudit romain, Rome v. 130 – id. v. 180 

apr. J.-C.), Les nuits attiques, XIII, 25, 1, 24-32, texte établi et traduit par René Marache, 

Paris, Les Belles Lettres, 1989, t. III, p. 100, 106-107 ; “ 1. Au faîte du forum de Trajan sont 

placées de tout côté des représentations dorées de chevaux et d‟enseignes militaires, et il 

est écrit en dessous ex manubiis. ”. Le mot manubiae (ou manibiae) était souvent employé 

comme le terme praeda pour désigner, butin pris sur l‟ennemi, ou butin fait à la guerre. 

Mais en réalité il paraît que ces deux mots avaient des significations assez précises et 

distinctes. Aulu-Gelle considérait que chacun des deux termes avait sa valeur spéciale et 

précise. En général les sens qui se détache pour les deux mots est lié de l‟idée de butin, le 

butin en nature et l‟argent provenant de la vente du butin. Pour les manubiae une autre 

définition assez précise complète notre recherche : la part du butin du général, ou le lot 

personnel du général. Repartir le butin était toujours pour le général une affaire délicate et 

une grave responsabilité. Par exemple un chef militaire romain a récompensé ses militaires 

pour leurs services en leur donnant une partie du butin, et ces parts de prise concédées 

sont appelées manubiae. Étymologiquement le mot manubiae dérive de manus, par 

l‟intermédiaire du verbe inutilisé manuo, et habeo, plus précisément, butin que l‟on se fait 

de ses propres mains ; proprement, ce qu‟on tient en main, et le plus souvent, argent 

obtenu de la vente du butin (praeda) pris à l‟ennemi. Ce terme était fréquemment 

confondu avec praeda et spolia (dépouilles, butin). Donc, dans le texte d‟Aulu-Gelle (XIII, 

25, 3) l‟érudit a eu raison, dans un sens, en expliquant ainsi : “ Ex manubiis, inquit, 

significat „ex praeda‟ ; manubiae enim dicuntur praeda, quae manu capta est.” ; 

Traduction : “ Ex manubiis, dit-il, signifie „du butin‟ ; on appelle manubiae le butin qui a 

été pris à la main.” ; voir aussi : les articles “ Manubiae ”, “ Praeda ” et “ Spolia ”, dans DA ; 

l‟étymologie des mots “ manubiae ”, “ praeda ” et “ spolium), voir dans Dictionnaire 

étymologique de la langue latine, par A. Ernout et A. Meillet, Paris, Librairie C. 

Klincksieck, 1959. 
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6 Plus précisément cette sculpture a été découverte le 19 mai 1999. La tête de 

Pileatus a été exposée en 2006 au Musée National d‟Histoire de Bucarest ; voir le catalogue 

de l‟exposition : Dacia Avgvsti Provincia, Bucarest, 2006, p. 92. 

7 Voir dans ce sens, lié au problème du portrait, l‟article de Philippe Bruneau, “ Le 

Portrait ”, dans la revue RAMAGE, 1, 1982, p. 71-93. 

8 D‟après les rares sources antiques qui nous sont parvenues, il en résulte que les 

Daco-Gètes étaient de grands amateurs de musique, de bons connaisseurs en médecine, les 

prêtres Daces possédaient des connaissances d‟astronomie (les nombreux sanctuaires 

découverts dans les montagnes d‟Orăştie le confirment (cf. Constantin C. Giurescu et Dinu 

C. Giurescu, Istoria Românilor, 1, Bucarest, 1975, p. 68-69, 72). La philosophie ne leur 

était pas non plus étrangère. Ainsi, l‟auteur antique Dio Chrysostom affirme dans ses 

écrits : “ Les Gètes sont plus sages que presque tous les Barbares, et presque semblables 

aux Grecs ” ; cet écrivain est également cité par Iordanes dans son livre Getica, 39-40 : 

“ Les Goths [Gètes] n‟ont donc pas été dépourvus de gens qui leur enseignent la 

philosophie. C‟est ainsi que les Goths [Gètes] ont toujours été supérieurs aux autres 

Barbares et presque égaux aux Grecs, comme le relate Dio [Chrysostomos], qui a conçu 

leur histoire et leurs annales en langue grecque ” (v. Fontes, II, p. 413, 417). 

9 Leonard Velcescu, Les Daces dans la sculpture romaine. Etude d’iconographie 

antique, Saint-Estève (France), Éditions Les Presses Littéraires, [étude publiée en 2008], 

p. 83-90 ; du même auteur, pour plus de détails sur les “ portraits ” de Décébale, voir 

également les articles “"Représentations" statuaires du roi Décébale ”, dans Dava, no. 1, 

octobre, 2000, sur Internet, http://www.iatp.md/dava şi “ Représentations statuaires du 

roi Décébale ”, dans SCIVA, t. 58, nr 1-2, 2007. 

10 Voir Alexandre Simon Stefan, Les guerres daciques de Domitien et de Trajan. 

Architecture militaire, topographie, images et histoire, École française de Rome, Rome, 

2005, p. 704 ; W. Froehner, La Colonne Trajane, Paris, 1865, p. 40 : “ Aucun des 

nombreux peuples absorbés par l‟empire ne peut se vanter d‟avoir vu élever un monument 

plus digne et plus durable de son amour pour l‟indépendance ”. 
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Fig. 1. La reconstitution du Forum de Trajan : la façade sud de la Basilica Ulpia et le côté 

nord-est du portique du Forum (James E. Packer, The Forum of Trajan in Rome. A Study 

of the Monuments in Brief, University of California Press, 2001). 
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Fig. 2 a-f. Statues monumentales de Daces provenant du Forum de Trajan : a) le Musée du 

Vatican ; b) le Musée du Vatican ; c) Rome, la collection Torlonia ; d) Rome, le Musée du 

Palatin ; e) Rome, la collection Ludovisi ; f) Rome, le Musée du Capitolin ; a, b, d, f : photos 

de l‟auteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 (a-b) et (c-d) ; a-b - statues de « Daces » – Musée du Louvre : inv. MA 1381 (gauche), 

inv. MA 1385 (droite) ; c-d – statues de Daces – Florence, Giardino di Boboli ; photos de 

l‟auteur. 
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Fig. 4 a-b. L‟Arc du Forum de Trajan : d‟après DA, « Forum » (Le Forum de Trajan), t. II, 

p. 1315, fig. 3272 et Harald Küthmann, Bernhard Overbeck, Bauten Roms auf Münzen und 

Medaillen, Verlag Egon Beckenbauer, München, 1973, l‟image sur la couverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 a-c. Rome, le Forum de Trajan, les fouilles archéologique de 1998 et 1999 : a - 

fragment de statue acéphale de Dace, en marbre blanc ; b – fragment, tête de Dace 

(Pileatus, hauteur env. 40 cm), marbre blanc ; c - fragment de statue acéphale de Dace, en 

marbre blanc. 
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Fig. 6 a-c. Portraits de Daces ; a - Neues Museum à Berlin ; b – Musée du Vatican ; c – 

Musée Ny Carlsberg Glyptotek à Copenhague (Danemark). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 a-d. Portraits de nobles Daces proposés comme représentant la même personne, le 

roi Décébale ; a - Rome, Colonne de Trajan, la « scène » XXIV, la bataille de Tapae ; b - 

Rome, le Musée du Vatican, la salle Braccio Nuovo ; c - Florence, Giardino di Boboli ; d - 

Florence, Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore. 
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Fig. 8 a-f. Dessins du peintre flamand Peter Paul RUBENS (1577-1640) ; toutes ces têtes 

représentent des figures de Daces dessinées d‟après les compositions de la Colonne Trajane 

(Rome) ; voir Marjon van der Meulen, Rubens Copies after the Antique, vol. II (p. 163-172) 

– III (fig. 289-300, 305), Londres, 1994-1995. 
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Fig. 9. Dessin, lavis rouge-orangé, attribué au sculpteur français Edmé BOUCHARDON 

(1698-1762) ; école française, tête de Dace, de profil, étude d‟après la Colonne Trajane, à 

Rome ; inv. no 34930 (recto), dimensions : H. 0,182 m, L. 0,178 m. 
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Fig. 10. Peinture de Hubert ROBERT (1733-1808) : « Les Découvreurs d'Antiques » ; huile 

sur toile : dim. 81 x 67 cm ; cette oeuvre a été réalisée en 1765 ; le tableau est conservé à 

Valence, Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle ; inv. P. 492 ; sous l‟arcade du 

Colisée (Colosseum), à Rome, on remarque un statue monumentale de Dace. 
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Fig. 11 (gauche). Dessin au crayon noir de l‟artiste français Eugène Emmanuel VIOLLET-

LE-DUC ; étude d‟après le buste de Dace conservé au Musée du Vatican ; dimensions : 

0,260 x 0,202 m ; Paris, C.R.M.H.; dessin daté et annoté par l‟artiste : « 18 avril 1837 », 

« Ordre des Captifs – feuille no 16 Forum Trajan » ; inv. no 10. À droite : buste de Dace, en 

marbre jaunâtre conservé à Rome, au Musée du Vatican, salle Braccio Nuovo ; no 9, inv. 

no 2293. La sculpture a été trouvée dans le Forum de Trajan, avant 1837 ; la période du 

règne de Trajan (98-117 apr. J.-C.). 
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Fig. 12 a-c : a - marbre italique, Florence, le Musée Uffizi : tête de noble dace ; b - bas-relief 

en marbre, Rome : la stèle funéraire du gladiateur Thrace « M. ANTONIUS EXOCHUS » ; 

c - fragment de la « Grande Frise de Trajan » du Forum de Trajan (Rome) : noble Dace à 

cheval traversant un fleuve ; baso relief – Villa Medici (Rome) ; datation : milieu du règne 

de Trajan (98-117 apr. J.-C.). 
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SUPERNOMINA. 

STUDIU DE CAZ ASUPRA UNOR PRACTICI  

ONOMASTICE DIN DACIA ROMANĂ 
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Abstract: The current research aims at analyzing a special Roman onomastical category – that of the 

supernomina. These supplementary names can be divided in two classes: agnomina and signa. The ones 

that are the focus of our research are the agnomina, present in the epigraphy of province Dacia and 

constituting a particularity of the onomastics of the lower social and juridical strata. Being relatively rare, 

they have the status of epigraphic peculiarities. We could notice a higher frequency in the military 

environment as well as – detail which holds great importance – the fact that they are mainly attested 

through official documents (diplomata and wax tablets), rather than through personal inscriptions. As well 

remarkable is the fact that they, added to a name of peregrine structure, they for the visual impression of a 

tria nomina – a possible proof of seeking some form of normality in a Roman culture environment.  

 

Keywords: onomastic, peregrines, nicknames, tria nomina. 

 

Cuvinte-cheie:  

 

 

 

Supernomina1 constituie o clasă onomastică aparte în peisajul nomenclaturii şi 

epigrafiei latine. În primul rând, această categorie de nume se remarcă prin raritate: fără a 

avea statut de anomalii, supernomina apar la un procent mic de nume, în cadrul 

onomasticii foarte bogate pe care epigrafia Imperiului roman ne-o revelă.  

În al doilea rând, marea lor majoritate sunt asociabile unor categorii socio-juridice 

ne-elitare, ceea ce creşte valoare informaţiei pe care o pot oferi.  

                                                           
* Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Centrul de Studii Romane; 

radavarga@gmail.com. 

1 Pentru o monografie a subiectului, vezi Kajanto 1966. Totuşi, în consultarea lucrării trebuie să se ţină cont de perioada 

elaborării sale şi implicit de informaţiile epigrafice şi statistice pe care autorul le avea la dispoziţie la acel moment dat. 
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În cazul acestor clase, onomastica ne pune la dispoziţie detalii legate de integrare şi 

auto-reprezentare individuală, care cu greu pot fi extrase din alte surse şi care sunt 

fundamentale în înţelegerea societăţii provinciale romane. 

Ca definiţie, un supernomen este un nume suplimentar, însuşit sau preluat de către 

o persoană. El nu se confundă cu cognomen-ul multiplu (deşi confuzia terminologică este 

adesea prezentă în bibliografia modernă), întru-cât nu este conferit la naştere, ci asumat 

sau dobândit pe parcursul vieţii. De asemenea, nu există nicio dovadă că supernomina s-ar 

transmite descendenţilor. De altfel, atunci când un nume devine ereditar, putem deja vorbi 

despre metamorfozarea lui într-un cognomen. Supernomina se împart în două categorii 

principale: agnomina şi signa.  

În latină şi în cadrul realităţilor romane, agnomen-ul era un cognomen 

suplimentar, pe care o persoană îl dobândea sau şi-l însuşea în timpul vieţii2. Ca şi origini 

iniţiale, agnomina par a intra în nomenclatura locuitorilor Imperiului dinspre lumea 

greacă.  

De asemenea, trebuie subliniat faptul că ele caracterizează clasele inferioare ale 

societăţii, fiind foarte rar întâlnite în nomenclatura elitelor senatoriale sau ecvestre3. 

Agnomina apar în epigrafie în secolul I, conform datelor pe care le avem în momentul de 

faţă, iar uzul lor se generalizează în secolul al II-lea4.  

Signa, cealaltă clasă de nume suplimentare, sunt mai dificil de definit, existând încă 

discuţii în acest sens. Teoretic, ele erau introduse prin cuvântul signum, însă această 

definire este mult prea restrictivă.  

Mai sugestiv este faptul că pe inscripţiile târzii, funerare sau onorifice, signum-ul 

apare adesea la începutul textului, în vocativ 5 . Signa puteau fi purtate şi ca semne 

distinctive ce marcau o comuniune: dintre fraţi, dintre membrii unui colegiu6 etc. Dincolo 

de aceste trăsături distincte ale celor două categorii de supernomina, ceea ce face ca signa 

să se înscrie într-o altă clasă de analiză este prezenţa lor epigrafică târzie şi faptul că apar 

adesea ca apanaje ale claselor aristocratice, apropiindu-se mai mult de cognomina ex 

virtute.  

În Dacia, nu este atestat nici un signum care să se încadreze cu certitudine în 

tiparele definirii. În final, trebuie spus că atunci când informaţiile suplimentare sunt 

introduse prin natio, origo, domus etc. ele nu mai pot fi considerate supernomina, 

deoarece astfel nu se mai construiesc structuri onomastice unitare şi coerente.  

                                                           
2 Kajanto 1966, 6. 

3 Kajanto 1966, 15. 

4 Groslambert 2003, 199. 

5 Lassére 2007, 111. 

6 Kajanto 1966, 45-48. 
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Referindu-mă la Dacia, voi folosi pentru exemplificarea şi susţinerea afirmaţiilor 

făcute nume provenind din mediul peregrin. Motivaţiile acestei alegeri sunt multiple: Se 

remarcă iniţial faptul că printre peregrini supernomina sunt mai variate ca sub-tipuri 

decât în rândul cetăţenilor, iar uneori doar în rândurile acestei categorii sunt întâlnite 

anumite tipuri de supernomina. Apoi, nu putem ignora posibilitatea de a întreprinde un 

studiu pe agnomina peregrinilor din trupele auxiliare, ale cărui rezultate sunt în mod cert 

relevante.  

Nu în ultimul rând, analizând nomenclatura ne-cetăţenească se pot remarca unele 

tipare şi structuri onomastice interesante şi demne de a fi luate în discuţie. Mai trebuie 

precizat şi faptul că numele duble nu sunt atât de frecvente printre peregrinii din Dacia 

precum printre cei din alte provincii7, ceea ce le face valoroase ca şi cazuri individuale, dar 

în acelaşi timp le scade potenţialul statistic. Agnomina atestate în Dacia pot fi împărţite în 

trei categorii majore: indicative etnice indicative de loc şi porecle.  

Agnomina etnice pot fi plasate, utilizând o clasificare modernă, nu romană, în 

grupa phylonyme-lor8, ele făcând referire la rădăcinile şi înrudirile personajului. Conform 

aceleiaşi clasificări, agnomina care fac trimitere la o provincie pot fi plasate şi în categoria 

choronyme-lor. Totuşi, consider că în cazurile de faţă referirea imediată este cea tribală, nu 

cea zonală. Avem atestate astfel de forme onomastice la o serie de personaje din mediul 

militar al Daciei: Mucatralis Bithi f. Bessus9, Heptapor Isi f. Bessus10, Bitus Solae f. 

Bessus 11 , Adiutor Psi f. Bessus 12 , Sepenestus Rivi f. Pannon. (Cornon.?) 13 , Prosostus 

Ianuarius f. Pannonius 14 , Sextus Busturionis f. Pannonius 15 , Ivonercus Molaci f. 

Brittonus16, Bolliconus Icci f. loco Brittonus17, Thaemus Horati f. Ituraeus18, Zacca Pallaei f. 

Syrus19, Demuncius Avesso f. Eraviscus20, Gallionus Suadali f. Boius21.  

În general, nu există o concordanţă între specificul etnic declarat al trupei şi etnia 

indicată de militari; doar câteva exemple se pot oferi în acest sens: Ivonercus Molaci face 

                                                           
7 Dondin-Payre 2005, 161. 

8 Anreiter 2001, 184. 

9 IDR I 20. 

10 IDR I 16. 

11 IDR I 13. 

12 Eck, Pangerl 2008, 194. 

13 IDR I 11. 

14 ILD 38. 

15 IDR I 19. 

16 IDR I 17. 

17 ILD 18. 

18 IDR I 2. 

19 ILD 20. 

20 ILD 14. 

21 ILD 12. 
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parte din Cohors I Ulpia Brittonum mililaria, Thaemus Horati din Ala I Augusta 

Ituraeorum, Zacca Pallae din Cohors II Flavia Comnagenorum şi Demuncius Avesso din 

Cohors VIII Raetorum. Cu câteva excepţii însă, trebuie spus că numele personale concordă 

cu etnia auto-declarată, ceea ce ne face să credem că este vorba despre asumarea şi 

etalarea unei identităţi cel mai adesea reale.  

Există şi cazuri în care au caracter neutru, cum poate fi considerată situaţia unor 

nume latine, ale căror detalii de utilizare într-o anumită zonă cu un anumit substrat nu ne 

sunt întotdeauna în întregime cunoscute. Un exemplu în acest sens îl reprezintă numele de 

Sextus, care deşi are etimologie latină, ar putea fi încadrat printre numele – numerale 

ordinale definibile ca nume celtice în conformitate cu aria lor de răspândire.  

În cazul nostru însă, numele are un statut aparte: Sextus şi Sexta, cu variantele 

Sestus şi femininul Sesta, apar ca nume curente în nomenclatura illyrilor dalmatini22. 

Acesta ar putea fi un indiciu că în cazurile de faţă este vorba despre familii celto-illyre din 

Pannonia. Acest exemplu şi detaliile analizei sale au în primul rând valoare informativă şi 

demonstrativă pentru acest tip de analiză onomastică, relevanţa lui nefiind majoră în 

conturarea imaginii de ansamblu. 

Foarte importantă pare a fi atestarea agnomina militare pe documente oficiale, 

respectiv pe diplome militare. La nivelul întregului Imperiu, în inscripţii indicatorul etnic 

este adesea introdus prin natione, ne mai jucând astfel rol de agnomen. Detaliul sugerează 

adoptarea oficială a acestui tip de nomenclatură.  

Dincolo de un oarecare sentiment de mândrie şi de dorinţa păstrării individualităţii 

naţionale (tribale) într-un mediu străin, adăugarea indicativului etnico-tribal face ca 

numele personajului să capete structură de tria nomina. Evident, este vorba despre o 

aparenţă primară, numele fiind compus după cu totul alte reguli decât cele ale cetăţenilor 

romani, dar chiar şi aşa, efectul sonor trebuie să fi fost similar.  

Un gentilicium nu este gentilicium în sine, ci mai ales datorită poziţiei sale generale 

în structura onomastică ce îl integrează. De asemenea, este vital a remarca că în aceste 

cazuri nu este vorba despre o încercare de fraudare, ci despre manifestarea unui anumit 

nivel de asimilare şi impregnare culturale.  

Mi se pare exagerat – sau cel puţin nefondat pentru o afirmaţie general valabilă – a 

afirma că aceasta este o formă de manifestare a dorinţei de integrare. Mai aproape de 

adevăr, este vorba despre o căutare a „normalităţii” într-un mediu impregnat de cultura şi 

cutumele romane, în cadrul căreia se apelează şi la păstrarea şi chiar sublinierea identităţii 

pre-romane.  

                                                           
22 Wilkes 1977, 756. 
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Nume construite după acelaşi tipar sunt atestate şi în afara mediului militar, chiar 

dacă sunt mai puţine cantitativ. Printre peregrini, ei sunt Dasius Verzonis Pirusta23 ex 

Kaviereti24 – la Alburnus Maior indicarea originii prin ethnicon nu este o raritate – şi Iulia 

Florentina Bithi f. Bessa25, soţia lui Zacca Pallei.  

În acest ultim caz, care a mai fost destul de amplu discutat în istoriografie26, se 

remarcă nu doar specificul multietnic al familiei, reflectat şi în numele copiilor (care poartă 

două nume romane, două nume semitice, unul grecesc şi unul iranian), ci şi afirmarea 

explicită a identităţii membrilor, chiar şi atunci când, aşa cum este cazul soţiei, ei fac parte 

dintr-o familie deja suficient de bine romanizată. 

Suntem îndreptăţiţi a crede că aceste agnomina etnice erau, cel puţin în unele 

cazuri, folosite ca nume proprii. Mai ales dacă ele făceau referire la un grup mai rar întâlnit 

în provincie sau în anumite cercuri şi comunităţi, este credibil că persoana respectivă era 

uneori, în absenţă dar nu numai, denominată cu ethnicon-ul respectiv.  

Un caz destul de clar de acest gen, legat de Dacia, chiar dacă nu de epigrafia 

provinciei, provine din Egipt, unde în două scrisori particulare se face referire, în contexte 

diferite, dar de natură privată, la „Dac”27. Este evident că, în ambele cazuri, corespondenţii 

ştiu despre cine este vorba şi numele personal al Dacului nu este relevant, în condiţiile în 

care etnia îl identifica şi individualiza în mod suficient. 

A doua grupă menţionată se referă la numele însoţite de determinanţi de loc. În 

fapt, în acest caz este vorba despre o indicare a origo făcută organic, în cadrul 

nomenclaturii oficiale. Conform clasificării din care am citat şi mai sus, aceste nume sunt 

considerate oikonyme, ele indicând un loc, de naştere sau de origine. Şi aici avem o 

preponderenţă a elementului militar, care este probabil legată şi de existenţa unor tipicuri 

onomastice proprii cercurilor armate: Glavus Navati f. Sirmio28, Barsimsus Callistenis f. 

Caesarea29, Eupator Eumeni f. Sebastopol30, Coca Tyru f. Sardica31. Este remarcabil faptul 

că numele personale şi parţial patronimicele concordă cu originea declarată.  

                                                           
23 Referirea la tribul piruştilor pare a fi atât etnică cât şi zonală, fiind vorba despre o comunitate dalmatină, asupra căreia 

însă sursele sunt neclare după crearea provinciei Dalmatia (Anreiter 2001, 110). O ipoteză luată în considerare a fost 

divizarea tribului în secolul I şi chiar o oarecare refacere a unităţii sale prin strămutare la Alburnus maior (Wilkes 1977, 

763). 

24 IDR I, 36. 

25 ILD 20. 

26 Dana 2007. 

27 Dana 2003, 183. 

28 IDR I 7. 

29 IDR I 15. 

30 IDR I 10. 

31 ILD 35. 
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În mediul civil, deşi mai puţin numeroase, indicativele de origine incluse în nume 

sunt foarte interesante. Astfel, îl avem pe Zamannistes32 de la Arcobadara, unde din cauza 

stării de deteriorare avansate a inscripţiei este greu de spus dacă este vorba despre un 

indicativ de loc propriu-zis sau dacă din toponim a fost derivat numele propriu al 

personajului. Demn de menţionat este şi cazul lui Ηδυλος θασιος33, pe care îl avem atestat 

pe o inscripţie funerară de la Porolissum; numele, trimiterea geografică şi limba inscripţiei 

ne fac să credem că este vorba despre un emigrant de dată recentă, pentru care afirmarea 

individualităţii locale şi a culturii greceşti sunt foarte importante.  

Tot un indicativ de loc, însă nu unul geografic, ne oferă şi Acilius Sabini f. Dubitatus 

castris. Acesta este singurul militar din Dacia despre care ni se spune, în mod explicit, că s-

a născut castris – în canabae-le aferente castrului. Prin diplomă, el nu încetăţeneşte niciun 

membru al familiei, dar remarcabil este faptul că el însuşi s-ar putea să fi deţinut cetăţenie 

anterioară. Acilius Dubitatus poate fi numele unui cetăţean roman, unde nomen-ul 

imperial a fost înlocuit cu numele – cel mai probabil – unui protector/patron sau derivat 

din numele unui membru al familiei (bunic matern etc.).  

Dacă este vorba într-adevăr despre un cetăţean roman, putem presupune că vorbim 

de prima, cel mult a II-a generaţie de la încetăţenire: subiectul păstrează obiceiul 

legitimării prin numele personal şi patronimic la genitiv. Cu o oarecare libertate asumată 

în plierea criteriilor de clasificare, acest ultim nume este un nomonym34, deoarece indică 

circumscripţia administrativă de provenienţă a purtătorului. 

O ultimă categorie de agnomina pe care le vom discuta sunt cele cu rol de poreclă. 

În cazul lor, numele adiacent este introdus printr-o particulă de tip qui et, sive, idem 

(eadem). Sunt interesante valenţele pe care arogarea unui supranume, fără nicio 

semnificaţie semantică intrinsecă, le poate lua. În cazul epigrafiei din Dacia, poreclele nu 

apar niciodată pe diplome militare – cel mai oficial tip de document epigrafic de care 

dispunem. O poreclă apare pe una dintre tăbliţele cerate de la Alburnus Maior (în cazul lui 

Titus Beusantis qui et Bradua35, care este martor pentru încheierea unui contract de 

închiriere a forţei de muncă), sugerând un oarecare grad de oficializare al acestui tip de 

agnomen, chiar dacă doar pe plan local.  

De la Alburnus Maior mai provin câteva exemple, respectiv numele dedicanţilor a 

două monumente votive – Panes Epicadi qui et Suttius36 şi Verso Dasantis qui Veidavius37 

– precum şi cel al lui Planius Baezi qui et Magister38, cunoscut de pe un monument 

                                                           
32 Ardevan, Wollmann 2006, 259-267. 

33 Gudea, Lucăcel 1975; Paki 1998 

34 Anreiter 2001, 184. 

35 IDR I, 41. 

36 IDR III/3, 387. 

37 ILD 405. 

38 IDR III/3, 423. 
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funerar. Primele două nume nu lasă loc de comentarii adiacente, etimologic fiind în 

totalitate illyre, iar originea poreclei şi motivele pentru care ea s-a oficializat rămânând 

obscure. Interesant este cel de al treilea caz, unde porecla ar putea face referire la o 

meserie, o funcţie sau doar la o trăsătură de caracter.  

Alte două nume de acest tip provin din mediul militar, de la Gherla, şi sunt 

asociabile cu Ala II Pannoniorum: Fegel(…)sive Fesel(…)39 şi Titus Deci sive Desi40. În 

cazul celui de al doilea, merită menţionat că, în ciuda deteriorării sursei, pare a fi vorba 

despre variante diferite existente în cazul numelui patern, nu în cel al numelui personal. 

Importanţa poreclei pare a fi una reală în nomenclatura romană, remarcându-se, la scara 

Imperiului, frecventa prezenţă a acestor agnomina pe tăbliţele de blestem 41 , ceea ce 

sugerează că individualizarea unei persoane nu era deplină fără precizarea numelui 

suplimentar. 

Un caz foarte interesant este cel al lui Asclepius qui Asclepiades42, civis Bithynus. 

Ceea ce se remarcă imediat este existenţa a două variante ale aceluiaşi nume, ambele 

constituind numele zeului medicinii şi ambele fiind în limba greacă. Probabil cea de a doua 

variantă era uneori folosită pe plan local, devenind astfel în mod firesc parte integrantă a 

teonimului. Un detaliu este relevant în cazul primului dintre nume: deşi are aparenţa unui 

nume grecesc de tradiţie, trebuie spus că Asklepios nu pare să fi fost folosit de către 

muritori înainte de perioada imperială43. Acest fapt sugerează un caracter oarecum banal 

al numelui. 

În concluziile studiului de faţă voi încerca să schiţez principalele trăsături ale 

agnomina, aşa cum sunt ele reliefate de onomastica Daciei. Astfel, ele apar ca specifice 

secolului al II-lea şi ca marcă a unor categorii sociale inferioare. Frecvenţa lor epigrafică 

destul de scăzută le conferă statutul de relative rarităţi onomastice.  

Ceea ce se remarcă este o oarecare preponderenţă în mediul militar, iar la scara 

întregului Imperiului – precum şi a provinciei dunărene – li se distinge prezenţa mai ales 

în documentele cu caracter oficial, nu în inscripţiile personale. Din punctul de vedere al 

unei analize structurale, ele formează împreună cu numele unităţi compacte, creând forme 

asemănătoare lingvistic cu tria nomina. 

Analizând epigrafia Daciei – şi mai ales onomastica peregrinilor atestaţi în provincie 

– se observă o tendinţă pronunţată de integrare a acestora în nomenclatura oficială. Este 

vital a remarca că nu este vorba despre o încercare de fraudare, ci despre manifestarea 

unui anumit nivel de asimilare şi impregnare culturale. Măsura în care forma obţinută, ce 

                                                           
39 CIL III 294*. 

40 CIL III 294*. 

41 Lassére 2007, 108-109. 

42 IDR III/3, 342. 

43 Parker 2001, 57. 
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aparent imită structura tria nomina, este căutată de către personajele în cauză sau este 

adoptată ca şi firească de către birocraţia imperială este greu de precizat.  

În acest stadiu al cercetării, agnomina etnice se prezintă ca deosebit de interesante, 

fiind o dovadă subtilă dar clară a eclectismului societăţii romane provinciale: ele 

marchează atât dorinţa de afirmare a unicităţii individuale şi a etalării unor anumite 

rădăcini pre-romane, cât şi inevitabilitatea integrării în sistemul roman şi nevoia de a 

căuta “normalitatea” socială.  

Aceste câteva cazuri prezentate mai sus reflectă mediul social complicat şi variat al 

provinciei dunărene. De la etnonime ce construiesc o onomastică asemănătoare celei 

tradiţionale romane, la trimiteri făcute la origo cu intenţia de a conserva şi afirma fără 

echivoc o anumită identitate şi până la porecle ce capătă funcţie de nume (şi de 

identificare, în cele din urmă), se obţine imaginea unei onomastici complexe, grefată pe 

realităţi sociale foarte ample şi multiramificate.  
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Abstract: This article presents a study which compare Slavic mythology with Greek and Roman 

mythology. The most important reason for studying the Slavic mythology is because in Romania the data 

about that are few. The most important point which helps us to find more informations is the philology. 

Indo-european languages, which gather also Slavic languages, Greek and Latin, have common origins. 

This is a fact which can make us to think that mythology can also have common origins, and almost each 

deity can have its equivalent. For informations about Slavic mythology we have an important medieval 

source, called Primary Chronicle (Old Church Slavonic: Повѣсть времяньныхъ лѣтъ; Belarusian: 

Аповесьць мінулых часоў; Russian: По весть временны х лет; Ukrainian: Пóвість врем'яних літ, 

often translated into English as Tale of Bygone Years), Ruthenian Primary Chronicle or Russian Primary 

Chronicle, which is a history of Kievan Rus' from about 850 to 1110, originally compiled in Kiev about 1113 

by a monk called Nestor. The book contains two manuscripts: Laurentian codex and Hypatian codex. In 

this book we can find infos about slavic gods from the pagan time of Vladimir I, like Perun, Veles, Hors, 

Dažbog, Stribog, Simargl, Mokoș and later Svarog, which is a Slavic deity known primarily from 

the Hypatian Codex, a Slavic translation of the Chronicle of John Malalas. The book also mention about the 

Christianization of Kievean Rus'. The oldest known Greek literary sources are Hesiod and Homer. Major 

sources for Roman myth include the Aeneid of Vergil and the first few books of Livy's history. Other 

important sources are the Fasti of Ovid, a six-book poem structured by the Roman religious calendar, and 

the fourth book of elegies by Propertius. 
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Mitologia, ca domeniu de cercetare științifică, reprezintă un ansamblu de povești1; 

mythos în greacă înseamnă “poveste” sau “legendă”. De-a lungul istoriei, aceste povești au 

                                                 
* Doctorand la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie; e-mail: . 

1 Jan Bremmer, Interpretations of Greek Mythology, Editura Routledge, Londra, 1987, p. 1. 
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circulat pe cale literară, populară (balade, ode, cântece populare etc) sau pe baza izvoarelor 

istorice, scrise la curțile diverșilor domni sau în mănăstiri. 

 În acest referat voi prezenta o serie de asemănări între divinitățile greco-romane și 

cele slave, bazându-mă cât îmi vor permite informațiile pe o analiză etimologică, o 

descriere a divinității precum și pe ritualurile, jertfele, sacrificiile și sărbătorile închinate 

zeităților. 

 Ca sursă principală pentru divinitățile slave, voi folosi o compilație de texte 

medievale călugărești, scrise în Rusia Kieveană de către călugărul Nestor, numită în 

mediile de specialitate Cronica Primara Rusă sau Cronica lui Nestor Călugărul. Cronica 

ne prezintă istoria Rusiei Kievene cuprinsă între anii 850-1110, scrisă la Kiev, în timpul lui 

Sviatopolk II Iziaslavich, Mare Prinț al Kievului (1093-1113).  

 Modelul cronicii este unul germanic, inspirat din Scandinavia, dat fiind faptul că 

politica prințului Sviatopolk era una pro-scandinavă. 

 De asemenea, aș putea enumera volumele Dicționar de mitologie slavă de Ilie 

Danilov și Mitologia slavilor de Sorin Paliga. Pe lângă aceste cărți, despre mitologia 

slavilor a mai scris și Mircea Eliade in Istoria credințelor și ideilor religioase, Anca Irina 

Ionescu în Mitologia slavilor, Victor Kernbach in Dicționar de mitologie generală și 

Eugen S.Teodor, Sorin Paliga în Lingvistica și Arheologia Slavilor Timpurii-O altă vedere 

de la Dunărea de Jos. Restul materialelor sunt prezentate la biliografie. 

 În mitologia greacă, Homer și Hesiod reprezintă sursele narative principale. Ca 

materiale de referință voi folosi volumul Sources for Greek Religion de David G. Rice & 

John E. Stambaugh și cartea Dicționar de mitologie greco-romană: zei, eroi, mituri de 

Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel, Cristian Olariu, Florica Mihuț-Bohîlțea, 

Alexandra Țârlea.  

 În fruntea panteonului slav, sta “Zeul Suprem”, “Mai Marele” sau Dumnezeu (Бог, 

Bog). Trebuie de menționat însă că acest nume nu este decât un epitet ce putea fi atribuit 

mai multor zei, în funcție de ierarhie (ex. Mai Marele Perun, Mai Marele Svarog etc.). Acest 

termen are origini indo-europene, fiind întâlnit și la vechii iranieni, sub forma de “bay”, 

cuvânt ce înseamnă “zeu” și reprezintă “un zeu ce oferă”, milostiv, generos dar și puternic. 

Lingvistul Sorin Paliga este de părere că adjectivul “bogat” ar deriva de la această veche 

radacină indo-europeană, având un atribut esențal al divinității zeului.2 Acest termen se 

referă în mod special la zeul Perun. Despre Zeus aflăm că i se atribuie o cinste regească 

fiind „cel ce împarte bogația oamenilor” și cel ce veghează muritorii.3 

 Putem stabili o conexiune ce ține de un tipar etimologic între zeul Perun și Zeus, 

care din punct de vedere al etimologiei, definește generația, casta sau gradul său în fruntea 

panteonului grec. Zeus este însoțit de apelativul Dyaus pitar, din sanscrită „parintele 

                                                 
2 Sorin Paliga, Mitologia slavilor, Editura Meteor Press, București, 2008, p. 29. 

3 Victor Kernbach, Mituri esențiale, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996, p. 68. 
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ceresc”.4 Același lucru îl întâlnim și în mitologia romană, unde Jupiter are și apelativul de 

Deus pater, simbolizând puterea absolută a acestuia asupra oamenilor și zeilor, ca „părinte 

ceresc”.5 

 La fel ca și Zeus, Perun este descris ca fiind zeul tunetului6 și al fulgerului, atribute 

explicative ale puterii lor absolute asupra zeilor și oamenilor.  

 Perun era reprezentat ca un barbat cu o statură impunătoare, cu părul de argint 

(capul de argint) și mustățile aurite7, ce purta un ciocan, o secure de război și un arc, cu 

care trăgea săgeți formate din fulgere. Aceiași reprezentare răzbunătoare îl caracterizează 

și pe Zeus. 8  În Titanomahia, Zeus coboară din Olimp și începe a arunca împotriva 

Titanilor și Giganților, trasnete, însoțite de tunete și fulgere.9 El are apelativul de Keraunos 

(după numele arcadian al trasnetului)10. În Theogonia lui Hesiod, Zeus ne este prezentat 

chipeș, puternic și voinic11, exact ca Perun. Jupiter are apelativul de Fulgur „stăpânul 

fulgerelor” sau Summanus „sursa fulgerelor nocturne”12. 

 Perun figurează ca „cel ce aduce ploaia” sau „cel ce aduce norii”, elemente esențiale 

pentru fertilizarea naturii13. Cu același atribut se prezintă și Zeus, „adunatorul de nori” în 

Theogonia lui Hesiod. 14  În mitologia romană, Jupiter are și apelativul de Elicius, ce 

înseamnă „producătorul ploii” sau Vernus „zeul ploilor de primăvară”.15 

 Orice legământ al oamenilor sau orice formă de jurământ, se făcea în numele zeului 

Perun16, exact ca în mitologia greacă, unde Homer ne spune în Iliada sa că jurămintele se 

făceau în numele lui Zeus. 17 

 Sacrificiile umane, sunt existente în ambele părți. În Cronica lui Nestor aflăm că 

Vladimir, cneazul Rusiei Kievene, după ce a ridicat o serie de idoli păgâni în Kiev, a jerfit 

ființe umane zeilor. Nestor ne relatează chiar faptul că Vladimir și-a jertfit proprii copii.18 

Despre sacrificiile umane la grecii antici, aflăm în lucrarea lui Xenophon, Anabasis, vol.VI, 

                                                 
4 Idem, Dicționar de mitologie generală, Editura Albatros, București, 1983, p. 776. 

5 Victor Kernbach, op. cit., p. 317.  

6 Tamara Kondratieva, Vechea Rusie, Editura Corint, București, 2000, p. 34. 

7 Cronica lui Nestor, Traducere G. Popa Lisseanu, Tipografia Bucovina, București, 1935, p. 80. 

8 Roger. D. Woodard, The Cambridge Companion to Greek Mythology, Cambridge University Press, p. 89. 

9 Victor Kernbach, op. cit., p. 275. 

10 Idem, Dicționar de mitologie generală, Editura Albatros, București, 1983, p. 777. 

11 N. A. Kun, Legendele și miturile Greciei antice, Editura Științifică, București, 1964, p. 10. 

12 Victor Kernbach, op. cit., p. 317. 

13 Ilie Danilov , Dicționar de mitologie slavă, Editura Polirom, București, 2007, p. 185-186. 

14 Victor Kernbach, op. cit., p. 276. 

15 Ibidem, p. 317. 

16 Cronica lui Nestor, p. 50. 

17 David G. Rice, John E. Stambaugh, Sources for the study of greek religion, The Society of Biblical Literature, 2009, p. 

85. 

18 Cronica lui Nestor, p. 80. 
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unde conform profeției oracolului din Delfii, doi oameni au fost sacrificați pe altar, în 

cinstea lui Zeus.19 

 Ziua dedicată lui Perun era ziua de Joi. De-asemenea, ziua lui Perun mai e 

sărbătorită pe 21 iunie.20 La romani, Jupiter, sub apelativul de Summanus, are consacrat 

pe 20 iunie o ceremonie a templului său.21  

 Dupa victoria lui Perun în fața dușmanului (probabil Veles) se „eliberează” apele și 

plouă. În mitologia greacă, Zeus are epitetul Eleutherios, ceea ce s-ar traduce prin 

„eliberatorul”22 ce a împărțit cerul, apele și lumea cu frații săi Poseidon și Hades. 

 Din cronicile slavone aflăm că stejarul este arborele sfânt al lui Perun, lucru similar 

și în mitologia greacă, unde alegerea locației unui templu închinat lui Zeus a fost 

condiționată de un stejar, pe care se spune ca a poposit o porumbiță neagră.23 Că stejarul 

era considerat arborele sfânt al lui Zeus aflăm și de la Athenaeus, în Deipnosophists XI, 

unde un anume Lykaios, preot al lui Zeus, face un sacrificiu dedicat zeului, folosind un 

stejar.24 

 Procopius din Cezareea ne mai spune că rusii, ajungand la Constantinopol, pe 

insula Sf. George, au venerat un stejar enorm caruia îi ofereau jertfe. În Ucraina, la 

Zaporoje (Запоріжжя), este fotografiat un stejar de 6 m lățime, cu o vârstă de câteva 

secole; cercetătorii susținând ideea că ața ar arăta un stejar sacru. O tradiție veche spune 

că odată cu primul tunet de primăvară trebuie să te sprijini cu spatele de un stejar pentru 

că spatele să nu te doara. 

 Boul reprezintă animalul sacru al lui Perun, fiind folosit la arat de către vechii slavi. 

În sec.VI bizantinul Procopius din Cezareea în istoria sa Lupta cu goții a scris și despre 

slavi:  

“Ei cred, că insuși doar Zeul, creatorul fulgerului, este stăpânul tuturor și lui I se 

aduc ca jertfe boi...”.  

În mitologia greacă, Bouphónia „uciderea boului” reprezintă un ritual de sacrificiu 

suprem. La sărbătoarea anuală Bouphónia se jertfea un bou, care era apoi împăiat și 

înjugat la un plug. Preotul fugea, iar cuțitul era aruncat în mare.25 Acest ritual avea loc pe 

Acropole, pe altarul închinat lui Zeus Polieus.26 

                                                 
19 David G. Rice, John E. Stambaugh, op. cit., p. 84. 

20 Гаврилов Д.А, Наговицын А.Е, Боги славян. Язычество. Традиция, Москва, Рефл-Бук, 2002, pag.94. 

21 Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel (coordonatori), Dicționar de mitologie greco-romană, Editura Corint, 

București, 2001, p. 248. 

22 N. A. Kun, op. cit., p. 13. 

23 Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel (coordonatori), op cit., p. 375. 

24 David G. Rice, John E. Stambaugh, op. cit., p. 101-102. 

25 Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel (coordonatori), op cit., p. 94. 

26 Ibidem, p. 374. 
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 Se spune că omul care murea lovit de fulger, era considerat “fericit”, fiind chemat în 

Cer de Perun, care ierta toate păcatele muritorului. Acest lucru îl putem regăsi în mitologia 

greacă, unde conform unei pedepse divine, Semele este fulgerata de către Zeus.27 

 După creștinarea slavilor, cultul lui Perun a fost asociat cu cel al Sfantului Profet 

Ilie, cel ce „gonea ca nebunul cu carul de foc prin Cer” și pedepsea dușmanii prin fulgere.28 

În mitologia romană, Jupiter coboară de pe Capitoliu într-un car tras de patru cai.29 

 Următorul zeu că importanță în mitologia slavilor, era Veles (Велес), Weles în 

poloneză, zeu ce mai era numit și Volos (Волосъ).30 Pentru a întelege mai bine caracterul 

domestic al zeului, trebuie să ne îndepărtăm de rădăcina skot ce înseamnă “animale 

domestice” sau “vite”, în special de semnificația ei negativă. Odată cu migrația 

indoeuropenilor, acest cuvânt “skot” era sinonimul bogăției și belșugului, fiind foarte bine 

reprezentat în Rig Veda.31 Până prin Evul Mediu, la rusi, cuvântul “skot” nu avea doar 

întelesul de “domestic”, ci și de “avuție” sau “bogățtie”, “avere” sau “bani”. La slavi, el e cel 

ce aduce bogăție și bunăstare,32 fiind considerat „zeul turmelor”33 și al animalelor.34 Veles 

este și zeul protector al agricultorilor, oamenii închinându-se acestuia pentru a obține 

recolte bogate și spor în gospodărie.35 

 În mitologia greacă, Hermes arcadianul ne apare ca zeu pastoral, ocrotind turmele 

și cirezile.36 Tot Hermes, poartă noroc negustorilor oferindu-le bani și împarte bogăție 

oamenilor. 37  Mercurius, de asemenea, este de asemenea ocrotitorul negustorilor în 

mitologia romană.38 

 A.N.Veselovskii este de părere că numele lui Veles are o legătură cu cultul morților 

la vechii slavi, respectiv cu sufletul defunctului. El face paralela etimologică dintre slavi și 

triburile baltice prin lituanianul welis care înseamnă “raposat” sau prin welci care se 

traduce prin “sufletele morților”.  

 O versiune lituaniană a lui Veles este Velinas, ce apare la baltici ca fiind creatorul 

reptilelor, păsărilor negre (corbul sau cioara) și lupilor, exact ca la Odin, unde și el este 

                                                 
27 Ibidem, p. 138. 

28 B.A. Rybakov, Yazychestvo drevnih slavyan, Editura Nauka, Moscova, 1981, p. 272. 

29 Sir James George Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, Editura Forgotten Books, London, 1922, 

p. 152. 

30 S.Paliga, Eugen S.Tudor, Lingvistica şi Arheologia slavilor timpurii. O altă vedere de la Dunărea de Jos, Editura 

Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009, p. 219. 

31 Rig Veda = colecție de imnuri vedice din India antică, dedicată divinităților vedice. 

32 Ilie Danilov , op. cit., p. 251. 

33 Cronica lui Nestor, p. 50. 

34 Ibidem, p. 77. 

35 Ilie Danilov , op. cit., p. 253. 

36 Victor Kernbach, op. cit., p. 264. 

37 N. A. Kun, op. cit., p. 45. 

38 Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel (coordonatori), op cit., p. 252. 
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înconjurat de sufletele luptătorilor einherjar. Legătura dintre păsările negre și lupi e una 

primordială, simbolizând moartea și asigurând legătura între cele două lumi: cea 

pământeană și cea de dupa deces. Lupul mai simbolizeaza lupta și curajul, iar corbul 

înțelepciune. 

 O sărbătoare a morților, în mitologia lituaniană, se numește Vėliai. Cuvântul Velos 

(plural Vėliai „sărbătoarea morților”) derivă din Vėlė „suflet mort”. Zeul sau zeița Veliona 

este invitat/invitată să ia parte la „masa morților” (pomană) în urma unui ritual vechi 

lituanian. Dacă ar fi să admitem faptul ca Veliona ne apare ca o zeiță în mitologia 

lituaniana, strâns legată de cea slavă.39 

 El ne apare și ca un zeu al apelor, având un caracter htonic ce se ocupă cu 

înșelătoriile, fiind un dușman înverșunat al lui Perun (vezi Loki și Thor) dar și ca un 

vrăjitor. O parte din istoricii ruși, ce studiază mitologia slavă veche, sunt de părere că rolul 

universal al lui Veles este acela de “liant între lumea celor vii și lumea morților”, având și 

un rol de “călăuză”. 40 

 În lumea greacă antică, Hermes avea rolul de mesager al zeilor și calauză a 

sufletelor oamenilor ce trebuiau să ajungă în impărăția subpământeană a lui Hades.41 

Mercurius al romanilor era de asemenea o calauză a sufletelor celor ce ajungeau în lumea 

subpământeană a lui Pluto.42 

 Înainte ca Vladimir să se creștineze, cele șapte statui ale zeilor primordiali din 

mitologia slavilor, se aflau în marile centre urbane din Rusia Kieveană, în special la Kiev. 

Interesant este că statuia lui, singura din cele sapte, nu se afla pe colina sacra a 

Kievului, alaturi de celelalte, ci undeva la câmpie, într-un teren plat aproape de o piata. De 

aici s-a tras și concluzia că Veles ar fi fost și un patron al comerțului, protector al 

comercianților.43 La greci, Hermes, de asemenea ne apare ca un ocrotitor al comerțului și 

comercianților de pretutindeni.44 În mitologia romană, Mercurius ni se prezintă ca zeu al 

comerțului, patron al negustorilor și al hoților. 

 Veles era considerat „zeul poeziei” având astfel un atribut explicativ al valorii sale 

intelectuale. Hermes, era considerat „ocrotitorul scrisului” iar sărbătoarea dedicată 

acestuia Hermania avea o nuanță intelectuală.45 

 Zeul Hors, Chors (Khursun în limba sciților iranieni) reprezintă Soarele.46 Numele 

lui este atestat în Cronica lui Nestor. Înțelesul cuvântului este de “mișcare”, “sens”, “curs”. 

                                                 
39 Algirdas Julien Greimas, Despre zei și despre oameni, Editura Meridiane, București, 1997, p. 57-58 

40 Ilie Danilov , op. cit., p. 252. 

41 Victor Kernbach, op. cit., p. 265. 

42 Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel (coordonatori), op cit., p. 253. 

43 Victor Kernbach, op. cit., p. 729. 

44 Ibidem, p. 205. 

45 Ibidem., p. 265. 

46 Ilie Danilov, op. cit., p. 106. 
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Iranianul xorsed înseamnă “soare”, de unde și numele unui dinast persan Khores, ce 

înseamnă, la fel, “soare”.47 Hors ne apare ca un tânăr frumos, cu părul de aur, buclat.48 

Numele zeului mai poate semnifica și „strălucire” din persanul xurset „soare strălucitor”, 

sau „grandoare” și poate fi un model divin de urmat pentru orice dinast din lumea slavă 

precreștină. Hors era zeul luminii solare, galbene; discul solar. 49  Dispoziția solară și 

numele zeului sunt redate prin multe cuvinte horoshii (bun), pohoroshet’(a îmbunătăți), 

prihoroshivatisya (a se aranja, a se dichisi, în stil vestimentar), dar și horovod (hora), 

horom (în cor). La mai multe popoare, cuvânul horo însemna „disc de aur”, „cerc” sau dans 

popular ritualic, cu caracter urano-solar. De aici și denumirea dansului în cerc. Chiar și 

orașul “Korsun’” mai demult se numea în cinstea zeului luminii solare Horsun. E posibil ca 

regiunea Herson-Kherson (Херсон) din Ucraina de azi, să poarte numele zeului. 

 În mitologia greacă, Apollon, reprezentantul celei de-a doua generație a 

olimpienilor, ne apare ca un zeu al luminii solare, căruia i se atribuia simbolul purității 

luminii solare Phoibos. 50  Prin descrierea lui Apollon „cel cu plete de aur” înțelegem 

emanația divină a razelor solare.51 Prin caracterul său de zeu protector, rezultă că Apollon 

reprezintă o divinitate pozitivă, care ajută oamenii la nevoie. După ce omoară balaurul 

Python, Apollon îngroapă cadavrul monstrului în locul ce avea să fie construit mai târziu 

celebrul oracol de la Delfi, unde puteau fi profețite oamenilor dorințele lui Zeus, tatăl lui 

Apollon.52 

 Se spune că Hors este înfrânt de către Zeul Negru, dar reînvie, fiind divinizat de 

către slavii vechi ca un zeu al vindecarii, al supravietuirii, al triumfului împotriva bolii și 

slabiciunii, fiind considerat “Maestrul ierburilor”. Așadar, zeul ni se prezintă ca un vraci 

intelept. Despre Apollon aflăm că una din ipostazele sale este aceea de medic (Apollo 

medicus).53 

 Dažbog (Dazhbog, Dazbog, Dazhdbog, Dabog, Dajbog, Dadzbóg, Dadźbóg) este un 

alt zeu important, venerat pana în timpul cneazului Vladimir al Rusiei Kievene.54 Dažbog 

mai apare și sub numele de Radegast. El apare tot ca un zeu solar, 55  ce reprezintă 

fertilitatea, puterea masculină vie,56 fiind considerat strămoșul ginților slave. Acest lucru 

este confirmat și de apostolul din Pskov, în secolul XIV. Ca element comun cu Helios al 

                                                 
47 B.A. Rybakov, op. cit., p. 280, 281. 

48 Ilie Danilov, op. cit., p. 106. 

49 Victor Kernbach, op. cit., p. 275. 

50 Ibidem, p. 61. 

51 N. A. Kun, op. cit., p. 27. 

52 Ibidem, p. 29. 

53 Victor Kernbach, Mituri esențiale, p. 242. 

54 Anca Irina Ionescu, Mitologia slavilor, Editura Lider, București, 2000, p. 92. 

55 S.Paliga, Eugen S.Tudor, op. cit., p. 220. 

56 Anca Irina Ionescu, op. cit., p. 93. 
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grecilor, avem statutul de divinitate solară57, prezent la ambii. Helios ne apare ca un zeu 

solar, pre-olimpian, având o imagine de tânăr frumos și puternic; simbol al fertilității.58 

 Slavii credeau că Dažbog alearga pe Cer într-un car frumos de război, tras de patru 

cai albi, cu aripi de aur. Lumina solară vine de la scutul de foc solar, pe care Dažbog îl 

poartă mereu cu el. Noaptea, Dažbog cutreieră Cerul de la Est la Vest, luminând Pamântul 

cu strălucirea sa divină. De două ori pe zi, dimineața și seara, el traversează oceanul cel 

mare cu o barcă trasă de niște gâște, rațe sălbatice sau lebede. De aceea slavii cei vechi 

atribuiau o putere deosebită talismanelor sub forma de rață cu cap de cal. Ei credeau că 

Dažbog (Soarele) îi va ajuta oriunde s-ar afla în Lumea Veche sau Lumea Întunecată. În 

timpurile pagâne ale Rusiei, se interzicea uciderea lebedelor, pe motiv că acestea 

reprezintă un animal sacru. În mitologia greacă , Helios străbate zilnic cerul într-un car 

tras de patru cai nărăvași: Pyroeis, Eous, Aethon și Phlegon.59 Despre Apollon, aflăm că 

acesta călătorește la Delfi și la hyperborei în carul său tras de lebede albe precum omătul.60 

 Cercetătorii ruși, în frunte cu Vladimir Toporov, considera că Khors e varianta 

iraniană, iar Dažbog cea slavă sau slavizată a lui Khors (Khorsun). Dažbog mai poate fi 

comparat de anumite personae cu Apollo, reprezentând puterea fertilă a roadelor și 

caldura solară. Istoricul rus Boris Ryabakov era de părere că Hors reprezenta Soarele ca 

divinitate, iar Dažbog ar reprezenta doar puterea solară a lui Hors. 

 Stribog (Stribozh, Strzybog, Стрибог) este zeul și totodată spiritul vanturilor, 

furtunii61, aerului, gheții, frigului și Cerului, având un caracter de divinitate uraniană. 

După vechile tradiții slavone, el ar fi “strămoșul vânturilor din cele opt direcții”. El este cel 

care face legătura între Cer (Tărâmul Zeilor) și Pământ (Tărâmul Oamenilor), iar propriul 

lui destin definește această legatură între cele două lumi. Unii istorici sunt de părere că 

originea numelui lui Stribog este legată de vechiul cuvânt slav “strga” ce înseamnă “a 

împrăștia” sau “a întinde”. În Explanatory Dictionary of the Live Great Russian 

Language al lui Vladimir Dal, găsim cuvintele “Stryi” (strâi) – unchi dupa tată și “Stryt’” 

(Strât’) unde stryvat înseamnă “a întinde”, “a distruge”. De altfel, mai există și alte cuvinte 

care au aceeași rădăcină cu cea a cuvântului “Stribog” –“stremlitelnyi” (rapid), “bystryi” 

(rapid), “strela” (săgeată), “prostranstvo” (transparență) și “strah” (frică). Etimologia 

cuvântului se mai poate explica și prin “Strîi-Bog” sau „Starîi Bog” (Zeul cel Bătrân). De 

asemenea, în rusa veche radicalul streg însemna „mai în vârstă”.62 

                                                 
57 Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel (coordonatori), op cit., p. 193. 

58 Victor Kernbach, Dicționar de mitologie generală, p. 258. 

59 Bernard Evslin, Ned Hoopes, The Greek Gods, Editura Scholastic Inc., f.l., 1966, p. 71. 

60 N. A. Kun, op. cit., p. 31. 

61 Victor Kernbach, op. cit., p. 656. 

62 Ilie Danilov, op. cit., p. 224. 
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 Dupa legendele vechi slavone, Vântul are mai multi nepoti și fii, reprezentați sub 

forma unor vânturi mai mici:63 

 

 -Posvist (vântul mai mare, zeul furtunii), 

 -Podoga (vântul cald, ușor; zeul anotimpului plăcut), 

 -Podaga (vântul fierbinte, ademenitor, trăiește în pustiuri, în zona de Sud),  

 -Vântul de Apus (un pic uscat, uneori “supărat”, dar în mare parte e blând), 

 -Siverko (vântul de Nord; poartă frigul de la Oceanul Arctic, foarte aspru), 

 -Vântul de Est (are un caracter neprevăzut, misterios și viclean). 

 

 Putem stabili o conexiune între aceste vânturi cardinale slave și divinitățile lor 

corespondente din mitologia greacă. Asadar, titanida Eos (Aurora în mitologia romană), 

soție a titanului Astraios (părintele vânturilor) a dat naștere celor patru vânturi (Aνεμοι-

Anemoi): Notos (vântul de Sud, Auster la romani), Zefir (vântul de vest, la romani 

Favonius), Boreas (vântul de nord, la romani Aquilo) și Eurus (vântul de est, la romani 

Vulturnus). 

 Mokoš (Мокошь, Mokoș) este singura divinitate feminină din seria celor șapte zei 

primordiali ai slavilor de răsărit. În panteonul slav din timpul lui Vladimir, ea ne apare ca 

singura zeiță. 64  Zeiței i se datorează recolta bună, fiind considerată și ocrotitoarea 

gospodăriei, armonizând relația dintre membrii familiei, prin iubire, înțelepciune și 

cumpătare, stabilind un echilibru esențial pentru un cămin fericit. În mitologia greacă, 

Hera (la romani Iunona), sub apelativul Teleia, împlinește căsătoria și reprezintă zeița 

virginității premergătoare căsătoriei legitime, purtând la Hermione epiclesa Parthenos 

(fecioara).65 În mitologia romană, Iunona este soția lui Iupiter (Zeus) și regina cerurilor 

(Ivno Regina), protectoare a femeilor, zeița nevestelor și patroana mamelor (Iuno 

Matrona).66 

 Mokoș este “zeița care toarce lână” fiind deseori reprezentată cu diformități 

antropomorfe (capul mare și mâinile lungi).67 Ea apără, respectă și legiferează munca 

femeilor, în special lucrurile făcute manual, din material textil. La Olimpia, unde se afla 

templul lui Zeus si Hera, odată la patru ani, în deschiderea marilor sărbători închinate lui 

Zeus, femeile o celebrează pe Hera ca replică la marea sărbătoare exclusiv masculină a 

                                                 
63 Ibidem, p. 225. 

64 Ibidem, p. 16. 

65 Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel (coordonatori), op cit., p. 195. 

66 Florence Noiville, Mitologia romană, Editura Meteor Press, București, 2006, p. 9. 

67 Anca Irina Ionescu, op. cit., p. 100. 
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olimpiadelor. Aceasta primește o vacă drept jertfă iar statuia ei este îmbrăcată cu un peplos 

nou, țesut de 14 femei măritate.68 

 Zeița Mokoș este „cea care torcea soarta” tracilor sau “cea care innoadă soarta” 

oamenilor, ce apare ca o zeiță a sorții și a destinului.69 La greci, Hera are de asemenea 

puterea să lege și să dezlege căsătoriile.70 

 Svarog (Сварог, poloneză Swaróg) este zeul focului, 71  o divinitate solară, ce 

reprezintă lumina cerească (Soarele Etern)72, sub formă ciclică, simbolul lui fiind zvastica 

slavonă, cunoscută sub numele de  оловра т (Kolovrat). Se pare că acest zeu avea un cult 

al focului specific73, reprezentând un spirit sub formă de foc veșnic. Flacăra focului etern 

simbolizează spiritul nemuritor având un rol de purificare. Svarog reprezenta focul din 

vatra oamenilor74, cel care ajuta la prepararea mâncării, vitală pentru existența material-

umană, dar și focului din cuptorul unde se fabricau arme și unelte de lucru sau de luptă75, 

asemenea lui Hefaistos al grecilor sau Vulcan al romanilor. În mitologia greacă, Hefaistos 

este numit „făurarul”, simbolul absolut al metalurgiei. 76  În cinstea acestuia, în insula 

Lemnos, consacrată zeului, se stingeau odata pe an toate focurile, fără să se aprindă în 

timpul sacrificiilor. Apoi, o corabie aducea focul nou din insula Pelos, pentru a se aprinde 

focul din vetrele casnice și cuptoarele fierăriilor.77 În mitologia romană, Vulcan mai este 

numit și Mulciber (fierarul zeilor).78 

 O altă divinitate feminină în mitologia slavă, este Lada. Aceasta ne apare ca o zeiță 

a iubirii și a verii, a recoltelor de vară și de toamnă, protectoarea cuplurilor de îndrăgostiți, 

a căsătoriei și a familiilor, a tuturor femeilor și a copiilor. Zeița este înfățișată ca o femeie 

în floarea vârstei, corpolentă, simbol al maternității mature. Ca etimologie, lad în cehă 

înseamnă „armonie”, „bună înțelegere”, „ordine”. Ladny înseamna „grațios”, „drăgălaș”, 

lad în poloneză înseamnă „ordine”, „orânduială”, ladny „frumos”, „drăguț”.79 În cântecele 

populare rusești, relicve lirice ale mitologiei slave precreștine, numele zeiței dragostei, al 

căsniciei și al armoniei conjugale, devenit substantiv comun, cu sensul de 

                                                 
68 Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel (coordonatori), op cit., p. 196. 

69 S.Paliga, Eugen S.Tudor, op. cit., p. 221. 

70 Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel (coordonatori), op cit., p. 196. 

71 S.Paliga, Eugen S.Tudor, op. cit., p. 222. 

72 Victor Kernbach, op. cit., p. 659. 

73 Anca Irina Ionescu, op. cit., p. 104. 

74 Ilie Danilov, op. cit., p. 227. 

75 Anca Irina Ionescu, op. cit.,, p. 105. 

76 Victor Kernbach, op. cit., p. 222. 

77 Ibidem, p. 223. 

78 Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel (coordonatori), op cit., p. 366. 

79 Ilie Danilov, op. cit., p. 137. 
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„apropiată”,”dragă” se utilizează drept epitet diminutival pentru jena „soție”, „femeie”. 

Corespondentul masculin al acestuia lado, are sensul de „tovarăș de viață devotat”.80 

 La greci, Afrodita ne apare ca o zeiță a frumuseții, a dragostei, a atracției și a 

sexualității.81 Sub numele de Pandemos, Afrodita reprezintă garanția îndeplinirii sarcinilor 

publice și protectoarea relațiilor pașnice dintre cetățeni.82 Ea sădește dragoste în inimile 

tuturor zeilor și oamenilor. Este reprezentată ca o femeie înaltă, zveltă, cu trăsături gigașe, 

cu un val de plete aurii, așezate drept cunună pe capul plin de farmec. Zeița este 

întruchiparea frumuseții divine și a tinereții veșnice.83 Despre Afrodita aflăm că aceasta 

dăruiește fericirea acelora ce o slujesc cu credință. Un anume Pygmalion, aduce jertfă zeiței 

o juncă albă cu coarnele poleite cu aur, cerându-i Afroditei să-i dea o soție frumoasă ca 

statuia făcută de el.84 La romani, Venus este zeița vegetației și a fertilității, având aceleași 

atribute ca și omoloaga sa Afrodita.85 

 Iarilo (Ярило, Јарило; poloneză Jaryło; croată: Jura, Juraj; sârbă: Đorđe „George”) 

este zeul luminilor și al furtunilor de primăvară, ce întruchipează forța fertilizatoare a lui 

Perun. Este simbolul căldurii de primăvară, fiind reprezentat ca un tânăr impetuos, ca 

furtunile de primăvară, dominat de pasiunile erotice ale sale. Pe cer se plimbă călare pe un 

cal alb, purtând o mantie albă. Pe cap are o coroniță împletită din flori de primăvară. 

Etimologic, radicalul iar în limbile slave, are sensul de „forță masculină”, „virilitate”.86  

 Corespondentul său din mitologia greacă, Eros (Cupido în mitologia romană), 

personifică dorința, născută din haos, simbolizând dragostea nebună, plăcerile carnale.87 

Fiu al Afroditei, acesta este mesagerul mamei sale, care își împlinește voia. Eros ne apare 

ca un copil zburdalnic, voios, viclean, crud uneori. El zboară pe aripile sale strălucitoare de 

aur, trimițând săgeși purtătoare de bucurie și fericire.88 

 Ca concluzie, aș dori să precizez că în această lucrare am încercat să prezint atât cât 

mi-au permis documentele necesare, o serie de elemente comune între divinitățile 

principale din panteonul slav precreștin și corespondentul lor din mitologia greco-romană.  

 

 

                                                 
80 Ibidem, p. 138. 

81 Zoe Petre, Alexandra Lițu, Cătălin Pavel (coordonatori), op cit., p. 33. 

82 Ibidem, p. 36. 

83 N. A. Kun, op. cit., p. 51. 

84 Ibidem, p. 54. 

85 Victor Kernbach, op. cit., p. 730. 

86 Ilie Danilov, op. cit., p. 110. 

87 Victor Kernbach, op. cit., p. 197. 

88 N. A. Kun, op. cit., p. 59. 
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Fig. 1. 1 Reconstrucţia sanctuarului lui Perun de lângă Novgorod,Rusia; 2 sanctuarul de la 
Krasnogorskoje, Rusia (după Sorin Paliga, Mitologia slavilor, Editura Meteorpress, 
Bucureşti, 2008, p. 42). 

 

 

 

Fig. 2. Reconstituirea sanctuarului de la Arkona (după Sorin Paliga, Mitologia slavilor, 
Editura Meteorpress, Bucureşti, 2008, p. 48). 
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Fig. 3. Aşezarea defuncţilor într-un mormânt slav (după Sorin Paliga, Mitologia slavilor, 
Editura Meteorpress, Bucureşti, 2008, p. 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Reprezentare phalică de lemn descoperită la Łęczyce, Polonia (după Sorin Paliga, 
Mitologia slavilor, Editura Meteorpress, Bucureşti, 2008, p. 58). 
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Fig. 5. Călăretul trac in mitologia slavonă (relief în granit descoperit la Grosslesen, Prusia 
Occidentală) (după Louis Léger, La mythologie slave, Paris, 1901, p. 224). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 6. Idoli de lemn descoperiţi la Neubrandenburg, estul Germaniei (după Praca 
Zbiorowa, Mitologie swiata. Slowianie, Rzeczpospolita, 2007, p. 139). 
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Fig. 7. Zeiţa Makoș (broderie) (după Рыбаков Б. А., Язычество древних славян, 
Издательство Наука, Москва, 1981, p. 249). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Reprezentare a zeului Simargl şi a acoliţilor săi (după Рыбаков Б. А., Язычество 
древних славян, Издательство Наука, Москва, 1981, p. 283). 
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Fig. 9. Gromoviti znaci (semnul tunetului şi fulgerului, semnul zeului Perun). Slavii îl 
puneau pe case pentru protecţie împotriva trăsnetului) (după Рыбаков Б. А., Язычество 
древних славян, Издательство Наука, Москва, 1981, p. 296). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Reprezentări ale zeului Sviatovit descoperite la Zbruci - vestul Ucrainei (databile 
în sec. al IX-lea) (după Рыбаков Б. А., Язычество древних славян, Издательство Наука, 
Москва, 1981, p. 300-301). 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Reprezentări ale zeului Sviatovit descoperite la Zbruci - vestul Ucrainei (databile 
în sec. al IX-lea) (după Рыбаков Б. А., Язычество древних славян, Издательство Наука, 
Москва, 1981, p. 300-301). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12. Icoană a Sfântului Ilie/reprezentare echivalentă a zeului păgân Perun (sec. al XVI-
lea) (după Мадлевская Е., Русская мифология. Энциклопедия, Издательство Наука, 
Москва, 2005, p. 644). 
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NOI CONSIDERAŢII PRIVIND POLITICA LUI  

CONSTANTIN CEL MARE LA DUNĂREA DE JOS ÎNTRE 314 ŞI 337 

 

Prof. dr. Vasile MĂRCULEŢ 

 

 

 

Résumé: Nouvelles considérations concernant la politique de Constantin le Grand au Bas Danube entre 

314-337. Le déplacement du centre économique et politique de l’Empire Romain en pars Orientis, pendant 

la première moitié du IV-e siècle, et la mutation de sa capitale sur la rive droite européenne du Bosphore, à 

Byzantin – Nea Roma – Constantinople (330), ont augmenté l’importance stratégique de la frontière au 

Bas-Danube. La garantie de la protection officielle de la frontière danubienne recevait, ainsi, une 

importance fondamentale, autant pour la sécurité des provinces nord-balkaniques, mais aussi pour même 

la capitale de l’empire. Translatio imperii à Bosphore a augmenté l’importance géopolitique des territoires 

situés sur les deux rives du fleuve. Dans telles conditions, les provinces romaines situées sur la rive droite 

du Bas-Danube – la Dacie Ripensis, la Moesie Seconde et la Scythie Minor – devenaient la première ligne 

de défense de l’empire. Une importance aussi grande recevaient aussi les territoires situés sur la rive 

gauche de l’empire, du sud de l’ancienne Dace, bastion avancé en Barbaricum. Ces réalités ont imposé aux 

autorités romaines-byzantines une complexe action politique, diplomatique et militaire, au moins, dans la 

sphère de l’influence de l’empire. Dans les nouvelles conditions politiques et militaires, l’Empire Romain 

s’est révélé capable à reprendre sa force politique à la frontière du Bas-Danube, soumise aux pressions 

barbares augmentées. La défensive adoptée jusqu’à ce moment, même pas entièrement abandonnée, a été 

doublée d’une politique active où l’empire ne se contentait seulement à repousser les attaques barbares, qui 

affectaient les provinces du sud du Danube, mais il leur a riposté par des puissantes actions contre-

offensives et des représailles qui, assez souvent, ont frappé violement les territoires contrôlés par ceux-ci 

sur la rive gauche du fleuve. Le début de la nouvelle politique danubienne de l’Empire Romain, puis 

Romain-Byzantin, est lié de l’ouverture du conflit civile d’entre Constantin et Licinius de l’an 314. Pendant 

la période 315-325 ils étaient éliminés les dangers des Visigothes, des Carpes et des Sarmathes, facilitant le 

passage de l’empire à une nouvelle politique au Bas-Danube. Après 324/325 dans la politique danubienne 

de l’Empire Romain-Byzantin il s’ouvre une nouvelle étape. La défensive active du Bas-Danube, adoptée 

pendant 313-323, est complétement abandonnée et remplacée d’une offensive militaire et politique, d’une 

grande ampleur, dirigée contre les populations barbares établies au nord du fleuve. L’offensive romaine-

byzantine, dont l’objectif final l’a constitué la reconquête de la Dace méridionale, va s’élargir du secteur du 

Danube de Banat jusqu’aux bouches du fleuve. Les informations des chroniqueurs romains-byzantins que 

nous possédons, concernant à l’action romaine-byzantine de reconquête des territoires de la Dace 

méridionale riveraine au Bas-Danube, permettent formuler la conclusion que celle-ci s’est réalisée en deux 

étapes: a) entre 326-327 l’Empire Romain-Byzantin s’est assuré la domination sur les territoires de l’ouest 

de la rivière Olt, c’est à dire les régions méridionales de l’actuelle Olténie; b) en 328 ils sont entrés sous la 

possession de l’empire les territoires du gauche de l’Olt, c’est à dire les régions méridionales de la Valachie, 

                                                 
 Colegiul Tehnic Mediensis, Mediaş, jud. Mureş; e-mail: vasilemarculet@gmail.com. 
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de la Moldavie et l’actuelle Ukraїne, contrôlées des Visigothes. Par suite, au bout d’une grande action 

militaire et diplomatique, étendue pendant les ans 326-328, l’Empire Romain-Byzantin englobait à ses 

possessions la totalité des régions situées sur la rive gauche du Bas-Danube, riveraines au fleuve, de l’aval 

de Drobeta et jusqu’au bout de Dniestr. 

 

Mots clés: Bas-Danube, Constantin le Grand, Dacie Méridionale, l’Empire Romain, Taifales, Visigothes. 

 

Cuvinte-cheie: Constantin cel Mare, Dacia Meridională, Dunărea de Jos, Imperiul Roman, taifali, 

vizigoţi. 

 

 

 

Deplasarea centrului de greutate, economic şi politic, al Imperiului Roman în pars 

Orientis, în prima jumătate a secolului al IV-lea, şi transferarea capitalei acestuia pe malul 

european al Bosforului, la Byzantion – Nea Roma – Constantinopol (330), au sporit 

importanţa strategică a frontierei de pe Dunărea Inferioară. Asigurarea apărării eficiente a 

frontierei dunărene căpăta, astfel, o însemnătate vitală atât pentru securitatea provinciilor 

nord-balcanice, cât şi a capitalei imperiului însăşi. Importanţa teritoriilor de la Dunărea de 

Jos, în contextul marilor migraţii, este, de altfel, sesizată de numeroşi specialişti. Pentru 

Lucien Musset, „stepa eurasiatică a devenit, începând cu secolul al IV-lea, culoarul 

principal prin care au năvălit călăreţii nomazi în drum spre vest”1.  

Din punctul de vedere al lui Patrick J. Geary, „Marea Câmpie Pannonică, ce se prelungeşte 

din stepele Asiei Centrale până la Alpi este una din rutele marilor invazii spre Europa, iar Dunărea, 

care o traversează, nu a fost o graniţă cât un pod de apă către Balcani şi Italia”2. 

Translatio imperii pe Bosfor a crescut însemnătatea geopolitică a teritoriilor de pe 

cele două maluri ale fluviului. În condiţiile arătate, provinciile romane situate pe malul 

drept al Dunării de Jos – Dacia Ripensis, Moesia Secunda şi Scythia Minor – au devenit „o 

linie de apărare vitală de-a lungul jumătăţii de nord a imperiului”3.  

O importanţă la fel de mare căpătau şi teritoriile de pe malul stâng al fluviului, din 

sudul vechii Dacii, bastion înaintat în Barbaricum, situat „în apropierea capătului 

«coridorului stepei», acel drum străbătut de invadatorii nomazi”, care după ce treceau 

Dunărea, care nu reprezentat niciodată „un obstacol insurmontabil”, aveau drumul prin 

Balcani larg deschis spre Constantinopol4.  

                                                 
 Traducerea rezumatului aparţine prof. Elena Jampa. 

1 Lucien Musset, Invaziile, vol. II: Al doilea asalt împotriva Europei creştine (secolele VII-XI), trad. Ovidiu Cristea 

(Bucureşti: Editura Corint, 2002), 49. 

2 Patrick J. Geary, Merovingienii. Europa înainte de Carol cel Mare, trad. Cosmin Popa-Gorjanu (Târgovişte: Editura 

Cetatea de Scaun, 2009), 20. 

3 Geary, Merovingienii, 20. 

4 Dimitri Obolensky, “The Principles and Methods of Byzantine diplomacy.” In Actes du XIIe Congrès International des 

Études Byzantines, Ochride 10-16 septembre 1961, t. I (Beograd: 1963), 50. 
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Aceste realităţi au impus autorităţilor romano-bizantine o complexă acţiune 

politică, diplomatică şi militară, în scopul atragerii şi menţinerii lor sub controlul sau, cel 

puţin, în sfera de influenţă a imperiului. În ultima treime a domniei lui Constantin cel 

Mare (306-337) şi în timpul lui Justinianus I (527-565), controlul asupra unor teritorii 

aparţinând Daciei sudice avea să se transforme într-o stăpânire nemijlocită a imperiului. 

 

Politica dunăreană 312-324  

 

Introducerea sistemului politic al diarhiei în Imperiul Roman (312), prin împărţirea 

guvernării între doi împăraţi (auguşti), situaţi pe poziţii egale – Constantin, augustus al 

Occidentului, şi Licinius (308-324), augustus al Orientului – a asigurat statului roman, timp de 

peste un deceniu, o stabilitate politică incomparabil mai mare decât în timpul ultimei tetrarhia 

(305-312), în ciuda disensiunilor dintre cei doi auguşti, care nu au încetat niciodată. Acest lucru 

a permis autorităţilor imperiale să acorde o atenţie sporită complexelor probleme de politică 

externă. În cadrul acestora, apărarea frontierei Dunării inferioare, unde presiunea barbară, 

îndeosebi germanică, era în creştere, avea să ocupe un loc distinct5. 

În noile condiţii politice şi militare, Imperiul Roman s-a dovedit capabil să 

revigoreze politica sa la frontiera Dunării de Jos, supusă unor presiuni barbare crescânde. 

Defensiva adoptată până atunci, deşi nu a fost complet abandonată, a fost dublată de o 

politică activă în cadrul căreia imperiul nu s-a mai mulţumit să respingă atacurile barbare, 

care afectau provinciile din sudul Dunării, ci a răspuns acestora cu puternice acţiuni 

contraofensive şi de represalii care, în repetate rânduri au lovit violent teritoriile controlate 

de aceştia pe malul stâng al fluviului.  

Lovirea bazelor de declanşare a incursiunilor şi invaziilor barbare din nordul 

Dunării, chiar şi numai ca măsură represivă, anunţa apropiata preluare de către Imperiul 

Roman a iniţiativei politice şi militare în raporturile sale cu barbarii nord-dunăreni6. 

Informaţiile pe care le deţinem, aşa cum se sunt ele transmise de surse, ne permit 

constatarea că această politică bazată pe o apărare activă, a fost în mare măsură influenţată 

de raporturile celor doi împăraţi cu populaţiile barbare stabilite la nordul Dunării de Jos: 

Licinius le-a căutat în repetate rânduri colaborarea, îndeosebi în momentele de criză din 

relaţiile cu omologul său; Constantin, în schimb, li s-a arătat aproape permanent ostil. 

Această atitudine explică, de altfel, motivul pentru care iniţiativa promovării acestei 

politici active i-a revenit exclusiv ultimului. Paradoxal, reluarea politicii active a Imperiului 

Roman la Dunărea inferioară avea să se producă tocmai pe fondul declanşării disputelor 

                                                 
5 Vasile Mărculeţ, „Un problème de géopolitique de la politique danubienne du Constantin le Grand (324-337): La 

reconquête et la domination de la Dacie méridionale” Pontica, XLI (2008), 299-312. 

6 Mărculeţ, „Un problème de géopolitique”, 299-312. 
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pentru putere dintre cei doi împăraţi. Ea debuta în deceniul doi al secolului al IV-lea, 

avându-l drept artizan incontestabil pe Constantin cel Mare. 

Debutul noii politici dunărene a Imperiului Roman este indisolubil legat de 

deschiderea conflictului civil dintre Constantin şi Licinius din anul 314. Cu acest prilej, 

împăratul părţii orientale a făcut apel la concursul vizigoţilor (thervingilor), nord-dunăreni 

oferindu-le astfel oportunitatea de a pătrunde la sud de Dunăre şi de a prăda neîmpiedicaţi 

de nimeni provinciile nord-balcanice. Distrugerile provocate de aceştia au făcut necesare 

executarea unor lucrări de refacere a fortificaţiilor unor cetăţi de la Dunărea de Jos în anii 

315-316, fapt confirmat de inscripţia de fundaţie de la Tropaeum Traiani din 316-3177. 

După confruntarea indecisă de la Campus Ardiensis dintre Constantin şi Licinius, 

din Thracia (octombrie 314), în aceeaşi lună între cei doi auguşti era încheiată pacea. 

Prevederile sale aduceau modificări însemnate statutului politico-juridic a celei mai mari 

părţi a provinciilor din Peninsula Balcanică: sub jurisdicţia lui Constantin trecea cum 

întreaga prefectură Illyricum, cu excepţia diocezei Thracia8.  

Licinius, în schimb, urma „să păstreze Orientul, Asia, Thracia, Moesia şi Scythia 

Minor”9. În urma noilor reglementări teritoriale, în sarcina lui Constantin trecea şi 

apărarea sectorului de vest al limes-ului Dunării inferioare, din amonte de vărsarea 

Utusului (Vitului), respectiv Alutusului (Oltului), act cu consecinţe de o importanţă 

covârşitoare pentru politica imperiului în zonă. 

Acţiunile militare împotriva barbarilor debutau la scurt timp după încheierea 

conflictului dintre Constantin şi Licinius. În primăvara anului 315 forţele reunite ale celor 

doi împăraţi alungau peste Dunăre cetele vizigote pătrunse în imperiu. Ralierea lui Licinius 

la această acţiune împotriva foştilor săi aliaţi, releva preeminenţa obţinută de Constantin 

asupra sa. Acelaşi lucru, precum şi faptul că lui Constantin îi revenise rolul esenţial în 

conducerea ostilităţilor, este evidenţiat de titlul Gothicus Maximus, luat de acesta după 

victorie, spre deosebire de cel de Gothicus, asumat de omologul în 31510. 

Victoriile obţinute asupra vizigoţilor nu au asigurat însă securitatea frontierei 

dunărene. Între anii 315 şi 323 acesta a fost în continuare supusă ameninţării atacurilor 

                                                 
7 Alexandru Madgearu, Istoria militară a Daciei post-romane, 275-376 (Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun, 2008), 32. 

8 Joseph Fletcher, Life of Constantine the Great (London: Albert Cockshaw, 1852), 83-84; Bertrand Lançon, Constantin 

cel Mare, trad. Gheorghe Lazăr (Bucureşti: Grupul Editorial Corint, 2003), 28; Hans A. Pohlsander, Împăratul 

Constantin, trad. Mirella Acsente (Bucureşti: Editura Artemis, 2007), 58; Charles Matson Odahl, Constantin cel Mare, 

trad. Mihaela Pop (Bucureşti: Editura BIC ALL, 2006), 152-153; Cf. Ion Barnea şi Octavian Iliescu, Constantin cel Mare 

(Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982), 40. 

9 Anonymi Valesiani (The Excerpts of Valesius). În Ammianus Marcellinus with an english translation by John C. Rolfe 

in Three Volumes, vol. III. The Loeb Classical Library (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, London: 

William Heinemann Ltd, MCMLXXXVI), I, 5, 18; Excerpta Valesiana (Von Valesianus Anonymus.), recensuit Jacques 

Moreau: Editionem correctiorem curavit Velizar Velkov. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana 

(Lipsiae: In Aedibus B.G. Teubneri, MCMLXVIII), I, 5, 18. 

10 Constantin C. Petolescu, Dacia şi Imperiul Roman (Bucureşti: Editura Teora, 2000), 320-321, 338. 
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germanicilor, dar şi ale carpilor. Titlurile de Gothicus Maximus şi Carpicus Maximus, 

luate de Constantin în 318, confirmă, în opinia noastră, faptul că, fie vizigoţii au fost 

secondaţi în acţiunile lor de acest neam al dacilor liberi din Moldova centrală, fie că aceştia 

au atacat, la rândul lor, singuri limes-ul, dar au fost învinşi şi respinşi11. 

Victoriile asupra vizigoţilor au fost urmate de o intensă activitate constructivă, cu 

caracter militar îndeosebi, întreprinsă pe întregul limes danubian, pentru refacerea şi 

consolidarea acestuia. De o atenţie aparte s-a bucurat întărirea apărării provinciilor 

Moesia Secunda şi Scythia Minor, aşezate pe principalele direcţii ale atacurilor barbare şi 

deci cele mai expuse acestora. Săpăturile arheologice şi numărul mare de inscripţii 

descoperite confirmă refacerea sau consolidarea unui număr mare de inscripţii descoperite 

confirmă refacerea sau consolidarea unui număr însemnat de fortăreţe situate atât pe 

limes-ul danubian al celor două provincii, cât şi în interiorul acestora12. 

Escaladarea tensiunilor dintre Constantin şi Licinius între 321-322, care avea să 

ducă în final la ruperea relaţiilor dintre ei şi la pregătirea asiduă de către amândoi a 

confruntării militare finale, şi-a pus din plin amprenta asupra politicii dunărene a 

Imperiului Roman. În perspectiva confruntării decisive, ambii şi-au retras trupele de la 

frontiera dunăreană, lipsind astfel limes-ul danubian de o apărare eficientă ceea ce a 

încurajat acţiunile ostile ale populaţiilor barbare stabilite la nord de fluviu. Acestea, 

căutând să profite de conjunctura favorabilă creată, au reluat acţiunile de pradă în 

provinciile nord-balcanice ale imperiului. 

Cei care au deschis seria atacurilor barbare împotriva imperiului la frontiera 

Dunării de Jos au fost sarmaţii din regiunile nord-pontice, care i-au antrenat în acţiunea 

lor şi pe o parte a vizigoţilor, care îşi stabiliseră câteva centre de putere în Câmpia Română. 

În primăvara anului 323, aceştia străpung limes-ul danubian şi devastează provinciile 

diocezei Thracia, aflate încă sub jurisdicţia lui Licinius. Acţiunea lor a fost semnificativ 

facilitată de faptul că, pregătind campania împotriva lui Constantin, Licinius retrăsese în 

iarna anilor 322-323 o mare parte a trupelor care asigurau paza şi apărarea limes-ului 

provinciilor Moesia Secunda şi Scythia Minor, spre a le folosi împotriva rivalului său din 

Apus. Se pare că barbarii au beneficiat, de asemenea, de concursul substanţial al populaţiei 

locale. Numai aşa se explică emiterea la 28 aprilie 323 a unui edict imperial prin care toţi 

cei care acordaseră ajutor barbarilor erau condamnaţi la arderea de vii13. 

Data edictului imperial prezintă o importanţă deosebită pentru datarea atacului 

sarmato-vizigot în sudul Dunării. Pe baza ei se poate emite concluzia că incursiunea 

                                                 
11 Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 33; Vasile Mărculeţ, „Un problème de géopolitique de la politique danubienne du 

Constantin le Grand (324-337): La reconquête et la domination de la Dacie méridionale” Pontica, XLI (2008): 299-312. 

12 Emilian Popescu, edit., Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România (Bucureşti: Editura 

Academiei Republicii Socialiste România, 1976), nr. 108, 109, 170, 237, 274.  

13 Theodosii Imperatoris Codex, 7. 1. 1. 
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sarmato-vizigotă în imperiu s-a consumat înainte de 28 aprilie 323. Ca urmare, această 

dată poate fi admisă ca un terminus ante quem al atacului sarmato-vizigot din primăvara 

anului 323. 

Informaţii cu privire la această incursiune se regăsesc, în forme mai detaliate sau 

mai laconice, în diferite surse din secolele IV-XII. „Goţii – relatează Anonymus Valesianus 

(secolul IV), referindu-se la respectivul atac barbar – au năvălit din nou peste limes, care 

fusese neglijat, şi după ce au devastat Thracia şi Moesia au început să strângă prăzi”14. 

Constantin, care în momentul invaziei barbare se afla la Thessalonik, relatează în 

continuare acelaşi izvor istoric, „i-a atacat şi i-a respins; îngroziţi ei au încheiat pace şi au 

înapoiat prizonierii”15. 

Inspirat, foarte probabil, din surse de acelaşi tip, cronicarul bizantin Ioannes 

Zonaras (secolul XII), rezumă într-o manieră asemănătoare evenimentele, pe care le 

datează însă greşit, în anul 328. Sursele folosite i-au permis însă cronicarului bizantin să 

intuiască însă cât se poate de corect colaborarea dintre sarmaţi şi vizigoţii nord-dunăreni, 

stabilită cu prilejul incursiunii din 323 în Imperiul Roman. „Deoarece sarmaţii şi goţii au 

pornit asupra stăpânirii romanilor şi prădau Thracia, – scrie Zonaras – se ridică împotriva 

lor Constantin cel Mare. Şi ajungând în Thracia, se ciocneşte cu barbarii şi câştigă asupra 

acestora o biruinţă foarte strălucită”16. 

Evenimentele legate de invazia sarmato-vizigotă din 323 îşi găsesc o mult mai 

amplă, mai detaliată şi chiar diferită prezentare în Historia cronicarului romano-bizantin 

Zosimos (secolul V). „Când Constantin – relatează acesta – află că sarmaţii care locuiesc 

lângă lacul Meotic (Marea de Azov, n.n.) au trecut Istros-ul cu corăbiile şi pustiesc 

teritoriul aflat sub stăpânirea sa (în realitate a lui Licinius, n.n.), porni cu trupele împotriva 

lor. La rândul lor şi barbarii, împreună cu regele Rausimodus plecară să-i iasă înainte. Mai 

întâi sarmaţii au atacat un oraş, care avea o pază bună […]. Între timp a sosit şi Constantin, 

care i-a atacat pe barbari din spate, a ucis o mare parte din ei şi a prins vii pe cei mai mulţi. 

Ceilalţi au fugit. Rausimodus, care pierduse cea mai mare parte a trupelor sale, se îmbarcă 

în corăbii şi trecu Istros-ul cu gândul de a mai pustii şi-n viitor teritoriul roman”17. 

Conform relatării aceluiaşi istoric, ofensiva forţelor imperiale, comandate de 

împărat, nu s-a limitat numai la zdrobirea cetelor barbare pătrunse în imperiu şi la 

alungarea lor peste Dunăre, ci a fost urmată de o puternică acţiune de pedepsire 

                                                 
14 Anonymus Valesianus, I, 5, 21. 

15 Anonymus Valesianus, I, 5, 21. 

16 Ioannis Zonarae, Epitome historiarum, cum Caroli Ducangii suisque annotationibus, edidit Ludovicus Dindorfius, vol. 

III (Lipsiae: In Aedibus B.G. Teubneri, MDCCCLXX), XIII, II; Zonaras, The History. From Alexander Severus to the 

death of Theodosius the Great. Translation by Thomas M. Banchich and Eugene N. Lane. Introduction and commentary 

by Thomas M. Banchich (London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2009), 150. 

17 Zosimi comitis et exadvocati fisci, Historiae, interprete Leunclavio. În Zosimus, ex recognitione Immanuelis Bekkeri. 

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonnae: Impensis Ed. Weberi, MDCCCXXXVII), II, 21. 
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întreprinsă în teritoriile controlate de barbari pe malul stâng al fluviului. Constantin, 

relatează în continuare Zosimos, „trecu şi el Istros-ul şi atacă pe barbari lângă o colină 

acoperită de păduri dese. Acolo ucise o mulţime din ei, printre care şi Rausimodus, iar pe 

mulţi îi luă prizonieri. Restul întinseră mâinile în semn se supunere şi fură primiţi ca 

supuşi de către Constantin, care se întoarse la reşedinţa sa cu o mulţime de prizonieri”18. 

În marea lor majoritate, istoricii contemporani au atribuit incursiunea din 323 

vizigoţilor nord-dunăreni şi „regelui” acestora Rausimodus. Recent s-a demonstrat însă, 

fără dubii, că acţiunea a fost opera sarmaţilor nord-pontici, care au antrenat indiscutabil, şi 

grupări vizigote din regiunile extracarpatice. În ceea ce-l priveşte pe Rausimodus, acesta a 

fost identificat, la fel de cert, cu Rhadamsadios, regele sauromat al Regatului Bosporan, 

care a domnit împreună cu regele local Rhescuporis VI, între 308/309 şi 322/32319. 

Mult mai importantă pentru demersul nostru, este localizarea locului unde s-a 

desfăşurat confruntarea finală dintre forţele romane şi cele sarmato-vizigote din nordul 

Dunării. Locul exact unde s-a consumat această ultimă fază a incursiunii sarmato-vizigote 

din anul 323 nu poate fi stabilit cu exactitate în absenţa celor mai sumare informaţii cu 

caracter geografic. Totuşi, prin coroborarea puţinelor informaţii concrete pe care le 

deţinem, transmise de izvoarele menţionate – atacarea provinciei Moesiei Secunda de 

către barbari, respectiv contraofensiva declanşată de Constantin peste Dunăre în zona 

învecinată acestei provincii – ne permite formularea unor localizări aproximative. Cel 

puţin cu titlu de ipoteză, considerăm că locul în discuţie trebuie căutat în stânga Oltului, în 

sudul Munteniei actuale, fie în apropierea Sucidavei, fie, cel mai probabil, în zona vărsării 

Argeşului, în una din cele două regiuni păduroase ale epocii, cunoscute mai târziu sub 

numele de Teleorman, respectiv Vlăsia. Ridicarea de către Constantin cel Mare a cetăţii 

Daphne, închinată victoriei, în zona de vărsare a Argeşului în Dunăre, reprezintă un 

argument solid în localizarea confruntării finale dintre forţele romane şi cele sarmato-

vizigote în această regiune20. Pe baza aceloraşi informaţii, putem afirma ca sigur faptul că 

acţiunile de represalii întreprinse la nord de Dunăre de forţele romane împotriva unor 

grupări vizigote din Muntenia (323), au reprezentat preludiul indiscutabil al ofensivei 

politice şi militare iniţiate de Constantin cel Mare la Dunărea inferioară. 

Ce l-a determinat însă pe Constantin să se angajeze în asemenea acţiuni militare în 

afara hotarelor stăpânirilor sale într-un moment în care conflictul cu Licinius era iminent? 

Un răspuns categoric este imposibil de formulat la această întrebare. Credem însă că nu 

greşim incluzând între factorii care au constituit temeiul politicii sale în respectiva 

                                                 
18 Zosimus, II, 21. 

19 Alexandru Madgearu, „O revoltă împotriva lui Constantin cel Mare în provincia Scythia” Peuce, 12 (1996), 140; 

Alexandru Madgearu, “Barbarian Invasions in the Northern Scythia Minor During the 4th-5th Centuries” Peuce, serie 

nouă, VIII (2010), 174; Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 35. 

20 Petolescu, 339; Cf. Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 44. 
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perioadă indiscutabila înţelegere de către împărat a importanţei geopolitice şi strategice a 

teritoriilor de pe malul stâng al Dunării inferioare, precum şi faptul cert că exercitarea unui 

control militar asupra lor şi aducerea la ascultare a populaţiilor barbare care le stăpâneau 

puteau juca un rol decisiv în preîntâmpinarea sau, dacă nu, cel puţin, în limitarea invaziilor 

acestora la sud de fluviu21.  

Se adaugă cu certitudine acestui factor înţelegerea de către împărat a faptului că 

succesul acestei politici în regiune i-ar fi asigurat flancul nordic în perspectiva apropiatului 

conflict cu Licinius, privându-l totodată pe rivalul său de un substanţial ajutor care i-ar fi 

putut veni din partea aliaţilor săi germanici de la nord de Dunăre.  

Fără îndoială, rolul determinant a revenit acţiunii concertate a tuturor acestor 

factori. În consecinţă, prin acţiunile sale, împăratul a căutat să înlocuiască defensiva 

romană, care dura de câteva decenii, cu o politică de forţă faţă de barbari, singura care le 

putea impune respect şi teamă faţă de imperiu. Precizăm însă că în această etapă însă, 

politica lui Constantin cel Mare la nord de Dunăre, fiind lipsită de coerenţa necesară, 

determinată de împărţirea jurisdicţiei asupra limes-ului cu Licinius şi de atitudinea diferită 

a acestuia faţă de barbari, a fost doar parţial încununată de succes. 

Faptul că în timpul intervenţiei sale împotriva sarmaţilor Constantin încălcase 

teritoriile aflate sub jurisdicţia lui Licinius, în urma partajului din 314, a constituit 

pretextul folosit de împăratul părţii orientale pentru a grăbi declanşarea confruntării finale 

dintre ei. La fel ca şi cu prilejul confruntărilor anterioare, Licinius a solicitat şi acum 

sprijinul al vechilor săi aliaţi, vizigoţii nord-dunăreni, care, dând curs acestei cereri, i-au 

pus la dispoziţie importante contingente militare, fapt confirmat de unele surse.  

Astfel, în confruntarea decisivă de la Chrysopolis (18 septembrie 324), conform 

relatării făcută de Anonymus Valesianus (secolul IV), împăratul din pars Orientis „a fost 

ajutat foarte mult de goţii de sub comanda lui Alicas, care era de neam regesc”22. 

Participarea vizigoţilor nord-dunăreni ca aliaţi ai lui Licinius, la campaniile militare 

din anul 324, conduce la concluzia că pierderile germanicilor în urma participării la 

acţiunea sarmaţilor conduşi de Rausimodus din anul precedent au fost minore. De altfel, 

însăşi informaţia transmisă de Zosimos, conform căruia rolul determinant în incursiunea 

din 323 a revenit sarmaţilor din zona „lacului Meotic”, adică Marea Azov, confirmă faptul 

că vizigoţilor nord-dunăreni le-a revenit un rol secundar în cadrul acesteia. 

Licinius a continuat să întreţină legături secrete cu vizigoţii din nordul Dunării de 

Jos şi după detronarea şi internarea sa la Thessalonik. Spera ca beneficiind de ajutorul lor 

să-şi recapete tronul pierdut. Condamnat la moarte pentru trădare, în urma descoperirii 

                                                 
21 Cf. Obolensky, “The Principles and Methods of Byzantine diplomacy”, 50-51. 

22 Anonymus Valesianus, I, 5, 27; Cf. Michael Kulikowski, Rome’s Gothic Wars: from the Third Century to Alaric 

(Cambridge: University Press, 2007), 82. 
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acestor comploturi, fostul împărat a încercat să-şi găsească refugiu dincolo de Dunăre, la 

vizigoţi, „în Munţii Serrilor (Montes Serrorum)”23. 

Victoria lui Constantin asupra lui Licinius, care avea să ducă în plan politic la 

instaurarea monarhiei de tip oriental (324), reprezenta intrarea Imperiului Roman într-o 

nouă etapă a existenţei sale, cea a Imperiului Romano-Bizantin. În planul politicii externe, 

momentul 324 marca încheierea etapei defensivei active a imperiului la Dunărea 

inferioară. 

 

Politica dunăreană între 324 şi 337 

 

După 324/325 în politica dunăreană a Imperiului Romano-Bizantin se deschide o 

nouă etapă. Defensiva activă de la Dunărea inferioară, adoptată în intervalul 312-323, este 

complet abandonată, fiind înlocuită cu o ofensivă militară şi politică de mare amploare 

îndreptată împotriva neamurilor barbare stabilite la nord de fluviu. Ofensiva romano-

bizantină, al cărei obiectiv final l-a constituit recucerirea Daciei meridionale, avea să se 

extindă din sectorul Dunării bănăţene până la gurile fluviului. 

Constantin nu a neglijat însă apărarea frontierei dunărene. După anul 324, el a 

realizat un amplu sistem de fortificaţii menit să întărească limes-ul danubian al 

provinciilor Dacia Ripensis, Moesia Secunda şi Scythia Minor, care se întindea din valea 

râului Porečka şi până la guri24. 

Noua etapă a politicii dunărene a imperiului debuta propriu-zis odată cu ampla 

campanie militară întreprinsă la nord de Dunăre, în anul 326. Din păcate nu dispunem de 

informaţii provenite din surse contemporane cu privire la această campanie. Acţiunea 

romano-bizantină, care a avut ca obiectiv aducerea la ascultare a neamurilor barbare din 

regiune, îşi află în schimb confirmarea într-o serie de surse tardive, inspirate, fără îndoială, 

din altele mai vechi. „În acest an – relatează Theophanes Confessor – Constantin […] a 

pornit cu oaste împotriva germanicilor (taifalilor, n.n.), sarmaţilor şi goţilor şi a dobândit o 

izbândă temeinică cu ajutorul crucii; şi după ce i-a pustiit, i-a adus la cea din urmă 

sclavie”25.  

                                                 
23 Socrates, susnamed Scholasticus, or the Advocate, History of the Church în seven books, from the accession of 

Constantine, A.D. 305, to the 38th Year of Theodosius II, including a period of 140 Years, translated from the Greek: 

With some account of the author, and notes selected from Valesius (London: Henry G. Bohn, MDCCCLIII), I, 14; 

Zonaras, XIII, I 

24 Kulikowski, 83. 

25 Theophanis, Chronographia, ex recensione Ioannis Classeni, vol. I. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonnae: 

Impensis Ed. Weberi, MDCCCXXXIX), a 5818. 
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Asemenea informaţii sunt preluate ulterior şi transmise şi de cronicarul bizantin 

Georgios Kedrenos (secolele XI-XII), care datează însă campania romano-bizantină în anul 

32826. 

Informaţiile cronicarilor bizantini menţionaţi trebuie preluate cu mult spirit critic. 

Preluând ştirile din sursele mai vechi, considerăm că aceştia au comasat într-o singură 

campanie, pe care o datează, fie în 326 (Theophanes Confessor), fie în 328 (Georgios 

Kedrenos), evenimentele militare şi politice consumate la Dunărea de Jos între anii 326-

328. 

Precaritatea informaţiilor pe care le deţinem nu permite cunoaşterea detaliată a 

desfăşurării campaniilor militare în nordul Dunării de Jos, sau datarea cu exactitate a lor. 

Acest motiv i-a determinat pe unii specialişti să dateze declanşarea acţiunii de recucerirea 

a Daciei sudice de către Constantin cel Mare, în anul 328. O asemenea opinie a formulat 

recent istoricul Alexandru Madgearu, care datează debutul campaniilor pentru recucerirea 

Daciei sudice în vara anului 32827. În ceea ce ne priveşte, considerăm totuşi, că pe baza lor 

putem propune o cronologie mai amănunţită campaniilor militare întreprinse de forţele 

romano-bizantine în nordul Dunării de Jos. 

Campania romano-bizantină din 326 a reprezentat primul pas în direcţia recuceririi 

Daciei sudice. Succesul înregistrat i-a permis împăratului să impună autoritatea imperiului 

asupra teritoriilor din dreapta Oltului, aparţinând regiunilor meridionale ale Olteniei 

actuale28. 

Fără îndoială, la asigurarea succesului au contribuit în mod substanţial capetele de 

pod păstrate de Imperiul Roman pe malul stâng al Dunării, după retragerea aureliană din 

271-275, în regiunile la care facem referire. Între acestea, reţinem castrul de la Drobeta 

(Drobeta-Turnu Severin), refăcut la sfârşitul secolului al III-lea, de cohors I Sagittariorum 

milliaria equitata29. În perioada imediat următoare retragerii romane din Dacia au fost 

instalate detaşamente din Legio V Macedonica şi, probabil, şi din Legio XIII Gemina30. 

Refăcut după reforma militară întreprinsă de Dioclatianus, castrul de la Drobeta a devenit 

pe tot parcursul secolului al IV-lea garnizoană pentru auxilium primorum Daciscorum31, o 

                                                 
26 Georgii Cedreni, Historiarum compendium. În Georgius Cedrenus, Ioannis Scylitzae ope ab Immanuele Bekkero, 

suppletus et emendatus, tomus I. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonnae: Impensis Ed. Weberi, 

MDCCCXXXVIII), 517. 

27 Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 51-52. 

28 Mărculeţ, „Un problème de geopolitique”, 301-302. 

29 Octavian Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii în Dacia Traiană sud-carpatică (secolele III-XI) (Craiova: 

Editura Scrisul Românesc, 1976), 14. 

30 Popescu, edit., Inscripţiile, nr. 403-407; Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 39. 

31 Notitia Dignitatum accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae et Laterculi Prouinciarum, edidit Otto Seeck 

(Berolini: Apud Weidmannos, MDCCCLXXVI), Or. XLII, 24. 
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unitatea de infanterie provenită, se pare, din trupele fostei Dacii romane32. În aval de 

Drobeta, la Hinova, a fost ridicat un quadriburgum, aparţinând epocii lui Diocletianus.  

O a doua fază de construcţie poate fi datată după anul 324. Garnizoana era formată 

dintr-o unitate din Legio V Macedonica33. La Desa (jud. Dolj), a funcţionat şi după 

retragerea aureliană un castru roman timpuriu, ca avanpost al castrului de la Ratiaria 

(Arčer, Serbia). Refăcut în perioada constantiniană, în castrul de la Desa şi-au avut, 

probabil, garnizoana trupe din Legio XIII Gemina34. Castrul de la Sucidava (Celei, jud. Olt) 

a fost ridicat în ultimii ani ai stăpânirii romane în Dacia, în timpul lui Gallienus sau 

Aurelianus. O a doua fază de reconstrucţie este datată în perioada constantiniană, după 

324. În perioada cuprinsă între retragerea aureliană şi recucerirea romano-bizantină sau la 

începtul secolului al IV-lea, aici îşi aveau garnizoana cohorte din Legio V Macedonica şi 

Legio XIII Gemina şi, probabil un detaşament din Legio VII Claudia de la Viminacium35. 

Alte fortificaţii din aceeaşi regiune au funcţionat la Bartoţi, Izvorul Frumos şi Izvoarele, 

dar precaritatea informaţiilor pe care le deţinem despre le nu permit datarea exactă a 

construcţiei în timpul lui Diocletianus sau Constantin cel Mare36. 

Acţiunea din 326 a fost dublată de o intensă activitate diplomatică, subordonată 

aceluiaşi scop: slăbirea barbarilor care controlau teritoriile de pe malul stâng al Dunării 

inferioare în vederea facilitării recuceririi lor. Niciun mijloc nu a fost neglijat de diplomaţia 

romano-bizantină pentru atingerea obiectivului. Au fost investite mari sume de bani şi 

făcute daruri în cantităţi deloc neglijabile pentru cumpărarea conducătorilor unor grupări 

barbare şi aruncarea unora împotriva altora, anihilându-se, astfel, reciproc. Referindu-se 

la asemenea demersuri ale diplomaţiei romano-bizantine, cronicarul Ioannes de Antiochia, 

consemnează în cronica sa: „Constantin cel Mare a trimis pietre preţioase triburilor de 

dincolo de Dunăre, cu următoarea inscripţie: «Dar pentru cel mai viteaz». Aceste daruri au 

fost pentru ei prilej de pieire”37.  

O informaţie cu un conţinut similar referitoare la respectivele acţiuni diplomatice 

ale curţii imperiale, pe care le datează în anul 327, ne transmite şi cronicarul Leo 

Grammaticus (secolul X), care scrie: „Din aceste pietre preţioase împăratul [Constantin] a 

făcut un obiect de podoabă şi l-a trimis neamurilor de dincolo de Dunăre, scriind pe el: 

«Dar pentru cel mai vrednic». Acest obiect a devenit pentru ei prilej de măceluri, din 

                                                 
32 Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 39. 

33 Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 39. 

34 Toropu, 21-23. 

35 Popescu, edit., Inscripţiile, nr. 279-297; Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 39-40. 

36 Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 42. 

37 Haralambie Mihăescu et alii, edit., Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele istoriei României), vol. II: Scriptores: 

2. Ab anno CCC usque ad annum M (Autori: 2. De la anul 300 până la anul 1000) (Bucureşti: Editura Republicii 

Socialiste România, 1970), 354-355 / Ioan din Antiohia. 
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pricina cuvintelor scrise pe dânsul”38. Asemenea informaţii se regăsesc şi în amintita deja 

cronică a lui Georgios Kedrenos39. 

Deşi tardive, considerăm că asemenea informaţii nu trebuie neglijate. Ele sunt 

importante prin faptul că pun în evidenţă o serie de metode, mijloace şi principii ale 

diplomaţiei romano-bizantine şi apoi bizantine, pe care aceasta le-a utilizat pe toată durata 

existenţei imperiului, uneori cu succese notabile, cel puţin, în epoca romano-bizantină40. 

Nu credem ca tocmai în epoca lui Constantin cel Mare, diplomaţia imperială să fi făcut 

abstracţie de utilizarea respectivelor metode şi mijloace. Tocmai această caracteristică a 

diplomaţiei imperiale le conferă, făcând abstracţie de inspiraţia din textul homeric, un grad 

ridicat de veridicitate. 

Diminuarea potenţialului militar al barbarilor ca urmare a unor asemenea 

demersuri diplomatice şi acţiuni militare întreprinse de Imperiul Romano-Bizantin între 

anii 324-326 avea să faciliteze completa recucerire a Daciei sudice. Pe acest fond favorizant 

va fi declanşată, în scurt timp, acţiunea de recucerire a regiunilor meridionale ale fostei 

provincii Dacia Traiană, care avea să se încheie cu un succes apreciabil. 

Operaţiunile pentru recucerirea Daciei sudice debutau în cursul anului 328 cu o 

campanie împotriva taifalilor din partea de vest a Munteniei. Desfăşurarea campaniei nu o 

cunoaştem, dar o monedă bătută cu acest prilej, pe care este redat un barbar îngenuncheat, 

care-i reprezintă pe aceşti taifali, confirmă o victorie romano-bizantină41. Totodată, 

„reocuparea malului de nord al Dunării de Jos până la gura Oltului a creat premisele 

reinstalării controlului imperial în teritoriul ajuns în stăpânirea goţilor”42. 

În perspectiva declanşării acţiunilor de recucerire a teritoriilor Daciei sudice de la 

răsărit de Olt, stăpânite de vizigoţi, Constantin a întreprins ample pregătiri militare şi a 

efectuat însemnate lucrări genistice. El reface castrul de la Drobeta şi fortăreaţa Sucidava, 

ridică fortăreaţa Daphne la vărsarea Argeşului şi restaurează vechiul drum roman din 

câmpia romănăţeană. Între Sucidava, pe malul stâng, şi Oescus (Gigen, Bulgaria), pe malul 

drept, împăratul a ridicat un pod de piatră, inaugurat festiv la 5 iulie 32843. Rolul său era 

acela de a asigura, atât legăturile imperiului cu noile achiziţii teritoriale de pe malul stâng 

                                                 
38 Leonis Grammatici, Chronographia, ex recognitione Immanuelis Bekkeri. Accedit Eustathii de Capta Thessalonica 

liber. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonnae: Impensis Ed. Weberi, MDCCCXLII), 86. 

39 Cedrenus, 517. 

40 Charles Diehl, Byzance. Grandeur et décadence (Paris: Ernest Flammarion, Éditure, 1926), 53-66; Charles Diehl, 

Bizanţ. Mărire şi decădere, trad. I. Biciolla (Bucureşti: Editura „Naţională-Ciornei”, fără an), 67-82; Charles Diehl, 

Marile probleme ale istoriei bizantine. În Charles Diehl, Figuri bizantine, trad. Ileana Zara, vol. I (Bucureşti: Editura 

pentru Literatură, 1969), 118-136; Obolensky, “The Principles and Methods of Byzantine diplomacy”, 45-61;  

41 Barnea şi Iliescu, 118; Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 52. 

42 Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 52. 

43 Barnea şi Iliescu, 107; Noel Lenski, The Reign of Constantine. În Noel Lenski, edit., The Cambridge Companion to the 

Age of Constantine (Cambridge: University Press, 2006), 80; Alexandru Magdearu, „The 6th Century Lower Danubian 

Bridgeheads: Location and Mision.” Ephemeris Napocensis, XIII (2003): 297-301. 
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al Dunării, cât şi de a facilita trecerea rapidă a forţelor romano-bizantine la nord de fluviu, 

atunci când împrejurările ar fi cerut-o. 

Ampla activitate constructivă întreprinsă de Constantin îşi găseşte o succintă dar 

semnificativă prezentare în lucrarea De Caesaribus a lui Sextus Aurelius Victor, care 

consemnează: „Peste Dunăre a făcut pod; castre şi castele au fost dispuse în locuri bine 

alese (Pons per Danubium ductus; castra castellaque pluribus locis commode posita)”44. 

Acţiunile militare întreprinse de Constantin în nordul Dunării între 324 şi 328, precum şi 

construirea podului peste fluviu în 328 sunt înregistrate şi de Chronicon Paschale, care 

consemnează: „Constantin piosul a trecut Dunărea în mai multe rânduri şi a făcut peste 

cursul fluviului un pod de piatră”45. 

O nouă campanie militară era întreprinsă la nord de fluviu în a doua jumătate a 

anului 328. Data exactă când aceasta a avut loc nu se cunoaşte, dar cu certitudine, 5 iulie, 

data inaugurării podului, poate fi admisă ca un terminus post quem al declanşării ei. 

Îndreptată împotriva vizigoţilor din Câmpia Munteană şi din sudul Moldovei, campania 

romano-bizantină desăvârşea acţiunea de recucerire a Daciei sudice. Noile realităţi politice 

instituite pe malul stâng al Dunării de Jos după 328 îşi găsesc confirmarea în 

Chronografia tardivă a lui Theophanes Confessor, conform căreia, „Constantin evlaviosul 

a trecut Dunărea, după ce a făcut peste ea un pod de piatră şi i-a supus pe sciţi (vizigoţi, 

n.n.)”46. Foarte probabil, în urma victoriei repurtate, împăratul şi a luat titlul de Gothicus 

Victor ac Triumphator, menţionat de o inscripţie din 30 iunie 33147. 

Informaţiile cronicarilor romano-bizantini şi bizantini pe care le deţinem, 

referitoare la acţiunea romano-bizantină de recucerire a teritoriilor Daciei sudice riverane 

Dunării de Jos, permit formularea concluziei că aceasta s-a realizat în două etape: a) între 

326-327 Imperiul Romano-Bizantin şi-a asigurat stăpânirea asupra teritoriilor de la vest 

de râul Olt, respectiv regiunile meridionale ale Olteniei actuale; b) în 328 au intrat sub 

stăpânirea imperiului teritoriile din stânga Oltului, anume regiunile sudice ale Munteniei, 

Moldovei şi Ucrainei actuale, controlate de vizigoţi.  

Ca urmare, la capătul unor ample acţiuni militare şi diplomatice, extinse pe durata 

anilor 326-328, Imperiul Romano-Bizantin includea stăpânirilor sale totalitatea regiunilor 

situate pe malul stâng al Dunării de Jos, riverane fluviului, din aval de Drobeta şi până la 

limanul Nistrului48. 

                                                 
44 Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus / Despre împăraţi, ediţie de Gh. I. Şerban (Brăila: Muzeul Brăilei-Editura 

Istros, 2006), XLI, 18. 

45 Chronicon Paschale, ad exemplar Vaticanum, recensuit Ludovico Dindorfius, vol. I. Corpus Scriptorum Historiae 

Byzantinae (Bonnae: Impensis Ed. Weberi, MDCCCXXXII), 527. 

46 Theophanis, a. 5820. 

47 Cf. Barnea şi Iliescu, 106. 

48 Mărculeţ, „Un problème de géopolitique”, 302. 
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Recucerirea Daciei sudice de către Constantin cel Mare îşi găseşte confirmarea şi în 

sursele scrise ale vremii. Reţinem dintre acestea afirmaţia pe care împăratul Julianus 

Apostata (361-363) i-o atribuie lui Constantin, făcută în cadrul unei imaginare întâlniri a 

zeilor cu împăraţii defuncţi: „Prin faptele săvârşite împotriva uzurpatorilor – ar fi afirmat 

fostul împărat – sunt mai presus decât Traianus; şi sunt fără îndoială egalul lui prin 

reluarea ţinuturilor pe care el le dobândise mai înainte (Dacia sudică, n.n.), dacă nu cumva 

valorează mai mult să recâştigi un lucru decât să-l câştigi”49.  

Făcând abstracţie de contextul în care sunt prezentate informaţiile referitoare la 

recucerirea Daciei sudice, veridicitatea lor este dincolo de orice îndoială. Ele reflectă o 

realitate politică şi teritorială instituită în primele decenii al secolului al IV-lea, existentă la 

mijlocul aceluiaşi secol şi confirmată de cea mai autorizată sursă politică din imperiu: 

împăratul în funcţie. 

Acţiunea de recucerire a Daciei a fost urmată de o intensă activitate constructivă, cu 

caracter militar şi strategic şi de o sporire a prezenţei militare romano-bizantine pe malul 

stâng al Dunării de Jos, care vizau, în primul rând, consolidarea stăpânirii imperiului 

asupra Daciei meridionale. În acest scop, Constantin întăreşte şi extinde sistemul de 

fortificaţii care flancau malul stâng al Dunării, unele rămase sub controlul imperiului şi 

după retragerea aureliană. Numeroase capete de pod de pe Dunărea de Jos – Drobeta, 

Hinova, Sucidava, Daphne, Piua Pietrei, Barboşi etc. – sunt reconstruite sau nou 

construite. Cetăţilor de pe mal li se adăugau fortificaţiile insulare precum Ostrovul 

Corbului, Ostrovul Mare, sau cele din interior Romula-Malva (Reşca) sau Pietroasele50. 

Prezenţa militară romană în nordul Dunării de Jos era substanţial întărită prin 

detaşarea unor puternice unităţi militare în cetăţile de malul stâng al fluviului. Care sunt 

acestea şi dispunerea lor reiese din Notiţia Dignitatum, o sursă redactată în secolul al IV-

lea şi definitivată la începutul secolului următor. Conform acestui izvor, la Drobeta îşi 

aveau garnizoana un cuneus equitum Dalmatarum Divitatensium şi un auxilium 

primorum Daciscorum, iar la Sucidava îşi avea garnizoana un praefectus legionis quintae 

                                                 
49 Juliani, Caesares, ex recensuit Theoph. Christoph. Harles (Erlangae, MDCCLXXXV), 24; Julian, The Caesares. În The 

Works of the Emperor Julian, with an English translation by Wilmer Cave Wright, in Three Volumes, vol. II (London: 

William Heinemann, New York: The Macmillan Co., MCMXIII), 396-397. 

50 Ligia Bârzu şi Stelian Brezeanu, Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi tradiţie istorică (Bucureşti: 

Editura Enciclopedică, 1991), 191; Radu Florescu, „Limesul dunărean în perioada târzie a Imperiului Roman.” Buletinul 

Monumentelor Istorice, 41, 1972, 3, 23-26; Petolescu, 325-342; Dumitru Tudor, Oraşe, târguri şi sate din Dacia romană 

(Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1968), 17-70, 289-376; Dumitru Tudor, Oltenia romană, ed. 4 (Bucureşti: Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978), 265, 274, 279-281, 448-450; Gheorghe Popilian, Stâpânirea romano-bizantină la 

nordul Dunării. În Dumitru Protase şi Alexandru Suceveanu, coord., Istoria românilor, vol. II, Daco-romani, romanici, 

alogeni (Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2001), 608-610; Dorel Bondoc, „Repertoriul fortificaţiilor de pe ripa nordică a 

limesului Dunării de Jos în epoca romană târzie.” Romanian Journal of Archaeology, 1 (2000) 

(http://apar.archaeology.ro/bondoc.htm), poz. 18-37. 

http://apar.archaeology.ro/bondoc.htm


 129 

Macedonicae, unităţi militare aflate „sub dispzitione viri spectabilis ducis Daciae 

Ripensis”51.  

Cu certitudine, din aceeaşi epocă, la Daphne îşi aveau garnizoana două unităţi 

militare, anume Constantini Daphnenses şi Balistarii Daphnenses, aflate „sub dispositione 

viri illustris magistris militum per Thracias”52. 

Ceea ce nu cunoaştem cu exactitate în prezent este modul de organizare a teritoriilor 

Daciei sudice după recucerirea romano-bizantină, chiar dacă o serie de specialişti au căutat 

o rezolvare a acestei probleme. În ceea ce ne priveşte, considerăm că organizarea lor 

corespunde celei sugerate de informaţiile cuprinse în Notitia Dignitatum. Conform 

constatărilor care se desprind din informaţiile transmise de această sursă, se pare că 

regiunile de la vest de râul Olt, corespunzând Olteniei actuale au fost incluse provinciei 

Dacia Ripensis. Numai aşa se explică după părerea noastră punerea garnizoanelor din 

fortăreţele de pe malul stâng al Dunării de Jos sub autoritatea directă a ducelui provinciei 

Dacia Ripensis. 

Referitor la teritoriile de la răsărit de râul Olt, aparţinând Munteniei, Moldovei şi 

Ucrainei actuale, situaţia acestora este mai dificil de precizat. Istoricul român Constantin C 

Petolescu lasă indirect să se înţeleagă că acestea ar fi fost alipite provinciei Moesia 

Secunda53. Informaţiile transmise de Notitia Dignitatum, care precizează clar că unităţile 

militare romano-bizantine din această regiune, respectiv de la Daphne, se aflau sub 

comanda directă a comandantului militar al diocezei Thracia (magister militum per 

Thraciam), nu sub cea a comandantului Moesiei Secunda, conduc spre o altă concluzie: 

aceea că, foarte probabil, respectivele regiuni au avut în această epocă o organizare 

proprie, alipită diocezei Thracia. Respectiva organizare va fi fost acea Ripa Gothica, 

menţionată de Anonymus Valesianus54. 

Constantin fixează ca principale baze ale viitoarelor sale campanii în Dacia trei 

puncte importante pe malul stâng al Dunării de Jos: Drobeta, Sucidava şi Daphne, noua 

cetate ridicată de el în apropierea vărsării Argeşului, situată în faţa cetăţii Transmarisca 

(Tutrakan, Bulgaria). Din considerente strategice, cetatea Sucidava pivotul central al 

frontului dunărean şi poartă a drumului strategic de pe valea Oltului, a fost legată, aşa cum 

am arătat anterior, de fortăreaţa Oescus, de pe malul drept al Dunării, printr-un impozant 

pod de piatră. Din acelaşi tip de considerente, drumul care pornea de la Sucidava spre 

Romula, şi de aici mai departe spre Transilvania, era refăcut pe o porţiune însemnată, cel 

puţin, până la limita nordică a stăpânirilor imperiale de pe malul stâng al Dunării. Păreri 

                                                 
51 Notitia Dignitatum, Or. XLII, 12, 16, 24, 39. 

52 Notitia Dignitatum, Or. VIII, 23, 42-43. 

53 Petolescu, 331. 

54 Anonymus Valesianus, I, 5, 35; Cf. Mihail Zahariade, Moesia Secunda, Scythia şi Notitia Dignitatum (Bucureşti: 

Editura Academiei RSR, 1988), 43; Cf. Petolescu, 342-343; Cf. Kulikowski, 83. 
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precum cea a monseniorului Octavian Bârlea, conform căruia „acest drum a fost refăcut 

până la Apulum (Alba Iulia, jud. Alba, România)”55, sunt evident exagerate şi fără 

fundamente ştiinţifice solide. 

Protejarea posesiunilor nord-dunărene ale Imperiului Romano-Bizantin a fost 

asigurată printr-un amplu sistem de fortificaţii, un vallum de pământ cu şanţ, ce se 

întindea de la Drobeta, pe Dunăre, până în valea Buzăului. Vallum-ul de pământ, se pare o 

construcţie mai veche reutilizată acum, cunoscut sub numele de Brazda lui Novac de nord, 

cu o lungime de circa 700 km, străbate Oltenia şi Muntenia pornind de la Drobeta, în vest, 

se îndreptă spre sud-est până la 4 km de satul Hinova, trece prin Craiova, pe la 15 km nord 

de Romula, iar în stânga Oltului pe la Coteana şi Mierleşti (jud. Olt), pe la Urluieni (jud. 

Argeş), unde se întretaie cu vechiul limes transalutanus, pe la Finta şi nord de Târgşor, 

Găeşti, Ploieşti şi Mizil (jud. Prahova), oprindu-se la castrul de la Pietroasele (jud. Buzău). 

Este foarte posibil ca vallum-ul să aibă un corespondent şi în sudul Moldovei, pe 

toată porţiunea cuprinsă între Siret (România) şi Nistru (Republica Moldova). Vallum-ul a 

fost întărit cu o serie de castre, precum cele de la Drobeta, Hinova şi Pietroasele şi turnuri 

de observaţie cum erau cele de la Cârjei sau de pe dealul Bucovăţului, de pe teritoriul 

satului Sărbătoarea. Lua naştere, astfel, un puternic sistem de fortificaţii, un veritabil limes 

transdanubian, care, în opinia noastră reprezenta cea mai avansată linie de apărare a 

limes-ului danubian56.  

Totodată, Brazda lui Novac de nord delimita teritoriile intrate sub controlul 

Imperiului Romano-Bizantin de Gothia, care se întindea la nord de vallum. Teritoriile 

cuprinse între Brazda lui Novac de nord, acest limes transdanubian, şi cursul Dunării de 

Jos, care formau aşa-numita Ripa Gothica, intrate în stăpânirea imperiului, deveneau o 

veritabilă zonă tampon între Imperiul Romano-Bizantin şi Barbaricum-ul aflat într-o 

accentuată şi neîntreruptă fierbere57. 

În 330 taifalii, instigaţi de vizigoţi, forţează limes-ul danubian şi invadează 

provinciile balcanice ale Imperiului Romano-Bizantin58. Înfrânţi de Constantin, mulţi 

dintre ei sunt capturaţi şi deportaţi ei în Phrygia şi Gallia. În urma înfrângerii, barbarii 

acceptă pacea impusă de împărat. Timp de două decenii, după această înfrângere, taifali 

vor rămâne aliaţi ai Imperiului Romano-Bizantin59. 

                                                 
55 Octavian Bârlea, „Limes-ul roman şi urmele lui. Valahi, Wallons şi Wales: consecinţele Vallum-ului roman (Der 

römische limes und seine Spuren. Walachen, Wallonen und Wales: Konsequenzen des römischen Wallum’s).” 

Perspective, XII, 47-48 (1990), 69. 

56 Mărculeţ, Imperiul Romano-Bizantin la Dunăre, 17-18. 

57 Ibidem, 18. 

58 Kulikowski, 83. 

59 Ammianus Marcellinus with an English translation by John C. Rolfe in Three Volumes. The Loeb Classical Library 

(London: William Heinemann Ltd., Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, MCMXXXV-MCMLXXXVI), 



 131 

Anul 332 deschide o nouă etapă în cadrul politicii nord-dunărene a Imperiului 

Romano-Bizantin. În condiţiile complexe create de intensificarea presiunii vizigote, 

Constantin trece acum la acţiuni militare, unele dintre ele de mare anvergură, împotriva 

barbarilor, înţelegând astfel să-şi afirme şi pe calea armelor stăpânirea asupra Daciei 

sudice. 

Evoluţia periculoasă pentru înseşi poziţiile imperiului din sudul Daciei a 

raporturilor dintre populaţiile barbare stabilite la nord de Dunăre, va oferi împăratului 

temeiul unei intervenţii militare decisive în regiune, pentru tranşarea definitivă a 

problemei. În special, acţiunea romano-bizantină a fost determinată de conflictul izbucnit 

în 331 între sarmaţii din sud-vestul Daciei, clienţi ai imperiului, pe de-o parte, vizigoţi şi 

taifali, pe de altă parte. 

Sub conducerea regelui Vidigoia, vizigoţii, văzându-şi închis accesul spre sudul 

Dunării, s-au năpustit asupra sarmaţilor din apus, acţiune în care au fost antrenate şi unele 

grupări ale taifalilor. În luptele cu sarmaţii, purtate undeva pe cursul inferior al râului 

Mureş, regele Vidigoia, „cel mai viteaz dintre goţi, căzând în cursele sarmaţilor şi-a pierdut 

viaţa”, relatează istoricul romano-bizantin de origine gotă, Iordanes (secolul VI)60.  

Se pare că departe de a-şi limita atacurile la teritoriile controlate de sarmaţi, în 

iarna anilor 331-332, cete vizigote forţează limes-ul dunărean, pătrund în sudul Dunării şi 

lovesc unele regiuni ale provinciilor riverane fluviului din dioceza Thracia. 

Confruntaţi cu atacul vizigoto-taifal, Sarmathes Argaragantes, pătura 

conducătoare, îi înarmează pe supuşii lor, Sarmathes Limigantes şi solicită, în calitate de 

clienţi ai Imperiului Romano-Bizantin, ajutorul militar al Constantinopolului. Răspunzând 

cererii de ajutor a sarmaţilor, împăratul dispune o puternică şi imediată campanie la nord 

de Dunăre. Amploarea şi, mai ales, consecinţele operaţiunilor militare romano-bizantine 

au făcut ca aceasta să depăşească de departe caracterul unei simple intervenţii în sprijinul 

unui aliat sau acţiuni de represalii. 

În primăvara anului 332, o puternică armată romano-bizantină, pusă sub comanda 

caesarului Constantin II, fiul împăratului, declanşa operaţiunile militare împotriva 

vizigoţilor. În jurul datei de 20 aprilie, armata imperială, sau cea mai mare parte a sa, 

pătrunde în Dacia, trecând Dunărea pe la Sucidava. Itinerarul acesteia este dificil de 

stabilit în absenţa oricăror informaţii referitoare la acest aspect. Având însă în vedere 

                                                                                                                                                                  

XVII, 13, 19-20; Ammianus, Marcellinus, Istorie romană, studiu introductiv, trad., note şi indice, David Popescu. 

(Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982), XVII, 13, 19-20. 

60 Iordanes, Getica (De origine actibusque Getarum). În Iordanes, Romana et Getica, recensuit Theodorus Mommsen. 

În Monumenta Germaniae Historica. Auctorum Antiquissimorum, tomi V, pars I (Berolini: Apud Weidmannos, 

MDCCCLXXXII), XXXIV; Jordanis, Gotengeschichte nebst Auszügen aus seiner Römischen Geschichte, Übersetzt von 

Dr. Wilhelm Martens, Herausgegeben von Alexander Heine (Essen und Stuttgart: Phaidon Verlag, 1986), XXXIV; 

Iordanes, De origine actibusque Getarum / Despre originea şi faptele geţilor, trad. David Popescu, edit. Gabriel 

Gheorghe (Bucureşti: Fundaţia Gândirea, 2001), XXXIV, 178. 
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faptul că luptele dintre sarmaţi şi vizigoţi se purtau pe cursul inferior al Mureşului, 

probabil în zona confluenţei cu Tisa, credem că forţele romano-bizantine înaintează de-a 

lungul malului stâng al fluviului pe itinerarul Sucidava-Drobeta-Dierna, unde, foarte 

probabil, face joncţiunea cu alte corpuri militare, care trecuseră fluviul prin dreptul 

ultimelor două puncte, şi de aici spre zona de conflict. Conform însemnării din Consularia 

Constantinopolitana confruntarea decisivă dintre forţele imperiale şi cele vizigote, 

comandate, probabil, de regele Ariaricus, a avut loc la 12 mai „in terris Sarmatarum” şi s-a 

încheiat cu un dezastru pentru barbari61. 

Foarte probabil, concomitent cu operaţiunile din vestul Daciei, un alt corp de oaste 

romano-bizantin a trecut Dunărea pe la Transmarisca şi Daphne, operând în răsăritul 

Munteniei actuale. Operaţiunile militare derulate de acest corp de oaste imperial în nordul 

Dunării de Jos au vizat lovirea centrului de putere vizigot din regiune. 

Violenţa campaniei militare, coroborată cu vitregiile unui anotimp rece a avut un 

efect devastator asupra germanicilor, fapt remarcat de unele surse. Spre exemplu, 

Anonymus Valesianus, referindu-se la victoria romano-bizantină, conchide: „Astfel, ca 

urmare a operaţiunilor militare conduse de caesar-ul Constantin, aproape o sură de mii de 

oameni au pierit de frig şi de foame (Ita per Constantinum Caesarem centum propre milia 

fame et frigore extincta sunt)”62. Pierderile suferite de barbari, deşi sunt evident exagerate 

de sursa menţionată, au fost totuşi considerabile, fapt confirmat de evoluţia ulterioară a 

raporturilor vizigoţilor cu imperiul. 

Categorica victorie romano-bizantină îşi găseşte de altfel reflectarea în numeroase 

surse antice, şi avem aici în vedere doar pe cele din secolele IV-V. Spre exemplu, Sextus 

Aurelius Victor relatează că în urma confruntării cu Imperiul Romano-Bizantin, neamurile 

goţilor „au fost doborâte la pământ”63. Acelaşi Anonymus Valesianus afirmă la rândul său 

că împăratul Constantin a nimicit „pe cele mai puternice şi mai mari neamuri ale goţilor 

chiar în mijlocul ţinutului barbarilor, adică în regiunea sarmaţilor”64. Într-o prezentare 

aproape identică informaţia se regăseşte şi în lucrarea lui Paulus Orosius (secolul V)65. 

                                                 
61 Consularia Constantinopolitana ad. a. CCCXCV cum Additamento Hydatii ad. a. CCCCLXVIII accedunt Consularia 

Chronici Paschalis. În Chronica minora. Saec. IV, V, VI, VII, edidit Theodorus Mommsen, vol. I. Monumenta Germaniae 

Historica. Auctorum Antiquissimorum, tomus IX (Berolini: Apud Weidmannos, MDCCCLXXXXII), a. 332; Cf. Lenski, 

The Reign of Constantine, 80-81. 

62 Anonymus Valesianus, I, 6, 31. 

63 Victor, XLI, 13. 

64 Anonymus Valesianus, I, 6, 31. 

65 Pauli Orosii, Historiarum adversum paganos libri septem accedit eiusdem Liber Apologeticus, recensuit et 

commentario critico instruxit Carolus Zangemeister. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, V (Vindobonae: 

Apud C. Geroldi filium Bibliopolam Academie, MDCCCLXXXIII), VII, 28, 29. 
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În urma categoricei victorii din anul 332, Constantin îşi lua din nou titlul de 

Gothicus Maximus, iar la Constantinopol îi era ridicată o coloană cu inscripţia: „Fortunae 

reduci ob devictos Gothos”66.  

Barbarilor învinşi, Constantin le-a impus un tratat de pace (foedus), care, aşa cum 

preciza istoricul Michael Kulikowski, reprezintă o inovaţie în domeniul diplomaţiei 

romano-bizantine, întrucât în 332, statutul formal de foederati nu exista. Din acest 

moment, tipul de foedus inventat de diplomaţia romano-bizantină şi impus de Constantin 

vizigoţilor va servi ca model actelor similare ale Constantinopolului, timp de şase secole67. 

Tratatul stabilea, prin conţinutul clauzelor sale, statutul juridic al regiunilor Daciei 

sudice, cuprinse între cursul inferior al râului Olt şi limanul Nistrului. Potrivit tratatului, 

respectivele teritorii, situate în sudul Munteniei, Moldovei şi Ucrainei actuale, incluse 

imperiului, erau doar încredinţate spre pază şi apărare vizigoţilor, deveniţi foederati ai 

Imperiului Romano-Bizantin. Constantinopolul îşi păstra, însă, intact controlul asupra 

capetelor de pod de pe malul stâng al Dunării, precum Daphne sau Dinogetia (Barboşi) sau 

a unor puncte fortificate din interior, precum castrul de la Pietroasele.  

Se contura astfel o situaţie paradoxală a statutului teritoriilor de la răsărit de râul 

Olt, dintre Brazda lui Novac de Nord şi Dunăre, organizate în Ripa Gothica: romano-

bizantini exercitau asupra lor o stăpânire de jure, dar formală, în timp ce germanicii 

exercitau controlul direct şi de facto asupra respectivelor regiuni. Vizigoţii înşişi erau 

socotiţi supuşi ai imperiului, lucru pe care autorii antici, apologeţi ai lui Constantin, nu au 

pregetat să-l exagereze în mod intenţionat. Spre exemplu, Eusebius de Caesarea, 

contemporan cu evenimentele, susţine că împăratul „a supus cu totul stăpânirii romane 

triburile barbare, el cel dintâi a adus sub jug neamurile sciţilor (vizigoţilor, n.n.) […]. El le-

a silit să-i recunoască pe romani drept stăpâni, cu toate că nu voiau. Ridicând trofeul de 

biruinţă şi împotriva acestora, în scurtă vreme i-a supus pe toţi. I-a cuminţit pe loc cu 

ostaşii săi, pe cei care erau îndărătnici […]. Prin urmare, în chipul acesta, sciţii au 

recunoscut atunci că sunt sclavii romanilor”68.  

Vizigoţii se angajau, de asemenea să participe la apărarea imperiului, păstrându-şi, 

în schimb, întreaga lor autonomie şi administraţie. În calitatea lor de foederati, ei se 

obligau să furnizeze armatei imperiale, în caz de nevoie, până la „40 000 din ai lor”69, 

primind în schimb subsidii anuale (annonae foederaticae) în bani şi alimente. Vizigoţii 

                                                 
66 Barnea şi Iliescu, 119. 

67 Kulikowski, 86. 
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(Oxford: Clarendon Press, 1999), IV, 5. 1-2. 
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primeau, totodată, permisiunea de a face comerţ în cetăţile romano-bizantine de pe ambele 

maluri ale fluviului70.  

Ca măsură de siguranţă, pentru a-i obliga pe vizigoţi să respecte tratatul, împăratul 

le-a impus germanicilor, trimiterea la Constantinopol, ca ostateci, a unor membri marcanţi 

ai aristocraţiei vizigote, „printre care şi fiul regelui Ariaricus”71. Numele acestuia nu-l 

cunoaştem. Este posibil ca el să fie acel Aoricus, menţionat de Iordanes72 sau poate chiar 

Athanarich, viitorul judex73. Slăbirea potenţialului militar al vizigoţilor în urma gravelor 

pierderi suferite în timpul conflictului a condus la curmarea atacurilor acestora în sudul 

Dunării pentru mai mult de şase decenii (până în 364/365). 

Constantin va mai reveni o singură dată la Dunăre, în anul 334, cu ocazia 

conflictului izbucnit între Sarmathes Argaragantes, pătura conducătoare, şi supuşii lor, 

Sarmathes Limigantes, care fuseseră înarmaţi în timpul războiului cu vizigoţii. Fără a 

interveni în conflictul dintre cele două ramuri ale sarmaţilor, împăratul se va limita să 

primească în imperiu o parte dintre Sarmathes Argarantes, alungaţi de supuşii lor, care 

ieşiseră biruitori. Numărul acestora, ar fi fost, după unele surse de „peste trei sute de mii 

de oameni de diferite vârste şi sexe”74. Sarmaţii primiţi în imperiu, a căror cifră este 

evident exagerată, au fost colonizaţi în diferite provincii ale imperiului, precum Italia, 

Thracia, Macedonia sau Scythia Minor, la Dunărea de Jos75. 

Frontiera Dunării de Jos şi, odată cu ea, teritoriile Daciei sudice, au continuat să se 

bucure de atenţia lui Constantin până la sfârşitul domniei acestuia. Importanţa lor rezidă 

inclusiv în faptul că în această perioadă, apărarea limes-ului danubian a fost încredinţată 

de împărat nepotului său, Flavius Dalmatius, un talentat militar, învestit caesar în anul 

335. În sarcina lui Dalmatius intra, în aceste condiţii, şi apărarea, limes-ului 

transdanubian, reprezentat de Brazda lui Novac de nord, şi a posesiunilor romano-

bizantine nord-dunărene, organizate în aşa-numita Ripa Gothica, fapt subliniat clar de 

Anonymus Valesianus, care preciza că „Dalmatius apăra ripa Gothica (ripam Gothican 

Dalmatius tuebatur)”76. 

Revenirea stăpânirii romano-bizantine la nord de Dunăre a creat condiţii favorabile 

intensificării legăturilor politice, economice, culturale şi religioase ale Imperiului Romano-

Bizantin cu aceste regiuni. Prezenţa imperiului la nord de Dunăre, remarca Michael 
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Kulikowski, a condus din punct de vedere economic, în perioada c. 330 – c. 360 la 

integrarea teritoriilor locuite de vizigoţi în sistemul economiei monetare romano-

bizantine. Stau mărturie acestui fapt numeroasele descoperiri arheologice, constând în 

monede romano-bizantine de bronz, descoperite în regiunile riverane Dunării, atât de pe 

malul drept, cât şi de pe cel stâng, mai ales, în teritoriile fostei provincii Scythia Minor77. 

Alături de descoperirile monetare de bronz, se cuvin luate în discuţie şi tezaurele 

formate din monede de argint (siliquae) descoperite pe teritoriul României, Moldovei şi 

Ucrainei. Asemenea descoperiri, constând în tezaure formate din siliquae emise de 

Constantius II, au fost făcute în Republica Moldova, la Budăi (127 de piese) şi Chişinău (21 

de piese) şi în Ucraina, la Kholmoskoě (93 de piese)78. Spre exemplu, tezaurul de la 

Kholmoskoě, conţine monede de argint cu legenda VOTIS.XXX-MULTIS XXXX, emise de 

Constantius II între 351 şi 35579. Un tezaur format din 46 de siliquae de argint, emise între 

364 şi 367 de Valentinianus I (23 de piese) şi Valens (23 de piese) a fost descoperit la Gura 

Ialomiţei (jud. Ialomiţa, România)80. Din alte tezaure s-a recuperat un număr mai mic de 

piese. La Maia (com. Brazii, jud. Ialomiţa, România), a fost recuperat un număr de trei 

siliquae emise între 335 şi 33781, iar la Taraclia, raionul Ceadâr-Lunga, din Republica 

Moldova, patru siliquae de la împăraţii Constantius II (o piesă emisă între 355 şi 361, 

având legenda VOTIS XXX MULTIS XXXX), Valentinianus II (o piesă-atribuită incert) şi 

Valens (două piese lipite)82. Pot fi adăugate acestora cele şase siliquae aflate într-o colecţie 

particulară din Bucureşti, din aceeaşi categorie cu cele de la Maia, emise în intervalul 337-

340 pentru Constantin cel Mare, Constans Caesar, Constans Augustus, Constantin II 

Augustus şi Dalmatius Caesar, precum şi piesele aflate în colecţiile muzeului din Slobozia, 

care par a proveni din acelaşi tezaur83. În schimb, remarca Michael Kulikowski, 

descoperirile constând în siliquae de argint sunt foarte rare în teritoriile fostei provincii, 

Scythia Minor84. 

Provenienţa şi rolul acestor tezaure de siliquae, descoperite în regiunile nord-

dunărene, au fost interpretate diferit de istorici. Spre exemplu, Alexandru Madgearu, care 

                                                 
77 Kulikowski, 86. 

78 Larisa Ciobanu, „Les découvertes monétaires romaines dans la zone Pruto-Nistriaine en Moldavie.” Die Sîntana de 

Mureş-Cernjachov-Kultur. Acten des Internationalen Kolloquiums in Caputh von 20. bis 24. Oktober 1995 (Bonn, 

1999), 118-119. 

79 Kulikowski, 87. 

80 Ion Mititelu, „Două tezaure de monede imperiale romane găsite la Gura Ialomiţei.” Studii şi Cercetări de 

Numismatică, I (1957), 136, 146-147; Cf. Constantin Deculescu, „Date noi asupra tezaurului de la Gura Ialomiţei.” 

Buletinul Societăţii Numismatice Române, LXX-LXXIV (1976-1980) (1981), 227-230; Mihai Dima, „Tezaurul de la Maia, 

com. Brazii, jud. Ialomiţa.” Buletinul Societăţii Numismatice Române, XCII-XCVII (1998-2003), 384. 

81 Dima, 383-386. 

82 Andrei Bolocan, „Tezaurul de siliquae de la Taraclia (r. Ceadâr-Lunga).” Tyragetia, XIV (2005), 83-86. 

83 Dima, 384-385. 

84 Kulikowski, 87. 
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le atribuie pe cele din Republica Moldova ostrogoţilor (greuthungilor), consideră că acestea 

proveneau „măcar în parte” din acele annonae foederaticae, acordate de Imperiul 

Romano-Bizantin vizigoţilor85.  

Pe de altă parte, Michael Kulikowski, consideră că ele au fost acordate de 

autorităţile bizantine unor reprezentanţi ai aristocraţiei vizigote „pe care imperiul dorea 

să-i cultive”, pentru a şi-i face favorabili86. 

Cu măsurile luate de Constantin cel Mare în 332 şi 334, la frontiera dunăreană se 

instala o pace relativă. Cu unele scurte şi nesemnificative sincope, aceasta se va menţine 

timp de peste trei decenii, până în anul 367. 

 

                                                 
85 Madgearu, Dacia post-romană, 275-376, 53. 

86 Kulikowski, 87. 
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Résumé: La politique des sphères d’influence et les Principautés. Lancée pour la première fois en 1535 par 

le Traité de Constantinople, la politique des sphères d’influence devient rapidement une habitude et un 

moyen de résoudre les relations entre les pouvoirs européens à travers un compromis. Premièrement on 

parle d’une délimitation entre les pouvoirs européens et l’Empire ottoman mais c’est plus tard qu’on 

observe une délimitation seulement entre les pouvoirs européens. Dans cette dispute les Principautés ont été 

aussi inclues. C’est ainsi qu’on assiste à une pièce du théàtre de l’absurde avec ses oscillations, changements 

de situation et préssions dont acteurs ont été les Principautés dirigées par les sphères d’influence. 

Commencée en 1683 avec le déclenchement de la Guerre de la Sainte Ligue et finie en 1856 avec l’adoptation 

du Traité de Paris, cette étape devient un véritable calvaire pour les Roumains dont avenir était 

complètement obscur. A la fin du XII   siècle, les trois pouvoirs, l’Autriche, la Pologne et la Russie, comencent 

à modifier le régime des sphères d’influence à leurs propres bénéfices pour qu’ils puissent obtenir et profiter 

des nouveaux territoires. Mais l’Empire ottoman entré dans une période de décadence lente qui a généré le 

Problème Oriental devient la principale cible pour les confiscations territoriales. Pour réaliser ces grands 

objectifs chacun de ces pouvoirs doit appliquer des mesures précises qui prennent la forme d’une véritable 

politique. Les politiques autrichiennes, polonaises et russes ne peuvent pas cacher leurs réelles intentions 

qui sont liées aux territoires qu’elles veulent annexer, ce qui prouve que les «liaisons» classiques sont 

maintenant une histoire. A la longue, les politiques sont complétées par des projets obscurs qui arrivent à se 

succeder vertigineusement. Les traités signés pour finir les guerres et les autres conventions n’améliorent 

pas l’état des Principautés. Vues commes des «provinces ottomanes» elles font l’objet du pillage, du ravage 

et de la confiscation de leurs propres territoires. Les Principautés cessent d’être un sujet à valeur 

intérnationale car elles ont été transformées en un simple objet de dispute entre les pouvoirs voisins qui les 

traitent comme si elles n’existeraient jamais.  

 

Mots-clé: 

 

Cuvinte-cheie: 

 

 

Până spre sfârşitul secolului al XVII-lea, Principatele beneficiau de un statut 

extern propriu, care deşi este restrâns treptat prin Sistemul Otoman, totuşi există. 

                                                 
 Profesor gradul I; Şcoala generală din com. Lespezi. jud. Vrancea; e-mail: timariuvictor@yahoo.com. 
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Respectivul statut, după această dată, încetează cu desăvârşire să mai existe, deoarece este 

pur şi simplu desfiinţat prin forţă. 

Orice acţiune pe plan extern nu mai poate fi întreprinsă fără ştirea şi asentimentul 

puterilor vecine. De această dată nu mai poate fi vorba de existenţa unor acte de politică 

externă proprii, nici chiar de un statut extern, deoarece Principatele se află în totalitate la 

discreţia acestor puteri şi al intereselor lor de ordin conjunctural. 

Se poate constata că manevrarea statutului extern se constituie într-o piesă de bază 

care asigură funcţionarea regimurilor de tip “colonial.” Dar după ceea ce se petrece în 

realitate, se dovedeşte că Principatele au intrat în conul de umbră al unui veritabil 

“blestem” care le ameninţă în mod direct propria lor existenţă. 

În lucrarea sa intitulată Asupra păcii eterne (Zum ewigen Frieden) cunoscută şi sub 

numele de Proiect filosofic de pace perpetuă elaborată în anul 1795, Immanuel Kant 

consideră că: „…naţiunile sunt realităţi sociale, juridice şi morale, înzestrate cu 

personalitate proprie şi, ca atare, apte să se guverneze singure.”1 

Ceea ce expunea Immanuel Kant era o versiune idilică, valabilă pentru orice zonă a 

continentului, mai puţin pentru cea central-estică. Ceea ce se petrece în această zonă nu 

are nimic de-a face cu respectiva versiune de “pace eternă”, care în faţa realităţilor de aici 

devine un nonsens. 

Este o parte a continentului ignorată secole în şir de Occident unde nici la această 

dată nu se ştia ce se petrece de fapt aici. 

Blestemul sferelor de influenţă în care se află Principatele la sfârşitul secolului al 

XVII-lea, la acea dată nu mai constituia nicio noutate. 

Un precedent al acestei politici a sferelor de influenţă se regăseşte la începutul 

secolului al XV-lea în relaţiile dintre Ungaria şi Polonia. 

În ziua de 15 martie 1412, Regele maghiar Sigismund I (1387-1437) şi Regele polon 

Vladislav al II-lea (1386-1434) semnează Tratatul de la Lublin (Lublau). Respectivul Tratat 

se referă la Principatul Moldova şi reprezintă de fapt un prim acord cunoscut ce se referă la 

împărţirea unui teritoriu în sfere de influenţă.  

Deşi Tratatul de la Lublin din 1412, pare la o primă apreciere “accidental”, el 

reprezintă conturarea unei linii de perspectivă cu privire la teritoriile româneşti. Pentru ca 

peste circa un secol politica sferelor de influenţă să fie extinsă la scara întregului continent 

european. 

Pentru prima oară, un plan de împărţire a Europei în sfere de influenţă a fost pus în 

aplicare şi consfinţit în mod oficial prin Tratatul de la Constantinopol din 1535, semnat 

între Franţa şi Imperiul Otoman. 

                                                 
1 1.Ciachir Nicolae, Bercan Gheorghe, Diplomaţia europeană în epoca modernă, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1984, p. 37. 
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Principatele Ţara Românească, Moldova şi Transilvania au revenit în bloc sferei 

otomane de influenţă. Ceea ce s-a petrecut pe parcursul secolelor XVI-XVII în mare 

măsură devine explicabil. 

Prin Războiul Ligii Creştine se produce după peste un secol şi jumătate o primă 

modificare importantă a regimului sferelor de influenţă în partea central-estică a Europei. 

Potrivit aprecierii istoricului Nicolae Ciachir, ceea ce se petrece în zona central-

estică a Europei este rezultatul unor importante modificări. În concepţia sa: „…marile 

puteri europene […] profitând de faptul că Imperiul Otoman nu a reuşit să se adapteze la 

noile condiţii intervenite în veacurile XII-XVIII în domeniile centralizării politice, tehnicii 

şi artei militare […] au început să se amestece tot mai mult în treburile acestuia, existenţa 

sa depinzând în ultima instanţă de diferitele combinaţii ale marilor puteri.”2 

Efectul acestei situaţii se răsfrânge direct asupra Principatelor, situate din punct de 

vedere geografic într-o parte expusă a Europei, prinse de mult timp în cleştele puterilor 

vecine, unde se intersectează interese şi planuri de împărţire şi dominaţie într-o diabolică 

succesiune. 

Principatul Transilvania, adânc măcinat din interior de permanentele conflicte 

dintre “castele” nobilimilor privilegiate care l-au dus la un pas de o totală prăbuşire, este 

scos din sfera otomană şi inclus în cea austriacă unde se va afla peste două secole. El este 

separat în mod brutal de Principatele extracarpatice. Cu un statut diminuat aproape în 

totalitate, Principatul transilvan devine o “colonie” austriacă şi încetează practic să mai 

aibă vreun rol în zonă. 

Principatele Ţara Românească şi Moldova, devenite “colonii” otomane şi apoi 

ruseşti, au un statut extern diminuat aproape în totalitate, de fapt o umbră a acestuia, 

deoarece el există doar nominal. 

Respectivul statut se manifestă strict doar în limita reprezentării în totalitate a 

intereselor Imperiului Otoman prin informări care trebuiau aduse Porţii asupra 

evenimentelor de ordin zonal. 

O altă formă de manifestare, paralelă cu prima, constă în uneltirile în secret cu 

Austria şi Rusia, în funcţie de conjunctura existentă, în vederea diminuării presiunii 

otomane. Aceste uneltiri au rolul de a nărui treptat sistemul existent. 

Imperiul Otoman reia ideea “uniunii” celor două Principate extracarpatice, iar turcii 

aproape că nu mai fac diferenţă între ele. Această situaţie este generată de faptul că 

Principatele Ţara Românească şi Moldova încetează de la această dată să mai fie un 

subiect de drept internaţional, ci se reduc doar la un simplu obiect de dispută, 

compensaţie şi compromis între puterile vecine. 

                                                 
2 Ibidem, p. 171.  
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În lucrarea sa Principele, elaborată în anul 1513, Nicollò Machiavelli afirmă că: 

„Dacă statele cucerite au fost obişnuite să trăiască libere şi după propriile lor legi, nu sunt 

decât trei mijloace pentru a le putea păstra sub ocupaţie. Primul este de a le ruina în mod 

complet. Al doilea este de a le coloniza cu altă populaţie. Al treilea este de a le lăsa propriile 

lor legi, de a impune numai plata unui tribut şi de a însărcina un mic număr din cetăţenii ei 

cu conservarea acestei posesiuni.”3 

Cele afirmate se regăsesc întru totul în situaţia Principatelor muntean şi moldav, dar 

mai ales în statutul care le-a fost rezervat. 

Pentru a completa acest raţionament, Nicollò Machiavelli continuă: „În toate 

revoltele ce vor surveni în mod inevitabil, principalul aliat al libertăţii va fi amintirea 

vechilor instituţii, amintire pe care nu o poate şterge nici timpul şi nici chiar binefacerile. 

Dacă ocupantul nu va dezbina sau nu va extermina locuitorii, aceştia îşi vor reclama 

libertatea în toate adeziunile posibile.”4 

Statutul rezervat celor două Principate cu începere de la această dată, duce la o 

menţinere a acestora în mod intenţionat în izolare şi înapoiere. Se avea în vedere o 

pregătire a terenului pentru ca acestea să fie anexate în mod oficial, împărţite, colonizate, 

internaţionalizate. 

Rămâne o mare necunoscută potrivit unor opinii cum Imperiul Otoman “s-a 

abţinut” atât timp să anexeze Principatele Ţara Românească şi Moldova.5 Pe de altă parte, 

destul de puţin cunoscute rămân uriaşele pendulări ale Austriei, Poloniei şi Rusiei, care au 

avut fiecare în parte momentul propice unei efective anexări.6  

Realizarea de “uniuni” după modelul celor din trecut, începe odată cu secolul al 

XVIII-lea să nu mai fie la modă, în forma în care au existat până la această dată. Ele încep 

să fie înlocuite cu planuri precise de împărţire şi dominaţie efectivă.  

Puteri de talia Austriei şi Rusiei, nu mai concep “uniuni” pe care le invocă doar 

nominal, ci doar cucerire efectivă. Ele menţin termenul de “uniune” pe care îl invocă în 

mod insistent, dar cu scopul de a masca anexiunile efective. Urmate apoi de 

deznaţionalizare şi exploatare a teritoriilor cucerite.  

Nici aceste puteri nu mai fac diferenţa între cele două Principate, pe care urmăresc 

de această dată să le anexeze “în bloc”. 

                                                 
3 Machiavelli Nicollò, Principele, Editura Antet, Bucureşti, 2007, p. 22. 

4 Ibidem. 

5 Explicaţia atitudinii Porţii faţă de cele două Principate în special, se regăseşte în considerente de ordin economic. Deşi 

intenţii de anexare efectivă a Principatelor au existat pe parcursul secolelor XV-XVII, Imperiul Otoman continuă să le 

considere o importantă sursă de venituri care se obţineau cu uşurinţă [n.n.]. 

6 Intenţiile acestor puteri se regăsesc în planuri şi căi care s-au dovedit întortocheate şi destul de dificil de desluşit [n.n.]. 
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Războaiele care au loc, au dovedit tendinţele de anexare, deoarece sunt iniţiate şi 

desfăşurate cu un scop precis. Ele se manifestă sub forma înfruntărilor directe, dar şi a 

“războaielor diplomatice” obscure şi extrem de dificil de descifrat. 

Pentru mult timp a circulat “ideea” potrivit căreia pentru români, aceste războaie au 

fost de eliberare de sub dominaţia otomană, ceea ce este eronat. 

După toate caracteristicile pe care le înregistrează, războaiele sunt de expansiune. 

Ele prezintă momentul optim în care ies la iveală planuri concretizate sub forma unor 

veritabile politici, o expresie a acestora. 

Puterile sunt pe deplin convinse că prin aplicarea acestor politici îndeplinesc o 

“misiune istorică” în care sunt chemate de providenţă să ducă la îndeplinire această sfântă 

misiune. De aici pornesc toate argumentele invocate , planurile obscure, cele mai ciudate şi 

surprinzătoare aranjamente şi combinaţii, care se fac şi se desfac într-un ritm ce depăşeşte 

orice imaginaţie. 

De fapt, Principatele Ţara Românească şi Moldova intră sub incidenţa unor politici 

care le vizează direct. Este vorba în acest caz de politica “confiniilor” a Coroanei austriece, 

politica “uniunii” a Coroanei polone şi politica “bizantină” a Coroanei ruseşti. 

Aceste politici sunt coordonate după planuri stabilite amănunţit cu “justificări” şi 

“argumentări” ce se doresc adevăruri absolute, de necontestat, au fost elaborate în timp, 

modificate şi ajustate, remodelate mereu în funcţie de interes şi de conjunctură. 

De regulă aceasta este numai ceea ce se doreşte să se ştie, evident cu propaganda de 

rigoare. Se constată la politicile respective existenţa a numeroase “derivaţii” ce se 

concretizează în diverse înţelegeri şi planuri care se succed în ritm ameţitor. Există în acest 

sens o continuă şi permanentă transformare care după cum realitatea a dovedit, este fără 

de început şi fără de sfârşit.7 

Cu referire la acest aspect, stolnicul Constantin Cantacuzino consideră că: „Aşadară 

şi în cele politice pricepem şi cunoaştem că nu-s stătătoare nice unele; ce şi avuţii să pierd 

şi domnii să strică şi Împăraţii să mută şi să strămută […] vedem toate şi cunoaştem de 

când iaste lumea câte domnii şi crăii, câte Monarhii au fost, care din mici începături şi 

necunoscute, la câtă mărire şi putere au venit şi apoi dintr-atâta de mari la câtă micşorare 

şi la câtă surpare şi stingereau sosit, cât unele nice să mai ştiu, nice să mai pomenescu.”8 

Trebuie remarcat că aceste politici au fost un rezultat al jocului de interese, iar 

încercările repetate şi insistente de aplicare s-au efectuat pe spinarea românilor şi a 

popoarelor din zonă. 

Cu referire la acest aspect, Mihail Eminescu este de părere că: „Motivele secrete şi 

înţelegerile intime între puteri se sustrag publicului mare şi abia istoricul viitor va putea să 

                                                 
7 Mecanismele reale ale acestor politici continuă să rămână destul de puţin cunoscute, iar o reconstituire a lor este extrem 

de dificil, dacă nu chiar imposibil de realizat [n.n.]. 

8 Cantacuzino Constantin, Istoria Ţării Rumâneşti de..., în Cronicari munteni, Editura Militară, Bucureşti, 1988, p. 44. 
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discoasă din arhive icoana adevărată a lucrurilor, în care comedia oficială nu-i va părea 

decât ceea ce este în adevăr: o piesă cu roluri învăţate pe de rost, în care actorii înşii nu 

cred în ele, deşi în momentul jocului ei se identifică cu rolurile şi produc în public 

uimitoarea iluzie că ei sunt convinşi de ceea ce zic.”9 

Despre aceste politici în Principate se ştia destul de puţin, chiar deloc deoarece se 

decidea în numele lor, pentru că erau considerate “provincii otomane”. În concepţia 

puterilor creştine acestea trebuiau “eliberate” de turci şi numai după aceea urmau să afle 

ce se ascunde de fapt în spatele acelei “eliberări.” 

Ulterior cu referire la această perioadă Dumitru Drăghicescu aprecia că: „O istorie a 

românilor n-a fost scrisă succesiv în timp de oamenii din ţară. Istoria noastră e împrăştiată 

în crâmpee şi petice, prin arhivele ţărilor vecine. Filele ei sunt detaşate şi aflătoare în toate 

patru colţurile lumii. […] Aşa cum fu istoria noastră trăită, aşa fu şi cea scrisă. Ciopârţită, 

risipită, pierdută în colţuri uitate de biblioteci părăsite, conţinutul ei se găseşte la străinii 

cari mărunţiră şi zguduiră viaţa noastră istorică.”10  

Un fin observator al jocului marilor puteri prin politicile pe care le promovau, 

Mitropolitul Alexandru Sterca Şuluţiu afirma în anul 1867 că: „…niciodată n-am putut 

crede până acum că şi cei mari ai pământului să poată minţi aşa înfricoşat.”11  

În perioada 1684-1856 se desfăşoară nouă războaie. Aceste războaie au loc între 

anii: 1684-1699; 1710-1711; 1716-1718; 1736-1739; 1768-1774; 1787-1791; 1806-1812; 1828-

1829; 1853-1855. Războaiele au intervale diferite între ele şi sunt însoţite în cele mai multe 

cazuri de conflicte “colaterale”. 

O consecinţă directă sunt perioadele de ocupaţie militară care cu excepţia 

Transilvaniei însumează la un loc circa treizeci şi patru de ani (austriacă: 1689; 1716-1718; 

1737-1739; 1788-1791; 1854-1857, otomană: 1821-1826, poloneză: 1686; 1691, rusească: 

1739; 1769-1774; 1788-1792; 1806-1812; 1828-1834; 1853-1854, ruso-otomană: 1848-

1851). 

În timpul războaielor, Principatele Ţara Românească şi Moldova devin un teatru al 

înfruntărilor între armatele austriece, otomane şi ruseşti. Practic ele sunt pustiite în timpul 

războaielor şi jefuite sistematic în timpul perioadelor de ocupaţie militară. 

Desfiinţarea armatelor celor două Principate cu începere din anul 1741 la cererea 

Imperiului Otoman pe motiv că Poarta are potenţialul militar necesar de a le apăra s-a 

dovedit o eroare de proporţii.  

                                                 
9 6. Eminescu Mihai, Publicistică. Referiri istorice şi istoriografice, Chişinău, 1990, p. 276.  

10 Drăghicescu Dumitru, Din psihologia poporului român, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 358. 

11 Bariţiu George, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă, vol. III, Editura W. Kraft, Sibiu, 1891, 

p. 461. 
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Ocupaţia militară otomană este permanentă prin intermediul lui Divan-efendi 

reprezentantul turc în Divanurile de la Bucureşti şi Iaşi şi existenţa unei armate turceşti 

care staţiona permanent aflată la dispoziţia sa. 

Tratatele de pace invocau retragerea armatelor austriece sau ruseşti, dar nu cuprind 

nicio referire la cele turceşti. 

O astfel de “omisiune” pare cel puţin la o primă apreciere cel puţin ciudată. Dar 

faptul că Principatele muntean şi moldav sunt considerate “provincii otomane” să devină 

în bună parte explicabilă. 

De fapt, ocupaţiile militare otomane din 1821-1826 şi 1848-1851 au intervenit în 

urma unor seriose tulburări de talia evenimentelor din 1821 şi 1848. Respectivele perioade 

de ocupaţie otomană au presupus o suplimentare a efectivelor trimise cu scopul de a 

reinstaura liniştea în Principate.  

La această dată, încă se menţine principiul hotarelor fluide de tip medieval, ce 

presupune o mutare destul de uşoară a acestora. 

Dar, treptat sub influenţa politicilor se renunţă la acest principiu şi se trece la 

hotarele închise “justificate” de documentele ce au fost semnate în acest sens. 

De această dată, politicile au preluat şi adaptat principiul hotarelor fluide după 

interes. Adică ele sunt fluide când corespund intereselor de moment şi de conjunctură, 

închise când nu mai corespund acestor interese, sau combinate în cazul în care interesele 

lor nu sunt sigure din punctul de vedere al rezultatelor. 

Se recurge şi la o definire a acestei noi abordări a principiului hotarelor fluide în 

acte oficiale. 

În prima variantă, Tratatul de la Vadul Huşilor din 1711 se referă la teoria 

“frontierelor mobile şi incerte” ce susţine ideea fluidităţii hotarelor. În cea de-a doua 

variantă, Tratatul de la Karlowitz din 1699 defineşte principiul uti possidetis. 

Din combinarea cu abilitate a celor două variante, a rezultat un veritabil sistem al 

politicilor o linie care este mereu aceeaşi şi a rămas în bună parte neschimbată. 

Renunţarea aparentă la principiul hotarelor fluide reprezintă o importantă 

modificare specifică acestei perioade, cu consecinţe pe termen lung. 

Războaiele aduc modificări ale sferelor de influenţă şi puternice oscilaţii, cu 

rezultate ce sunt total imprevizibile pe termen scurt. 

Nu se poate omite latura psihologică a acestor conflicte. Adică faptul că războaiele 

efective au fost permanent însoţite de războaie psihologice, ce sunt latura cea mai 

nimicitoare a acestora.  

În trecut acest gen de războaie constituiau cazuri izolate, unice sau bilaterale. 

Odată cu declanşarea oficială a Războiului Ligii Creştine în anul 1684, războiul 

psihologic se generalizează şi în această parte a Europei, declanşat şi desfăşurat simultan 

de Austria, Polonia, Imperiul Otoman şi Rusia. Este creată o uriaşă presiune de ordin 
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psihic cu începere din 1699, potrivit căreia este cultivată “ideea” că în mod inevitabil şi în 

timp scurt vor urma şi alte războaie, ceea ce a creat un penibil sentiment al zădărniciei. 

Este tactica războiului continuu aplicată cu succes de marile puteri care îşi dovedesc 

astfel invincibilitatea, chiar dacă sunt înfrânte, deoarece înfrângerile sunt considerate doar 

simple “accidente.” 

Este uimitor modul în care marile puteri tratează propriile înfrângeri, printr-o 

artificială minimalizare şi prin inducerea “ideii” că acestea indiferent de pierderile suferite, 

nu afectează linia politică şi planurile de viitor care se cuvin urmate neabătut, indiferent de 

consecinţe. 

Tactica războiului psihologic reiese şi din tratativele desfăşurate, din înţelegerile de 

ordin conjunctural şi din cele obscure, din abilitatea cu care popoarelor din zonă le este 

indus sentimentul zădărniciei combinat cu teroarea războiului continuu, un joc în care 

regulile sunt stabilite de Înaltele Curţi. 

Războaiele sunt însoţite permanent de un veritabil cortegiu de orori (jafuri, violuri, 

molestări, asasinate, foamete, epidemii, incendii, devastări) la care se adaugă şi 

calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, invazii de lăcuste) ce se răsfrâng în mod 

negativ asupra populaţiei. Toate aceste au făcut din respectiva perioadă un context greu de 

suportat pentru români, o veritabilă încercare, un test al istoriei. 

Cert este că populaţia se vede mereu nevoită să se refugieze din calea ocupantului, 

aşezările devenind nesigure. Este vorba de acea “geografie mobilă” la care se referea 

Dumitru Drăghicescu.12 Cu excepţia perioadelor de pace, românii sunt permanent hărţuiţi 

şi nevoiţi să suporte ororile comise de ocupant.13 

Dintre armatele puterilor vecine, cele ruseşti în domeniul jafului şi pustiirilor, ajung 

să le depăşească pe cele austriece şi otomane, luate la un loc. În cea de-a doua parte a 

intervalului, ocupaţiile lor depăşesc limita suportabilului. 

Nu pot fi omise jafurile periodice ale armatei otomane comise din dispoziţia unor 

conducători locali din zona Dunării. Corpuri de oaste cunoscute de români sub numele de 

başbuzuci de mărimi diferite pătrund în Principatele muntean şi moldav pe care le supun 

unui jaf sistematic şi unei terorizări permanente, fără nicio justificare. 

Se cuvine menţionat astfel de incursiuni otomane de jaf şi terorizare se efectuează 

atât în timp de război sau ocupaţie militară, cât şi în timp de pace. Respectivele incursiuni 

devin o “obişnuinţă “ în faţa cărora populaţia Principatelor este practic fără apărare deoa- 

rece în alte zone sunt percepute drept probleme interne ale Porţii.  

                                                 
12 Drăghicescu Dumitru, op. cit., p. 371-372. 

13 Datorită unor astfel de incursiuni se produc strămutări permanente ale populaţiei spre zone care să-i asigure protecţia. 

Prin urmare, satele îşi schimbă mereu amplasamentul într-un ritm rapid. Dumitru Drăghicescu afirmă că: „…drumurile 

mari au alungat pe locuitori, nu vezi nicio locuinţă omenească pe marginea lor.” (Drăghicescu Dumitru, op. cit., p. 371).  
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Rămâne uluitor faptul că pentru astfel de incursiuni care măcinau sistematic pe ro- 

mâni, nimeni nu era tras la răspundere, mai mult, nici nu se voia să se ştie, considerate ca 

şi inexistente. 

Faţă de aceste incursiuni periodice şi sistematice, Austria şi Rusia manifestă o 

ciudată îngăduinţă. Sub pretextul că sunt “probleme interne” ale Imperiului Otoman pe 

care le rezolvă în propriile sale “provincii” aceste puteri ajung la o ciudată pasivitate şi 

amnezie, deşi boierimea munteană şi moldoveană în memoriile adresate cererau cu 

insistenţă încetarea unor astfel de abuzuri. 

Austria şi Rusia considerau că astfel de probleme nu intră în competenţa lor, 

deoarece sunt ale Porţii în propriile sale teritorii care la momentul potrivit trebuiesc 

“eliberate.” Se insinuează “ideea” că aceste teritorii mai devreme sau mai târziu vor fi cu 

siguranţă “eliberate” ceea ce a dus la întreţinerea unei psihoze a unei aşa-zise speranţe, 

combinată cu zădărnicia.  

Referindu-se la consecinţele acestor conflicte, istoricul Petre P. Panaitescu 

consideră că: „Pe lângă pustiirile provocate de lupte, românii trebuiau să suporte toată 

întreţinerea armatelor şi să furnizeze provizii pentru turci şi pentru duşmanii lor.”14 

Despre toate acestea în Occident nu se ştia aproape nimic. Cei ce au călătorit prin 

Principate în această perioadă, au scris în bună parte despre cele văzute, dar din punct de 

vedere subiectiv.15 

Cauza este legată de faptul că aceşti călători care au traversat teritoriul Principatelor 

sau au staţionat aici din motivaţii diverse, se referă pe de-o parte la ce “li se spune”, iar pe 

de altă parte în Occident nu au credibilitate.16 Au existat opinii potrivit cărora aceşti 

călători dezinformează sau deformează intenţionat situaţia cu scopul de a demoraliza şi de 

a crea o falsă imagine. 

Se cuvine menţionat că în Occident realitatea este percepută doar prin prisma a ceea 

“spun” sau “vor să spună” puterile din zonă. Modul în care Austria, Polonia, Rusia şi 

Imperiul Otoman nu furnizau decât doar ceea ce voiau să se ştie, nu mai constituia o 

noutate.  

Din punctul de vedere al subiectivismului şi transparenţei, aceste puteri nu mai 

oferă nicio surpriză. 

În afară de această parte vizibilă a lucrurilor, există şi cea care nu este sesizată, dar 

care a influenţat totul într-o mare măsură. Şi anume Coroanele austriacă şi poloneză, 

urmate îndeaproape de cea rusă, urmăresc prin cele mai diferite metode să anexeze 

                                                 
14 Panaitescu Petre P., Istoria românilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1990, p. 206.  

15 Iorga Nicolae, Istoria românilor prin călători, vol. II-III, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981. 

16 Multe dintre aceste mărturii ale acestor călători au fost în parte distruse ceea ce constituie o pierdere irecuperabilă. 

Altă parte au rămas în arhive uitate şi doar parţial descoperite şi valorificate [n.n.]. 
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Principatele Ţara Românească şi Moldova sub pretextul că le “protejează”, le “preiau”, sau 

le “eliberează” de turci. 

Sunt căutate o mulţime de pretexte care să le acorde “dreptul” de a intra în posesia 

lor. Este bine cunoscut că nu aveau niciun drept în acest sens. 

Această optică devine vizibilă după ce Poarta a transformat Principatele 

extracarpatice în “colonii” prin regimul fanariot, statut de care se profită din plin la Viena, 

Varşovia şi Sankt Petersburg. 

Dar Principatele nu aparţin turcilor, lucru recunoscut oficial de Poartă, care le 

considera doar vasale. Pe de altă sunt considerate în mod intenţionat părţi componente ale 

Imperiului Otoman. 

Austria, Polonia şi Rusia agită frecvent această “idee”, cu scopul declarat de a avea o 

“justificare”, adică prin distrugerea Imperiului Otoman, Principatele Ţara Românească şi 

Moldova puteau să fie luate simplu pe baza dreptului învingătorului. 

Planurile de anexare sunt susţinute de Franţa, Prusia şi Anglia, care la rândul lor 

urmăresc satisfacerea unor interese precise în zonă. 

Este o situaţie complexă, greu de definit, pe care Regele prusac Frederic al II-lea 

(1740-1786), o considera drept un război al “chiorului cu orbul.” Se poate observa că 

situaţia din zonă apare ca ceva nedefinit, nedecis, fără început şi fără sfârşit, în care 

planurile sunt de fapt aceeaşi. 

Principatele muntean şi moldav au fost puse practic în această situaţie, ceea ce îl 

determină pe Dumitru Drăghicescu să considere că: „…robi dacă am fi fost turcilor […] 

soarta noastră […] ar fi fost cu puţin mai vitregă decât cum a fost sub făţărnicia acelei 

jumătăţi de atârnare…”17 

De fapt este o situaţie delicată care completează tabloul unui veritabil blestem al 

sferelor de influenţă pe care Principatele îl împărtăşesc din plin. 

Cert este că austriecii, polonezii şi ruşii în mod intenţionat prelungesc perioadele de 

ocupaţie, în multe cazuri chiar după semnarea şi intrarea în vigoare a Tratatelor de pace, în 

speranţa că prin această procedură vor reuşi să-i convingă pe turci să le “cedeze” 

Principatele. 

Prin această modalitate puterile ocupante doresc să creeze psihoza unei uriaşe 

puteri şi a ameninţării că dacă Imperiul Otoman nu va ceda, atunci cuceririle vor continua 

indiferent de consecinţe.  

Nu trebuie omis faptul că se recurge la o încălcare cu premeditare a însăşi Tratatelor 

de pace ce au fost recent semnate. Se creează o situaţie delicată care în orice moment poate 

să ducă la o reluare a războiului sau la un nou război. 

                                                 
17 Drăghicescu Dumitru, op. cit., p. 386. 
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În timpul perioadelor de ocupaţie militară Principatele încep să fie împărţite între 

Austria şi Rusia sau chiar organizate de acestea în provincii prin introducerea structurilor 

administraţiei şi numirea de guvernatori. 

Pe măsura scurgerii timpului teatrul înfruntărilor începe să se mute treptat la sud 

de linia Dunării, astfel că Principatele sunt ocupate din primele zile de război. 

Mult mai categoric faţă de această situaţie, istoricul Dimitrie Onciul consideră că: 

„… decadenţa Principatelor […] a adus şi asupritoarele ocupaţii străine, cu dezmembrările 

teritoriale ce le-au urmat. Ea a mai adus şi ingerinţa Rusiei, cu drept de intervenţie la 

Poartă în afacerile Principatelor […] din care s-a dezvoltat protectoratul rusesc, în cele din 

urmă, mai apăsător chiar decât suzeranitatea turcească (care) a adus Principatele la 

marginea pierzării…”18 

Ceea ce împiedică o anexare totală a Principatelor muntean şi moldav, sunt 

frecventele neînţelegeri dintre puteri şi pendulările acestora de ordin conjunctural 

deoarece în concepţia lor este intolerabil ca una dintre ele să ia totul şi celelalte nimic. 

Se ajunge la acaparări parţiale, adică mutilări teritoriale (Oltenia, Bucovina, 

Basarabia) ceea ce dovedeşte că planurile de anexare devenite veritabile politici, oricât de 

“legitime” şi pornite dintr-o “misiune istorică” se doreau, nu au putut fi realizate în 

totalitate. 

Dacă acapararea totală nu a putut fi posibilă datorită neînţelegerilor dintre puteri şi 

atitudinii Imperiului Otoman care le considera teritorii vasale care nu-i aparţin, se va 

recurge la anexări parţiale soldate cu mutilări teritoriale. Ele vor duce la dezechilibre în 

zonă, care vor avea consecinţe pe termen îndelungat, deoarece teritoriile anexate vor 

înregistra modificări ce au ca rezultat diferenţieri între zone. 

Pe parcursul secolelor XVI-XVII, Principatele Ţara Românească, Moldova şi 

Transilvania, nu au mai suferit modificări teritoriale. 

Astfel, în perioada 1552-1713 deşi ciopârţite din punct de vedere teritorial, 

Principatele au avut următoarele suprafeţe: Ţara Românească: 71.214 km2, Moldova: 

78.379 km2, Transilvania: 87.852 km2. 

În cazul Transilvaniei acapararea a fost totală, deoarece intrarea în stăpânirea 

Austriei exclude acest Principat din politica zonală. 

În schimb, Principatele Ţara Românească şi Moldova sunt supuse unor acaparări 

parţiale, care reduc în mod dramatic suprafaţa lor şi le ameninţă direct cu dispariţia totală. 

Astfel, Principatul Ţara Românească ajunge în perioada 1718-1739 la 47.136 km2, iar 

Principatul Moldova în perioada 1812-1856 la 38.058 km2. 

În ciuda unor astfel de situaţii, cele două Principate au reuşit să supravieţuiască din 

punct de vedere statal. 

                                                 
18 Onciul Dimitrie, Din istoria României, Editura Alcalay & Cie, Bucureşti, 1913, p. 100. 
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Despre acest aspect al politicii marilor puteri, Nicollò Machiavelli afirmă că: 

„Ambiţia este însă aceea care de cele mai multe ori duce la ruperea alianţelor şi din acest 

punct de vedere, Monarhii întrec cu mult popoarele în lipsa de fidelitate.”19 

Intervenţia în zonă a altor state din altă parte a Europei care nu au tangenţă cu 

Principatele, conturează pentru prima oară viitorul sistem de garanţie colectivă pus în 

aplicare în mod oficial la sfârşitul intervalului. 

Pentru a se justifica această intervenţie a fost creată, provocată şi abil întreţinută 

imaginea potrivit căreia această zonă a Europei ar fi marcată de o permanentă stare de 

conflict şi de frondă. Respectiva imagine este susţinută printr-o intensă propagandă în 

Occident de cercuri direct interesate care printr-o intensă şi constantă exagerare efectuată 

cu bună ştiinţă, urmăresc pe de-o parte să discrediteze această zonă considerată “barbară” 

şi să justifice intervenţia “civilizatoare” a puterilor occidentale sub forma unui colonialism 

mascat, pe de altă parte. 

Prin menţinerea unei stări de permanentă tensiune s-a inoculat “ideea” că 

popoarele de aici sunt uşor manevrabile şi pot fi destul de simplu învrăjbite prin agitarea 

propriilor lor “drepturi” şi “libertăţi”. 

Nu trebuie omisă atitudinea Occidentului manifestată în mod constant faţă de 

români. Este o atitudine de ignorare totală, de trufie şi dispreţ suveran. Românii din 

Principate au fost mereu etichetaţi cu epitete de “barbari”, “primitivi”, “sălbatici”, 

consideraţi ca şi cum s-ar afla în afara continentului european. 

Principatele Ţara Românească şi Moldova sunt în mod constant percepute ca 

teritorii ce aparţin Imperiului Otoman, care trebuiesc “eliberate”. Se ştie cum. 

Cele două Principate apar în permanenţă situate undeva “departe”, ieşite din timp şi 

aflate la marginea continentului, într-o zonă ce nu prezintă interes. 

Tratatul de la Paris din 1856 a marcat înlocuirea sistemului “colonial” cu garanţia 

colectivă, o formă abil mascată de “colonialism”. 

Este ciudat cum spre sfârşitul intervalului, Occidentul devine brusc interesat de 

soarta românilor, având în vedere modul în care acesta i-a tratat pe parcursul mai multor 

secole. Occidentalii nu au făcut practic nimic pentru Principate, iar ideea interesului a fost 

inoculată din cu totul alte scopuri. 

Într-un memoriu din anul 1771, boierimea menţiona rolul Principatelor şi mai ales 

importanţa lor. Despre acestea în memoriu se menţionează că: „Aceste două ţări sunt de o 

mare utilitate pentru apărarea Imperiului spre răsărit […] apoi cele două provincii pot 

hrăni cu îmbelşugare o oştire cât mai mare. Tot comerţul Turciei cu Polonia, Ucraina, 

Rusia şi Germania trece prin Bucureşti şi Iaşi…”20  

                                                 
19 Machiavelli Nicollò, Principele, Editura Antet, Bucureşti, 2007, p. 23. 

20 Ciachir Nicolae, Bercan Gheorghe, op. cit., p. 208. 
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Nu mai încape niciun dubiu de ce Principatele Ţara Românească şi Moldova au fost 

practic târâte într-un astfel de joc al sferelor de influenţă şi dominaţie. 

Pentru Principate este o înfrângere totală, pe toate planurile, deoarece de această 

dată se decide în numele lor. Iar factorii de decizie sunt statele creştine în care acestea şi-

au pus mari speranţe. 

Conducătorii lor în prima parte a intervalului au făcut tot posibilul să nu se ajungă 

aici, dar a învins dreptul celui mai puternic, căruia nu i-au putut face faţă. 

O apreciere globală a situaţiei duce la concluzia că odată cu declanşarea Războiului 

Ligii Creştine în anul 1684 şi până la semnarea Tratatului de la Paris din 1856, este vorba 

doar de un singur război, cu mai multe “episoade”. După 1856 începe o nouă fază a 

aceluiaşi război intrat sub control internaţional ce reprezintă un simulacru de “garanţie”. 

Hotarele ce au fost trasate în partea central estică a Europei cu concursul unor state 

ce au prea puţin de-a face cu această zonă, cu realităţile sale, au provocat şi vor mai 

provoca tensiuni şi răbufniri. A fost cultivată şi întreţinută permanent o stare de 

nemulţumire generalizată, care este încă departe de a avea o soluţie optimă de rezolvare. 

În bună parte, reminiscenţe ale planurilor şi politicilor, tratatelor ce au fost 

semnate, dar şi ale obscurului joc de interese, se resimt şi în prezent. 

Românii au moştenit această stare de lucruri instaurată fără voia lor, ca o puternică 

amprentă în timp. 
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Abstract: Nicolae Titulescu and the international economic collaboration in national context. The article 

presents an important subject related to the Romanian economic diplomacy. This was promoted by Nicolae 

Titulescu while he was Minister of Foreign Affairs and permanent representative of Romania to the League 

of Nations. The implication of Little Entente and Balkan Entente in a coherent politics of regional 

economical collaborations is due also to Nicolae Titulescu. He was a promoter of a coherent agreement 

related to the economical background. This was a necessity for the politics of security, for the isolation and 

the fight against the revisionist countries and, of course, for peacekeeping. Titulescu promoted politics of 

collaboration between the Danube riparian states, with a special focus on the economic aspects. We have to 

mention the fact that the Romanian diplomat insisted upon the priority of regional interests in European 

context. In his quality of Romanian representative at the League of Nations, Nicolae Titulescu had more 

talks related to the regional collaboration which were presented during the works of a Commission which 

dealt with the European Union creation. This happened in 1931 when Europe faced the Great Depression. 
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În condiţiile istorice deosebit de grele ulterioare primului război mondial, cu 

numeroasele contradicţii de interese care şi-au făcut apariţia ca urmare, îndeosebi, a 

dezorganizării relaţiilor economice internaţionale, firească pe fondul distrugerilor suferite 

de economiile naţionale ale ţărilor angrenate în război, Nicolae Titulescu, tocmai într-o 

asemenea situaţie deosebit de dificilă, aşeza, în prim-planul activităţii sale de diplomat, 

ideea colaborării economice dintre state ca element fundamental în strategia păcii. 
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În acest plan, Nicolae Titulescu a pus în evidenţă o concepţie coerentă şi riguroasă, 

conform căreia funcţiile primordiale ale relaţiilor comerciale erau acelea de: a facilita 

înţelegerea şi apropierea între naţiuni; a da consistenţă şi stabilitate relaţiilor politice; a pava 

drumul către consolidarea continuă a păcii. El a fost un adept convins al multiplicării şi 

diversificării acordurilor economice bilaterale, dar şi la scară europeană, acorduri care să fi 

fost concepute şi negociate de o asemenea manieră încât să nu impieteze asupra suveranităţii 

naţionale a uneia sau a alteia dintre părţi, să permită o libertate de acţiune neîngrădită.  

Aşa se exprima şi proceda marele diplomat român, în consecinţă, mai ales în anii 

crizei economice (1929-1933) când se desfăşurau negocieri intense legate de situaţia ţărilor 

europene exportatoare de produse agroalimentare, îndeosebi de cereale, el căutând cu 

ardoare soluţii care să semnifice „o primă formă de întrajutorare europeană”.1  

Nicolae Titulescu încerca identificarea formulelor care să nu aducă vreo limitare 

politicii de comerţ exterior a ţării sale, precizând el însuşi, într-o telegramă către D. I. 

Ghika, ministrul Afacerilor Străine, că în timpul Conferinţei europene pe probleme 

agricole „sforţările României la Geneva au avut de scop a asigura României satisfacţia la 

care are dreptul în materie agricolă, dar şi libertatea ei de acţiune”.2  

Cu prilejul aceleiaşi Conferinţe, la care au fost adoptate o convenţie pentru creditul 

agricol internaţional şi o rezoluţie în legătură cu tarifele preferenţiale pentru comerţul cu 

cereale, Titulescu a avut o întrevedere cu ministrul de Externe al Germaniei, Julius 

Curtius. Tema discutată a vizat reluarea negocierilor comerciale bilaterale româno-

germane. Când, în timpul dialogului ministrul german i-a sugerat, la un moment dat, lui 

Titulescu, ca partea română să sondeze părerea guvernului francez spre a se evita vreo 

opoziţie din partea Parisului, diplomatul român i-a replicat pe loc spunându-i că: „Nu pot 

accepta nici chiar principiul unui demers din care ar reieşi că ţara mea, pentru a negocia 

un tratat de comerţ, trebuie să ceară autorizaţiunea prealabilă a unui stat străin. Că 

aparţine Guvernului german şi Guvernului român a judeca, fiecare în liberul lui arbitru, 

ceea ce este oportun şi politic să facă sau să nu facă”.3 

Cum în planul relaţiilor economice internaţionale, al celor comerciale îndeosebi, dar 

şi al cooperării cu Marile Puteri, au apărut dificultăţi din ce în ce mai mari, cu precădere pe 

fondul marii crize economice din 1929-1933, dar şi ulterior, Marile Puteri recurgând la 

practici de factură protecţionistă din ce în ce mai accentuate,4 Nicolae Titulescu s-a 

pronunţat şi a acţionat ca atare pentru intensificarea relaţiilor de colaborare economică 

regională. De aici eforturile sale susţinute de a conferi Micii Înţelegeri, mai apoi şi 

                                      
1 Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, Editura Politică, Bucureşti, 1967, p. 359. 

2 Ibidem, p. 375. 

3 Ibidem, p. 374. 

4 Vezi Marin Badea, Istoria economiei mondiale. Manual universitar, ed. a doua, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 

2008, p. 204-205. 
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Înţelegerii Balcanice, o substanţă economică tot mai consistentă şi aceasta încă din vara 

anului 1928, în timpul primului său mandat de ministru al Afacerilor Străine, când a avut 

loc la Bucureşti Conferinţa Micii Înţelegeri (20-22 iunie). La finalul acestei reuniuni, 

printr-un comunicat de presă, Titulescu, după ce reafirma raţiunea de a fi a Micii 

Înţelegeri, aceea de a promova o „politică de pace şi consolidare” ce „îşi găseşte din ce în ce 

mai mult justificarea în pacea generală, atât de puternic dorită de toate elementele 

constructive ale popoarelor europene”; „cu energie şi fără nici un resentiment de ostilitate 

faţă de oricine ar fi, politica lor actuală, dezvoltând-o în special prin colaborarea pe tărâm 

economic, financiar şi cultural” (subl.n., M.B.).5 

La Conferinţa următoare a Micii Înţelegeri, ale cărei lucrări s-au desfăşurat la 

Geneva în februarie 1929 s-a discutat deja pe marginea unor măsuri de ansamblu în 

domeniul relaţiilor economice precum: liberalizarea schimburilor comerciale dintre ţările 

membre (România, Iugoslavia şi Cehoslovacia), egalitatea de tratament între 

întreprinderile de stat şi cele particulare, facilitarea circulaţiei cetăţenilor celor trei ţări, 

simplificarea tarifelor şi a formalităţilor vamale, abolirea altor prevederi legale ce frânau 

comerţul cu produsele agricole etc.6  

Mai târziu, în februarie 1933, a fost adoptat un Pact de organizare pe o bază nouă a 

Micii Înţelegeri, în textul căruia, la articolul 7, se preciza: „Consiliul economic al statelor 

Micii Înţelegeri, pentru coordonarea progresivă a intereselor celor trei state, fie între ele, 

fie în raporturile lor cu statele terţe, este constituit. El va fi compus din specialişti şi din 

experţi în materie economică, comercială şi financiară şi va funcţiona ca organ consultativ 

al Consiliului Permanent în politica sa generală”.7  

De menţionat că în motivarea însăşi a acţiunii de reorganizare a Micii Înţelegeri, 

înscrisă ca atare în Preambulul Pactului adoptat pe 16 februarie 1933, era invocată „ferma 

voinţă de a intensifica raporturile economice cu toate statele, fără deosebire, şi în special 

cu statele Europei Centrale”, o preocupare şi o subliniere subsumate evident grijii 

deosebite „de a vedea salvgardată pacea în toate împrejurările, de a asigura evoluţiunea 

spre o stabilizare definitivă a condiţiunilor în Europa Centrală [era la două săptămâni după 

preluarea puterii în Germania de către Hitler – n.n., M.B.] şi de a face să se respecte interesele 

comune ale ţărilor lor”.8 Documentul era semnat de miniştrii de Externe ai celor trei ţări membre: 

Nicolae Titulescu (România), Eduard Beneş (Cehoslovacia) şi Bogoliub Jevtic (Iugoslavia). 

Pe această linie s-a mers cu paşi noi şi în perioada următoare, astfel că în cadrul 

sesiunii Micii Înţelegeri de la Praga (19 mai – 1 iunie 1933) a fost creat efectiv Consiliul 

                                      
5 Nicolae Titulescu, op. cit., p. 243. 

6 Acad. Vasile Malinschi, Economia, dreptul, diplomaţia în viziunea lui Nicolae Titulescu, Editura Academiei, Bucureşti, 1985, p .150. 

7 Nicolae Titulescu, op. cit., p. 475. 

8 Ibidem, p. 474. 
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Economic al acestei alianţe, ca organ auxiliar consultativ, având misiunea de a coordona 

interesele economice ale celor trei state, dar cu respectarea suveranităţii lor naţionale.  

Cu acelaşi prilej a fost dezbătută şi aprobată poziţia comună ce urmau s-o adopte 

România, Cehoslovacia şi Iugoslavia „în problemele de principiu ce se vor ridica la 

Conferinţa economică şi financiară de la Londra” ale cărei lucrări urmau să se deschidă pe 

12 iunie, cu participarea a 66 de ţări pentru a se discuta problemele economice şi îndeosebi 

cele de ordin monetar.9  

Redăm in extenso punctele de vedere ale Micii Înţelegeri care sunt, efectiv, o 

chintesenţă a chestiunilor atât de complexe ale economiei mondiale, aflate încă în criză şi 

unele căi de acţiune posibile care să conducă la reluarea, pe o bază relativ nouă, a 

cooperării internaţionale dintre state. 

„Consiliul Permanent al Micii Înţelegeri s-a pronunţat, în linii generale, pentru:  

1. suprimarea completă a datoriilor de război fără de care hotărârile Conferinţei de la 

Lausanne n-ar ajunge să fie definitive şi însănătoşirea financiară a Europei ar fi imposibilă;  

2. revenirea la stabilitate monetară, fără de care dezvoltarea comerţului 

internaţional şi scăderea preţurilor pe piaţa mondială ar fi imposibile;  

3. dispariţia progresivă a obstacolelor ce se ridică în calea comerţului internaţional 

şi, mai ales, a măsurilor restrictive pentru devize şi a prohibiţiilor la import. Cu privire la 

aceasta cele trei ţări ale noastre sunt interesate, în special, ca exportatori fie de produse 

agricole, fie de produse industriale;  

4. o politică de libertate a schimburilor, opusă ideii nesănătoase şi irealizabile a 

anarhiei economice;  

5. adoptarea de către Conferinţa de la Londra a punctului de vedere susţinut în mod 

continuu de către Conferinţele statelor agricole din Europa Centrală şi Orientală cu privire 

la tratamentul preferenţial pentru produsele lor agricole, la dezvoltarea creditului agricol şi 

la datoriile publice şi particulare.  

O problemă cu totul deosebită, care interesează mai ales cele trei ţări ale noastre, 

este reglementarea internaţională a comerţului şi a preţului cerealelor.”10 

Punctele de vedere exprimate în planul politicii economice internaţionale de către 

Nicolae Titulescu, de pe poziţia de ministru al Afacerilor Străine şi prin intermediul Micii 

Înţelegeri, vizând concret căile de acţiune pentru reluarea şi intensificarea cooperării 

economice între state, ale Europei în primul rând, dar, desigur, şi cu alte state, se întemeiau 

pe statutul şi programele în domeniu ale Societăţii Naţiunilor, în documentul invocat mai 

sus, el precizând adesea că, în ceea ce privea politica ei generală, Mica Înţelegere „a rămas şi 

va rămâne fidelă principiului direct sau indirect al competenţei şi funcţionării în mod regulat 

                                      
9 Vezi Victor V. Bădulescu, Probleme monetare internaţionale, Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 1944, p. 20-21. 

10 Nicolae Titulescu, op. cit., p. 497-498. 
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a instituţiei de la Geneva [Societatea Naţiunilor – n.n., M.B.], care va continua să rămână 

devotată ideii de colaborare politică şi economică strânsă cu toţi vecinii săi”.11  

Era aici o aluzie la vecinii ei revizionişti, Ungaria şi Bulgaria, dar şi la Germania de 

vreme ce şi mai departe se sublinia că „Unirea lor [a celor trei state din Mica Înţelegere – 

România, Cehoslovacia şi Iugoslavia – n.n., M.B.] nu are alte scopuri decât să servească ca 

punct de plecare a organizării paşnice noi a Europei Centrale, la care ar putea să se alăture 

alte state în scopul unei politici constructive de colaborare politică şi economică a tuturor 

naţiunilor şi în toate domeniile în Europa Centrală şi Sud-Orientală”, aceasta fiind 

considerată „singura cale prin care principiile Pactului Societăţii Naţiunilor şi pacea 

generală pot fi salvgardate în mod durabil”.12 

Despre colaborarea economică a celor trei state ale alianţei numită Mica Înţelegere, 

mergându-se până la îmbrăţişarea ideii de „coordonare progresivă a intereselor economice 

ale celor trei state”, s-a discutat în cea de a treia zi a sesiunii de primăvară de la Praga 

(1933). S-au luat, în consecinţă, şi hotărâri, între acestea fiind „compunerea şi funcţionarea 

Consiliului Economic al statelor Micii Înţelegeri, în virtutea prevederilor înscrise în art. 7 al 

Pactului de organizare a Micii Înţelegeri adoptat pe 16 februarie 1933”.  

Obiectul preocupărilor acestui Consiliu era şi el precizat, vizând următoarele 

domenii: politica comercială, în general, problemele agricole, problemele industriale, 

problemele financiare, de credit şi ale băncilor centrale, problemele de comunicaţie etc.13  

Cu analiza unor asemenea probleme, urmată de măsuri concrete de politică 

economică externă, se urmărea, conform documentelor adoptate la sesiunea de primăvară 

(1933) a Micii Înţelegeri, un ţel cu totul deosebit, acela de „a pregăti aceste state să evolueze 

spre o nouă comunitate economică” iar hotărârile adoptate „în acest moment de Consiliul 

Permanent de la Praga reprezintă primul pas către această comunitate economică”.14 

Judecând după conţinutul programului de colaborare economică între ţările 

membre ale Micii Înţelegeri (România, Cehoslovacia şi Iugoslavia), s-ar impune observaţia 

că preocupările în acest domeniu şi, întâi de toate, cele privind modalităţile de colaborare 

pe multiple planuri cu al lor cadru organizatoric, puneau, pur şi simplu, în evidenţă 

numeroase elemente de factură suprastatală, dar fără să afecteze suveranitatea naţională a 

unuia sau altuia dintre aliaţi.  

Elementele de coordonare „trilaterală” româno-cehoslovaco-iugoslavă urmau să 

vizeze „toate domeniile economice ale celor trei ţări ale Micii Înţelegeri”, începând cu 

„sistemul tarifelor vamale generale” care să se bizuie pe „un sistem de tratament 

preferenţial între cele trei state”, să contribuie la intensificarea schimburilor comerciale; 

                                      
11 Ibidem, p. 498. 

12 Ibidem. 

13 Ibidem, p. 499-500. 

14 Ibidem, p. 500. 
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apoi „sistemul de contingentare” ce trebuia, de asemenea, studiat în acelaşi scop, al 

„intensificării schimburilor dintre cele trei ţări”.  

Se cerea Consiliului Economic să elaboreze „un plan de ansamblu amănunţit al 

exporturilor şi importurilor dintre statele Micii Înţelegeri”, luându-se „în considerare atât 

interesele naţionale, cât şi ale statelor terţe”.  

Alte planuri de colaborare directă erau indicate pentru organizaţiile centrale 

cooperatiste, vizând atât producţia, cât şi schimburile de mărfuri pentru domeniul agricol sau 

cel al producţiei industriale, mergându-se până la „asocierea întreprinderilor individuale în 

cele trei state şi posibilităţile de noi investiţii directe sau indirecte în cele trei ţări”.15  

Era preconizată edificarea de instituţii economice comune, precum camerele de 

comerţ mixte şi instituţii economice de cercetare, între acestea din urmă fiind un Institut 

Economic al Micii Înţelegeri. 

O atenţie cu totul deosebită se preconiza să fie acordată „tuturor problemelor de 

comunicaţii de orice natură între ţările Micii Înţelegeri”: căi ferate (ajustarea tarifelor, 

reglementări comune, unităţi de clasificare a mărfurilor, procedee administrative, statistici 

etc.), navigaţie pe Dunăre şi Marea Neagră sau în domeniul aeronauticii, precum şi în alte 

domenii: poştă, telegrafie, telefonie, radiofonie etc. până la a se crea o „uniune poştală, 

telegrafică şi telefonică sau angajamente mai strânse în acest domeniu”.16  

Erau, de asemenea, avute în vedere acţiuni coordonate pentru „unificarea anumitor 

măsuri legislative care se refereau, mai ales, la viaţa economică a celor trei ţări” cu trimiteri 

concrete la: „unificarea dreptului comercial”, „unificarea dreptului vamal”, „unificarea 

nomenclaturii vamale, precum şi a unor părţi din tarifele vamale înseşi”, „simplificarea 

formalităţilor vamale (în virtutea Convenţiei de la Geneva privind formalităţile vamale) 

plus necesitatea de a fi revăzute acordurile economice existente între cele trei ţări sau să fie 

adoptate acorduri economice noi, mai ales dintre cele care „vor trebui să împiedice dublul 

impozit fiscal, să suprime vizele de paşaport, să stabilească asistenţa juridică efectivă” etc.17 

până la „constituirea unei noi comunităţi economice”. 

Între alte domenii ale vieţii economice vizate ca având un rol deosebit pentru 

realizarea obiectivului fundamental preconizat a fi atins, respectiv „constituirea unei noi 

comunităţi economice”, se impune a mai menţiona: sistemul de credit pentru care 

Consiliul Economic al Micii Înţelegeri ar fi urmat să facă tot ceea ce era posibil şi necesar 

„pentru ca acţiunea băncilor centrale de emisie să fie, de acord cu ele, coordonată în mod 

permanent şi paralel cu extinderea şi intensificarea relaţiilor economice ale celor trei ţări 

ale Micii Înţelegeri. Pe cât posibil, o politică sistematică şi efectivă în domeniul creditului 

                                      
15 Ibidem, p. 501. 

16 Ibidem. 

17 Ibidem. 
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actual, paralizată în general într-o mare măsură, va trebui să fie dezvoltată mână în mână 

cu o colaborare sistematică a organismului de credit al ţărilor Micii Înţelegeri”.18 

Proiectul colaborării economice în cadrul Micii Înţelegeri şi care trebuia să fie, în 

fapt, o infrastructură economică pentru construcţia politico-militară a acestei alianţe 

regionale, se înscrie în cadrul mai larg al unor preocupări economice şi politice de 

colaborare internaţională, inclusiv cele desemnate frecvent sub denumirea de Statele Unite 

ale Europei, proiecte ce aveau să pălească efectiv în faţa proiectelor hitleriste privind „noua 

ordine” în Europa şi în lume, nu doar afişate agresiv odată cu preluarea puterii la Berlin de 

către Führer şi partidul său şi instituirea unui regim politic de extremă dreaptă, dar şi 

pregătită pentru realizarea ei pas cu pas începând chiar din 1933, când Germania nazistă s-

a retras din Societatea Naţiunilor, pronunţându-se vehement pentru revizuirea sistemului 

tratatelor de pace de la Paris. 

Era începutul modificării brutale a raportului de forţe dintre apărătorii păcii şi 

propovăduitorii războiului, ce s-a reflectat imediat şi în diplomaţia economică titulesciană, în 

ceea ce erau proiecte ale sale, ale României şi ale Micii Înţelegeri, de colaborare economică.  

Aşa, de pildă, în sesiunea din toamna anului 1933, care trebuia „să aibă loc la 

Geneva, o dată cu Adunarea Societăţii Naţiunilor” şi doar a doua sesiune anuală obligatorie 

să fi avut loc la Bucureşti, în luna mai 1934, dar şi-a desfăşurat lucrările la Sinaia în zilele 

de 24-27 septembrie 1933, când au fost făcute precizări noi pe marginea proiectelor de 

colaborare economică între ţările membre ale Micii Înţelegeri, cei trei miniştri Titulescu, 

Beneş şi Jeftic constatau „cu regret că prin conţinutul lucrărilor ei, Conferinţa economică 

de la Londra n-a dat rezultatele dorite”, „au fost unanimi în aprecierea situaţiei generale 

politice şi economice europene, care, pe de o parte, prezintă câteva semne de ameliorare şi, 

pe de altă parte, semne de agravare de necontestat”.19  

Pentru cei trei miniştri, mai ales „situaţia din Europa Centrală ridică nelinişti”, ale 

căror posibile consecinţe „au fost examinate amănunţit”. Şi-au fixat şi poziţia comună ce 

urma să fie exprimată şi pusă în practica politică şi economică internaţională, o politică „de 

fermitate şi intangibilitate a tratatelor”, însoţită de „bunăvoinţa lor pentru o colaborare pe 

teren economic cu vecinii lor”.20 

Dincolo de amintitele îngrijorări referitoare la cursul şi direcţiile politicii internaţionale 

de după instituirea în Germania a regimului nazist, Titulescu şi omologii săi cehoslovac şi 

iugoslav, ca membri ai Consiliului Permanent al Micii Înţelegeri, au adus în cadrul reuniunii 

de la Sinaia proiecte concrete „privind colaborarea economică între cele trei ţări ale Micii 

Înţelegeri” şi care priveau „în special colaborarea instituţiilor economice ale celor trei ţări, 

comunicaţiile feroviare, poştale, fluviale, aeriene, normalizarea în agricultură şi industrie, 

                                      
18 Ibidem, p. 502. 

19 Ibidem, p. 516. 

20 Ibidem. 
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unificarea în materie de drept comercial şi de drept vamal, cooperarea băncilor centrale şi alte 

probleme de aceeaşi natură”21 şi care urmau a fi dezbătute în cadrul Consiliului Economic al 

Micii Înţelegeri, convocat pentru începutul lunii noiembrie 1933. 

Consiliul Economic nu s-a putut întruni decât în aprilie 1934, la Bucureşti, în faţa 

căruia Nicolae Titulescu a ţinut să sublinieze, cât se poate de apăsat, că apropierea tot mai 

strânsă şi cooperarea economică dintre statele membre ale Micii Înţelegeri prezentau o 

importanţă deosebită, inclusiv în plan politic. În discursul său, rostit cu prilejul reuniunii 

Consiliului Economic şi intitulat semnificativ „Asocierea economică şi dispariţia blocurilor 

rivale”, afirma, printre altele, că: „Este vorba să vedeţi cum au funcţionat în practică 

planurile făcute pentru schimbul de mărfuri, care sunt mijloacele pentru a elimina 

inconvenientele pe care experienţa v-a îngăduit să le constataţi şi metodele care vor trebui 

aplicate pentru a intensifica schimburile reciproce. Trebuie examinate capacitatea de 

absorbţie a fiecărei ţări şi nu trebuie uitat că marea dificultate, adevărata dificultate, vine 

mai ales din faptul că nu ne cunoaştem încă îndeajuns nici disponibilităţile de export, nici 

nevoile reciproce. Intensificarea schimburilor economice între cele trei ţări este, deci, o 

chestiune de organizare şi de bunăvoinţă. Pe de altă parte, nu trebuie uitată importanţa 

politică [subl.n., M.B.] pe care o câştigă în prezent această problemă economică”22. 

Aici se impune şi menţiunea că „faptele economice” ale Micii Înţelegeri erau 

raportate de diplomatul român la un context mai larg de cooperare economică, menită a 

netezi, chiar a susţine interesele celor trei parteneri în cooperarea pe plan politic european. 

El ţinea să sublinieze, în acest sens, că: „Asocierea eforturilor este metoda pe care o ordonă 

interesul general şi interesele noastre particulare. Această asociere trebuie să fie 

desăvârşită şi să nu împartă Europa Centrală în blocuri rivale. Cu cât Mica Înţelegere îşi va 

dovedi mai bine vitalitatea ei economică, cu atât mai uşoare vor fi pentru ea acordurile 

respectând adevăratele ei interese cu celelalte ţări din Europa Centrală.”23 

Nicolae Titulescu imagina şi o Uniune Economică Dunăreană, la temelia căreia, 

dacă nu putea aşeza o uniune vamală, preconiza cel puţin posibilitatea de a se recurge la 

acorduri preferenţiale pe bază de contingente stabilite de comun acord între părţile 

interesate. Asemenea acorduri ar fi trebuit să fie negociate între statele din zonă fără 

amestecul Marilor Puteri, iar surplusurile de produse nerealizate pe piaţa acestei Uniuni 

fiecare stat putea să le plaseze pe alte pieţe.24 

Şi în construcţia Înţelegerii Balcanice (Antanta Balcanică), creată în 1934 cu 

participarea României, Iugoslaviei, Greciei şi Turciei, Titulescu a căutat să aşeze la temelie 

aceleaşi principii de colaborare economică / de diplomaţie economică. Cel puţin aşa reiese 

                                      
21 Ibidem, p. 516-517. 

22 Nicolae Titulescu, Discursuri, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 426. 

23 Ibidem, p. 426-427. 

24 Vasile Malinschi, op. cit., p. 153. 
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din conţinutul cuvântării sale rostite cu prilejul semnării la Atena, la 9 februarie 1934, a 

Pactului acestei noi alianţe regionale, când afirma că: „Ideea care ne-a călăuzit pe noi, 

făuritorii Înţelegerii Balcanice, este simplă. Noi suntem dornici de pace. Dar ştim că pacea 

îşi are izvorul său în stabilitatea pe care un stat o caută nu în interesul său egoist, ci în 

interesul general, este stabilitatea frontierelor sale... Securitatea, înţelegerea, asociaţia, 

integrarea, iată cele patru coloane ale templului pe care l-am ridicat astăzi păcii, punându-

ne semnătura pe Tratatul de la Atena.”25 

Cum bine se ştie, atât Mica Înţelegere, cât şi Înţelegerea Balcanică se întemeiau, în ceea 

ce privea principiile de organizare şi ţelurile urmărite, pe principiile Societăţii Naţiunilor şi pe 

rolul Franţei în Europa postbelică, în legătură cu misiunea acesteia din urmă Nicolae Titulescu 

declarând: „Franţa a făcut din cooperarea internaţională metoda ei de lucru preferată. Mica 

Înţelegere a urmat-o şi o va urma cu fidelitate în toate eforturile ei pentru a apropia popoarele. 

Politica noastră consistă, în adevăr, în a insera activitatea ţărilor noastre într-o vastă reţea de 

state animate de acelaşi ideal în aşa fel încât, fără a sacrifica nimic din interesele noastre 

naţionale, acţiunea noastră să fie în mod constant subordonată interesului general. Acesta este 

fundamentul Micii Înţelegeri, aceasta este geneza Înţelegerii Balcanice.”26 

Că aşa stăteau lucrurile o arată faptele diverse, între care: Statutul Consiliului 

Economic Consultativ al Înţelegerii Balcanice, adoptat în noiembrie 1934 la reuniunea de la 

Ankara, cu patru secţii (română, elenă, turcă, iugoslavă), fiecare secţie având în componenţa 

ei câte cinci delegaţi, specialişti, tehnicieni şi experţi pentru realizarea de studii şi 

recomandări în probleme ca: politica comercială, în general, probleme agricole, probleme 

industriale, probleme financiare, de credit şi colaborare între băncile centrale, de emisiune.  

În plus, faţă de programul Consiliului Economic al Micii Înţelegeri, se preconiza 

înfiinţarea unei Bănci Balcanice comune. Cât priveşte preocupările privind colaborarea 

economică, acestea erau subordonate ţelului politico-militar fundamental în epocă, acela 

de apărare în faţa revizionismului internaţional.  

Către sfârşitul carierei sale diplomatice, pe 11 iunie 1936, Titulescu declara, într-un 

discurs rostit la deschiderea conferinţei presei din Ţările Înţelegerii Balcanice, că: „În 

cadruri (sic!) deosebite, Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică urmăresc scopuri identice. 

Prin suprapunerea celor două Înţelegeri, pacea are de la Praga la Ankara 70 milioane de 

soldaţi. Dar, fiindcă iubim pacea, nu suntem pacifişti orbi. Ştim că, spre a menţine pacea, 

nu este mijloc mai sigur decât pregătirea pentru război şi afirmarea, la timp util, că, dacă 

va fi nevoie, nu ne e frică să-l facem.”27 

                                      
25 Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, p. 547. 

26 Cf. Gheorghe Buzatu (coord.), Titulescu şi strategia păcii..., Editura Junimea, Iaşi, 1982, p. 331. 

27 Nicolae Titulescu, op. cit., p. 772. 
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Dar frontul păcii, în concepţia lui Titulescu, trebuia să fie cât mai amplu posibil şi a 

considerat adesea că din acesta nu trebuie să lipsească fosta URSS. El a şi acţionat cu tenacitate 

pentru reluarea relaţiilor politico-diplomatice şi economice dintre Bucureşti şi Moscova.  

Iar când acest fapt a devenit realitate, Titulescu putea să declare că: „Mica Antantă, Antanta 

Balcanică şi alianţa noastră cu Franţa constituie baza politicii noastre externe. Prietenia României cu 

URSS, ca şi prietenia dintre URSS şi Franţa garantează funcţionarea normală a acestor alianţe, care 

nu sunt îndreptate împotriva nimănui, dar care, dimpotrivă, reprezintă cea mai mare chezăşie a 

păcii în această parte a Europei unde sunt situate ţările noastre.”28 

Eforturile lui Titulescu de a conferi Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice o substanţă 

economică reală şi cât mai consistentă posibil şi-au găsit aprobarea şi susţinerea nu numai din 

partea guvernului a cărui diplomaţie economică o promova, dar şi a Parlamentului, pe care îl 

informa despre cum înţelegea să pună în operă o asemenea orientare la puţin timp după crearea 

Consiliului Economic Consultativ al Micii Înţelegeri (februarie 1933), cu sublinierea că acestei 

alianţe îi lipsise aşa ceva.  

Un an mai târziu, Pactul Înţelegerii Balcanice, aşa cum am precizat deja, prevedea de la 

început un Consiliu Economic Consultativ, menit a acţiona pentru apropierea strânsă şi colaborarea 

tot mai rodnică în plan economic a statelor din Balcani, despre care Titulescu afirma că, astfel, „dacă 

pentru securitate Tratatul de la Atena este un punct de sosire, pentru viaţa interbalcanică el 

constituie un punct de plecare”.29 

Acţionând cu convingerea că trebuie să se asigure un fundament economic solid înţelegerilor 

politice regionale, Titulescu ţinea să sublinieze apăsat că o asemenea orientare a diplomaţiei 

economice româneşti şi a partenerilor săi de dialog trebuia organic îmbinată cu libertatea fiecărui 

stat membru de a participa nestingherit la ansamblul relaţiilor economice internaţionale şi să se 

evite astfel împărţirea Europei în blocuri rivale.  

De unde şi precizarea pe care o făcea ministrul român al Afacerilor Străine după 

reorganizarea Micii Înţelegeri, în februarie 1933 şi tot în faţa Parlamentului (16 martie 1933), când 

spunea: „Cu privire la acordurile economice, ţin să declar Parlamentului că nu a intervenit nici o 

schimbare de nici un fel în relaţiunile noastre cu toate statele, fără distincţiune. Vom colabora cu ele 

în viitor, ca şi în trecut. Libertatea noastră nu este stânjenită.”30 

De reţinut şi ideea, relevantă pentru diplomaţia economică titulesciană, că organizaţiile 

regionale, cum era Mica Înţelegere şi cum avea să fie şi Înţelegerea Balcanică, nu trebuiau să fie 

grupări economice închise. El considera că, în concretizarea ei, cooperarea economică regională 

trebuia să se întemeieze „pe nobila obligaţie a respectării dreptului celuilalt, în astfel de măsură încât 

cei care sunt membrii ei nu au cu acest titlu mai mult drept decât cei care nu sunt încă membri.”31  

                                      
28 Titulescu, notre contemporain, Les Éditions Nagel, Paris, 1982, p. 73. 

29 Vezi Cristian Popişteanu, România şi Antanta Balcanică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 193. 

30 Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, p. 481. 

31 Idem, Discursuri, p. 7. 
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Iar în virtutea unui asemenea principiu, Nicolae Titulescu, în aprilie 1934, prin cuvântul de 

deschidere a sesiunii de la Bucureşti a lucrărilor Consiliului Economic al Micii Înţelegeri, cerea celor 

prezenţi activitate practică, intensificarea schimburilor economice dintre statele membre, dar şi 

extinderea colaborării cu celelalte state, îndeosebi din Centrul Europei: „Europa Centrală – spunea 

el cu prilejul amintit –, trebuie să iasă din marasmul economic în care se zbate de ani îndelungaţi. 

Asocierea eforturilor este metoda impusă de interesul general şi de interesele noastre particulare. 

Această asociere trebuie să fie completă şi să nu împartă Europa Centrală în blocuri rivale”.32 

Din aceeaşi perspectivă principială de diplomaţie economică, Titulescu a militat pentru 

apropierea şi colaborarea economică, cât mai intensă posibil, între statele riverane Dunării, făcând 

însă o delimitare netă între „Planul Tardieu” din 1932, cu sugestiile sale confuze privind crearea unui 

„teritoriu economic unitar”, confederat, în zona Europei Centrale şi colaborarea economică propriu-

zisă, ce trebuia să fie realizată mai ales că „o colaborare economică strânsă între statele Europei 

Centrale – după cum declara el în 1934 sub cupola Camerei Deputaţilor –, este unica soluţiune 

pentru a îmbunătăţi situaţia Bazinului Dunărean şi a readuce prosperitatea în limita posibilului. 

Suntem gata să facem acţiunea necesară în acest sens, la orice moment. Trebuie să ne ferim, însă, cu 

orice chip de soluţiuni artificiale şi, în special, de împărţirea Europei Centrale în blocuri rivale.”33 

În context, se impune şi menţiunea că atunci când Titulescu insista asupra priorităţii 

intereselor regionale, a ceea ce era Europa şi interesele ei, nu pierdea din vedere că, odată, în viitor, 

cooperarea economică europeană va trebui să devină, la rândul ei, componenta unei cooperări mai 

largi, la scară mondială.  

Unei asemenea idei i-au fost consacrate de către Titulescu mai multe intervenţii, ca 

reprezentant al României la Societatea Naţiunilor, în cadrul lucrărilor unei Comisii de studii vizând 

crearea Uniunii Europene, şi aceasta în ianuarie 1931, în plină perioadă de desfăşurare a marii crize 

economice din 1929-1933.  

El spunea cu acel prilej: „Şi eu cred că nu sunt zece probleme economice, ci una singură şi că 

aceasta este o problemă mondială. După părerea mea, de altfel am spus aceasta, va veni o zi în care 

această problemă mondială va trebui tratată de o conferinţă mondială. Dar această conferinţă 

mondială este o operă a viitorului.”34  

O viziune profetică, poate, pe care o delegaţie guvernamentală română avea s-o evoce 

mai târziu, în 1964, când prima conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi 

Dezvoltare îşi desfăşura lucrările la Geneva, acolo unde marele diplomat român o anticipase. 

                                      
32 Idem, Documente diplomatice, p. 551. 

33 Idem, România şi revizuirea tratatelor, Bucureşti, 1934, p. 73. 

34 Idem, Documente diplomatice, p. 356. 



162 

Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Seria Istorie – Serie nouă, Anul 3, Nr. 3-4, 2012, p. 162- 

ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343 (print) 

 

 

UN ASPECT AL ACTIVITĂŢII SSI: IDENTIFICAREA CODULUI 

UTILIZAT DE CĂTRE LIDERII LEGIONARI 

 

Mr. lect. univ. dr. Mihai ŞERBAN 

 

 

 

Abstract: 

 

Keywords: 

 

Cuvinte-cheie: 

 

 

 

După ce Ion Antonescu a fost investit, de către regele Mihai, cu depline puteri 

pentru conducerea statului român, la 6 septembrie 1940, s-au intensificat negocierile în 

scopul formarea unui nou guvern. Concomitent, Mihail Moruzov este îndepărtat de la 

conducerea Serviciului Secret de Informaţii1. Generalul Antonescu ştia că izolarea sa la 

Mănăstirea Bistriţa se datora şi acţiunilor informative coordonate de Moruzov, intuind 

faptul că nu se putea baza pe loialitatea şefului S.S.I.  

Iuliu Maniu şi Constantin I. C. Brătianu nu au acceptat ca Partidul Naţional 

Ţărănesc şi Partidul Naţional Liberal să participe la guvernare, fapt care a impus ca venirea 

legionarilor la guvernare să fie inevitabilă.  

După negocierile dintre Ion Antonescu şi Horia Sima, la 14 septembrie 1940, prin 

Decret-lege România a fost proclamată Stat Naţional Legionar, Mişcarea Legionară era 

singura mişcare recunoscută în cadrul noii formaţiuni statale, generalul Antonescu era 

numit Conducătorul Statului Naţional Legionar, iar Horia Sima era Conducătorul Mişcării 

Legionare. 

                                           
 Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Bucureşti; Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea 

de Istorie; e-mail: dunarea8@yahoo.com. 

1 Arestat, Moruzov a fost asasinat în noaptea de 26/27 noiembrie 1940, în celula nr. 1 de la Jilava, în timpul rebeliunii 

legionare. 
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În aceeaşi zi, în cadrul guvernului nou format, generalul Ion Antonescu ocupa 

funcţia de Conducător al Statului, Preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru al 

Apărării Naţionale. 

Trebuie evidenţiat faptul că în cadrul Serviciul Special de Informaţii2 (sub 

conducerea lui Eugen Cristescu3), la nivelul Secţiei II Contrainformaţii, activa o structură 

care monitoriza activităţile legionarilor, Grupa „Legionară”. Informaţiile astfel obţinute 

erau furnizate generalului Ion Antonescu, atât prin intermediul buletinelor zilnice cât şi 

prin promovarea unor note speciale, care nu intrau în circuitul de evidenţe al S.S.I.  

Într-o notă specială având clasificarea „Secret”, elaborată şi promovată de către 

agentul care utiliza numele conspirativ Ştefănescu Vasile4, se preciza că o sursă umană 

secretă aflată în legătura respectivului cadru al S.S.I. a identificat cheia utilizată iniţial 

pentru comunicatele secrete dintre liderii „mişcării cuziste”5 apoi pentru codificarea 

legăturilor dintre reprezentanţii de seamă ai Mişcării Legionare.  

Se remarcă faptul că acel cod, numit „cifru în grilă”, era asemănător cu semnul 

electoral al Gărzii de Fier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 A fost înfiinţat prin Decretul nr. 3.813 din 19 noiembrie 1940. 

3 Numit la conducerea Serviciului prin Decretul nr. 157.357 din 12 noiembrie 1940. 

4 Arhiva S.R.I., Fond Documentar, dosar nr. 4.703, f. 54-60. 

5 A. C. Cuza, profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi, în 1923 înfiinţează Liga Apărării Naţional Creştine, 

care în 1935 fuzionează cu Partidul Naţional Agrar, al lui Octavian Goga, formând Partidul Naţional Creştin. 
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Aşa cum era de aşteptat, cu timpul, cifrul s-a perfecţionat, devenind: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acest mod, valorile respective erau indicate astfel6: 

 

 

 

 

 

 

Este astfel evident că cifrul are diferite valori, fiind mobil, după dorinţă, utilizându-

se cifre sau litere. Perfecţionat şi mai mult, cifrul acesta devine, treptat, ceea ce urmează7: 

 

Deoarece acum rămân numai 9 (nouă) valori, dacă cifric ajung, alfabetic însă, nu. 

De aceea ele se multiplică cu 3 (trei), conform locului (poziţiei) pe care punctul îl ocupă în 

                                           
6 Arhiva S.R.I., Fond Documentar, dosar nr. 4.703, f. 54-60. 

7 Ibidem.  
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casetă. Locul 1, 2 sau 3, astfel caseta 1, figura 1, va avea 3 puncte cu valorile A, B, C, ca mai 

jos8.  

 

 

Astfel perfecţionat, cifrul a devenit cu valori complet ascuns (substituite) prin 

semne (cifre, litere, desene, simboluri, puncte). 

Cifrul a devenit complet „acoperit”, cifrajul făcându-se destul de lesne cu grila în 

faţă şi destul de repede. El se poate şi uşor manevra.  

Simplificat astfel, sistemul devine greu de descifrat dacă nu se cunoaşte 

mecanismul. El poate fi complicat prin schimbarea valorilor, transpoziţia, substituţia lor. 

Pe lângă toate aceste elemente de ordin tehnic, care aveau menirea de a secretiza 

comunicarea, din punct de vedere grafologic, erau utilizate şi sisteme de legătură 

impersonală care conspirau atât identitatea persoanei care ascundea într-un loc stabilit în 

prealabil, anumite mesaje, cât şi pe aceea a celui care ridica mesajul. 

Toate aceste mijloace secrete, specifice activităţilor clasice de intelligence, au permis 

legionarilor să acţioneze timp îndelungat fără ca autorităţile statului să poată interveni 

eficient, în mod constant, împotriva reprezentanţilor extremei dreapta. 

 

                                           
8 Ibidem. 
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Motto: Comunitatea informativă a oricărui stat, de jure sau de 

facto constituie o stare de fapt a cărei utilitate nu poate fi 

contestată, iar Serviciile şi structurile care formează comunitatea 

informativă a unui stat reprezintă o parte constitutivă a puterii 

democratice. 

 

 

 

Abstract: Tradition and actuality in the organizing and functioning of the Romanian community of 

information. The objectives of an “intelligence community” in a democratic society, the need for 

information of their beneficiaries/users, the subordination of their activity to national interests, conjugated 

with international ones, adequate means of ensuring fundamental rights and liberties of citizens, the limits 

of assuming legal responsibility, the achievement of state security without hindering citizens’ rights and 

freedoms, the recruitment and training of personnel etc., are designated by the specialized legislation, 

which defines them as public authorities and institutions of the state of law. The process of adaptation to 

the context of security and enhancement of risk and threat anticipation capacities is supported, in any 

democratic state, by the legislative framework. As an organization, but also as an integrated system of 

institutions, “the community of information” comprises the totality of autonomous structures or 

departments of information, with tasks of searching for it, gathering it and transmitting it, based on 

competences, structures or security services, with their own intelligence establishments, but also with 

structures specialized in specific types of activities. The adaptation of the Intelligence and Security Services 

to the new challenges of the millennium, the creation of new structures of information specialized on types 

of threats, which should respond to swift changes in the configuration of asymmetrical threats, implies the 

efficient functioning of the National Community of Information, which may represent a proficient 

mechanism of fighting these perils. A laborious activity of structural reforms but also in the theoretical 

conception, especially in the police law the information community of Romania gradually formed itself 

with the scope of protecting interests of national-state security. This was formed from the Supreme Defense 

Council (CSAT), Specialized structures of the Ministry of Internal Affairs (Police Division of General Safety, 

General Inspectorate of the Gendarmerie and Police Prefecture of the Capital) Information Services of the 

Ministry of National Defense (Second Division of the General Staff and Romanian Army Secret Service). 

Although there have not been mechanisms of institutionalized cooperation or legal provision to regulate the 
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information exchange between different state institutions with attributions in the field, some personalities 

in charge of the information services were aware of the necessity and importance of this proceeding for 

enhancing efficiency and promptness, eliminating overlapping and avoiding the dissipation of available 

informative resources. But, despite the extremely unfavorable external and internal context, not only did 

the Romanian informational flow of informative structures remain uninterrupted, but on the contrary, 

through the professionalism and devotement of employees, the structures continued to provide the state’s 

leadership with necessary intelligence required by the groundwork of the decisional process.  To conclude, 

an advanced functioning of the National Community of Information (CNI) it would be necessary: - 

consulting specialists on the issue of efficient forming and functioning of the CNI (professors and 

researchers in the field, officers and information analysts, jurists, parliamentarians, and other 

representatives of the Romanian society; - eliminating inconsistencies, inadvertencies of some texts within 

the legislation concerning national security, direction in which we propose using terms and provisions 

from the National Doctrine of Information to ensure the legal framework for the NCI’s functioning;  - 

studying the possibility of ensuring the CNI management and coordination by a Council of National 

Security, organism of leadership and planning of the System of National Security, with permanent activity, 

which would regulate the efficient functioning of CNI. Key words: Supreme Defense Council (CSAT), 

Council of National Security, System of National Security, National Community of Information, system, 

information services, structures of coordination, management and control. 

  

Keywords: community of information, Intelligence Services, integrated system of institutions, 

organization, Security. 

 

Cuvinte-cheie: comunitate informativă, organizaţie, securitate, servicii de informaţii, sistem integrat de 

instituţii. 

 

 

 

I. Comunitatea de informaţii între noţiune şi concept 

 

Misiunile „comunităţii de informaţii” într-o societate democratică, nevoile de 

informaţii ale beneficiarilor/utilizatorilor acestora, subordonarea activităţii lor intereselor 

naţionale, conjugate cu cele internaţionale, modalităţile adecvate pentru asigurarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, limitele angajării competenţelor 

legale, realizarea securităţii statului fără a leza drepturile şi libertăţile cetăţenilor, 

recrutarea, pregătirea şi instruirea personalului etc., sunt conferite de legislaţia în materie, 

care le defineşte ca autorităţi publice şi instituţii ale statului de drept. Procesul de adaptare 

la contextul de securitate şi de sporire a capacităţii de anticipare a riscurilor şi 

ameninţărilor este susţinut, în fiecare stat democratic, de cadrul legislativ. 

Legea stabileşte care sunt competenţele, obiectivele şi misiunile, iar autorităţile 

politice, alese în mod liber de societate, îşi asumă responsabilitatea politică a activităţii lor, 

ţinând seama de consecinţele pe care le pot avea acţiunile specifice în interiorul sau în 

exteriorul statului. 

Fundamentul legal pe care se desfăşoară, în prezent, activitatea de informaţii, 
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favorizează gradul de deschidere mai mare spre societatea civilă şi spre reprezentanţii săi. 

De aceea, atât instituţiile abilitate în materie de securitate, cât şi societatea civilă 

conştientizează faptul că fiecare ,,comunitate de informaţii” trebuie să dispună de 

mecanismele legale necesare pentru a putea preveni ameninţările înainte ca acestea să se 

materializeze în agresiuni la adresa statelor, comunităţilor şi cetăţenilor acestora.  

Preocupările pentru funcţionarea performantă a unei comunităţi de informaţii sunt 

tot mai frecvente în statele din spaţiul euroatlantic. 

În acest context, pe de o parte se poate vorbi despre necesitatea exploatării cât mai 

unitare şi pragmatice a unor resurse umane şi materiale din ce în ce mai importante, 

evitând paralelismele şi suprapunerile, care se manifestă încă frecvent, iar pe de altă parte, 

de o funcţionare performantă, a comunităţii de informaţii, care este menită să asigure o 

cooperare eficientă între toate serviciile şi organismele cu atribuţii în domeniul culegerii de 

informaţii  

Serviciile şi structurile care formează comunitatea informativă a unui stat 

reprezintă o parte constitutivă a puterii democratice1, iar rolul unei comunităţi 

informative performante este acela de protecţie a naţiunii, a colectivităţii şi a indivizilor ce 

o compun împotriva ameninţărilor interne şi externe. Aceasta, presupune obţinerea unui 

flux informaţional necesar fundamentării unei anumite viziuni asupra viitorului şi 

cunoaşterea exactă a locului pe care se doreşte să le aibă o ţară în lume2. 

 

1. Definirea conceptului comunitate de informaţii 

Sintagma „comunitate de informaţii” aparţine sistemului politic anglo-saxon, 

dezvoltat de marile puteri europene, după modelul Angliei, la începutul secolului al XIX-

lea. Ea reprezintă un ansamblu ce funcţionează ca sistem (sub-sistem) al domeniului 

securităţii cu funcţii de coordonare, planificare şi gestionarea informaţiilor de securitate 

necesare apărării valorilor şi intereselor unei naţiuni.  

Deşi există un model recunoscut şi general acceptat, fiecare stat suveran poate 

dispune astăzi de propria „comunitate de informaţii”, construită în funcţie de capacitate, 

interese şi propria identitate naţională. De aceea, în actualul context geopolitic şi 

geostrategic, fiinţează comunităţi de informaţii, care au principii comune de organizare şi 

funcţionare, dar şi caracteristici specifice, date de obiectivele pe care le urmăresc, de 

modalităţile de realizare a acestora, precum şi de caracterul imprimat procesului 

informaţional.  

Ca organizaţie, dar şi ca sistem integrat de instituţii, „comunitatea de 

informaţii”cuprinde totalitatea structurilor autonome sau departamentale de informaţii, 

                                                 
1 Opinia aparţine lui Claude Silberzahnm, fost şef al Serviciului Secret francez (Direction Generale de la Securite Exterieure) în 

perioada 1989-1993, cf.Claude Silberzahn, Lean Guisnel, Au Coeur du secret, Paris, 1995, p. 2. 

2 Ioan Bidu, Cristian Troncotă, Coordonate de Securitate , editura ANI; Bucureşti , 2005 p. 250. 
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cu componente de căutare, culegere, analiză şi transmitere a acestora, în funcţie de 

competenţe, structuri sau servicii de securitate, cu organisme proprii de informaţii, dar şi 

cu structuri de specialitate în activităţi specifice3. 

De regulă, o „comunitate de informaţii” a unui stat este coordonată direct de şeful 

statului (preşedintele) sau şeful executivului (primul-ministru), ale căror prerogative 

implică şi răspunderea nemijlocită pentru organizarea şi executarea măsurilor specifice 

legate de securitatea naţională. Pentru coordonarea acesteia, şeful statului sau al 

executivului dispun de organisme consultative, care poartă denumiri diferite, de la stat la 

stat (comitet de consilieri, grup de cooperare, comisie de coordonare a informaţiilor, 

consiliu de securitate etc.). 

Organismul specializat în coordonarea comunităţii de informaţii participă 

nemijlocit la exercitarea autorităţii de securitate naţională şi coordonează permanent 

factorii de decizie politico-militară, elaborează documente informative pentru beneficiarii 

legal abilitaţi, precum şi analize şi prognoze privind ameninţările şi pericolele pentru 

securitatea naţională, fiind autorizat, în acelaşi timp, să susţină şi să promoveze interesul 

naţional în cadrul dialogurilor cu structurile similare din alte state. 

Conducerea executivă nemijlocită aparţine unor organe colective specializate, cu 

drept de decizie în materie de „intelligence” sau unei singure persoane, care este 

desemnată/numită, independentă, sau dintre şefii celei mai importante componente ale 

acesteia. 

Din conducerea operativă a unei comunităţi de informaţii face parte şi consilierul 

principal al şefului statului şi/sau executivului în materie de informaţii privind securitatea 

naţională. 

Un astfel de sistem este coordonat de obicei de către cel mai înalt demnitar al 

statului respectiv (preşedinte sau prim-ministru), condus nemijlocit de organe colective 

sau de un coordonator al Serviciilor Naţionale de Informaţii („Director of National 

Intelligence”, cum este cazul SUA) sau de şeful principalului serviciu de informaţii din acel 

stat, fiind controlat de Parlament şi societatea civilă prin mecanismele oferite de sistemul 

democratic de organizare socială4.  

O primă consacrare oficială a termenului de comunitate de informaţii/ informativă 

a fost dată de „Legea Securităţii Naţionale a SUA“ (National Security Act of 1947), cu 

prilejul reorganizării sistemului informativ al SUA, după Al Doilea Război Mondial. În 

accepţiunea acestei legi, prin comunitate informativă s-a desemnat, pe de o parte, 

                                                 
3 Tănase Tiberiu, Elena-Maria Nicolae, Comunitatea de Informaţii - Expresie a nevoii de coordonare a Structurilor 

Informative ale Sistemului Securităţii Naţionale, în Volumul III, România în Contextul Politicii de Securitate 

Europeană, A XII – a sesiune de Comunicări Ştiinţifice – 2006, p. 147.  

4 Tiberiu Troncotă, Necesitatea înfiinţării unei reale Comunităţi de Informaţii în România. A X-a sesiune de comunicări 

ştiinţifice. Securitate şi Siguranţă naţională. Concepte şi doctrine în modernism. Editura ANI 2004, pag.78-79. 
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ansamblul structurilor informative naţionale, iar, pe de altă parte, funcţiile comune şi 

sistemul central de integrare şi coordonare a acestora.5 

În ţara noastră noţiunea ,comunitate informativă a fost utilizată pentru prima dată 

în legea nr. 1/ din 6 ianuarie 1998 privind organizarea şi funcţionarea SIE, în care la art. 4 

stipulează că „pentru asigurarea unei politici unitare şi coerente a comunităţii 

informative în plan extern , SIE conlucrează cu ministere, instituţii publice şi alte 

persoane juridice”.6 

Un al doilea text care a conţinut referiri la această noţiune este Strategia de 

Securitate a României din 1998, care prevedea... În secţiune Modalităţi de acţiune pentru 

asigurarea securităţii naţionale a României necesitatea „dezvoltării cooperării în cadrul 

comunităţii informative în vederea apărării şi promovării intereselor naţionale”.7 

În ceea ce priveşte România există o tradiţie în funcţionarea unei comunităţi de 

informaţii anterioară altor altora din state democrate cu vechi tradiţii în organizarea şi 

funcţionarea serviciilor de informaţii .  

 

II. Colaborarea SSI cu Serviciul de Centralizare al Informaţiilor din 

cadrul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri 

 

Ca important mijloc de obţinere şi mai ales de verificare a informaţiilor, dar care 

reflectă în acelaşi timp şi o situaţie de normalitate între serviciile şi structurile specializate 

ale statului, ori între acestea şi instituţii similare din alte ţări – pe probleme de interes 

comun – cooperarea şi schimbul de informaţii are vechi tradiţii, atestate documentar, în 

istoria serviciilor secrete româneşti. 

Astfel, printr-o laborioasă activitate de reforme structurale dar şi în con-cepţia 

teoretică, mai ales în dreptul poliţienesc s-a format treptat comunitatea de informaţii a 

României cu rol de apăra interesele de securitate naţionale – statală. Aceasta era formată 

din Consiliul Superior al Apărării Ţării (CSAT), Structurile specializate ale Ministerului 

de Interne (Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale, Inspectoratul General al 

Jandarmeriei şi Prefectura Poliţiei Capitalei) Serviciile de Informaţi ale Ministerului 

Apărării Naţionale (Secţia a II-a din Marele stat Major şi Serviciul Secret al Armatei 

române ).8 

 

                                                 
5 Ioan Bidu, Cristian Troncotă, Coordonate de Securitate, editura ANI; Bucureşti, 2005 p. 248. 

6 Legea nr. 1 din 6 ianuarie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, Monitorul Oficial 

nr. 7 din 12 ianuarie 1998; 

7 Apud, Lionede Ochea Comunitatea de informaţii a României, Tradiţie şi Modernitate, Editura Paco, Bucureşti, 2005, p 

45. 

8 Cristian Troncotă, Istoria Serviciilor secrete româneşti, de la Cuza la Ceauşescu, p. 108. 
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1. Consiliul Superior al Ţării (CSAT) 

Această structură importantă de coordonare a structurilor informative româneşti s-

a constituit prin decretul nr. 999 din 13 martie 1924 având ca principală atribuţie de a 

examina, coordona şi soluţiona toate chestiunile relative la apărarea naţională.9 

CSAT – funcţiona sub conducerea regelui României se întrunea periodic la Marele 

Stat Major având ca principală sarcină reorganizarea armatei, poliţiei, jandarmeriei, 

siguranţei naţionale şi a altor instituţii adiacente precum: justiţia militară, legislaţia de 

proceduri speciale în materie de ordonanţe în stat şi serviciile de informaţii.  

 

2. Serviciul Special de Informaţii 

Prin cele trei reorganizări care au avut loc în noiembrie 1940,10 ianuarie 194211 şi 

aprilie 1943,12 S.S.I. a suferit profunde transformări structurale, de efectiv dar şi de 

concepţie, fapt ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că iniţiatorul şi realizatorul lor, Eugen 

Cristescu,13 poate să fie considerat de către istoria serviciilor secrete româneşti drept un 

adevărat reformator, demn continuator al operei începute de predecesorul său, Mihail 

Moruzov.14 Opera de reconstrucţie a Serviciului a fost iniţiată şi derulată în condiţiile unei 

puternice presiuni a evenimentelor politice interne şi internaţionale. În timpul lui 

Cristescu, S.S.I. a fost conceput şi reorganizat ca un serviciu de informare generală, sub 

ordinele şi directivele Conducătorului Statului, Mareşalul Ion Antonescu .15 

Trebuie menţionat că actul de la 23 august 1944 rămâne un moment de referinţă 

pentru istoria României, cu influenţe semnificative şi asupra activităţii Serviciului Special 

de Informaţii. 

                                                 
9 Ibidem p. 108 

10 Prima reorganizare a Serviciului Special de Informaţii( noiembrie 1940) Una din primele măsuri organizatorice 

întreprinse de generalul Ion Antonescu, după numirea în funcţia de preşedinte al Consiliului de Miniştri, a constat în 

emiterea, pe 8 septembrie 1940, a Decretului-lege nr. 3083, prin care a transferat Serviciul Special de Informaţii10 din 

subordinea ministrului Apărării Naţionale în „subordinea directă a Conducerii Statului Român”. 

11Noua organizare a fost determinată de necesitatea adaptării structurilor Serviciului Secret la noile cerinţe politico-diplomatice 

şi militare ale statului român. 

cf. Cristian Troncotă, Omul de taină al mareşalului, Editura Elion, Bucureşti, 2005 p. 191. 

12Mareşalul Ion Antonescu a emis un nou decret-lege pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului Special de 

Informaţii,12 care devine „un serviciu investit cu informaţia generală ce interesează conducerea Statului”, fiind condus de 

un Director general, ajutat de un subşef. Noua lege prevedea la art. l că SSI „este un serviciu public, însărcinat cu 

informarea generală a conducerii statului“, cu primă consecinţă recunoaşterea oficială a Serviciului şi renunţarea la 

caracterul secret al organizării acestuia de până atunci. Mai mult, Serviciul nu mai era un organ de informare personală a 

cuiva (Conducătorul statului - Mareşalul Ion Antonescu), ci devenise un organ de informare a conducerii statului. 

13 Date privind biografia , dar şi activitatea sa în calitatea de director în Cristian Troncotă, Omul de taină al mareşalului, 

Editura Elion, Bucureşti, 2005 p. 13- 133, Cristian Troncotă, Istoria Serviciilor secrete româneşti, de la Cuza la 

Ceauşescu, p. 298-300. 

14 Vezi pe larg Cristian Troncotă, Mihail Moruzov şi frontul secret, Editura Elion, Bucureşti, 2004. 

15 Apud Leonede Ochea, op. cit. 99). 
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După semnarea la 12 septembrie 1944 a Armistiţiului de la Moscova, presa 

politizată a lansat atacuri virulente împotriva SSI, calificându-l drept „Gestapo românesc”, 

solicitând dezmembrarea sau chiar desfiinţarea acestuia. Din păcate, puncte de vedere 

similare au fost susţinute şi de unii reprezentanţi ai instituţiilor statului, printre care 

ministrul Afacerilor Externe şi ministrul Afacerilor Interne. 

Cu toate acestea, în noul climat politic, SSI a fost supus la două reorganizări 

succesive, în conformitate cu prevederile Convenţiei de Armistiţiu. 

La 15 septembrie 1944, prin Decretul-lege nr. 1695, Serviciul Special de Informaţii a 

fost trecut în subordinea Secţiei a II-a a Marelui Stat Major, din 

24 octombrie 1944 schimbându-i-se şi denumirea în Serviciul de Informaţii al 

Ministerului de Război (SIMR).16 

Secţia a III-a de legătură cu serviciile de informaţii străine a fost desfiinţată, fiind 

înlocuită cu un birou care asigura legăturile cu Comisia Aliată de Control. 

a) Secţia de Informaţii, care coordona activitatea Frontului de Vest şi a Frontului de 

Sud, avea misiunea de a culege date cu privire la amplasarea şi activitatea trupelor 

germane şi maghiare, destinate Comandamentelor român şi Aliat. 

b) Secţia II Contrainformaţii a funcţionat cu structura anterioară, singura 

modificare constituind-o desfiinţarea Grupei Comuniste, al cărui personal militar şi civil a 

fost încadrat în Grupa Specială, o structură informativă acoperită ce nu figura în 

organigrama oficială.17 

Printre atribuţiile noii structuri s-au numărat:  

 supravegherea activităţii politice a sovieticilor legată de România 

şi Bulgaria; 

  cunoaşterea activităţii cadrelor Centralei din Moscova pe teritoriul României, 

precum şi a acţiunilor întreprinse de NKVD, prin agenţii dirijaţi şi rezidenţi din Moscova; 

 monitorizarea modului de comportare a trupelor sovietice faţă de autorităţile 

româneşti şi populaţia civilă; 

 cunoaşterea planurilor sovieticilor cu privire la România; 

 identificarea metodelor şi mijloacelor de comunicare a statului român. 

c) Secţia contraspionaj a primit sarcina de a identifica şi aresta agenţii lăsaţi pe 

teritoriul României de serviciile de informaţii germane şi maghiare, precum şi de a 

supraveghea funcţionarii societăţilor cu capital german şi maghiar de pe întreg teritoriul 

ţării. 

d) Secţia contraspionaj şi-a păstrat organizarea anterioară, fiind însărcinată cu 

supravegherea întreprinderilor industriale şi a depozitelor de materiale ce interesau 

Armata (rafinării, depozite de muniţii şi armament etc.). 

                                                 
16 Apud, Lionede Ochea, op. cit. 37. 

17 Apud, Lionede Ochea, op.cit. p. 38. 
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Cu excepţia Secţiei juridice, care a fost scoasă de sub jurisdicţia SSI şi trecută sub 

autoritatea Ministerului de Război, toate celelalte secţii din organigrama SSI şi-au 

menţinut structura şi atribuţiile anterioare. 

Ca o consecinţă directă a instaurării guvernului Petru Groza, prin Decizia 

ministerială nr. 79 din 27 aprilie 1945 SIMR a fost trecut în subordinea Preşedintelui 

Consiliului de Miniştri şi redenumit Serviciul Special de Informaţii. Sub conducerea lui 

N.D. Stănescu, un funcţionar SSI pe care comuniştii reuşiseră să-l „atragă la colaborare”, 

serviciul a suferit o reorganizare drastică. Secţiile I Informaţii şi II Contrainformaţii, 

ultima incluzând fostele secţii de Contraspionaj şi Contrasabotaj, reduse la dimensiunea de 

birouri. 

Cele mai semnificative mutaţii s-au înregistrat la nivelul Secţiei II, 

în cadrul căreia au luat naştere centre contrainformative speciale pentru Ardealul de Nord 

(Cluj), Ardealul de Sud (Sibiu) şi Banat (Timişoara). În restul teritoriului au funcţionat, pe 

lângă Secţia a II-a, Agentura Muntenia, Agentura Oltenia şi Agentura Dobrogea. După cum 

se poate vedea, Moldova a fost scoasă de sub controlul informativ al SSI, ca urmare a 

opoziţiei autorităţilor locale, numite sub presiunea sovieticilor. 

Toate celelalte secţii ale SSI au fost transformate în birouri. 

În perioada de referinţă SSI a suferit importante reduceri de personal (30% din 

personalul existent în 1943), diminuări ale fondurilor operative, precum şi ale materialelor 

şi logisticii necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice.18 

În paralel, s-a înregistrat o amplificare a ingerinţelor politice în domeniul activităţii 

de informaţii şi contrainformaţii şi o înmulţire a chemărilor unor angajaţi ai SSI în faţa 

comisiilor de anchetă a aşa-ziselor crime de război comise pe Frontul de Est. 

Până în luna august 1948 serviciile de informaţii nu au cunoscut modificări 

substanţiale în ceea ce priveşte organizarea şi atribuţiile, constatându-se schimbări doar în 

ceea ce priveşte numirea în cvasi-totalitatea funcţiilor de comandă a unor persoane 

politizate, care se bucurau de încrederea sovieticilor. 

 

3. Serviciul de Centralizare a Informaţiilor 

Cu Preşedinţia Consiliului de Miniştri, SSI s-a aflat în raporturi de subordonare, 

după venirea lui Ion Antonescu la putere şi desemnarea lui Eugen Cristescu în funcţia de 

director general.  

Pentru sintetizarea şi centralizarea materialelor informative, a fost creat în 1940 

Serviciul de Centralizare a Informaţiilor, pentru informarea Preşedintelui Consiliului de 

Miniştri cu date culese de Serviciul Secret şi Secţia II a Marelui Stat Major. Rolul 

Serviciului de Centralizare a informaţiilor, structurat pe două birouri (informaţii militare şi 

                                                 
18 Florin, Pintilie, Serviciul Special de Informaţii din România (1939-1947), Editura ANI, Bucureşti, 2003, p. 164-165. 
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informaţii civile), consta, pe de o parte, în centralizarea informaţiilor, iar pe de altă parte, 

în verificarea acestora prin comparare, informaţiile neverificate fiind retrimise spre 

completare serviciului emitent. Faptul că Serviciul de Centralizare a Informaţiilor a fost 

organizat de Eugen Cristescu relevă că la momentul respectiv SSI deţinea, prin prisma 

şefului statului, prima poziţie în interiorul comunităţii informative. 

Din decembrie 1941, Eugen Cristescu a primit drepturi de a participa la şedinţele pe 

probleme interne ale Consiliului de Miniştri. Atenţia deosebită acordată Serviciului este 

dovedită de ordinea priorităţilor telefonice la nivelul Preşedinţiei, care aşeza Serviciul 

condus de Eugen Cristescu înaintea Cabinetului Militar al mareşalului Ion Antonescu.19 

În acest sens trebuie subliniat faptul că de regulă pentru eficientizarea şi creşterea 

operativităţii unul dintre serviciile de informaţii îşi asumă rolul de primus inter pares, cu 

misiunea de a coordona şi centraliza schimbul de informaţii, iar pentru perioada 6 

septembrie 1940 – 23 august 1944 acest rol a revenit SSI-ului.20 

 

III. Colaborarea SSI cu Ministerul de Interne 

 

Ministerul Afacerilor Interne. În perioada celui de al doilea război mondial şi-a 

păstrat în general structura organizatorică şi atribuţiile fixate prin legile organice din 

192921 şi 1936,22 cu modificările survenite în anii 1940 şi 1943. în structura acestei instituţii 

23 se aflau: 

1. Direcţiunea Generală a Poliţiei; 

2. Corpul Detectivilor; 

3. Inspectoratul General al Jandarmeriei;  

4. Direcţiunea Administraţiei de Stat şi Finanţelor Locale; 

5. Comandamentul Trupelor de Pompieri;  

6. Direcţiunea Contabilităţii;  

7. Direcţiunea Generală a Exploatărilor Locale; 

8. Direcţiunea Mobilizării şi Organizării Naţiunii şi Teritoriului (MONT); 

9. Direcţiunea Casei de Credit şi Ajutoare; 

10. Oficiul de Documentare şi Studii Administrative. 

                                                 
19 Lionede Oche op.cit. p 44. 

20 Cristian Troncotă op. cit. p.209 

21 Parlamentul a adoptat legea pentru organizarea Poliţiei Generale a Statului, iniţiată de minis-trul de Interne, Al. Vaida 

Voevod, cf. Constantin Gheorghe, O Istorie a Internelor în date, Editura MAI, 2001, Constantin Gheorghe, op.cit. p.99. 

22 Decret ratificat prin legea din 26 ianuarie 1937, prin care erau stabilite mai precis atribuţiile MAI, cf. Constantin 

Gheorghe, op. cit. p. 119 

23 SRI, Cartea Albă a Securităţii, 23 August 1944- - 30 august 1948, vol. I, 1997, colectiv de redacţie, Mihai Pelin 

(coordonator), p. 11 
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La rândul lor, aceste organisme erau structurate – pe plan central – pe direcţii, 

servicii şi birouri, iar în teritoriu dispuneau de inspectorate generale de gardieni publici şi 

jandarmerie, chesturi de poliţie, legiuni de jandarmi, poliţii, comisariate şi detaşamente de 

politie, companii şi posturi de jandarmi. 

 

1. Colaborarea cu Siguranţa Generală 

În diferite fonduri de arhivă se regăsesc şi atestări documentare privind relaţiile SSI 

cu Siguranţa Generală.  

În timpul primului război mondial se înregistrează tensiuni între Moruzov şi 

delegatul Siguranţei Generale pe lângă armatele ruse din Basarabia, Romulus Voinescu. 

Consecinţele negative ale fricţiunilor dintre Moruzov şi Voinescu au dus la desconspirări 

reciproce de agenţi sau slab ajutor profesional acordat în cazuri limită. Tensiunile între cei 

doi vor continua de-a lungul întregii perioade, fiind nevoie de medierea personală a regelui 

Ferdinand, dar antipatia reciprocă nu a fost niciodată soluţionată. 

După primul război mondial Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă (Direcţia a III-a), 

era formată din: 

1) Serviciul Controlului Străinilor (Biroul intrări în ţară şi prelungiri; Biroul 

certificate de identitate, naturalizări şi prelungiri; Biroul corespondenţă; Biroul arhivei şi 

registraturii); 

2) Serviciul de Siguranţă cu secţiile şi serviciile: 

 Secţia mişcări subversive, curente sociale şi politice (Biroul mişcări subversive; 

Biroul curente politice; Biroul curente sociale); 

 Secţia Studii, Buletin informativ şi presă (Biroul de studii; Biroul Buletin 

informativ; Biroul presei); 

 Secţia armistiţiu şi evidenţa internărilor (Biroul special de aplicare a 

armistiţiului; Biroul evidenţei internărilor); 

 Serviciul corespondenţei şi evidenţei (Biroul repartizări şi controlul 

corespondenţei; Biroul cifrului; Biroul corespondenţei diverse; Biroul registraturii şi 

arhivei); 

 Serviciul radio, cu un post central de radio-emisie şi recepţie şi 3 posturi ale 

inspectoratelor regionale de poliţie. 

De remarcat faptul că Poliţia de Siguranţă avea „ca mijloc principal de acţiune 

informaţia”, urmând să apeleze la mijloacele de represiune „numai atunci când toate 

măsurile de prevenire nu au putut stăvili acţiunile contrare ordinii publice şi siguranţei 

statului”. 

Imediat după război, Poliţia de Siguranţă îşi păstra structura stabilită prin Ordinul 

nr. 9000 din 4 iunie 1945, ordin care reglementa şi activitatea informativă, în ceea ce 

priveşte „acţiunea represivă”, aceasta urma să se desfăşoare potrivit cadrului stabilit 
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pentru Poliţia Judiciară, „fără să se recurgă, în timpul cercetărilor, la acte de violenţă 

asupra bănuiţilor şi infractorilor” şi asigurându-se „un tratament deosebit celor politici”. 

De asemenea, erau interzise „promisiunile, îndemnurile, ameninţările şi alte acte de 

constrângere, în scop de a obţine mărturisiri”. Capitolul competenţelor a fost completat 

cu sarcini privind supravegherea cetăţenilor repatriaţi care, începând cu luna mai 1945, au 

început să se reîntoarcă în ţară „în grupuri compacte”. Pentru operaţiunile de repatriere s-

au constituit comisii speciale la Arad, Oradea şi Satu-Mare, care au funcţionat în baza 

Ordinului nr. 5372-S din 11 mai. 1945. 

Tot după război în luna aprilie 1945, în cadrul Siguranţei Generale a Statului a luat 

naştere Brigada Mobilă, o structură care va constitui embrionul viitoarei Securităţi. La 

conducerea Brigăzii Mobile a fost numit Grümber Boris, alias Nikolschi Alexandru. Noua 

structură a primit sarcina de a-i reprima pe toţi cei care se opuneau ocupantului sovietic, 

ca şi pe cei care îşi manifestau dezacordul cu practicile din import ale comunismului.24 

 

2. Colaborarea cu Inspectoratul Jandarmeriei 

SSI a avut relaţii foarte bune cu Inspectoratul General al Jandarmeriei şi cu 

Prefectura Poliţiei Capitalei. 

În perioada războiului Inspectoratul General al Jandarmeriei, potrivit Decretului-

Lege nr. 264 din 22 aprilie 1943, se subordona Ministerului de Război25 dar continua să 

îndeplinească atribuţii de poliţie în mediul rural, specifice MAI. 

Conducerea Inspectoratului General al Jandarmeriei era asigurată de un inspector 

general, care deţinea şi funcţia de subsecretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, 

numit prin decret al ministrului de război, cu acordul MAI. 

Structura Inspectoratului General al Jandarmeriei, ca organ central26 cuprindea: 

 Serviciul de Stat Major;  

 Direcţiunea Siguranţei şi Ordinei Publice;  

 Direcţiunea Personalului;  

 Serviciul medical uman, veterinar şi farmaceutic, diverse ateliere 

şi depozite. 

De asemenea, avea în subordine sub-inspectorate generale, inspectorate, legiuni, 

sectoare, secţii şi posturi de jandarmi. Mai multe legiuni formau un inspectorat, iar două-

trei inspectorate alcătuiau un sub-inspectorat general. 

                                                 
24 Vezi pe larg, Cristian Troncotă, Istoria Serviciilor secrete româneşti, de la Cuza la Ceauşescu, p. 315-418. 

25 Încă din 1940, prin Decret - lege din 11 decembrie 1940 Inspectoratul General al Jandarmeriei, trecea din subordinea MAI în 

cea a MAN, cf.. Gheorghe Constantin op. cit. p. 138.  

26 Cf SRI, Cartea Albă a Securităţii, 23 August 1944 - 30 august 1948, p. 15-16. 
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În funcţie de nevoile de ordine şi siguranţă, pe lângă inspectoratele de jandarmi se 

puteau organiza şi formaţiuni mobile, unităţi de forţă poliţienească, care interveneau 

preventiv sau represiv, atât pe teritoriul rural, cât şi în mediul urban. 

Pentru misiunile poliţieneşti de pe raza Capitalei s-a înfiinţat Regimentul de 

jandarmi pedeştri, arondat Prefecturii Poliţiei Capitalei, ale cărui efective participau la 

acţiuni preventive sau represive. 

Ministerul Afacerilor Interne putea crea formaţiuni similare şi în alte oraşe în care 

nevoile ordinii şi siguranţei publice reclamau prezenţa unei forţe poliţieneşti la dispoziţia 

autorităţilor de stat. 

Inspectoratul General al Jandarmeriei dispunea şi de un Subinspectorat General al 

Şcolilor şi Instrucţiei, în subordinea căruia se aflau mai multe şcoli de ofiţeri şi subofiţeri, 

care pregăteau profesional şi militar personalul Jandarmeriei. 

La data declanşării evenimentelor de la 23 august 1944, Inspectoratul General al 

Jandarmeriei dispunea, în afara unităţilor teritoriale, de un regiment de jandarmi pedeştri 

cu sediul în Bucureşti, 6 batalioane independente dislocate în Capitală şi Constanţa, 4 

centre de instrucţie (la Timişoara, Găeşti şi două în Bucureşti), o legiune mobilă de 

jandarmi (având valoarea operativă a unui regiment), Detaşamentul special de jandarmi 

pază în zona petroliferă, 4 şcoli militare, 34 companii şi 6 plutoane de poliţie pe lângă 

marile unităţi operative de pe front sau în interiorul ţării.  

Toate aceste forţe au fost subordonate, din punct de vedere operativ, prin Directiva 

Marelui Stat Major din noaptea de 23/24 august 1944, comandamentelor Corpurilor de 

Armată teritoriale, care le-au fixat misiuni tactice corespunzătoare, participând activ la 

luptele împotriva trupelor germane aflate în diferite zone ale ţării.27 

După 6 martie 1945, în contextul transformărilor la care a fost supus aparatul de 

stat, a fost epurat şi Ministerul de Interne, după principiul „înlăturării elementelor 

reacţionare din aparatul de ordine şi informaţii” şi al promovării în funcţii de conducere a 

unor „cadre noi, provenite din rândul oamenilor muncii”. Portofoliul Departamentului 

Afacerilor Interne a fost încredinţat unui reprezentant al partidului comunist, Teohari 

Georgescu, care deţinea funcţia de subsecretar de stat Ia Ministerul de Interne încă din 

noiembrie 1944.28 

Aceste transformări, inclusiv din Jandarmerie, au fost posibile întrucât PCR, 

devenit „principalul partid de guvernământ”, putea realiza politica sa în acest domeniu 

                                                 
27 Asemenea misiuni au îndeplinit Regimentul de jandarmi pedeştri, 5 batalioane independente, Centrul de Instrucţie 

Jandarmi nr. 4, Şcoala de subofiţeri Drăgăşani – dislocată în acea vreme în Capitală –, care totalizau, laolaltă, circa 6000 

de luptători. La acestea se mai adaugă Centrul de Instrucţie Timişoara cu un efectiv de l000 de oameni, Legiunile de 

jandarmi Ilfov şi Bucureşti cu un efectiv de 1700 militari. cf. Cartea Albă a securităţii p. 13 

28 În guvernul Groza Teohari Georgescu devine titular la MI, cf. Gheorghe Constantin , p. 155. 
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„pe cale guvernamentală, prin măsuri luate de sus în jos, de către conducerea de stat, pe 

baza propriilor iniţiative”.29 

Încadrarea unităţilor şi subunităţilor jandarmeriei cu lucrători politici 

s-a realizat în cea mai mare parte prin selecţionarea unor ofiţeri şi subofiţeri 

din Divizia „Tudor Vladimirescu-Debreţin”, precum şi prin pregătirea, 

în Centrul de Instrucţie pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă de la Breaza, 

a unor cadre recrutate din rândurile ofiţerilor, subofiţerilor şi militarilor în termen, pe baza 

„capacităţii, devotamentului şi ataşamentului faţă de regimul democrat-popular”. 

 

3. Colaborarea cu Prefectura Poliţiei Capitalei 

Prin Decret-lege din 11 decembrie 194030 Prefectura Poliţiei Capitalei se subordona 

Direcţiei Generale a Poliţiei Statului şi avea următoarea organizare31:  

 Prefectul Poliţiei Capitalei:  

 Secretarul General al Prefecturii Poliţiei Capitalei;  

 Direcţiunea Poliţiei Administrative, alcătuită din: Biroul MONT, Biroul pentru 

aplicarea Convenţiei de Armistiţiu şi Brigada „S”;  

 Direcţiunea Poliţiei Judiciare;  

 Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă, organizată pe 4 servicii:  

1. Serviciul Poliţiei de Siguranţă;  

2. Serviciul de Informaţii şi Probleme Sociale; 

3. Serviciul Controlul Străinilor;  

4. Serviciul Controlul Populaţiei:  

 Serviciul Circulaţiei;  

 Serviciul de Rechiziţii;  

 Registratura Generală; 

 Corpul Gardienilor Publici; 

 Patru chesturi de poliţie, corespunzătoare celor 4 sectoare ale munici-piului 

Bucureşti; 

 34 comisariate de poliţie. 

După reorganizarea din anul 1946, Direcţiunea Generală a Poliţiei a căpătat o nouă 

structură32 în consecinţă şi Prefectura Poliţiei Capitalei a fost reorganizată pe 4 direcţii: 

                                                 
29Una dintre aceste măsuri a fost introducerea, în primăvara anului 1945, a aparatului politic în toate unităţile 

Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu Ordinul general nr. 29 din 8 mai 1945 al Ministerului de Război, la 

Inspectoratul General al Jandarmeriei a luat fiinţă Serviciul, pentru Educaţie, Cultură şi Propaganda, subordonat 

Direcţiei Superioare a Culturii, Educaţiei şi Propagandei din armată. Şeful acestui serviciu era inspectorul general al 

jandar-meriei pentru cultură şi educaţie. 

30 Cf. Gheorghe Constantin , op. cit. p. 138. 

31 SRI, Cartea Albă a Securităţii , 23 August 1944- - 30 august 1948, p. 11 

32Cf. Gheorghe Constantin, op. cit. p. 157. 
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a. Direcţia I a Poliţiei Administrative, cu 6 servicii şi 41 de birouri;  

b. Direcţia a II-a a Poliţiei Judiciare, cu 2 servicii şi 12 birouri;  

c. Direcţia a III-a a Poliţiei de Siguranţă, cu 2 servicii si 24 birouri;  

d. Direcţia a IV-a a Administraţiei Interioare, cu 6 servicii şi 25 birouri. 

Cooperarea dintre SSI, pe de o parte şi Inspectoratul General al Jandarmeriei şi 

Prefectura Poliţiei pe de altă parte consta, în primul rând, în schimbul reciproc de buletine 

informative.  

După rebeliunea legionară din ianuarie 1941 directorul general al SSI a început să 

participe la şedinţele Consiliului de Ordine Interioară, un organism consultativ înfiinţat 

pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri, care îi reunea pe ministrul şi subsecretarul de 

stat al Ordinii Publice de la Ministerul de Interne, directorul general al Poliţiei, prefectul 

Poliţiei Capitalei şi un reprezentant al Jandarmeriei.33 

 

IV. Colaborarea SSI cu Secţia a II-a din Marele Stat Major 

 

SSI a colaborat cel mai strâns cu Marele Stat Major colaborare care, în opinia lui 

Eugen Cristescu s-a făcut „în cele mai bune condiţii şi cu rezultate efective pentru ambele 

părţi”34, iar colonelul Ion Lissieivici îşi amintea şi el că SSI „urmărea continuu 

satisfacerea nevoilor informative35 ale Marelui Stat Major –Secţia a II-a informaţii şi 

contra informaţii. 

Secţia a II-a din Marele Stat Major al Armatei române desfăşura activităţi 

contrainformative în unităţile militare româneşti şi de informaţii în exterior, pentru a 

descoperi acţiunile agresive îndreptate împotriva ţării.  

Deşi, culegerea informaţiilor militare constituia obiectivul ei principal, nu erau 

neglijate nici datele cu caracter politic, economic sau de altă natură. Sintetizat pe ţări, 

materialul informativ extern era predat Secţiei a III-a Operaţii, pentru a fi utilizat ia 

întocmirea planurilor de campanie. De asemenea, serviciul întocmea zilnic sau săptămânal 

sinteze informative pentru Palat, Ministerul de Război şi şeful Marelui Stat Major.  

Cu periodicitate lunară, se difuza şi un buletin de informaţii pentru marile 

comandamente. 

Secţia a II-a a Marelui Stat Major avea următoarea structură organizatorică: 

- Biroul adjutanturii şi registraturii, care ţinea evidenţa activităţii tuturor ofiţerilor 

din subordine (detaşări, mutaţii, înregistrarea şi ieşirea corespondenţei); 

                                                 
33 De menţionat că la acest organism înfiinţat după rebeliunea legionară din ian 1941, directorul SSI a fost invitat să participe 

unde expunea chestiuni curente, cf. Cristian Troncotă, op. cit. p. 210. 

34 Apud, Cristian Troncotă op. cit. p. 209. 

35 Aceste nevoi erau concretizate prin Planuri speciale şi cereri de informaţii, cf. Cristian Troncotă, op. cit. p. 209. 
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- Biroul ataşaţilor militari, care se ocupa cu pregătirea celor ce urmau să plece în 

misiuni diplomatice cu caracter militar. De asemenea, păstra contactul cu ataşaţii militari 

străini aflaţi pe teritoriul ţării, prin diferite comunicări sau invitaţii la activităţi de interes 

comun; 

- Biroul I studiul frontului sintetiza informaţiile cu caracter strategic, politic şi 

militar pe fronturi şi ţări, solicita informaţii şi întocmea studii complete pe care le trimitea 

şefului secţiei; 

- Biroul II contrainformaţii organiza acţiunea contrainformativă pe întreg 

teritoriul ţării, în rândul unităţilor militare, în acest scop organiza birourile de „statistică 

militară”, denumire sub care activau acoperit centrele informative şi contrainformative; 

- Biroul III căutare se ocupa de coordonarea şi conducerea centrelor informative ale 

M.St.M., instruia ofiţerii de la aceste centre, prezenta materialul informativ şefului Secţiei 

a II-a, calcula procentele de buget şi asigura plata fondurilor necesare centrelor 

informative. Tot acest birou se ocupa şi de recrutarea, instruirea şi trimiterea în misiune a 

agenţilor de informaţii peste frontieră. Avea o centrală la Bucureşti şi centre informative şi 

contrainformative la Braşov, Turda, Aiud, Timişoara, Suceava, Iaşi şi Constanţa. 

Pregătirea cadrelor ce urmau să fie trimise în misiuni cu caracter informativ se făcea 

diferenţiat. Pentru ataşaţii militari se organizau cursuri intensive, cu durata între 10-19 

zile, la Secţia a II-a, unde erau puşi la curent cu geografia, problemele politice, economice 

şi datele de interes militar ale ţării în care urmau să-şi desfăşoare activitatea. De asemenea, 

primeau instrucţiuni detaliate cu privire la modul îndeplinirii misiunii de rezident, la 

recrutarea agenturii şi la metodele de transmitere a informaţiilor în ţară. 

Ataşaţii militari primeau completări ale misiunii lor de la Serviciul Special de 

Informaţii, „legătura” lor cu Serviciul Special de Informaţii în străinătate fiind de regulă 

un ofiţer însoţitor, acoperit la rândul lui de o funcţie în cadrul legaţiei sau ambasadei 

respective. 

În ce priveşte agenţii interni, aceştia erau recrutaţi din rândul ofiţerilor inferiori şi 

instruiţi în cadrul unui curs cu durata de aproximativ 30 de zile, despre felul cum 

trebuiau să-şi îndeplinească misiunile contrainformative, metodele de recrutare a unor 

surse de sprijin din rândul trupei şi mijloacele de transmitere a informaţiilor la centrală. 

În baza unor Planuri generale de căutare a informaţiilor, Secţia a II-a coopera 

strâns nu numai cu Serviciul Special de Informaţii, ci şi cu celelalte structuri informative 

ale statului: Poliţia de Siguranţă, Jandarmeria, Corpul Detectivilor şi Acest organism şi-a 

păstrat structura organizatorică şi atribuţiile conferite prin lege şi după 6 martie 1945.36 

 

                                                 
36 Cf SRI, Cartea Albă a Securităţii , 23 August 1944- - 30 august 1948, p. 17- 18. 
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V. Colaborarea cu ministerul afacerilor străine/externe 

 

SSI colabora bine şi cu Ministerul Afacerilor străine/externe având în vedere că la 

vârf, relaţiile au fost foarte bune, fiind impulsionate şi de simpatia între Eugen Cristescu şi 

Mihai Antonescu. 

Pe de o parte, informaţiile externe erau obţinute prin intermediul secretarilor, 

ataşaţilor de legaţie, care puteau acţiona sub protecţia paşaportului diplomatic, iar pe de 

altă parte prin rezidenţii externi care lucrau sub diverse acoperiri în cadrul oficiilor 

diplomatice din străinătate  

În general însă, la nivelul de jos, al agenţilor şi funcţionarilor diplomatici, relaţiile 

au fost de dispreţ şi răceală reciproce. Agenţii SSI îi acuzau pe diplomaţi de lipsa de 

pregătire în privinţa accesului la documente secrete şi slabe cunoştinţe de tehnică militară, 

ceea ce a dus la organizarea de cercuri de muncă informativă pentru ataşaţii Legaţiilor de 

către specialişti ai SSI. O altă problemă care a generat disensiuni între cele două instituţii 

a vizat controlul fondurilor speciale de către şeful misiunii diplomatice, sugestie refuzată 

categoric de Eugen Cristescu. 

În pofida sincopelor şi disfuncţiilor generate, în primul rând, de neînţelegerile şi 

rivalităţile dintre şefii instituţiilor, între „serviciile române de informaţii” din perioada ce 

face obiectul acestei analizei au existat multiple modalităţi de cooperare, soldate cu efecte 

benefice pentru activitatea de informaţii în ansamblul său.  

Deşi, nu au existat mecanisme de cooperare instituţionalizate sau prevederi legale 

care să reglementeze schimbul de informaţii între diferitele instituţii ale statului cu 

atribuţii în domeniu, unele personalităţi aflate la conducerea serviciilor de informaţii au 

conştientizat necesitatea şi importanţa acestui procedeu pentru îmbunătăţirea eficienţei 

şi operativităţii, eliminarea suprapunerilor şi evitarea disipării resurselor informative 

disponibile. 

Concluzionând, în pofida contextului extern şi intern extrem de nefavorabil, fluxul 

informativ al structurilor informative româneşti nu numai că nu a fost întrerupt, ci 

dimpotrivă, prin profesionalismul şi devotamentul angajaţilor, structură informative a 

continuat să pună la dispoziţia conducerii statului informaţiile necesare fundamentării 

procesului decizional. 

 

VI. Particularităţi ale Comunităţii Naţionale de Informaţii (CNI) 

 

În prezent, în România, noţiunea de comunitate de informaţii nu este definit încă 

printr-un texte de lege37, dar este menţionată funcţionarea acestei şi faptul că reprezintă 

                                                 
37 Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate, document aprobat de CSAT defineşte „comunitatea de 

informaţii“ ca „noţiunea generică prin care se desemnează funcţionarea coordonată a sistemului securităţii naţionale, 
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reţeaua funcţională a autorităţilor publice din sistemul securităţii naţionale prin 

hotărârea CSAT de înfiinţare a acesteia.38 

Menţionăm faptul că, prin Hotărârea CSAT, din 18 noiembrie 2005, s-au stabilit 

unele măsuri pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor de informaţii 

pentru securitatea naţională şi funcţionarea Comunităţii Naţionale de Informaţii (CNI), 

iar componente ale comunităţii sunt: Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de 

Informaţii Externe, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării şi Direcţia Generală de 

Informaţii şi Protecţie Internă din Ministerul Administraţiei şi Internelor.39 

Prin aceeaşi Hotărâre a CSAT sunt înfiinţate (în componenţa sa): 

- Comitetul coordonator pentru comunitatea naţională de informaţii, care se 

ocupă de organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor de informaţii care privesc 

securitatea naţională40; 

- Consiliul operativ al comunităţii naţionale de informaţii, pentru cooperarea şi 

colaborarea între componentele comunităţii naţionale de informaţii41, care este condus 

de consilierul prezidenţial pe probleme de securitate naţională şi funcţionează sub 

autoritatea Comitetului coordonator pentru comunitatea naţională de informaţii; 

- Oficiul pentru Informaţii Integrate, care asigură planificarea şi evaluarea 

unitară a informaţiilor necesare susţinerii strategiilor şi politicilor naţionale de 

                                                                                                                                                                  

în care sens, la nivelul acestuia, sunt create şi dezvoltate utilităţi şi facilităţi comune privind coordonarea planificării 

informative şi elaborarea integrată a estimărilor informative de interes naţional, iniţierea şi dezvoltarea de programe, 

proiecte sau operaţiuni informative circumscrise politicilor şi/sau strategiilor de securitate naţională, pregătire şi 

instruirea de specialitate a personalului, elaborarea studiilor şi cercetărilor în probleme strategice şi de securitate 

naţională, crearea infrastructurilor şi sistemelor informatice integrate“. Menţionăm că Doctrina Naţională a 

Informaţiilor pentru Securitate abordează, din punct de vedere teoretic, definirea „comunităţii de informaţii”. 

38Hotărârea CSAT, din 18 noiembrie 2005, în art. 1. - (1) menţionează că, în cadrul Consiliului Suprem de Apărare al 

Ţării, funcţionează Comunitatea naţională de informaţii (CNI), care reprezintă reţeaua funcţională a autorităţilor 

publice din sistemul securităţii naţionale bazată pe unitatea de scop, obiective şi strategie, asigurată prin informaţiile 

furnizate de următoarele structuri, denumite şi componente ale CNI: Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de 

Informaţii Externe, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă 

din Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

39 Pe de altă parte, potrivit Legii Siguranţei Naţionale (încă în vigoare, Legii nr. 51/1991), în România mai funcţionează, 

ca Servicii de informaţii (organe de stat autonome) şi protecţie, pe lângă Serviciul Român de Informaţii, şi Serviciul de 

Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, înfiinţat prin Hotărârea de 

Guvern nr. 229/1993, care funcţionează în baza Legii 92/1996; deci ar trebui specificat în noua lege a securităţii naţionale 

dacă acestea sunt servicii de informaţii sau au structuri informative ce pot face parte din CNI. (N.N.) .  

40 Organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor de informaţii care privesc securitatea naţională se realizează de către 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, prin Comitetul coordonator pentru comunitatea naţională de informaţii, 

denumit, în continuare, Comitetul, cf Art. 2; componenţa sa este următoarea: Consilierul prezidenţial pentru securitate 

naţională; Directorul Serviciului Român de Informaţii; Directorul Serviciului de Informaţii Externe; Ministrul Apărării 

Naţionale; Ministrul Afacerilor Externe; Ministrul Administraţiei şi Internelor; Ministrul Justiţiei; cf. Art.3. - (1) 

41 Cf. Art. 4. - (1şi 2) 
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securitate42, fiind structura care planifică nevoile de informaţii pentru securitate naţională 

şi care elaborează Buletinul Informaţiilor Naţionale de Securitate şi alte produse analitice 

integrate, destinate membrilor C.S.A.T. şi altor utilizatori ai informaţiilor de securitate, 

stabiliţi potrivit legii. Oficiul este condus de consilierul de stat din cadrul 

Departamentului pentru securitate naţională al Administraţiei Prezidenţiale, ajutat de 

doi adjuncţi, desemnaţi de directorii SRI si SIE, cu avizul CSAT; 

- Consiliul Consultativ al Comunităţii naţionale de informaţii, care se compune din 

preşedinţi ai comisiilor parlamentare, reprezentanţi ai ministerelor şi serviciilor cu 

atribuţii în domeniu şi care nu sunt reprezentate în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, ai 

agenţiilor guvernamentale şi altor autorităţi care pot sprijini realizarea securităţii 

naţionale, şi care funcţionează pe lângă Comitetul Coordonator.  

Tot prin hotărârea respectivă, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării mai aprobă 

regulamentele de funcţionare ale Comitetului Coordonator şi Consiliului Operativ, 

precum şi regulamentul şi structura funcţională a Oficiului pentru Informaţii Integrate43. 

Poate deveni eficientă această organizare? 

Menţionăm, că prin Hotărârea CSAT din 10 noiembrie 2005, privind unele măsuri 

pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor de informaţii pentru 

securitatea naţională, prin care se înfiinţează Comunitatea Naţională de Informaţii 

(CNI)44, se face referi re numai la organizarea şi coordonarea serviciilor şi structurilor de 

informaţii şi nu la înfiinţarea comunităţii, având în vedere faptul că una este comunitatea 

serviciilor (după cum îi spune şi numele intră numai structurile de informaţii) şi altceva 

comunitatea de informaţii (în care intră şi structuri de coordonare şi control). 

În ceea ce priveşte conţinutul Hotărârii CSAT-ului prin care funcţionează (se 

înfiinţează) Comunitatea Naţională de Informaţii45 şi structurile acesteia, considerăm că 

ar fi necesară şi o prevedere legislativă în acest sens, dar care, pentru a fi adoptată, necesită 

unele puneri de acord cu legislaţia actuală, modificări constituţionale şi modificarea 

corespunzătoare a Legii nr. 415/2002.46 

                                                 
42 Cf. Art. 5. – 1. 

43 Cf.art.7. din Hotărârea CSAT. 

44 Vezi anexa 10; unele argumente privind nelegalitatea înfiinţării Comunităţii de Informaţii, prin Hotărârea CSAT-ului, 

cf. Miruna Munteanu şi Răzvan Ionescu, CNI - o nouă viziune asupra informaţiilor (2)“ „Ziua“ (Bucureşti), nr.3523 - 

14ianuarie 2006, pag. IV.  

45 Ca să funcţioneze în baza unei reglementări juridice ar trebui mai întâi să se definească mai clar pentru a fi funcţională 

legal. 

46 Putem menţiona că în Legea privind organizarea şi funcţionarea CSAT, se prevede, la art. 11, că acest consiliu(CSAT) dispune de 

un secretariat coordonat de secretarul CSAT, deoarece textul din Legea nr. 415/2002 nu prevede posibilitatea CSAT de a înfiinţa sau 

organiza noi structuri. În acest sens, hotărârea de înfiinţare a unor structuri noi ar fi trebuit dată în baza şi în executarea unei legi, 

deoarece CSAT - a cărui organizare şi funcţionare a fost stabilită de Parlamentul României46 - nu poate adăuga la propria lege de 

organizare şi funcţionare altceva, neavând atribuţii legislative (n.n.). Secretariatul CSAT funcţionează în cadrul Departamentului de 

securitate al Administraţiei Prezidenţiale. 
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Structurile CSAT sunt limitativ prevăzute de lege, iar crearea altora pot fi asigurate 

de puterea legislativă – Parlamentul României, printr-un act normativ cu putere de lege, 

care să dispună asupra acestei posibilităţi, cu atât mai mult cu cât este vorba despre 

crearea unor organisme alcătuite din reprezentanţi ai altor autorităţi administrative 

autonome (SRI şi SIE) şi direcţii generale care funcţionează în cadrul unor ministere 

(MAI, MApN). 

Analiza comparativă a atribuţiilor CSAT, pe de o parte, şi a atribuţiilor Comitetului 

coordonator, pe de altă parte, demonstrează incoerenţa şi caracterul contradictoriu al unor 

prevederi/ reglementări.47  

Din compararea celor două texte este evident că se acordă Comitetului coordonator 

atribuţii chiar mai importante şi mai ample decât cele stabilite de lege pentru CSAT. 

CSAT-ul, autoritate administrativă autonomă, stabileşte anumite atribuţii 

preşedinţilor de comisii parlamentare, în calitatea lor de componenţi ai Consiliului 

consultativ al Comunităţii Naţionale de informaţii. Deci, Consiliul Consultativ ar urma să 

funcţioneze pe lângă Comitetul Coordonator (compus din consilierul prezidenţial pentru 

securitate naţională, directorul SRI, directorul SIE, ministrul Apărării Naţionale, ministrul 

de Externe, ministrul de Interne, ministrul Justiţiei şi consilierul primului-ministru pentru 

probleme de securitate), astfel încât unii preşedinţi de comisii parlamentare vor avea 

obligaţii faţă de o structură eminamente executivă.  

În locul controlului parlamentar se instituie un control al Executivului asupra 

activităţii unor membri cu funcţii ai puterii legislative, care sunt obligaţi de CSAT, în 

calitate de membri ai Consiliului Consultativ, să comunice aprecieri în legătură cu 

utilitatea informaţiilor primite, să furnizeze expertiză şi consultanţă analitică necesare 

componentelor CNI şi să faciliteze externalizarea unor activităţi auxiliare sau 

complementare ale acestor componente ale CNI. 

Pentru o mai bună înţelegere a necesităţii unei comunităţii de informaţii 

performante, considerăm că buna funcţionare (subliniem funcţionare) a unei comunităţi 

de informaţii se poate realiza sub forma unui sistem al structurilor de informaţii/ 

informative.48 

O soluţie pentru o Comunitate Naţională de Informaţii în România poate fi iniţierea 

unui proiect de lege după acest model, care să fie supus dezbaterii şi adoptării 

parlamentului, după votarea pachetului de legi privind securitatea naţională, ce presupune 

                                                 
47 Astfel, CSAT-ul, potrivit Legii nr. 415/2002, analizează şi/sau propune promovarea datelor, informărilor şi evaluărilor 

furnizate de serviciile de informaţii şi celelalte structuri cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale,( cf. art. 4, lit. a, pct. 4 din 

Legea nr. 415/2002) în timp ce Comitetul coordonator, conform Hotărârii CSAT, aprobă evaluările periodice integrate de nivel 

strategic47.  

48 Tănase Tiberiu, Consideraţii privind organizarea şi funcţionarea unei Comunităţi Naţionale de Informaţii performante , în Dinamica 

Inelligence-lui provocări, oportunităţi şi priorităţi, a XIII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională , 15-16 martie 

2007, Editura ANI, 2007, p. 203. 
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şi modificarea şi completarea corespunzătoare a Legii nr. 415/2002, funcţionarea 

comunităţii putându-se realiza sub forma Sistemului de Informaţii pentru securitate al 

României . 

Deci, nu se poate concepe o comunitatea de informaţii numai pentru integrarea 

informaţiilor şi pentru o anumită disciplinare a serviciilor şi structurilor sale (eventual, 

ca autoritate de reglementare a conflictelor de competenţă), ci este necesar un sistem, 

care, pentru a fi funcţional, pe lângă serviciile de informaţii mai are nevoie şi de structuri 

de coordonare, conducere şi control. 

 Proiectul de modificare sau completare a legii CSAT trebuie să aibă în vedere toate 

aspectele necesare unei comunităţi de informaţii funcţionale şi să responsabilizeze fiecare 

componentă şi pe fiecare membru în parte. Organizarea şi funcţionarea, pe baze legislative, 

a Comunităţii Naţionale de Informaţii (CNI) se poate realiza, însă, numai după elaborarea 

unui set complet de proiecte (în primul rând prin consultarea experţilor şi specialiştilor), 

într-o succesiune logică, menită să asigure evitarea oricăror inadvertenţe sau necorelări.  

 

VII. Concluzii 

 

„Comunitatea de informaţii”, din punct de vedere teoretic, este o noţiune generică, 

prin care se desemnează funcţionarea coordonată a sistemului securităţii naţionale. De 

aceea, comunitatea de informaţii a unui stat (intelligence community) nu trebuie 

confundată cu ansamblul serviciilor specializate în protejarea securităţii şi siguranţei 

naţionale, care reprezintă totalitatea organismelor cu componente în această sferă, dar 

fără o conducere şi coordonare unitară, ci disparată, în funcţie de îndatoririle fiecărei 

instituţii în parte.  

Menţionăm că Statele Unite au fost primele care au promulgat o lege care să 

prevadă expres definirea „comunităţii de informaţii”, iar în Portugalia, rolul şi funcţiile 

unei Comunităţi de Informaţii este îndeplinit de Sistemul de Informaţii al Republicii 

Portugheze (S.I.R.P.), creat prin Legea Cadru a Sistemului de Informaţii al Republicii 

Portugheze 49.  

Faptul că acest sistem: contribuie la acoperirea întregii problematici specifice 

domeniilor de realizare a securităţii naţionale; permite abordarea unitară a problemelor 

manageriale şi funcţionale ale structurilor de informaţii care îl compun; implică evitarea 

paralelismelor şi suprapunerile în activitatea serviciilor de informaţii; permite un 

control unitar, eficient şi calificat, pe domenii, probleme şi profiluri de activitate, în 

                                                 
49 Legea nr. 30/5 septembrie 1984, modificată prin Legile nr. 4/21 februarie 1995, 15/30 aprilie 1996 şi 75-a/22 iulie 1997, vezi 

şi anexa 1. 
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funcţie de competenţele şi misiunile încredinţate, conturează ideea că, în fapt, acest 

sistem a fost gândit şi reprezintă de facto o „comunitate de informaţii”50. 

De asemenea, şi în alte state democratice au fost înfiinţate structuri implicate în 

realizarea securităţii naţionale, care în ansamblu funcţionează după principiile 

„comunităţii de informaţii”.  

În ceea ce priveşte necesitatea performanţei Comunităţii Naţionale de Informaţii, 

constatăm o serie de confuzii cum ar fi: 

- nu se face distincţia între accepţiunea structurală (teoretică), în care folosim 

denumirea generică de comunitate de informaţii şi cea sistemică (de sistem), funcţională, 

de Sistem de Informaţii (aşa cum avem în cazul Portugaliei), care poate cuprinde 

structurile de execuţie (serviciile), dar şi de conducere, coordonare şi control (Consiliul 

Securităţii, Comisii de Control, structuri de coordonare);  

- se confundă o parte sistemului în care intră structurile de execuţie (de 

informaţii/intelligence) cu întreg sistemul (adică cu comunitatea), sens în care 

Comunitatea Naţională de Informaţii (CNI) ar fi compusă din: Serviciul Român de 

Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Direcţia Generală de Informaţii a Apărării şi 

Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, iar celelalte structuri de conducere, coordonare şi control se situează în afara 

comunităţii; desigur în aceste condiţii nu se poate pune problema unui funcţionări 

performante a Comunităţii Naţionale de Informaţii.  

În acest sens, considerăm că, pentru o funcţionare performantă a CNI ar mai fi 

necesar: 

- consultarea specialiştilor în problema constituirii şi funcţionării performante a 

CNI (profesori şi cercetători din domeniu, ofiţeri şi analişti de informaţii, jurişti, 

parlamentari, alţi reprezentanţi ai societăţii româneşti; 

- eliminarea neconcordanţelor, inadvertenţelor din unele texte ale unor proiecte de 

legi privind securitatea naţională, sens în care propunem utilizarea unor termeni şi 

prevederi din Doctrina Naţională de Informaţii în asigurarea cadrului legal de funcţionare 

a CNI; 

- studierea posibilităţii asigurării conducerii şi coordonării CNI de către un Consiliu 

al Securităţii Naţionale, organism de conducere şi coordonare al Sistemului Securităţii 

Naţionale, cu activitate permanentă, care să reglementeze funcţionarea eficientă CNI.  

Adaptarea Serviciilor de Informaţii şi securitate la noile provocări ale acestui 

mileniu, crearea unor noi structuri de informaţii specializate pe tipuri de ameninţări, care 

să răspundă schimbărilor rapide din configuraţia ameninţărilor asimetrice, presupune şi 

                                                 
50 Tănase Tiberiu, Elena-Maria Nicolae, art. cit. p. 156- 157. 



187 

funcţionarea eficientă a Comunităţii Naţionale de Informaţii, care poate reprezintă o 

modalitate performantă de combatere a acestor ameninţări51.  
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Abstract: After remarkable results achieved thanks to its transformation into a protected area of 

Biosphere, today the Danube Delta is risking a quick and irreversible degradation. Ukraine intends to 

rebuild Bystroye Canal on Chilia Arm of Danube. It could destroy vegetation, birds and animals from the 

whole Danube Delta. This ecological source of threat is not acting only on Romania but on the European 

Union because is severely affecting one of the few “green lungs” left. The Ukrainian authorities announced 

the temporary halt of the project in June 2005, being under the pressure of the parties of Aarhus 

Convention. Unfortunately, the works for rebuilding Bystroye Canal had been restarted in summer 2007 

through the heart of the Ukrainian Danube Delta Biosphere Reserve. The new international protests and 

actions of organizations and governments, including the European Commission and a United Nations 

Inquiry Commission, forced the Ukrainian authorities to halt once again the project in June 2008. The 90th 

millions euro used for the second phase of the Bystroye canal will be lost soon by Ukraine because the 

natural silting is working fast and the costs for maintaining the Bystroye canal open are too higher 

comparative with the economic results which could be obtaining from the ship transit. Fortunately, the 

European Union have already the Pan European Corridor VII (Rhine-Main-Danube) that links two of the 

main trade poles of Europe: Rotterdam and Constanţa harbours, creating a navigable inland waterway 

from the North Sea up to the Black Sea. The length of the navigable river is 2,050 km from the Romanian 

terminus Sulina to Kelheim in Germany, where is connected with Main-Danube Canal. The Romanian 

sector of Danube has a length of 1,075 km and it flows into the Black Sea by three main arms: Chilia (the 

northern, which are bordering to Ukraine), Sulina (in the middle) and Sf. Gheorghe (the southern). 

Usually, only Sulina arm and the Danube - Black Sea Canal (on the south of Sf. Gheorghe arm, far away 

from the Danube Delta) are used for big commercial transports during all year.On the same time, it is 

another big water way for commercial transport at the south of Danube Delta. The Romanian Danube - 

Black Sea Canal links Constanţa Harbour with the Rhine-Main-Danube Corridor, offering the most 

efficient and ecological transport alternative within the hinterland and, at the same time, a 4,000 km 

shortening of the sea trade routes coming from Far East and Australia through the Suez Canal. 
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Located in eastern Romania, at the very edge of Europe, the Danube Delta 

embodies 5,800 square kilometres of lakes, forests, reed-beds, and waterways which mark 

the final journey of the mighty river as it flows into the Black Sea. 

The Danube Delta, which is 75 km long from west to east and 65 km wide from 

north to south, is a natural paradise and a world class conservation area. There is no other 

place in Europe that encompasses the diversity and concentration of nature, as the Delta in 

a setting resplendent with picturesque landscapes. The vast expanse of waterways, reed-

beds, islands and forests create the perfect habitat for a unique collection of mammals, 

reptiles and insects. This unique eco-system is home to over 300 species of birds, 60 

varieties of fish and 1,200 species of plants and trees.  

A „World Heritage Site‟1 and a „Man and Biosphere Reserve‟ the Danube Delta is one 

of the last surviving great wildness areas of Europe and is most certainly its best wildlife 

sanctuary. Over 3,000 pairs of pelicans breed annually in the Danube Delta. Along with 

swans, grey herons, ducks, rollers, great crested grebes and cormorants, they make up the 

largest contingent of the 176 species that breed in the area. The common and curly pelicans 

start every summer their journey from Africa, and big cormorants and summer swans 

migrate to the Danube Delta from Asia. An abundant food supply is provided in the 

surrounding waters of the Delta, where birds consume over 8,000 tonnes of fish every year 

(bream, pike, sander, carp, cat fish or perch). 

In the Danube Delta, nature reigns supreme – cormorants, pelicans, herons, spoon-

bills, swans, ducks, terns, glossy ibises, coots and egrets share the strictly protected colony, 

ensuring that every vantage branch on tree hosts a nest. In the reed-beds below, swans and 

ducks rear their young in nests camouflaged inside the thick foliage. 

After remarkable results achieved thanks to its transformation into a protected area 

of Biosphere, today the Danube Delta is risking a quick and irreversible degradation 

because Ukraine started to rebuild Bystroye Canal on Chilia arm of Danube on May 11, 

2004, destroying vegetation, birds and animals from the Danube Delta.2 The Bystroye 

Canal (initially a natural small arm of Chilia arm) was the main Soviet waterways in the 

Danube Delta until 1959, when its exploitation stopped due to natural silting. Since 1959, 

the Soviets used only the Sulina Canal of Romania for ship transit along the Danube Delta. 

The government of Ukraine started in 2004 the rebuild of a deep-water canal from 

the Danube Delta to the Black Sea via the Bystroye arm (also known as Bystroye or Bastroe 

Canal, Bâstroe or Bystroe Channel) in order to reduce their ship transit costs. In 2004, the 

                                                           
1 The Danube Delta has been a UNESCO World Heritage Site since 1991.  

2 For details, see http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=26108. 

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=26108
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Ukrainian authorities claimed that they had lost 600 millions dollars on that year because 

theirs vessels used the Romanian canals for transit (Sulina Canal and the Danube - Black 

Sea Canal). Two years later, in a Romanian official report was mentioned that the 

authorities from Bucharest had obtained around 6 million euro in 2006 for the vessels‟ 

transit through the Romanian Danube - Black Sea Canal.3 

The project of rebuilding the Bystroye Canal was initiated under Ukrainian 

President, Leonid Kuchma, but was put on hold following the Orange Revolution and 

subsequent change in regime in late 2004. Since then, a criminal investigation was 

launched into reported mishandling of funds by Delta Lotsman, the government-controlled 

agency responsible for implementing the project. 

The rebuilding of Bystroye Canal represents the worst solution due to the ecological 

destruction and questionable economic benefits. It put in danger 70% of the world‟s white 

pelicans, 50% of pygmy cormorants, more than 150 bird species and 45 freshwater fish 

species living in the delta. This ecological source of threat is not acting only on Romania 

but on the European Union because is severely affecting one of the few “green lungs” left. 

The action of Ukrainian government for rebuilding Bystroye Canal was criticized by 

the European Union4, Romania5, some international organizations, NGO‟s and ecologist 

                                                           
3 The Romanian Danube - Black Sea Canal, opened on May 26, 1984, was the latest development in the European 

network of Class 6 waterways. Construction began in 1978 far away from the Danube Delta and involved the mobilisation 

of labour and equipment on an unprecedented scale to expedite work in four construction zones between the Danube at 

Cernavodă and the Black Sea at South Constanţa-Agigea. The history of canal projects is extended back for more than a 

century, including the notorious attempt of 1949–1953 in the Stalin era (using politic prisoners), which has to be seen in 

the context of available waterways through the Danube Delta and a complex of economic, political and technical issues. 

In late of 1970s, the economic and political interests of Nicolae Ceauşescu were pressing ahead with the project at a time 

of severe economic difficulty of Romania. The entire project was estimated on 2 billions dollars (at the early 1980s). On 

the same period, Romania had had an external debt around 11 billions dollars. In that moment, the effects of the project 

Danube - Black Sea Canal were disastrous for the Romanian economy. 

4 On June 23, 2008, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted the Recommendation 1837 (“Fight 

against harm to the environment in the Black Sea. It was considered that “the Black Sea is an area of crucial importance 

for Europe, considering its geographical location and its socio-economic, cultural and environmental attributes. In fact, it 

is located at the frontiers of both geographical Europe (Council of Europe) and the European Union, and represents a 

bridge between different cultures and religions”. The Parliamentary Assembly “consequently requests the Committee of 

Ministers to invite the relevant member states of the Council of Europe to: (…) refrain from activities which endanger 

the environment of the protected spaces around the Black Sea and cease the ongoing ones, in particular the Danube-

Black Sea Navigation Route Project in the Ukrainian part of the Danube Delta”. See 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/EREC1837.htm#1 

5 Since the dissolution of the USSR (1991), the Ukrainian authorities have a lot of complex issues with his neighbouring 

states: the Russian Federation, Belarus, Poland, Slovakia, Romania and Moldavia. For example, on September 16, 2004, 

Romania brought a case against Ukraine to the International Court of Justice (ICJ), principal judicial organ of the United 

Nations, in a dispute the subject of which is described in the Application as “concern[ing] the establishment of a single 

maritime boundary between the two States in the Black Sea, thereby delimiting the continental shelf and the exclusive 

economic zones appertaining to them”.  

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/EREC1837.htm#1
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organizations which had raised significant concerns about damage to the Danube Delta 

ecosystem. For example, during the first Ministerial Conference of the International 

Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) and the 7th ICPDR Regular 

Reunion (Vienna, December 13-14, 2004), the International Commission “adopted a 

resolution by which it required Ukraine to provide all interested Danube states with 

necessary information on the Bystroye project, so that ICPDR may assess the possible 

                                                                                                                                                                                                 

The Romanian authorities explained to the ICJ that Ukraine and Romania signed a Treaty on Relations of Co-

operation and Good-Neighbourliness on June 2, 1997, and concluded an Additional Agreement by exchange of letters 

between their respective Ministers for Foreign Affairs. Both instruments entered into force on October 22, 1997. By these 

agreements, “the two States assumed the obligation to conclude a Treaty on the State Border Regime between them, as 

well as an Agreement for the delimitation of the continental shelf and the exclusive economic zones … in the Black Sea. 

On the same time, “the Additional Agreement provided for the principles to be applied in the delimitation of the 

above-mentioned areas, and set out the commitment of the two countries that the dispute could be submitted to the ICJ, 

subject to the fulfilment of certain conditions”. 

In 1998-2004 periods, 24 rounds of negotiations were held between the Romanian and Ukrainian representants but 

no result was obtained and an agreed delimitation of the maritime areas in the Black Sea was not accomplished. 

In order to avoid the indefinite prolongation of discussions that, in the Romanian opinion, obviously could not lead 

to any outcome, the Romanian authorities brought the case to the ICJ on September 16, 2004. On the same day, the 

president of Ukraine convoked the Supreme National Council of Defence of Ukraine for an extraordinary meeting. 

On February 3, 2009, the ICJ rendered, in a solemn public meeting held in the Great Hall of Justice of the Peace 

Palace in The Hague, its Judgment in the case concerning “Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania vs. 

Ukraine)”. The Judgment was read by the President of the Court, Dame Rosalyn Higgins. 

The ICJ Judgment recognized the sovereign jurisdiction and the sovereign rights of Romania over a surface of 9,700 

km² of continental shelf and exclusive economic zone, i.e. 79.3 % of the area of over 12,000 km² in dispute with Ukraine 

(which contains about 70 billions m³ of gas and 12 millions tons of oil in accordance to current estimations). 

The Romanian authorities stated on February 3, 2009, that “the ICJ Decision is directly applicable, binding, final (it 

cannot be appealed) and immediately enforceable, without any need for demarches to implement the decision either 

internally or internationally, at a bilateral level (there is no need of subsequent application agreements at an 

intergovernmental level). 

The boundary was drawn by the ICJ using its method of delimitation, developed during scores of years of 

consolidated jurisprudence, according to the relevant rules of the law of the sea, as they were applied by the Court in the 

particular geographical context of the area. 

Romania's position was professionally defended, with all the pertinent arguments and all the means of proof that 

could sustain the interests and the solution proposed by Romania. 

The Judgment allows Romania to undertake the demarches for the direct exploitation of the hydrocarbon resources 

from the disputed area that was allotted by the ICJ to Romania, that were until now “blocked” for exploitation, which 

represents a direct contribution to the consolidation of the Romanian energetic independence, much more important in 

the current European energetic context”. See http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=13084&idlnk=2&cat=4. 

On February 10, 2009, the Romanian Ministry of Foreign Affairs stated that “the total cost borne by Romania in the 

case regarding the “Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania vs. Ukraine)”, before the International Court of 

Justice in The Hague, between 2004 and 2009, is of 628,500 euros. This cost is less than the half of the initial estimated 

cost in 2004, the difference being the result of the fact that the pleadings were for the most part prepared by the 

Romanian component of the team”. See http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=13086&idlnk=2&cat=4. 

For details about the case “Romania vs. Ukraine” before and during the debates of the ICJ, see also Pădureanu 2006-

2008, 289-319; http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=5750&idlnk=1&cat=3. 

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=13084&idlnk=2&cat=4
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=13086&idlnk=2&cat=4
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=5750&idlnk=1&cat=3


197 

implications of the project on the provisions of Sofia Convention of 1994 regarding 

protection and sustainable use of the Danube River. 

The International Commission for the Protection of the Danube River empowered 

its Secretary Executive to continue the dialogue with the Ukrainian authorities, to monitor 

the way in which Ukraine fulfils its commitments and to present a report on the results of 

the monitoring in the next ICPDR regular reunion”6. 

The Ukrainian authorities announced the temporary halt of the Bystroye project in 

June 2005, being under the pressure of the international community and of the parties of 

Aarhus Convention. Unfortunately, the works for rebuilding Bystroye Canal had been 

restarted in summer 2007 through the heart of the Ukrainian Danube Delta Biosphere 

Reserve. 

The new international protests and actions of some international organizations and 

governments, including the European Commission, the Standing Committee of The Bern 

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats in Europe7 

                                                           
6 During the reunion from Vienna (December 2004), the ICPDR Executive Secretary mentioned in his report that “before 

starting Phase II of the Bystroye project, Ukraine promised to support the international study regarding the environment 

impact and its implications at a trans-border level, study drawn by international environmental experts with the 

participation of ICPDR”. 

On the same reunion, the representatives of 20 non-governmental environmental organisations in the Danube basin 

required “the next Ukrainian government and the European Commission to take all necessary measures to halt the 

building of the Bystroye canal and to repair the damage already produced on the environment by Phase I of the project”. 

See http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=9955. 

7 On November 27, 2008, the Romanian Ministry of Foreign Affairs stated that “the Standing Committee of The Bern 

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats in Europe, examined, for the fifth year 

consecutively, within the meeting that took place on November 24-27, 2008, in Strasbourg, the Ukrainian project 

regarding the construction of a navigable canal of great depth “Danube - Black Sea” along the Chilia and Bystroye 

branches of the Danube Delta. 

The analysis of the project was made based on the provisions of the Recommendation no. 111 of 2004 of the Standing 

Committee (by which Ukraine was asked to cease the construction works of the Bystroye Canal and not to initiate the 

implementation of the second phase of the project) and taking into account the conclusions of the on-spot visit paid by 

the specialists of the Bern Convention (together with the representatives of the European Commission and of the 

secretariats of other international environmental conventions). 

According to the Standing Committee, the main conclusions mentioned after the on-spot visit are the following: the 

monitoring of the project was not efficient enough, there still are serious reasons to worry about the possible impact of 

the first stage of the project, the Ukrainian party did not provide yet a complete assessment of the environment impact. 

The Romanian delegation participating to the meeting underlined that the Ukrainian party must take measures to 

assure the observance of the provisions of the relevant international conventions. 

Following the debates, the Standing Committee noticed that there still are reasons of concern regarding this project 

and asked Ukraine to fully apply the Recommendation no. 111 (2004) (particularly in terms of elaboration of an 

assessment of the impact on the environment) and to subsequently submit reports. 

Within this framework it was decided that the record should be kept open and following to be analysed again during 

the next meeting of the Standing Committee of the Bern Convention (November 2009)”. For details, see 

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=12924. 

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=9955
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=12924
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and a United Nations Inquiry Commission, forced the Ukrainian authorities to halt once 

again the project in June 2008. The 90th millions euro used for the second phase of the 

Bystroye canal will be lost soon by Ukraine because the natural silting is working fast and 

the costs for maintaining the Bystroye canal open are too higher comparative with the 

economic results which could be obtaining from the ship transit. 

On June 11, 2008, the Government of Ukraine cancelled the final decision regarding 

the implementation of “Bystroye” project but any kind of official announcement was not 

published by the Ukrainian authorities.8 It was the effect of the warning which was 

adopted by the Conference of the States Parties to the Espoo Convention on 

Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Bucharest, May 19-21, 

2008) regarding “Bystroye” project. That warning would have been activated, by October 

31, 2008, if Ukraine had not cancelled the decision of project completion, adopted in 

December 2007, had not resumed the effective dialogue with the Romanian authorities 

and had not undergone the required stages of the procedure. 

A few mounths later, on March 3, 2009, the Romanian State Secretary for Strategic 

Affairs, Bogdan Aurescu, expressed once again “the concern as regards the recent 

information related to the continuation by the Ukrainian party of the works to the Bystroye 

Canal in Danube Delta, in spite of the relevant provisions of the environment international 

organizations‟ recommendations and in spite of the provisions of the above mentioned 

Conventions. The representatives of the secretariats of International Environmental 

Instruments – who still have on their agenda the Bystroye file (for example, between 

March 10-12, 2009, the Espoo Convention Implementation Committee9 and between 

                                                           
8 During the official visit of the Romanian minister of Foreign Affairs, Lazăr Comănescu, in Ukraine (Kiev, July 18, 

2008), his Ukrainian counterpart, Volodymyr Ogryzko, “undertook to observe the requests of the international 

organizations, specifying that in Ukraine, the reconsideration of the final decision, adopted in December 2007, on this 

project is in progress, and not to perform any works related to this project until the project is entirely compliant with the 

international requirements”. For details, see http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=12333&idlnk=2&cat=4. 

On August 13, 2008, the Ukrainian Minister of Foreign Affairs announced Romania officially that the 

implementation of the Bystroye project was halted once again. 

9 On January 23, 2007, the Romanian authorities notified the Committee for the Implementation of the 1991 Espoo 

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context of Ukraine‟s failure to observe the 

Report of the International Investigation Commission on Bystroye project. In that Report were mentioned several 

activities within the project which might generate a significant negative impact on the flora and fauna of the Danube 

Delta and were formulated several recommendations for the Ukrainian side, meant to reduce and remove the 

transboundary negative effects of the project. Thus, the Ukrainian authorities were requested not to continue the channel 

deepening works until they consult with the Romanian side in order to find the most viable solutions for this project, to 

organize public consultations with the population in the areas that may be damaged by the Ukrainian project (both in 

Ukraine and in Romania) and to submit to Romania the adopted solution, so that the competent authorities in Bucharest 

may formulate proposals or commentaries on the solution. 

Up to this point, the Ukrainian side failed to comply with any of these requests and continued to approach Bystroye 

issue unilaterally. 

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=12333&idlnk=2&cat=4
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March 31 - April 3, 2009, the Aarhus Convention Compliance Committee) – were asked to 

intensify their efforts in order to find solutions which fully respect the international 

environmental law. The representatives of the Environmental Instruments expressed their 

full availability for using all existing mechanisms in order to solve this case”10. 

Fortunately, the European Union have already the Pan European Corridor VII 

(Rhine-Main-Danube) that links two of the main trade poles of Europe: Rotterdam and 

Constanţa harbours, creating a navigable inland waterway from the North Sea up to the 

Black Sea. The length of the navigable river is 2,050 km from the Romanian terminus 

Sulina to Kelheim11 in Germany, where is connected with Main-Danube Canal.12  

The Romanian sector of Danube has a length of 1,075 km and it flows into the Black 

Sea by three main arms: Chilia (the northern, which are bordering to Ukraine), Sulina (in 

the middle) and Sf. Gheorghe (the southern). Usually, only Sulina arm13 and the Danube - 

Black Sea Canal (on the south of Sf. Gheorghe arm, far away from the Danube Delta) are 

used for big commercial transports during all year. 

On the same time, it is another big water way for commercial transport at the south 

of Danube Delta. The Romanian Danube - Black Sea Canal links Constanţa Harbour with 

the Rhine-Main-Danube Corridor, offering the most efficient and ecological transport 

alternative within the hinterland and, at the same time, a 4,000 km shortening of the sea 

trade routes coming from Far East and Australia through the Suez Canal. 

                                                                                                                                                                                                 

During the works of the Implementation Committee in the Espoo Convention (Geneva, October 28-30, 2008), it was 

analysed the way in which the Ukrainian authorities observed the decision adopted by the Conference of the States 

Parties to the Convention (Bucharest, May 19-21, 2008) regarding the Bystroye project. The Implementation Committee 

requested Ukraine to observe the relevant provisions of this Convention to what concerns the construction of the high 

depth navigation canal Danube – Black Sea on the Chilia and Bystroye canals of the Danube. 

10 See http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=13174. For the opinion of the Ukrainian authorities, see 

http://www.mae.ro/poze_editare/Ukr_Danube_Analytical_Material.pdf on the website of the Romanian Ministry of 

Foreign Affairs. 

11 The completion of the Rhine-Main-Danube Canal in 1992 joined the Rhine-Main and the Danube to create a single 

waterway from the North Sea to the Black Sea. The waterway is navigable by large barges for its full length, and ocean 

going ships for part of its length (the Danube is navigable by ocean going ships from the Black Sea to Brăila – Romania). 

Bamburg is the northern end of Rhine-Maine-Danube Canal. It joins the Danube at Kelheim. The canal has 16 locks and 

it is 171 km long, 55 meters wide and 4 meters deep.  

12 Shipping on the Danube river becomes possible downstream the German city of Ulm, nevertheless the section up to 

Kelheim is accessible only for the boats with the carrying capacity no more then 300 tones. 

13 The channel sand-bars on the Black Sea coast had determined people to ameliorate the navigable conditions in the 

channels of the Danube delta. The first practical actions took place on Sulina arm in 1857-1881 periods because of the 

natural conditions (easy and cheap for ameliorating one big canal for merchant ships). Sulina Canal has the following 

characteristics: extension – 63 km, width – 60 m, depth – 7.3 m. The extension of constructed canals exceeded 31 km, 10 

reaches of the channel had been straightened and 27 bends had been cut. As a result, the length of this branch shortened 

for a quarter from 84.9 to 63 km and it became almost rectilinear. 

Sulina arm is constantly flooding and it explains the necessity to fulfil an annual dredging work in order to maintain 

the navigation depth on the fairways. 

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=13174
http://www.mae.ro/poze_editare/Ukr_Danube_Analytical_Material.pdf
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According to European Union and United Nations standards, the Danube - Black 

Sea Canal has a class 6 rating and is an F class inland canal (the highest class of such 

canals). The 64.4 km long and 90 m width canal has a water depth of 7 m and 17.5 m 

clearance under the bridges. Daily running of the waterway is in the responsibility of the 

National Company Navigable Canals Administration SA. 

Situated at 35.4 km from the Danube, the North Branch of the Danube - Black Sea 

Canal makes the connection with Midia Harbour through two double locks at Ovidiu and 

Năvodari cities. The North Branch is 27.5 km long, 45-50 meters wide and has a minimum 

water depth of 5.5 meters. 

The easiest access to Central Europe is provided by the good navigable conditions of 

the Lower Danube and the highly limited number of locks (four double locks only) on the 

sector from Constanţa to Budapest. 

Passage of the vessels through the Danube - Black Sea Canal represents a real 

advantage, materialised in the unique opportunity of transporting 18,000 tons of dry bulk 

in one shipment by means of a six-barge convoy.14 

Located at the cross-roads of the trade routes linking the developed countries of 

Western Europe and the emerging markers of Central Europe with the suppliers of raw 

materials from the Russian Federation, Central Asia and Tran Caucasus, Constanţa 

Harbour is the main Romanian harbour and the largest at the Black Sea. It has a geo-

strategically position being located on the route of two Pan-European Transport Corridors: 

river Corridor VII (Rhine-Maine-Danube) and the rail-road Corridor IV.15 

In the southern part of Constanţa Harbour there is a river-maritime sector, which 

allows the accommodation of maritime vessels and river vessels as well. 

The two satellites harbours of Constanţa are Midia (located 14 nM North of the 

Constanţa harbour) and Mangalia (24 nM to the South), perform a vital function in the 

overall plan to increase the efficiency of the main harbour facilities – and both are facing 

continuous upgrading in order to meet the growing demands of cargo owners. 

The Constanţa Harbour offers a lot of advantages, among which, the most 

important are: 

                                                           
14 In 1991, on the Danube - Black Sea Canal were transported 9.4 millions tones of goods. After five years, the economic 

results were better than 1991 year: 20 millions tones. Ten years later, it was obtained the best result from the 

inauguration: 31 millions tones of goods (especially coal, oil products, fertilizers and iron ore). 

15 The railway network of Constanţa Harbour has excellent connections with the national and European railways network 

system. The Constanţa Harbour is a starting and terminus point for the Pan European Transport Corridor IV. Round-the-

clock service trains are carrying high volumes of cargo to the most important economic areas from Romania and Eastern 

Europe. 

The Constanţa Harbour is an important transport node of TRACECA Corridor, providing the connection among 

Europe, Caucasus and Central Asia, through the ferry lines that link Constanţa Harbour with the harbours of Batumi 

(Georgia) and Derice (Turkey). 
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- Multi-purpose harbour with modern facilities and sufficient depth to 

accommodate the largest vessels passing through the Suez Canal and the Bosphorus Strait; 

- Direct access to the Pan-European Corridor VII, through the Danube - Black Sea 

Canal, providing a shorter and cheaper waterway transport towards Central Europe than 

the routes using the North European harbours; 

- Good connections with all modes of transport: railway16, road17, river, airway18 and 

pipelines19; 

- The Container Terminal on Pier II South, increasing the container operating 

capacity; 

- Ro-Ro and Ferry-boat terminals suitable for the development of short sea shipping 

serving the Black Sea and the Danube riparian countries; 

- The status of Constanţa Harbour, as “harbour with customs facilities”, allowing the 

establishment of the necessary framework in order to facilitate foreign trade and cargo 

transit to/from Central and Eastern Europe correlated with the simplification of customs 

procedures20; 

                                                           
16 Almost all harbour terminals have direct access to the railway system, ensuring a safe and efficient transport of cargoes. 

Every day shuttle trains are providing fast transport of containers to the national destination for just-in-time delivery. 

The total length of railways in the harbour amounts to 440 km. 

17 The ten gates of the Constanţa Harbour are very well connected with the national and European Union road network. 

One of the Romanian government priorities is the completion of the Romanian sector of Pan European Corridor IV, 

which will improve Romania‟s motorway system. Works on different sections of the Corridor are underway, an important 

sector of Constanţa-Bucharest motorway being estimated to be completed in 2012. 

There is a standing preoccupation to upgrade the harbour road network and to enhance the road traffic inside the 

Constanţa harbour. Thousands of trucks benefit from facilities offered by the Constanţa harbour, ensuring a fast and 

flexible transport for all kinds of cargo by the “door-to-door system”. The total length of roads in the port amounts to 100 

km. 

18 “Mihail Kogălniceanu” Airport is the nearest airport to Constanţa, located at approximately 17 km north from the 

Constanţa Harbour. It is an international airport and represents an air-gateway with high impact over regional 

development. 

19 The Constanţa Harbour is connected with the national pipeline network, ensuring the functional link with the main 

Romanian refineries. There is a system of the national network for imported oil transportation (with a length of 1,200 

km) from Oil Terminal Constanţa to the refineries situated close to Piteşti, Oneşti and Midia and also from Oil Terminal 

to Cernavodă, facilitating the transit of crude oil and oil products for the Danube riparian countries. 

There is also a subsystem transporting gas and diesel oil on the routes Midia-Constanţa and Piteşti/Ploieşti-Buzău-

Cernavodă-Constanţa, linking the main refineries with Oil Terminal storage facilities. 

20 Since August 25, 2003, entire territory of the Constanţa Harbour is a harbour with customs facilities. This status 

offered some important advantages: 

- the ships entering the harbour are exempted from customs control before commencing unloading operations, thus 

reducing turnaround time; 

- the foreign cargoes entering the harbour can be stored for an unlimited period or can be reloaded on ships without 

customs clearance; 

- during the period when cargoes are stored in the harbour, no guarantees for import duties are required. This can 

avoid locking up important amounts of money for imported cargoes; 
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- Implementation of high security measures to fight terrorism; 

- The safe harbour status achieved through the completion and repair works on the 

breakwaters; 

- The implementation of Vessel Traffic Management Information System – VTMIS; 

- The implementation of the integrated informatics system NEPTUN; 

- Future expansion planned. 

The Constanţa Harbour hinterland supports the harbour in terms of cargoes 

produced consumed and shipped to and from the harbour and includes a wide area of 

Central and Eastern Europe. During the last 15 years, Constanţa Harbour has efficiently 

served cargo flows going to / coming from Central and Eastern European countries 

including: Austria, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia21, Bulgaria, Moldavia and 

Ukraine.22 

Although many political and economic changes have occurred in this area, which 

affected the evolution of the entire region, the traditional transport routes using Constanţa 

Harbour have remained unchanged, due to the competitive advantages of the harbour. The 

                                                                                                                                                                                                 

- import duties are paid only for the part of foreign good entering the country, not for the entire quantity stored in 

the harbour; 

- foreign cargoes entering the harbour are not subject to any kind of customs control, as long as they remain within 

the harbour area, attracting in this way the transit traffic through the harbour; 

- the Romanian cargoes dedicated to export can be cleared before entering into the harbour; 

- the foreign cargoes transiting Romania or railway or being shipped by inland waterways are exempted from 

guaranties for customs duties. 

21 During the Kosovo conflict (1999), NATO aircrafts, bombing Serbia, destroyed some of the bridges at Novi Sad and 

closed the Danube to navigation. The bridges were rebuilt and opened in 2005. 

In one hand, some journalists from Bucharest stated in 2000 that the Romanian companies had suffered loses of 

250 millions dollars from July 1 to December 31, 2000, due to the destroying of three Serbian bridges at Novi Sad, in 

April 1999, by the NATO fighters. This was one of the reason why the Romanian government had had to cancel on June 

21, 2001, the obligations that some Romanian companies must pay to the state budget in the year before it, e.g.: “Romnav 

Brăila”, “Shipping Brăila”, “Conav ST Shipping Constanţa”, “Management Transport Naval Constanţa”, “MP Nav Galaţi”, 

“Administraţia pentru Exploatarea Portuară Giurgiu Port”, and “Prior Văcăreni Tulcea”. Adevărul, no. 3428, 25 June 

2001, p. 7. 

On the other hand, NATO aircrafts provoked heavy damages on the petrochemical and steel industry installations in 

Novi Sad, Kikinda, and Pancevo. As a result, the Serbian journalists stated that the total damages inflicted on Serbia 

amounts to 29.6 billions dollars. See Petsinis 2007, 110. 

22 In 2003, the main economic results of the Constanţa Harbour were the followings: 

- harbour traffic by classification: GRT 1 to 5,000 – 3,436 vessels; GRT 5,001 to 10,000 – 517 vessels; GRT 10,001 to 

20,000 – 599 vessels; GRT 20,001 to 40,000 – 371 vessels; GRT over 40,000 – 87 vessels; 

- harbour traffic by flag: Turkey (847 vessels), Malta (547 vessels), Cambodgia (427 vessels), Syria (327 vessels), 

North Korea (280 vessels), Panama (272 vessels), St. Vicent/Grenadines (218 vessels), Russian Federation (200 vessels), 

Georgia (148 vessels), Ukraine (143 vessels), Bolivia (142 vessels), others (1,459 vessels). Total amount: 5,010 vessels; 

- arrivals of sea-going vessels by type of ship: 2,762 cargo ships; 792 tankers; 514 container carriers; 499 bulk 

carriers; 102 livestock carriers; 86 reefers; 35 ferry-boats; 37 passenger vessels; 15 Ro-Ro vessels; 28 LPG vessels; 50 

yachts; other 90 vessels by different types. Total amount: 5,010 vessels. 
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economic growth recorded by the countries from Central and Eastern Europe over the last 

years has created the conditions for the harbour to serve as a major storage and 

distribution centre for this region. The favourable geographic location, good hinterland 

connections, infrastructure and equipment adapted to the needs of harbour users, the 

disposition of quays and land, the availability and efficiency of the service provided and the 

socio-economic stability within the harbour area represents the strengths of Constanţa 

harbour supporting its strategic target to become the Eastern Gateway of Europe and a 

trade hub for the Black Sea Area. 
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Abstract: Geopolitical risks andreality of the armed conflict in Libya. The protests which marked the Pan-

Arab space at the beginning of 2011, turned into a tragic situation in Libya, this country becoming the most 

affected one, being bombed by Allied troops under Resolution number 1973 of the UN Security Council and 

also, being faced with a civil war between troops loyal to Gaddafi and the protesters groups which became 

a military force, indeed. This conflict is possible to create new risks for the region and to destabilize other 

countries from North Africa due the fact that Gaddafi Clan still has substantial financial resources to afford 

to carry a war, at least for now and in these conditions, relying on mercenaries and resources from Sub-

Saharan and Equatorial Africa. The article below explores this situation as well as the potential risks and 

scenarios could arise in Libya. 
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Libia a fost prinsă în vârtejul protestelor populare la fel cum a fost Tunisia, Egiptul 

si celelalte state din Orientul Mijlociu. Aceste proteste au avut un caracter atât de spontan 

şi de neanticipat la fel cum a fost, în ultimele 2 decenii, politica liderului ţării, colonelul 

Gaddafi. De fapt se putea aştepta mai degrabă de la Gaddafi să întreprindă anumite acţiuni 

extreme sau deplasate, în stilul lui specific, pentru a preîntâmpina posibile proteste, 

revoluţie sau un război civil.  

Dar conducerea Libiei a acţionat destul de straniu pentru un regim cum este cel a lui 

Gaddafi. Aceasta s-a bazat pe realitatea că resursele de hidrocarburi şi influenţa unui 

potenţial conflict asupra preţului lor, precum şi deschiderea ţării către investiţiile străine 

din Vest vor fi cea mai bună asigurare a regimului.  
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Ceea ce i-a scăpat acestui regim este faptul că Libia cu proporţia sa 

teritoriu/populaţie este o ţară profund neintegrată teritorial şi potenţialul său demografic 

este disproporţional. Populaţia Libiei este de 6.5 milioane locuitori dintre care 50% o 

constituie persoane sub vârstă de 15 ani. Aproximativ 80% din populaţie este concentrată 

în oraşele riverane Mării Mediterane.  

În rest, teritoriul este acoperit de Sahara cu anumite căi de comunicaţii în special în 

sud şi în regiunile de frontieră. Din acest punct de vedere, o eventuală operaţiune militară 

împotriva regimului şi constrângerea conducerii la reforme politice, precum şi la revizuirea 

atitudinii faţă de comunitatea internaţională în anumite privinţe, nu era ceva de 

neînchipuit. De fapt, începând cu jumătatea ultimei decade regimul de la Tripoli a intrat 

într-un fel de ˶nirvana” care îi asigura mijloace financiare majore şi restricţii minime în 

viaţă de zi cu zi şi astfel sectoare întregi ale economiei, precum şi dezvoltarea instituţiilor 

politice au fost reduse la explorarea hidrocarburilor şi construcţiilor în afară de oraşe mari. 

Acalmia a fost coroborată cu ideea că Vestul îl lasă pe Gaddafi în pace, democraţia locală şi 

cea provincială au fost asigurate, sistemul social fiind relativ cel mai bine dezvoltat din 

toate ţările africane.  

Un argument împotrivă iese însă din mediul armatei. Instituţia care l-a adus pe 

Gaddafi la putere şi o instituţie pe care se bazează dictatorii de obicei,este într-o situaţie 

jalnică. Majoritatea echipamentul de apărare precum şi tehnica forţelor aeriene şi navale 

sunt de producţie sovietică sau în cel mai bun caz europeană şi datează din perioada 

războiului rece. Chiar un observator atent se poate mira de ce Rusia nu s-a folosit de veto 

împotriva Rezoluţiei nr. 1973 (detalii mai jos) a Consiliul de Securitate votând printre 

altele şi crearea aşa zisei non-flying zone...  

Cel mai elocvent în acest sens a fost fostul ambasador al Rusiei din Libia. 

Cu toate că multe echipamente sunt destul de eficiente într-un război de gherila 

spre exemplu, în schimb n-au nici o şansă în faţa rachetelor de croazieră care zboară cu 

800 km/h, în faţa avioanelor de luptă de generaţia a 4-a dotate cu intelect artificial, în faţa 

bombardierelor strategice de tip „Stealth” şi a avioanelor antiradar care folosesc tehnologii 

de a distruge reţelele de comunicare ale inamicului. 

Astfel, acţionând în baza Rezoluţiei numărul 1973 a Consiliului de Securitate ONU, 

s-a creat o coaliţie internaţională pentru: 

- instituire imediată a încetării focului şi încetare a completă a violenţei şi tuturor 

atacurilor violente împotriva populaţiei civile; 

- impunere a unei zone interzise tuturor tipurilor de avioane deasupra Libiei;  

- folosirea tuturor mijloacelor necesare pentru a proteja civilii şi zonele populate de 

civili, cu excepţia zonei pentru o forţă de ocupaţie străină; 

 - consolidarea embargoului asupra armelor şi în special luare de măsuri împotriva 

mercenarilor; se permit inspecţii forţate asupra navelor şi avioanelor; 
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 - impunere de interdicţie pe toate zborurile spaţiului libian desemnat; 

 - îngheţare a activelor şi bunurilor deţinute de către autorităţile libiene; se reafirmă 

că aceste active ar trebui folosite în beneficiul poporului libian;  

- extindere a interdicţiei de călătorie şi îngheţarea activelor unui număr indicat de 

cetăţeni libieni conform cu Rezoluţia Consiliului de Securitate 1970 al Organizaţiei 

Naţiunilor Unite;  

- instituirea unui grup de experţi să monitorizeze şi să promoveze punerea în 

aplicare a sancţiunilor.  

Dacă coaliţia internaţională nu intervenea, astăzi opoziţia armată ar fi practic 

distrusă sau capturată de către trupele loiale regimului Gaddafi. Execuţii publice pe 

stadioane s-ar fi repetat cu siguranţă ca prin anii 80. Perseverenţa şi fermitatea cu care 

Franţa a recunoscut opoziţia ca conducere legitimă a Libiei a dat de înţeles că Gaddafi este 

un „cadavru politic”. 

Bineînţeles se poate discuta ore întregi de ce preşedintele Franţei a acţionat atât de 

repede. Ori a vrut să devanseze SUA, ori a vrut să continue prezenţa diplomatică fermă în 

Libia după reuşita legată de eliberarea infirmierelor bulgare de acum câţiva ani, ori a vrut 

să - şi ridice popularitatea în scădere liberă înainte de alegeri prezidenţiale din 2012 ...  

Să fie cauzele intervenţiei franceze oricare unul este însă cert : dacă nu se intervenea, 

se putea ajunge doar la o blocadă şi sancţiuni împotriva Libiei. Astfel Gaddafi avea un 

cuvânt destul de important de spus dat fiind faptul că Europa de Sud primeşte cantităţi 

esenţiale de petrol libian care este de cea mai înaltă calitate. Sau chiar dacă comunitatea 

internaţională boicota total comerţul cu petrol libian, oricum clanul Gaddafi nu întâmpina 

dificultăţi. (În afara faptului că şi embargoul poate fi ocolit. Un exemplu grăitor : 

embargoul impus Irakului în 1999 şi controlat de ONU a fost încălcat de ONU însăşi.)  

De fapt, există relaţii foarte strânse dintre Tripoli şi anumiţi conducători din 

Orientul Mijlociu, Africa Sub-Sahariană şi Africa Ecuatorială. Multe ţari din aceste regiuni 

continuă să acorde un sprijin regimului Gaddafi chiar şi în aceste zile. 

Statele europene făcând parte de coaliţie şi partenerii lor de peste ocean au început 

aceasta operaţiune în baza sus menţionate Rezoluţiei 1973. Rezoluţia a fost susţinută de 

majoritatea membrilor săi permanenţi şi nepermanenţi. S-au abţinut Rusia, China, India şi 

Germania. Cu excepţia Germaniei care a oferit Pentagonului o baza militară din Stuttgart 

ca punct de comandă, celelalte trei state au relaţii destul de pragmatice cu Libia. Atât Rusia 

cât şi China au avut contracte importante de furnizarea echipamentelor militare regimului 

de la Tripoli.  

Spre exemplu, în urma sancţiunilor ONU Rusia pierde contracte în valoare de 4 

miliarde dolari. Rusia urma să furnizeze Libiei avioane de luptă Sukhoi - 35,avioane 

(învechite) Yak -130 precum şi echipamente pentru artilerie, aruncătoare de grenade, 

lansatoare mobile anti-aeriene şi altele. De asemenea, gigantul rusesc Gazprom are în 
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exploatare 33% din compania ENI, făcând parte de cel mai mare proiect de extracţie a 

petrolului din Libia – Elephant. Resursele de hidrocarburi ale Libiei sunt interesante şi 

atrăgătoare şi pentru China şi India. 

China şi India sunt mari consumatori de hidrocarburi; un preţ ridicat al petrolului 

afectează direct economiile acestor state. China este un investitor tradiţional în Africa, în 

special în zonă de minerit (inclusiv forţe de muncă) şi mai recent ajunge pe aceste 

meleaguri şi India. Aceste state şi-au arătat ˶regretul” cu privire la bombardarea Libiei iar 

Rusia a declarat că puterea militară cu care se intervine este disproporţionată. Adică Rusia 

prezintă acelaşi mesaj cu care Europa şi SUA au condamnat operaţiunea militară rusă din 

Georgia din 2008...  

De fapt acest conflict a scos la iveală un alt conflict intern, de data aceasta făcut şi 

public, dintre Preşedintele Medvedev şi Premierul Putin. Premierul Rusiei a comparat 

aceasta operaţiune cu cruciadele creştine din Evul Mediu. Preşedintele Medvedev a dat o 

declaraţie imediată menţionând într-un stil ˶huntingtonian” că astfel de declaraţii duc la 

ciocniri între civilizaţii şi ca atare sunt inacceptabile. Undeva există şi o dorinţă a 

preşedintelui rus să se manifeste pe scena internaţională el fiind mai mereu în umbra 

premierului Putin. Limbajul şi abţinerile Rusiei în legătură cu acest conflict amintesc de 

Franţa care a jucat rolul de intermediere dintre Rusia şi Georgia în 2008; un astfel de rol 

ar dori să asume Moscova aici.  

De remarcat însă că această operaţiune menită să răstoarnă regimul Gaddafi a avut 

şi anumite părţi ciudate şi neclare chiar de la început. Nu toţi membri coaliţiei europene au 

fost tranşanţi şi hotărâţi să recunoască insurgenţii libieni ca singura putere legitimă în 

Libya precum a făcut-o în mod pripit Franţa.  

Germania, aliatul european tradiţional al Parisului nu contribuie decât cu baza 

militară sus-menţionată şi cu unele declaraţii modeste din partea şefei de guvern. SUA duc 

cea mai mare partea operaţiunilor militare cu cheltuieli de 100 milioane de dolari zilnic.  

Și pentru aceste motive pretind să preia conducerea operaţiunilor NATO adică SUA, 

nu Franţa. Nu doresc altceva decât Gaddafi să părăsească conducerea ţării în timp ce 

Premierul britanic s-a exprimat într-un termen propriu spionilor războiului rece : ˶get rid 

of Gadaff”.  

Cam aceasta dorea şi CIA pentru Fidel Castro în Cuba (mai multe detalii cum acest 

termen a fost interpretat în timpul audierilor din Congresul SUA, în cartea lui Thomas 

Powers, „The man who kept the secrets: Richard Helms and the CIA” , New York 1981). 

Europa de Est, recuperându-se încă după criza financiară, oferă mesaje ambigue, 

premierul Bulgariei fiind cel mai tranşant adică împotriva. A declarat că această operaţiune 

se rezumă la petrolul Libiei la care râvnesc mai multe state. Șefa guvernului slovac a luat o 

poziţie pacifist-militară subliniând că niciodată în viaţă nu a fost confruntată cu astfel de 

situaţie dureroasă: a aproba sau a nu aproba intervenţie. Armata slovacă este însă foarte 
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rezervată. Odată ce NATO intră în acest conflict dar abia după o altercaţie verbală între 

Sarkozy şi Băsescu, România a trimis în zonă fregata ˶Regele Ferdinand” să participe la 

blocada maritimă a Libiei.  

In data de 27 martie 2011, NATO official preia conducerea operaţiunilor militare 

împotriva Libiei conform rezoluţiei ONU. Acest pas a fost generat de mai multe cause atât 

politice cât şi militare. Din punct de vedere politic trebuia să se ajungă la un consimţământ 

care ţară a coaliţiei să preia comandamentul militar.  

Pe lângă acesta, la ora actuală, atacul fulger cu rachete şi aviaţie nu l-au putut 

constrânge pe Gaddafi să plece. Insurgenţii nu au înregistrat succese mai importante şi 

coerente. O intervenţie sub comandament NATO va stabiliza politic coaliţia dat fiind faptul 

că majoritatea ţărilor sunt membre. Astfel NATO va fi finalmente nevoită să clarifice care 

va fi strategia politico-militară în această ţară. 

Cea mai mare neclaritate pentru opinia publică este cât de departe poate să meargă 

coaliţia cu operaţiunile militare. Au fost anunţate trei etape de bombardament aerian şi cu 

rachete. Dacă totuşi Gaddafi supravieţuieşte şi insurgenţii nu reuşesc să-l eclipseze din 

punctele strategice ale ţării? Libia este o ţară tribală (perfect comparabilă cu Yemen) cu 

tradiţii politice tribale care îl ajută pe Gaddafi să-şi organizeze conducerea şi să fie un 

element de instabilitate pentru întreagă regiune.  

Chiar dacă admitem că rebelii câştâgă principalele oraşe de pe litoral,clanul Gaddafi 

nu va avea probleme să se retragă în Sud sau de ce nu în vreo regiune din Africa sub-

sahariană sau subecuatorială. Dar cine se pune în frunte rebelilor 

Până acum opoziţia nu dispune de reprezentanţi de vază din belşug... Regimul 

Gaddafi îşi permite încă să plătească mercenari din aceste regiuni onorându-i cu pietre 

preţioase sau în valută. Un spectator mai atent nu crede nici în secvenţe televizate pe care 

doi libieni izolaţi îşi exprimă nemulţumirea de intervenţie întârziată a Uniunii europene, 

toate acestea pe fundalul unei scene unde un tânăr flutură un drapel naţional libian ... 

Mercenarii, dacă supravieţuiesc, bineînţeles vor merge înapoi în regiunile de unde 

provin. Astfel ţări ca Sudan, Niger, Ciad şi bineînţeles vecinii Algeria, Egypt, Tunisia se vor 

confrunta cu resurse financiare la îndemâna unor indivizi care practică contrabandă, 

violenţă, trafic cu fiinţe umane, armament, substanțe toxice deci pot destabiliza cel puţin 

regiuni sensibile. 

Cantitatea de armament care a ajuns la îndemâna insurgenţilor, fără îndoiala a 

ajuns şi în mâna unor grupări care au legături cu organizaţiile teroriste din Magreb şi din 

regiune. De fapt aceste împrejurimi instabile creează oportunităţi majore pentru grupările 

teroriste. Guvernele implicate în acest conflict, atât aliaţii cât şi regimul Gaddafi, sunt 

preocupaţi de a-şi atinge scopurile propuse ci nu de a superviza mişcările teroriste din zonă. 

Al-Qaeda cu siguranţă se pregăteşte să se acomodeze noilor realităţi instabile care îi vor 

permite un spaţiu de manevrare mult mai larg. Egiptul şi Tunisia sunt încă în 
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convalescenţă după proteste, Libia este paralizată, iar guvernele Marocului şi Algeriei luptă 

pentru păstrarea status-quo-ului intern. Pe de altă parte fierb Siria şi Yemen.  

Într-un scenariu pesimist când aliaţii sunt nevoiţi să prelungească operaţiunea 

împotriva Libiei, chiar să trimită izolat trupe pentru anumite operaţiuni terestre (miza 

fiind mai mare decât am crezut până acum?), riscul unui conflict Al-Qaeda, este iminentă. 

Dacă în Afganistan nu există decât Mişcarea Taliban aliată cu Al-Qaeda, trupele 

occidentale fiind susţinute de guvernul afgan şi pakistanez, atunci în Libia pot ieşi la 

suprafaţă trei părţi implicate individual, fiecare cu propriu interes.  

Avansarea terorismului în Magreb este unul din cele mai mari pericole care stau în 

faţa guvernelor actuale şi viitoare. Aceaste organizaţii îşi manifestă crezul, afinităţile şi 

responsabilităţile mai mult şi mai puţin tactica şi strategiile de organizare care sunt foarte 

pragmatice şi nu deloc idealiste. Dacă spre exemplu Libia nu a fost o ţintă majoră până 

acum ca Algeria sau Egiptul, totuşi, vidul care-l lasă Gaddafi precum şi celelalte regimuri, 

va permite organizaţiilor teroriste să se manifeste mai activ, să aibă acces la mai multe 

resurse şi să-şi promoveze interesele mai cu succes.  

Aliaţii sunt interesaţi într-o primă etapă să menţină blocada Libiei pe mare şi să 

împiedice comerţul cu arme şi muniţii care la un moment dat vor fi necesare regimului 

Gaddafi dacă nu se va ajunge la negocieri şi la predarea puterii de către actuala conducere. 

Dacă nu se va ajunge la un numitor comun, aceasta însă nu va împiedica Tripoli să ducă 

acest comerţ cu Africa Sahariană şi Africa Ecuatorială. Adică cu teritorii unde există 

cantităţi mari de muniţii şi armament din conflictele recente şi de unde provin şi 

mercenarii menţionaţi anterior.  

O comparaţie în acest sens poate fi făcută cu războiul din Vietnam. Trupele nord 

vietnameze şi-au făcut aprovizionarea cu muniţii şi resursele prin Kampucia şi Laos, chiar 

daca armata americană a instaurat blocada Vietnamului. In Africa, chiar dacă Gaddafi nu 

are relaţii atât de cordiale, cu vecinii, asta însă nu împiedică ca hotarele să fie ˶poroase.” 

Nimic nu împiedică să se dezvolte reţele criminale sau teroriste de aprovizionare pentru 

trupele loiale lui Gaddafi.  

In cazul în care Gaddafi nu pleacă, vrând să-şi atingă scopurile propuse şi să 

stabilizeze situaţia din regiune, aliaţii vor fi nevoiţi să trimită experţi sau chiar trupe 

speciale să coopereze cu guvernele statelor învecinate cu Libia. O astfel de blocadă totală ar 

face că regimul Gaddafi să nu mai fie atât de sigur şi să înceapă predarea puterii.  

Oricum aceste măsuri sunt sau vor fi necesare chiar dacă clanul Gaddafi nu este la 

putere. Riscul unor noi revolte planează încă asupra Orientului Mijlociu şi nu este exclus să 

afecteze chiar şi alte state africane sau din regiune.  

Cel mai contagios exemplu îl reprezintă Siria şi Yemen. Astfel de crize ar arunca 

într-un haos total teritorii întregi, guvernele ar deveni instabile şi efectul domino nu ar fi 

exclus.  
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Statele membre Ligii Arabe (susţine în mod voalat intervenţia în Libia), al Uniunii 

Mediterane precum şi membri altor organizaţii internaţionale, vor fi nevoiţi să creeze un 

mecanism post-conflict.  

De foarte multe ori se omit astfel de mecanisme, tipic este pentru Osetia şi Abhazia 

din partea Rusiei sau în Irak din partea SUA. Astfel de mecanisme sunt necesare pentru a 

preîntâmpinaşi contracara riscurile care vor desigur apărea. Lipsa instituţiilor şi tradiţiilor 

democratice şi situaţia socială dificilă fac viitorul guvern din Libia mai nesigur şi instabil. 

Noul guvern va avea o misiune greu de realizat. Misiunea va consta în modernizarea 

şi dezvoltarea ţării cu principii şi tradiţii de conducere tribale bazate pe clanuri.  

Abordarea unor astfel de probleme s-ar face în împrejurări sensibile. In consecinţă 

ţările implicate vor fi nevoite să creeze şi mecanisme regionale menite să stabilizeze nu 

numai zona ci şi situaţia internă a altor state, provocarea fiind adaptarea afacerilor 

regionale la noile realităţi geopolitice. 

 



 211 

Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Seria Istorie – Serie nouă, Anul 3, Nr. 3-4, 2012, p. 211 
ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343 (print) 

 

Instrucţiuni pentru autori 
 
 
Autorilor care doresc să publice în paginile revistei AUCDCI (aspirantă la CNCS categoria B), le 
supunem atenţiei normele de redactare şi ordinea inserării datelor: titlu; numele autorului 
(autorilor); instituţia şi adresa de e-mail a autorului (autorilor); text în MS-Office 2003 (nu 
Office 2007) de circa 20 pagini (incluzând şi bibliografia) în limba română sau în limbile engleză, 
franceză, germană (format A4, margini de 2 cm, font Times New Roman, mărimea 12, justified, 
spaţiere la un rând, paragraf de 1,27 cm; a nu se folosi tasta Tab şi nici bara de spaţiu pentru 
paragrafe; paginile nu vor fi numerotate); rezumat (limba engleză, franceză, germană), maxim 10 
rânduri; keywords (limba engleză, franceză, germană, maxim 5); sistem de referinţe (în text 
sau la subsolul paginii de tipul: Ionescu 1999, p. 21; font Times New Roman, mărimea 10, justified, 
fără paragrafe); bibliografie de tip Oxford-Humanities aranjată alfabetic după autori: nume autor, 
prenume abreviat, anul apariţiei lucrării, titlul, locul apariţiei (cărţi); nume autor, prenume 
abreviat, anul apariţiei lucrării, titlul, revista, numărul volumului, locul apariţiei revistei, paginile 
(periodice); nume autor, prenume abreviat, anul apariţiei lucrării, titlul, In: numele editorului, 
titlul volumului, locul apariţiei, paginile; nu se abreviază denumirea revistelor şi a editurilor; 
histograme şi tabele în fişiere word separate; toate tabelele, histogramele şi figurile 
trebuie să fie citate în text; folder separat pentru imaginile figurilor; materiale grafice scanate 
alb/negru sau color la 300 dpi (fotografii) şi 600 dpi (desene), salvate în format .jpg; lista 
abrevierilor; lista tabelelor, histogramelor şi figurilor (bilingv, română/engleză, franceză, 
germană).  

Este de preferat trimiterea materialului prin e-mail (pentru fişiere mari utilizaţi websites: www. 
transfer.ro, www.fastupload.ro; www.wetransfer.com) sau pe CD prin poştă.  

Termenele ultime de primire a articolelor: 1 februarie (pentru nr. 1), 1 mai (pentru nr. 2), 1 august 
(pentru nr. 3), 1 noiembrie (pentru nr. 4). 

Responsabilitatea privind conţinutul articolelor şi studiilor revine în totalitate autorilor, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 206 din 27.05.2004 referitoare la buna conduită în cercetarea 
ştiinţifică. Autorii îşi asumă, de asemenea, responsabilitatea exclusivă pentru acurateţea 
rezumatelor în limbă străină.  

© Toate drepturile sunt rezervate autorilor. 

 

Instructions for the authors 
 

To the authors from abroad, whishing to publish a contribution in the review AUCDCI, we submit 
the following recommendations and suggesting order of data: title; name of the author(s); 
institution and e-mail address; English, French, German text, MS-Office 2003, around 20 p. 
bibliography included (page setup A4, margins of 2 cm, Times New Roman 12, justified, line 
spacing single, paragraph 1,27 cm, no page numbers); abstract (maximum 10 lines); 5 maximum 
keywords; Oxford-Humanities references system for notes in text/footnotes and bibliography; 
Times New Roman 10, justified, line spacing single, no paragraph; tables an charts in separate 
word documents; photos and drawings in a separate folder; images scanned black/white or 
colour at high resolution (300 dpi for photos, 600 dpi for drawings, saved in .jpg format); 
abbreviations; list of tables, charts and caption of figures.  

Materials may be sent by e-mail or on CD by mail. 

The entire responsibility for the specialized information of the articles’ content and for the 
translation is to be assumed by the authors.  

Deadlines for sending the contributions (date of arrival): 1 of February (for 1st issue), 1 of May (for 
2nd issue), 1 of August (for 3rd issue), 1 of November (for 4th issue).  

© All rights reserved to the authors. 




