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POPA  IGNATIE  DIN  NICOPOL,  EPISCOP  DE  RÂMNIC  ŞI 
MITROPOLIT  AL  ŢĂRII ROMÂNEŞTI.  O  IDENTIFICARE 

ŞTEFAN  ANDREESCU 

În timpul unui stagiu de documentare la Universitatea Columbus (Ohio), 
vrednicul istoric bulgar Ivan Biliarsky a descoperit pe microfilmele manuscriselor de 
la mănăstirea Sf. Ecaterina de la Sinai textul unui liturghier slavon de la începutul 
secolului al XVII-lea (Ms. Sin. Slav. 15). După ce a descris aspectul şi conţinutul 
manuscrisului, domnul Biliarsky a stăruit, cum era şi firesc, asupra însemnărilor de 
pe penultima filă (92 v), două în limba greacă şi una în slavoneşte. Cea dintâi, cea în 
slavonă, din partea superioară a paginii, vădeşte că liturghierul a fost dăruit sfintei 
mănăstiri de la Muntele Sinai în anul 1627 (7135), în luna septembrie, de către 
„protopopul ierei Ignatie” din „oraşul Nicopol”, aşezat pe Dunăre. Fiind redactată la 
persoana întâi, această însemnare pare a fi fost scrisă de însuşi Ignatie. 

Din a doua însemnare, în limba greacă, pe lângă numele donatorului, Ignatie 
„ierei şi protopop din cetatea Nicopol”, aflăm şi numele tatălui său, „hagiul popa 
chir Daniil”. Însemnarea este datată 25 septembrie 1627 şi este semnată de 
ieromonahul Macarie Sinaitul. Pe de altă parte, o scurtă notaţie slavonă de pe fila 
37 ne îngăduie să cunoaştem şi numele copistului: Dimitrie1. 

Ivan Biliarsky, în comentariul său, a subliniat poziţia socială a donatorului, 
ţinând seama de faptul că părintele său a efectuat un pelerinaj la locurile sfinte. Or, 
pe bună dreptate, costurile pe care le presupunea o asemenea călătorie atestă că 
avem de-a face cu o familie înstărită, care aparţinea elitei creştine din Nicopol2. De 
altminteri, preotul Ignatie însuşi se afla pe treapta superioară a ierarhiei ecleziastice 
ortodoxe de sub dominaţia otomană, din moment ce era „protopop” la Nicopol3. Cu 
alte cuvinte, el se găsea în fruntea comunităţii ortodoxe de acolo. Concluzia lui 
Ivan Biliarsky este aceea că Nicopolul a rămas un important centru urban din 
nordul Bulgariei, chiar după distrugerile din cursul războiului „cel Lung”, când şi 
acest oraş a fost, aşa cum se ştie, ţinta unui atac din partea oştilor lui Mihai 
 

1 Ivan Biliarsky, Към изследването на връзките на Българи със Синайския манастир 
„Св.Екатерина”, în „Palaeobulgarica”, XXXII, 2008, p. 100–101.  

2 Ibidem, p. 103. 
3 Ibidem, p. 104. 
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Viteazul. Faptul că acolo funcţiona un scriptoriu şi că se făceau donaţii de acest tip 
pentru unul dintre locurile sfinte pledează într-adevăr în acest sens.  

Când am citit acest studiu, gândul mi s-a îndreptat către o întâmplare relatată 
în Letopiseţul cantacuzinesc, în legătură cu venirea în scaunul domnesc al Ţării 
Româneşti a lui Matei aga din Brâncoveni în anul 1632. Iată fragmentul în cauză: 

„Iară pre acéia vréme fiind pre marginea Dunării ispravnic un paşă ce-l chema 
Abaza paşa, înţelegând acesta pentru săracă de ţară, cum o au spart domnii streini cu 
grecii ţarigădéni, făcut-au sfat ca să aducă pre Matei aga de la Ardeal, să-l facă domn 
ţării, că de la dânsul vor avea săracii pace şi odihnă. Şi îndată au trimis la el pre popa 
Ignatie Sârbul den Necopoe, ca să vie să fie domn ţării cu voia paşii. Şi s-au 
împreunat cu el la Făgăraş. Iar Leon vodă încă au fost trimis pre părintele Vlădica 
Grigore, i Ivaşco dvornicul, i Gligore comisul, cu cărţi şi cu jurământ mare, la craiul 
Racoţi şi la Matei aga şi la alţi boiari, ca să vie la casele lor … Iar când a fost la iulie 
24 dni, 7140 [1632], venit-au dela Poartă de au luat domniia lui Leon vodă”4.  

M-am întrebat numaidecât dacă nu cumva cronica vorbeşte de unul şi acelaşi 
personaj. Se ştie că din vechime şi până de curând bulgarilor din zona de nord-vest a 
Bulgariei veniţi la noi li se spunea în mod curent „sârbi”. Poate fiindcă aparţineau 
unei zone lingvistice care prezintă unele particularităţi ale limbii sârbe5. Pe de altă 
parte, aceeaşi denumire de „sârbi” era aplicată uneori, temporar, şi membrilor unor 
familii de aromâni (cuţo-vlahi, macedoneni), căci, între altele, portul lor era 
„asemănător mult cu acel al sârbilor”6. Oricum, preotul din Nicopol care a purtat 
mesajul dregătorului otoman de la Dunăre până la Făgăraş nu era un oarecare. 
Donaţia liturghierului manuscris la Muntele Sinai ne dezvăluie în fond antecedentele 
şi poziţia reală deţinută de el în oraşul de pe ţărmul de miazăzi al Dunării.  

Totuşi, nu am fost sigur de identificare decât după ce am urmărit atent şi 
refăcut cariera „popii Ignatie Sârbul den Necopoe” în Ţara Românească. Astfel am 
ajuns să întâlnesc proba indubitabilă că, într-adevăr, nu am greşit.  

Este absolut sigur că popa Ignatie l-a însoţit pe viitorul domn de la Făgăraş la 
Nicopol, „la Abaza paşa”, iar apoi în Ţara Românească, unde, numaidecât după ce 
aga Matei a ocupat cetatea de scaun Bucureşti, a intervenit în favoarea unor oşteni – 
 

4 Istoria Ţării Româneşti (1290–1690). Letopiseţul cantacuzinesc, ed. C. Grecescu şi D. Simonescu, 
Bucureşti, 1960, p. 98–99. 

5 P. Cancel, Termenii slavi de plug în daco-română, Bucureşti, 1921, p. 35–36: „Faptul că 
populaţiunea noastră numeşte «sârb» pe un bulgar chiar astăzi, faptul că nici vorbitorii înşişi uneori 
nu pot spune dacă limba lor e sârbă sau bulgară este destul de caracteristic (cazul locuitorilor din 
Bulgaria vestică admigraţi la noi)”; v. şi, mai nou, Maksim Sl. Mladenov, За етнонима cърби 
‘българи’ в румънския езиқ и румънската топонимия, în „Българска етнография”, 1985, nr. 3,  
p. 3–11. Ultimul autor citat arată că etnonimul sârbi pentru a-i desemna pe bulgari circula printre 
români încă din veacul al XVII-lea (p. 3–4). 

6 George Mil-Demetrescu, Din trecutul Craiovei. Mahalaua Sârbilor (Mahalaua Sf. Ion) 
(Preciziuni la un articol al D-lui G.G. Orman), în „Arhivele Olteniei”, VII, ianuarie–februarie 1928, 
nr. 35, p. 12. 
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călăraşi şi dorobanţi – originari din satul Jigoreni (jud. Vlaşca)7. Peste câţiva ani, în 
1636, în preajma datei de 29 iulie, devine episcop al Râmnicului, puţin după ce 
fostul episcop, Teofil, a fost înălţat la treapta de mitropolit8. Negreşit, a fost semnul 
concret al prieteniei şi preţuirii de care Ignatie se bucura în ochii lui Matei vodă 
Basarab. Dar această alegere presupune, bineînţeles, şi intrarea viitorului episcop în 
cinul monahal, care va fi avut loc în mănăstirea Cozia, unde se va retrage şi unde 
îşi va sfârşi zilele la adânci bătrâneţi, în jurul datei de 20 decembrie 16629. 

Tot un eveniment politic, de astă dată nu mult anterior dispariţiei lui vodă 
Matei, îl va propulsa pe Ignatie Sârbul chiar în vârful ierarhiei Bisericii ortodoxe 
muntene. Într-adevăr, curând după lupta biruitoare de la Finta (17/27 mai 1653) şi 
după ce făcuse faţă unor tulburări în rândul oştenilor săi, Matei Basarab era cât pe 
aci să cadă victimă unui complot boieresc, o încercare de otrăvire lentă, descoperită 
însă la timp de un medic trimis de principele Gheorghe Rákóczi II. Or, după cât se 
pare, grupul de boieri care unelteau împotriva domnului a fost sprijinit de 
mitropolitul Ştefan, a cărui destituire a fost cerută la 12/22 iulie 165310. Cu toate că 
acesta din urmă, în diata lui din 15 aprilie 1668, a ţinut să se dezvinovăţească, 
susţinând că „pentru păcatele noastre au din graiurile omeneşti, scosu-ne-au den 
scaunul nostru numai cu ce am fost îmbrăcaţi, iar alte ce am fost câştigat au rămas la 
mitropolie” (s.n. – Şt. A.). De aceea, mai spune Ştefan, Constantin vodă Şerban, 
„poate că ştiind că nimica vinovat n-am fost”, l-a repus în scaun, probabil în vara 
anului 165511. În plus, aşa cum observa Nicolae Iorga, pe piatra lui de mormânt, ce 
poartă data 25 aprilie 1668, a pus să se scrie că el a „fost păstor în Scaun ani 20”, de 
 

7 Act din 29 decembrie 1633, semnalat în rezumat de Dan Pleşia, O menţiune documentară 
despre Ignatie I, episcop de Râmnic şi mitropolit, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXXII, 1964,  
nr. 11–12, p. 1100–1102; editat în Documenta Romaniae Historica (în continuare: DRH), B, XXIV, 
Bucureşti, 1974, nr. 178, p. 233. 

8 Ştefan Andreescu, Începutul păstoriei mitropolitului Teofil, în „Anuarul Institutului de Istorie 
şi Arheologie A.D. Xenopol”, XXIV, 1987/2, p. 599–601; cf. Niculae Şerbănescu, Episcopii 
Râmnicului, în „Mitropolia Olteniei”, XVI, 1964, nr. 3–4, p. 184, care aşază începutul episcopatului 
lui Ignatie „în toamna anului 1636”. 

9 I. Ionaşcu, Data morţii mitropolitului muntean Ignatie Sârbul, în „Revista istorică română”, 
XIII, 1943, 2, p. 46 şi anexa VII, p. 50–51. 

10 W. Zekely, Unele precizări cronologice privind mişcările social-politice desfăşurate în 
ultimul an al domniei lui Matei Basarab, în „Istros”, II–III, 1981–1983, p. 304–308. În cererea de 
înlocuire trimisă de vodă Matei patriarhului ecumenic Ioanichie în 12 iulie 1653 se spune negru pe alb 
că mitropolitul Ştefan, „de fire acru la maţe”, s-a dovedit că „a fost în legătură cu răsculaţii”. Iar în 
actul patriarhal, databil în august 1653, putem citi că numirea lui Ignatie ca mitropolit a fost motivată 
de faptul că predecesorul lui „s-a făcut vinovat de scandale şi de vătămare pentru obşte, şi, ce e mai 
rău decât orice, a fost dovedit că a ţesut uneltiri şi împotriva celui după Dumnezeu binefăcător al lui … Io 
Matei Voevod.” E. de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XIV/1, ed.  
N. Iorga, Bucureşti, 1915, doc. nr. CCLXXV–CCLXXVI, p. 195–197. V. şi Niculae Şerbănescu, 
Mitropoliţii Ungrovlahiei, în „Biserica Ortodoxă Română”, LXXVII, 1959, 7–10, p. 776. 

11 Radu Creţeanu, Un egumen al Tismanei: mitropolitul Ştefan I al Ungrovlahiei, în 
„Mitropolia Olteniei”, 1977, 1–3, p. 121–122. 
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unde se vede că nu recunoştea păstoria „trecătoare a Sârbului din Nicopol, 
Mitropolitul tulburărilor”. O socotea, de bună seamă, ca „nedreaptă şi necanonică”12. 

Aurelian Sacerdoţeanu, care s-a ocupat în două rânduri de Ignatie Sârbul, a 
avut fericita inspiraţie să-i studieze şi sigiliile. Astfel, de pildă, a semnalat, pe temeiul 
examinării unui zapis din 20 martie 1655, adică din intervalul când Ignatie încă era în 
fruntea ierarhiei ecleziastice a Ţării Româneşti, că legenda sigiliului său suna în 
chipul următor: † Mitropolit Ignatie ot Nicopol vă leat 716213. Dar nu acest sigiliu 
din 1653–1654 ne interesează, ci un altul, personal, pe care l-a aplicat atât pe o carte 
de blestem din 18 ianuarie 1652, cât şi pe actul de alianţă, pe care l-a încheiat în  
5/15 octombrie 1659, la Rucăr, în calitate de reprezentant al Stărilor din Ţara 
Românească, cu principele transilvănean Gheorghe Rákóczi II. Comparate, cele două 
amprente sigilare dau următoarea legendă: † ierei Ignatie sin ierei Danil14. Iată deci 
proba indubitabilă, de care pomeneam la început, asupra identităţii donatorului din 
1627 la mănăstirea Sf. Ecaterina de la Sinai cu viitorul episcop de Râmnic şi 
mitropolit al Ţării Româneşti din vremea lui Matei vodă Basarab. 

Nicolae Iorga, desigur sub impresia menţiunii lapidare din Letopiseţul 
cantacuzinesc, a crezut că avem de-a face într-adevăr cu un simplu „popă” din 
Nicopol. De aceea, în sinteza sa despre istoria Bisericii româneşti a scris că nu din 
Ţara Românească a mitropolitului Teofil şi a episcopului Ignatie Sârbul putea porni 
răspunsul la ofensiva calvină: „Aici blândul Teofil n-avea cunoştinţile trebuitoare 
pentru o discuţie de dogme, şi ceilalţi ierarhi nu erau mai învăţaţi decât dânsul: la 
Râmnic păstoria Ignatie, acel preot «sârb» din Nicopol care purtase scrisori de 
uneltire în folosul lui Matei Vodă atunci când el era pribeag în Ardeal, şi-l ajutase 
pe lângă puternicul Paşă dunărean Abaza”15. Iată, însă, că dania liturghierului 
slavon la Muntele Sinai împreună cu menţiunea faptului că Ignatie a fost de fapt 
protopop la Nicopol sunt elemente ce tind să ne spună altceva. Dimpotrivă, pe 
temeiul acestor elemente capătă greutate afirmaţia diaconului Paul de Alep, care l-a 
întâlnit la intrarea în oraşul Târgovişte, în ziua de 29 noiembrie 1653: „… Chir 
Ignatie, mitropolitul oraşului, a ieşit în întâmpinarea domnului nostru patriarh 
[Macarie al Antiohiei]. Era un bătrân venerabil care cunoştea limbile turcă, 
persană, greacă şi română. A poftit pe domnul nostru patriarh în prea frumoasa lui 
 

12 N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I, ed. a II-a, 
Bucureşti, 1929, p. 376. 

13 Şerban Răzeşul [=Aurelian Sacerdoţeanu], Iarăşi despre mitropolitul Ignatie Sârbul, în 
„Biserica Ortodoxă Română”, LXXXII, 1964, 11–12, p. 1087–1088. 

14 Ibidem, p. 1088. Semnăturile şi sigiliile de pe actul din 5/15 octombrie 1659 au fost 
reproduse de A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, 
vol. X, Bucureşti, 1938, nr. 227, planşa dintre paginile 340–341. Zapisul din 18 ianuarie 1652 a fost 
editat în DRH, B, XXXVII, Bucureşti, 2006, nr. 24, p. 24–28. La sfârşit, editorii au menţionat doar că 
pe document figurează „6 peceţi ecleziastice şi 18 boiereşti inelare, în fum şi tuş”.  

15 N. Iorga, op. cit., vol. I, p. 303. 
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trăsură şi au intrat împreună în oraş”16. La aceste cunoştinţe lingvistice trebuie 
negreşit adăugată şi bulgara, limba nativă a lui Ignatie. În fond, în însemnarea lui 
Macarie Sinaitul de pe manuscrisul din 1627 se precizează că liturghierul era 
destinat lecturii şi auzului „bulgarilor” sosiţi la Muntele Sinai17. Este o probă 
indirectă, dar cât se poate de sugestivă, în legătură cu însăşi apartenenţa etnică a 
protopopului din Nicopol. 

Ignatie Sârbul şi-a datorat prin urmare ascensiunea nu numai prieteniei cu vodă 
Matei, ci şi unei pregătiri teologice şi lingvistice deosebite, pe care descoperirea 
domnului Ivan Biliarsky, alături de menţiunea lui Paul de Alep, le pun în lumină.  

FATHER  IGNATIE  OF  NICOPOLIS,  BISHOP  OF  RÂMNIC  AND 
METROPOLITAN  OF  WALLACHIA.  AN  IDENTIFICATION 

Abstract 

St. Catherine’s Monastery of Mount Sinai houses a Slavonic manuscript of 
1627, namely a Missal (Sin. Slav. Ms. 15) recently brought into attention and 
studied by the Bulgarian historian Ivan Biliarsky. 

The author of the donation was Ignatie, Archpriest of Nicopolis, on the 
Danube, son of a hajji (pilgrim) Daniil, such as indicated in two notes, one in 
Slavonic and the other one in Greek, in the above-mentioned manuscript (f. 92). 

The present paper identifies Archpriest Ignatie, by means of his personal seal, 
with the homonymic future Bishop of Râmnic (to begin with 1636) and 
Metropolitan of Wallachia (1653–1655). Ignatie was a close friend and 
collaborator of Voivode Matei Basarab. The two met in 1632, when the Archpriest 
of Nicopolis supported the Prince’s accession to the Wallachian throne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Călători străini despre ţările române, vol. VI, ed. M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi 

Mustafa Ali Mehmet, Bucureşti, 1976, p. 106; N. Şerbănescu, Episcopii Râmnicului, loc. cit. 
17 Ivan Biliarsky, op. cit., p. 101. 
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O  MĂRTURIE  DESPRE  VIAŢA  CULTURALĂ  A  ORAŞULUI 
NICOPOL  DUPĂ  EXPEDIŢIA  LUI  MIHAI  VITEAZUL 

(Ms. Sin. Slav 15)* 

IVAN  BILIARSKY 

În chip obişnuit se crede că sfârşitul vieţii urbane la Nicopol, probabil cel mai 
important centru al Moesiei, a fost provocat de atacul şi devastările din cursul 
campaniei lui Mihai Viteazul la sud de Dunăre. Desigur, oraşul a rămas reşedinţa 
provinciei otomane cu acelaşi nume (viitorul vilayet al Dunării), dar se consideră 
că însemnătatea sa economică şi culturală nu a mai atins niciodată nivelul anterior. 
Poate că aşa stau lucrurile şi oraşul nu şi-a recăpătat strălucirea premergătoare 
sfârşitului de veac XVI, dar informaţiile pe care le aducem în discuţie prin textul de 
faţă ar putea arunca o umbră de îndoială asupra ideii nimicirii complete provocate 
de domnul Ţării Româneşti. 

Mărturia în cauză este un manuscris slav din colecţia mănăstirii Sfânta 
Ecaterina de la Muntele Sinai pe care l-am putut consulta în colecţia de microfilme 
Hilandar Research Library de la Ohio State University. Curiozitatea mi-a fost 
stârnită de notele marginale care figurează pe filele manuscrisului. Acestea sunt, 
fără îndoială, o nouă confirmare a schimburilor interculturale dintre teritoriile 
balcanice şi mănăstirea Sfânta Ecaterina şi subliniază importanţa acestui centru 
monastic ca punct de contact între diferitele popoare creştine. Izvorul ne oferă date 
interesante nu numai asupra legăturilor Balcanilor cu Ţara Sfântă în epocă, ci şi 
asupra vieţii culturale a zonei danubiene sub ocupaţie otomană. 

Cu altă ocazie am făcut o descriere amănunţită a codicelui1 şi, din acest motiv, nu 
voi insista decât asupra elementelor direct legate de subiectul articolului. Manuscrisul 
sinait slav nr. 15 este un liturghier de la începutul secolului al XVII-lea2. A fost lucrat 
 

* Acest articol este rezultatul cercetărilor mele la Hilandar Research Library, Ohio State 
University, în timpul scurtei mele şederi la Columbus, pentru care ţin să mulţumesc profesorului 
Predrag Matejić. În timpul vizitei mele la mănăstirea de la Muntele Sinai nu avusesem posibilitatea de 
a cerceta manuscrisul în sine. 

1 Ив. Билярски, Към изследването на връзките на българи със Синайския монастир, св. 
Екатерина (Мs. Sin. Slav. 15), în „Palaeobulgarica”, XXXII, 2008, 3, p. 95–101. 

2 М. Сперанский, Славянская письменость XI–XIV вв. на Синае и в Палестине, în „Известия 
отделения русского языка и словесности”, t. XXXII, 1927, p. 101; P. Matejić, H. Thomas, Catalog. 
Manuscripts on Microform of the Hilandar Research Library (The Ohio State University), t. II, 
Columbus, Ohio, 1992, p. 835. 

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 419–425 
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cu multă îndemânare, fapt ilustrat de legătură, de scris şi de ornamentele de la 
începutul fiecărui capitol. Manuscrisul cuprinde rugăciuni de dinaintea liturghiei 
euharistice la proscomidie şi textele celor trei liturghii euharistice principale. 
Fiecare dintre acestea din urmă este precedată de portretele autorilor textelor: cel al 
Sf. Ioan Chrysostomul (f. 10r.); cel al Sf. Vasile cel Mare, episcopul Cesareei 
Cappadociei (f. 48r.) şi cel al sfântului papă Grigore Dialogos, autorul liturghiei 
numite Proagiasmena. 

Documentul, aşa cum am amintit deja, este foarte bogat împodobit şi 
presupune un mediu cultural de elaborare foarte rafinat. Această idee este susţinută 
şi de notele marginale reproduse în cele ce urmează: 

1. fila 1 recto – o notă în limba greacă3: ô{ ðáñ{í êïíôÜêßïí Vóôéëåí } 
Eãéïò ðñùôïðáð@ò // ð{ ô[í Íéêüðïë[éí] ê‡ñ <ÉãíÜôéïò. êáp í@ å�ñßóêåôáé 
// årò ô[í Cãß[áí] âÜôùí ðÜíôïôå (traducere: „Acest condac a fost trimis de sfântul 
protopop de Nicopol chir Ignatie pentru a se găsi de-a pururi la sfântul rug.”); 

2. fila 37 recto – o notă a scribului manuscrisului: ïîìýíè’ è„ ìå‘íå w„� ñëóæè‘òåëþ 
õzâ‘ú ïèñà‘âøàC ãðýøíàãî äèìè‘òðà:% (traducere: „Pomeneşte, o tu slujitorule lui 
Hristos, pe mine, păcătosul Dimitrie, cel care am scris aceasta.”); 

3. fila 92 verso – o însemnare în slavonă şi două în limba greacă: 
– ïðîJçâîëåí·å wzöà · ñ© ïîñïhøåí·åN ñ·íà // ñ©âðøåí·å ñâåòàãî äzóõà. àT� ãðhøí· · ìåOøè 

// â© ñâåùåíèöýa § áãîõðàíèìàãî ãðàDà í·êî//ïîëý åæå åT� íà äóíàJñòý ðýöý. ïðîòîïîQà // 
iåðåi IíCàòèå ïîñëàa ñ·© áæTåòB©í©ÿ ë·òðãJ© // íà ñâåò© ñ·íàþ âú ñâåò· ìîíàñò·R // êîJ 
ñâåùåí·L� ïî÷å ïî íåè ë·òóðã·ñàò· äà íå çàáDó· // ìåíh ñìýðåíàãî ·åðåÿ ·ãíàòèÿ ·áî òîãî // 
â© öàðT�òâ· ñ· â© ëhòî #çðëå ìT�öà ñåQòåBð·ÿ // à § ðîæäåT�òâî õðTòîBî #àõêç ëUý (traducere: 
„† Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, eu păcătosul şi 
neînsemnatul preot, protopopul Ignatie, din oraşul izbăvit de Dumnezeu, Nicopol, 
care se află la malul Dunării am trimis <această carte cuprinzând> această liturghie 
divină la Sfânta Mănăstire de la Sinai. Şi fiecare preot care va sluji cu această carte 
să nu mă uite, pe mine smeritul Ignatie, şi să mă pomenească în împărăţia Lui. 
Anul 7135, luna septembrie şi de la naşterea lui Hristos 1627.”); 

– παρουσαις  τρ%ς λειτουργ%αις· χρισωστ⊥µος, µ#γας βασ%λ[ειος] // κα℘ 
πρωℑγιασµ#ν″ …ϕηœροθ♥σαν εις τ∈ †γ%ο και Θεοβαδ%στο // ∇ρος τ σιν‡ιω παρˆ 
ℑγν‡τιου ℑερ#ος και προτ⊥παπˆ κ‡στρου // Νικ⊥π⊥λεως νˆ ερ%σκε[ται] εις τ〈ν
†γηαβ‡τω  ℑνα λυτουργο⋅σι // ποτŸ υερο%ς η  οισερχοµ#νη  ατο⋅  το⋅ ℑερ℘ς 
βουλγ‡ρι // ο⇑τος εℵνα ⊂ ι∈ς  το⋅ χατζη παπ‡ κ⋅ρ δανι♠λ. // και  ⊂πο℘ος 
ξεν⊆σι ατοις, œκ τ↔ς µον↔ς τα∏της øστω …φορισ//µ…øνος και …συγχ◊ρεστος.
πο τ∈ν τιν‘ [= 318] θεοφ⊆ρον π[ατ]ρων. και τ↔ς †γιας // β‡τος και  η  µερ℘ς  
ατο∏  µ[ε]τ[α] το⋅ ℵο⋅δα  το⋅ εισκαρι⊆τι  …µ♠ν. // ϒτους ζρλε  αχκζ 
σεπτŸµβρℜου κε‘// Μακ‡ριος ℑεροµοναχος σηναℜτης (traducere: „Cele trei 
liturghii aici de faţă – a Sfântului Ioan Chrysostomul, a Sfântului Vasile şi 
 

3 Nu au fost operate modificări în textul notelor care urmează, întru totul, ortografia scribului.  
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Proagiasmena – au fost depuse la Sfântul Munte Sinai cel atins de piciorul 
Domnului, de către Ignatie preot şi protopop al cetăţii Nicopol. Ca să se afle în 
mănăstirea sfântului rug spre a fi folosite la slujbele dumnezeieşti de către preoţii 
bulgari sosiţi aici. Acest protopop Ignatie e fiul lui hagi popa chir Daniil. Şi cel ce 
va lua aceste liturghii de la mănăstire să fie anatemizat şi să nu fie iertat de cei 318 
sfinţi teofori şi de sfântul rug şi soarta să-i fie precum cea a lui Iuda Iscariotul. 
Anul 7135 sau 1627, luna septembrie, a 25-a zi, ieromonah Macarie sinaitul.”); 

– ♣  παρο⋅σα θεℜα λιτουργ℘α νˆ ερℜσκετε π‡ντοτε εις τ◊ καθολικω,  //  
εις τ∈ Œγιω βℜµα µøσα εις τ♥ν κασελα Κ√ριλλ[ου] δικαιου ρο⋅σως (traducere: 
„Sfânta liturghie de faţă să se afle totdeauna în catolicon, la sfântul altar, în 
relicvariul dikaios-ului Chiril rusul.”). 

Din aceste note reiese că manuscrisul a fost alcătuit de un anume Dimitrie şi 
că, în anul 1627, a fost trimis mănăstirii Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai de 
către protopopul Ignatie din Nicopol, fiul preotului hagiu Daniil, care locuise 
probabil în acelaşi oraş. Aceste puţine date ridică multe întrebări pe care vom 
încerca să le lămurim în cele ce urmează. 

Mai întâi se cuvine analizat contextul istoric în care a luat naştere 
manuscrisul. Oraşul Nicopol a fost unul dintre cele mai importante centre ale 
regiunii din perioada medievală târzie. În timpul ultimelor decenii de viaţă 
autonomă a ţaratului bulgar a fost reşedinţa şi centrul puterii ţarului Ivan Şişman4. 
Târnovo a rămas capitala oficială şi oraşul imperial al ţaratului, dar, în practică, a 
continuat să fie doar reşedinţa patriarhului. După cucerirea ţaratului de Târnovo de 
către otomani şi anexarea acestuia în 1393, fostul ţar a rămas la Nicopol ca 
dregător otoman, un fel de guvernator provincial cu titlul de beg. În 1395 în timpul 
campaniei din Ţara Românească şi al bătăliei de la Rovine (17 mai 1395), 
loialitatea i-a fost pusă sub semnul întrebării de otomani şi, drept urmare, şi-a găsit 
moartea din porunca sultanului Baiazid I5.  

În 1396 a avut loc marea expediţie încheiată cu bătălia de lângă Nicopol între 
cruciaţii conduşi de regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, şi otomani. După 
cum se ştie, oştile creştine au fost nimicite şi acest fapt a pus capăt existenţei 
ţaratului de Vidin şi puterii ţarului Ivan Straţimir6. După sfârşitul ultimului stat 
 

4 Ал. Кузев, В. Гюзелев, Български средновековни градове и крепости, t. I, Varna, 1981, 
p. 125–140; П. Никовъ, Турското завладяване на България и съдбата на последните 
Шишмановци, în „Известия на Историческото дружество”, VII–VIII, 1928, passim şi în special p. 
78; Ив. Божилов, Фамилията на Асеневци (1186–1460). Генеалогия и просопография, Sofia, 
1985, 226 şi urm. 

5 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Evrak 6374; A. Decei, Deux documents turcs concernant les 
expéditions des sultans Bayazid Ier et Murad II dans les pays roumains, în „Revue roumaine 
d’histoire”, 13, 1974, nr. 3, p. 402, 410–412; Ив. Божилов, Фамилията на Асеневци, p. 227–228; 
Ив. Божилов, История на България, t. I, Ив. Божилов, В. Гюзелев, История на средновековна 
България, Sofia, 1999, p. 661–667. 

6 Ив. Божилов, Фамилията на Асеневци, I/nr. 40, p. 197–210; Idem, История на България, 
t. I, p. 667–668. 
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medieval bulgar întreg teritoriul fostului ţarat de Târnovo a alcătuit o 
circumscripţie administrativă otomană (sandjak) al cărei centru era tocmai 
Nicopolul7. Oraşul şi-a păstrat această poziţie până în epoca reformelor din 
Imperiul Otoman din secolul al XIX-lea. Nicopolul a fost cel mai important centru 
nu numai sub raport administrativ, ci şi din punct de vedere economic şi nu a fost 
depăşit în această ultimă privinţă decât către sfârşitul secolului al XVIII-lea de 
Ruse şi Şiştov8. 

Cu toate acestea trebuie notat că, în ultimii ani ai secolului al XVI-lea, oraşul a 
suferit o lovitură grea în circumstanţe care ar putea avea legătură cu studiul 
manuscrisului nostru, sau, cel puţin, le-ar putea lumina. Este vorba de cucerirea 
oraşului de către Mihai Viteazul în 1598 şi de consecinţele ce au decurs din acest 
fapt9. Fără îndoială oraşul a suferit pagube însemnate şi s-a afirmat chiar că întreaga 
populaţie a fost măcelărită10. Manuscrisul păstrat la Muntele Sinai pune însă la 
îndoială o asemenea opinie deoarece a fost lucrat în primele decenii ale secolului al 
XVII-lea. Acest fapt ne îndeamnă să presupunem fie că oraşul nu a fost în întregime 
distrus, fie că a fost refăcut foarte repede nu numai sub raport politic, administrativ şi 
militar, ci şi din punct de vedere al vieţii culturale. Trebuie să fi dispus de un 
scriptoriu sau, cel puţin, de oameni învăţaţi – ca de pildă Dimitrie, copistul 
manuscrisului – în măsură să elaboreze textul şi să îl împodobească cu decoruri şi 
miniaturi. Desigur, însemnările la care ne-am referit dovedesc sau, cel puţin, lasă 
măcar impresia că protopopul Ignatie este un localnic, provenind dintr-o familie 
foarte cunoscută la Nicopol, fiu al unui preot-hagiu, Daniil. Toate aceste amănunte 
vădesc existenţa unei tradiţii familiale în oraş nu mult după evenimentele din 1598.  

Ce se poate spune despre personajele pomenite în însemnări? Nu se ştie 
nimic despre biografia copistului Dimitrie. Trebuie să fi fost un cărturar capabil să 
elaboreze un asemenea text atât de frumos împodobit. Formula „păcătos” nu ne 
 

7 Pentru „Niğbolu” v. İslâm Ansiklopedisi, t. IX, Istanbul, 1964, col. 247–253; Р. Ковачев, 
Опис на Никополския санджак от 80-те години на XV век, Sofia, 1997, p. 33 şi urm.; М. Кийл, 
Хора и селища в България през Османския период, Sofia, 2005, p. 335. 

8 M. Кийл, Хора и селища, p. 335. 
9 Asupra acestor evenimente v. A. Decei, Răsunătoarea acţiune a lui Mihai Viteazul la sud de 

Dunăre, în septembrie–octombrie 1598, înfăţişată de cronicile turceşti, în vol. Mihai Viteazul. 
Culegere de studii, ed. P. Cernovodeanu, C. Rezachevici, Bucureşti, 1975, p. 163–178; А. Pippidi, 
Notes et documents sur la politique balkanique de Michel le Brave, în „Revue roumaine d’histoire”, 
23, 1984, 4, p. 341–362; M. Кийл, Хора и селища, p. 335. În secolul al XIX-lea oraşul a fost ocupat 
şi parţial distrus în două rânduri de trupele ruse – în 1810 şi 1877 –, dar aceste episoade nu au 
legătură directă cu subiectul studiului de faţă. O scrisoare din 1596 stă mărturie în privinţa situaţiei 
centrului urban. Aceasta a fost trimisă de bulgari rezidenţi în Nicopol principelui Transilvaniei, 
Sigismund Báthory, care apare desemnat drept „rege al nostru”. Bulgarii solicitau un contingent de 
2.000 de oşteni care ar fi urmat să pregătească şi să conducă o oaste de ţărani care ocupase oraşul 
Gabrovo; v. A. Pippidi, op. cit., p. 345–346. 

10 M. Кийл, Хора и селища, p. 335. 
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oferă niciun indiciu particular. Nu se poate afirma nici măcar dacă era sau nu 
membru al clerului cu toate că prima variantă pare cea mai probabilă.  

O altă persoană amintită în notele manuscrisului este preotul-hagiu Daniil, 
tatăl protopopului Ignatie. În afara observaţiilor anterioare privind familia, este de 
reţinut calificativul „hagiu”, care îl defineşte drept pelerin, drept un om care a făcut 
un pelerinaj în Ţara Sfântă şi la Sfântul Mormânt de la Ierusalim. Detaliul nu este 
lipsit de semnificaţie întrucât hagiii alcătuiau elita societăţii creştine din Balcani 
sub dominaţie otomană11. Pelerinajul nu constituia doar un semn de fervoare 
creştinească, ci şi un indiciu al unui nivel social destul de înalt, o anume bogăţie a 
personajului deoarece însăşi călătoria în Ţara Sfântă presupunea resurse financiare 
considerabile. De aceea nu este exagerat să presupunem că preotul hagiu Dimitrie 
era un om bogat. 

Personajul cel mai interesant menţionat în însemnări este protopopul Ignatie. 
Se pot aplica şi acestuia observaţiile referitoare la tatăl său. Era probabil un om 
destul de înstărit, iar demnitatea ecleziastică de protopop vădeşte o poziţie înaltă în 
comunitatea creştină din oraşul de pe Dunăre. Ne putem întreba dacă într-adevăr 
Ignatie a fost cel care a comandat manuscrisul. Faptul nu poate fi afirmat pe baza 
niciuneia dintre însemnări. Cu toate acestea, trebuie remarcat că protopopul a fost 
proprietarul lucrării şi, în această calitate, a oferit-o mănăstirii Sfânta Ecaterina de 
la Muntele Sinai. Din acest motiv se poate avansa ipoteza că Ignatie a fost şi 
comanditarul manuscrisului. În acest fel poate fi interpretată o menţiune din 
pomelnicul citit la Sfânta Proscomidie, unde este scris în chip explicit „ázëæå‘ííûa 
êòè‘òîðü ñzòû‘å w„áû‘òýëè öå‘å:%” (f. 9r). Dacă mănăstirea omenită este cea de la 
Muntele Sinai, devine mai plauzibil că manuscrisul a fost pregătit în chip special, 
la porunca protopopului Ignatie, pentru a fi trimis acolo. 

Ce se poate deduce în plus din textele însemnărilor? Înainte de orice trebuie 
subliniat că notele în limba greacă au fost scrise de cineva din mănăstire. Autorul 
celei de-a doua însemnări este amintit cu numele său – ieromonahul Macarie 
sinaitul. Prima însemnare în greceşte întăreşte faptul că Ignatie a fost cel care a 
trimis manuscrisul. Verbul utilizat este „στøλλω” (în text: „ϒστιλεν”) ceea ce 
însemnă că tomul nu a fost depus acolo de Ignatie în persoană.  

O concluzie similară ne este sugerată de nota în limba greacă ceva mai amplă 
unde verbul folosit este „…φηερ” cu prepoziţia „εℵς”. Ultima notă în greacă nu ne 
indică felul în care manuscrisul a ajuns la mănăstire, dar întăreşte ideea că fusese 
 

11 Pentru o prezentare completă a hagialâcului ca fenomen social şi cultural v. Книга за 
българските хаджии, Sofia, 1995. Abia în secolul al XIX-lea bogăţia şi activitatea economică a 
unui individ înlocuiesc hagialâcul ca element distinctiv al înaltului statut social. Subiectul a fost 
dezvoltat de Evghenia Davidova într-un studiu încă inedit, „Nationalist Voices under Domination: A 
Glimpse from the Nineteenth-Century Bulgarian Commercial Correspondence”, comunicare ţinută la 
„Western Social Science Association/Rocky, Mountains Western Slavic Association Annual 
Convention” (Albuquerque, aprilie 2005). 
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destinat să rămână acolo. Lunga notă slavă (f. 92v) este scrisă în numele protopopului 
Ignatie şi afirmă că manuscrisul a fost trimis la mănăstirea Sfânta Ecaterina. 

Toate aceste precizări arată în chip evident că protopopul Ignatie nu s-a dus 
personal la Muntele Sinai sau, cel puţin, nu dispunem de date în acest sens. Ne 
putem întreba de unde a fost trimis manuscrisul. A fost expediat oare din Nicopol 
sau dintr-o altă localitate? Ignatie nu este pomenit ca hagiu şi nu putem presupune 
că ar fi trimis manuscrisul de la Ierusalim ca urmare a unei eventuale imposibilităţi 
de a vizita Muntele Sinai. Este de reamintit că mănăstirea Sfânta Ecaterina este 
unul dintre locurile cele mai sfinte ale ortodoxiei. Situată la poalele muntelui 
Horeb, aceasta este depozitara permanentă a rugului aprins, fapt ce o transformă 
într-un punct obligatoriu de frecventat pentru pelerinii din Ţara Sfântă. 

Ipoteza că manuscrisul a fost expediat de la Nicopol nu poate fi exclusă, dar 
pune o serie de probleme. Se poate pune întrebarea care a fost raţiunea unui 
asemenea gest. Ar fi trebuit să existe un motiv foarte serios pentru a trimite un 
codice atât de scump spre o destinaţie atât de îndepărtată. În situaţia în care Ignatie 
nu a plecat spre Ţara Sfântă gestul nu era posibil decât prin mijlocirea altor 
pelerini. Asta înseamnă că, probabil, Ignatie se pregătea pentru un pelerinaj pe care 
nu l-a mai putut duce la îndeplinire. Fie nici nu a părăsit Nicopolul, fie s-a oprit pe 
drum dintr-un motiv întemeiat. Orice altă presupunere ar risca să transforme 
cercetarea într-un joc al imaginaţiei.  

În încheierea prezentării protopopului Ignatie repet faptul că avem de-a face 
cu un personaj relativ înstărit şi destul de bine plasat în mediul creştin al oraşului 
Nicopol. Foarte probabil s-a pregătit pentru un pelerinaj la Locurile Sfinte pe care, 
din motive necunoscute, a fost nevoit să îl abandoneze. Cu toate acestea şi-a trimis 
darul la mănăstirea Sfânta Ecaterina prin mijlocirea unui alt pelerin.  

În încheiere doresc să atrag atenţia asupra unui alt personaj de origine slavă 
care a trăit la Muntele Sinai, unde a deţinut o poziţie însemnată. Este vorba de 
numitul dikaios Chiril rusul. Dikaios-ul era conducătorul temporar al mănăstirii sau 
al unei părţi din obştea călugărilor. Aşadar era o persoană care avea drepturi de 
egumen fără să deţină însă această calitate şi, de obicei, era cârmuitorul unui schit 
al mănăstirii. Pentru exemplul nostru este semnificativ că rusul Chiril era cel care 
păstra manuscrisul conţinând liturghiile slave. Poziţia mănăstirii ca loc de întâlnire 
al creştinilor din Imperiul Otoman şi de pretutindeni este confirmată de însemnarea 
de pe manuscris în chipul cel mai strălucit. 

Manuscrisul a fost trimis la Muntele Sinai pentru a sluji preoţilor care urmau 
să oficieze serviciul divin în slavonă. Este limpede că liturghia slavă era oficiată în 
mănăstire la începutul veacului al XVII-lea. În epocă prezenţa slavofonilor la 
Sfânta Ecaterina este bine marcată, iar episodul prezentat nu constituie o excepţie. 

Studiul manuscrisului sinait slav 15 oferă date interesante asupra vieţii unui 
oraş otoman de pe malul drept al Dunării la începutul secolului al XVII-lea. Se 
poate spune, în concluzie, că simplul fapt al întocmirii la Nicopol a unui manuscris 



7 Nicopol după expediţia lui Mihai Viteazul 
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atât de bogat ornamentat şi de îngrijit elaborat la circa un sfert de secol după 
expediţia lui Mihai Viteazul pune sub semnul întrebării tema distrugerii complete a 
acestui centru de oştile muntene. O viaţă culturală atât de înfloritoare ar fi putut cu 
greu să se desfăşoare într-un centru urban cu totul distrus. Desigur, reinterpretarea 
unor evenimente istorice nu poate fi făcută doar pe baza unor însemnări marginale, 
dar acestea pot constitui un punct de pornire pentru relansarea investigaţiei.  

UNE  PREUVE  DE  LA  VIE  ET  LA  CULTURE  DE  LA  VILLE  DE 
NICOPOLIS  D’APRÈS  LA  CONQUÊTE  DE  MICHEL  LE  BRAVE  

(MS SIN. SLAV. 15) 

Résumé 

La position du monastère de Sainte Catherine à Sinaï comme un lieu de 
contacts entre les chrétiens de l’Empire ottoman est confirmée dans le manuscrit 
analysé (ms sin. slav. 15) d’une manière excellente dans les notes marginales. Dans 
deux grandes notes la raison de déposer le livre dans ce lieu sacré est clairement 
expliquée: il fut envoyé et doit rester là pour servir aux prêtres qui allaient officier 
le service divin en slavon. Évidemment la liturgie slave avait lieu dans le 
monastère de Sainte Catherine au début du XVIIe siècle. La présence des 
slavophones là est bien attestée et cela ne devait pas faire exception. Et l’activité du 
protopope Ignatie qui provient d’une ville impériale ottomane et assez 
multiculturelle et multiethnique comme Nicopolis le confirme encore une fois. 

L’étude du manuscrit sinaïte slave 15 nous offre des données intéressantes 
sur la vie dans l’une des villes les plus importantes sur la côte droite du Danube en 
Moesie au début du XVIIe siècle. En conclusion on peut dire que la création même 
d’un manuscrit aussi riche et soigneusement élaboré à Nicopolis quelques années 
après l’occupation de Michel le Brave met en doute la thèse de sa dévastation 
complète par les troupes valaques. Évidemment la ville n’était pas anéantie car il 
est difficile d’arriver à sa restauration et à une vie culturelle tellement épanouie 
aussi vite. Bien sûr, la réinterprétation des évènements historiques ne peut pas 
s’appuyer seulement sur quelques notes marginales mais certes ces dernières 
peuvent nous suggérer une idée pour continuer dans cette direction. 
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C Ă L Ă T O R I  –  D I P L O M A Ţ I  –  M I S I O N A R I  

 

„FALŞI”  CĂLĂTORI  ÎN  SPAŢIUL  ROMÂNESC  ÎN  PRIMA 
JUMĂTATE  A  SECOLULUI  AL  XIX-LEA* 

DANIELA  BUŞĂ 

În receptarea izvorului narativ, calitatea este definitorie şi ea depinde de 
valoarea informaţiilor, adică de „soliditatea şi încrederea ce pot fi acordate 
descrierii”. Cele două ţin, la rândul lor, de „competenţa autorilor şi de tipul şi 
importanţa ideii preconcepute faţă de obiect”1. Calitatea informaţiei şi bogăţia ei 
sunt condiţionate „într-o măsură decisivă” şi de experienţa personală, directă sau 
indirectă, „cu alte cuvinte dacă rezultă din contactul direct şi îndelungat al 
autorului cu poporul străin sau dacă avem doar de a face cu lucrarea unui 
compilator lipsit de spirit critic şi care n-a fost niciodată în sud-estul Europei”2. 
Fulgurantele impresii ale călătorilor străini, cu atât mai mult cu cât ele aparţin unor 
martori direcţi ai evenimentelor, au valoarea unor „documentare” de epocă ce 
conţin „preţioase instantanee privind viaţa socială, politică, administrativă, aspectul 
oraşelor şi al curţilor domneşti, precum şi ştiri despre obiceiuri şi tradiţii”. Prin 
urmare, impresia directă, relatarea nemijlocită, „nealterată de optica şi 
sensibilitatea unui artist” sau de evenimente şi acţiuni ulterioare, este o dată în plus 
mai preţioasă, aşa cum arăta şi marele istoric Nicolae Iorga, el însuşi un împătimit 
călător şi cel care a intuit însemnătatea acestor izvoare3. 

Studiul de faţă nu se doreşte a fi o analiză a unei categorii de izvoare, 
relatările de călătorie, nici o pledoarie privind relevanţa lor într-o epocă în care 
 

* Lucrare realizată în cadrul proiectului de cercetare „Baze de date istorice. Proiectarea, 
gestionarea şi analiza statistică a unei baze de date privind călătorii străini care au străbătut spaţiul 
românesc în secolul al XIX-lea” (director dr. Irina Gavrilă), proiect finanţat de Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, contract nr. 847/2009. 

1 Klaus Heitmann, Imaginea românilor în spaţiul lingvistic german (1775–1918), Bucureşti, 
1995, p. 74  

2 Ibidem.  
3 Adrian Anghelescu, Prefaţă la Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, ed. Adrian 

Anghelescu, Bucureşti, 1981, p. 7–8; Daniela Buşă, „A călători e o nevoie sufletească”. Nicolae 
Iorga impresii din peregrinările prin Italia, în vol. Călători români în Occident, coord. Nicolae 
Bocşan, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, 2004, p. 75–87; Ileana Căzan, Daniela Buşă, Nicolae Iorga 
editor al primelor colecţii de călători străini despre ţările române: viziunea despre modernizarea 
societăţii româneşti la începutul secolului al XIX-lea, în vol. Nicolae Iorga 1871–1940, Bucureşti, 
2006, p. 76–94.  

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 427–438 
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numărul şi diversitatea surselor istorice a sporit considerabil în comparaţie cu 
veacurile medievale4 şi, cu atât mai puţin, o regulă după care acestea trebuie citite, 
folosite sau ignorate, interpretate în construirea argumentaţiei istoricului. Nimic din 
toate acestea. Demersul nostru se vrea a fi numai o modestă privire asupra celui care 
scrie izvorul narativ, a călătorului şi implicit a calităţii sale de observator direct sau 
numai de „codificator”, „o specie ciudată, între călători şi compilatori de informaţii”, 
cum îi defineşte istoricul Alan Ogden5. Tocmai asupra acestui aspect dorim să 
stăruim. Nu ne propunem să comparăm textele în dorinţa de a delimita originalul de 
compilaţie, de împrumut sau influenţă, de altfel întreprindere deosebit de anevoioasă, 
dificil de finalizat şi în afara intenţiilor noastre. În cele ce urmează ne vom opri 
asupra datelor biografice şi a modului în care ele reflectă şi susţin scrierile unor 
călători străini din prima jumătate a secolului al XIX-lea referitoare la spaţiul locuit 
de români şi atestă sau nu apartenenţa la această categorie. În opţiunea noastră 
privind etapa istorică am avut în vedere numărul mare de călători care au inclus  
în itinerariile lor ţările române odată cu sporirea atenţiei Europei Apusene şi Centrale  
faţă problemele din sud-estul continentului şi din Orientul Apropiat, pe măsură ce 
criza orientală implica marile puteri în confruntări de interese. La aceasta se adaugă 
creşterea dorinţei de informare, a deschiderii spre cunoaştere, spre extinderea 
contactului cu o lume cât mai diversă. În acest context, călătoria devenise încă din 
secolul al XVIII-lea parte integrantă a programului educativ al europeanului din 
centrul şi apusul continentului şi, în acelaşi timp, o modalitate de verificare pe cont 
propriu a cunoştinţelor sale despre lume, dar şi despre sine însuşi. Toate acestea 
explică afluxul de vizitatori, personalităţi ale vieţii diplomatice, ştiinţifice, culturale, 
agenţi însărcinaţi cu misiuni secrete, având oficial un alt statut, ofiţeri, medici, 
misionari, artişti, oameni de afaceri, simpli „turişti”. Numeroasele pagini dedicate 
voiajului de marea majoritate a acestora, sub forma eseurilor, a dialogurilor, a 
articolelor de dicţionar, jurnalelor, epistolelor către destinatari reali sau imaginari, 
relevă „evoluţia conceptuală dinspre călătoria ca agrement sau ca metodă educativă, 
înspre călătoria utilă, profitabilă, dinspre călătoria ca privilegiu aristocratic, înspre 
călătoria în beneficiul burghezului întreprinzător”6.  

Fără a abandona caracterul educativ, informal, pragmatic, odată cu primele 
decenii ale secolului al XIX-lea latura estetică a călătoriei începea să prindă contur 
şi să fie „păstrată în memorie şi amplificată în imaginaţie”7. Consemnarea alterităţii 
la o dată ulterioară voiajului s-a făcut din memorie, selectiv, prin completarea 
 

4 V. în acest sens studiul nostru Călători străini în secolul al XIX-lea – surse pentru istoria 
românilor?, în „Revista istorică”, s.n., t. XVIII, 2007, nr. 5–6, p. 481–496.  

5 Alan Ogden, Romania Revisited. On the Trail of English Travellers, 1602–1941, Iaşi, 
Oxford, Portland, 2000, p. 212–213.  

6 Carmen Andraş, România şi imaginile ei în literatura de călătorie britanică, Cluj-Napoca, 
2003, p. 89.  

7 Ibidem, p. 95. 
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imaginii cu imaginaţia şi creativitatea, prin consultarea literaturii apărute anterior şi 
preluarea de aici a unor date şi informaţii care să întregească ansamblul, mai cu 
seamă când nivelul cunoştinţelor despre subiect era limitat. Uneori parcurgerea 
literaturii genului înlocuia contactul direct, astfel încât numai completarea 
informaţiei cu date biografice poate să ofere măsura calităţii de călător.  

Un exemplu în acest sens îl constituie englezul Thomas Thornton, care în 
1807 publica la Londra, la editura Joseph Mawman, lucrarea The Present State of 
Turkey; or a Description of the Political, Civil and Religious Constitution, 
Government and Laws of the Ottoman Empire; the Finances, the Military and 
Naval Establishments; the Manners and the Domestic Economy of the Turks and 
the Other Subjects of the Grand Segnor; & Together with the Geographical, 
Political and Civil State of the Principalities of Moldavia and Wallachia. From 
Observation Made during a Residence of Fifteen Years in Constantinople and 
Turkish Provinces (XXIX + 436 p.). Doi ani mai târziu avea să apară a doua ediţie. 
Prin lungimea titlului, o modă a secolului al XVIII-lea şi a celei mai mari părţi a 
celui următor, autorul dorea să informeze cititorul de la început asupra conţinutului 
volumului, asupra faptului că „i se oferea o analiză temeinică” a istoriei şi situaţiei 
din acel moment nu numai a Imperiului Otoman, dar şi a „altor supuşi ai 
sultanului” şi numeşte aici cele două Principate8. Pentru a spori interesul şi a da un 
plus de credibilitate, intuind că anumite fragmente ar putea fi contestate, dat fiind 
asemănarea, mai mult decât izbitoare, cu scrierile lui Reicevich, Salaberry, 
Dimitrie Cantemir sau Voltaire, Thornton introduce în titlu un element 
autobiografic, şi anume referirea la experienţa de 15 ani ca rezident în capitala 
otomană şi la Odessa, care i-a prilejuit o cunoaştere îndeaproape a realităţilor de la 
faţa locului, dar şi a diferitelor probleme legate de comerţul în Marea Neagră, 
Marea Egee şi Orientul Apropiat. De altfel, pe tot parcursul lucrării, englezul a 
întregit şi diversificat textul şi cu alte referiri autobiografice, cu o serie de 
amănunte prin care să argumenteze cum s-a documentat în vederea redactării9. 
Totodată, experienţa i-a permis, cum preciza în prefaţă şi în unele note, să 
completeze, să analizeze, să facă referiri sau să infirme unele date, relatări sau 
mărturii apărute în lucrările unor contemporani despre Imperiul Otoman şi 
posesiunile sale europene, parte a continentului învăluită încă într-o perdea de 
ceaţă. Să vedem în ce măsură datele biografice susţin afirmaţiile sale şi, ca atare, 
dacă cele consemnate sunt rezultatul observaţiei directe sau indirecte.  

Despre Thomas Thornton nu cunoaştem data naşterii, ci numai pe cea a 
morţii, 1814, dar putem presupune, în legătură cu prima, că s-ar situa undeva în 
jurul anului 1760, devreme ce fratele său mai mic, Edward, s-a născut în 1766. În 
schimb, ştim o serie de date despre activitatea şi familia sa. Fiu al unui modest 
 

8 Dan A. Lăzărescu, Imaginea României prin călători, vol. II 1789–1821, Bucureşti, 1986, p. 50. 
9 Despre varietatea şi calitatea informaţiei, a documentaţiei, dar şi despre „filiera acumulării 

observaţiilor şi modalităţii utilizate de el pentru consemnarea lor” v. Dan A. Lăzărescu, op. cit., p. 52–54.  
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cultivator, ajuns birtaş la Londra, Thomas Thornton s-a ocupat de foarte tânăr cu 
comerţul. Ca negustor, a avut prilejul să călătorească în Orient. În jurul anului 1793 
a fost trimis la factoria engleză din Constantinopol unde avea să rămână până în 
1807, în acest interval efectuând numeroase călătorii în Asia Mică, în insulele 
greceşti şi, probabil, în Principatele Române. Din 1804, timp de 15 luni, a fost 
consul britanic la Odessa. Traiectoria profesională a fost influenţată şi de fratele 
său, Edward Thornton, care, intrat de tânăr în diplomaţie şi bucurându-se de 
protecţia lordului James Bland Burges, a trecut de la funcţia de subsecretar de stat 
în Ministerul Afacerilor Externe (1788–1795), la cea de însărcinat cu afaceri la 
Washington (1796) şi apoi de ministru plenipotenţiar la Hamburg (1805) şi a fost 
înnobilat. Ascensiunea acestuia i-a facilitat lui Thomas Thornton stabilirea unor 
relaţii utile cu miniştrii rezidenţi la Poartă, prin intermediul cărora avea să obţină o 
serie de informaţii ce s-au dovedit deosebit de utile la întocmirea lucrării 
menţionate. Tot aici s-a căsătorit cu Sofia Zohrab, fiica unui negustor grec, fără ca 
acest lucru să-i schimbe opinia favorabilă asupra turcilor. De altfel, pe această temă 
a intrat într-o polemică dură cu William Eton, la rândul său fost agent consular în 
Rusia şi în Imperiul Otoman şi autorul unei lucrări despre Sublima Poartă, 
publicată în 1798 (Survey of the Turkish Empire). Experienţa acumulată l-a 
recomandat drept persoana potrivită pentru a sluji interesele engleze şi ale 
Companiei Levantului în Mediterana răsăriteană, fapt pentru care la sfârşitul anului 
1813 este numit consul la Alexandria. Moare câteva luni mai târziu, în Anglia, fără 
a mai ajunge la post.  

Cât priveşte călătoria în Principate, Thornton nu face vreo precizare asupra 
datei, dar menţiuni cum ar fi cutremurul din 1802 sau referirea la domnia lui 
Constantin Ipsilanti10 ne îndreptăţesc să o plasăm undeva în intervalul 1802–1806, 
presupunând că a avut loc11. În opinia noastră, atât trimiterea din titlu la cele două 
Principate, cât şi capitolul dedicat lor ar ţine mai degrabă de conjunctura politică de 
moment legată de declanşarea războiului ruso-turc încă din toamna anului 1806 şi, 
în acest context, de nevoia de informare a opiniei publice engleze despre realităţile 
ariei sud-est europene. Aprig critic şi contestatar al regimului fanariot, el reia şi 
actualizează pe Sir James Porter şi Jean Louis Carra. Observaţiile sale se bazează 
prea puţin pe propria constatare şi mult mai mult pe documentaţie, modalitate de 
altfel pe larg expusă în lucrare, aşa cum am menţionat. El vede rezolvată soarta 
Principatelor Române prin cedarea lor Austriei, formulă larg vehiculată la Londra 
în preajma apariţiei lucrării ca urmare a conjuncturii internaţionale generate de 
 

10 Constantin Ipsilanti, domn al Moldovei (1799–1801) şi al Ţării Româneşti (1802–1806, 
1806–1807, iulie–august 1807). 

11 The Compact Edition of the Dictionary of National Biography, vol. II, Oxford, 1975,  
p. 2928. Date bio-bibliografice şi traducerea însemnărilor despre Ţara Românească şi Moldova în  
vol. Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol. I (1801–1821), 
Bucureşti, 2004, p. 369–394.  
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pericolul napoleonian, dar care contravenea atât propriilor opinii privind 
menţinerea integrităţii Imperiului Otoman, cât şi celor din societatea românească, 
punând astfel sub semnul întrebării contactul direct cu românii. Toate cele 
semnalate nu au diminuat meritele lucrării, de vreme ce alţi peregrini ca Edward 
Daniel Clarke, William Wilkinson, William Mac Michael, Auguste de Lagarde, ca 
şi autorii unor opere despre Imperiul Otoman şi posesiunile sale europene au folosit 
informaţia sau chiar au preluat mare parte a argumentaţiei.  

Despre un alt englez, Edward Daniel Clarke, se ştie cu certitudine că a fost 
călător, dar şi mineralog şi colecţionar de antichităţi. Născut la Willington în 
Sussex în 1769, într-o familie cu patru generaţii de cărturari, Edward Daniel Clarke 
a avut o instrucţie solidă şi diversă ca bursier la Jesus College din Cambridge, unde 
a studiat istoria, numismatica, arheologia şi mineralogia. După absolvire a făcut 
mai multe călătorii în Germania, Spania, Italia, însoţit fie de tineri, pe care îi 
instruia, fie de prieteni. În Italia (1792–1794), unde a stat doi ani la Neapole, a 
îmbogăţit colecţia de antichităţi şi de opere de artă a lordului Berwick, iar la 
întoarcerea în patrie, după ce planul unui voiaj în Palestina şi Egipt a eşuat, s-a 
implicat în campania electorală a protectorului său din 1796 şi a călătorit în Ţara 
Galilor şi Scoţia, de unde a adunat diferite exemplare mineralogice. După 
susţinerea doctoratului, în 1794, Clarke devine membru al Jesus College din 
Cambridge, perceptor al lui Samuel Crips şi începe o prietenie de durată cu 
William Otter – ajuns peste ani episcop de Chichester şi, ulterior, biograful lui – şi 
cu renumitul economist şi teolog Thomas Malthus. Împreună ei fac o călătorie în 
Norvegia şi Suedia, programată iniţial pentru şase–şapte luni, dar care s-a prelungit 
la trei ani şi jumătate pentru Clarke şi Crips şi a cuprins şi alte teritorii ca Laponia, 
Rusia, Caucaz, Crimeea, Constantinopol, unde au sosit la 22 noiembrie 1800. Aici 
Clarke avea să rămână trei luni, făcând deplasări în insula Rhodos, la Troia şi 
asistând la debarcarea trupelor engleze în Egipt şi la capitularea celor franceze. 
Clarke şi însoţitorul său au reuşit să ajungă până la Cairo şi Alexandria şi să reţină 
pentru Anglia o serie de obiecte de artă antică adunate de francezi. La întoarcere au 
zăbovit în Grecia şi, de teama unui voiaj pe mare, au revenit la Constantinopol, de 
unde au plecat pe uscat la Paris în suita ambasadorului turc, Galib efendi (Sayyid-
Mahmed Saud), împuternicit să iscălească pacea cu Franţa (tratatul de la Amiens 
din 25 martie 1802) în compania, printre alţii, a lui Panaioti Moruzzi, interpret, 
fratele lui Alexandru Moruzzi, viitor domn al Moldovei. În octombrie 1802 a 
părăsit Parisul şi s-a îndreptat spre Anglia, dedicându-se familiei, celor două 
parohii şi carierei de profesor. A murit la Londra în 182212. 

Principala lucrare a lui Clarke, Travels in Various Countries of Europe, Asia 
and Africa, editată în şase volume, din care partea I în două volume, a apărut la 
 

12 The Compact Edition of the Dictionary of National Biography, vol I, p. 380. Date bio-
bibliografice şi traducerea însemnărilor despre călătoria în Ţara Românească şi Moldova în  
vol. Călători străini, p. 49–81. 
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Londra între 1810 şi 1812, fiind reeditată de patru ori până în 1814. În această 
extinsă operă referirile la spaţiul locuit de români se găsesc în volumul II, ce 
cuprinde o descriere a Deltei Dunării şi a malului dobrogean, de-a lungul căruia a 
navigat în drum spre Constantinopol în 1800, şi în ultimul volum13, ce descrie 
voiajul de întoarcere prin Ţara Românească, Transilvania şi Banat. Din păcate, 
valoarea documentară a informaţiei este „destul de inegală”. Potrivit biografiei 
întocmite de prietenul său, reverendul William Otter (The Life and Remains of E.D. 
Clarke, 2 vol., Londra, 1825), atât Clarke, cât şi Crips au ţinut jurnale, rămase 
inedite. Cel al lui Clarke redă numai temperatura cotidiană, restul volumului 
publicat constituind o prelucrare a însemnărilor zilnice scrise în grabă, dar mai ales 
a literaturii despre locurile străbătute, citită după încheierea voiajului14. De altfel, în 
drumul spre Paris, în aprilie 1802, din cele două săptămâni cât se pare că a durat 
călătoria prin Ţara Românească, cel puţin o săptămână, dacă nu întreaga traversare, 
a zăcut de friguri, informaţiile de la faţa locului fiind indirecte şi datorându-se, cel 
mai probabil, consulului englez Francis Summerer şi fratelui vitreg al acestuia, 
Luca Grigorievici Kiriko, consul al Rusiei. În dorinţa de a oferi cititorului date şi 
informaţii despre spaţiul locuit de români, Clarke „împrumută” pasaje şi judecăţi 
din Reicevich, Ignatius von Born, Reicherstorffer (de pildă descrierea procedeului 
de spălare a aurului identică la ţiganii din Ţara Românească şi la minele din 
Transilvania15). Biograful Otter menţionează existenţa unei scrisori, expediată de 
Clarke, pierdută ulterior, care relata vizita acestuia, în compania arhiducilor Anton 
şi Reiner, la minele din Transilvania, deşi se ştie că deplasarea acestora s-a limitat 
numai la Ungaria. 

La data apariţiei, în 1822, lucrarea La Valachie, la Moldavie et l’influence 
politique des Grecs du Fanal (!)16 era catalogată între tipăriturile anonime, în lipsa 
unui indiciu pe foaia de titlu asupra autorului. Identitatea acestuia avea să fie 
stabilită nu peste mult timp în persoana literatului, militarului şi diplomatului 
francez Charles Pertusier (1779–1836)17. Născut la Baumé les Dames, Pertusier a 
primit o educaţie solidă, urmând, între altele, cursurile Şcolii Politehnice din Paris, 
dar cariera militară l-a atras de la început. După victoria repurtată de armata lui 
Napoleon asupra celei austriece la Austerlitz (1805), tânărul sublocotenent de 
 

13 În ediţia din 1818, apărută la Londra, călătoria prin Ţara Românească şi Transilvania din 
primăvara anului 1802 se găseşte în vol. VIII.  

14 La baza documentaţiei a stat şi o serie de manuscrise, inedite la acea vreme, cum ar fi cel al 
reverendului Robert Walpole, care este ulterior călătoriei lui Clarke. De altfel, în forma publicată se 
pot distinge „părţile aparţinând redacţiei iniţiale din jurnal peste care s-au suprapus elementele 
placajului amintit”. Călători străini, p. 52. 

15 În textul original la p. 272–273 şi 303–313.  
16 Editori: Paimparré, Delaunay, Bachelier, Ponhiau, Pélicier, Tipografia Fain, Paris.  
17 Grand Dictionnaire universel, vol. 12, Paris, f. a., p. 688 şi La Grande Encyclopédie,  

vol. 26, Paris, 1899, p. 502–503. Date despre Charles Pertusier şi broşura sa şi în Dan A. Lăzărescu, 
Imaginea poporului român în conştiinţa europeană, vol. III, Oradea, 1995, p. 156–167. 
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artilerie a fost trimis de Statul Major în Dalmaţia pentru a culege date statistice, a 
inventaria antichităţile, a se familiariza cu obiceiurile populaţiei, cu arta şi 
literatura. Studiul său asupra părţii apusene a Peninsulei Balcanice a fost lărgit, 
aprofundat şi diversificat după pacea de la Viena din 1809, prin care Austria 
pierdea Slovenia, o parte a Croaţiei şi unele porturi de la Marea Adriatică, când a 
avut misiunea de a se documenta asupra realităţilor din aceste teritorii. La începutul 
deceniului al doilea al secolului al XIX-lea îl găsim la Constantinopol în calitate de 
ataşat al ambasadei franceze, funcţie în care a continuat să adune date şi informaţii 
despre situaţia de aici şi din Orientul Apropiat, care îi vor servi ulterior în redactarea 
unor lucrări18. În 1815 a fost rechemat la Paris, unde a fost avansat la gradul de 
locotenent-colonel în regimentul de artilerie al gărzii regale, iar în 1830 a fost 
înnobilat. A fost membru al Societăţii de Geografie şi al Academiei din Besançon.  

Despre Charles Pertusier nu există dovezi clare că ar fi cunoscut Principatele 
Române ca urmare a unui voiaj, deşi s-a străduit să lase impresia că unele date din 
lucrare au fost culese la faţa locului, ceea ce l-a determinat pe Dan A. Lăzărescu să 
considere că ar fi o dovadă „că ar fi călătorit în ţările române”19. Mai degrabă, 
lucrarea este scrisă înainte de revoluţia lui Tudor Vladimirescu şi evenimentele din 
Balcani din 1821, devreme ce nu pomeneşte nimic concret despre ele şi a văzut 
lumina tiparului fără a fi completată, la imboldul şi sub impresia acestora. Pentru 
această concluzie pledează şi faptul că în acelaşi an, 1822, Pertusier a publicat nu 
numai broşura despre ţările române şi fanarioţi, dar şi cea despre Bosnia. Cel mai 
probabil, anii cât a stat în calitate oficială în capitala otomană i-au prilejuit contacte 
cu diferiţi reprezentanţi ai marilor familii fanariote, asupra cărora s-a oprit pe larg 
în lucrare, cu membri ai cercului diplomatic acreditaţi aici, dar şi cu literatura de 
călătorie, ghiduri sau însemnări care au ca subiect ţările române. Cât priveşte baza 
documentară nu se face vreo referire, dar, aşa cum arăta şi Dan. A. Lăzărescu, „în 
mod curios şi eronat”, Pertusier „pare a se fi documentat sumar pe seama poporului 
român”20 deoarece din lunga listă de domni, unii recunoscuţi peste hotare, el a 
remarcat numai doi domni şi aceia din Ţara Românească (Radu şi Mihai)21. 

La data redactării lucrării, Turkey and Its Ressources, Its Municipal 
Organization and Free Trade; the State of English Commerce in the East; the New 
Administration of Greece, Its Revenue and National Possessions, apărută la Londra 
în 1833, autorul, David Urquhart, era cunoscut pentru ideile şi acţiunile sale. De 
altfel, deplasarea sa la Constantinopol a avut loc în cadrul unei misiuni secrete, al 
cărei scop era culegerea de date şi informaţii privind situaţia Imperiului Otoman. 
 

18 Dintre operele lui Charles Pertusier menţionăm: Promenades pitoresque dans Constantinople 
et sur les rives du Bosphore, 3 vol., Paris, 1816–1818; De la Roumelie, de Constantinople et de la 
Propontide, Paris, 1821; La Bosnie considerée dans ses rapports avec l’Empire ottoman, Paris, 1822.  

19 Dan A. Lăzărescu, op. cit., p. 161. 
20 Ibidem, p. 162. 
21 Ibidem, p. 160. 
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Născut în 1805 în Braelangwell, David, al doilea fiu al familiei, a fost crescut de 
mamă, tatăl murind când era copil. În 1817 a părăsit Anglia împreună cu mama şi 
s-a stabilit pe continent, unde avea să-şi desăvârşească educaţia: un an la o şcoală 
militară franceză, apoi la Geneva şi în Spania cu un tutore. În 1821 s-a întors în 
Anglia, unde timp de şase luni a lucrat la o fermă şi alte patru luni la arsenalul din 
Woolwich, iar în octombrie 1822 a fost înmatriculat la St John’s College din 
Oxford. La începutul anului 1827 s-a îmbarcat la Marsilia împreună cu lordul 
Dundonald pentru a lua parte la lupta de independenţă a grecilor, iar în septembrie 
acelaşi an, în ajunul bătăliei de la Navarino, se acoperă de glorie înfrângând o 
escadră turcească. Victoria i-a adus gradul de locotenent, dar părăseşte scena 
bătăliei în noiembrie 1828, după ce s-a vindecat în urma unei răni grave. În martie, 
murise accidental fratele său vitreg, care a ajuns până la gradul de colonel. În 
martie 1830 sosea din nou în Grecia, unde avea să examineze personal parcursul 
frontierei greco-turce, asupra căruia întocmeşte un raport detaliat, înaintat, prin 
intermediul mamei sale, lui Sir Herbert Taylor, secretar particular al regelui 
William IV. Impresionat plăcut de abilitatea, de puterea de observaţie şi de 
iniţiativă a lui Urquhart, Taylor îl aduce la cunoştinţă suveranului, care decide ca 
Urquhart să-l însoţească la Atena, în calitate de comisar, pe prinţul Leopold, ce 
urma să ocupe tronul Greciei. Călătoria nu a mai avut loc deoarece prinţul a 
declinat oferta. În noiembrie 1831 Urquhart l-a însoţit pe lordul Stratford Canning, 
ambasadorul britanic, la Constantinopol, unde a rămas până în septembrie 1832, iar 
la începutul anului următor avea să vadă lumina tiparului volumul menţionat22.  

Lucrarea i-a adus recunoaşterea calităţii de expert în probleme orientale. Ea 
adună constatări şi concluzii ale unor observaţii mai îndelungi, începute încă din 
1829, când, din dispoziţia sultanului Mahmud, efectuase o prospectare arheologică 
în Tracia. Pe lângă consideraţii şi observaţii ce privesc Imperiul Otoman, Urquhart 
face referiri şi la condiţiile de comerţ şi navigaţie de la Dunărea de Jos după 1829, 
la prezenţa Rusiei în zonă şi consecinţele asupra comerţului, dar mai cu seamă la o 
soluţie de contracarare a planurilor de supremaţie ale acesteia în zonă şi anume 
redeschiderea vechiului braţ al Dunării şi construirea canalului Dunăre-Carasu-
Marea Neagră. Din parcurgerea paginilor referitoare la Principate cititorul ar fi 
tentat să considere că aserţiunile autorului sunt rodul unui contact direct cu locurile 
respective. Dar, aşa cum arată distinsa cercetătoare Cornelia Bodea, care s-a ocupat 
în mai multe rânduri de personalitatea şi activitatea lui Urquhart şi relaţiile cu 
românii23, „nu reiese însă de nicăieri din carte că atunci ar fi cunoscut situaţia 
Principatelor de proprio visu”. Tot domnia sa ne informează că diplomatul britanic 
 

22 Grand dictionnaire universel, vol. 25, p. 680. 
23 Cornelia Bodea, David Urquhart, Principatele şi mişcarea naţională română, în vol. Unirea 

Principatelor şi puterile europene, Bucureşti, 1984, p. 30–56; Eadem, David Urquhart, Gustave 
D’Eichthal. Rectifications et restitutions historiques, în „Nouvelles Études d’Histoire”, X, 2000,  
p. 116–131. 
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a vizitat Principatele ulterior în mai multe rânduri. Astfel, în 1834, a stat în Ţara 
Românească timp de o lună (octombrie–noiembrie) şi a avut ocazia să observe 
viaţa politică şi să poarte discuţii cu diferite persoane influente. Revine la începutul 
anului 1835 (ianuarie) – când îl găsim nu numai la Bucureşti, ci şi la Iaşi – şi apoi 
în iulie 1836, când, deşi a stat numai trei zile (13–16 iulie), s-a întâlnit în mai multe 
rânduri cu domnul Alexandru Ghica şi a făcut o vizită la Silistra, însoţit de consulul 
R.G. Colquhoun, care a şi informat guvernul de la Londra despre toate acestea.  

În cazul însemnărilor atribuite de unii istorici generalului Pavel Kiselev 
lucrurile sunt puţin diferite, în sensul că acesta a întreprins călătoria din 1832  
2–26 iunie). Preşedintele plenipotenţiar al Divanurilor Ţării Româneşti şi Moldovei 
din cadrul administraţiei militare ruse instaurată în cele două Principate după 1829 
a făcut acest voiaj în judeţe din Muntenia şi Oltenia în intenţia de a verifica pe 
teren cum erau aplicate prevederile Regulamentului organic, intrat în vigoare de 
curând24. El a fost însoţit de câţiva ofiţeri din statul său major şi de influenţii boieri 
Barbu Ştirbei şi Manolache Florescu, despre prezenţa cărora ne informează 
consulul francez Charles Lagau şi cel austriac Hiller25. Călătoria prin judeţele Ilfov, 
Vlaşca, Teleorman, Olt, Romanaţi, Dolj, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş şi 
Dâmboviţa a prilejuit generalului rus contacte cu autorităţile locale, civile şi 
militare, dar şi vizitarea unor monumente de arhitectură, a căror descriere – în 
unele cazuri foarte amănunţită şi însoţită de schiţe şi de transcrieri de inscripţii – a 
făcut obiectul unui material redactat în limba rusă26, a cărui paternitate i-a fost 
atribuită lui Kiselev. Or, în studiul semnat de regretatul Paul Cernovodeanu şi 
Alvina Lazea, se ajunge la concluzia că nu Kiselev este cel care a scris memorialul 
de călătorie, ci, cel mai probabil, autorul, neidentificat încă, a fost „recrutat dintre 
însoţitorii lui Kiselev”27. 

Uneori, în lipsa unor date biografice care să ofere minime informaţii şi să 
certifice sau să inducă posibilitatea unei documentări directe, autorul, pentru a-şi 
spori impactul şi credibilitatea, sau pentru a crea confuzie, din varii motive, a 
adăugat minime informaţii în titlu. Aşa de pildă, în 1835 apărea la Paris o broşură 
cu titlul Coup d’oeil sur l’état actuel de la Valachie et la conduite de la Russie 
 

24 Despre scopul călătoriei v. scrisoarea lui Kiselev din 4 iulie 1832 adresată contelui 
Nesselrode în Gheorghe Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia, Bucureşti, 1947, p. 302. 

25 Date bio-bibliografice şi traducerea însemnărilor consulului francez privind Moldova se 
regăsesc în vol. Călători străini, vol. II (1822–1830), Bucureşti, 2005, p. 327–358. De asemenea v. 
Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu Hurmuzaki, vol. XVII, ed. Nerva 
Hodoş, Bucureşti, 1913, doc. CDXXIII, p. 279; ibidem, vol. XXI, ed. I. Nistor, Bucureşti, 1942,  
doc. CCCLVI, p. 449.  

26 Aşa cum ne informează autorii articolului, materialul se află la Arhivele Naţionale Istorice 
Centrale, Microfilme Rusia, rola 4, c. 217–246. 

27 Paul Cernovodeanu, Alvina Lazea, Monumente istorice din Oltenia şi Muntenia vizitate de 
generalul Kiselev la 1832 (I) şi (II), în „Studii şi cercetări de istorie a artei. Seria arte plastice”, t. 20, 
1973, nr. 1, p. 169–178 şi nr. 2, p. 337–347. 



 Daniela Buşă 10 

 

436 

relativement à cette Province, semnată M. de L***, „ancien agent diplomatique”. 
Gradul diplomatic i-a indus în eroare pe unii cercetători ca de pildă Christine Klesk 
în 193828 sau Virgil Cândea în 199029, care au considerat scrierea un izvor narativ 
demn de semnalat şi asta în pofida faptului că iniţialele şi mai ales scurta precizare 
privind apartenenţa la corpul diplomatic au dat naştere de-a lungul timpului la 
interpretări şi supoziţii. Pompiliu Eliade30 şi Gheorghe Zane31 au atribuit scrierea 
lui Ion Ghica, prieten şi admirator al lui Urquhart, I.C. Filitti32 consideră că autorul 
este F.C. Laurençon, iar Nicolae Iorga33, deşi comentează broşura, nu face nicio 
referire la autor. Reluând tangenţial discuţia, Cornelia Bodea consideră scrierea o 
„broşură polemică”, „un pamflet”, care „prin caracterul său explicit rusofob a atras 
atenţia lui Urquhart înainte de vizita sa la Bucureşti, din iulie 1836”. Deşi nu se 
pronunţă explicit asupra paternităţii, referirea la Urquhart poate conduce la ipoteza 
că şi domnia sa înclină să-l considere pe Ion Ghica drept autor, ştiindu-se admiraţia 
pe care o avea acesta faţă de Urquhart şi faptul că broşura a fost republicată imediat 
în „The Portofolio”34. Problema este de interes în continuare.  

Un alt exemplu pe care dorim să-l supunem atenţiei este cel al colonelului 
Radisitz din armata austriacă, autor al unei descrieri a Principatelor Române la 
1822. Situaţia se aseamănă în anumite aspecte cu cele anterioare, dar în cazul său 
ştim de la început, în pofida datelor biografice lacunare, că el nu a fost în 
Principate. Nu cunoaştem în schimb când s-a născut şi când a murit, dar ştim că era 
de origine croată, că făcea parte din Statul Major al armatei imperiale şi că a fost 
însărcinat în 1820 să alcătuiască o descriere topografică a Principatelor dunărene, 
necesară pentru informarea cercurilor diplomatice şi militare de la Viena. De 
asemenea avem cunoştinţă de faptul că în demersul său a folosit protocoalele 
comisiilor ofiţerilor topografi austrieci, care în timpul războiului ruso-austro-turc 
din 1787–1791, când trupele austriece au ocupat Moldova şi Ţara Românească, au 
întocmit planurile în ideea de a le folosi cu prilejul operaţiunilor viitoare. 
Documentaţia, precizată de autor într-o notă (Nach den Aufnahmssektionen von 
1789), potrivit lui Ion Nistor35, cel care i-a semnalat existenţa, a fost completată cu 
 

28 Christine Klesk, Documents de la Bibliothèque Kórnicka relatifs aux relations polono-
moldaves, în „Revue historique du sud-est européen”, t. XV, 1938, nr. 1–3, p. 62. 

29 Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Mică enciclopedie, Bucureşti, 1990, p. 314, 
nr. 1442. 

30 Pompiliu Eliade, La Roumanie au XIXe siècle, vol. II Les trois présidents plénipotentiaires, 
1828–1834, Paris, 1914, p. XIV şi 27. 

31 Gheorghe Zane, O scrisoare a lui Ion Ghica în „Portofolio” lui David Urquhart, Iaşi, 1943. 
32 I.C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic, 1934–1838, Bucureşti, 1915,  

p. 106 şi 111. 
33 Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, ed. a II-a, vol. III, Bucureşti, 1928, p. 193–194.  
34 Cornelia Bodea, David Urquhart, Principatele şi mişcarea naţională română, p. 40.  
35 Ion Nistor, O descriere a Principatelor Române în 1822, în „Analele Academiei Române. 

Memoriile secţiei istorice”, s. III, t. XXV, 1943, p. 380 şi urm. 
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referiri la schimbările produse în ultimele trei decenii şi mai cu seamă în ultimii 
ani. Rezultatul a fost unul foarte bun, dacă este să dăm crezare celor afirmate de 
locotenent-colonelul Maretich-Rio’Alpon, care a examinat imediat descrierea şi 
care, potrivit propriei mărturisiri, nu numai că „a fost în Muntenia şi la Dunărea de 
Jos cu ocaziunea ultimelor războaie cu turcii”, dar a şi făcut parte din comisia 
geodezică însărcinată cu întocmirea planului36.  

În cazul lui Sombreuil elementele biografice lipsesc cu desăvârşire şi nu 
cunoaştem data sigură a călătoriei sale în Principate, deşi unele afirmaţii ar plasa-o 
înainte de revoluţia de la 1848. Dat fiind că pe foaia de titlu a lucrării sale Les 
jeunes voyageurs en Turquie, ou détails intéressants sur les productions naturelles 
et industrielles, les monuments, les curiosités, les moeurs et usages des habitants 
de cette contrée, editată la Paris în 1851, apare ca autor Prieur de Sombreuil, am 
putea presupune că era o faţă bisericească, poate un misionar al bisericii catolice, 
care, mânat de curiozitate sau din dorinţa de a câştiga noi coreligionari, a făcut o 
călătorie în ceea ce el numea Turcia, adică în Balcani şi la Constantinopol. 
Informaţiile mai mult decât generale, arhicunoscute privind situarea geografică, 
clima şi locuitorii, lipsa unor consideraţii proprii, unele confuzii, dar şi spaţiul 
redus acordat Principatelor în economia lucrării (p. 18–27), ne îndreptăţesc să 
credem că avem de-a face cu unul dintre numeroşii autori de ghiduri de călătorie, 
cum au existat destui în epocă şi ale căror surse de inspiraţie au fost însemnările de 
călătorie deja publicate.  

Privit nu numai ca o „realitate trăită” şi simţită, dar şi ca o „realitate gândită”, 
imaginată, inventată, creată din lectura şi experienţa altora, spaţiul locuit de români 
este o lume în continuă transformare, într-o continuă modernizare. Pe măsură ce 
avansăm către mijlocul veacului al XIX-lea şi mai cu seamă în a doua jumătate a 
acestuia, contactul direct cu realităţile româneşti devine obligatoriu în consemnarea 
alterităţii, în lipsa căruia discrepanţa între clişeu, stereotip şi realitate devine 
evidentă şi ca atare lesne taxabilă.  

“PSEUDO-TRAVELERS”  TO  THE  ROMANIAN  PRINCIPALITIES  IN  THE 
FIRST  HALF  OF  THE  NINETEENTH  CENTURY  

Abstract 

As early as the eighteenth century, and more so in the nineteenth century, 
travelling became part of the education program for central and western Europeans, 
and a means to check against reality the acquired knowledge about the world and 
 

36 Ibidem, p. 378. 



 Daniela Buşă 12 

 

438 

about themselves. Attracted by the south-east European region and the Near East, 
more and more travelers included the Romanian Principalities in their itineraries 
and left travel notes which are colorful and full of realism. The otherness was 
sometimes recorded by a different person, or after the travel, from memory, 
selectively, with an effort of imagination and creativity, after consultation of 
previously published literature and inclusion of information liable to render the 
picture more complete, especially when the traveler himself had a limited 
knowledge of the subject. Other times, a review of the specific literature acted as a 
substitute for direct contact, in which case only the added biographical data gave 
the author the quality of traveler. Thus, some travelers of the first half of the 
nineteenth century relied on documentation rather than on personal observation 
(Thomas Thornton, Edward Daniel Clarke), published their works before visiting 
the Romanian Principalities (David Urquhart), or made the travel but were not the 
authors of the travel notes (General Pavel Kiselev). Others, who wrote travel notes, 
never traveled to the Romanian Principalities, or it remains uncertain if they ever 
did (Charles Pertusier, Colonel Radisitz, Prieur de Sombreuil). 



 

UN  CĂLĂTOR  OTOMAN  PRIN  BANAT (1807): 
DIPLOMATUL  SEYYID  MEHMED  EMIN  VAHID  EFENDI 

NAGY  PIENARU 

În vremea lui Selim al III-lea (1789–1807), promotorul „Noii Ordini” 
(Nizam-i Cedid), reformele de modernizare a imperiului au cuprins şi sfera 
sistemului diplomatic otoman. După modelul occidental s-a adoptat instituţia 
ambasadelor permanente, prin stabilirea reprezentanţelor diplomatice în capitalele 
Angliei, Franţei şi Austriei1. Deoarece rutele terestre ale solilor trimişi în Occident 
traversau şi teritoriile din nordul Dunării, în „Jurnalele de călătorie” elaborate de 
ambasadori la încheierea misiunilor lor diplomatice întâlnim informaţii privitoare 
la Ţara Românească, Transilvania şi Banat. Având prioritar sarcina de a culege ştiri 
ample şi noutăţi despre societatea şi evoluţiile politico-militare din vestul Europei, 
solii şi-au limitat referinţele privind ţările române la precizări sumare despre 
etapele itinerarului parcurs, locurile de popas şi de înnoptare, organizarea 
carantinei şi a transportului, situaţia fortăreţelor şi a unităţilor militare. 

Un asemenea exemplu elocvent îl reprezintă relatarea de ambasadă 
(sefaretname) redactată de Seyyid Mehmed Emin Vahid Efendi la sfârşitul anului 
1807 sau la începutul anului următor, în urma unei misiuni diplomatice la curtea lui 
Napoleon Bonaparte. Opul ambasadorului, sub titlul Fransa sefāretnāmesı: 
Relation de l’ambassade de Mohammed Seïd Wahid Efendi (texte turk) à l’usage 
des élèves de l’École Royale et Spéciale des Langues Orientales Vivantes (80 p.), a 
fost tipărit cu caractere arabe la Paris încă din anul 1841. Peste doi ani, sub aceeaşi 
egidă şi în aceeaşi colecţie (Chrestomathies orientales ou Recueil de textes arabes, 
turks, persans, grecs-modernes, arméniens et indostanis) s-a publicat versiunea: 
Relation de l’ambassade de Mohammed Seïd Wahid Effendi (58 p.). În Imperiul 
Otoman şi în statul succesoral, Republica Turcia, relatarea lui Mehmed Emin 
Vahid a cunoscut mai multe ediţii în limba turcă şi franceză2. 
 

1 Ercümend Kuran, Türkiye’nin batılaşmasında Osmanlı daimî elçiliklerinin rolii, în VI. Türk Tarih 
Kongresi, Ankara 20–26 ekim 1961. Kongreye sunulan bildiriler, Ankara, 1967, p. 490; Cemal Tukin, Die 
Aufhebung der von der Hohen Phorte der ständigen europäischen Gesandten gewärten Gnadengeschenke 
im Jahre 1793, în vol. Akten des Vierundzwanzigsten Internationalen Orientalisten-Kongresses, München 
28 August bis 4 September 1957, ed. Herebert Franke, Wiesbaden, 1959, p. 417–418. 

2 Sefaretname-i Seyyid Vahid Efendi, Istanbul, 1866/1283 H.; Fransa sefaretnamesi, ed. II, 
Istanbul, 1886/1304 H.; Sefaretname-i Vahid Efendi, Istanbul, 1911; Azmi Süslü, Sefaretnâme de 
Seyyid Mehmed Emin Vahîd Efendi, în „Belleten”, t. I, 1986, nr. 196, p. 127–167; Yavuz Ercan, 
Seyyid Mehmed Emin Vahıd Efendi’nin Fransa sefaretnamesi, în „OTAM”, 1991, nr. 2, p. 85–125. 

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 439–446 
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Capodopera s-a conservat în mai multe manuscrise depozitate în biblioteci şi 
arhive din Viena, Paris, Istanbul şi Ankara. Manuscrisul original cu sigiliul 
autorului şi data anului 1811 se află în biblioteca înfiinţată de Mehmed Emin Vahid 
la Kütahya3. După exemplarul de la Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi (fond Hazine, 
nr. 1437) s-a realizat fotocopia pentru Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice 
Centrale, microfilme Turcia, rola 49, c. 838–872. 

Mehmed Emin Vahid a redactat şi alte lucrări cu caracter politico-diplomatic. 
Un raport (inedit), de mică întindere, se referă la acordul dintre Imperiul Otoman şi 
Anglia. Episodul revoluţiei din 1821, care l-a surprins ca muhafız (supraveghetor) 
al insulei Chios, i-a prilejuit scrierea opusculului intitulat „Evenimentul din Chios” 
(Vaka-i Sakız) sau „Istoria evenimentului din insula Chios” (Tarih-i vaka-i cezire-i 
Sakız)4, cu menirea de a-şi disculpa incompetenţa şi de a motiva decizia fatală de 
necooperare cu Mahruki Ali Paşa. 

CURSUS  HONORUM 

Mehmed Emin Vahid era musulman, membru al frăţiei Nusayr, aripa 
desprinsă din grupul sectant Yezidi. S-a născut la Kilis, localitate dispusă în 
districtul Alepului. La o vârstă fragedă, împreună cu părinţii săi, s-a mutat la 
Istanbul, unde tatăl său îndeplinea slujba măruntă de baltaci (gardian) al Serayului 
imperial. Pregătirea şi susţinerea oferită de Topal Halil Efendi i-au asigurat o 
carieră birocratică în serviciul contabilităţii. A parvenit ca şef al secretariatului 
(başkatib) din departamentul însărcinat cu colectarea taxelor asupra băuturilor. În 
anul 1806 a promovat mevkufatcı5, iar după numirea ca elçi (ambasador) în Franţa, 
a fost avansat cu rangul de cancelar (nişanci) în postul de Defter emin, adică şef al 
unui Departament al Contabilităţii Centrale (Defterhane) în care erau păstrate, 
sigilate de sultan şi marele vizir, registrele în care se consemnau deciziile adoptate 
în Divanul imperial. 

În iunie 1809 a fost numit adjunct (vekil) al ministrului cancelariei Divanului 
imperial, funcţie pe care a girat-o doar patru luni; în octombrie a fost surghiunit la 
Kütahya. A revenit pe scena politică în 1811, fiind propulsat ca intendent (nazır) al 
 

3 Franz Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Leipzig, 1927,  
p. 347–348; Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Ankara, 1968, p. 22, 201–203; 
A. Süslü, Un aperçu sur les ambassadeurs ottomans et leur sefaretname, în „Tarih Araştırmaları 
Dergisi”, t. XIV, 1982, nr. 25, p. 254–255. 

4 Lucrarea s-a publicat sub titlul Tarih-i vaka-i Sakız, Istanbul, 1290 H. 
5 Mevkufatcı era director la mevkufat kalemi şi controla pe mevkufat emini din sangeacuri 

(sancak). Acest departament colecta venituri şi aloca sume pentru cheltuieli de stat excepţionale. 
Biroul asigura funcţionarea depozitelor militare de la hotare şi distribuia raţiile în cursul campaniilor; 
Gustav Bayerle, Pashas, Begs and Effendis: A Historical Dictionary of the Titles and Terms in the 
Ottoman Empire, Istanbul, 1997, p. 108. 
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arsenalului, iar în anul următor ca tersane emini, adică managerul responsabil al 
flotei şi al şantierelor navale. Dibăcia confiscării moştenirii clanului familiei 
Tekeli-oğulları, a cărei avere a intrat în haznaua împărătească, i-a deschis o nouă 
oportunitate. În septembrie 1814, cu rangul de vizir (paşă) a primit numirea în 
postul de guvernator (valı) de Teke şi Hamit şi ulterior al provinciei Hanya. 

În 1820, din raţiuni pe care nu le ştim, i s-a retras calitatea de paşă şi a fost 
ostracizat cu domiciliul obligatoriu în insula Chios. În ianuarie 1821 a reprimit 
rangul de vizir şi funcţia de muhafız al Chiosului. Acuzat de incompetenţă, a fost 
demis din funcţie şi, retrăgându-i-se rangul de vizir, i s-a stabilit domiciliul la 
Alaya. Declinul şi ascensiunea au alternat. În iunie 1824 a reprimit rangul de vizir 
şi numirea ca vali (guvernator) de Alep. Suspectat de neglijenţă şi moliciune, a fost 
demis şi surghiunit la Konya şi Bursa. În acelaşi an, 1827, i s-a restituit rangul de 
vizir simultan cu instalarea în funcţia de supraveghetor al capitalei. În anul următor 
a fost numit vali de Bosnia, dar a decedat înainte de a sosi în post, la Çanakkale, la 
14 august 1828. 

MISIUNEA  DIPLOMATICĂ 

Călătoria întreprinsă de diplomatul otoman, în cursul căreia a traversat 
Banatul, s-a derulat într-o conjunctură dominată de radicale şi bruşte modificări ale 
raporturilor dintre marile puteri. Jocul intereselor a transformat consecutiv pe aliaţi 
şi inamici în duşmani şi în parteneri. Secvenţa regizată de Talleyrand a cutremurat 
temeliile şubrede ale sistemului de alianţe promovat de reformatorul Selim al III-lea. 
Sultanul, după biruirea ruşilor şi austriecilor la Austerlitz (2 decembrie 1805) şi 
penetrarea trupelor franceze în zonele şi căile de acces spre Balcani, l-a recunoscut 
pe Napoleon „padişah al Franţei” cu calificativele de „aliatul cel mai vechi, mai 
fidel şi mai necesar al Turciei”. Angajamentele ferme promise de Napoleon prin 
generalul H. Sebastiani sosit la Istanbul în august 1806 au găsit ecou în elita 
politică opusă grupării „greco-ruse”. Ca răspuns la demersul diplomatic francez, 
Selim al III-lea l-a promovat în septembrie pe Mehmed Galib Paşa (negociatorul 
păcii turco-franceze din 1802) în dregătoria de ministru al Afacerilor Externe (reis 
ul küttab) şi l-a diriguit la Paris pe Mehmed Emin Vahid. Solul turc avea misiunea 
specială de a depune eforturi în vederea parafării unei alianţe formale şi obţinerii 
unui ajutor logistic şi militar în Egipt şi în planul otoman de recuperare a Crimeei. 
De asemenea, solicita intervenţia unui corp de armată din Dalmaţia, prin Bosnia şi 
Dalmaţia, pentru a-l susţine pe Bayrakdar Mustafa în operaţiunea de eliminare a 
ruşilor din Moldova şi Ţara Românească.  

Cu aceste obiective Mehmed Emin Vahid a părăsit capitala, luni 17 
decembrie 1806, rezidând la Edirne până la 6 ianuarie 1807. Şi-a continuat drumul 
înzăpezit prin Sofia. Din cauza invaziei ruşilor în Ţara Românească solia otomană 
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a renunţat la traseul tradiţional, ce urmărea drumul prin Ruse – Giurgiu – Bucureşti 
şi atingea Sibiul pe firul văii Oltului6, şi a urmat o rută mai puţin utilizată de 
diplomaţii otomani, prin Vidin – Ada-Kaleh – Orşova – Mehadia – Teregova – 
Caransebeş – Lugoj şi Timişoara. Trecând şi poposind prin Buda, Raab, Viena 
(părăsită la 17 februarie 1807), Olomouc, Cracovia – Varşovia, solia otomană a 
sosit la Finkenstein la 13 iunie 1807. A doua zi a avut loc prima întrevedere cu 
împăratul Napoleon. Abilul Talleyrand a utilizat prelungirea şederii soliei otomane, 
tergiversând negocierile, ca o pedală de presiune asupra ţarului Alexandru I. 
„Trădând” speranţele otomanilor, prin tratatul de pace de la Tilsit (7 iulie 1807) şi 
tratatul de alianţă parafat cu Rusia, francezii au impus articole care lezau interesele  
Imperiului Otoman. Napoleon a acceptat să medieze conflictul otomano-rus prin 
impunerea propriilor condiţii. În tratatul de alianţă era inclus articolul ce prevedea 
angajamentul semnatarilor ca în situaţia unui război comun contra Imperiului 
Otoman, provinciile sale europene să fie împărţite cu excepţia Rumeliei şi 
Istanbulului. Încheierea acordului franco-rus a marcat definitiv eşecul misiunii lui 
Mehmed Emin Vahid. Solia a mai primit o lovitură dinspre Istanbul, unde Selim a 
fost detronat. Mehmed Emin Vahid, sub pretextul că va fi numit ambasador 
permanent pe lângă împărat, a părăsit Varşovia la 5 august 1807 şi s-a deplasat la 
Viena. După propria mărturisire, aici a aşteptat 45 de zile sosirea unui ordin 
imperial. Deşi pe drumul dintre Varşovia şi Viena Mehmed Emin l-a informat în 
secret pe noul sultan că Franţa nu va oferi părţii otomane niciun fel de ajutor, totuşi 
a primit ordinul de a-şi continua misiunea şi de a înmâna împăratului firmanul 
special emis de padişahul Mustafa. Mehmed Emin Vahid a sosit la Paris la  
22 septembrie – fiind găzduit în reşedinţa ambasadorului otoman, Abdurrahim 
Muhib Efendi – şi a rămas în capitală 22 de zile până la venirea scrisorii padişahale. 
La 13 octombrie Mehmed Emin Vahid a fost primit în audienţă la Fontainebleau şi 
după patru zile a părăsit Parisul. Călătorind zi şi noapte, în sens invers pe ruta de 
ducere, după 20 de zile solia otomană a revenit în patrie prin poarta de la Ada-Kaleh. 

Pasajul din „Relatare de ambasadă” referitor la călătoria din Banat îl 
reproducem în traducere şi în limba turcă după versiunea tipărită de Yavuz Ercan7. 

TRADUCERE 

… Am trecut în ziua următoare târgul Lom, de unde am ajuns la Vidin. Ni s-a permis să 
poposim o zi, pentru a vizita Vidinul şi împrejurimile sale. 
 

6 Acest traseu a fost urmat în 1802 de diplomatul Galib Efendi trimis în misiune în Franţa. Din 
Paris a expediat marelui vizir un raport cifrat în care a descris călătoria prin Transilvania pe ruta Sibiu – 
Buda, I. Hakkı Uzunçarsılı Oğlu, Âmedî Galib Efendinin murahhaslığı ve Paris’ten gönderdiği şifreli 
mektuplar, în „Belleten”, vol. 2, 1937, nr. 2, doc. I, p. 364–365 + fotografia raportului. 

7 Y. Ercan, Seyyid Mehmed Emin, p. 87–89. 
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Descriere sumară a fortăreţei Vidin 

Zidurile fortăreţei Vidinului, dispuse la porţile dinspre Dunăre şi dinspre Istanbul, au fost 
avariate în timpul asediului fostului amiral, Hüseyin Paşa. Dată fiind starea de ruină în care se găseşte 
fortăreaţa interioară, ea nu poate fi folosită până când nu va fi reparată din temelie. Deşi trebuiau 
reparate elementele principale, cum ar fi şanţul, bastionul, crenelurile, Pasvantoğlu Osman Paşa, care 
fusese multă vreme responsabil pentru cetate, nu a întreprins nimic. A construit în schimb moschei, 
tekke (mănăstiri) şi cazărmi. Pentru că supusese din populaţia de la graniţe, pe cei valizi, la execuţii şi 
suferinţe şi cum ruşii invadaseră de data asta regiunile Valahiei, chiar în momentul în care trupele 
sârbeşti avansau dintr-o altă direcţie, şi atacau regiunile Vidinului, se spune că, înnebunit de situaţia 
gravă căreia trebuia să-i facă faţă, numitul vizir Osman Paşa a rămas şocat şi s-a îmbolnăvit de 
supărare. La scurtă vreme după acest eveniment, Pasvantoğlu Osman Paşa a decedat şi succesorul 
său, fericitul vizir Idris Paşa, a întărit iute ca sunetul părţile avariate. Mi-au atras îndeosebi atenţia 
reparaţiile făcute la elementele de primă urgenţă, cum ar fi parapetele, baricadele şi orificiile mari şi 
adânci săpate la ordinul lui în metereze, de jur împrejurul fortăreţei, pe care le-am văzut la întoarcere. 
După plecarea noastră de la Vidin, am poposit o noapte în kazaua (districtul) Nicopolelui şi încă o 
noapte în kazaua Cladova şi am sosit în cea de a 29-a zi de la plecarea noastră din Istanbul la 
fortăreaţa Ada Pazarı, care marchează limita teritoriilor musulmane. În ziua următoare, ne-am suit în 
bărcile çete, de care se ocupă muhafız-ul insulei, ca să traversăm fluviul Dunărea şi, în bubuit de 
tunuri, am ajuns pe celălalt mal. Am hotărât să poposim la locuinţa supraveghetorului austriac, care se 
află într-un loc numit Orşova. Deoarece circumscripţia mai sus menţionată a Nicopolelui era la 
origine un loc descoperit, anul trecut, în timpul insurecţiei şi rebeliunii sârbilor din regiunea 
Belgradului, cum şi din pricina revoltei şi acţiunilor condamnabile comise de supuşii din această 
regiune, dregătorul şi funcţionarii trimişi de muhafız-ul Vidinului au fost ucişi şi majoritatea supuşilor 
săi izgoniţi. Deşi s-a construit în târg un mic fort cu şase turnuri, din cauza multiplelor confruntări, 
populaţia înfricoşată a fugit şi s-a refugiat la Vidin. Trebuie să informăm că pentru apărarea micului 
fort de la Nicopole şi a fortăreţei Cladova vor trebui să se asigure trupele necesare. În schimb, 
fortăreaţa Ada, dată fiind poziţia sa solidă şi incomparabilă, fără pereche în altă parte, dacă i se 
asigură din timp muniţie şi provizii, este fără îndoială în afara oricărui pericol.  

Digresiune 

Oricine, fie el om de seamă sau om obişnuit, bogat sau sărac, venind din străinătate în ţările 
din Europa, trebuie să poposească timp de 30–40 de zile la hotar şi nu poate trece graniţa fără 
permisiune, până când funcţionarii însărcinaţi nu sunt siguri că e în deplină sănătate. Este interzis a se 
face alişveriş. Deoarece împăratul Austriei tocmai trimisese o scrisoare de avertisment prin care le 
poruncea dregătorilor de la punctele de trecere a frontierei ca cei care mergeau la împăratul Franţei să 
nu fie lăsaţi să aştepte mai mult de 24 de ore, dacă nu arătau vreun semn de boală, medicii de aici, 
după ce le-au luat pulsul servitorilor şi membrilor suitei noastre, ne-au dat voie să plecăm conform 
ordinului după 24 de ore. Plecând din acest loc şi mergând timp de patru zile prin staţiunile austriece, 
trecând prin satele Mehadia, Teregova şi târgurile Sebeş şi Lugoj, am sosit la Timişoara, unde am fost 
obligaţi să rămânem două zile ca să cumpărăm o trăsură şi să ne procurăm toate cele de trebuinţă. 

Descrierea circumscripţiei Timişoara 

Sub conducerea Ungariei, Timişoara era capitala provinciei Banatului, circumscripţia fiind 
situată la 30° longitudine şi 45°2’ latitudine. Defunctul, sultanul Süleyman, a cucerit-o în jurul anului 
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960 (1552) şi se ştie că a rămas lungă vreme sub stăpânirea Imperiului Otoman. Se spune că, neavând 
un aspect prea plăcut, fortăreţei şi oraşului li s-a dat nu demult o altă înfăţişare, ba chiar ar fi fost 
mutate în altă parte. În starea actuală, cele patru laturi ale sale sunt pustii şi de jur împrejurul 
periferiilor se găsesc o mulţime de sate, la o distanţă de o jumătate de oră sau de o oră. Înăuntrul 
fortăreţei sunt străzi largi şi frumoase, aproximativ 200 de case mari şi înalte, din piatră şi cărămidă, 
fiecare cu câte 4–5 caturi. E o fortăreaţă frumoasă, construită din piatră, mortar şi cu ţigle. 

Fortăreaţa Timişoara 

Această fortăreaţă înconjurată cu o centură de piatră şi cu o tranşee are circumferinţa alcătuită 
din trei perechi de bastioane succesive, arcuite în lungime, construite din piatră şi cărămidă, prevăzute 
cu parapete în peluză şi cu mai multe podişti mobile, care se lasă peste nişte şanţuri adânci, ca să se 
poată trece de la un bastion la altul. În depozitele de sub bastioane muniţiile de diferite tipuri sunt 
pregătite. Toate armele şi echipamentele de război pe care le-am văzut sunt curate şi bine întreţinute, 
de parcă abia ar fi ieşit din mâinile fabricanţilor. Oraşul, considerat ca fiind fortăreaţa din interior, are 
propriul său arsenal, o turnătorie, un magazin de muniţii şi trei cazărmi mari, în care se găsesc 5.000 
de soldaţi. În faţa celor trei cazărmi sunt trei mari odăi, prima fiind destinată ministrului cu probleme 
militare al ţării, a doua generalilor şi a treia, în caz de necesitate, pentru şedinţele speciale ale 
Consiliului de consultanţă. Populaţia se ridică la aproximativ 8.000 de persoane. La vedere frumoşi şi 
robuşti. Clima însă este rea. Am plecat de la Timişoara şi am trecut prin satul cu numele de Kilan 
Kanije şi am traversat pe la vadul poştei Horğas fluviul mare, care se numeşte Tisa, cu nişte bărci  
aşa-zis „deschise”. Am traversat circumscripţiile Szeged, Vezatime şi Köstelik, ale căror fortăreţe 
fuseseră cucerite de Imperiul Otoman (974/1566), am petrecut câte o noapte în ambele sate, Petri şi 
Orkut. În cea de a 41-a zi am sosit în frumosul oraş pe nume Pesta, unde ne-am odihnit două zile, 
schimbând trăsura şi procurându-ne toate cele de trebuinţă … 

TEXTUL  TURC 

… Ertesi gün Lom kasabasına geçip, oradan da Vidin’e etrafiyle görebilmek için bir gün 
kalmamıza izin verildi. 

Vidin kalesi hakkında 

Vidin kalesini Tuna ve Istanbul kapıları etrafında olan duvarları eski deniz kuvvetleri 
komutanı Hüseyin Paşa’nın kuşatması sırasında yıkılmiş. Iç kale ise temelden yenilenmedikçe 
kullanılamayacak kadar harap bir durumda. Hendek, tabya ve metris gibi yerlerin de onarıma ihtiyaç 
duyduğu ortada iken uzun süre kaleden sorumlu Pasbanzade Osman Paşa onarımdan sarfınazar 
etmiştir. Fakat bazı cami, tekke ve kışlaklar onarılmıştır. Sınır halkından işe güce yarar kimseleri 
idam etmiş, halka zarar vermiş, bu kez rus ordusu Eflak bölgesi istilâ ve beri yandan sırplar Vidine 
saldırdiklarında sözünü ettiğimiz vezir Osman Paşa şaşırıp kalmış ve üzüntüsünden hastalanmıştı. 

Bu olayın üzerinden çok geçmeden Pasbanzade Osman Paşa ölmüş onun yerine atanan vezir Idris 
Paşa gereken yerleri onartıp tahkim ettirmiş ve siper, sed gibi tez elden gerekli olan şeyleri de yeniletip 
düzenlemiştir. Varoş etrafına derin ve geniş metrisler kazdırdığını da dönüşde kendim gördüm. 

Vidin’den hareket edip Nikotin ve Fethü’l-islâm kazalarında birer gece kalıp Osmanlı 
ülkesinin son sınırı olan Adapazarı kalesine, Istanbul’dan hareket edişimizin yirmi dokuzuncu günü 
ulaştık. Bir gün sonra Tuna nehrini geçmek için ada muhafızı hizmetinde olan çete kayıklarına binip, 
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kaleden de top attırarak karşı tarafda Avusturya’nın Gırşova adlı yerdeki nezarethanesine geldik. 
Sözünü ettiğimiz Nikotin kazası aslında etrafı açık bir yer olduğundan yıl sırpların Belgrad 
bölgesinde ayaklanmaları sırasında bu bölgenin halkı da düşmanca hareket edip bir çok kötülükler 
yapmış olduklarında dolayı Vidin muhafızı tarafından bir memur gönderilmiş ve görevli, isyancıların 
çoğunu öldürmüş ve kasaba içinde altı kuleli bir palanga inşa ettirmiş ise de bu kez o bölgede çok 
fazla çarpışma geçmiş olmasında dolayı halkı korkarak Vidin’e gelmiştir. Nikotin palangası ve 
Fethü’l-islâm kalesini korunması için asker konulması gerektiğini belirtelim. Adakale de başka bir 
yerde eşi bulunmaz sarp bir kale olmakla yeteri kadar mühimmat ve yiyecek konur ve zamanında 
dikkat ve himmet olunursa hiç bir saldırıdan korkulmaması gerektiği açıkça ortaya çıkar. 

Istitrad 

Avrupa ülkelerine dışarıdan gitmek üzere gelen iyi-kötü, zengin yoksul kim olursa olsun sınır 
başında ve liman ağzında otuz-kırk gün bekletilip iyi bir insan olduğu görevli memurlar tarafından 
araştırılmadıkça sınırı geçmelerine izin vermek veya yanlarına gelip alış veriş etmek yasaktır. Ancak 
Fransa imparatoru tarafına gidip geleceklerin görünür durumlarında özel bir hastalık yoksa yirmi dört 
saatden fazla bekletilmemeleri konusunda Avusturya imparatoru tarafından Avusturya sınır 
kapılarındaki subaylara hitaben o sırada bir tenbihname gelmiş olduğundan, emir gereği yirmidört 
saat geçtikten sonra buradaki hekimler gelip hizmetçi ve kölelerimizin nabızlarını yoklayıp 
hareketimize izin verdiler. 

Buradan Avusturya menzilleriyle dört günde Mehadiye ve Tiregora köylerini. Şiş ve Logoş 
kasabalarını görüp geçerek Temeşvar’a varınca, adamlarımız için bir araba ve diğer gerekli şeyleri 
satınalıp hazırlamak üzere iki gün beklemeye mecbur olduk. 

Temeşvar kazası 

Kaza, Macaristan yönetimindeki Banat eyaletinin başkenti olup otuz derece boylam ve kırk 
derece iki dakika enleminin kesiştiği yerdedir. 1553 yılında Kanunî Sultan Süleyman tarafından 
fethedilip, uzunsüre Osmanlı Imparatorluğu yönetiminde kaldığı bilinmektedir. Ama kale ve şehir o 
zaman iyi bir durumda olmayıp yakın zamanda başka bir şekil kazanmış. Belki yeri bile değiştiği 
söylenenlerden anlaşılmaktadir. Şu anda çevresi düzlüktür. Varoş durumunda, kaleye yarımşar ve 
birer saat uzaklıkla pek çok vardır. Kale içinde sokakları zarif ve geniştir. Herbiri dörder beşer katlı 
kârgirden büyük ve yüksek iki yüz kadar ev vardır. Kalesi tuğla, horasan ve kireçten yapılmıştır. 
Güzel bir kaledir. 

Temeşvar kalesi 

Bu kalenin çepeçevre birbiri içinde uzunluğuna kemerli kârgir üzerine düzgün siperli bölüm üç 
takım tabyası ve bir tabyadan diğerine geçmek için sıra asma köprüleri vardır. Bu tabyaların altında 
bulunan mahzenler içinde her türlü mühimmat hazırdır. Savaş araç, gereç ve silahlarının hepsi 
ustasının elinden yeni çıkmiş gibi temiz ve pırıldır. Ayrıca, iç kale olarak kabul edilen şehrin bir 
köşesinde özel tophane, dökümhane, cephane ve beşbin kişiyi barındırabilecek üç büyük kışlası 
vardır. Bu üç kışlanın karşısında üç büyük daire olup bu dairelerin birinde ülkenin askerî işlerinden 
sorumlu nâzir, birinde ise yine bu askerî işlere bakan generaller otururlar ve diğerinde de gerekli işleri 
görüşmek üzere toplanırlarmış. Halkı yaklaşık sekiz bin kişidir. Güçlü ve güzel görünüşlüdür. Ama 
havası kötüdür. 

Temşvar’dan kalkılıp Kılen Kanije adlı köyde kaldık ve ertesi Horgas postası geçidinden Nais 
adlı büyük ırmağı „açık” denilen kayıklarla geçtik. „Fetholdu kal’alar” (974) yılında Osmanlı devleti 
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tarafından ele geçirilen ve Vezatime ve Kestelik kasabalarından geçilerek, Petri ve Orkut köylerinde 
birer gece kalındı. Kırk birinci gün Peşte adlı güzel şehre varıldı. Orada da araba değiştirmek ve 
gerekli bazı eksiklikleri tamamlamak için iki gün beklendi. 

AN  OTTOMAN  TRAVELER  TO  THE  BANAT  PROVINCE (1807): 
DIPLOMAT  SEYYID  MEHMED  EMIN  VAHID  EFENDI 

Abstract 

A fragment from an “Embassy Account” (Sefaretname) written by Seyyid 
Mehmed Emin Vahid Efendi after completing his mission to the Court of Napoleon 
Bonaparte is published. The Ottoman messenger set out on his journey to France at 
the beginning of 1807. However, owing to the revolt in Serbia and the occupation of 
the Danubian Principalities by the Russian troops, he would not take the traditional 
route (Ruse – Giurgiu – Bucharest – Olt Valley – Sibiu – Buda), but a new one: 
Vidin – Ada-Kaleh – Orşova – Mehadia – Teregova – Caransebeş – Timişoara – 
Buda. The information on stopovers in the Banat province, accommodation, 
quarantine and transportation, the fortress and military units is concise. A more 
detailed description is made of the town and fortifications of Timişoara. 



 

PRINCIPATELE  ROMÂNE  ÎN  AMINTIRILE  LUI   
FEODOR  TORNOW 

VITALIE  BUZU 

Feodor Tornow este un nume important pentru memorialistica rusă din secolul  
al XIX-lea. Născut la 10 ianuarie 1810, în Poloţk, îşi începe cariera militară în războiul 
ruso-turc, din anii 1828–1829, după absolvirea Liceului Imperial. În 1831, participă la 
înăbuşirea răscoalei polonezilor, remarcându-se atât în lupta de la Grahov, cât şi la 
asediul Varşoviei. Începând cu anul 1832, poate fi găsit în Caucaz, unde i se 
încredinţează misiuni importante. Între anii 1836–1838, este prizonier la cabardini, o 
populaţie nord-caucaziană. Timp de 2 ani şi 3 luni el este ţinut încarcerat, gardienii săi 
încercând să obţină de la autorităţile ruse o răscumpărare, care trebuia să reprezinte 
greutatea în aur a lui Tornow. Într-un final, pe 10 octombrie 1838, el era eliberat de 
prinţul Karamurza. După 1840 baronul Tornow părăseşte practic armata, luându-şi 
concediu fără plată şi retrăgându-se pe moşia sa. La începutul războiului Crimeii se 
prezintă la post, fiind pus la dispoziţia personală a prinţului Gorceakov, comandantul 
armatei ruse din Principatele Române. Astfel, după un sfert de secol, Tornow are 
ocazia să revină în locurile unde şi-a început cariera, având posibilitatea să observe 
transformările survenite în sânul societăţii româneşti. 

După încheierea păcii de la Paris, la propunerea ministrului Apărării, prinţul 
V.A. Dolgorukii, ajunge ataşat militar la Viena, unde rămâne în funcţie timp de  
18 ani. Era o recompensă târzie pentru tinereţea zbuciumată. Mai mult, în 1862, era 
avansat la gradul de general-maior, iar în 1872 devenea general-locotenent. 
Începând cu anul 1875, din nou, îşi ia concediu pe perioadă nedeterminată, se 
stabileşte lângă Viena, unde încetează din viaţă în 7 (19) ianuarie 1890. 

În perioada vieneză, având mult timp liber la dispoziţie, Tornow îşi scrie 
memoriile, în care descrie toate episoadele amintite mai sus, ele fiind publicate în 
revista „Russkii vestnik”: Amintirile unui ofiţer din Caucaz (1864), Amintiri din 
campania anului 1829 în Turcia europeană (1869)1, Amintiri despre Caucaz şi 
Gruzia (1869), De la Viena la Karlsbad (1872). Ulterior, publică şi alte memorii, 
cum ar fi Ţarul Nicolai Pavlovici, Marea principesă Elena Pavlovna ş.a. Este de 
reţinut că Amintirile sale, despre perioada petrecută în prizonierat, îl vor inspira pe 
Lev Tolstoi atunci când va scrie Prizonierul din Caucaz. 
 

1 „Russkii vestnik”, t. 79, 1869, nr. 1, p. 5–36; nr. 2, p. 401–443; nr. 3, p. 102–155; nr. 4,  
p. 658–707. 

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 447–454 
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Publicul român va fi interesat, în special, de Amintirile lui F. Tornow despre 
războiul ruso-turc, redactate în decembrie 1866. Deşi au fost scrise atât de târziu faţă 
de evenimentele prezentate, bogăţia descrierilor ce apar în lucrare sugerează că 
autorul a ţinut şi un jurnal. Pentru traducerea de mai jos, s-a folosit o ediţie recentă a 
textului: F.F. Tornow, Vospominannia russkogo ofitera (Amintirile unui ofiţer rus), 
ediţie îngrijită de S. şi A. Macarov, Editura AIRO-XX, Moscova, 2002, p. 11–128. 

În 1829, tânărul locotenent Feodor Tornow se alătura trupelor ruse care luptau la sud de 
Dunăre. El descrie drumul său: Balta, Chişinău, Iaşi. 

Parcurgerea celor 75 de verste2 de la Chişinău la Iaşi ne-a luat nu mai puţin de două zile. Aici, 
situaţia mea s-a schimbat radical. Apropierea de comandantul suprem, căsătorit cu o rudă apropiată 
de-a mea, nu-mi aducea niciun avantaj în serviciu, în schimb îmi deschidea calea spre saloanele 
moldoveneşti şi un loc în cercul militar al unor tineri strălucitori, care umpleau cartierul general (…). 
Cele şapte zile, primite pentru odihnă, le-am petrecut ca în rai, alergând fără pauze după plăcerile 
vieţii oferite de Iaşi, pline de tentaţii pentru un tânăr. În Principate, toţi se distrau din suflet şi-i iubeau 
pe ruşi, atunci când aceştia nu refuzau să împărtăşească bucuria gazdelor. 

[…] 
Invitaţiile la masa comandantului suprem, la şeful statului major Tolia (…) şi la generalul de 

serviciu Obrucev satisfăceau într-un mod plăcut orgoliul unui tânăr locotenent, dar aceste plăceri nu 
se puteau compara cu prânzurile vesele din cârciuma frumoasei Italience. Nu era vorba de o firmă, ci 
de stăpâna unui han, cunoscut de toţi sub numele de „a belle Italienne”. Nu cred că vreun rus care a 
luat masa acolo a uitat pârjoalele ei gustoase, politeţea şi ochii ei negri minunaţi. 

[…] 
Înainte de plecarea mea în Valahia Mică [Oltenia], unde se afla regimentul 33 egheri, de care 

aparţineam, mi s-a ordonat să-l vizitez pe contele Diebici3. (…)  

Autorul primeşte scrisori de recomandare către generalul Geissmar4, scrisori care, după 
aprecierea sa, i-au salvat viaţa de două ori. 

Pe drumul de la Iaşi spre Craiova am făcut cunoştinţă cu o nouă modalitate de deplasare, care a 
depăşit cu mult carul rus sau orice altă improvizaţie primitivă pe roţi care poate fi imaginată. Nu ştiu 
dacă merită să descriu poşta moldovenească. Ce militar rus nu cunoaşte carudza de poştă, un coş mic 
împletit pe patru roţi, cu obezi unghiulare excentrice. Imaginaţi-vă cum aceste roţi săreau de pământ, 
aruncându-l pe călător în toate părţile. În toată căruţa nu găseai nicio bucăţică de metal, totul era din 
lemn. La ea erau înhămaţi patru cai mici, legaţi de căruţă cu nişte funii subţiri; poştaşul, surugiul 
moldovean, îi conducea din şa, ajutându-se de un bici lung şi ţipând încontinuu. Cu un astfel de 
mijloc de transport urma să parcurg peste 500 de verste. 

După ce am aranjat pe fundul coşului mica mea valiză şi câţiva saci de voiaj, le-am acoperit cu 
un covor turcesc pestriţ, tovarăşul de nedespărţit al ofiţerului rus, şi m-am aşezat pe lucruri (…) am 
pornit pe drumul acoperit cu lemn al Iaşiului (…). 
 

2 Versta, unitate de măsură rusă, echivalând cu 1,075 km. 
3 Diebici, Ivan Ivanovici (1785–1831), feldmareşal rus, comandantul suprem al armatei ruse 

din Principatele Române în anul 1829. 
4 Geissmar, Feodor (1783–1848), general rus, se remarcă în timpul războiului din 1828–1829, 

obţinând victorii importante la Cioroiu şi Băileşti. 
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Autorul descrie greutăţile drumului, dar şi tipicul călătoriei cu poşta. 

La jumătatea distanţei dintre staţiile de poştă, surugiul se opreşte, coboară, şterge ochii cailor 
şi îi trage de urechi, iar uneori, profitând de ocazie, îşi aprinde pipa scurtă. 

– Ci esti? – îl întrebaţi dumneavoastră. 
– Djimotate drumu – răspunde acesta. Niciun surugiu nu va rata „djimotate drum”, oricât de 

grăbit aţi fi. 
(…)  
… La sfârşitul lunii martie am ajuns la Craiova. 
La Craiova, principalul oraş al Valahiei Mici, întins pe mai multe coline şi încadrat la răsărit 

de valea râului Jiu, care curge la 3 verste de linia oraşului, am ajuns dimineaţa devreme. Străzi 
nepavate, încadrate cu rânduri de case joase cu un singur nivel, tarabe cu aspect oriental, garduri 
împletite şi grădini, între care, pe alocuri, se înălţau acoperişurile ascuţite ale bisericilor, care aveau 
zidurile exterioare pictate, de cele mai multe ori, cu scene de la Judecata de Apoi; case boiereşti 
masive, cu terase largi şi acoperişuri stângaci realizate, susţinute de coloane fără stil. Toate acestea nu 
mă puteau surprinde, deoarece le-am văzut, chiar la scară mai mare, la trecerea prin Iaşi şi Bucureşti. 

Autorul se înfăţişează la Geissmar, căruia îi prezintă scrisorile de recomandare. A doua zi, se 
îndreaptă spre Cioroiu5, unde se afla regimentul său. 

Drumul spre Cioroiu, deluros până la Radovanu şi drept după această localitate, nu prezintă 
nimic extraordinar, în afară de pădurea deasă şi înaltă, care acoperă prima jumătate a traseului. 
Lagărul regimentului era aşezat pe o câmpie întinsă, nu departe de Cioroiu, care se află la 7 verste de 
Băileşti, localitate vestită prin victoria obţinută acolo de generalul Geissmar, pe 26 septembrie a 
anului anterior [1828], în faţa armatei serascherului6 de Vidin … 

 
Urmează descrierea bătăliei de la Băileşti, pe baza „povestirilor martorilor oculari şi a 

articolelor din presa vremii”. La puţin timp de la sosirea în regiment, Tornow se îmbolnăveşte şi este 
dus la spitalul de campanie al regimentului, aflat în Cioroiu. 

 
… mi s-a repartizat un bordei7 separat, o locuinţă ţărănească valahă. Acoperişul bordeiului era 

bătut cu lut, pentru a reţine apa, având şi un coş împletit <de evacuare a fumului> de înălţimea unui 
om. În interior, bordeiul era format dintr-o groapă dreptunghiulară. Câteva scări, săpate în perete, 
duceau spre uşă. În partea opusă a încăperii se aflau două ferestre mici, acoperite cu hârtie în loc de 
geam. În dreapta se afla o plită uriaşă, iar în stânga se întindeau, de-a lungul peretelui, paturi late din 
lemn, pe care se odihnea înainte familia ţărănească, familie care a eliberat pentru mine locuinţa. În 
apropiere de Dunăre nu găseai locuinţe mai bune. Doar în munţi, mai departe de turci şi unde se 
găsesc suficiente păduri, ţăranii valahi construiesc case din lemn. Case din chirpici se găsesc la 
câmpie doar în unele aşezări. 

[…] 
Trebuie observat că ciuma, răspândită la sud de Dunăre printre localnici, dar şi în rândurile 

armatei ruse, a trecut fluviul la Galaţi, a cuprins Moldova şi Valahia Mare [Muntenia], apropiindu-se 
rapid de Valahia Mică. 

Din cauza bolii, Tornow este mutat la spitalul de campanie din Craiova, apoi în casa 
generalului Geissmar. 
 

5 Ciroi. Azi comuna Cioroiaşi, jud. Dolj. 
6 Comandantul oştirii. 
7 Burdeica. 
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La începutul lunii mai, puterile mele s-au refăcut (…) şi am fost transferat în casa unui boier 
craiovean de rangul doi, într-o încăpere luminoasă şi curată, decorată, aşa cum se poartă în Principate, 
cu covoare şi divanuri turceşti. Camera semăna cu un far: în faţă se aflau uşa şi ferestrele ce dădeau 
spre terasă, pe peretele opus se aflau ferestrele ce dădeau spre livadă, iar pe laturi, uşi din sticlă, 
acoperite cu draperii albe, ce duceau spre dormitoare. 

Aici, se îndrăgosteşte de fiica gazdelor, „cucoana Elena”, păzită cu străşnicie de mamă. La  
15 mai, generalul Geissmar îl trimite în satul Jiu, pentru a conduce construirea unei mici flotile de 
bărci, terminată pe 25 mai. La puţin timp, încep luptele la sud de Dunăre. Se remarcă în lupte, după 
care primeşte mai multe misiuni în calitate de curier. Călătoreşte la Craiova, Giurgiu, Bucureşti, 
Silistra, Şumla, Brăila etc. Vede ravagiile făcute de ciumă. Numeroase localităţi se vor izola. 

În oraşe, ciuma se manifesta din plin. Bucureştiul, de regulă plin de forfotă, este cuprins de 
linişte. Străzile s-au golit, 2/3 din dughene sunt încuiate, numeroase case sunt izolate de caraulă, 
movilele de băligar fumegă, pietonii se feresc unii de alţii, nimeni nu întinde cunoscuţilor mâna.  

Urmează alte bătălii la sud de Dunăre. Din cauza epuizării fizice, în toamna anului 1829, este 
transferat la Craiova. 

În Craiova, am găsit odihna, atât de necesară mie (…). Cât am luptat dincolo de Dunăre, 
societatea noastră s-a îmbogăţit cu un număr mare de doamne, venite, din Rusia, la soţii lor. (…) 
Aproape în fiecare seară ne adunam în casa comandantului nostru şi dansam după muzica ţigănească, 
uitând că prin oraş bântuie ciuma … 

Douăzeci şi trei din cele mai bune case ale oraşului au fost rezervate pentru cei bolnavi de 
ciumă. Aveam obligaţia să vizitez fiecare încăpere, ocupată de ciumaţi, cel puţin o dată pe zi, să asist 
la trierea bolnavilor, aduşi din toate colţurile Valahiei Mici, şi să raportez, despre toate acestea, 
comandantului de divizie. Nu ştiu prin ce minune am reuşit să scap de boala care nu ierta pe nimeni. 
(…) Doar unul din zece reuşea să scape de moarte. 

Autorul descrie cum se manifestă cele trei forme de ciumă egipteană şi atmosfera din Craiova, 
foarte asemănătoare cu cea din Bucureşti. 

Cele mai multe dintre case erau păzite sau încuiate, prăvăliile închise. Pe alocuri vedeai câte o uşă 
semideschisă, intrarea fiind blocată de o bară groasă. Se ştia că acolo se vând alimente. Pe străzi fumegau 
movilele de băligar, iar puţinii oameni care puteau fi văzuţi se fereau unii de alţii, încercând să evite 
atingerea aducătoare de moarte. Noaptea puteai să vezi o altă imagine: morţii erau duşi la groapa comună. 
Nu o dată ni s-a întâmplat să întârziem la vreun prieten sau în vreo casă boierească şi să ne întoarcem 
târziu acasă. Brusc, ţipetele cazacilor, care călăreau în faţă pentru a-i alunga pe trecători, sunetul 
clopoţeilor şi lumina roşiatică ce se apropia rapid ne determinau să ne refugiem repede pe străduţele 
laterale, iar dacă nu se putea, să ne lipim de pereţi şi să lăsăm să treacă acest cortegiu sumbru … Pe o 
platformă lungă, trasă de trei cai, era transportată o movilă de cadavre ciumate, semidezbrăcate … Pe 
capră şi în spate se aflau cioclii, îmbrăcaţi în negru, cu mănuşi şi glugi, ce le acopereau faţa, cu torţele 
aprinse în mâini. La sunetul clopoţelului, se deschideau porţile sau ferestrele caselor ciumate, cioclii 
scoteau cadavrele, le aruncau pe platformă şi se îndreptau mai departe să culeagă recolta zilnică a morţii. 

Am văzut multe tragedii în această iarnă, dar cel mai mult m-a impresionat cazul boierului 
Petrişor8. Câteva zile întregul oraş a fost alarmat şi a deplâns situaţia familiei necăjite. (…) Locuind 
cu căpitanul Alexandru Muhanov la ispravnicul Craiovei, Rosetti, noi ne petreceam serile, destul de 
 

8 Petrişoi. 
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des, la boierul Petrişor, care locuia în vecinătate. Familia sa era compusă din soţie, o femeie încă 
frumoasă şi tânără, şi fiică, Maricica, o fetiţă de 13 ani. Într-o seară, am întârziat mai mult la Petrişor, 
jucând cărţi, principala distracţie a boierilor valahi. După joc, stăpâna casei s-a aşezat la pian şi ne-a 
propus să valsăm cu fiica ei. A urmat cina, după care am băut cafea şi am fumat (după obiceiul 
locului de a servi pe oaspeţi, după masă, cu ciubucuri şi cafea turcească). Mulţumiţi de seara plăcută, 
aproape de miezul nopţii, am mers acasă şi ne-am culcat. În timpul cinei, Maricica a simţit o uşoară 
durere de cap. Nimeni, nici chiar părinţii ei, nu a acordat atenţie acestei situaţii, considerând că este 
vorba de o uşoară ameţeală, datorată valsului prelungit. Cu puţin timp înaintea răsăritului, Muhanov a 
venit în camera mea cu ştirea că în casa lui Petrişor s-a descoperit ciuma. Doi oameni, dintre care unul 
ne-a servit la masă şi ne-a adus ciubucurile şi cafeaua, au murit. Simptomele ciumei le avea şi 
Maricica. (…) Pe la amiază, după ce ne-am mai liniştit, văzând că nu avem nici frisoane, nici ameţeli 
(primele semne ale ciumei), am mers la Petrişor, să vedem ce se întâmplă. Casa era înconjurată de 
gărzi, care nu permiteau să te apropii la mai mult de cincizeci de paşi. În curte se agitau ţiganii, care 
nu reuşiseră să fugă înainte de izolarea conacului. În interiorul acestuia, domnea liniştea. Casa părea 
pustie. Oamenii din curte refuzau să intre în casă şi să ne aducă ştiri despre boier. A trebuit să-l 
chemăm, prin intermediul gărzilor, la geam. Am aflat că, de dimineaţă, încă o femeie a murit, iar fiica 
bolnavă se afla în braţele mamei, care nu dorea pentru nicio clipă să se despartă de copil. Seara am 
vizitat din nou familia nefericită. Plângând, tatăl îndurerat a anunţat că fiica sa a murit, iar soţia, 
înnebunită, refuza să creadă acest lucru şi, în continuare, îngrijea copilul, fără să lase pe cineva să se 
apropie de el. Timp de două zile ea şi-a ţinut fata în braţe. Neavând altă cale, boierul a profitat de un 
pic de neatenţie a mamei, a înşfăcat copilul şi l-a dat, prin geam, cioclilor, care l-au dus la mormântul 
comun. După carantina de patruzeci de zile, au ieşit vii, din casă, boierul, soţia sa şi o ţigancă bătrână. 
Au murit fiica şi cinci servitori. În casa noastră boala n-a apărut. 

[…] 
Între timp, nervii noştri au fost încercaţi încă o dată. Un puternic cutremur a avut loc în 

Principate. (…) Acesta s-a petrecut la miezul nopţii. (…) şi a durat circa trei minute. (…) Cutremurul 
n-a provocat mari pagube în Craiova. S-au prăbuşit doar câteva case … 

Anul Nou l-am întâmpinat cu tristeţe, într-o atmosferă generală de pesimism, întreţinută în 
oraş de epidemie, care continua să lovească şi în ruşi, şi în valahi …. 

Călătorie la Ada-Kaleh, ca însoţitor al inginerului-colonel Baumer, cu scopul elaborării unui 
plan al cetăţii. 

Călătoria la Ada-Kaleh s-a consumat fără aventuri. […] Ada-Kaleh este o cetate mică, formată 
din cazemate, fiind un bastion în formă de paralelogram, cu două lunete avansate spre Ţara 
Românească, aflându-se, după cum se ştie, pe o insulă dunăreană, unde se întâlnesc trei frontiere: 
austriacă, sârbă şi valahă. (…) După ce l-am vizitat de vreo două ori pe paşă în cetate şi ne-am 
plimbat prin bazar, cumpărând ciubucuri, tutun şi ulei de trandafir, am aflat cam tot ce ne trebuia şi 
am alcătuit planul dorit pe malul valah <al Dunării>.  

Cei doi rămân aproximativ zece zile în zonă. 

Nu departe de Cerneţi se afla satul maiorului Solomon, comandantul miliţiei valahe în ultimul război. 
În popor el continua să fie cunoscut cu titlul de slujitorul Solomon, ce i-a aparţinut înainte de a obţine gradul 
rusesc şi crucile cu care era decorat. Şi-a început cariera ca simplu arnăut-slujitor, ce avea obligaţia să stea în 
spatele trăsurii şi să poarte ciubucul boierului. Acest om, pe care l-am întâlnit de câteva ori pe parcursul 
războiului, era cunoscut de toţi ruşii ca un duşman neîmpăcat al turcilor, energic, curajos până la nebunie, 
crud, vărsător de mult sânge în ciocnirile cu adversarul şi priceput la întinderea de curse militare.  
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Locuind la el, împreună cu Baumer, timp de 3 zile, am descoperit o altă latură a personalităţii sale. 
În viaţa de familie, el s-a dovedit a fi cel mai paşnic şi mai blând om: era supus soţiei, îşi iubea tandru copiii 
şi avea o atracţie nevinovată pentru păsări şi tot felul de animale, pe care încerca să le îmblânzească. Aceste 
contraste se întâlnesc des în caracterul războinicilor bătrâni, care au cunoscut numeroase pericole şi au 
omorât mulţi oameni: cu cât sunt mai răi în luptă, cu atât sunt mai liniştiţi în viaţa cotidiană. […] 

Solomon, un român de origine pură, demonstra prin exemplul personal că părerea răspândită 
<printre ruşi> precum că valahii nu sunt capabili să suporte greutăţile şi pericolele războiului nu este 
justificată. Locuitorii din zona montană a Ţării Româneşti nu sunt doar nişte trăgători foarte buni, ci şi 
nişte fiinţe foarte curajoase. Incapacitatea pentru război se cuibărea nu în popor, ci în clasa superioară 
a românilor, demoralizată de exploatarea prelungită din partea turcilor şi de educaţia superficială 
primită la Viena sau Paris, unde a făcut cunoştinţă cu formele exterioare ale civilizaţiei europene. 

La întoarcerea de la Ada-Kaleh, Tornow se stabileşte la caimacamul Olteniei9, Costache Ghica.  

Prinţul Constantin Ghica, fratele mai mic al domnitorului muntean, aparţine acelor caractere 
rar întâlnite printre compatrioţii săi, fiind foarte talentat şi cu o educaţie diversificată. Avea o cultură 
bogată, o gândire nobilă, percepea tot ce este pozitiv, fiind dispus să-l susţină. Din nefericire, apela de 
multe ori la măsurile despotice (…) şi nu avea puterea să se opună patimii pentru jocurile de cărţi şi 
femei, care îi răpeau prea mult timp. Era tânăr, frumos, bogat, amabil, cochet şi, de aceea, nu este de 
mirare că era preocupat mai mult de plăcerile vieţii, decât de treburile plictisitoare şi obositoare. În 
acea perioadă, obiceiurile şi mentalitatea societăţii valahe erau puternic orientalizate. Caimacamul se 
opunea din răsputeri acestora, deşi rareori reuşea să atragă minţile oamenilor în sprijinul ideilor sale 
umaniste. Viaţa publică, administraţia, justiţia continuau să se supună unor reguli rezultate dintr-un 
amestec de superficialitate şi un despotism turcesc rigid. 

Dorind să ofere un exemplu proprietarilor din Craiova, caimacamul şi-a cedat conacul spaţios 
şi amenajat unui spital militar rus şi s-a mutat în mănăstirea Sf. Spiridon, unde a primit patru camere 
mici … Mulţumindu-se cu o singură cameră, el a oferit alte două unei doamne nu tocmai tinere, care-i 
administra averea, iar a patra încăpere, mai spaţioasă, a rezervat-o pentru şedinţele divanului, la 
terminarea cărora, tot acolo, se servea masa. 

Un divan turcesc lat şi jos cuprindea doi pereţi ai acestei camere, din care uşile dădeau spre o 
galerie din lemn, lungă cât faţada casei. O scară exterioară ducea de pe galerie în curtea mănăstirii, 
înconjurată de nuci mari, plantaţi de-a lungul unui zid înalt din piatră. În mijlocul curţii se afla o 
biserică veche, cu zidurile exterioare pictate. Lângă ea se aflau doi stâlpi, de care era legată o 
scândură lată, ce înlocuia clopotele. Până la tratatul de la Adrianopol, care i-a obligat pe turci să se 
retragă de pe malul stâng al Dunării, sunetul clopotelor era interzis în Principate, iar creştinii erau 
chemaţi la slujbă cu bătăi în scândură, ceea ce se numea a bate „toaca”10. 

Dorind să mă salveze de singurătate, după plecarea amicilor mei, Muhanov şi Verighin, Ghica 
m-a invitat să mă stabilesc în camera divanului. Deşi eram cam înghesuiţi, ne împăcam bine, deoarece 
eram tineri şi dispuşi să ne distrăm cu orice ocazie […].  

În timpul şedinţelor, eu mă retrăgeam în dormitorul caimacamului sau, cu permisiunea lui, 
rămâneam martor la dezbateri, păstrând respectuos distanţa faţă de înalţii boieri, membrii divanului11, 
care judecau şi dădeau sentinţe, stând cu picioarele strânse <după moda orientală> şi cu ciubucurile 
lungi pe pernele moi ale divanului turcesc. În mijlocul încăperii se aflau logofeţii (secretarii) care 
prezentau cazurile. În curte şi pe galerie se îmbulzeau numeroşi reclamanţi, dar şi criminali ferecaţi, 
 

9 Încă din secolul al XVIII-lea, banul Olteniei rezida obligatoriu la Bucureşti, fiind înlocuit la 
Craiova de un caimacam. 

10 Este o confuzie a autorului. Această interdicţie, de a folosi clopotele, exista doar în Imperiul 
Otoman. Principatele Române, în baza capitulaţiilor, aveau libertate totală în practicarea cultului creştin. 

11 Este vorba despre Divanul Craiovei. 
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aflaţi sub paza arnăuţilor, care-şi aşteptau sentinţa. Pentru un ochi neavizat, scena era surprinzătoare. 
Boieri cu barbă lungă, îmbrăcaţi în caftane multicolore din mătase, asemănătoare cu rasele preoţilor 
noştri, cu o mare-căciulă din blană de miel (asemănătoare unui pepene uriaş) peste fesul turcesc care 
acoperea capul ras, şocau prin costumul semi-oriental. Printre aceştia ieşea în evidenţă caimacamul, 
îmbrăcat într-un costum turcesc bogat şi cu cealma [turban] … Dreptul de a purta cealma aparţinea în 
Principate doar membrilor familiei Ghica … 

În divan se concentrau atunci toate puterile: administrative, judecătoreşti şi executive. 
Sentinţele civile şi penale se consemnau în scris, cu dreptul de apelare la Bucureşti. Furtişagurile sau 
alte chestiuni poliţieneşti mărunte se rezolvau oral, cu aplicarea imediată a pedepsei. Doar paşalele 
turceşti aveau dreptul să pronunţe pedeapsa cu moartea12. Judecătorii locali se mulţumeau cu 
trimiterea răufăcătorilor la ocnă. 

Pedeapsa poliţienească generală consta în bastonadă, la care judecătorii valahi nu se zgârceau. 
Pentru această treabă, întotdeauna se găseau în curte câţiva ceauşi, înarmaţi cu mănunchiuri de nuiele. 
Alţi doi aveau pregătit un par gros, cu un laţ pe mijloc. Învinuitul era scos fără ceremonii pe uşă, în 
braţele ceauşilor, care-l aruncau la pământ la ordinul „pune jos”. Din această poziţie, picioarele erau 
trecute prin laţ, erau ridicate şi i se administrau, pe tălpile goale, numărul stabilit de lovituri. După 
încasarea pedepsei, învinuitul putea pleca unde dorea, dacă-i permiteau picioarele. Dacă nu, el era 
aruncat în afara curţii mănăstireşti, fără ca cineva să se preocupe cum ajunge acesta acasă. 

În cele două luni trăite în casa caimacamului, am avut posibilitatea de a parcurge un curs foarte 
curios de drept civil şi penal valah. Câte am putut să văd şi să aud aici! Dintre toate cazurile penale, 
unul m-a şocat prin ciudăţenia rară a crimei. 

Caimacamului i s-a raportat că în cârciuma unei femei o vecină a observat bucăţi de corp 
omenesc. S-a presupus că este vorba de o persoană ucisă şi, apoi, ascunsă pe bucăţi. S-a poruncit 
efectuarea unei percheziţii şi eram de faţă când femeia a fost adusă, împreună cu două mâini găsite la 
ea. Alte părţi ale corpului nu s-au găsit. Ancheta a durat destul de mult, folosindu-se şi bastonada 
obişnuită. S-a dovedit că nu a existat nicio crimă, doar că femeia, cu ajutorul a doi arnăuţi, a 
dezgropat cadavre de la cimitirul ciumaţilor şi le-a tăiat două mâini, pentru a le pune în butoaiele cu 
vin, unde au şi fost găsite. Cârciumăriţa dorea, pe calea aceasta vrăjitorească, să îndrepte gustul 
vinului şi să atragă mai mulţi clienţi în localul său. În plus, femeia aceasta proastă şi cei doi complici 
ai ei mai urmăreau ceva. Atât în Orient, cât şi în multe ţări europene există în popor credinţa că prin 
vraja mâinilor unui mort, aruncate în foc, locuitorii unei case pot fi adormiţi profund, după care, fără 
griji, pot fi deposedaţi de lucrurile de valoare. Toţi trei au fost condamnaţi la ocnă, pe viaţă. […] 

Dintre cazurile civile, cele mai dese erau divorţurile. După cum se ştie, divorţul este permis în 
Principate, deşi ele aparţin Bisericii Ortodoxe. În toată lumea ortodoxă, doar Moldova şi Ţara Românească 
deţin dreptul la divorţ, dăruit lor de patriarhul Constantinopolului, pe care îl folosesc din plin. 

În februarie 1830, autorul părăsea Principatele. 

THE  ROMANIAN  PRINCIPALITIES  IN  FEODOR  TORNOW’S  MEMOIRS 

Abstract 

The first military campaign of Feodor Tornow, Leo Tolstoy’s future Prisoner 
in the Caucasus, was in the Romanian Principalities, during the Russo-Turkish 
 

12 Evident, autorul se înşală. În Principatele Române, doar domnitorii puteau să dea pedeapsa 
cu moartea. 
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War of 1828–1829. Very fortunately, Feodor Tornow’s Memoirs also include a 
highly inspired picture of events, places and institutions of the Romanian 
Principalities, with horrifying scenes of the Plague of 1829, a description of 
Craiova and the Divan of this capital of Oltenia, the portrait of kaymakam Costache 
Ghica, and a host of interesting additional information. 



ÎNCHEIEREA  VIZITEI  REGINEI  MARIA  ÎN  AMERICA 

ADRIAN-SILVAN  IONESCU 

În anul 1926, Regina Maria a României a efectuat o vizită neoficială în 
Statele Unite ale Americii şi Canada despre a cărei pregătire şi corespondenţă 
aferentă am mai avut prilejul să vorbim1. Din ţară sosiseră două telegrame cifrate, 
trimise de Barbu Ştirbey, pentru a anunţa deteriorarea stării de sănătate a Regelui 
Ferdinand; din păcate, niciuna nu putuse fi decodificată, iar aprehensiunea pusese 
stăpânire pe Regina Maria, aşa cum mărturisea suverana în jurnalul său2. O 
telegramă din partea suveranului prin care o liniştea cu vestea că este mai bine şi că 
se bucură de prezenţa şi îngrijirea principesei Marioara (Mignon), Regina 
Iugoslaviei, fusese primită pe 12 noiembrie, la St. Louis3. Dar aceasta nu făcea 
decât să accentueze îngrijorarea Mariei, care îşi dădea, astfel, seama că augustul ei 
soţ era – sau cel puţin fusese – bolnav. Într-adevăr, dr. Eduard Romalo, medicul 
personal al Regelui, îi făcuse o radioscopie, iar dr. Bensaude de la Paris o rectoscopie 
şi depistaseră cancer la colon4. 

Având câteva clipe de răgaz – dar şi pentru a încerca să-şi spulbere temerile 
şi, eventual, să aducă alinare acasă – Regina redactează, în zilele de 11 şi  
12 noiembrie, o lungă scrisoare către Rege, în care îi povesteşte despre vizita în 
Canada, despre ciudăţeniile lui Sam Hill, „un personaj bizar, foarte Wild West, dar 
un pionier cu toate acestea”, despre animozităţile izbucnite în sânul suitei, despre 
publicitatea americană care nu cunoaşte limite, despre dragostea excesivă de bani a 
gazdelor, dar şi despre realizările lor uimitoare5. Pe parcursul epistolei şi în 
încheierea ei îşi exprima neliniştea pentru sănătatea suveranului şi necazul că nu 
primeşte ştiri mai amănunţite de la el (Anexa 1). 

Pe 15 noiembrie, când se afla la Chicago, au fost primite alte telegrame din 
ţară, atât din partea Regelui – care, prin tonul vesel, îşi ascundea starea reală pentru 
 

1 Adrian-Silvan Ionescu, Preliminariile vizitei americane a Reginei Maria, în „Revista 
Arhivelor”, 2006, nr. 3, p. 113–135; Idem, „Dragă Regină Maria” – scrisori de la cetăţeni americani 
adresate suveranei României (1926), ibidem, 2004, nr. 1–2, p. 246–266. 

2 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), Fond Casa Regală, Regina 
Maria, Personale, microfilm 479, fotograma 179 (vol. LVIII, p. 61). 

3 Ibidem, fotograma 188 (vol. LVIII, p. 70). 
4 Dan Romalo, Marian Ştefan, Putea fi salvat Regele Ferdinand?, în „Magazin istoric”, 

octombrie 2000, nr. 10 (403), p. 46–49. 
5 A.N.I.C., Fond Casa Regală, Regele Ferdinand, Personale, dosar V/472/1926, f. 1–3. 

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 455–478 
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a nu-i strica plăcerea excursiei –, cât şi din partea lui Barbu Ştirbey şi a generalului 
Alexandru Averescu, prim-ministrul, care îi prezentau, needulcorat, precaritatea 
sănătăţii acestuia şi o sfătuiau să revină neîntârziat în patrie6. La rândul său, Regina 
expediază o telegramă cifrată prin care cere mai multe lămuriri despre boala care 
fusese constatată. Pe 16 noiembrie i se răspunde că analizele medicilor nu arătau 
nimic bun şi i se repetă chemarea în ţară. 

Un zbucium cumplit o cuprinsese pe Regina Maria. A trebuit să ia dramatica 
decizie de a anula o bună parte din program şi a-şi scurta vizita cu aproape trei 
săptămâni. Iniţial, plecarea fusese stabilită pe data de 11 decembrie, pentru a reveni 
în România de Crăciun. În acest scop fuseseră făcute rezervări de bilete pe 
pachebotul „Majestic”, dar, în ultimă instanţă planurile precipitându-se, au fost 
făcute noi aranjamente pentru întoarcere cu transatlanticul britanic „Berengaria”. 
Au fost contramandate şi popasurile prevăzute la Detroit, Pittsburgh, Cincinnati şi 
Cleveland, importante oraşe industriale cu mari concentrări de români. Totuşi, 
pentru a nu-i dezamăgi iremediabil pe conaţionalii care o aşteptau acolo, în primele 
două îl trimite pe prinţul Nicolae, mai ales că acesta, pasionat de automobile, dorea 
neapărat să îl întâlnească pe marele industriaş Henry Ford, cu care va avea o 
întrevedere ce a fost imortalizată de un fotograf. Deşi ea nu mai ajunsese la 
Pittsburgh, primarul acelei metropole, Charles H. Kline, îi trimite mesajul său de 
salut, pregătit pentru ziua de 23 noiembrie, când fusese programată sosirea ilustrei 
vizitatoare. Adevărată operă de artă grafică, textul este aşternut pe mai multe pagini 
de hârtie de bună calitate, legate în coperţi de carton, în caractere neogotice, cu 
majuscule ornamentale şi chenare decorate în stilul vechilor miniaturişti ai Evului 
Mediu7. Această piesă rară se păstrează la Biblioteca Academiei Române. 

În timpul absenţei fiului său, Regina a părăsit Louisville şi s-a întors la New 
York, unde, pentru a scăpa de aclamaţiile mulţimii şi de ochiul indiscret al presei, i 
s-a oferit o reşedinţă retrasă, la Tuxedo, în împrejurimile metropolei, pentru a 
petrece ultimele zile de şedere în Statele Unite. Acolo era găzduită de magnatul 
Charles E. Mitchell, preşedinte al National City Bank din New York. 

În timpul celor cinci săptămâni petrecute de Regina Maria pe pământ 
american fuseseră vizitate următoarele metropole şi oraşe, localităţi istorice şi 
staţiuni turistice, în care s-au făcut escale mai lungi sau mai scurte, ori doar au fost 
tranzitate: New York şi Washington D.C.; Mount Vernon în statul Virginia; 
Annapolis şi Baltimore în statul Maryland; Philadelphia în Pennsylvania; West 
Point, Albany, Utica, Syracuse, Buffalo şi Tuxedo în statul New York; Niagara, 
Toronto, Montreal, Ottawa, Winnipeg şi Vancouver în Canada; Minneapolis şi St. 
Paul în statul Minnesota; Fargo, Valley City, Bismarck, Mandan şi Medora în 
 

6 Idem, Fond Casa Regală, Regina Maria, Personale, Microfilm 479, fotogramele 207–208 
(vol. LVIII, p. 88–89). 

7 „Address of Welcome by Honourable Charles H. Kline, Mayor of the City of Pittsburgh, 
Pennsylvania, November 23, 1926.” 
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Dakota de Nord; Spokane, Goldendale, Seattle, Tacoma, Blaine, Bellingham şi 
Burlington în statul Washington; Portland în statul Oregon; Helena, Glacier 
National Park, Great Falls, Billings în statul Montana; Casper în Wyoming; Denver 
în Colorado; Kansas City şi St. Louis în Missouri; Springfield şi Chicago în 
Illinois; Indianapolis în Indiana şi Louisville în Kentucky, pentru ca voiajul să se 
încheie tot în giganticul şi cosmopolitul New York. 

Printr-o telegramă din 23 noiembrie, reprezentanţii bisericii ortodoxe  
Sf. Gheorghe şi ai Uniunii Femeilor Române „Regina Maria” din Detroit îşi arată 
recunoştinţa pentru portretul autografiat pe care suverana îl trimisese prin 
intermediul prinţului Nicolae8. Tot din Detroit scrisese o familie care se recomanda 
ca fiind formată din loiali supuşi români care se bucurau la gândul că le va vizita 
oraşul, iar expeditorul, Dimitrie Styop, fusese selectat să cânte în faţa înaltei 
invitate în cadrul marilor festivităţi ce fuseseră pregătite9. Pe marginea de sus a 
misivei, secretara scrisese răspunsul pe care l-a dat: „Mulţumit pentru bunele urări. 
M[ajestăţii] S[ale] i-a părut rău să părăsească America în aşa mare grabă 
dezamăgind pe atât de mulţi.” 

Într-o misivă nedatată, Edith Bolling Wilson, văduva preşedintelui Woodrow 
Wilson, pe care o cunoscuse la bordul pachebotului „Leviathan”, îi scrie câteva 
rânduri de îmbărbătare în faţa neliniştii cauzate de boala suveranului şi-şi aminteşte 
de orele plăcute petrecute împreună când traversaseră oceanul spre Lumea Nouă10 
(Anexa 2). Asemenea expresii de simpatie îi făceau, desigur, bine Reginei Maria.  

Doamna Marion J. Heath din Philadelphia – care înainte de război locuise la 
Viena şi îşi amintea de fotografiile familiei regale pe care le văzuse acolo, la fel ca 
şi de vara petrecută la Storojineţ, în Bucovina, unde îi cunoscuse pe români – îi 
scrie Reginei cu o zi înaintea plecării. Îşi exprimă regretul pentru scurtarea, atât de 
intempestivă, a vizitei şi pentru boala Regelui, sperând că acesta se va simţi mai 
bine. Are şi ea multe cuvinte de laudă la adresa articolelor suveranei din „The 
Evening Bulletin” şi se miră că şi aceasta a trecut prin aceleaşi probleme de viaţă 
ca oamenii de rând: „Totdeauna îmi este foarte greu să-mi imaginez că o familie 
 

8 A.N.I.C., Fond Casa Regală, Regina Maria, Personale, dosar II/11/1926, f. 95: 
„Detroit, Mich[igan] 23 Nov. 1926 
Majestăţii Sale Regina Maria a României 
Hotel Ambassador 
Atât Biserica Ortodoxă Română Sf. Gheorghe, cât şi Uniunea Femeilor Române «Regina 

Maria» din Detroit, profund mişcate de primirea portretului autografiat al prea adoratei suverane 
trimis cu Alteţa Sa Regală Prinţul [Nicolae] drept cea mai înaltă distincţie a Majestăţii Voastre către 
organizaţia noastră, solicită Majestăţii Voastre onoarea de a primi mulţumirile lor recunoscătoare, 
sincere omagii şi statornică dragoste. 

Preot S.T. Oreanu, 407 East Warren 
Elizabeth Petrovici, Preşedinte” 
9 Ibidem, dosar II/13/1927–1928, f. 57–58. 
10 Ibidem, f. 137–138. 
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regală, în special o regină, poate avea aceleaşi dificultăţi omeneşti şi i se pot ivi 
aceleaşi întrebări pe care Majestatea Voastră le analizează în fiecare seară, atât de 
competent şi încântător. În foarte multe cazuri am trecut prin aceleaşi necazuri, dar, 
din păcate, nu totdeauna le-am privit cu aceeaşi toleranţă şi în aceeaşi lumină 
favorabilă cum a făcut Majestatea Voastră.”11 În încheiere îi urează drum bun ei şi 
copiilor ei, sperând că îşi vor aminti cu plăcere de frumoasele peisaje şi de oamenii 
inimoşi din Statele Unite şi nu „de acei foarte mândri primari care o grăbeau încoace 
şi încolo pe Majestatea Voastră şi familia, îndeplinind cu orice preţ programe 
oficiale” şi se semnează drept „o foarte sinceră admiratoare” a destinatarei.  

O altă locuitoare a Pennsylvaniei, Helen N. Hotchkin, ce-şi datase epistola  
30 noiembrie, entuziasmată că Regina a spus că iubeşte America, o asigură că ea şi 
familia ei s-au rugat zilnic pentru ca înalta vizitatoare să ajungă cu bine acasă. Îi dă 
dreptate în privinţa criticii din articolele sale – pe care le citise cu conştiinciozitate – 
la adresa vieţii zorite pe care o duc americanii: „(...) Ce scumpă sunteţi când 
spuneţi «Iubesc America». Iar eu sunt absolut sigură că şi noi vă iubim! În fiecare 
zi v-am amintit în rugăciunile familiei noastre, ca Dumnezeu să vă ferească de 
toate pericolele călătoriei, la fel şi pe dragii voştri copii. A fost o plăcere să citesc 
«impresiile» dumneavoastră şi critica pentru viaţa noastră «pripită», fiecare cuvânt 
este adevărat! Adesea mă întreb cum reuşeşte să trăiască generaţia mai tânără! Eu 
sunt «de modă veche».”12 

Dar, cu toată recluziunea pe care şi-o dorea pentru cele din urmă zile în 
America, Regina Maria nu putea evita anumite obligaţii şi întâlniri de mult timp 
aranjate. Astfel, pe 21 noiembrie, vizitează şi ia prânzul la Muzeul Metropolitan, în 
compania unei societăţi din care făcea parte şi generalul John Pershing, fostul 
comandant al trupelor expediţionare americane în Franţa, în timpul războiului. Pe 
22 noiembrie este vizitat mormântul preşedintelui Theodore Roosevelt şi urma să o 
întâlnească pe văduva acestuia, care, însă, nu primise scrisoarea prin care i se 
anunţa întrevederea şi nu venise acolo. La fel se întâmplă şi la uzina electrică a lui 
Thomas Alva Edison, care este vizitată pe 23 noiembrie în lipsa proprietarului. 
Acesta fusese anunţat în timp util de schimbarea programului, dar, din diverse 
motive, nu putuse fi în acea zi la întreprindere deşi, într-o scrisoare din  
18 noiembrie adresată lui Samuel Hill – care se ocupase de agenda vizitei –, îşi 
arătase disponibilitatea de a o primi pe suverană oricând ar dori, cu condiţia să fie 
anunţat din timp13. Totuşi, vizita nu a avut cu nimic de suferit, iar înalta oaspete a 
 

11 Ibidem, dosar II/11/1926, f. 88. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, dosar VII/108/1926, f. 1: 
„De la Laboratorul/lui/Thomas A. Edison/Orange, N.J. 
Samuel Hill, Esq. 
Cutia poştală 13 
Clubul Universităţii 18 noiembrie 1926 
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fost întâmpinată cu toată ceremonia şi i s-a făcut chiar cinstea de a pune în 
funcţiune o nouă turbină de 100.000 cai putere prin simpla apăsare a unui buton.  
I-au fost apoi arătate toate sectoarele uzinei şi i s-au prezentat modernele obiecte 
casnice electrice: fier de călcat, aspirator, maşină de spălat vase şi de uscat, robot 
de bucătărie şi frigider, multe dintre ele fiindu-i chiar dăruite, spre bucuria ei.  
În aceeaşi seară, la postul de radio WRNY care deservea New York-ul, vice-
preşedintele Companiei Edison, Arthur Williams, a făcut o prezentare detaliată a 
onorantei prezenţe regale la marea centrală electrică, textul respectiv fiind oferit şi 
suveranei şi păstrat în arhiva sa14. 

În aceeaşi dimineaţă fusese oaspete a companiei petroliere Standard Oil, care 
i-a oferit o croazieră în portul New York, de unde se putea admira impozanta 
vedută a metropolei. 

O întâlnire cu membrii comitetului director al Societăţii Prietenii României în 
casa preşedintelui acesteia, William Nelson Cromwell – de unde este trimis şi 
mesajul radiofonic de rămas-bun către întreaga Americă –, alte câteva întrevederi 
cu diverşi prieteni în primitorul apartament al lui Ira Nelson Morris, apoi un dineu 
elegant dat de Vincent Astor încheie această ultimă zi pe pământul Lumii Noi. 
Oaspeţii regali se îmbarcă pe „Berengaria” şi înnoptează la bord, cu sufletul mâhnit 
de despărţire. „Inima îmi este grea. Sunt tristă că plec!”15 erau cuvintele cu care îşi 
încheia Regina impresiile zilei de 23 noiembrie. 

În dimineaţa plecării, pe 24, Regina Maria are încă multe întâlniri, la bord, cu 
intimi şi oficiali deopotrivă. Toţi îi fac daruri şi-i urează drum bun. Cabina era 
plină de flori. Dar aceste expresii de dragoste şi respect sunt umbrite de marele 
regret al părăsirii unui loc unde se simţise bine, atât ea cât şi copiii: „Da, ne-a 
plăcut şi am fost fericiţi în America”16 notează, cu jale, suverana în jurnalul său. 

Urmează zile de linişte şi pace pe mare, împărţite între menţinerea condiţiei fizice 
prin înot în piscină şi plimbări pe punte şi necesara odihnă în luxoasa cabină. După toată 
oboseala şi încordarea din America acesta era un binemeritat program de refacere. 
 

Str. 54 Vest, nr. 1 
New York 
Dragă Dle Hill,  
Scrisoarea dumneavoastră din 15 noiembrie a fost primită şi mi-a fost imediat adusă la 

cunoştinţă. 
Îmi va face deosebit de mare plăcere să o întâmpin pe Majestatea Sa Regina Maria a României la 

laboratorul meu la orice oră va fi convenabil pentru ea. De obicei sunt la laborator în fiecare zi, dar aş 
aprecia dacă m-aţi anunţa cât se poate mai din timp asupra cărei zile şi ore ar fi convenabil pentru 
Majestatea Sa să vină. În ceea ce priveşte mărimea grupului pot spune că numărul de şase va fi perfect. 

Cu salutări cordiale rămân al dumneavoastră  
Thos. A. Edison” 
14 Ibidem, dosar II/11/1926, f. 94–98. 
15 Ibidem, microfilm 479, foto 243 (vol. LVIII, p. 123). 
16 Ibidem, foto 244 (vol. LVIII, p. 124). 
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Pe 25 noiembrie este primită o cablogramă din partea Regelui Ferdinand, 
care anunţa că se simte din ce în ce mai bine17 (Anexa 3). Cu toate acestea, un 
ziarist de la „Daily Mail” aflat la bordul navei îi dă o veste contradictorie şi 
îngrijorătoare, arătându-i o telegramă în care se spunea că suveranul este pe 
moarte, fapt ce o tulbură extrem de mult pe Regină18. Totuşi, îşi ţine cumpătul şi 
reuşeşte să-şi ascundă sentimentele faţă de ceilalţi pasageri. 

„Berengaria” intersectându-se pe drum cu transatlanticul „Leviathan”, cu 
care familia regală făcuse prima traversare a oceanului, este primită o telegramă de 
salut din partea comandantului acesteia, simpaticul comandor Herbert Hartley19. Şi 
de la îndatoritorii prieteni Constance Lily şi Ira Nelson Morris soseşte o telegramă 
cu urări de bine20. 

Pe navă cunoscuseră şi se împrieteniseră cu un milionar american, Clarence 
Walker Barron, editor al unor însemnate periodice financiare precum „Wall Street 
Journal” şi „Barron’s Business and Financial Weekly”. Acesta era mai tot timpul în 
compania Reginei, întreţinând-o cu interesanta sa conversaţie care acoperea, cu 
lejeritate, orice subiect, de la economie şi politică la agricultură, religie şi artă. Pe  
25 noiembrie fiind Ziua Recunoştinţei (Thanksgiving Day), o importantă sărbătoare 
americană, domnul Barron a invitat-o, împreună cu prinţii, la o bogată masă compusă 
din bucate tradiţionale pentru acest eveniment, în mijlocul cărora, bineînţeles, trona 
un uriaş curcan. Fiind foarte gras, Clarence W. Barron era, fără îndoială, un gurmand 
care nu îşi refuza nicio plăcere gastronomică. Oricum, abundenţa acelei cine suplinea 
într-un fel sobrietatea ce domnea pe vaporul britanic, unde personalul se comporta 
mult mai rece şi rezervat decât pe cel american cu care făcuseră celălalt drum şi unde 
fuseseră trataţi pur şi simplu regeşte. 

Pe 28 şi 29 noiembrie marea a fost agitată şi membrii suitei au avut din nou 
de suferit. Totuşi, Regina şi copiii s-au simţit foarte bine şi s-au bucurat de fiecare 
moment al croazierei. Două telegrame, de la prim-ministrul Averescu şi de la 
Barbu Ştirbey, au confirmat-o pe cea anterioară, a Regelui, în privinţa ameliorării 
sănătăţii acestuia, liniştind-o pe suverană21.  

Zilele s-au scurs repede şi odihnitor la bord şi, pe 30 noiembrie 1926, Regina 
Maria a debarcat la Cherbourg, unde, din cauza vremii nefavorabile, pachebotul 
„Berengaria” a sosit cu o întârziere de câteva ore. Imediat ce acostează, spre marea 
surprindere a suveranei, la bord urcă aghiotantul regal, generalul Paul Angelescu. 
El aducea scrisori din partea Regelui Ferdinand şi a prinţului Barbu Ştirbey, însă 
principala sa misiune era de a lua legătura neîntârziat cu Regina Maria spre a-i 
transmite indicaţia fermă de a nu se întâlni ori a comunica în vreun fel cu prinţul 
 

17 Ibidem, dosar II/11/1926, f. 135. 
18 Ibidem, microfilm 479, foto 252 (vol. LVIII, p. 132). 
19 Ibidem, f. 164. 
20 Ibidem, f. 138. 
21 Ibidem, microfilm 479, foto 255 (vol. LVIII, p. 135). 
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Carol şi, în vederea acestui fapt, de a părăsi imediat capitala Franţei. Acest lucru nu 
va fi, însă, posibil pentru că, din cauza întârzierii de la Cherbourg, la Paris se 
ajunge după plecarea trenului care trebuia să ducă suita până la graniţa românească. 
În consecinţă, sunt petrecute 24 de ore foarte agitate şi traumatizante în oraşul 
luminilor. Regina Maria este chinuită de interdicţia de a-şi vedea fiul, cu atât mai 
mult cu cât acesta încercase în mai multe rânduri să ia legătura, telefonic, cu ea. 

În dimineaţa de 1 decembrie Regina cutreieră, fără chef, magazinele spre a 
cumpăra cadouri de Crăciun pentru cei de acasă, aşa cum o rugase suveranul în 
scrisoarea sa, foarte veselă şi optimistă, contrastând flagrant cu tonul celei trimise de 
Barbu Ştirbey. Fotografii şi reporterii o urmăresc pe străzi, exasperând-o cu insistenţa 
lor de a surprinde instantanee. Starea ei interioară era în total dezacord cu 
publicitatea: avea sufletul sfâşiat între datorie şi sentimente materne. Seara, pe 
neaşteptate, se întâlneşte pe Rue de la Paix cu prinţul Carol, palid, tras la faţă, neras 
şi cu o privire stranie, pierdută. O sărută, îi dă un mare buchet de flori şi o scrisoare, 
apoi dispare în noapte. Regina este extrem de tulburată de această scenă dramatică pe 
care nu o văzuse nimeni altcineva, nici chiar sora sa, Baby, venită la Paris pentru a se 
revedea, sau prinţul Nicolae, aflaţi în automobilul ce o aştepta la trotuar. Chipul şi 
apariţia fantomatică a lui Carol o urmăresc întreaga seară şi nu mai este capabilă să 
perceapă nimic din agitaţia în mijlocul căreia se afla22. Un presentiment pusese 
stăpânire pe ea: „Apoi gara şi foarte multă lume şi atâta nelinişte pe fiecare chip, 
întrebări, flori, fotografi, reporteri şi sentimentul că porneam spre ceva tragic, spre o 
situaţie plină de dificultăţi, probleme, pericole.”23 Prima noapte de călătorie a fost 
insuportabilă din cauza gândurilor care o chinuiau: „Noaptea de după ce am părăsit 
Parisul am avut dificultăţi cu somnul, a fost o noapte de oribilă revelaţie – ca şi când 
aş fi privit faţa Gorgonei.”24 Dar urmează două zile de linişte şi pace în tren. Vineri 
seara, pe 3 decembrie, se ajunge la graniţa României şi se face transferul în trenul 
special care aştepta acolo. Entuziasmul şi fericirea revenirii acasă sunt, însă, umbrite 
de temerea confruntării cu o tragică realitate: „Dar toată bucuria întoarcerii [este] 
atenuată de nelinişte chinuitoare.”25 

La Gara de Nord, călătorii au fost aşteptaţi, sâmbătă 4 decembrie 1926, la ora 
13, de suveran, principesele Marioara, Elisabeta şi Elena, soţia lui Carol, şi de 
multă lume. Regele Ferdinand avea o faţă trasă, cadaverică, dar era foarte vesel, 
vorbăreţ – aşa cum nu-i stătea în obicei – şi glumea pe seama bolii sale pe care o 
considera o exagerare a medicilor. Regina este, însă, zguduită de aspectul sau fizic: 
„(...) Nu am putut vedea decât chipul scheletic şi palid al Majestăţii Sale. Lumea 
încerca să ovaţioneze, dar se vedea că o mare teamă plana peste tot – de departe cel 
mai puţin îngrijorat era el însuşi. Am mers împreună, el şi cu mine, în automobil; 
 

22 Ibidem, foto 263–264 (vol. LVIII, p. 143–144). 
23 Ibidem, foto 265, (vol. LVIII, p. 145). 
24 Ibidem, foto 266 (vol. LVIII, p. 146). 
25 Ibidem. 
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era foarte comunicativ, plin de indignare faţă de agitaţia care se face «atâta tevatură 
şi exagerare!», spunea el, «m-au declarat chiar mort! Aici în Bucureşti s-a şi 
crezut!» Am continuat să arunc câte o privire spre faţa lui când nu se uita şi ceea ce 
am văzut m-a făcut să-mi simt inima ca şi când o mâna ar fi înşfăcat-o foarte tare 
până ar fi ţipat. Cele mai proaste veşti sunt scrise pe chipul său.”26 

Prânzul este luat în cercul restrâns al familiei. Regele continuă să fie vioi şi 
nerăbdător să afle cum a fost în America. Se arăta nemulţumit că regala sa 
consoartă fusese rechemată, fără motiv, în ţară: „Majestatea Sa a sporovăit 
binedispus, teribil de interesat de tot ce aveam a povesti şi declarând că a fost o 
idioţenie din partea lor [a membrilor guvernului] că m-au zorit înapoi, că ar fi 
trebuit să-mi am şi cele trei săptămâni [ce mai erau programate a fi petrecute în 
SUA – n. A.S.I.] – era înduioşător, dar mi-a frânt îngrozitor inima.”27 

După masă, Regina împreună cu principesa Marioara (Mignon) se întâlneşte 
cu medicii care îl consultaseră pe suveran şi află, împietrită, verdictul fatal al 
acestora: cancer. Până în acel moment doctorii nu comunicaseră nimănui, nici chiar 
prinţeselor ce se aflaseră în preajma tatălui lor, diagnosticul. În dimineaţa de  
5 decembrie are loc o nouă întrevedere cu medicii, în prezenţa prim-ministrului, 
generalul Averescu, pentru a se lua o decizie urgentă în privinţa tratamentului ce 
urma a fi aplicat. Se hotărăşte a se face o operaţie chiar a doua zi, de Sf. Nicolae. 
Regele a fost calm şi a primit vestea cu resemnare bărbătească. Aceasta trecea chiar 
pe planul doi pentru că el dorea să nu se neglijeze onomastica prinţului Nicolae, 
pentru care a ales personal un cadou. Intervenţia chirurgicală – efectuată de  
dr. Hartman, venit special de la Paris – durează doar 13 minute şi se desfăşoară în 
prezenţa Reginei, a prim-ministrului şi a principeselor Elena (Sitta) şi Elisabeta28. 
Ulterior, suveranul nu s-a plâns niciun moment de dureri. 

Şi cum necazurile nu vin niciodată singure, în noaptea de 7 spre 8 decembrie, un 
incendiu mistuie corpul central al palatului de pe Calea Victoriei (familia regală locuia 
la palatul Cotroceni). Regina este trezită, la ora 3 dimineaţa, de generalii aghiotanţi 
Paul Angelescu şi Ernest Baliff pentru a-i aduce vestea sinistrului. Suverana primeşte, 
cu bărbăţie, aceste lovituri succesive ale sorţii. Are chiar tăria să se arate pentru ochii 
celor din jur, indiferentă şi, în clipele de tensiune, să încerce a-şi încuraja şi a-şi distra 
familia povestind păţaniile călătoriei şi dând citire din jurnalul său29. 

De aceea, orice scrisoare venită din Statele Unite, ca ecou al vizitei sale 
acolo, era o adevărată mângâiere în atmosfera încărcată de nelinişte şi durere ce 
domnea la palat. Iar corespondenţa nu şi-a oprit fluxul nici după ce părăsise 
pământul american. 

Un român născut în 1894 în judeţul Satu Mare, Louis Miklos, îi scrie 
suveranei pe 17 decembrie din San Francisco. În cuvinte simple este arătată 
 

26 Ibidem, foto 267 (vol. LVIII, p. 147). 
27 Ibidem. 
28 Ibidem, foto 271 (vol. LVIII, p. 151). 
29 Ibidem, foto 272 (vol. LVIII, p. 152); foto 276 (vol. LVIII, p. 156). 
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importanţa pe care a avut-o vizita abia încheiată pentru cunoaşterea ţării noastre 
peste hotare: „(...) Sunt foarte bucuros că aţi pus România pe hărţi: de când aţi 
călătorit prin cele 23 de state din această mare uniune, deja toată lumea ştie ce 
înseamnă un român. Îmi amintesc, în 1909, când am venit în America, mulţi 
oameni nu ştiuseră vreodată ce este un român, dar acuma dacă nu mă înţeleg le 
spun «o ştiţi pe Regina Maria(?)», «Oh, spun ei, încântătoarea ta Regină.»”30 
Corespondentul relatează cât de mult s-a gândit la ţara natală în timpul războiului 
şi-şi arată mândria că aceasta ieşise învingătoare. Citise multe cărţi de-ale Reginei 
şi le apreciase foarte mult. Povesteşte apoi visul pe care îl avusese cu o noapte 
înainte, când suverana şi principesa Ileana îi apăruseră îmbrăcate în alb; nu putea 
găsi o interpretare a visului, dar credea că înseamnă sănătate şi spera în vindecarea 
Regelui Ferdinand. În felul său franc, expeditorul constată că românii au, în 
continuare, duşmani nu numai pe maghiari, ci chiar pe unii dintre ei. Louis Miklos 
încheie cu urări pentru Crăciun şi Anul Nou şi, plin de inocenţă, solicită un 
răspuns. Pe verso stă scris, de secretară: „Trimis un răspuns amabil, în stilul 
scrisorii” şi mai jos data expediţiei, 12.1.27. 

David M. Rittenhouse, cu îndepărtate rădăcini germane, fost caporal de 
poliţie însărcinat cu paza Reginei în timpul vizitei la Expoziţia Universală din 
Philadelphia, îi scria pe 9 decembrie spre a-i aminti cum a degajat el calea pentru 
ca nobila oaspete să poată părăsi Palatul Artelor. Poliţistul a fost măgulit de 
privirea recunoscătoare şi salutul cu care fusese onorat de suverană pentru efortul 
său: „M-am întors şi eu să o văd pe REGINĂ şi am fost foarte încântat şi deosebit de 
onorat de aprecierea ce mi-aţi arătat prin semnul făcut cu capul spre mine (...) Vă urez 
tot norocul din lume în tot ceea ce întreprindeţi şi mă simt satisfăcut că orice persoană, 
fie ea bărbat sau femeie, care posedă personalitatea, frumoasele calităţi materne, 
abilitatea de a se conduce singur şi manierele rafinate, cu care m-aţi impresionat, este tot 
ceea ce orice om şi-ar dori drept conducător şi REGINĂ. Aceasta este opinia unui copil al 
REPUBLICII STATELOR UNITE ALE AMERICII şi vine de la unul ai cărui strămoşi erau, în 
alte timpuri, dintr-o dinastie care domnea peste poporul Germaniei, de unde obârşia 
numelui familiei noastre: RIDDERSHUSIUS (RIDDERSHAUSEN – RIDDINGHAUSEN – 
RÜYTINGAUSEN – RITTENHOUSE). Tot neamul meu au fost mari călăreţi, cavalerişti, 
politicieni, morari, poliţişti, soldaţi, marinari, oameni de ştiinţă, mecanici, fabricanţi şi 
agenţi secreţi (unul fiind spionul lui Washington în timpul REVOLUŢIEI).”31 

O scrisoare din 7 decembrie a colonelului Lytton Gray Ament, vechi prieten 
al Reginei din timpul războiului, confirma reuşita vizitei: „Excursia Majestăţii 
Voastre în America a fost un minunat succes, iar Majestatea Voastră poate să fie 
încredinţată că România a fost «pusă pe hartă» şi că relaţia mai strânsă şi mai bună 
dintre America şi România este asigurată.”32 Colonelul Ament fusese vizitat de 
 

30 Ibidem, dosar II/13/1927–1928, f. 6. 
31 Ibidem, dosar II/11/1926, f. 235. 
32 Ibidem, dosar II/7/1926, f. 75. 
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bancheri, industriaşi şi oameni de afaceri din New York, Chicago şi St. Louis care 
se arătaseră interesaţi de România şi de viitorul acesteia, totul datorându-se, 
bineînţeles, recentei vizite regale. Expeditorul relatează că, de curând, avusese o 
invitaţie la masă la judecătorul Elbert Gary – în casa căruia fusese oaspete şi 
suverana –, iar subiectul conversaţiei fusese chiar Regina României. Dorind să fie 
de folos ţării noastre, colonelul îi cere nobilei destinatare să trimită o epistolă şi o 
fotografie autografiată la o şcoală de elită unde învăţau fete care proveneau din cele 
mai bogate familii ale continentului; elevele aveau să-şi anunţe, cu siguranţă, 
părinţii de această onoare, iar acei oameni influenţi puteau fi de ajutor României. 
Corespondentul îşi exprima speranţa că Regele Ferdinand se va însănătoşi curând, 
că prinţesei Ileana şi prinţului Nicolae le-a plăcut America şi încheie cu o notă 
nostalgică de evocare a prezenţei suveranei în Lumea Nouă: „Totul pare un vis – 
vizita Majestăţii Voastre – un vis frumos dar mult prea scurt.”  

Un alt apropiat al Reginei, gazetarul Stanley Washburn, care făcuse parte din 
suită în timpul călătoriei, îi scrie în primele zile ale anului 1927, ca răspuns la o 
misivă plină de tristeţe şi deziluzie. Şi el subliniază importantele consecinţe ale 
vizitei regale: „Cred că aţi lăsat în această ţară o mare nădejde care poate forma un 
moment crucial. Vestul în mod special vă îndrăgeşte. Cred că primele zile în New 
York [când eraţi] sub auspiciile unor anumiţi manageri au creat o impresie proastă, 
dar cred că aceasta a fost compensată pe deplin de excursia prin Vest.”33 Washburn 
continuă într-un mod destul de criptic, făcând referire la o conversaţie avută la 
Hotel Ambassador privind planurile viitoare de propăşire a României care trebuiau 
puse în discuţie la nivel înalt, după revenirea în patrie. Pentru a putea să-şi scrie 
confidenţial propunea folosirea pentru expediţie a servietei diplomatice a 
ambasadei britanice. Încearcă să alunge deprimarea din sufletul suveranei: „Nu 
sunt de acord cu dumneavoastră că munca dumneavoastră este terminată, ci, 
dimpotrivă, aceasta abia începe.” La fel, se străduieşte să-i dea curaj în grelele 
încercări prin care trecea din cauza bolii suveranului; el însuşi avusese cancer şi 
ştia ce înseamnă aceasta, de aceea intenţiona să se adreseze personal Regelui 
pentru a-l îmbărbăta cu sfaturi din propria-i experienţă. Se oferea chiar să vina în 
România dacă era nevoie de ajutorul său. Îi îndrăgise şi pe copii, în special pe 
principesa Ileana, căreia îi trimisese de curând o telegramă de felicitare pentru ziua 
de naştere, iar pe prinţul Nicolae îşi dorea să îl aibă din nou oaspete pentru a-i 
arăta, în tihnă şi pe îndelete, America şi locuitorii ei, călătorind cu automobilul, în 
compania colonelului John Carroll, care fusese şeful trenului special cu care 
voiajase familia regală şi suita.  

Avocatul Henry Wolcott Toll, care se ocupa de publicaţiile suveranei în 
Statele Unite, o informa, pe 20 decembrie, că reprezentanţii Companiei Frederick 
A. Stokes – unde fusese editată Cartea de basme a Reginei României (The Queen 
 

33 Ibidem, f. 1. 
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of Roumania’s Fairy Book) – se interesau de adunarea într-un volum a impresiilor 
americane ce apăruseră în periodice, dar care se aflau încă sub incidenţa 
contractului de exclusivitate încheiat cu North American Newspaper Alliance. 
Wolcott Toll se oferea să se ocupe de clarificarea acestei chestiuni. Expeditorul 
povesteşte că atunci când cinase cu un important editor de ziar acesta lăudase 
foarte mult articolul de rămas-bun al Reginei: „Când l-am citit am afirmat că în 
Statele Unite nu există jurnalist profesionist care să fi putut face o lucrare mai 
desăvârşită într-o asemenea ocazie.”34 Încheie prin reiterarea frumoaselor amintiri 
pe care le lăsase distinsa vizitatoare pe pământul Lumii Noi: „Aţi dus cu 
dumneavoastră afecţiunea respectuoasă a unui nemaipomenit număr de americani.” 

Unul dintre acei mulţi americani care fuseseră cuceriţi de prezenţa Reginei 
Maria era şi gazetarul Julius Klein de la „Herald-Examiner” din Chicago. Acesta îi 
trimite o lungă scrisoare pe 9 decembrie 1926, în care prezintă transformarea pe care 
a suferit-o concepţia sa despre monarhie după ce a fost în preajma suveranei: 
„Aveam anumite prejudecăţi în privinţa anumitor case regale din Europa, dar sunt 
mândru să spun că prezenţa dumneavoastră în această ţară m-a convins de contrariu. 
(...) Fiind de obârşie germană aveam, desigur, pentru regalitate, un respect moştenit, 
fiind american eram mai democrat şi câteodată aveam idei preconcepute faţă de 
monarhie –, dar datorită prezenţei dumneavoastră în această ţară mi-am schimbat 
punctul de vedere.”35 Avusese prilejul să cunoască şi alte capete încoronate pe care le 
intervievase, dar niciodată nu fusese marcat de nimeni în aşa mare măsură ca de 
Regina României, despre care avea numai cuvinte de laudă şi se simţea oricând gata 
să-i fie de folos: „(...) Niciodată nu am fost impresionat ca atunci când am avut 
onoarea să urmăresc întâmplările dumneavoastră în această ţară. (...) Sunteţi din toate 
punctele de vedere o Regină şi sunt sigur că, dacă alte persoane care domnesc ar avea 
caracterul dumneavoastră şi felul dumneavoastră de a vă purta cu oamenii, pământul 
ar arăta altfel astăzi.” (Anexa 4) 

Regina i-a răspuns ziaristului american şi, la primirea onorantei misive, 
acesta trimite o nouă scrisoare, pe 12 februarie 1927, în care revine şi detaliază 
momentele vizitei care îl mişcaseră: slujba de la biserica ortodoxă română şi 
ceremonia de la sinagoga din Chicago, vizita la un spital, conversaţia cu decanul 
Universităţii şi comportamentul de mare doamnă la balul de la Drake Hotel. Julius 
Klein, devenit admirator fără rezerve al suveranei, îşi oferea serviciile gazetăreşti 
dacă vreodată ar fi apărut intenţia de a se aduna toate materialele legate de călătoria 
americană: „A existat oare o imagine mai frumoasă decât Majestatea Voastră 
intrând în mica şi sărăcăcioasa biserică românească? A existat oare o mai 
impresionantă manifestare a credinţei decât atunci când Majestatea Voastră a 
îngenunchiat în rugăciune, iar bărbaţi şi femei care deveniseră acum cetăţeni 
 

34 Ibidem, dosar II/11/1926, f. 280. 
35 Ibidem, f. 240. 
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americani au uitat pentru moment că sunt supuşi loiali ai acestei ţări şi v-au 
ovaţionat ca pe Regina lor, unica lor Regină? (...) La mica biserică românească şi la 
sinagoga evreiască v-aţi arătat ca o fiinţă umană, cu inimă şi suflet. În linii mari, o 
Regină a acestei lumi, o Regină a vieţii şi a sufletului. (...) Aţi convins multe mii că 
este ridicol să ai prejudecăţi contra unui regim monarhic dacă o Regină şi o Mamă 
de felul dumneavoastră ajută să facă posibilă domnia regalităţii. 

Majestatea Voastră poate fi sigură că-mi voi păstra de-a pururi admiraţia şi 
dacă vreodată veţi decide să aveţi scrisă în memoriile dumneavoastră excursia în 
această ţară – mă veţi solicita, vă rog, şi mă veţi onora spre a putea adăuga şi eu 
propriile impresii în câteva paragrafe?”36 (Anexa 5) 

Dar nu totdeauna soseau veşti bune. Peste 16 zile, acelaşi Julius Klein 
trimitea o scrisoare şi nişte articole denigratoare la adresa Reginei, apărute chiar în 
ziarul „Herald-Examiner” unde lucra el, ziar ce făcea parte din concernul de presă 
al lui William Randolph Hearst. Cu cea mai mare sinceritate ziaristul îşi arăta 
indignarea faţă de infamiile ce fuseseră scrise în acele materiale şi se scuza că nu 
ştiuse de tipărirea lor şi nu putuse interveni în vreun fel pentru a le opri apariţia 
deoarece fusese plecat din Chicago. Considera că o cunoscuse bine pe suverană şi 
ştia că aceasta nu venise cu intenţii ascunse şi nu fusese falsă în comportamentul 
faţă de cei cu care intrase în contact, de aceea avea convingerea că tot ce fusese 
publicat erau neadevăruri pornite de la persoane răuvoitoare şi fără caracter care 
intenţionau să maculeze imaginea Mariei. Klein îşi exprima speranţa că destinatara 
nu îşi va face o părere greşită despre gazetari şi nici despre poporul care o primise 
cu atâta dragoste: „Sper că afirmaţiile tipărite în «Herald-Examiner» nu vor 
determina pe Majestatea Voastră să vă schimbaţi părerea în privinţa jurnaliştilor 
americani. Mă simt stânjenit şi ruşinat pentru că s-a făcut o gravă nedreptate, dar 
sper sincer că Majestatea Voastră nu va reţine aceasta împotriva colegilor mei şi a 
mea. (...) Aţi venit în această ţară ca oaspete, ovaţionată şi admirată de mii de 
oameni; totdeauna aţi avut un surâs recunoscător pentru poporul american şi ştiu că 
aţi fost sinceră. Am tratat în articolele mele fiecare mişcare pe care aţi făcut-o aici, 
iar prima şi a doua scrisoare a mea îmi exprimau sentimentele şi repet că am fost 
mândru de a fi capabil să tratez aceste subiecte şi să fiu în preajma dumneavoastră 
şi regret că asemenea afirmaţii ar putea lansa orice critică asupra fericitelor ore pe 
care le-aţi petrecut în mijlocul nostru.”37 Corespondentul ştia că nu este de 
demnitatea unui cap încoronat să răspundă în presă la criticile şi acuzaţiile ce i se 
aduceau şi, de aceea, se oferea ca, după notele suveranei, el să redacteze un articol 
în care să o apere şi să demoleze minciunile construite în jurul ei (Anexa 6). Şi, 
pentru a-şi adeveri bunele intenţii şi prietenia ce i-o purta nobilei destinatare, îi 
trimite şi o fotografie a sa la masa de lucru aplecat asupra maşinii de scris la care 
dactilografia, concentrat, iar alături având câteva exemplare ale periodicului unde 
 

36 Ibidem, dosar III/485/1927, f. 2. 
37 Ibidem, f. 4. 
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era angajat, pe a căror primă pagină se vedeau scrise, cu litere mari, titluri ce 
anunţau prezenţa în oraş a distinsei vizitatoare: Chicago o întâmpină pe Regina 
Maria şi Chicago o salută pe Regină. Fotografia este însoţită şi de o dedicaţie a 
modelului: „Amintiri ale poveştii «Reginei Maria». Un jurnalist american scriind 
despre Regina Maria – de data aceasta nu pentru cititorii americani, ci pentru 
cineva care ştie mai multe despre aceasta decât cel mai competent reporter 
american – Majestatea Sa, Regina însăşi.”38 

Dar Regina Maria nu considera nedemn să se apere singură şi, clocotind de 
indignare la josnicia acelor articole, scrie şi ea unul în care îşi sfidează detractorii şi, 
în felul ei direct, demontează toate acuzaţiile murdare ale autorului anonim. Se pare 
că, în afara lui Klein, un „binevoitor” îi expediase, anonim, respectivele tăieturi din 
ziare care încercau să-i maculeze imaginea. În notele din jurnal nu apare, însă, nicio 
menţiune a acestui neplăcut episod ce survenise exact în momentele de tensiune 
provocate de operaţia suferită de Rege şi de convalescenţa acestuia. 

În articolul său, suverana excludea posibilitatea ca vreuna din doamnele de 
onoare – persoane devotate în care avea deplină încredere – să fi fost sursa acelor 
mistificări. Apoi îşi explica imboldul „neregesc” de a răspunde acelor infamii: 
„Noi, persoanele de rang regesc, suntem obişnuite să fim atacate, calomniate şi 
răstălmăcite [şi] în general ridicăm din umeri considerând sub demnitatea noastră 
să ne apărăm; dar acest atac depăşeşte orice ar putea suporta spiritul cel mai 
creştin, aşa că nu poate rămâne fără răspuns. De fiecare dată când recitesc acest 
articol sângele îmi fierbe cu extremă şi tulburătoare indignare.”39 Şi avea tot 
dreptul să fie revoltată pe cel care scrisese că ea i-ar fi comparat pe americani cu o 
„turmă de porci”, că s-ar fi plâns de garda poliţienească şi că ar fi fost ofensată de 
familiaritatea cu care i se adresase poporul ori de lipsa de respect a acestuia. Toate 
acestea erau minciuni care o făceau să plângă de necaz la gândul că au fost citite de 
atâţia oameni care o primiseră cu inima deschisă, iar în urma acestor rânduri îşi 
puteau schimba părerea despre ea. Iar lucrurile de care era acuzată erau tocmai cele 
care îi plăcuseră şi pe care le admirase cel mai mult: comunicativitatea maselor, 
glumele pe care le schimbau cu familia regală fără ca aceasta să se simtă jignită şi 
poliţiştii amabili cu care prinţul Nicolae se împrietenise la cataramă. Dacă putea fi 
acuzată de ceva, aceasta era că viziunea ei asupra Americii fusese filtrată ca prin 
nişte ochelari trandafirii, iar relatările entuziaste de la întoarcerea în ţară au trebuit 
ponderate pentru a nu părea critici la adresa situaţiei de acasă (Anexa 7). 

Pe spatele dactilogramei suverana a scris, de mână, o explicaţie în privinţa 
acestui text şi a destinaţiei sale: „Pledoarie împotriva unui oribil articol scris în 
America şi afirmând că am spus lucruri groaznice despre americani. (L-am trimis 
dlui Barron.)”40 O altă ciornă, pe o foaie volantă, reia şi dezvoltă această explicaţie: 
 

38 Ibidem, f. 5. 
39 Ibidem, dosar III/9/1926, f. 124. 
40 Ibidem, f. 127 verso. 
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„Scrisoare de indignare scrisă bătrânului d.? [Barron] din cauza unui articol odios 
care a fost publicat în câteva ziare americane după vizita mea în America, 
declarând în cel mai dezgustător mod că am criticat şi am ponegrit totul în 
America. Indignarea mea nu a cunoscut limite, iar aceasta este scrisoarea de protest 
pe care am scris-o în cuvintele cele mai tari pe care am îndrăznit să le folosesc.”41  

Într-adevăr, Clarence W. Barron era omul cel mai potrivit pentru a apăra 
demnitatea Reginei României prin influentele sale periodice. Oricum, norii s-au 
spulberat curând şi în revista „Forum” a apărut un lung comentariu favorabil la 
adresa recentei vizite – intitulat Dl Babbitt desenează o Regină –, ilustrat cu un 
portret în peniţă al suveranei purtând diadema de perle, inspirat cu siguranţă de 
fotografia ce o înfăţişa la împlinire vârstei de 51 de ani. Barron i-a trimis acest 
articol regalei sale prietene însoţindu-l de o scrisoare datată 15 martie 1927, în care 
îi atrăgea atenţia asupra acestui portret – care, după părerea sa, era mult inferior 
calitativ celui executat de contele Giovanni Tamburini la bordul „Berengariei” –, 
precum şi asupra paginii 352 a publicaţiei, unde se vorbea despre succesul repurtat 
la inaugurarea Muzeului de Artă Maryhill. Aceasta era, desigur, o compensaţie şi o 
reparaţie pentru cele îndurate mai înainte din partea presei42. 

Parcă pentru a infirma opinia proastă pe care o lansase presa americană, 
scrisoarea din 25 ianuarie 1927 a doamnei Chambers din Louisville, Kentucky, 
concentra în puţine rânduri toată dragostea americanilor pentru Regina Maria şi dorinţa 
lor de a mai citi articole semnate de ea: „Încântătoarea luptătoare pentru înţelegere 
internaţională care a venit pe ţărmurile noastre solicitând prietenie – pe care a primit-o – 
şi, chiar mai mult, care are dragostea şi respectul întregului popor american. Noi 
suntem apărătorii dumneavoastră, [care sunteţi,] credem, cel mai valoros lucru al 
României. Am mai putea avea cândva mai multe «articole» datorate condeiului dotatei 
«Maria»?”43 Epistola aceasta o mişcase în mod special pe Regină, care o extrăsese din 
dosarele în care secretariatul arhiva corespondenţa şi o lipise în propriul jurnal.  

Pe 25 februarie Regina îl primeşte în audienţă pe Radu Irimescu, proaspăt 
sosit din Statele Unite. Îşi notează în jurnal noutăţile aduse de acesta: „Oamenii 
m-au păstrat cu căldură în inimile lor, dar în prezent este chestiunea evreiască ce 
s-a stârnit contra României. Dar am discutat cu atâta plăcere despre toate.”44  

Colonelul Lytton Gray Ament se însurase de curând cu o doamnă care 
deţinea un ziar în New York şi era singurul editor femeie în acel moment. 
Însurăţeii intenţionau să îşi petreacă luna de miere în România. 

Nu peste mult, pe 5 martie, cei doi sosesc la Bucureşti spre bucuria suveranei 
de a revedea prieteni devotaţi care se cunoscuseră şi-şi uniseră destinele prin 
căsătorie datorită ei. Doamna Ament era drăguţă şi blândă, iar „după bijuteriile şi 
 

41 Ibidem, f. 323. 
42 Ibidem, dosar II/13/1927–1928, f. 22. 
43 Ibidem, microfilm 479, foto 339–340 (vol. LIX, p. 55). 
44 Ibidem, foto 434 (vol. LIX, p. 149). 
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hainele ce le purta [era] foarte bogată”45. Familia Ament începe, la 15 martie, o 
călătorie de câteva zile prin Basarabia pentru a se edifica asupra nevoilor acelui 
ţinut şi a ajutorului ce l-ar fi putut da. La întoarcere, colonelul o vizitează pe 
Regină, pe 23 martie, pentru a-i prezenta concluziile sale: „L-am primit pe Ament, 
care s-a întors din Basarabia foarte entuziasmat şi încântat de tot ce văzuse şi plin 
de speranţe pentru cum va fi el capabil să ne ajute. Este de-a dreptul înduioşător, 
plin de bune intenţii, iar dorinţa de a ne ajuta ne pune pe picioare.”46 

În după-amiaza zilei de 27 martie, doamna şi domnul Ament iau ceaiul cu 
Regina, la Copăceni, într-o societate aleasă. Veniseră să îşi ia rămas bun pentru că 
a doua zi părăseau ţara cu speranţa de a reveni curând, cu ajutoare47. Moartea 
Regelui Ferdinand în acea vară şi schimbarea statutului Reginei Maria opresc, însă, 
concretizarea acestor intenţii de ajutor. 

În toamna anului 1927, când Regina era deja văduvă şi orice semn de prietenie 
era o mângâiere pentru sufletul ei îndoliat, soseşte o epistolă şi o fotografie de la 
Corless Bugler din Oregon, directorul poştei cu porumbei. Corespondentul ataşează un 
mesaj de la neobositul Samuel Hill, trimis prin intermediul porumbeilor călători, în 
care o anunţă că a deschis o nouă autostradă „aşa cum dumneavoastră aţi deschis un 
drum spre inimile poporului american lansând albul Porumbel al Păcii.”48 Misiva 
fusese expediată prin aceeaşi porumbiţă, numită Prinţesa Troian de Zăpadă, căreia 
Regina îi dăduse drumul la Maryhill cu mesaje către locuitorii Californiei. Fotografia 
ce-i era făcută cadou reprezenta tocmai momentul lansării poştaşului înaripat la finalul 
ceremoniei de inaugurare a instituţiei muzeale, pe 3 noiembrie 1926. Corless Bugler 
adăuga şi un articol dintr-un ziar local, datând din acel neuitat an 1926, care relata 
peripeţiile porumbiţei ce purtase mesajul regal. 

O deosebită dovadă de preţuire din partea americanilor soseşte în martie 1928 
de la comandorul Herbert Hartley, care anunţa că pe transatlanticul „Leviathan” 
fusese dezvelit un portret al suveranei, în amintirea călătoriei întreprinse la bordul 
lui. Caligrafiat frumos pe o coală de hârtie groasă, de bună calitate, textul era 
semnat de comandantul navei, de diverşi subalterni ai săi şi de mulţi români 
americani49. Ce simbol mai frumos de dragoste şi recunoştinţă putea primi Regina 
 

45 Ibidem, foto 445 (vol. LIX, p. 159). 
46 Ibidem, foto 479 (vol. LX, p. 29). 
47 Ibidem, foto 485 (vol. LX, p. 35). 
48 Ibidem, dosar II/13/1927–1928, f. 35–36. 
49 Ibidem, dosar II/18/1926: 
„U.S.S. Leviathan, 2 martie 1928, New York, SUA. 
În amintirea îndatoritoarei vizite a Majestăţii Sale în America unde ea va trăi de-a pururi în 

inimile poporului nostru evocată prin dezvelirea portretului său pe «frumosul Leviathan». 
H.A. Cunningham, F. Cretziano, G. Cretzianu, Gertrude Cunningham, Cecilie A. Cunningham, 

Comandor Herbert Hartley, Edmund A. Walsh, Alfred Hitoog, S. Labat, Elie Cristoloveanu, Joseph I. 
Moore, Arthur Jostilly, Olga Cristoloveanu, Winifred Negulesco, Frank R. Rubel, Dr. J. Robinson, 
M.D.; Alex M. Socec, Marie Stewart Labat, Leon Fischer, G.G. Turner, Dr. Eduard Labat, Marion 
Bishop Popovici, Basil Alexander, Preş. Fiii României, George Boncescu, Homer H. Healy, George 
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României de la cei cărora le cucerise inimile prin frumuseţe, nobleţe, bunătate şi 
generozitate? Datorită efigiei ce fusese expusă la bordul pachebotului, ea avea să 
fie mereu prezentă în mintea şi în sufletul celor care traversau, într-un sens sau 
altul, Oceanul Atlantic, redeşteptând amintiri dragi echipajului care o servise cu 
atâta devotament. Ea însăşi avea să revină de multe ori, anamnetic, în Lumea Nouă, 
unde fusese atât de fericită şi se simţise aşa de bine. 

ANEXA  1 

11 noiembrie 1926 Statul Misuri (sic) 

Nando dragă, 

Nu lipsa de sentimente, ci lipsa de timp mă opreşte să scriu! Ileana, care nu ţine un jurnal sau 
nu scrie articole, cred că ţi-a scris mai des decât am făcut-o eu şi, ştiu, ea scrie scrisori foarte 
frumoase şi amuzante. 

Am fost în mişcare, în mişcare, de trei săptămâni locuind în tren şi, zilnic, văzând lucruri noi şi 
locuri noi şi oameni noi. Unele din ele au fost foarte interesante, unele puţin prea oficiale, dar peste 
tot ei [oamenii] au fost atât de nebuni de emoţie şi bucurie să ne primească încât a trebuit să ne 
supunem programului lor care a fost tare îngreunat de primiri oficiale şi eternele prezentări pentru că 
americanilor le place teribil să fie prezentaţi şi să strângă mâinile. În ciuda felului lor liber şi degajat, 
sunt la fel de scrupuloşi la prezentări cum erau germanii autrefois50. Şi totdeauna ei prezintă pe 
fiecare în parte fiecărui membru al grupului, iar aceasta ia timp. 

Mi-a plăcut Canada şi am avut câteva zile agreabile acolo, în diferite oraşe. Era o atmosferă de 
veche Anglie în ea, deşi năzuinţele, mărimea, „efortul” şi progresul era în întregime american. 

Am vizitat Toronto, Montreal, Ottawa, Winnipeg şi Vancouver şi peste tot guvernatorii erau 
foarte amabili şi agreabili. Toate statele au proprii lor guvernatori redevables51 Guvernatorului 
General care este vice-regele şi trăieşte la Ottawa. În prezent este Lordul Willingdon, un om foarte 
agreabil, deloc mărginit pentru că a fost atât în India, cât şi în China, de asemenea la Liga Naţiunilor 
de la Geneva. L-am întâlnit anul trecut la Londra şi am stat lângă el la dineul lui Lady Astor, unde 
mi-a devenit prieten de nădejde în cursul plăcutei conversaţii ce am avut-o împreună, aşa că a fost 
plăcut întâlnindu-ne din nou. Lady Willingdon este vioaie, adevărată stăpână a casei şi grand dame52. 

A fost interesant să fiu în vechiul Palat Guvernamental unde mai mulţi membri ai familiei 
mele au locuit în diverse perioade: unchiul Sam şi mătuşa Louise, când eram copil, iar mai târziu, 
chiar înainte de război, unchiul Arthur. Casa era plină de amintiri din vremea lor. 

La Ottawa am vizitat o fermă model care pe tine te-ar fi interesat teribil pentru că acolo fac 
experienţe şi cercetări exact de tipul de care avem noi cel mai mult nevoie acasă. 

Peste tot în această lume nouă sunt muncitori prodigioşi şi dimensiunea edificiilor lor 
guvernamentale este uluitoare şi, atât în America, cât şi în Canada, au o preferinţă specială pentru 
stilul lui St. Petru din Roma sau pentru cele mai clasice temple greceşti, aşa că nu au gusturi rele.  
 
H. Popovici, Elisabeth Healy, Katy Popovici, Andrei Popovici, Raoul Alecsia, Sylvia Boncescu, 
Alex. Seami, Lulu Fairbanks Bride, Adelaide W. Bride”. 

50 În limba franceză în original: „altădată”. 
51 În limba franceză în original: „îndatoraţi”. 
52 În limba franceză în original: „mare doamnă”. 
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O altă trăsătură absolut remarcabilă sunt magnificele gări ca nişte temple şi, pe deasupra, 
încălzite! Mărimea, frumuseţea te fac pur şi simplu să-ţi pierzi răsuflarea. 

La Toronto, pe guvernator îl chema Cockshutt şi avea două fete foarte drăguţe, una dintre ele 
aproape o frumuseţe, înaltă şi brună. Nicky a îndrăgit-o foarte mult şi acea seară s-a terminat cu puţin 
dans pentru ei. Acolo, la Toronto, am întâlnit mai multă lume care l-a iubit foarte mult pe unchiul Joe, 
şi, de asemenea, l-am văzut pe fratele său mai mare, un domn bătrân, modest şi potolit. De bună 
seamă, Canada m-a făcut să mă gândesc tot timpul la unchiul Joe.  

Chestia cu Muzeul Hill (sic), a fost o ceremonie curioasă, iar bătrânul Hill a fost, realmente, o 
gazdă ciudată – un personaj bizar, foarte Wild West, dar un pionier cu toate acestea. Autostrada 
Columbia pe care a construit-o el este un drum nemaipomenit et fait crever de jalousie53! 

N-a fost totdeauna pace în trenul nostru, americanii au faţete primitive, deconcertante, în firea 
lor, dar, cu toate acestea, îşi au inimile la locul potrivit. Copiii şi cu mine ne înţelegem cu ei ca pe 
roate, dar suita noastră, fiind latini şi zeflemitori, sunt, desigur, mai critici. Dar, cu certitudine, sunt 
lucruri şi obiceiuri tulburătoare în această mare ţară, în special publicitatea, presa lor şi felul în care 
ils se dénigrent les uns les autres54. Presupun că este veşnica lor competiţie care face aceasta! Dar, 
uneori este tulburător deşi man muss sich nicht irre machen lassen55. 

12 Noiembrie 

Sunt la St. Louis, unul dintre marile oraşe din est-vestul mijlociu. Primire colosală, ca peste 
tot, oameni de toate felurile, dar puţin prea oficial pentru a fi realmente satisfăcător. Americanii simt 
o mare nevoie să-şi protejeze oaspeţii străini aşa că eşti teribil de înconjurat de poliţie şi, din această 
cauză, nu putem face niciodată vreo schimbare în programul pregătit. N-aş putea trăi mult în acest fel, 
dar, de dragul avantajului general, merită.  

Îmi ţin, cu conştiinciozitate, jurnalul şi o să ţi-l citesc pe tot când mă întorc pentru că îţi va da o 
imagine mai veridică decât orice scrisoare. 

Mă simt puţin neliniştită de sănătatea ta, telegrama ta spune „progresez încet”; înseamnă 
aceasta că ai fost bolnav? Nimeni nu mi-a trimis nici o ştire! Este adevărat că am primit o telegramă 
cifrată de la Barbu, dar cheia era greşită şi de două ori n-am fost capabilă să o citesc. 

Mâine vom fi în Chicago, care este socotit a fi unul dintre cele mai frumoase oraşe ale 
Americii, acolo stăm două zile şi, pentru prima dată în aproape trei săptămâni, vom petrece noaptea 
într-un pat şi nu în tren! 

Dar copiii şi cu mine am fost extraordinar de fericiţi, interesaţi şi amuzaţi în ciuda unor 
anumite lucruri care au deranjat pe oamenii mei [mita]. S-au certat pe mine (mă refer la americani) şi 
apoi totul este publicitate şi propagandă – niciodată nu ştii când eşti prins într-o schemă 
propagandistică. N-au intenţii rele, este doar felul lor de a fi, dar banii înseamnă atât de mult pentru ei 
que tous les moyens sont bons56 şi, tot timpul, sunt în căutare de provizii pentru cele câteva mii de 
ziare care doresc material nou de două ori pe zi. 

Nicky este, desigur, totalmente interesat dans leur étonnante manière de faire les choses57, atât 
de eficient, atât de repede, atât de practic, atât de şocant, dar nu contează decât lucrurile materiale, ei 
sunt cei mai inventivi oameni pe care i-am întâlnit et tout en grand58! 

Dar ce şcoli magnifice, ce universităţi, ce edificii publice – extraordinar! 
Cât de mult mă bucur relatându-ţi toate acestea. 

 
53 În limba franceză în original: „te face să crăpi de invidie”. 
54 În limba franceză în original: „se denigrează unii pe alţii”. 
55 În limba germană în original: „nu trebuie să-ţi pierzi cumpătul”. 
56 În limba franceză în original: „încât toate mijloacele sunt bune”. 
57 În limba franceză în original: „de felul lor uimitor de a face lucrurile”. 
58 În limba franceză în original: „şi totul în mare”. 
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Acum trebuie să sfârşesc sau nu voi mai adormi niciodată. Să te binecuvânteze Dumnezeu, fii 
sănătos, pentru numele lui Dumnezeu! Sunt aşa fericită că Mignon este cu tine, dar sper că aceasta nu 
înseamnă că nu ai fost bine? 

Toate gândurile şi dragostea mea 
A ta 
Maddy 

(A.N.I.C., Fond Casa Regală, Regele Ferdinand, dosar V/472/1926, f. 1–3) 

ANEXA  2 

Pot să vă trimit, draga mea Prietenă, acest mic mesaj pentru a vă asigura de profunda mea 
compasiune pentru neliniştea dumneavoastră privitoare la Majestatea Sa Regele şi de sincerul regret 
pe care toţi îl simţim la finalul excursiei dumneavoastră [?].  

Desigur, aici în Washington suntem dezamăgiţi în mod special. 
Pot doar spera că voiajul spre casă va fi la fel de fericit ca încântătoarea noastră traversare pe 

„Leviathan” – unde condescendenţa dumneavoastră faţă de mine a făcut ca zilele să treacă mult prea repede. 
Vă rog să transmiteţi complimente Înălţimilor Lor Regale principesa şi prinţul – şi fiţi sigură 

că multe urări frumoase vor însoţi grupul dumneavoastră peste Atlantic, spre casa unde credem că veţi 
găsi numai fericirea ce vă aşteaptă. 

A dumneavoastră 
Edith Bolling Wilson  
(D-na Woodrow Wilson) 

(A.N.I.C., Fond Casa Regală, Regina Maria, Personale, dosar II/13/1927–1928, f. 137–138) 

ANEXA  3 

Majestăţii Sale Regina României la bordul BERENGARIEI 

Sper că ai avut o traversare plăcută şi eşti liniştită la bord. Am scris la Cherbourg! Din zi în zi 
mă simt mai bine şi întărit. Mignon este încă cu mine. Dragoste! 

Ferdinand 

(A.N.I.C., Fond Casa Regală, Regina Maria, Personale, dosar II/11/1926, f. 135) 

ANEXA  4 

9 decembrie 1926 
Majestatea Sa 
Regina Maria a României 
Bucureşti, România 

Majestatea Voastră, 

Am observat că Majestatea Voastră a ajuns cu bine acasă şi, de asemenea, că Majestatea Sa 
Regele este foarte bolnav. Îmi veţi permite să-mi exprim sincera compasiune şi sper că Atotputernicul 
vă va păzi împotriva oricărei pierderi serioase. 
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Majestatea Voastră îşi poate aminti de mine ca autorul de la „Chicago Herald-Examiner” care 
a tratat despre turul Majestăţii Voastre în această ţară, în special în acest oraş. Mi-am făcut meseria 
fără a vă atrage atenţia, dar sper că mi-aţi citit articolele.  

Aveam anumite prejudecăţi în privinţa anumitor case regale din Europa, dar sunt mândru să spun 
că prezenţa dumneavoastră în această ţară m-a convins de contrariu. În consecinţă, această scrisoare. 

Am fost în jocurile de presă de mulţi, mulţi ani fiind un angajat al unor organizaţii precum 
Organizaţia Ziarelor lui Hearst, iar acum lucrez pentru „Chicago Herald-Examiner”. Pot spune că am 
tratat cele mai mari subiecte de pe continent, am intervievat regi şi regine, miniştri, diplomaţi, prinţi şi 
alţi oameni interesanţi şi importanţi, dar niciodată nu voi uita cele trei scene la care am avut plăcerea 
să fiu martor – discursul dumneavoastră de la South Shore Country Club, alocuţiunea de la sinagoga 
evreilor români şi interviul pe care l-aţi acordat gazetarilor în excursia la Gary, Indiana. Aş putea 
spune că a fost cea mai interesantă şi mai convingătoare poveste pe care am tratat-o vreodată.  

Sunteţi din toate punctele de vedere o Regină şi sunt sigur că, dacă alte persoane care domnesc 
ar avea caracterul dumneavoastră şi felul dumneavoastră de a vă purta cu oamenii, pământul ar arăta 
altfel astăzi. 

Îmi amintesc când am asistat la semnarea tratatului de pace de la Versailles; îmi amintesc 
interviul meu cu membrii casei domnitoare a Germaniei – Hohenzollernii; şi îmi amintesc cum am 
fost, în timpul războiului, cu armata prinţului moştenitor; îmi amintesc de interviurile mele cu prinţul 
moştenitor al Suediei, cu prinţul de Walles, cu ducele de Anhalt-Dessau, cu prinţul Heinrich, fratele 
împăratului Germaniei, şi cu mulţi alţii care au vizitat această ţară sau cu care am vorbit în străinătate. 
Le-am luat doar ca articole obişnuite de ziar, dar niciodată nu am fost impresionat ca atunci când am 
avut onoarea să urmăresc întâmplările dumneavoastră în această ţară. Fiind de obârşie germană 
aveam, desigur, pentru regalitate, un respect moştenit, fiind american eram mai democrat şi câteodată 
aveam idei preconcepute faţă de monarhie – dar, datorită prezenţei dumneavoastră în această ţară, mi-
am schimbat punctul de vedere. 

Sunt sigur că Majestatea Voastră va citi aceasta cu mare satisfacţie. Ştiu că în această ţară 
colegii mei v-au urmat şi totdeauna v-au ascultat, dar dumneavoastră n-aţi avut niciodată şansa să 
obţineţi un punct de vedere de la aceşti jurnalişti şi cred că este cazul să ştiţi ce gândesc despre 
dumneavoastră unii dintre aceşti oameni care v-au bătut la cap (iertaţi expresia) şi sper că veţi accepta 
şi veţi citi această scrisoare în adevăratul ei spirit. Am exprimat aceste puncte de vedere bunilor mei 
prieteni doamna Bertha Baur şi Charles Vopicka, în special celei dintâi care, de mulţi ani, mi-a fost o 
prietenă sinceră şi care are cea mai mare admiraţie pentru dumneavoastră. 

Ştiu că profesia mea mă va aduce, cu siguranţă, la Bucureşti şi voi fi, în mod special, onorat 
dacă o să mi se acorde permisiunea de a vă vedea acolo. 

Înainte de a fi în serviciu la „Herald-Examiner” am fost director-editor la „Illinois Staats 
Zeitung”, cel mai vechi ziar german din această ţară. Articolul nemţesc alăturat vă va arăta că, în 
cariera mea, am fost totdeauna un autor curajos. 

Dacă Majestatea Voastră are vreodată nevoie de ajutorul meu, vă asigur că serviciile mele 
sunt, oricând şi pentru orice, la dispoziţia dumneavoastră. 

Cu cel mai profund respect sunt 
al Majestăţii Voastre supus servitor 

Julius Klein 
Julius Klein 
Colegiul Editorial 
„Chicago Herald-Examiner” 

(A.N.I.C., Fond Casa Regală, Regina Maria, Personale, dosar II/11/1926, f. 239–242) 
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ANEXA  5 

12 februarie 1927 
Majestatea Sa 
Regina Maria a României 
Bucureşti, România 

Majestate, 

Am fost profund impresionat la întoarcerea mea astăzi dimineaţă dintr-o excursie în afara 
oraşului să găsesc amabila dumneavoastră notiţă cu care m-aţi onorat. Nu mă aşteptasem la acelaşi 
lucru pentru că scrisoarea mea din 9 decembrie era doar pentru a exprima sentimentele unui jurnalist 
american care a avut deosebita plăcere să trateze povestea „Reginei Maria”. 

Din obiectivitate pentru Majestatea Voastră şi pentru profesia mea am gândit că ar fi un lucru 
corect ca să ştiţi ce simţeau unii dintre oamenii care vă urmăreau pas cu pas douăzeci şi patru de ore pe 
zi în timpul şederii dumneavoastră în ţara noastră. După ce am exprimat aceste sentimente am închis 
volumul poveştii „Reginei Maria” plasându-l în aceeaşi arhivă alături de celelalte mari „lovituri” ale 
mele pe care le-am tratat – dar cu diferenţa că de el sunt legate amintiri foarte plăcute când rememorez 
cele câteva ore în care am avut plăcerea să fiu în aceeaşi ambianţă cu Majestatea Voastră intrând în mica 
şi sărăcăcioasa biserică românească. A existat oare o mai impresionantă manifestare a credinţei decât 
atunci când Majestatea Voastră a îngenunchiat în rugăciune, iar bărbaţi şi femei care deveniseră acum 
cetăţeni americani au uitat pentru moment că sunt supuşi loiali ai acestei ţări şi v-au ovaţionat ca pe 
Regina lor, unica lor Regină? A existat un moment mai sfânt decât atunci când preotul român şi-a rostit 
cuvântarea pentru dumneavoastră în limba lui natală? Nu vorbesc româneşte, dar am ştiut şi am simţit ce 
spunea pentru că inima şi sufletul său îmi desluşeau ciudata sa limbă. 

În întreaga ţară am fost cunoscut ca un gazetar aşa-zis nesimţitor, lumea a spus că aş putea 
trece peste cadavre ca să scriu adevărul. A existat la instalarea în funcţie a preşedinţilor un acelaşi 
sentiment şi interes profesional cu care am asistat la execuţia unui ucigaş. Dar la această seară de la 
biserica românească mi-am plecat capul pentru imensa demonstraţie de inimă şi suflet. 

Nu voi uita niciodată vizita dumneavoastră la spitalul din cartierul sudic când v-aţi jucat cu 
bebeluşii, iar profesorul v-a arătat sala de operaţie unde mame fericite dădeau naştere la copii, şi nu 
pot uita dulcele zâmbet matern pe care l-aţi avut când aţi spus „da, acum am cinci copii”; dacă nu 
greşesc aţi spus că toţi s-au născut în timpul nopţii. Ochii dumneavoastră, când vă jucaţi cu bebeluşii, 
arătau adevărata mamă. 

Conversaţia cu decanul universităţii a arătat-o pe doamna perfectă de astăzi. Purtarea 
dumneavoastră la balul de la Drake Hotel, amabila şi sociabila gazdă şi încântătoarea dumneavoastră 
conversaţie arătau femeia pe care nici un bărbat nu se poate opri să o admire. Dar la mica biserică 
românească şi la sinagoga evreiască v-aţi arătat ca o fiinţă umană, cu inimă şi suflet. În linii mari, o 
Regină a acestei lumi, o Regină a vieţii şi a sufletului. 

În aceste câteva rânduri sper că am fost clar înţeles de ce am ieşit din comun scriindu-vă prima 
şi a doua scrisoare. Aţi convins multe mii că este ridicol să ai prejudecăţi contra unui regim monarhic 
dacă o Regină şi o mamă de felul dumneavoastră ajută să facă posibilă domnia regalităţii. 

Majestatea Voastră poate fi sigură că-mi voi păstra de-a pururi admiraţia şi dacă vreodată veţi 
decide să aveţi scrisă în memoriile dumneavoastră excursia în această ţară, mă veţi solicita, vă rog, şi mă 
veţi onora spre a putea adăuga şi eu propriile impresii în câteva paragrafe? Căci experienţa ce aţi avut-o 
în această ţară va rămâne nu numai în istoria naţiunii dumneavoastră, ci şi în aceea a propriei mele Patrii. 

Permiteţi-mi, încă o dată, Majestate, să-mi exprim mulţumirile sincere pentru amabilitatea 
dumneavoastră. Totdeauna la dispoziţia dumneavoastră sunt, cu tot respectul, 

supusul dumneavoastră servitor 
Julius Klein 

(A.N.I.C., Fond Casa Regală, Regina Maria, Personale, dosar III/485/1927, f. 1–2) 
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ANEXA  6 

28 Februarie 1927 
Majestatea Sa 
Regina Maria a României 
Bucureşti, România 

Majestate, 

Fără îndoială aţi primit scrisoarea mea din 12 februarie şi, la fel, expresia sentimentelor mele. 
Scriindu-vă astăzi din nou este din sinceră prietenie, pe care sper că o veţi accepta. 

Simt că este datoria mea să vă scriu şi să ataşez articolele care au fost tipărite recent în 
„Herald-Examiner”, organizaţia pe care am reprezentat-o. Când am văzut tipărite asemenea articole 
m-am întors imediat dintr-o excursie în afara oraşului. Ştiam că afirmaţiile nu sunt adevărate şi m-am 
simţit stânjenit.  

Aceste articole sunt în fiecare seară subiectul discuţiei la Clubul Presei. Sunt cunoscut în acest 
oraş ca fiind unul dintre cei mai puternici susţinători ai dumneavoastră şi am luat asupra mea sarcina 
de a înfiera aceste articole drept false. Sunt sigur că grupul care a dat organizaţiei asemenea informaţii 
nu a spus adevărul. 

Înţeleg, bineînţeles, că este mai presus de demnitatea dumneavoastră a răspunde acestor 
acuzaţii, dar simt că trebuia să ştiţi ce s-a tipărit şi voi fi recunoscător dacă dumneavoastră personal 
îmi veţi spune cum au fost posibile asemenea articole. Sunt sigur că informaţiile ar fi putut veni de la 
una dintre doamnele dumneavoastră de companie la unul dintre corespondenţii europeni. Dacă ştiam 
cine a fost informatorul etica jurnalistică nu mi-ar fi permis, desigur, să vă spun, dar numai o persoană 
fără caracter putea să facă asemenea afirmaţii. Regret nespus, bineînţeles, că „Herald-Examiner” a 
tipărit aşa ceva. 

Dacă Majestatea Voastră ar dori să răspundă acestor articole aş fi foarte recunoscător dacă 
Majestatea Voastră mi-ar trimite informaţiile, iar Majestatea Voastră poate fi asigurată că voi scrie un 
articol în felul potrivit, stigmatizând ca false afirmaţiile unei persoane ingrate. 

De când v-am scris ultima epistolă, Majestate, mi-am schimbat funcţia şi acum lucrez pentru 
întreg Serviciul Hearst – repartizat la biroul Directorului, prin urmare, cu siguranţă, mi-aş face o 
datorie ca relatarea dumneavoastră să fie publicată în fiecare ziar al lui Hearst dintre care „Herald-
Examiner” este unul. 

Sper că afirmaţiile tipărite în „Herald-Examiner” nu vor determina pe Majestatea Voastră să vă 
schimbaţi părerea în privinţa jurnaliştilor americani. Mă simt stânjenit şi ruşinat pentru că s-a făcut o 
gravă nedreptate, dar sper sincer că Majestatea Voastră nu va reţine aceasta împotriva colegilor mei şi 
a mea. De-aş fi fost în Chicago aş fi făcut tot ce se putea să opresc să fie tipărite asemenea articole 
împotriva Majestăţii Voastre. 

Aţi venit în această ţară ca oaspete, ovaţionată şi admirată de mii de oameni; totdeauna aţi avut 
un surâs recunoscător pentru poporul american şi ştiu că aţi fost sinceră. Am tratat [în articolele mele] 
fiecare mişcare pe care aţi făcut-o aici, iar prima şi a doua scrisoare a mea îmi exprimau sentimentele 
şi repet că am fost mândru de a fi capabil să tratez aceste subiecte şi să fiu în preajma dumneavoastră 
şi regret că asemenea afirmaţii ar putea umbri fericitele ore pe care le-aţi petrecut în mijlocul nostru. 

Voi fi onorat şi fericit să am veşti de la Majestatea Voastră şi, din nou, vă prezint sincerele 
mele respecte şi profunda admiraţie. 

Cu tot respectul 
Supusul dumneavoastră servitor 

Julius Klein 

(A.N.I.C., Fond Casa Regală, Regina Maria, Personale, dosar III/485/1927, f. 3–4) 
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ANEXA  7 

Pledoarie împotriva unui oribil articol scris în America şi afirmând că am spus lucruri 
groaznice despre americani 
(L-am trimis domnului Barron) 

Articolul de mai sus [apărut] în nu ştiu câte ziare americane mi-a fost trimis anonim, aşa cum 
sunt trimise toate lucrurile josnice, indecente; am deschis, cu inocenţă, una dintre multele scrisori 
americane pe care le primesc zilnic şi a picat această abominabilă tăietură de ziar. Cu greu mi-am 
putut crede ochii!  

Cum a fost posibil ca asemenea minciuni scandaloase să ia naştere şi să fie răspândite ca şi 
când ar fi adevărate! Şi, pe deasupra, cu acea amăgitoare aură de adevăr că, se bănuieşte, ar fi fost 
relatate de o doamnă de la curtea mea! 

Cunosc pe doamnele de la curte; nici una nu este capabilă de aşa o trădare, şi cine este 
misteriosul demnitar ungur cu care se presupune că am discutat atât de confidenţial? Şi de ce, mă rog, 
dintre toţi, un ungur? 

Noi, persoanele de rang regesc, suntem obişnuite să fim atacate, calomniate şi răstălmăcite [şi] 
în general ridicăm din umeri considerând sub demnitatea noastră să ne apărăm, dar acest atac 
depăşeşte orice ar putea suporta spiritul cel mai creştin, aşa că nu poate rămâne fără răspuns. 

De fiecare dată când recitesc acest articol, sângele îmi fierbe cu extremă şi tulburătoare indignare. 
I-am numit pe americani „o turmă de porci”! Se presupune că m-am plâns împotriva poliţiei 

americane! Că am fost ofensată de familiaritatea americanilor şi că am criticat felul în care am fost 
primită! Şi ofensată de lipsa de respect a americanilor!  

Simt că nici una dintre vorbele mele nu va fi suficient de puternică pentru a dezminţi falsitatea, 
intenţionat duşmănoasă, a unor asemenea aserţiuni abjecte. Simt cum în interiorul meu se stârneşte o 
revoltă aproape biblică, precum la Moise când a zdrobit tablele cu Cele Zece Porunci, şi dacă aş putea 
doar să stau faţă în faţă cu omul care a îndrăznit să scrie acele minciuni ar fi o supremă satisfacţie să i 
le arunc înapoi în dinţi! 

Sunt perfect conştientă că acesta nu este un limbaj de regină, dar vă asigur că nu există Regină 
sau om din popor când este o chestiune de adevăr, nici o fiinţă cu sânge fierbinte în vene nu poate 
rămâne mut în faţa unui asemenea „martor mincinos”! 

Şi când mă gândesc că mii ar putea citi acest articol dezgustător şi că, poate, au simţit cum le 
creşte indignarea în inimi contra femeii care, aparent, era prietena lor ce le acceptase ospitalitatea 
neprecupeţită şi generoasă, iar apoi a putut să se exprime atât de dispreţuitor şi duşmănos despre ei, aş 
putea plânge de mânie şi mâhnire. 

Dacă pot fi acuzată de ceva este că am văzut America şi pe americani cu ochelari excesiv de 
trandafirii. Atât eram de îndrăgostiţi de toate lucrurile americane încât, când am venit acasă, copiii 
mei şi cu mine trebuia să fim atenţi să nu lăudăm totul prea mult de teamă că admiraţia noastră ar 
părea o critică a lucrurilor de acasă. 

Motivul pentru care acest articol este în stare să-mi determine o justificată mânie este că, aparent, 
mă face să critic şi să ridiculizez tocmai acele lucruri care îmi erau cele mai simpatice. „O ţară a 
umorului vulgar!” în vreme ce copiii şi cu mine ne simţeam, dimpotrivă, cu totul în largul nostru într-o 
mulţime americană! Ne-au plăcut bunele şi prieteneştile glume pe care le schimbam între noi, chiar dacă 
uneori erau întrucâtva deconcertante – şi peste tot unde am mers ne-am simţit bine şi fericiţi. 

Şi mai presus de orice îmi displace dispreţul pe care se presupune că l-am exprimat faţă de 
poliţia americană! În vreme ce poliţia a fost unul din lucrurile pe care l-am admirat cel mai mult; 
minunata lor eficienţă, umorul lor neabătut, felul cum se purtau cu mulţimile, energic, dar fără a 
deveni vreodată brutali sau irascibili. Fiul meu Nicky admira atât de mult poliţia americană încât 
devenise o glumă permanentă! 
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Tot timpul în lunga mea excursie, oriunde am mers, poliţiştii ne simţeau ca nişte prieteni personali. 
Cât de des nu am vorbit şi nu am râs cu ei când mergeau în goană alături de noi pe 

motociclete. Ne amintim de chipurile lor şi de fiecare mică glumă care a fost schimbată între noi. 
Mai ales îmi amintesc de unul, cred că era în Portland, care fluiera tot timpul ca o pasăre 

indiferent cu ce viteză mergeam sau cât de compacte erau mulţimile. 
Şi acea ultimă zi, la Oyster Bay, când tânărul Leeds ne-a luat în barca sa cu motor de curse, nu 

i-am rugat pe poliţişti să vină cu noi, nu pentru că aveam nevoie de protecţie, ci pentru că dorisem să 
împărţim distracţia cu ei. 

Nu! Tu, neştiutul meu duşman care ai scris acel articol abominabil – te rog, ia-ţi minciunile 
înapoi, va fi mai mult decât dorinţa ta vicioasă de distrugere ca să-mi smulgă din inimă amintirea 
fericită a vizitei mele în America şi, dacă îi judec bine pe americani, dragostea lor pentru adevăr şi 
dreptate este suficient de puternică pentru a nu permite ca aceste neadevăruri să învenineze şi să 
nimicească o prietenie care este bazată, sper, pe fundaţii nu atât de uşor de dărâmat. 

Şi aceasta, ca ultim protest. 
Legaţia mea a făcut tot ce a putut pentru a mă ajuta în sarcina ce o aveam. Nu a fost uşor nici 

pentru ei, nici pentru mine pentru că ne aflam într-o lume străină, dar niciodată nu a ieşit din gura mea 
vreun cuvânt critic sau vreo plângere contra lor, iar când m-am întors acasă întreaga Românie a fost 
plină de mândrie de felul cum Regina lor fusese primită peste ocean. 

Nu am putut da frâu liber unei zgomotoase bucurii publice din tristul considerent pe care îl 
cunoaşteţi59, dar în tot timpul acestei ierni neliniştite l-am amuzat pe Rege cu poveştile vesele pe care 
le-am adus din America pe care el nu se sătura să le asculte şi, adesea, spunea, cu un zâmbet: „Mă 
tem că la toţi trei vă este dor de Lumea Nouă! Ce mare păcat a fost că, din cauza mea, a trebuit să vă 
scurtaţi călătoria cu trei săptămâni.”  

Pentru că aşa a fost totdeauna el, Regele României, omul cel mai puţin egoist, bucurându-se că 
alţii s-ar putea bucura de ceea ce lui, personal, îi era refuzat. 

Maria 

Scrisoare de indignare scrisă bătrânului d.? [Barron] din cauza unui articol odios care a fost 
publicat în câteva ziare americane după vizita mea în America, declarând, în cel mai dezgustător mod, 
că am criticat şi am ponegrit totul în America. Indignarea mea nu a cunoscut limite, iar aceasta este 
scrisoarea de protest pe care am scris-o în cuvintele cele mai tari pe care am îndrăznit să le folosesc. 

(A.N.I.C., Fond Casa Regală, Regina Maria, Personale, dosar III/9/1926 f. 124–127, 323) 

THE  CONCLUSION  OF  QUEEN  MARIE’S  VISIT  TO  AMERICA 

Abstract 

In 1926, Queen Marie of Romania paid a private visit to the United States of 
America. She landed on 18 October in New York Harbor. During her five-week 
stay in America, Queen Marie travelled extensively from East to West visiting 
New York City and Washington, D.C.; Mount Vernon, Virginia; Annapolis and 
Baltimore, Maryland; Philadelphia, Pennsylvania; West Point, Albany, Utica, 
Syracuse, and Buffalo all in New York State; Niagara, Toronto, Montreal, Ottawa, 
Winnipeg, Vancouver in Canada; Minneapolis and St. Paul, Minnesota; Fargo, 
 

59 Este vorba de boala Regelui Ferdinand. 



 Adrian-Silvan Ionescu 24 478 

Valley City, Bismarck, Mandan and Medora, North Dakota; Spokane, Goldendale, 
Seattle, Tacoma, Blaine, Bellingham and Burlington, Washington; Portland, 
Oregon; Helena, Glacier National Park, Great Falls, Billings, Montana; Casper, 
Wyoming; Denver, Colorado; Kansas City and St. Louis, Missouri; Springfield and 
Chicago, Illinois; Indianapolis, Indiana and Louisville, Kentucky. 

Although the conclusion of her trip was scheduled for 11 December, the 
journey was cut short by the worrisome news of King Ferdinand’s aggravated 
illness. With still three weeks ahead, in which she was expected to visit Detroit, 
Cincinnati, Cleveland and Pittsburgh, where most of the Romanian communities 
were concentrated, Queen Marie had to give up her program and return home. 
Saddened to leave a place she loved, on 24 November she sailed to Europe on 
board the British ship “Berengaria.”  

King Ferdinand met her at the railway station in Bucharest. Queen Marie was 
astonished seeing his pale face which was the unequivocal sign of his illness, even 
though he was joyous and talkative. “This is the worst news written on his face,” 
wrote the queen in her diary.  

After her return to Romania, she received many letters from America, some 
eulogizing the noble visitor, others criticizing her. A journalist from Chicago, 
Julius Klein sent two kind letters but in the third one he made apologies for and 
expressed his indignation about an anonymous article criticizing the queen’s 
supposed contemptuous attitude towards America and its people which had 
appeared in the “Herald-Examiner.” Queen Marie was so enraged with that 
outrageous act of falsification that she wrote a harsh answer to the anonymous and 
perfidious attacker. “If I can be accused of anything, it is of having seen America 
and the Americans with over-rosy spectacles,” was her statement in that article 
which was sent for publication to Clarence Barron, the influential owner of “Wall 
Street Journal,” whom she had met and befriended on board the “Berengaria.” 
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HOLOCAUSTUL  ÎN  UNGARIA.  STUDIU  DE  CAZ:  
UCRAINA  SUBCARPATICĂ  ŞI  GHETOUL  DIN  MUNKÁCS  (II) 

OTTMAR  TRAŞCĂ 

V. GHETOIZAREA  EVREILOR  DIN  UCRAINA  SUBCARPATICĂ 

După crearea cadrului legislativ, se putea trece la următoarea etapă, cea a 
ghetoizării. La 12 aprilie 1944 Consiliul de Miniştri a declarat – în urma solicitării 
formulate în acest sens de germani – Ucraina Subcarpatică şi Transilvania de Nord 
drept zone de operaţii militare1, ceea ce oferea încă un pretext convenabil 
autorităţilor în vederea internării evreilor în ghetouri şi lagăre. În plus, competenţele 
autorităţilor administrative erau astfel diminuate, sporind în schimb atribuţiile 
organelor de siguranţă publică (Jandarmerie, Poliţie) care urmau să execute inclusiv 
internarea evreilor în ghetouri şi lagăre. Planul conceput de tandemul Eichmann-
Endre în vederea ghetoizării şi deportării evreilor cuprindea 4 faze: 

1) adunarea evreilor din sate şi oraşele mai mici şi plasarea lor provizorie în 
sinagogi şi clădiri aparţinând comunităţilor evreieşti locale; 

2) după confiscarea obiectelor de valoare şi a sumelor de bani aflate asupra 
evreilor, aceştia urmau să fie transferaţi în ghetourile situate, de regulă, în oraşele 
reşedinţe de judeţ învecinate; 

3) evreii din oraşe urmau, de asemenea, să fie strânşi şi transferaţi în zone 
special amenajate – ce aveau să servească drept ghetouri –, care trebuiau să fie 
izolate total faţă de restul oraşului. În unele oraşe ghetoul avea să fie amplasat în 
cartierul evreiesc, în altele în întreprinderi, fabrici de cărămidă sau sub cerul liber; 

4) evreii urmau să fie concentraţi în centre ce dispuneau de staţii de cale 
ferată corespunzătoare, pentru a putea fi îmbarcaţi rapid în vagoane şi transportaţi 
spre lagărele de exterminare2.  

În vederea transpunerii în practică a acestui plan în regiunile vizate, 
comandoul Eichmann avea să colaboreze strâns cu un comandament maghiar de 
 

1 Magyar Országos Levéltár Budapest (în continuare: MOL), K 27, Minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek, 260 doboz, stenograma şedinţei Consiliului de Miniştri din 12.04.1944. 

2 Randolph L. Braham, A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon, vol. I, ed. a 2-a 
rev. şi adăug., Budapest, 1997, p. 557–558.  

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 479–518 
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„deiudaizare”, aflat sub conducerea locotenent-colonelului de jandarmi Ferenczy 
László, din care mai făceau parte procurorul Meggyessy Lajos, Zöldi Márton 
(ofiţerul de legătură între această unitate şi Adolf Eichmann), Hain Péter (şeful 
Poliţiei politice), Koltay László (adjunctul lui Hain), căpitanul de Jandarmerie 
Lulay László, precum şi comandanţii districtelor de Jandarmerie printre care 
coloneii Tölgyessy Győző, Paksy-Kiss Tibor, Sellyey Vilmos şi Péterffy Jenő3. În 
mărturiile ulterioare Ferenczy a încercat să diminueze implicarea sa şi a 
comandamentului pe care îl coordona în evenimente, arătând că misiunea sa a 
constat doar în supervizarea operaţiunii de internare a evreilor în ghetouri şi lagăre, 
respectiv în centralizarea datelor primite de la organele executive subordonate 
implicate în ghetoizare şi transmiterea acestora către eşaloanele superioare din 
Budapesta. În acest sens, Ferenczy afirma următoarele în cadrul interogatoriului 
său din 9 noiembrie 1945: „[…] Sarcina mea a constat în centralizarea rapoartelor 
şi a evenimentelor şi înaintarea lor către superiori. Am raportat cu privire la 
cazurile mai speciale. Îmi amintesc faptul că în cursul primei mele şederi la 
Munkács nu am adoptat măsuri speciale. Am supravegheat executarea, respectiv 
am dispus supravegherea acţiunii [de ghetoizare – n.n.] prin intermediul organelor 
aflate în subordinea mea”4. Afirmaţiile lui Ferenczy sunt contrazise însă atât de 
documentele de arhivă – îndeosebi de rapoartele sale de situaţie adresate lui Baky 
şi Endre5 –, cât şi de mărturiile unora dintre colaboratorii săi apropiaţi ce relevă 
rolul cheie jucat de Ferenczy în implementarea măsurilor îndreptate împotriva 
evreilor, zelul şi duritatea manifestate în această privinţă, precum şi prerogativele 
largi şi încrederea de care se bucura din partea lui Endre. Vom cita în acest sens 
mărturia elocventă a căpitanului de jandarmi (ulterior Hauptsturmführer SS) Zöldi 
Márton: „[…] Este incontestabil faptul că din partea maghiară el [Ferenczy – n.n.] 
a cond us şi coordonat la faţa locului – până la cele mai mici detalii – întreaga 
acţiune [de ghetoizare a evreilor – n.n.]. Îmi susţin această afirmaţie după cum 
urmează. Acţiunea începea pe teritoriul unui corp de armată cu o conferinţă în 
oraşul reşedinţă de judeţ, unde cu acest prilej erau convocaţi toţi subprefecţii, 
primarii, respectiv conducătorii Poliţiei, Jandarmeriei, instituţiilor financiare, 
fiscului, într-un cuvânt toate personalităţile de frunte din acel judeţ. În cadrul 
 

3 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, ed. a 2-a, Budapest, 1948, p. 101; Randolph L. 
Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 556–557. 

4 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Budapest (în continuare: ÁSZTLB), V–79348, 
Ferenczy László per, f. 129, interogatoriul lui Ferenczy László din 9 noiembrie 1945; f. 164, 
interogatoriul lui Ferenczy László din 2 februarie 1946; Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, 
Molnár Judit, Budapest, 1994, p. 217–218, mărturia lui Ferenczy László din 22 decembrie 1945.  

5 ÁSZTLB, V–79348, Ferenczy László per, f. 275–277, 279–282, 284–285, 287–289,  
290–291, 295–296, 299, 319–320, 321–323, rapoartele de situaţie înaintate de locotenent-colonelul de 
jandarmi Ferenczy László către Ministerul de Interne; publicate în vol. Az Endre-Baky-Jaross per,  
ed. Karsai László, Molnár Judit, nota nr. 49, p. 497–522. 
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acestor conferinţe, la care era prezent de fiecare dată inclusiv secretarul de stat 
Endre, locotenent-colonelul Ferenczy era referent şi cu aceste ocazii transmitea 
celor prezenţi instrucţiunile sale detaliate – ce nu figurau în textul dispoziţiei de 
bază – şi prezenta experienţele acumulate până la acea dată. Transmiterea acestor 
instrucţiuni către autorităţile, respectiv persoanele prezente avea loc sub formă de 
ordine. După transmiterea instrucţiunilor secretarul de stat Endre confirma cele 
spuse de Ferenczy şi atrăgea atenţia tuturor celor prezenţi că în cazul în care cineva 
nu ar proceda în conformitate cu cele spuse de Ferenczy, atunci respectivul urma să 
aibă de-a face cu el, personal. De aici toţi cei prezenţi erau informaţi că în ce 
priveşte partea maghiară conducătorul responsabil [al acţiunii de ghetoizare – n.n.] 
este locotenent-colonelul Ferenczy. În ce măsură era împuternicit Ferenczy pentru 
adoptarea tuturor deciziilor este evidenţiat de faptul că îşi prezenta rapoartele 
întotdeauna după consumarea evenimentelor şi în acestea raporta doar cu privire la 
măsurile deja înfăptuite şi nu cred că a existat vreun caz în care să fi cerut în 
prealabil [aprobarea – n.n.] pentru o decizie. […] după cum se poate constata din 
cele prezentate anterior, întreaga conducere [a acţiunii de ghetoizare – n.n.] s-a 
aflat peste tot în mâna locotenent-colonelului Ferenczy şi acest fapt era cunoscut atât  
de autorităţi, cât şi de persoanele cu funcţii administrative. Secretarul de stat Endre a 
oferit întotdeauna sprijin atât persoanei, cât şi măsurilor sale”6. Printre activităţile 
dispuse şi coordonate de Ferenczy în cursul operaţiunilor de ghetoizare şi deportare 
Zöldi Márton a enumerat următoarele: 1) mobilizarea conducerii evreieşti şi 
asigurarea efectivelor de jandarmi necesare în vederea desfăşurării ghetoizării;  
2) desemnarea locaţiei lagărelor de internare şi a ghetourilor; 3) pregătirea 
garniturilor de tren şi a efectivelor de pază necesare îmbarcării evreilor; 4) deportarea 
inclusiv a persoanelor exceptate, a evreilor din detaşamentele de lucru, a bolnavilor 
şi copiilor; 5) transpunerea în practică într-o manieră strictă şi precisă a ghetoizării şi 
deportării. Deşi Ferenczy nu a participat personal la îmbarcarea evreilor în trenuri, 
operaţiunile s-au desfăşurat întotdeauna în conformitate cu instrucţiunile sale. Iar 
duritatea de care a dat dovadă este reflectată inclusiv de comportamentul manifestat 
faţă de evreii internaţi de către jandarmi şi poliţişti. Percheziţionarea femeilor în 
căutarea obiectelor preţioase ascunse, refuzul de a transporta la staţiile de îmbarcare 
bagajele de 50 kg – permise de autorităţi – ale evreilor în vârstă, îmbarcarea evreilor în 
trenuri fără a se ţine cont de starea vremii (caniculă), de vârstă (copii, persoane în 
vârstă), fără apă suficientă, fără instalaţii sanitare, închiderea ermetică a vagoanelor, 
schimbarea din funcţie a comandanţilor de Jandarmerie ce manifestau un 
comportament uman faţă de evrei etc., toate aceste măsuri au fost aplicate în urma 
dispoziţiilor primite de la locotenent-colonelul de jandarmi Ferenczy László7.  
 

6 ÁSZTLB, V–79348, Ferenczy László per, f. 122–123, mărturia lui Zöldi Márton din  
5 noiembrie 1945. 

7 Ibidem, mărturia lui Zöldi Márton din 5 noiembrie 1945; Az Endre-Baky-Jaross per,  
ed. Karsai László, Molnár Judit, p. 252–254, mărturia lui Zöldi Márton din 27 decembrie 1945. 
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Referitor la momentul intrării în acţiune a comandamentului condus de 
locotenent-colonelul de jandarmi Ferenczy László, istoriografia a prezentat mai 
multe variante. Istoricul Randolph L. Braham susţine – fără a cita surse în sprijinul 
afirmaţiei sale, dar preluând în fapt datele furnizate de Lévai Jenő8 – că „În 
momentul începerii operaţiunilor antievreieşti [16 aprilie 1944 – n.n.] Ferenczy şi 
comandamentul său de deiudaizare au sosit la Munkács, centrul teritorial al 
campaniei de strângere şi deportare a evreilor, pentru a prelua conducerea 
[operaţiunilor – n.n.]”9. În schimb, Christian Gerlach şi Aly Götz afirmă în mod 
eronat că Ferenczy şi-a început activitatea abia la 3 mai 194410, citând în acest sens 
rapoartele de situaţie întocmite de acesta şi înaintate Ministerului de Interne. 
Eroarea se datorează faptului că rapoartele în cauză nu se referă la perioada 
petrecută şi măsurile adoptate de locotenent-colonelul Ferenczy la Munkács în 
cursul lunii aprilie, ci doar la implicarea sa în evenimente începând cu luna mai 
1944 (debutul operaţiunilor de ghetoizare şi deportare din Transilvania de Nord). În 
realitate, documentele de arhivă contrazic ambele versiuni şi arată că Ferenczy a 
sosit la Munkács încă în cursul zilei de 12 aprilie 1944. În istoriografie s-a susţinut 
că în această zi a avut loc la Munkács o conferinţă întrunită la iniţiativa secretarului 
de stat Endre, la care au participat reprezentanţii autorităţilor administrative şi 
executive locale ce urmau să ia parte la acţiune – potrivit afirmaţiilor lui Randolph 
L. Braham la întrunire a fost prezent şi Endre, deşi nu există nicio dovadă 
documentară în acest sens11. Conferinţa ar fi avut menirea de a informa pe cei 
prezenţi cu privire la instrucţiunile emise de Baky, stabilirea locaţiilor ghetourilor 
şi lagărelor de internare, constituirea comisiilor care urmau să ia parte la acţiunea 
de adunare a evreilor şi a echipelor ce trebuiau să identifice, inventarieze şi să preia 
bunurile acestora12. Sursele arhivistice consultate de noi indică însă o altă 
desfăşurare a evenimentelor şi ne relevă faptul că în data de 12 aprilie 1944 au avut 
loc nu una, ci două conferinţe consacrate iminentei acţiuni de ghetoizare.  

În prealabil, la 11 aprilie avusese loc la Ungvár o primă întrunire prezidată de 
guvernatorul Ucrainei Subcarpatice – Tomcsányi Pál Vilmos –, la care au fost 
prezenţi consilierul ministerial Halász Géza, comisarii de Poliţie Thurzó György şi 
Meskó Zoltán, generalul-maior Álgya Papp Zoltán, locotenent-colonelul de 
jandarmi Pálffy Sándor şi căpitanul de jandarmi Záhonyi şi care a dezbătut 
măsurile necesare în vederea concentrării evreilor. Cei prezenţi au căzut de acord 
că acţiunea de strângere, transportare şi plasare a populaţiei evreieşti în ghetouri şi 
 

8 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 101. 
9 Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 564.  
10 Christian Gerlach, Götz Aly, Az utolsó fejezet. Reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók 

legyilkolása 1944/1945, Budapest, 2005, p. 218. 
11 Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 563. 
12 Ibidem, p. 563; Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás. A magyar zsidók gazdasági 

megsemmisitése, Budapest, 2005, p. 123.  



5 Holocaustul în Ungaria 

 

483 

lagăre de concentrare să fie realizată de Jandarmerie şi Poliţie potrivit ordinelor 
primite, în timp ce pentru inventarierea şi confiscarea bunurilor evreieşti 
guvernatorul avea să emită dispoziţia nr. 162/1944 biz.13 Dispoziţia emisă în  
12 aprilie – ce relua în esenţă prevederile dispoziţiei nr. 6163 din 7 aprilie – 
permitea evreilor să ia doar o cantitate limitată de alimente, suficientă pentru  
14 zile şi un bagaj nu mai mare de 50 kg14. În comunele şi satele cu populaţie 
evreiască, autorităţile trebuiau să constituie comisii formate din notabilităţi, 
învăţători şi alte persoane corespunzătoare, ce aveau menirea de a oferi ajutor 
jandarmilor şi poliţiştilor. Valorile şi sumele de bani erau inventariate şi predate pe 
bază de proces-verbal autorităţilor, urmând ca în termen de 3 zile să fie depuse la 
filiala din Munkács a Băncii Naţionale Maghiare. Magazinele şi casele evreilor 
urmau să fie închise şi sigilate, iar cheile predate autorităţilor. Animalele şi 
nutreţurile aflate în proprietatea evreilor urmau să fie valorificate de autorităţi în 
vederea aprovizionării armatei sau a populaţiei locale, iar sumele rezultate se 
depuneau de asemenea în filiala Băncii Naţionale din Munkács. Surplusul de 
animale se împărţea locuitorilor în funcţie de contribuţia lor la aprovizionarea 
armatei şi a localităţii. Bunurile evreilor plecaţi, precum şi bunurile rămase erau 
administrate de către sedriile orfanale prin intermediul administratorilor numiţi în 
acest scop. Nu în ultimul rând, dispoziţia prevedea obligativitatea participării 
corpului didactic în acţiunea de concentrare a evreilor şi interzicea populaţiei 
creştine – sub ameninţarea aplicării unor sancţiuni drastice – preluarea spre 
păstrarea sau cumpărarea de bunuri de la populaţia evreiască15.  

În aceeaşi zi, 12 aprilie, Ferenczy a sosit la Munkács şi a convocat o întrunire 
cu autorităţile civile şi comandanţii Jandarmeriei, respectiv Poliţiei pentru ora 12 
pentru a comunica detaliile operaţiunii îndreptate împotriva populaţiei evreieşti16. 
Dintr-o eroare de comunicare, consilierul ministerial Halász Géza şi locotenent-
colonelul de jandarmi Meskó – persoana care a remis invitaţia – au înţeles că 
întrunirea urma să se desfăşoare la ora 15, dar în momentul sosirii la Munkács 
întâlnirea se încheiase deja, iar reprezentanţii Jandarmeriei şi Poliţiei plecaseră de 
asemenea. Ca urmare, Ferenczy şi procurorul Meggyessy Lajos au stabilit o nouă 
 

13 MOL, K 774, 1944, însemnarea din 17 aprilie 1944 a consilierului ministerial Halász Géza.  
14 Ibidem, dispoziţia nr. 162/1944 biz. sz. din 12 aprilie 1944 cu privire la stabilirea 

domiciliului evreilor, semnată Halász. 
15 Ibidem.  
16 Deşi nu există un document oficial care să consemneze cele discutate în cadrul acestei 

conferinţe, din mărturia primarului oraşului Kosice – dr. Pohl Sándor –, prezent la întâlnire, reiese 
faptul că subiectul principal l-a constituit ghetoizarea evreilor. Potrivit mărturiei primarului Pohl, 
procurorul Meggyessy le-a atras atenţia că „[…] evreimea va fi mutată în ghetouri. Această mutare va 
cuprinde două faze. Iniţial evreimea din mediul rural va fi adusă în oraşe, respectiv în reşedinţele de 
judeţ, iar apoi evreii din oraşe vor fi transferaţi într-un anumit loc ce va servi ca ghetou. […] Pentru  
a-şi continua traiul acolo”. Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, Molnár Judit, p. 269, 
mărturia dr. Pohl Sándor din 27 decembrie 1945.  
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întâlnire pentru ora 16, în cadrul căreia cei prezenţi au analizat prevederile dispoziţiei 
nr. 6163/1944 şi maniera ei de implementare17. De asemenea, Ferenczy şi 
Meggyessy au adus la cunoştinţa lui Halász detaliile planului ce prevedea că „în 
termen de o săptămână, începând cu data de 16 aprilie (s.n.), toţi evreii din Ucraina 
Subcarpatică trebuie concentraţi şi transportaţi, şi anume cei din judeţul Ung în 
oraşul Ungvár, cei din judeţul Bereg în oraşul Munkács (s.n.) – cu excepţia evreilor 
din plasa Ilosva ce vor fi concentraţi în oraşul Beregszász – evreii din plasele Huszt 
şi Ökörmező în oraşul Huszt, iar evreii din plasele Taracvőlgy şi Rahó în oraşul 
Mátészalka”18. Aşadar, acest document ne dezvăluie două chestiuni extrem de 
importante, respectiv data începerii ghetoizării şi locaţiile unde aveau să fie internaţi 
evreii. Chiar dacă dispunem de rapoarte ale Jandarmeriei care indică ziua de  
15 aprilie drept dată a începerii acţiunii de ghetoizare19, putem afirma cu certitudine 
că operaţiunea a debutat în prima zi a sărbătorii Paştelui, 16 aprilie 1944. Acest 
termen este confirmat şi de alte surse maghiare sau germane. De exemplu, dispoziţia 
nr. 6163/1944 din 7 aprilie 1944 conţine următoarea adnotare scrisă cu cerneală în 
dreptul primului paragraf: „16.ora 0”, cu alte cuvinte aplicarea era prevăzută pentru 
data de 16 aprilie, ora 020. Inclusiv în raportul adresat Berlinului la 23 aprilie 1944, 
ministrul plenipotenţiar german Edmund Veesenmayer afirma că „operaţiunile de 
ghetoizare au început în regiunea Ucrainei Subcarpatice în 16 aprilie”21. 

Evreii din Ucraina Subcarpatică au aflat încă din data de 10 aprilie că 
autorităţile pregătesc aplicarea unor noi măsuri îndreptate împotriva lor, întrucât au 
fost informaţi că în curând vor trebui să alcătuiască „comitete evreieşti”. În această 
zi colonelul de Jandarmerie Tölgyessy Győző a dat instrucţiuni verbale autorităţilor 
în vederea anunţării următoarelor dispoziţii: „1) Evreul nu poate primi cartelă 
pentru untură. În măsura în care aceasta s-a distribuit în prealabil, pentru o perioadă 
mai îndelungată, atunci ea trebuie restituită. 2) Evreilor trebuie să li se retragă toate 
 

17 MOL, K 774, 1944, adresa nr. 162/1944 biz. sz. din 13 aprilie 1944 trimisă de consilierul 
ministerial Halász Géza ministrului de Interne Jaross Andor.  

18 Ibidem, însemnarea din 17 aprilie 1944 a consilierului ministerial Halász Géza. 
19 Astfel, într-un raport sinteză al Jandarmeriei maghiare din 30 mai 1944 cu privire la „mutarea 

evreilor în ghetouri” se afirmă următoarele cu privire la concentrarea şi internarea evreilor din Ucraina 
Subcarpatică: „Pe baza dispoziţiei nr. 6163/res. 1944 – BM. emisă în 7 aprilie 1944 în chestiunea 
stabilirii domiciliului evreilor, pe teritoriul districtului Kosice al Jandarmeriei şi în oraşele de pe acest 
teritoriu, concentrarea evreilor a început în zorii zilei de 15 aprilie. Cei aproximativ 195.000 <evrei> au 
fost internaţi în lagărele de concentrare înfiinţate în Munkács, Ungvár, Varjulápos şi Beregszász, 
respectiv în ghetourile stabilite în Huszt, Sighetul Marmaţiei, Kosice, Mátészalka, Nyíregyháza, 
Nagyszőllős, Sátoraljaújhely, Kisvárda şi Beregszász”. Idem, K 148, 1200 csomó, raportul nr. 8929/B. 
Kt. 1944 din 30.05.1944 cu privire la „Mişcările evreieşti. Mutarea evreilor în ghetouri”.  

20 Karsai László, A Holokauszt utolsó fejezete, în „Beszélő”, X, 2005, nr. 10, p. 82.  
21 The Destruction of Hungarian Jewry. A Documentary Account, ed. Randolph L. Braham, 

vol. I, New York, 1963, doc. nr. 145, p. 356; A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai 
iratok Magyarországról 1933–1944, ed. Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Loránt, Juhász 
Gyula, Budapest, 1968, doc. nr. 646, p. 836.  
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autorizaţiile de funcţionare industriale, exceptând cazurile în care într-o comună nu 
există un industriaş creştin în acelaşi domeniu. 3) Din toate bibliotecile publice vor fi 
eliminate imediat lucrările aparţinând autorilor evrei. 4) Magazinele evreieşti trebuie 
marcate cu steaua galbenă sau se va afişa în locurile vizibile inscripţia «Magazin 
evreiesc». 5) În fiecare comună în care locuiesc evrei trebuie constituite comitetele 
evreieşti şi acestea vor fi responsabile pentru comportamentul manifestat de 
populaţia evreiască. 6) Fiecare evreu care a împlinit vârsta de 6 ani este obligat să 
poarte steaua galbenă în partea de sus a îmbrăcăminţii. Dacă evreul nu dă curs 
prevederilor acestei dispoziţii, va fi arestat imediat de către Jandarmerie”22. 
Atmosfera apăsătoare existentă în cadrul populaţiei evreieşti din Ucraina 
Subcarpatică – şi nu numai – în urma avalanşei de măsuri discriminatorii intrate în 
vigoare după ocupaţia militară germană şi venirea la putere a guvernului Sztójay a 
fost şi mai mult accentuată ca urmare a dispoziţiilor prezentate anterior. Temerile 
sumbre nutrite de evrei cu privire la soarta lor aveau să se adeverească foarte curând.  

Campania îndreptată împotriva populaţiei evreieşti a început, aşa cum era 
planificat, în dimineaţa zilei de 16 aprilie, prin concentrarea evreilor din satele şi 
comunele din Ucraina Subcarpatică. Jandarmii şi poliţiştii i-au trezit cu brutalitate 
din somn, în zorii zilei, le-au acordat de regulă un răgaz de 5–15 minute pentru a 
împacheta lucrurile şi alimentele necesare şi i-au transportat ulterior în sinagogile 
locale, unde autorităţile au confiscat sumele de bani, bijuteriile şi obiectele de 
valoare aflate asupra lor. Evreii adunaţi în sinagogi au fost în scurt timp transportaţi 
şi internaţi în lagărele şi ghetourile înfiinţate în Munkács, Ungvár, Beregszász, 
Huszt, Kosice, Mátészalka, Nagyszőllős, Sátoraljaújhely, Sighetul Marmaţiei şi 
Beregszász23. În timpul transportului spre locurile de internare, jandarmii şi 
poliţiştii au manifestat în multe situaţii un comportament abuziv faţă de evrei, fapt 
ce l-a determinat pe generalul-maior Álgya Papp Zoltán să reclame atitudinea 
acestora şi să-i ameninţe cu sancţiuni. Urmarea a fost schimbarea sa din funcţie în 
48 de ore şi rechemarea de pe front a predecesorului său, generalul Fehér Géza, 
care avea să acţioneze mult mai „energic” în chestiunea evreiască24, rezultatul fiind 
internarea, în perioada 16–26 aprilie 1944, a unui număr de aproximativ 195.000 
de evrei în ghetourile şi lagărele de concentrare amintite anterior25. Populaţia 
 

22 MOL, K 774, 1944, raportul nr. 1880/1944 din 1.04.1944 al primpretorului din Nagyberezna 
către conducătorul Delegaţiei Administraţiei Publice din Ung, semnat Hegedűs; Karsai László, 
Zsidósors Kárpátalján 1944-ben, în „Múlt és jövő”, Budapest, 1991, nr. 3, p. 62.  

23 MOL, K 148, 1200 csomó, raportul nr. 8929/B. Kt. 1944 din 30.05.1944 cu privire la 
„Mişcările evreieşti. Mutarea evreilor în ghetouri”; Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, 
p. 564; Haraszti György, Kárpáti rapszódia. A szegénységből a gettóba, în „História”, Budapest, 
XXVI, 2004, nr. 2–3, p. 26; Nagy Ferenc, „Ide többé vissza nem jönnek …”. Holokauszt Szabolcs, 
Szatmár és Bereg megyékben, ibidem, p. 29.  

24 R. Vozáry Aladár, Így történt! 1944. Március 19. – 1945. Január 18., Budapest, 1945, p. 23–24; 
Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 102. 

25 MOL, K 148, 1200 csomó, raportul nr. 8929/B. Kt. 1944 din 30.05.1944 cu privire la 
„Mişcările evreieşti. Mutarea evreilor în ghetouri”.  
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evreiască luată prin surprindere nu a manifestat rezistenţă, astfel că autorităţile 
germane şi maghiare au putut raporta cu satisfacţie că acţiunea de ghetoizare a 
decurs în mod „reibungslos”26.  

Deşi autorităţile au „sigilat” ulterior locuinţele evreieşti şi au întocmit 
inventare cu privire la bunurile aflate în acestea, totuşi aceste măsuri nu au putut 
opri întru totul jafurile petrecute în locuinţele părăsite. În fapt, soarta bunurilor 
evreieşti a reprezentat una din problemele principale cu care s-au confruntat 
autorităţile, mai ales că exista precedentul din august 1941, creat în urma deportării 
din Ucraina Subcarpatică în Kameneţ-Podolsk a unui număr de 18.000 de evrei cu 
„cetăţenie nesoluţionată”27, când locuinţele celor deportaţi au fost jefuite de populaţia 
locală. „Grija” manifestată de autorităţi faţă de bunurile populaţiei evreieşti explică 
prezenţa în Ucraina Subcarpatică a detectivilor din temutul departament de 
investigaţii judiciare al Centrului de Apărare Naţională (Államvédelmi Központ). 
Aceştia au fost trimişi de Baky şi Endre cu un scop precis, respectiv de a 
supraveghea comportamentul funcţionarilor publici, jandarmilor şi poliţiştilor ce 
urmau să participe la acţiune, respectiv preîntâmpinarea jefuirii bunurilor lăsate în 
urmă de către populaţia evreiască internată. Cu toate acestea, concentrarea într-un 
timp atât de scurt a unui număr considerabil de evrei, precum şi insuficienţa forţelor 
necesare preluării şi inventarierii bunurilor evreieşti au provocat dificultăţi majore 
administraţiei provinciei. Chiar dacă ghetoizarea evreilor urma să se desfăşoare pe 
baza celor stipulate în cadrul dispoziţiei nr. 6163/1944, în scurt timp autorităţile 
 

26 În acest sens consulul german la Kosice, Hans Joseph Matuschka, raporta la 23 aprilie 1944 
următoarele cu privire la desfăşurarea acţiunii de ghetoizare: „În 18 şi 19 ale lunii curente a avut loc 
în comitatele Abauj-Torna, Zemplén, Ung, Bereg, precum şi în întreaga regiune a Ucrainei 
Subcarpatice, evacuarea evreilor din zonele rurale şi transportarea lor în oraşe de către Jandarmerie şi 
Poliţie. Acţiunea s-a derulat, în general, fără incidente. Evreii, care trăiau în mediul rural ca birtaşi, 
proprietari de dughene sau arendaşi de moşii, au fost pretutindeni transportaţi în oraşele aflate în 
apropiere, unde s-au cazat în mod provizoriu la alţi evrei. Unele dificultăţi au rezultat acolo unde au 
existat arendaşi evrei şi în urma acţiunii fulgerătoare livrările de lapte către oraşe ori lucrările agricole 
au fost pentru scurtă durată dereglate. Momentan creează de asemenea dificultăţi chestiunea 
inventarului agricol al arendaşilor evrei, deoarece majoritatea proprietarilor – care şi-au încredinţat 
proprietăţile arendaşilor evrei spre administrare – nu dispun de mijloacele materiale necesare achitării 
contravalorii inventarului agricol. În unele proprietăţi agricole au fost preluate inclusiv părţi ale 
inventarului evreiesc – în calitate de avut evreiesc – totuşi, administraţia a luat măsuri ca activitatea să 
continue acolo unde s-au semnalat dereglări temporare”. The Destruction of Hungarian Jewry, ed. Randolph 
L. Braham, vol. I, doc. nr. 142, p. 352–353. 

27 În august 1941 guvernul maghiar condus la acea dată de Bárdossy Lászlő a decis deportarea 
unui număr de aproximativ 18.000 de evrei din Ucraina Subcarpatică, sub pretextul că cetăţenia lor 
era „nesoluţionată”. Majoritatea celor deportaţi a fost masacrată în Kameneţ-Podolsk de unităţile 
Einsatzgruppe D. Pentru deportarea din august 1941 v. MOL, K 774, 1941; Stark Tamás, 
Magyarország második világháborus embervesztesége, Budapest, 1989, p. 27–28; Majsai Tamás, A 
Kamenyec-Podolszkij-i deportálás, în „História”, 1994, nr. 7, p. 26–29; Haraszti György, Kárpáti 
rapszódia, p. 24–25; Ságvári Ágnes, Tanulmányok a magyarországi holokauszt történetéből, 
Budapest, 2002, p. 58–61. 
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civile, precum şi conducătorii Jandarmeriei şi Poliţiei au ajuns la concluzia că 
aplicarea ad litteram a dispoziţiei nr. 6163 era practic imposibilă28.  

Această constatare l-a determinat pe consilierul ministerial Halász Géza să 
atragă atenţia ministrului de Interne Jaross Andor că situaţia existentă la faţa 
locului impunea modificarea prevederilor dispoziţiei nr. 6163/1944 referitoare la 
preluarea şi valorificarea bunurilor evreieşti. În sprijinul afirmaţiei sale Halász 
arăta că: „Întrucât aproape întregul teritoriu al Ucrainei Subcarpatice este zonă 
operaţională unde unităţile mobilizate sau aflate în curs de mobilizare ale armatei 
ar putea avea nevoie de fiecare loc de cazare disponibil şi unde, în comunele 
evacuate până în prezent, armata a ocupat fiecare casă – inclusiv locuinţele 
evreieşti – este deci de la sine înţeles că armata va ocupa în primul rând locuinţele 
evacuate, deja sigilate, şi că astfel bunurile evreieşti aflate în aceste locuinţe nu vor 
putea fi protejate prin intermediul dispoziţiei ce prevede ca unitatea militară ce se 
cazează în acele case sau locuinţe să preia bunurile la sosire şi să le predea la 
plecare pe bază de proces-verbal. Pe de o parte inventarierea unui număr de 10.000 
de locuinţe evreieşti din Ucraina Subcarpatică nu poate fi realizată într-un timp 
scurt, pe de altă parte nu este vorba despre cazarea unor unităţi permanente, ci 
despre cazarea unor unităţi aflate în marş şi care se schimbă permanent”29. Prin 
urmare „grija” autorităţilor faţă de bunurile evreieşti era determinată inclusiv de 
temerea că ele vor fi însuşite sau distruse de unităţile armatei şi prin urmare nu vor 
putea fi valorificate pe deplin în favoarea statului. În consecinţă, concomitent cu 
adresa trimisă ministrului de Interne Jaross, consilierul ministerial Halász Géza a 
emis o dispoziţie către comandanţii Jandarmeriei prin care comunica modificările 
survenite în modalitatea de aplicare a prevederilor dispoziţiei 6163/1944 în sensul 
asigurării şi protejării bunurilor evreieşti rămase în urmă30. Două zile mai târziu, la 
Comisariatul de Poliţie Ungvár a avut loc o nouă consfătuire referitoare la 
modalitatea preluării bunurilor evreieşti. Cu acest prilej s-a căzut de acord asupra 
faptului că obiectele de valoare confiscate de la populaţia evreiască internată să fie 
 

28 MOL, K 774, 1944, adresa nr. 162/1944 biz. sz. din 13 aprilie 1944 trimisă de consilierul 
ministerial Halász Géza ministrului de Interne Jaross Andor.  

29 Ibidem.  
30 „[…] Ucraina Subcarpatică constituie o zonă operaţională, unde armata aflată în curs de 

mobilizare ar putea avea nevoie de fiecare spaţiu de încartiruire, astfel că prevederile dispoziţiei 
menţionate a Ministerului de Interne cu privire la închiderea şi sigilarea locuinţelor evreieşti nu ar 
putea fi aplicate întocmai, mai ales că în cursul expulzărilor de evrei din 1941 s-a constatat că în scurt 
timp locuinţele evreieşti – în pofida închiderii lor – au fost sparte şi jefuite de către populaţie, de 
aceea prevederile amintitei dispoziţii a Ministerului de Interne vor fi aplicate în sensul că bunurile 
mobile lăsate în urmă de evrei să fie – în măsura posibilităţilor – protejate şi asigurate. 

În consecinţă, în această privinţă am fost nevoit să procedez diferit faţă de prevederile 
menţionatei dispoziţii a Ministerului de Interne şi vă rog ca în această chestiune să transmiteţi 
subordonaţilor dumneavoastră din Ucraina Subcarpatică instrucţiunile corespunzătoare în vederea 
asigurării armoniei şi conlucrării cu autorităţile comunale. […]”. Ibidem, dispoziţia nr. 162/1944 biz. 
sz. din 13 aprilie 1944 trimisă de consilierul ministerial Halász Géza comandanţilor Jandarmeriei. 
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trimise comisiei de inventariere constituită sub conducerea procurorului Meggyessy 
Lajos ce urma să-şi desfăşoare activitatea la Munkács. În sensul acestei decizii, 
obiecte de valoare erau considerate: banii, aurul, argintul şi alte metale preţioase, 
pietrele preţioase, acţiunile, depunerile bancare, maşinile de scris, aparatele de 
fotografiat, ceasurile. În cadrul consfătuirii s-a luat, de asemenea, decizia ca obiectele 
de uz militar (schiuri, bocanci de schi, biciclete, binocluri, piele, autovehicule etc.) să 
fie adunate şi păstrate la posturile de jandarmi, iar materialele de croitorie valoroase 
să fie predate autorităţilor comunale spre depozitare şi păstrare31. Măsurile adoptate 
nu au stopat în totalitate jafurile, ceea ce l-a determinat pe consilierul ministerial 
Halász Géza să revină la 1 mai cu o nouă dispoziţie către autorităţile subordonate, în 
care – referindu-se la prevederile dispoziţiei nr. 162/1944 – releva că „în mai multe 
locuri s-a constatat că evreii şi-au înstrăinat bunurile”. În continuare el a solicitat 
autorităţilor administrative respectarea integrală a celor stipulate în dispoziţia 
amintită, iar sedriilor orfanale punerea sub sechestru a bunurilor evreilor plecaţi32. 
Prezentând şi analizând sumedenia de dispoziţii şi alte acte legislative sau 
administrative, emise atât de guvernul maghiar cât şi de autorităţile din Ucraina 
Subcarpatică, putem constata că eliminarea evreilor din viaţa publică nu era unicul 
obiectiv urmărit de autorităţile maghiare şi germane. În viziunea lor la fel de 
importantă era spolierea evreilor internaţi şi valorificarea bunurilor acestora prin 
intermediul unei campanii de jaf instituţionalizat. 

Acţiunea de concentrare şi ghetoizare a evreilor a fost îndeplinită de 
autorităţile maghiare, care au beneficiat de „sfaturile” venite din partea consilierilor 
germani din comandoul Eichmann deplasaţi la faţa locului, precum 
Hauptsturmführer-ul SS Theodor Dannecker ori Hauptsturmführer-ul SS Dieter 
Wisliceny. Documentele şi mărturiile atestă că Dannecker, Wisliceny şi ceilalţi SS-işti 
nu s-au limitat doar la „consiliere”, ci s-au implicat activ în aplicarea măsurilor 
antisemite. Deşi la conferinţa din Munkács din 12 aprilie 1944 s-a convenit că 
desemnarea amplasamentului ghetourilor şi lagărelor de internare revenea în 
sarcina primarilor33, totuşi există mărturii care arată faptul că alegerea locaţiilor s-a 
făcut în multe cazuri la sugestia consilierilor germani. De exemplu în Kosice, 
amplasamentul prevăzut de primarul dr. Pohl Sándor nu a fost acceptat de membrii 
comandoului Eichmann, aceştia propunând ca ghetoul să fie stabilit pe teritoriul 
fabricii de cărămidă din localitate34. De asemenea, ofiţerii SS din comandoul 
 

31 Ibidem, raportul nr. 244/kt. 1944 din 15 aprilie 1944 al districtului de Jandarmerie Kosice către 
subprefectul judeţului Ung; „Memorandumul oficial” din 15 aprilie 1944 întocmit de comandantul 
Comisariatului de Poliţie Ungvár; Karsai László, Zsidósors Kárpátalján 1944-ben, p. 62–63. 

32 MOL, K 774, 1944, dispoziţia nr. ad 162/1944 biz. sz. din 1 mai 1944 trimisă de consilierul 
ministerial Halász Géza autorităţilor administrative din Ucraina Subcarpatică; Karsai László, 
Zsidósors Kárpátalján 1944-ben, p. 63. 

33 Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, Molnár Judit, p. 269, mărturia dr. Pohl Sándor 
din 27 decembrie 1945.  

34 Ibidem.  
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Eichmann au fost prezenţi la întrunirile desfăşurate la Ungvár sau Munkács în care  
s-au discutat problemele derivate din ghetoizare, mai ales tratamentul evreilor, 
măsurile de siguranţă şi pază, confiscarea bunurilor ascunse de evrei în ghetouri etc. 
Astfel, documentele din arhivele maghiare cercetate de noi relevă faptul că Dieter 
Wisliceny a fost prezent la conferinţa ţinută la Ungvár în 15 aprilie 1944 în 
chestiunea aplicării prevederilor dispoziţiei nr. 6163/1944 şi preluării bunurilor 
evreieşti35 – la care ne-am referit anterior –, în timp ce Theodor Dannecker a luat 
parte la conferinţa întrunită tot la Ungvár după încheierea ghetoizării, mai precis la 
26 aprilie, în cadrul căreia s-au analizat problemele referitoare la aprovizionarea 
evreilor din ghetoul Ungvár, trierea elementelor suspecte, preluarea, inventarierea şi 
depunerea bunurilor deţinute de aceştia etc.36 În fine, există mărturii care atestă 
implicarea membrilor comandoului Eichmann în maltratarea, chiar asasinarea, 
evreilor internaţi – de exemplu în ghetoul Munkács37. Pe baza surselor documentare 
cercetate şi a mărturiilor existente putem afirma că, în cursul ghetoizării şi deportării 
evreilor din Ucraina Subcarpatică, Dieter Wisliceny a acţionat cu precădere în 
Munkács, în vreme ce Theodor Dannecker şi-a desfăşurat activitatea în Ungvár.  

În ce priveşte colaborarea dintre ofiţerii SS şi autorităţile maghiare, ea poate 
fi caracterizată drept strânsă, chiar „armonioasă”. Această din urmă constatare este 
ilustrată inclusiv de evenimente mai mult sau mai puţin curioase, precum cel 
petrecut la Ungvár. Astfel, în seara zilei de 17 aprilie 1944, primarul oraşului 
Ungvár, dr. Megay László, a informat Comisariatul de Poliţie din localitate că 
persoane necunoscute ar fi tras 5 focuri de revolver asupra locuinţei sale spărgând 
ferestrele. Megay a relatat incidentul inclusiv Hauptsturmführer-ului SS Theodor 
Dannecker, care, sub pretextul că în aceeaşi zi persoane necunoscute ar fi ucis un 
soldat german, a solicitat telefonic comisarului de Poliţie Thurzó György să 
dispună în dimineaţa zilei următoare arestarea a 100 de evrei de vază din Ungvár în 
vederea executării lor. Înainte de a da curs solicitării, comisarul de Poliţie a trimis 
la faţa locului detectivi pentru a investiga cele două cazuri reclamate. În urma 
cercetărilor efectuate la locuinţa primarului a reieşit că ferestrele au fost sparte cu 
pietre, iar pretinsul soldat german asasinat s-a dovedit a fi în realitate o femeie de 
moravuri uşoare, identificată în camera de baie a unei clădiri în care erau cazaţi 
poliţia de campanie şi militari germani. Mai mult, investigaţia a scos la lumină 
faptul că victima avea craniul sfărâmat de un glonţ ce a pătruns dinspre partea 
dreaptă, în timp ce revolverul cu care s-a tras cartuşul se afla … în mâna stângă! 
Comisarul de Poliţie Thurzó György a adus la cunoştinţa autorităţilor rezultatele 
 

35 La această conferinţă s-a mai decis, printre altele, că „transferarea evreilor în ghetouri 
trebuie să se încheie în 14 zile”. MOL, K 774, 1944, „Memorandumul oficial” din 15 aprilie 1944 
întocmit de comandantul Comisariatului de Poliţie Ungvár.  

36 Ibidem, raportul nr. 169/35–1944 biz. sz. din 27 aprilie 1944 adresat de comandantul 
Comisariatului de Poliţie Ungvár guvernatorului Ucrainei Subcarpatice. 

37 Christian Gerlach, Götz Aly, Az utolsó fejezet, p. 127.  
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cercetărilor şi a refuzat să îndeplinească ordinul cu privire la arestarea celor 100 de 
evrei, mai ales că Dannecker se afla la Ungvár, potrivit propriilor afirmaţii, doar în 
calitate de „observator şi consilier în chestiunile evreieşti”38. 

VI. SITUAŢIA  GHETOURILOR  ŞI  LAGĂRELOR  DE  CONCENTRARE  DIN  UCRAINA 
SUBCARPATICĂ.  ELABORAREA  ŞI  APLICAREA  PLANURILOR  DE  DEPORTARE  

ÎN  REICH 

În Ucraina Subcarpatică şi partea de nord-est a Ungariei – ce au constituit 
prima zonă în care autorităţile maghiare au înfăptuit concentrarea şi ghetoizarea 
evreilor – au funcţionat nu mai puţin de 13 lagăre de concentrare şi ghetouri39 – 
potrivit altor surse 1740 – majoritatea fiind amplasate pe teritoriul unor fabrici de 
cărămidă şi considerate de autorităţi drept soluţii tranzitorii41. În funcţie de datele 
oferite de literatura de specialitate, respectiv de sursele arhivistice, în măsura în 
care acestea ne-au stat la dispoziţie, situaţia numerică a evreilor internaţi se 
prezintă după cum urmează: 1) La Munkács au existat două ghetouri, în care 
potrivit datelor oferite de literatura de specialitate au fost internaţi aproximativ 
27.000 de evrei42. În schimb, documentele de arhivă indică prezenţa unui număr de 
18.800 evrei43. 2) La Ungvár literatura de specialitate relevă internarea în lagărele 
locale a 17.00044, respectiv 25.000 de evrei45, în timp ce documentele de arhivă 
semnalează prezenţa în 26 aprilie – cu o zi înainte de încheierea internării 
populaţiei evreieşti – a unui număr de 16.927 de evrei46, numărul total estimat de 
autorităţi la încheierea operaţiunii în Ungvár cifrându-se la 20.00047. 3) În ghetoul 
 

38 MOL, K 774, 1944, însemnarea oficială din 18 aprilie 1944 a comisarului de Poliţie Ungvár, 
semnată Thurzó; Karsai László, Zsidósors Kárpátalján 1944-ben, p. 63.  

39 Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 565. 
40 Ránki György, 1944. Március 19. Magyarország német megszállása, Budapest, 1978, p. 248. 
41 Nagy Ferenc, „Ide többé vissza nem jönnek …”, p. 29. 
42 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 102, 175, 407; Randolph L. Braham, A népirtás 

politikája, vol. I, p. 565; Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I Abaúj-Torna 
vármegye – Máramaros vármegye, Budapest, 2007, p. 269–276; Ságvári Ágnes, Tanulmányok, p. 63.  

43 MOL, K 774, 1944, adresa nr. 8686/1944 din 27 aprilie 1944 a primarului oraşului 
Munkács, dr. Engelbrecht István, către subprefectul judeţului Bereg, În mărturia sa, adjunctul 
locotenent-colonelului Ferenczy László – căpitanul de Jandarmerie Lulay László – a confirmat 
indirect această cifră afirmând că „Potrivit planurilor originare, din Munkács ar fi trebuit deportaţi 
40.000 de oameni, dar în realitate au fost deportaţi doar 20.000 (s.n.)”. ÁSZTLB, V–79348, 
Ferenczy László per, f. 172, mărturia lui Lulay László din 2 februarie 1946.  

44 Ságvári Ágnes, Tanulmányok, p. 63. 
45 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 105, 175, 407; Randolph L. Braham, A népirtás 

politikája, vol. I, p. 566–567; Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. II 
Maros-Torda vármegye – Zemplén vármegye, Budapest, 2007, p. 1241–1244. 

46 MOL, K 774, 1944, raportul nr. 169/34–1944 biz. sz. din 26 aprilie 1944 adresat de 
comandantul Comisariatului de Poliţie Ungvár guvernatorului Ucrainei Subcarpatice.  

47 Ibidem, adresa nr. 112. eln./1944 sz. din 24 aprilie 1944 a primarului oraşului Ungvár, 
Megay László, către ministrul de Interne Jaross Andor. 



13 Holocaustul în Ungaria 

 

491 

din Beregszász au fost internaţi aproximativ 10.000 de evrei48. 4) În ghetoul din 
Nagyszőllős numărul evreilor internaţi a fost de aproximativ 12–14.00049. 5) În ghetoul 
din Huszt numărul evreilor internaţi s-a cifrat la aproximativ 10.000–11.00050. 6) În 
ghetoul din Iza au fost internaţi aproximativ 3.000 de evrei51, după alte surse 7.000 de 
evrei52. 7) Ghetoul din Técső a adăpostit un număr de circa 10.000 de evrei53. 8) În 
ghetoul din Sátoraljaújhely, numărul evreilor internaţi s-a situat la aproximativ 15.00054. 
9) În ghetoul din Sighetul Marmaţiei numărul evreilor internaţi a însumat aproximativ 
12.000 de persoane55. 10) În ghetoul din Kosice au fost internaţi circa 12.000 de evrei56. 
11) În ghetoul din Nyíregyháza numărul evreilor internaţi s-a cifrat la aproximativ 
17.58057, iar conform altor surse la 20.00058. 12) Numărul evreilor internaţi în ghetoul 
din Mátészalka s-a situat între 17.000 şi 18.00059. 13) În ghetoul din Kisvárda au fost 
internaţi aproximativ 7.00060 sau, potrivit altor surse, 12.000 de evrei61. 

În ce priveşte cifrele prezentate anterior, credem că se impun anumite 
observaţii. Acestea au fost vehiculate în lucrările apărute imediat după încheierea 
războiului, datorate îndeosebi lui Lévai Jenő, fiind preluate ulterior de istoricii care 
au tratat problematica Holocaustului din Ungaria. Lipsa surselor arhivistice de primă 
 

48 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 175, 407; Randolph L. Braham, A népirtás politikája, 
vol. I, p. 568; Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 255–259. 

49 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 175, 407; Randolph L. Braham, A népirtás 
politikája, vol. I, p. 568; Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. II,  
p. 1175–1179. 

50 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 175, 408; Randolph L. Braham, A népirtás politikája, 
vol. I, p. 568; Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 673–675. 

51 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 175. 
52 Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 568; Idem, A Magyarországi 

Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 677–678.  
53 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 175, 408; Randolph L. Braham, A népirtás 

politikája, vol. I, p. 568–569; Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I,  
p. 715–717.  

54 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 175, 408; Randolph L. Braham, A népirtás 
politikája, vol. I, p. 569; Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. II,  
p. 1383–1386.  

55 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 175, 408; Randolph L. Braham, A népirtás 
politikája, vol. I, p. 569–571; Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I,  
p. 691–695. 

56 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 106, 175, 408; Randolph L. Braham, A népirtás 
politikája, vol. I, p. 571–573; Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I,  
p. 99–106.  

57 Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 573–575; Idem, A Magyarországi 
Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. II, p. 969–974. 

58 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 175. 
59 Ibidem, p. 106, 175, 408; Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 575–576; 

Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. II, p. 1015–1019. 
60 Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 576; Idem, A Magyarországi 

Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. II, p. 953–956. 
61 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 106, 175, 409. 
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mână face aproape imposibilă determinarea numărului real al evreilor internaţi în 
ghetourile şi lagărele de concentrare – în cazul de faţă – din Ucraina Subcarpatică. 
Cu toate acestea, în cazul ghetourilor şi lagărelor pentru care am putut identifica 
documente de arhivă – cum ar fi Munkács, respectiv Ungvár – există o diferenţă 
semnificativă între numărul internaţilor evrei prezentat de literatura de specialitate şi 
cel indicat de documentele vremii. În consecinţă, credem că cifrele prezentate mai 
sus trebuie privite cu oarecare circumspecţie şi considerăm că putem asista la 
surprize inclusiv în privinţa celorlalte ghetouri şi lagăre de internare, în cazul 
descoperirii unor noi surse documentare referitoare la această chestiune. În total, 
potrivit informaţiilor oferite de documentele de arhivă maghiare şi germane, numărul 
evreilor ghetoizaţi în zona I (Ucraina Subcarpatică şi partea de nord-est a Ungariei)  
s-a situat între 194.00062–195.00063 şi, respectiv, 200.00064.  

Ghetourile şi lagărele de concentrare au fost amenajate în majoritatea cazurilor 
pe teritoriul unor fabrici de cărămidă, iar evreii internaţi au fost nevoiţi să trăiască în 
condiţii catastrofale: fără acoperiş deasupra capului, expuşi capriciilor vremii, 
înghesuiţi, fără a dispune de hrana necesară, în condiţii igienice inimaginabile şi 
supuşi abuzurilor şi maltratărilor autorităţilor. Numărul considerabil de evrei 
concentraţi şi internaţi în ghetouri, respectiv lagăre de concentrare, perioada relativ 
scurtă în care s-a derulat acţiunea precum şi deficienţele de organizare existente nu 
au făcut altceva decât să amplifice gravitatea problemelor cu care se confruntau, 
deopotrivă, evreii internaţi şi autorităţile. În perioada de aproximativ o lună cuprinsă 
între începutul acţiunii de concentrare, 16 aprilie, şi îmbarcarea evreilor în trenuri,  
15 mai 1944, autorităţile maghiare din Ucraina Subcarpatică s-au confruntat în 
principal cu problemele legate de paza, aprovizionarea şi igiena evreilor internaţi. 
Sarcina asigurării hranei necesare evreilor internaţi în ghetouri şi lagăre de internare 
revenea Consiliilor Evreieşti. În momentul internării, autorităţile au permis evreilor 
să ia asupra lor doar o cantitate de hrană necesară pentru 14 zile, astfel că în scurt 
timp rezervele de alimente au fost consumate şi, în consecinţă, problema asigurării 
alimentaţiei celor internaţi a devenit de-a dreptul dramatică. Astfel că, de cele mai 
multe ori, masa principală zilnică – şi unică – a constat doar într-o farfurie de supă de 
cartofi65. Întrucât internarea evreilor în ghetouri s-a prelungit, iar rezervele de hrană 
aflate în posesia celor internaţi s-au epuizat, autorităţile au fost nevoite să identifice 
soluţii în vederea asigurării aprovizionării cu alimente a populaţiei evreieşti. Astfel, 
deşi cu prilejul unei conferinţe a primarilor oraşelor din Ucraina Subcarpatică – în 
 

62 The Destruction of Hungarian Jewry, ed. Randolph L. Braham, vol. II, doc. nr. 258, p. 560–561; 
Idem, A népirtás politikája, vol. I, p. 582. 

63 MOL, K 148, 1200 csomó, raportul nr. 8929/B. Kt. 1944 din 30.05.1944 cu privire la 
„Mişcările evreieşti. Mutarea evreilor în ghetouri”. 

64 Eichmann in Ungarn. Dokumente, ed. Jenő Lévai, Budapest, 1961, p. 102.  
65 Idem, Zsidósors Magyarországon, p. 105–106; Randolph L. Braham, A népirtás politikája, 

vol. I, p. 564.  
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cadrul căreia s-au dezbătut inclusiv problemele legate de situaţia din ghetouri şi 
lagăre de internare – reprezentanţii departamentului economic al Guvernământului 
au dat asigurări că pot oferi cantitatea necesară de alimente pentru evreii internaţi, 
realitatea a demonstrat contrariul. În consecinţă, la indicaţia secretarului de stat 
Baky László66, autorităţile au fost nevoite să permită strângerea alimentelor aflate 
în locuinţele părăsite de evrei şi transportarea lor în ghetouri şi lagăre de 
concentrare67. Mai mult, au existat ghetouri, de exemplu la Huszt, unde autorităţile 
au permis celor internaţi să se deplaseze – sub escorta jandarmilor – în locuinţele 
lor sau în alte localităţi pentru a procura alimente68. În schimb, în lagărul de 
concentrare Ungvár iniţial autorităţile au permis populaţiei creştine să intre în lagăr 
şi să ducă evreilor pachete cu alimente. Ulterior, sub pretextul numărului 
insuficient al personalului de pază necesar controlării pachetelor cu alimente, 
autorităţile au revenit asupra acestei măsuri interzicând accesul în lagăr69.  

O altă problemă care a preocupat autorităţile a fost cea referitoare la 
asigurarea pazei celor internaţi. Soluţionarea acestei chestiuni s-a dovedit însă a fi, 
în general, o sarcină uşoară, întrucât populaţia evreiască internată a constituit o 
masă umană înfricoşată, obedientă, lesne de supravegheat. Asigurarea pazei 
ghetourilor şi lagărelor de concentrare nu a creat dificultăţi, întrucât evreii nu au 
încercat să opună rezistenţă sau să evadeze. Dimpotrivă, au existat situaţii în care 
evreii înşişi au asigurat supravegherea internaţilor. De exemplu, raportul înaintat de 
Comisariatul de Poliţie Ungvár în 19 aprilie 1944 consemnează faptul că în lagărul 
de concentrare din localitate – ce se întindea pe o suprafaţă de aproximativ 40.000 m² – 
paza era asigurată de 12 gărzi ce trebuiau să supravegheze la acea dată un număr de 
6.152 de evrei. Mai mult, misiunea acestora era îngreunată de faptul că lagărul nu 
dispunea de garduri sau ziduri înconjurătoare, iar pe timpul nopţii evreii ar fi putut 
evada uşor în spaţiul de aproximativ 300–400 m existent între santinele. Cu toate 
acestea, raportul consemnează că nu au avut loc încercări de evadare. Mai mult, 
potrivit raportului citat, moralul evreilor internaţi era „în general mulţumitor, 
liniştitor. Transportarea şi preluarea evreilor internaţi se desfăşoară fără sincope. 
Nu s-au constatat tulburări. În vederea asigurării ordinii interne a lagărului s-a 
constituit momentan o pază formată din 100 de poliţişti evrei (sic! – n.n.)”70. 
 

66 MOL, K 774, 1944, adresa nr. 5321/1944 ki. szám din 28 aprilie 1944 a subprefectului judeţului 
Bereg către guvernatorul Ucrainei Subcarpatice; Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 290.  

67 MOL, K 774, 1944, adresa nr. 81 eln/1944 din 9 mai 1944 a delegatului administrativ din 
judeţul Ung al Guvernământului Ucrainei Subcarpatice, Gyurits Gyula, către primarul oraşului Ungvár. 

68 Ibidem, adresa nr. 1553/1–1944 din 13 mai 1944 a Comisariatului de Poliţie Ungvár către 
guvernatorul Ucrainei Subcarpatice.  

69 Ibidem, raportul nr. 169/27–1944 biz. sz. din 24 aprilie 1944 adresat de comandantul 
Comisariatului de Poliţie Ungvár guvernatorului Ucrainei Subcarpatice; Lévai Jenő, Zsidósors 
Magyarországon, p. 105.  

70 MOL, K 774, 1944, raportul nr. 169/11–1944 biz. sz. din 19 aprilie 1944, adresat de 
locţiitorul comandantului lagărului de concentrare Ungvár, Ószényi Károly, Comisariatului de Poliţie 
Ungvár; Karsai László, Zsidósors Kárpátalján 1944-ben, p. 63–64. 
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Problema cea mai gravă cu care s-au confruntat autorităţile a fost însă, fără 
îndoială, situaţia medicală şi igienică a celor internaţi. Hrana insuficientă, lipsa 
instalaţiilor igienico-sanitare, a apei potabile etc. au creat pentru mulţi evrei 
probleme serioase de sănătate şi au transformat condiţiile de trai din ghetouri şi 
lagăre de concentrare într-un adevărat coşmar. Pentru a oferi un exemplu vom 
descrie situaţia existentă la Ungvár. Astfel, medicul şef Biringer Károly a inspectat 
în data de 18 aprilie 1944 împreună cu colaboratorii săi apropiaţi lagărul din 
Ungvár. În raportul întocmit cu acest prilej, Biringer a arătat că pentru fiecare 
evreu – din cei 20.000 de evrei planificaţi a fi internaţi – cantitatea de apă zilnică 
ce trebuia asigurată era de 1,5 l apă pentru consumul propriu, respectiv 5 l pentru 
satisfacerea necesităţilor igienice. În ce priveşte instalaţiile igienico-sanitare, 
raportul a constatat că la data respectivă în incinta lagărului existau 2 latrine ce nu 
puteau face faţă nici măcar nevoilor celor 4.000 de evrei internaţi la acea dată. De 
asemenea, în vederea preîntâmpinării infecţiilor, respectiv a izbucnirii unei 
epidemii de tifos, în raportul său Biringer a solicitat, printre altele, asigurarea unei 
cantităţi zilnice de 30.000 l apă potabilă, respectiv 100.000 l apă de spălat, 15.000 cm³ 
seruri de vaccin, amenajarea în cadrul spitalului evreiesc a unui spaţiu de carantină, 
astuparea gropilor de lut care constituiau de ani buni sursa de infectare a populaţiei 
locale cu malarie etc.71 Aşa cum era de aşteptat, autorităţile au soluţionat doar o 
parte insignifiantă a cererilor înaintate de dr. Biringer. Mai precis, la reţeaua de apă 
potabilă a oraşului a fost adăugată o conductă de aproximativ 1 km ceea ce a mărit 
cantitatea de apă furnizată lagărului la 300 l/minut. Însă chestiunea cea mai dificilă 
de soluţionat era reprezentată în continuare de situaţia igienică. În raportul adresat 
ministrului de Interne Jaross Andor, primarul Megay László arăta în această 
privinţă următoarele: „Cea mai gravă problemă este reprezentată de faptul că 
lagărul de concentrare nu dispune de canalizare şi, prin urmare, excrementele 
zilnice ale celor 20.000 de oameni nu pot fi îndepărtate. În oraş nu există var, astfel 
că dezinfectarea este imposibilă. Ţinând seama de instalarea anotimpului călduros, 
populaţia creştină este cuprinsă de o mare nelinişte că în lagăr ar putea să 
izbucnească în curând o epidemie – ce s-ar putea eventual răspândi în regiunile 
învecinate oraşului – şi că nu va exista o putere umană în stare să împiedice 
răspândirea epidemiei. Vă rog respectuos să luaţi măsuri urgente ca evreii strânşi la 
Ungvár şi internaţi în lagărul de concentrare să fie evacuaţi cât de repede posibil”72.  

Credem că situaţia existentă la Ungvár nu este singulară şi că ea a caracterizat 
toate ghetourile şi lagărele de concentrare amplasate pe teritoriul Ucrainei 
 

71 MOL, K 774, 1944, raportul nr. 217/lül. 1944 sz. fo. din 18 aprilie 1944 întocmit de medicul 
şef Biringer Károly şi adresat primarului oraşului Ungvár; Karsai László, Zsidósors Kárpátalján 
1944-ben, p. 64; Idem, Holokauszt, Budapest, 2001, p. 243.  

72 MOL, K 774, 1944, raportul nr. 112. eln./1944 sz. din 24 aprilie 1944 adresat de primarul 
oraşului Ungvár, Megay László, ministrului de Interne Jaross Andor; Karsai László, Zsidósors 
Kárpátalján 1944-ben, p. 64.  
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Subcarpatice. În plus, la hrana insuficientă, condiţiile de trai şi igienico-sanitare 
catastrofale s-a adăugat inclusiv tratamentul brutal de care au avut parte cei 
internaţi din partea jandarmilor şi poliţiştilor. De regulă, după încheierea internării 
evreilor în ghetouri, autorităţile au selectat elementele considerate drept 
„periculoase” din punct de vedere al siguranţei naţionale, care au fost separaţi şi 
izolaţi de restul internaţilor. Ulterior, jandarmii şi poliţiştii maghiari – în colaborare 
cu SD-ul german – au efectuat percheziţii amănunţite în vederea identificării obiectelor  
de valoare şi a sumelor de bani ascunse de evreii internaţi. Cu acest prilej, obiectele 
de valoare au fost confiscate, cea mai mare parte a banilor fiind depusă în filiala 
din Munkács a Băncii Naţionale, în timp ce o parte a fost pusă la dispoziţia 
autorităţilor în vederea achiziţionării alimentelor necesare evreilor aflaţi în ghetouri 
şi lagărele de concentrare73. În ce priveşte atitudinea Jandarmeriei şi Poliţiei, sursele 
documentare demonstrează elocvent că – cu unele excepţii notabile – jandarmii şi 
poliţiştii, de la comandanţii celor 10 districte ale Jandarmeriei până la eşaloanele 
inferioare, au colaborat în mod entuziast cu autorităţile administrative în vederea 
îndeplinirii ordinelor primite de la forurile decizionale. În acest sens generalul-
locotenent de jandarmi Faraghó Gábor, ce îndeplinea la acea dată funcţia de 
inspector al Jandarmeriei, mărturisea în 1946 că „nu au existat comandanţi de 
districte ale Jandarmeriei care s-ar fi opus executării ordinului referitor la 
ghetoizare”74. De asemenea, există suficiente mărturii care atestă comportamentul 
inuman al jandarmilor şi poliţiştilor, precum şi abuzurile şi maltratările la care au 
fost supuşi evreii din partea acestora75. Cu toate acestea, în şedinţa Consiliului de 
Miniştri din 21 iunie 1944, în care s-a discutat inclusiv comportamentul inuman al 
poliţiştilor şi jandarmilor în cursul operaţiunilor de ghetoizare şi deportare a evreilor, 
acelaşi general-locotenent Faraghó Gábor a încercat să nege evidenţele: „Mi-au 
parvenit informaţii cu privire la atrocităţile comise de jandarmi. Le-am verificat 
imediat. Nu am primit rapoarte cu plângeri concrete. […] Numărul total al 
jandarmilor este de 20.000 şi au avut loc anchete disciplinare doar împotriva a  
3 jandarmi (sic! – s.n.). Eu răspund doar de disciplina Jandarmeriei”76. Pe de altă 
parte, în contrast evident cu atitudinea jandarmilor şi poliţiştilor, au existat 
funcţionari administrativi care şi-au dat demisia în semn de protest faţă de 
tratamentul aplicat evreilor, respectiv locuitori care au încercat în limita 
posibilităţilor să ajute evreii internaţi, dar aceste cazuri au fost mai degrabă izolate77.  
 

73 MOL, K 774, 1944, raportul nr. 169/35–1944 biz. sz. din 27 aprilie 1944 adresat de 
comandantul Comisariatului de Poliţie Ungvár guvernatorului Ucrainei Subcarpatice.  

74 Molnár Judit, A magyar királyi csendőrség és a holokauszt, în „Hadtörténelmi Közlemények”, 
Budapest, 114, 2004, nr. 3, p. 938.  

75 Ibidem, p. 940–941; Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 565.  
76 MOL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 261 doboz, stenograma şedinţei Consiliului 

de Miniştri din 21.06.1944; A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbiróság előtt, 
ed. Karsai László, Molnár Judit, Budapest, 2004, doc. nr. 9, p. 750. 

77 Ránki György, 1944. Március 19., p. 252; Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 565. 
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Întrucât autorităţile administrative din Ucraina Subcarpatică au înaintat 
conducerii Ministerului de Interne mai multe rapoarte în care semnalau situaţia 
dezastruoasă existentă în ghetouri şi lagăre de concentrare, solicitând adoptarea 
unor măsuri urgente, ministrul de Interne Jaross Andor l-a trimis la sfârşitul lunii 
aprilie 1944 pe secretarul de stat Endre László într-o călătorie de inspecţie. 
Misiunea sa consta în verificarea la faţa locului a situaţiei evreilor internaţi în 
ghetouri şi lagăre de concentrare şi întocmirea unui raport în această privinţă78. 
Endre era însoţit în inspecţie, printre alţii, de Adolf Eichmann, Dieter Wisliceny, 
locotenent-colonelul de jandarmi Ferenczy László, Zöldi Márton etc. În cursul 
inspecţiei (24 aprilie – 2 mai 1944), Endre a vizitat un număr de 34 de ghetouri şi 
lagăre de concentrare din Ucraina Subcarpatică, Transilvania de Nord etc., iar după 
întoarcerea sa la Budapesta a prezentat un raport ministrului de Interne Jaross 
Andor. Deşi textul raportului nu s-a păstrat, există mai multe surse din care poate fi 
reconstituită esenţa sa. Cert este că Endre a prezentat într-o lumină extrem de 
„favorabilă” situaţia existentă în ghetouri şi lagăre de concentrare şi a dezavuat 
vehement informaţiile cu privire la starea de lucruri reală. Astfel, într-o primă 
variantă, potrivit afirmaţiilor lui Lévai Jenő, Endre ar fi raportat în mod cinic lui 
Jaross că „Am găsit totul în regulă. Ghetourile din provincie pot fi considerate 
adevărate sanatorii. Evreii au ajuns în sfârşit să respire aer proaspăt şi şi-au înlocuit 
vechiul mod de viaţa cu unul mai sănătos (sic – n.n.)”79. Pe aceleaşi coordonate de 
cinism şi negare totală a evidenţelor s-a înscris inclusiv expunerea efectuată de 
Endre în legătură cu inspecţia sa în cadrul şedinţei Consiliului de Miniştri din  
21 iunie 1944: „Am plecat în Ucraina Subcarpatică la dispoziţia domnului ministru 
de Interne. În 24 aprilie am călătorit la Kosice, iar apoi la Cluj. Am vizitat toate 
ghetourile. Am desemnat lagărele de concentrare. Informaţiile sunt nefondate şi 
exagerate. Nu a existat tratament inuman. Evreii au primit un acoperiş deasupra 
capului. S-au luat măsuri pentru asigurarea apei potabile. Aprovizionarea publică a 
fost bună. Totul s-a derulat în spirit creştin. Bunurile evreilor au fost separate. Am 
procedat cu o severitate de-a dreptul draconică. Am dat dispoziţii de a se renunţa la 
întrebuinţarea mobilei ce a aparţinut evreilor. Propun justiţia sumară pentru 
ascunderea bunurilor evreieşti. Evreul este inamicul nostru etern. Dacă nu acţionăm 
împotriva lor, atunci evreii ne vor veni de hac. Este o mare realizare să scăpăm de 
ei”80. Prezent la această şedinţă a Consiliului de Miniştri, locţiitorul ministrului de 
 

78 Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, Molnár Judit, p. 64–65, interogatoriul lui 
Endre László din 18 decembrie 1945; p. 90–91, interogatoriul lui Baky László din 18 decembrie 
1945; p. 144–145, interogatoriul din 20 decembrie 1945 al lui Jaross Andor. 

79 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 106. 
80 MOL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 261 doboz, stenograma şedinţei Consiliului de 

Miniştri din 21.06.1944; A magyar Quisling-kormány, ed. Karsai László, Molnár Judit, doc. nr. 9, p. 750; 
Az Endre-Baky-Jaross per, ed. iidem, p. 64–66, 74–75, interogatoriul lui Endre László din 18 decembrie 
1945; p. 90–91, interogatoriul lui Baky László din 18 decembrie 1945; p. 144–145, interogatoriul din  
20 decembrie 1945 al lui Jaross Andor; nota nr. 44, p. 492–496; nota nr. 73, p. 535–537. 
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Externe, ministrul plenipotenţiar Jungerth-Arnóthy Mihály, a făcut următoarea 
remarcă sarcastică cu privire la rapoartele prezentate de Endre şi Baky: „În urma 
acestor rapoarte este chiar regretabil că nu eşti evreu şi că nu poţi lua astfel parte la 
aceste excursii de plăcere”81.  

Inspecţia efectuată de Endre a avut şi un alt scop, anume a constituit preludiul 
operaţiunii de deportare a evreilor din Ungaria în lagărele morţii. La reîntoarcerea 
în capitală Endre a raportat nu numai conducerii Ministerului de Interne maghiar cu 
privire la situaţia evreilor din ghetouri şi lagăre de concentrare. Există mărturii care 
indică faptul că inclusiv regentul Horthy Miklós a fost informat în prealabil cu 
privire la acest aspect şi şi-a dat acceptul în vederea deportării evreilor maghiari. În 
cadrul procesului său, Endre a relatat că a fost primit în audienţă de regentul 
Horthy – fără a putea însă preciza dacă a fost înainte sau după întoarcerea din 
inspecţie –, care ar fi consimţit cu acest prilej la deportarea evreilor maghiari în 
Reich. Potrivit mărturiei lui Endre, în cadrul audienţei – ce a avut loc în realitate pe 
17 aprilie 1944, cu o săptămână înainte de începerea călătoriei de inspecţie în 
Ucraina Subcarpatică82 – Horthy a invocat în sprijinul deciziei sale că „ocupaţia şi 
presiunea exercitată de germani nu vor înceta până când nu vom satisface cererile 
înaintate de germani în acest domeniu. Regentul mi-a dat dispoziţii să le oferim pe 
cât de repede posibil ajutor germanilor în vederea efectuării deportării, respectiv să 
nu le provocăm greutăţi în această privinţă. Mi-am însuşit întru totul punctul de 
vedere exprimat de regent”83. Referitor la evoluţia procesului decizional în cazul 
deportării evreilor maghiari în lagărele morţii de pe teritoriul Reich-ului, 
istoriografia ce a tratat şi analizat aplicarea soluţiei finale în Ungaria a vehiculat 
mai multe versiuni, ce au avut ca punct de plecare îndeosebi relatările celor 
implicaţi în evenimente84. Deşi majoritatea interpretărilor istoriografice plasează 
din punct de vedere cronologic momentul adoptării deciziei de deportare a evreilor 
maghiari în intervalul de timp cuprins între 20 aprilie – începutul lunii mai 1944, o 
examinare atentă a documentelor maghiare şi germane indică faptul că decizia de 
principiu cu privire la deportarea evreilor din Ungaria a luat naştere în 22 aprilie 
1944. În cadrul telegramelor aproape zilnice expediate la Berlin de ministrul 
plenipotenţiar Edmund Veesenmayer cu privire la evoluţia soluţionării chestiunii 
evreieşti în Ungaria, prima menţiune referitoare la posibilitatea deportării evreilor 
maghiari în Reich apare în raportul din 14 aprilie. În acest raport Veesenmayer arăta 
următoarele: „În cursul convorbirii noastre de ieri Sztójay mi-a promis că până la 
sfârşitul lunii aprilie Ungaria va pune la dispoziţia Reich-ului cel puţin 50.000 de 
evrei apţi de muncă. Măsurile concrete au fost iniţiate deja prin intermediul acţiunii 
 

81 A magyar Quisling-kormány, ed. Karsai László, Molnár Judit, doc. nr. 14, p. 776. 
82 Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 131.  
83 Ibidem, p. 129–130.  
84 V. în acest sens analiza istoriografică excelentă a istoricilor maghiari Kádár Gábor şi Vági 

Zoltán în Hullarablás, p. 123–131; Christian Gerlach, Götz Aly, Az utolsó fejezet, p. 211 şi urm. 
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demarate de către Sicherheitsdienst şi Poliţia maghiară. Inclusiv regentul [Horthy 
Miklós – n.n.] şi-a dat acordul în această privinţă, iar Ministerul Apărării Naţionale, 
respectiv Ministerul de Interne sunt pregătite în vederea colaborării. Concomitent, în 
scurt timp va fi extinsă munca obligatorie a evreilor şi vor fi mobilizaţi inclusiv 
evreii cu vârsta cuprinsă între 36–48 ani, care până acum au fost scutiţi. Cu această 
măsură şi cu acţiunile planificate în viitorul apropiat va fi posibil ca în cursul lunii 
mai să fie puşi la dispoziţia Reich-ului încă 50.000 de muncitori evrei şi, în acelaşi 
timp, numărul evreilor din detaşamentele de lucru să fie mărit la 100.000–150.000 de 
persoane”85. Raportul citat sugerează faptul că, în prealabil, în chestiunea deportării 
evreilor reprezentanţii Reich-ului au iniţiat convorbiri cu Ministerele Apărării 
Naţionale şi de Interne şi că abia după obţinerea acceptului acestora, respectiv al 
regentului Horthy, s-au adresat prim-ministrului Sztójay Döme. De asemenea demn 
de reţinut este faptul că angajamentul asumat de guvernul maghiar în vederea 
deportării celor 100.000 de evrei a survenit practic înainte de începerea acţiunii de 
ghetoizare, respectiv pe 16 aprilie, ceea ce demonstrează elocvent faptul că 
oficialităţile maghiare au luat în calcul posibilitatea deportării unui anumit număr de 
evrei chiar în cursul elaborării planurilor de ghetoizare. 

Cifra de 100.000 de evrei solicitată de Edmund Veesenmayer nu este tocmai 
întâmplătoare. Aceşti evrei urmau să fie incluşi în aşa-numitul program 
„Jägerstab”, conceput de responsabilul programului de înarmare al Luftwaffe, 
feldmareşalul Erhard Milch, în colaborare cu ministrul Reich-ului pentru înarmare 
şi armament, Albert Speer. În esenţă, programul prevedea contracararea 
superiorităţii aeriene a Aliaţilor prin creşterea producţiei de avioane de vânătoare în 
cadrul unor noi întreprinderi subterane. Întrucât în 1944 autorităţile germane nu 
puteau asigura forţa de muncă necesară construirii uzinelor de avioane subterane – 
ca urmare a penuriei de personal resimţită în toate domeniile – conducerea celui 
de-al III-lea Reich a luat în calcul în martie–aprilie 1944 utilizarea în acest scop a 
unui număr de 100.000 de evrei din Ungaria86. În consecinţă, putem afirma că, 
iniţial, cei 100.000 de evrei maghiari solicitaţi de autorităţile germane nu au fost 
destinaţi exterminării, dimpotrivă. Guvernul maghiar a respectat angajamentul 
asumat faţă de reprezentanţii Reich-ului, astfel numărul evreilor maghiari deportaţi 
în Reich s-a cifrat la 150.000 în 24 mai 194487, pentru a ajunge la sfârşitul aceleiaşi 
luni la 204.31288. În urma selecţiei realizate de medicii SS pe rampa din 
Auschwitz-Birkenau, doar o mică parte dintre evreii deportaţi din Ungaria a ajuns 
însă să lucreze efectiv în industria de război germană, ceilalţi fiind fie întrebuinţaţi 
la alte munci, fie lichidaţi. 
 

85 A Wilhelmstrasse és Magyarország, doc. nr. 632, p. 823. 
86 V. pe larg implicaţiile programului „Jägerstab” asupra situaţiei evreilor maghiari în Christian 

Gerlach, Götz Aly, Az utolsó fejezet, p. 142–148; Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 132–133.  
87 A Wilhelmstrasse és Magyarország, doc. nr. 673, p. 853. 
88 Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 133. 
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Drept urmare a acordului de principiu dat de guvernul maghiar cu privire la 
deportarea unui număr de 100.000 de evrei în cadrul convorbirii Veesenmayer-
Sztójay din 12 aprilie 1944, iniţiativa a fost preluată de tandemul Endre-Eichmann. 
În zilele de 14–15 aprilie Eichmann şi Endre au avut mai multe runde de discuţii 
referitoare la măsurile antievreieşti aflate în curs de realizare, în cursul cărora a fost 
abordată inclusiv problema deportării evreilor. Mai mult, două zile mai târziu, pe 
17 aprilie, Endre a purtat convorbiri în acest sens cu ministrul Apărării Naţionale, 
generalul-colonel Csatay Lajos, iar ulterior – aşa cum am arătat mai sus – s-a 
prezentat în audienţă la regentul Horthy89. Odată cu obţinerea acceptului deportării 
din partea celor enumeraţi anterior, Endre a putut trece la următoarea fază, 
respectiv elaborarea în colaborare cu Eichmann a dispoziţiilor referitoare la 
deportare. Nota bene, în acest stadiu planurile elaborate de autorităţile maghiare şi 
germane nu preconizau încă deportarea generală a populaţiei evreieşti în lagărele 
morţii, ci doar o deportare parţială care viza evreii apţi de muncă. În 19 aprilie 
1944, în Ministerul de Interne a avut loc o consfătuire prezidată de secretarii de stat 
Baky şi Endre, ce a luat în discuţie modalitatea derulării operaţiunilor de 
concentrare şi ghetoizare aflate în curs de implementare90. Stenograma discuţiei, 
redactată în termeni ambigui, aminteşte inclusiv de obligaţia conducerii 
transporturilor militare de a pune la dispoziţie, la momentul potrivit, „numărul 
necesar de vagoane”, respectiv necesitatea percheziţionării stricte a evreilor „nu 
numai în cursul acţiunii de strângere din casele lor, ci şi atunci când vor fi evacuaţi 
din lagărele de concentrare”91. Pe baza coroborării acestor indicii cu prevederile 
dispoziţiei nr. 6000/1944 VII res. – emisă de Ministerul de Interne în aceeaşi zi de 
19 aprilie 1944 cu privire la principiile ce reglementau colaborarea dintre 
autorităţile poliţieneşti maghiare şi germane – ce preconiza printre altele 
soluţionarea chestiunii evreieşti „la nivel naţional şi instituţional”92, istoricii 
maghiari Kádár Gábor şi Vági Zoltán afirmă că formularea „soluţionarea naţională 
şi instituţională a chestiunii evreieşti” indică în realitate derularea unor negocieri a 
căror finalitate era deportarea generală a populaţiei evreieşti din Ungaria93.  

În opinia aceloraşi istorici, decizia finală în această privinţă a survenit în  
22 aprilie 1944, în etape, în urma negocierilor derulate între RSHA şi Ministerul de 
Externe german pe de o parte, respectiv autorităţile maghiare pe de altă parte. În 
această zi, consilierul de legaţie Eberhard von Thadden a comunicat ministrului de 
Externe Joachim von Ribbentrop faptul că RSHA se declarase de acord cu primirea 
 

89 Ibidem, p. 134. 
90 Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, Molnár Judit, nota nr. 40, p. 488–490.  
91 Ibidem, p. 490.  
92 Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetébez. vol. I 1944 

március 19 – 1944 május 15. A német megszállástól a deportálás megkezdéséig, ed. Benoschofsky Ilona, 
Karsai Elek, Budapest, 1958, doc. nr. 86, p. 188.  

93 Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 136. 
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celor 50.000 de muncitori evrei maghiari, urmând ca detaliile referitoare la 
transportul acestora să fie perfectate de Eichmann: „der selbst in Ungarn ist, erhält 
heute vom Reichssicherheitshauptamt alle erforderlichen Weisungen”94. Documentul 
citat indică faptul că în acest stadiu tratativele vizau încă deportarea doar a evreilor 
apţi de muncă şi nu a întregii populaţii evreieşti. Turnura avea să intervină în seara 
aceleiaşi zile ca urmare a negocierilor la nivel înalt germano-maghiare – la care au 
participat Gruppenführer-ul SS Otto Winkelmann, Standartenführer-ul SS Hans 
Geschke, Obersturmbannführer-ul SS Adolf Eichmann, Hauptsturmführer-ul SS Otto 
Hunsche, respectiv ministrul de Interne Jaross Andor şi secretarii de stat Baky 
László şi Endre László95 – în urma cărora planul iniţial referitor la deportarea 
evreilor apţi de muncă a fost modificat, noul plan prevăzând nici mai mult nici mai 
puţin decât deportarea întregii populaţii evreieşti din Ungaria. În acest sens 
Veesenmayer a trimis Berlinului în noaptea de 22/23 aprilie 1944 o telegramă pe 
care o vom cita in extenso: „În continuare la raportul telegrafic nr. 117 vă comunic – 
în urma convorbirilor avute cu referenţii de specialitate responsabili (Eichmann şi 
Endre – n.n.) – următoarele. În 16 aprilie au început operaţiunile de ghetoizare în 
regiunea Ucrainei Subcarpatice. Au fost strânşi deja 150.000 de evrei. Acţiunea va 
fi încheiată, probabil, până la sfârşitul săptămânii viitoare. Numărul aproximativ 
este de 300.000 de evrei. Este plănuită – şi se află deja în stadiul de pregătire – 
continuarea aceleiaşi acţiuni [de ghetoizare – n.n.] în Transilvania şi în comitatele 
situate la frontiera cu România. Astfel urmează să fie ghetoizaţi încă 250.000 până 
la 300.000 de evrei. După aceea urmează ghetoizarea în comitatele situate la frontiera 
cu Serbia şi Croaţia, ulterior în interiorul ţării şi încheierea acţiunii în Budapesta. Au 
fost demarate tratativele referitoare la transport şi este prevăzută deportarea zilnică –  
începând cu 15 mai – a 3.000 de evrei, cu precădere din regiunea Ucrainei 
Subcarpatice. Dacă vor permite condiţiile tehnice, atunci deportarea va avea loc 
ulterior, concomitent, inclusiv din alte ghetouri. Staţia de destinaţie este Auschwitz. 
(s.n.). Vor trebui luate măsuri ca executarea acestei acţiuni să ţină seama în cea mai 
mare măsură de necesităţile economiei de război. Pentru a nu periclita transpunerea 
în practică a acţiunii apare drept oportună amânarea deportării celor 50.000 de evrei 
apţi de muncă din regiunea Budapesta – solicitaţi de mine şi aprobaţi deja de către 
guvern – amânare ce devine fără îndoială necesară, ţinând seama inclusiv de 
dificultăţile legate de transport. Transportarea lor prin coloane de marş nu este 
realizabilă, deoarece chestiunea hranei, încălţămintei şi pazei aduce cu sine dificultăţi 
considerabile. Întrucât acţiunea evreiască constituie un întreg unitar consider că 
planul schiţat este corect (s.n.) şi rog instrucţiuni telegrafice în cazul în care acolo 
există temeri ori solicitări speciale.”96 
 

94 The Destruction of Hungarian Jewry, ed. Randolph L. Braham, vol. I, doc. nr. 143, p. 354.  
95 Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 138. 
96 The Destruction of Hungarian Jewry, ed. Randolph L. Braham, vol. I, doc. nr. 145, p. 356.  
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Telegrama relevă câteva aspecte extrem de importante: 1) planul în noua sa 
variantă renunţa practic la deportarea celor 100.000 de evrei apţi de muncă şi 
prevedea deportarea integrală a populaţiei evreieşti din Ungaria, începând cu cei 
din Ucraina Subcarpatică; 2) destinaţia finală a celor deportaţi urma să fie lagărul 
de exterminare Auschwitz, unde cei apţi de muncă aveau să fie selectaţi şi trimişi 
mai departe în întreprinderile germane, în timp ce evreii inapţi aveau să ia calea 
camerelor de gazare; 3) deportarea avea să înceapă în 15 mai 1944, prin 
transporturi zilnice de 3.000 de evrei. Cu alte cuvinte, noul plan urmărea 
eliminarea totală a evreilor din Ungaria, exterminarea celor inapţi şi exploatarea 
până la epuizare în industria de război germană a celor apţi de muncă97. În acest 
context se cuvine a fi integrată inclusiv călătoria de inspecţie efectuată de Endre 
László în compania lui Adolf Eichmann în Ucraina Subcarpatică şi Transilvania de 
Nord în perioada 24 aprilie – 2 mai 1944. Ea a avut nu numai menirea de a verifica 
informaţiile parvenite autorităţilor centrale cu privire la situaţia catastrofală ce 
domnea în ghetourile şi lagărele de concentrare din regiune, ci, mult mai important, 
a urmărit inclusiv discutarea la faţa locului a detaliilor operaţiunii de deportare a 
evreilor în lagărele morţii. Locotenent-colonelul de jandarmi Ferenczy László, cel 
care a coordonat din partea maghiară operaţiunile de ghetoizare şi deportare, a 
susţinut în cadrul procesului său că Endre şi Eichmann au stabilit detaliile 
deportării evreilor maghiari la Auschwitz cu ocazia inspecţiei efectuate în jurul 
datei de 10 mai 194498. Deşi Ferenczy greşeşte în mod vădit în privinţa termenului 
călătoriei de inspecţie, afirmaţiile sale cu privire la scopul urmărit de Endre şi 
Eichmann pot fi acceptate fără rezerve. De altfel Adolf Eichmann nu l-a însoţit pe 
Endre pe tot parcursul inspecţiei, întrucât în 26 aprilie 1944 s-a reîntors la 
Budapesta pentru a pregăti conferinţa ce urma să stabilească detaliile legate de 
transportarea evreilor, orarul trenurilor, itinerarul etc.  

La conferinţa desfăşurată în Viena la 5 mai 194499, Adolf Eichmann a fost 
reprezentat de „expertul” său în probleme de transport, Hauptsturmführer-ul SS 
Franz Novak, în timp ce din partea autorităţilor maghiare a fost delegat căpitanul 
de jandarmi Lulay László. Acesta din urmă a declarat ulterior – într-o evidentă 
încercare de diminuare a responsabilităţii sale – că a luat parte la conferinţă doar în 
calitate de „observator din partea Ministerului de Interne maghiar”. Mai mult, 
Lulay a susţinut că a aflat „abia după conferinţă faptul că scopul real al conferinţei 
este tocmai derularea din punct de vedere tehnic a deportării evreilor maghiari, 
respectiv discutarea acestei chestiuni”100. În realitate, după întoarcerea sa la 
 

97 Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 137. 
98 ÁSZTLB, V–79348, Ferenczy László per, f. 133, interogatoriul lui Ferenczy László din  

9 noiembrie 1945; Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, Molnár Judit, p. 223, mărturia lui 
Ferenczy László din 22 decembrie 1945.  

99 În cadrul conferinţei desfăşurate la Viena s-a decis derularea a patru transporturi zilnice de evrei 
pe ruta Kosice-Oderberg. Ránki György, 1944. Március 19., p. 257; Karsai László, Holokauszt, p. 245. 

100 ÁSZTLB, V–79348, Ferenczy László per, f. 166, mărturia lui Lulay László din 2 februarie 
1946; Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 144. 



 Ottmar Traşcă 24 

 

502 

Budapesta, căpitanul de jandarmi Lulay László a elaborat în detaliu, sub 
supervizare germană, orarul trenurilor ce urmau să transporte evreii maghiari la 
Auschwitz. Planul cuprindea, printre altele, detalii precum numărul persoanelor 
prevăzute a fi îmbarcate în vagoane, cantitatea de găleţi, lanţuri, lacăte, 
îmbrăcăminte şi alimente necesare, numărul jandarmilor ce urmau să asigure 
escorta precum şi sarcinile acestora101. La solicitarea formală formulată de Adolf 
Eichmann, secretarul de stat Endre a aprobat escortarea de către Jandarmeria 
maghiară a transporturilor de evrei până la Kosice, unde acestea urmau să fie 
preluate de către germani. „Endre s-a declarat de acord în totalitate [cu solicitarea 
lui Eichmann – n.n.] şi a impus în calitatea sa de secretar de stat ca Jandarmeria să 
colaboreze [cu autorităţile germane – n.n.] la deportarea evreilor. Chiar dacă în 
cercurile Jandarmeriei solicitarea în cauză nu a fost agreată. În vederea derulării 
transporturilor Endre a pus la dispoziţie 11 ofiţeri şi 30 de jandarmi. Sarcina 
acestora consta – sub supervizare germană – în escortarea vagoanelor pline [cu 
deportaţi – n.n.] până la Kosice şi predarea lor germanilor”102.  

Detaliile finale ale deportărilor au fost discutate în cadrul reuniunii 
desfăşurate la Munkács în 12 mai 1944 sub conducerea locotenent-colonelului de 
jandarmi Ferenczy László, la care au mai luat parte căpitanul de jandarmi Uray 
László, reprezentantul lui Eichmann, Hauptsturmführer-ul SS Zöldi Márton, 
precum şi reprezentanţii Jandarmeriei, Poliţiei şi ai autorităţilor administrative. 
Potrivit stenogramei conferinţei, deportarea avea să înceapă în data de 14 mai 
1944: „110 garnituri de tren transportă evrei la Kosice, unde transporturile sunt 
preluate de către Poliţia germană. Indicativul trenurilor «D.A. Umsiedler». O 
garnitură de tren transportă 3.000 de persoane. Este formată din 45 de vagoane tip 
a/70 persoane cu bagaje şi 2 vagoane tip C, în faţă şi în spate, pentru escortă. 
Comandantul staţiei de îmbarcare este ofiţer german sau ofiţer de jandarmi 
maghiar; cu 5 ore înainte de îmbarcare el solicită de la şeful gării vagoane şi loc de 
îmbarcare, aflat la distanţă de gară. Evreii au dreptul de a lua cu ei doar bagaje de 
mici dimensiuni, paturi şi saltele nu. Lista nominală se întocmeşte în două 
exemplare. Un exemplar rămâne la transportul respectiv, celălalt exemplar este 
trimis de comandantul staţiei de îmbarcare la Comisariatul de Poliţie din Munkács. 
Dacă trenul pleacă noaptea, evreii urmează să fie îmbarcaţi ziua. De la lagărul de 
concentrare până la calea ferată supravegherea este efectuată de către Jandarmerie, 
iar la intersecţii de către Poliţie. Locul este închis în prealabil de Jandarmerie, iar 
drumurile sunt asigurate de către Poliţie, la fel se va proceda şi la îmbarcarea în 
trenuri a evreilor. Lagărul, ghetoul şi itinerarul trebuie ţinute sub strictă 
supraveghere; străzile vor fi închise pe durata trecerii convoaielor de evrei, 
 

101 ÁSZTLB, V–79348, Ferenczy László per, f. 133, interogatoriul lui Ferenczy László din  
9 noiembrie 1945; Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 144. 

102 ÁSZTLB, V–79348, Ferenczy László per, f. 133, interogatoriul lui Ferenczy László din  
9 noiembrie 1945; Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 144. 
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convoaiele vor cuprinde grupuri de câte 500 de evrei, dispuse în 4 coloane”. 
Stenograma prevedea, de asemenea, obligaţia primarilor de a asigura hrana 
necesară pentru 2 zile, găleţi cu capac (pe post de WC-uri) în fiecare vagon şi 90 de 
lacăte cu cheile aferente pentru fiecare garnitură de tren. Cinismul şi cruzimea 
celor prezenţi s-au manifestat pregnant la sfârşitul conferinţei, când primarul 
oraşului Nyíregyháza, Szobor Pál, a cerut deportarea tuturor evreilor – „nu trebuie 
lăsat niciun evreu în urmă, să plece toţi” – iar căpitanul Uray a adăugat: „dacă 
situaţia o cere, pot să călătorească şi 100 într-un vagon. Pot fi înghesuiţi precum 
heringii, deoarece germanii au nevoie de oameni rezistenţi. Cine nu rezistă, 
sucombă. Germania nu are nevoie de manechine (s.n.)”103. Conform prevederilor 
planului elaborat de autorităţile maghiare şi germane, deportarea evreilor din 
zonele I şi II – Ucraina Subcarpatică, respectiv Transilvania de Nord – a început în 
ziua de 14 mai 1944. Mai întâi au fost deportaţi evreii din Ucraina Subcarpatică şi, 
în a doua fază, cei din Transilvania de Nord. În cursul îmbarcării în trenuri – 
operaţiune supervizată de către germani104 – s-au derulat scene de o cruzime greu de 
imaginat, evreii – fără deosebire de vârstă şi sex – fiind percheziţionaţi şi maltrataţi 
de jandarmii, respectiv poliţiştii maghiari şi germani în vederea depistării obiectelor 
de valoare şi sumelor de bani ascunse. Condiţiile de călătorie au fost catastrofale. 
Înghesuirea unui mare număr de evrei în vagoane – aidoma „heringilor” –, lipsa apei, 
numărul insuficient de toalete şi căldură sufocantă au avut ca rezultat moartea a 
numeroşi evrei în cursul transporturilor. Deportarea evreilor din Ucraina 
Subcarpatică şi Transilvania de Nord s-a derulat în perioada 14 mai – 7 iunie 1944. 
În 13 iunie 1944 ministrul plenipotenţiar german la Budapesta, Edmund 
Veesenmayer, raporta cu satisfacţie la Berlin: „I. Deportarea evreilor din Ucraina 
Subcarpatică şi Transilvania (zonele I şi II) s-a încheiat în 7 iunie. În total am 
deportat 289.357 evrei la staţia de destinaţie (Auschwitz – n.n.), în 92 de trenuri, 
fiecare cu câte 45 de vagoane. Numărul de 310.000 de evrei prevăzut iniţial nu a 
putut fi atins, întrucât între timp o parte a evreilor a fost mobilizată de maghiari în 
vederea prestării serviciului militar în cadrul detaşamentelor de lucru”105. 
 

103 Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, Molnár Judit, nota nr. 56, p. 526–527; 
Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 635–636; mărturia lui Ferenczy László cu privire 
la conferinţa desfăşurată la Munkács în 12 mai 1944. ÁSZTLB, V–79348, Ferenczy László per, f. 
129, interogatoriul lui Ferenczy László din 9 noiembrie 1945.  

104 „În lagăre şi ghetouri, inclusiv, oamenii Gestapoului au asigurat paza, ei erau împuterniciţi să 
adopte măsuri, jandarmii şi poliţiştii maghiari au asigurat exclusiv paza exterioară a ghetourilor şi lagărelor. 
Inclusiv îmbarcarea evreilor în vagoane a fost înfăptuită de germani, iar Poliţia şi Jandarmeria au îndeplinit 
şi în acest caz, pe traseul de la ghetouri şi lagăre la staţia de îmbarcare, exclusiv rolul de escortă. 
Transporturile de evrei s-au derulat, de asemenea, sub coordonare germană, sub denumire militară germană, 
în vagoane germane şi potrivit dispoziţiilor conducerii transporturilor feroviare germane”. ÁSZTLB,  
V–79348, Ferenczy László per, f. 133, interogatoriul lui Ferenczy László din 9 noiembrie 1945.  

105 A Wilhelmstrasse és Magyarország, doc. nr. 683, p. 865; Ránki György, 1944. Március 19., 
p. 259; Stark Tamás, Magyarország, p. 34; Idem, Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után 
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Supravieţuitorii debarcaţi pe rampa din Birkenau au trecut prin trierea efectuată de 
medicii SS în urma căreia cei apţi de muncă au fost direcţionaţi spre diferite 
întreprinderi, în timp ce ceilalţi au luat drumul camerelor de gazare. 

VII. VIAŢĂ  ŞI  MOARTE  ÎN  GHETOURILE  DIN  UCRAINA  SUBCARPATICĂ.  
STUDIU  DE  CAZ:  GHETOUL  DIN  MUNKÁCS 

În cadrul literaturii de specialitate referitoare la Holocaustul din Ungaria 
ghetoul din Munkács este tratat tangenţial, în contextul mai larg al acţiunii de 
ghetoizare şi deportare a evreilor din Ucraina Subcarpatică106. Singurele referinţe 
mai consistente cu privire la existenţa ghetoului Munkács, numărul, situaţia şi 
deportarea evreilor internaţi acolo le întâlnim fie în lucrări memorialistice publicate 
la scurt timp după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial107, fie în lucrările 
publicate de Lévai Jenő108, respectiv de Randolph L. Braham109. Misiunea istoricului 
de a reconstitui existenţa ghetoului, condiţiile de viaţă ale evreilor internaţi acolo, 
respectiv modalitatea în care s-a derulat îmbarcarea şi deportarea acestora la Auschwitz 
este îngreunată de lipsa surselor documentare de primă mână, îndeosebi a celor 
arhivistice. În ceea ce ne priveşte, în cadrul demersului nostru istoriografic consacrat 
ghetoului – în fapt ghetourilor – din Munkács ne vom baza pe sursele documentare 
identificate de noi în cadrul Arhivelor Naţionale Maghiare, îndeosebi în fondurile 
Kárpátaljai Területi Kormányzói Biztosának Hivatala (Oficiul Guvernatorului 
Teritoriului Ucrainei Subcarpatice), Belügyminiszterium (Ministerul de Interne), 
respectiv în Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (Arhiva Istorică a 
Serviciilor de Securitate) şi anume documentele procesului intentat de autorităţile 
maghiare locotenent-colonelului de jandarmi Ferenczy László. De asemenea vom 
utiliza inclusiv procesele verbale întocmite în 1945 de către Comisia Naţională pentru 
Îngrijirea Deportaţilor (Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság – DEGOB) cu 
 
(1939–1955), Budapest, 1995, p. 21, Haraszti György, Kárpáti rapszódia, p. 27. Pentru orarul 
trenurilor v. Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 641; vol. II, p. 1357–1359. 

106 V. în acest sens îndeosebi contribuţiile datorate lui Randolph L. Braham, A népirtás 
politikája, vol. I, p. 563–576, 638–642, 648–649; Karsai László, Zsidósors Kárpátalján 1944-ben,  
p. 60–66; Ságvári Ágnes, Tanulmányok, p. 33 şi urm. (capitolul Holokauszt Kárpátalján). 

107 R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 12 şi urm. Mărturia lui R. Vozáry Aladár este extrem de 
importantă şi, în mare măsură, credibilă deoarece era originar din oraşul Munkács şi a fost martor ocular 
al persecuţiei la care a fost supusă populaţia evreiască de către autorităţile maghiare şi germane.  

108 Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 101–103, 106, 114, 139–140, 175, 407; 
Eichmann in Ungarn. Dokumente, ed. Lévai Jenő, p. 86–87, 90–91, 99, 101, 102. 

109 Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 565–566; Idem, A Magyarországi 
Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 269–273; O scurtă referinţă cu privire la ghetourile din 
Munkács întâlnim inclusiv în Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung der europäischen Juden. 
vol. II H-P, coord. Israel Gutman, ed. Eberhard Jäckel, Peter Longerich, Julius H. Schoeps, München-
Zürich, 1998, p. 970. 
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depoziţiile evreilor deportaţi, supravieţuitori ai Holocaustului şi care au trecut prin 
ghetoul din Munkács. Aceste procese verbale sunt păstrate în Muzeul şi Arhiva 
Evreiască Maghiară din Budapesta şi, începând cu 2004, sunt accesibile inclusiv în 
variantă electronică. Nu în ultimul rând, vom folosi documentele şi informaţiile oferite 
de studiile şi lucrările referitoare la Holocaustul din Ungaria, în special cele care au 
tratat ghetoizarea şi deportarea din Ucraina Subcarpatică. 

Înainte însă de a prezenta efectiv contextul constituirii ghetoului, credem că 
se impune o scurtă trecere în revistă a situaţiei populaţiei evreieşti din Munkács în 
perioada premergătoare aplicării soluţiei finale. Oraşul Munkács, situat în judeţul 
Bereg, a revenit Ungariei după primul arbitraj germano-italian de la Viena din  
2 noiembrie 1938110. Potrivit datelor oferite de recensământul din 1941 numărul 
locuitorilor din oraşul Munkács se ridica la cifra de 31.602, din care 13.488 evrei 
(42,7%)111. Informaţiile referitoare la ponderea populaţiei evreieşti oferite de 
recensământul autorităţilor maghiare din 1941 corespund cu cele rezultate în urma 
recensământului dispus de Consiliul Central Evreiesc în aprilie 1944, la solicitarea 
autorităţilor germane de ocupaţie112. Astfel, la această dată comunitatea evreiască 
ortodoxă din Munkács număra 14.800 membri, preşedintele comunităţii era 
medicul dr. Péter Zoltán, iar rabini erau următorii: Schlüssel Nátán Salamon, Salzer 
Majer Wolf, Schreiber Chaim, Weisz Emanuel113. De asemenea acelaşi 
recensământ ne prezintă o comunitate evreiască prosperă cu venituri încasate pe 
anul 1943 de 476.528,77 pengő şi care susţinea din punct de vedere financiar 
numeroase instituţii, printre care şcoli, fundaţii şi chiar o cantină populară pentru 
800–1.000 de oameni114. La scurt timp însă după ocuparea militară a Ungariei de 
către germani situaţia populaţiei evreieşti din Ungaria avea să ia o turnură 
dramatică. În acest context, comunitatea evreiască înfloritoare din oraşul Munkács 
nu a constituit o excepţie de la regulă, împărtăşind la rândul ei tragedia ghetoizării, 
deportării şi exterminării în lagărele morţii. 

Este binecunoscut faptul că la scurt timp după constituirea guvernului 
marionetă Sztójay Döme asupra populaţiei evreieşti din Ungaria s-a abătut o 
adevărată avalanşă de măsuri discriminatorii. Referitor la acest aspect se cuvine a fi 
menţionat faptul că unii autori susţin că unele dintre aceste măsuri ar fi fost aplicate 
în Ucraina Subcarpatică chiar înainte de a fi fost adoptate în mod formal de către 
 

110 Pentru arbitrajul germano-italian din 2 noiembrie 1938 v. Sallai Gergely, Az első bécsi 
döntés, Budapest, 2002. 

111 MOL, XIX-J–1-a Békeelőkészitő osztály, 8 doboz, II–7 cim Statisztikai hivatalos 
közlemények 1941. évi népszámlálás; Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 565–566; 
Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 272.  

112 Magyarországi Zsidó Hitközségek 1944. április. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának 
összeirása a német hatóságok rendelkezése nyomán, partea I Adattár. Függelékben: A magyarországi izr. 
Hitközségek szervezete, 1868–1950, ed. Schweitzer József, Frojimovics Kinga, Budapest, 1994, p. 17–18.  

113 Ibidem, p. 423. 
114 Ibidem, p. 423–425. 
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guvernul Sztójay. În însemnările sale, ziaristul şi omul politic maghiar Vozáry 
Aladár, un observator de prim rang al evenimentelor derulate la Munkács, afirmă 
cu privire la introducerea obligativităţii purtării stelei galbene – afirmaţie preluată 
ulterior de Lévai Jenő115, respectiv de Christian Gerlach şi Aly Götz116 – că în 
oraşul Munkács „generalul şvab Fehér Géza a dat încă din 23 martie dispoziţia cu 
privire la obligativitatea purtării stelei galbene şi la marcarea pe această bază a 
magazinelor evreieşti”117. În realitate, această măsură a fost adoptată abia în şedinţa 
Consiliului de Miniştri din 29 martie 1944, iar consultarea presei vremii 
demonstrează în mod clar faptul că o asemenea dispoziţie dată de către generalul 
Fehér Géza nu a existat118. În schimb mult mai interesante şi plauzibile ni se par 
paginile consacrate de Vozáry Aladár descrierii atmosferei de încordare, teamă şi 
nesiguranţă ce a pus stăpânire pe oraş după ocupaţia militară germană. Astfel, el 
relevă în primul rând panica ce a cuprins populaţia evreiască după aplicarea 
primelor măsuri discriminatorii şi intrarea trupelor germane. Odată cu acestea din 
urmă, în oraş şi-a făcut apariţia inclusiv Gestapoul, care a ocupat cea mai 
impunătoare casă evreiască – proprietatea evreului Péter Zoltán –, proprietarii fiind 
somaţi să evacueze casa în termen de o oră119. Încă din 22 martie 1944 populaţiei 
evreieşti i s-a interzis să iasă pe stradă între orele 18 şi 7, iar din 5 aprilie au fost 
obligaţi să poarte steaua galbenă. De asemenea, în urma dispoziţiilor emise de către 
primarul oraşului Engelbrecht István şi de locţiitorul său Vásáry István, evreii au 
fost obligaţi să afişeze pe magazinele aflate în proprietatea lor steaua galbenă şi 
plăcuţe cu inscripţia „Magazin evreiesc”120. Concomitent, generalul Fehér Géza a 
dispus afişarea pe străzile oraşului a unor pancarte prin care informa populaţia că 
evreii instigă împotriva maghiarilor şi germanilor şi, prin urmare, el nu-şi asumă 
răspunderea pentru siguranţa acestora. În fapt, generalul Fehér Géza urmărea în acest 
fel instigarea populaţiei creştine la pogrom121. În data de 8 aprilie 1944 s-a constituit 
Consiliul Evreiesc din Munkács, condus de inginerul Steiner (potrivit altor surse 
Steuer) Sándor122. Din primul moment al existenţei sale, Consiliul Evreiesc s-a 
confruntat cu o sumedenie de probleme şi solicitări înaintate de autorităţile germane. 
Contextul în care a fost nevoit să-şi desfăşoare activitatea Consiliul Evreiesc din 
Munkács este redat de Vozáry Aladár după cum urmează: „S-a constituit Consiliul 
 

115 Lévai Jenő, Fekete könyv. A magyar zsidóság szenvedéseiről, Budapest, 1946, p. 97.  
116 Christian Gerlach, Götz Aly, Az utolsó fejezet, p. 119.  
117 R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 13. 
118 Karsai László, A Holokauszt utolsó fejezete, p. 76.  
119 R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 13–14. 
120 Randolph L. Braham, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 272. 
121 Ibidem, p. 272–273.  
122 Ibidem, p. 273. Potrivit diferitelor surse existente, din conducerea Consiliului Evreiesc din 

Munkács mai făceau parte următorii evrei: Segelstein, Reisman, Kalus (Kalusch, Kalisch?), Sándor, 
Jakobovits, Meiseln, Mermelstein, Mandel Áron, Bródy, Rosenbeck Márton, Klein Oszkár, Áron 
Ferenc, Morvai János şi Eisenstätter Mendel.  
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Evreiesc. Conducătorii sunt doi cetăţeni maghiari, exceptaţi, de bună factură. Care 
sunt sarcinile lor? Multe. De la germani primesc din jumătate în jumătate de oră 
ordine: în cel mai scurt timp posibil să aducă sus 10 valize noi, într-un sfert de oră să 
procure un set de farfurii de porţelan şi pahare noi pentru 48 de persoane, tot atâtea 
tacâmuri, pe cât posibil de argint, set de ceşti de cafea pentru 48 de persoane, 
cearşafuri, perne, cămăşi, lenjerie şi încă cine ştie ce, dar totul trebuie să fie nou. 
Consiliul cu cei doi conducători toată ziua nu fac altceva decât îndeplinesc ordinele 
germanilor şi procură tot ceea ce li se cere. În ce priveşte solicitările germanilor nu 
există pauze şi nici lipsă de imaginaţie. În vederea acoperirii cheltuielilor Consiliul 
impune impozite evreilor. Sunt evrei care nu doresc să plătească, tocmai cei înstăriţi. 
Oare evreii dispun de simţul solidarităţii?!”123. 

Atmosfera tensionată existentă în oraşul Munkács nu s-a datorat numai unor 
factori precum prezenţa autorităţilor germane sau măsurile antisemite ale 
guvernului Sztójay Döme, ci şi comportamentului presei, respectiv al autorităţilor 
locale şi personalităţilor marcante ale oraşului. Astfel, presa a contribuit din plin la 
escaladarea tensiunilor şi incitarea spiritelor prin lansarea unei campanii antisemite 
virulente. De asemenea Vozáry Aladár surprinde în mod sugestiv transformarea 
rezultată în urma schimbării contextului politic în cazul personalităţilor oraşului, 
mai precis trecerea acestora de la o atitudine raţională la una radical antisemită şi 
instigatoare, îndeosebi la nivelul discursului public, precum şi clişeele existente cu 
privire la evrei. În acest sens este oferit drept exemplu discursul rostit de consilierul 
economic regal vitéz Simonkay Gyula, directorul întreprinderii forestiere 
„Latorca”, cu prilejul festivităţii de rămas bun organizată în onoarea generalului 
Fehér Géza124. Discursul consilierului Simonkay s-a axat pe două teme majore, 
respectiv evocarea „meritelor” generalului în adoptarea măsurilor antisemite şi 
înfăţişarea „pericolului” reprezentat de evreimea maghiară. „Numele Excelenţei 
sale domnului general Fehér va fi înscris cu litere de aur nu numai în istoria 
oraşului Munkács, ci şi în istoria Ungariei. Întrucât Excelenţa sa domnul general 
Fehér a întreprins împotriva evreilor ceea ce nimeni nu a îndrăznit să întreprindă în 
ţară. Excelenţa sa domnul general Fehér şi-a riscat cariera, epoletul de aur şi 
vipuşca roşie pentru a putea acţiona şi nu s-a temut […] deoarece a văzut, a ştiut ce 
trebuie făcut în interesul obţinerii victoriei. Evreimea este un inamic mai puternic 
decât orice inamic extern. […] Dacă anihilăm evreimea, ulterior glorioasa armată 
germană şi împreună cu ea şi armata maghiară, sub conducerea generalului Fehér, 
vor distruge ruşii şi apoi inclusiv englezii. Doreşte Excelenţei sale domnului 
general mult succes şi o cât mai grabnică reîntoarcere glorioasă. Iar noi aici, acasă, 
vom continua munca excelentă începută de Excelenţa sa domnul general”125. 
 

123 R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 14–15. 
124 Generalul Fehér Géza îndeplinea la acea dată funcţia de comandant al Brigăzii 2 munte.  

V. în acest sens Karsai László, A Holokauszt utolsó fejezete, nota nr. 11, p. 88.  
125 R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 20–21. 
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Atitudinea oficialului citat anterior nu era singulară. Ea explică în bună parte 
sprijinul masiv – în multe cazuri chiar entuziast – oferit de autorităţile maghiare în 
privinţa implementării soluţiei finale în Ungaria. 

Necesitatea ghetoizării evreilor din Munkács a fost formulată pentru prima 
dată de comandantul Poliţiei de Siguranţă şi al SD din Kosice la 1 aprilie 1944. În 
scrisoarea adresată comandantului Jandarmeriei din Kassa acesta a solicitat 
„Überführung sämtlicher Juden aus den Dörfern dieses Bereiches in die bereits 
durch die Polizei und Gendarmerie gesicherten Städte Munkács, Ungvár und 
Beregszász”126. Cererea nu era expresia unei acţiuni individuale, fără ştiinţa şi 
acceptul forurilor superioare, ci era rezultatul direct al planurilor de concentrare şi 
ghetoizare elaborate de tandemul Endre-Eichmann. A doua zi, solicitarea formulată 
de germani a fost discutată în cadrul reuniunilor la care au participat comandantul 
districtului VIII-Kosice al Jandarmeriei, colonelul de jandarmi Tölgyessy Győző şi 
consilierul ministerial Halász Géza, locţiitorul Oficiului Guvernatorului 
Teritoriului Ucrainei Subcarpatice, generalul-maior Álgya Papp Zoltán, maiorul 
Volant, locotenent-colonelul de jandarmi Pálffy şi căpitanul de jandarmi Záhonyi. 
Deşi participanţii au căzut de acord în privinţa satisfacerii cererii formulate de 
germani, primind în acest sens inclusiv acceptul formal al ministrului de Interne 
Jaross Andor127, totuşi zelul celor prezenţi a fost temperat momentan în urma 
opoziţiei manifestate de comandantul Armatei I maghiare, care a invocat faptul că 
„strămutarea evreilor ar perturba în mod grav mobilizarea aflată în plină 
desfăşurare a Armatei”128. În consecinţă, ghetoizarea evreilor în Ucraina 
Subcarpatică şi, implicit, în oraşul Munkács a fost momentan amânată până la 
clarificarea situaţiei create în urma obiecţiilor formulate de Armată, respectiv până 
la elaborarea planurilor de ghetoizare de către autorităţile maghiare. Consfătuirea 
din 7 aprilie 1944 desfăşurată în Ministerul de Interne a adoptat decizia demarării 
ghetoizării începând cu districtul de Jandarmerie Kosice, ce includea oraşul 
Munkács129. De asemenea, la sfârşitul consfătuirii participanţii au primit dispoziţia 
confidenţială emisă în acest scop de către Ministerul de Interne – nr. 6163/1944. 
BM. VII res. din 7 aprilie 1944 – ce afirma în mod explicit intenţia guvernului 
maghiar de a „curăţa în scurt timp ţara de evrei” şi prevedea modalitatea de 
derulare a acţiunii de concentrare şi ghetoizare a acestora130. În sfârşit, detaliile 
finale ale operaţiunii îndreptate împotriva evreilor au fost discutate în cadrul 
 

126 MOL, K 774, 1944; Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 117, nota 46.  
127 MOL, K 774, 1944, însemnarea din 2 aprilie 1944 a consilierului ministerial Halász Géza; 

însemnarea din după-masa zilei de 2 aprilie 1944 a consilierului ministerial Halász Géza.  
128 Ibidem, însemnarea din după-masa zilei de 2 aprilie 1944 a consilierului ministerial Halász Géza.  
129 Ibidem, însemnarea consilierului ministerial Halász Géza din 27 mai 1944; publicată în 

Vádirat a nácizmus ellen, vol. I, doc. nr. 58, p. 123–124.  
130 MOL, K 774, 1944, dispoziţia nr. 6163/1944. BM. VII res. din 7 aprilie 1944, semnată 

Baky; publicată în Vádirat a nácizmus ellen, vol. I, doc. nr. 59, p. 124–127; Magyarországi 
zsidótörvények és rendeletek 1938–1945, ed. Vértes Róbert, Budapest, 2002, p. 325–327.  
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conferinţei întrunite în după-masa zilei de 12 aprilie 1944 în oraşul Munkács, la 
care au participat locotenent-colonelul de jandarmi Ferenczy László, procurorul 
Meggyessy Lajos, respectiv autorităţile locale în frunte cu consilierul ministerial 
Halász Géza. Cu acest prilej Ferenczy şi Meggyessy au adus la cunoştinţa lui 
Halász, printre altele, că „în termen de o săptămână, începând cu data de 16 aprilie 
(s.n.), toţi evreii din Ucraina Subcarpatică trebuie concentraţi şi transportaţi, şi 
anume cei din judeţul Ung în oraşul Ungvár, cei din judeţul Bereg în oraşul 
Munkács (s.n.) – cu excepţia evreilor din plasa Ilosva ce vor fi concentraţi în oraşul 
Beregszász – evreii din plasele Huszt şi Ökörmező în oraşul Huszt, iar evreii din 
plasele Taracvőlgy şi Rahó în oraşul Mátészalka”131. În consecinţă, termenul fixat 
de autorităţi pentru începerea ghetoizării în Ucraina Subcarpatică, inclusiv în oraşul 
Munkács, era 16 aprilie 1944, chiar dacă unele surse indică ziua de 15 aprilie132. 
Data de 16 aprilie, prima zi a sărbătorii Paştelui, este confirmată inclusiv de 
martorii oculari ai evenimentelor. Astfel, în însemnările sale, Vozáry Aladár afirmă 
următoarele referitor la ghetoizarea evreilor în Munkács: „În dimineaţa zilei de 
Paşti se întoarce comisarul de Poliţie din Munkács (Csetényi László – n.n.). La ora 
7 mă convoacă deja la el. Îmi comunică în mod confidenţial: s-a dispus constituirea 
ghetoului în regiunea noastră şi internarea evreilor în ghetouri. În ghetou trebuie să 
meargă toţi cei care au părinţi evrei, chiar dacă partenerul de viaţă este «creştin din 
vechime». Îmi spune care va fi dimensiunea ghetoului. Conferinţa nu a luat în 
discuţie modalitatea hrănirii nenorociţilor din ghetou. Soluţionarea chestiunii 
evreieşti începe aici, pe teritoriul nostru, ce a fost declarat zonă de operaţii militare. 
Acţiunea este coordonată şi supravegheată de Gestapo”133. Vozáry a informat în 
secret câţiva evrei cu privire la măsurile preconizate de către autorităţi, indicându-le 
inclusiv viitorul amplasament al ghetoului. În consecinţă, informaţiile referitoare la 
preconizata ghetoizare au creat o adevărată psihoză în cadrul populaţiei evreieşti 
din Munkács, ce s-a manifestat prin căutări în vederea identificării unei locuinţe, 
ascunderea obiectelor de valoare în pivniţe, ziduri etc. ori plasarea acestora spre 
păstrare la cunoscuţi creştini134.  

Ghetoizarea populaţiei evreieşti a început în dimineaţa zilei de 16 aprilie 
1944, operaţiunea fiind pusă în aplicare iniţial în zonele rurale ale Ucrainei 
Subcarpatice. Trecând din casă în casă în primele ore ale dimineţii jandarmii şi 
poliţiştii au trezit din somn cu brutalitate populaţia evreiască, acordându-le evreilor – 
de regulă – câteva minute pentru împachetarea lucrurilor şi a alimentelor strict 
necesare. Evreii astfel adunaţi au fost duşi apoi spre sinagogile locale, unde 
autorităţile au efectuat percheziţii în vederea confiscării sumelor de bani, 
 

131 MOL, K 774, 1944, însemnarea din 17 aprilie 1944 a consilierului ministerial Halász Géza. 
132 V. mai sus (nota 19) raportul sinteză al Jandarmeriei maghiare din 30 mai 1944 cu privire la 

„mutarea evreilor în ghetouri”.  
133 R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 21–22. 
134 Ibidem, p. 22.  
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bijuteriilor şi obiectelor de valoare aflate asupra lor. A doua zi, 17 aprilie 1944, 
evreii au fost încolonaţi şi deplasaţi spre lagărele şi ghetourile constituite în 
Munkács, Ungvár, Beregszász, Huszt, Kosice, Mátészalka, Nagyszőllős, 
Sátoraljaújhely, Sighetul Marmaţiei şi Beregszász135. Coloanele de evrei escortate 
de jandarmi ofereau o privelişte sinistră, asemănată de unii cu o „migraţie în masă” 
determinată de o nouă „invazie a tătarilor”. În cursul deplasării spre ghetouri şi 
lagărele de concentrare jandarmii şi poliţiştii au manifestat adesea un 
comportament reprobabil faţă de evrei, în pofida atenţionărilor venite din partea 
generalului-maior Álgya Papp Zoltán. De altfel atitudinea critică a acestuia din 
urmă faţă de abuzurile Poliţiei şi Jandarmeriei a constituit principalul motiv al 
schimbării sale din funcţie şi rechemării generalului Fehér Géza136, cel care se 
„distinsese” deja anterior în privinţa aplicării măsurilor antisemite în Munkács. 
Vozáry Aladár, martor al evenimentelor, descrie sugestiv imaginea oferită de evreii 
transportaţi în ghetourile din Munkács: „În Munkács sosesc unul după altul 
grupurile de evrei proveniţi din mediul rural. Datorită epuizării totale unii nu mai 
sunt în stare să-şi ridice nici măcar piciorul după drumul lung parcurs. Din bagajele 
aduse de ei abia dacă a mai rămas ceva. Nu le-au putut căra. Le-au aruncat, le-au 
părăsit. Cel care s-a prăbuşit pe drum a fost o vreme îmboldit, dar după aceea a fost 
lăsat pe loc. O să se târască el cumva în urma celorlalţi, dacă nu nemţii aflaţi în 
retragere îl vor omorî. Ochii se dilată şi lucesc febril, gurile sunt întredeschise şi 
gâfâie, toţi sunt plini de transpiraţie şi praf. Abia se târăsc. Imploră apă. Mulţi 
săteni şi orăşeni stau la poartă cu găleţi şi urcioare cu apă, li se face milă de 
nenorociţi, să le îndulcească suferinţele măcar cu puţină apă”137. 

În oraşul Munkács au fost constituite două ghetouri. Primul ghetou a fost 
înfiinţat în 16 aprilie 1944 în fabricile de cărămidă Sajovits, respectiv Kallus-
Öszterreicher. În fapt ambele fabrici de cărămidă nu se aflau propriu-zis în oraşul 
Munkács, ci în afara lui138. Aici au fost internaţi evreii proveniţi din judeţul Bereg, 
inclusiv evreii internaţi iniţial în ghetourile tranzitorii din Ilosva, Alsóverecke şi 
Szolyva. Deşi pe teritoriul strâmt al celor două fabrici s-ar fi putut adăposti cel 
mult 2–3.000 de oameni, aici au fost internaţi – în conformitate cu informaţiile 
 

135 MOL, K 148, 1200 csomó, raportul nr. 8929/B. Kt. 1944 din 30.05.1944 cu privire la „Mişcările 
evreieşti. Mutarea evreilor în ghetouri”; Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 564. 

136 R. Vozáry Aladár, Így történt!, Budapest, 1945, p. 23–24; Lévai Jenő, Zsidósors 
Magyarországon, p. 102.  

137 R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 24.  
138 Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Budapest, A Deportáltakat Gondozó Országos 

Bizottság jegyzőkönyvei (în continuare: MZSMLB-DEGOB), procesele verbale nr. 1, 2, 8, 14, 50, 75, 
80, 113, 158, 169, 385, 500, 722, 844, 945, 1174, 1286, 1288, 1321, 1349, 1387, 1609, 1811, 1934, 
1969, 2057, 2231, 2235, 2590, 2741, 2758, 2889, 3018, 3032, 3083, 3086, 3307, 3382, 3391. 
Procesele verbale pot fi accesate pe www.degob.hu; Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 102; 
Randolph L. Braham, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 273. 
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furnizate de literatura de specialitate şi de către supravieţuitori – aproximativ 
14.000 de evrei139. Al doilea ghetou a fost constituit în cartierul evreiesc şi 
cuprindea teritoriul delimitat de străzile Latorca, Dankó, Kálvin, Zrínyi, Munkácsi, 
Szent Márton, Mikes Kelemen, Csokoli, Zenész şi Malom. În ghetoul din cartierul 
evreiesc au fost internaţi în 19 aprilie 1944 – potrivit informaţiilor oferite de 
literatura de specialitate şi de martorii oculari – aproximativ 13.000 de evrei din 
oraşul Munkács140. În consecinţă, numărul evreilor internaţi în ghetourile din 
Munkács s-ar fi cifrat la aproximativ 27.000. Totuşi, aceste cifre nu corespund cu 
datele oficiale oferite de documentele de arhivă. Astfel, într-o notă adresată 
subprefectului judeţului Bereg la 28 aprilie 1944 de către primarul oraşului Munkács, 
Engelbrecht István, se arată că: „În ghetourile înfiinţate pe teritoriul oraşului au fost 
internaţi, în urma aplicării dispoziţiilor referitoare la evrei, 18.800 evrei”141.  

Maniera în care s-a desfăşurat internarea evreilor în ghetoul din cartierul 
evreiesc este descrisă de Vozáry Aladár: „După emiterea ordinului [de internare în 
ghetou – n.n.] se declanşează imediat mutatul, goana, zăpăceala, alergătura […]. 
Bărbatul caută locuinţă, femeia împachetează. Cărăuşi nu pot fi găsiţi decât cu 
plata în aur. Căruţele fără cai, roabele, tărgile, cărucioarele de copii reprezintă 
mijloacele de mutat. Dimineaţa la ora 10 oraşul arată deja ca un stup de albine 
agitat. Întrucât asta nu mai este mutare, ci goană şi zăpăceală. Parcă un cutremur ar 
fi scuturat oraşul şi populaţia sa. Din populaţia de 35.000 de locuitori, 13.000 de 
oameni se mută. Nu este indicat nici măcar să priveşti pe stradă. Omul se 
îngrozeşte şi i se strânge inima. Oameni în vârstă, copii de 2–3 ani, femei, fete, 
băieţi, toţi cară. Nu este prea mult timp la dispoziţie pentru împachetat. Totul se 
duce în mână. Lenjeria de pat şi de corp, o pereche de pantofi, un borcan de gem 
sau de castraveţi, o farfurie, o cutie, un geamantan, pălărie, şireturi de pantofi de 
damă, câte un pahar, oală de noapte, un pic de verdeaţă”142. Înainte de a fi internaţi 
în ghetouri, evreii au fost suspuşi unei percheziţii în vederea confiscării obiectelor 
de valoare şi a sumelor de bani aflate în posesia lor143. 

Condiţiile de viaţă în ghetourile din Munkács au fost catastrofale. Din acest 
punct de vedere situaţia cea mai gravă se semnala în ghetourile din fabricile de 
cărămidă Sajovits, respectiv Kallus-Öszterreicher. Evreii internaţi aici s-au 
confruntat în primul rând cu lipsa de spaţiu, lipsa apei şi hrana insuficientă. 
 

139 R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 24; Randolph L. Braham, A Magyarországi Holokauszt 
Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 273.  

140 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 132, 137, 141, 264, 283, 336, 370, 520, 575, 829, 
956, 994, 1034, 1218, 1519, 1970, 2077, 2108, 2150, 2238, 2775, 2779, 2818, 3300, 3312, 3482; 
Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 102; R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 29–30; Randolph 
L. Braham, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 273. 

141 Pentru aceasta v. mai sus, nota 43. 
142 R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 29–30. 
143 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 132, 385, 1095. 
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Majoritatea evreilor au fost nevoiţi să înnopteze în spaţiile destinate uscării 
cărămizilor, iar oamenii erau atât de înghesuiţi încât nu puteau să se mişte. Cei care 
nu au găsit un loc în aceste spaţii de uscare au fost nevoiţi să înnopteze pe pământ, 
sub cerul liber, expuşi intemperiilor vremii. Elementele suspecte din punct de 
vedere politic au fost izolate şi închise separat, în cuptoarele de ardere. De 
asemenea evreii bogaţi erau duşi la anumite intervale de timp în locuri special 
amenajate, unde erau anchetaţi şi maltrataţi de poliţiştii maghiari şi germani pentru 
a mărturisi locurile unde păstrau bunurile şi obiectele de valoare144. În ce priveşte 
alimentaţia evreilor internaţi, ea a fost insuficientă cantitativ şi slabă din punct de 
vedere calitativ. În prima parte a perioadei petrecută în ghetou, situaţia a fost din 
acest punct de vedere satisfăcătoare întrucât evreii au dispus de alimentele aduse cu 
sine. În plus în oraş a funcţionat inclusiv o bucătărie populară finanţată de Consiliul 
Evreiesc, mâncarea gătită fiind transportată în ghetou cu ajutorul căzilor de baie. În 
general, potrivit mărturiilor supravieţuitorilor, masa zilnică a constat într-o farfurie 
de supă – îndeobşte de cartofi – şi o raţie de pâine de 100–250 grame145. Problema 
asigurării hranei evreilor internaţi în ghetoul din fabricile de cărămidă s-a acutizat 
odată cu epuizarea rezervelor proprii de alimente, astfel că autorităţile au fost 
nevoite să identifice soluţii în acest sens. În urma inspecţiei efectuate de secretarul 
de stat Endre László la sfârşitul lunii aprilie 1944, s-a luat decizia folosirii 
alimentelor existente încă în localităţile de provenienţă ale evreilor internaţi146, dar 
nici această decizie nu a fost în măsură să îmbunătăţească simţitor aprovizionarea 
evreilor din fabricile de cărămidă. Alimentaţia insuficientă, lipsa apei şi condiţiile 
igienice improprii au avut drept consecinţă îmbolnăvirea unui mare număr de evrei. 
Mai mult, în 23 aprilie 1944 a izbucnit o epidemie de tifos abdominal, ce a impus 
instituirea carantinei147. În consecinţă, evreii care au trecut prin ghetoul constituit 
pe teritoriul fabricilor de cărămidă Sajovits, respectiv Kallus-Öszterreicher şi care 
 

144 Ibidem, procesele verbale nr. 1, 2, 8, 14, 50, 75, 80, 113, 158, 169, 385, 500, 722, 844, 945, 
1174, 1286, 1288, 1321, 1349, 1387, 1609, 1811, 1934, 1969, 2057, 2231, 2235, 2590, 2741, 2758, 
2889, 3018, 3032, 3083, 3086, 3307, 3382, 3391; Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 102;  
R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 24–25; Nagy Ferenc, „Ide többé vissza nem jönnek …”, p. 30; 
Randolph L. Braham, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 274. 

145 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 2, 50, 123, 283, 945, 1609, 2824, 2590, 2889, 
3083; Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 102, 106; R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 24–25; 
Randolph L. Braham, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 274. 

146 MOL, K 774, 1944, adresa nr. 5321/1944 ki. sz. din 28 aprilie 1944 a subprefectului 
judeţului Bereg către guvernatorul Ucrainei Subcarpatice.  

147 În scrisoarea adresată la 17 mai 1944 secretarului de stat Endre László, directorul 
Institutului Naţional Regal Maghiar de Sănătate Publică informa că „[…] până la data de 16 mai am 
pus la dispoziţia lagărelor de concentrare, respectiv ghetourilor/ Munkács, Léva, Szécsény, Losonc, 
Nagyszőllős, Rimaszombat, Szabadka/ în total, o cantitate de ser împotriva tifosului abdominal 
suficientă pentru 15.000 de persoane […]”. ÁSZTLB, V–79802/5, Endre László és társai, f. 32–33; 
Randolph L. Braham, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 274. 
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au supravieţuit ulterior deportării în lagărele morţii naziste au caracterizat – la 
unison – condiţiile de viaţă existente în ghetou drept „inumane”148. În ceea ce 
priveşte evreii din Munkács internaţi în ghetoul din cartierul evreiesc, aceştia au 
beneficiat de condiţii relativ mai bune comparativ cu cei din fabricile de cărămidă, 
chiar dacă s-au confruntat cu aceleaşi probleme cauzate de lipsa spaţiului, apei şi a 
hranei suficiente. Deşi evreii din cartierul evreiesc nu erau cazaţi sub cerul liber, 
totuşi erau la fel de înghesuiţi. În majoritatea cazurilor într-o cameră locuiau familii 
compuse din 8–10 membri şi situaţia avea să se înrăutăţească în mod continuu ca 
urmare a restrângerii spaţiului alocat ghetoului149. Întrucât comisarul de Poliţie 
Csetényi László a manifestat un comportament decent faţă de evrei, opunându-se 
totodată ferm brutalităţilor şi măsurilor inumane, a fost înlocuit la începutul lunii 
mai cu comisarul de Poliţie Vass János150. Sub pretextul că fostul comisar de 
Poliţie Csetényi a alocat un spaţiu mult prea extins ghetoului din cartierul evreiesc, 
conducerea interimară a Comisariatului de Poliţie Munkács a dispus, succesiv, la 
24 şi 25 aprilie 1944, restrângerea spaţiului afectat ghetoului. Dacă în cazul primei 
restrângeri evreii ce locuiau pe străzile ce urmau să fie evacuate au avut la 
dispoziţie o oră în vederea mutării, la restrângerea următoare cei afectaţi au primit 
doar câteva minute. În urma restrângerilor, înghesuiala din locuinţele evreieşti a 
devenit insuportabilă, într-o cameră locuind de regulă 8–10 familii, respectiv 20–30 
de oameni151. Chestiunea aprovizionării cu hrană a celor internaţi în ghetoul din 
cartierul evreiesc a cunoscut o evoluţie similară cu cea a evreilor din fabricile de 
cărămidă. Iniţial situaţia a fost din acest punct de vedere mulţumitoare datorită 
rezervelor proprii de alimente, pachetelor primite şi hranei furnizate de cantina 
populară. Ulterior, ca urmare a epuizării stocurilor de alimente existente, situaţia  
s-a înrăutăţit constant152. Cu toate acestea, în ansamblu, situaţia evreilor din ghetoul 
situat în cartierul evreiesc poate fi considerată mai bună comparativ cu situaţia 
celor internaţi în fabricile de cărămidă. În acest sens pledează inclusiv faptul că 
aici, în ghetoul din cartierul evreiesc, nu s-au înregistrat îmbolnăviri sau epidemii. 

În schimb tratamentul de care au avut parte evreii din cele două ghetouri din 
partea autorităţilor maghiare şi germane poate fi considerat, fără să exagerăm, drept 
 

148 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 1, 2, 8, 14, 50, 75, 80, 113, 158, 169, 385, 500, 
722, 844, 945, 1174, 1286, 1288, 1321, 1349, 1387, 1609, 1811, 1934, 1969, 2057, 2231, 2235, 2590, 
2741, 2758, 2889, 3018, 3032, 3083, 3086, 3307, 3382, 3391.  

149 Ibidem, procesele verbale nr. 132, 137, 141, 264, 283, 336, 370, 520, 575, 829, 956, 994, 
1034, 1218, 1519, 1970, 2077, 2108, 2150, 2238, 2775, 2779, 2818, 3300, 3312, 3482; Lévai Jenő, 
Zsidósors Magyarországon, p. 102; R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 30; Randolph L. Braham, A 
Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 274.  

150 MZSMLB-DEGOB, procesul verbal nr. 2043; R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 35. 
151 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 132, 264, 283, 1034, 1226, 2108, 2238, 2775; 

Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 102; R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 37.  
152 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 132, 137, 141, 264, 283, 336, 370, 520, 575, 829, 

956, 994, 1034, 1218, 1519, 1970, 2077, 2108, 2150, 2238, 2775, 2779, 2818, 3300, 3312, 3482. 
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inuman. Paza interioară în ghetouri era asigurată de „poliţişti evrei”, în timp ce 
paza exterioară era exercitată de Jandarmeria maghiară153. Deşi, în mod formal, SS-ul 
nu avea nicio atribuţie în privinţa supravegherii ghetourilor, totuşi atât mărturiile 
supravieţuitorilor, cât şi cele ale ofiţerilor de jandarmi implicaţi în operaţiunea de 
ghetoizare şi deportare – precum locotenent-colonelul Ferenczy László – confirmă 
faptul că toate măsurile şi deciziile referitoare la ghetouri şi lagăre de concentrare 
erau supervizate de SS154. Mai mult, se pare că pentru fiecare ghetou sau lagăr de 
concentrare a existat un supervizor german, ofiţer SS155. În acest sens unul din cei 
care s-au „evidenţiat” în mod deosebit prin cruzimea de care au dat dovadă faţă de 
evreii internaţi în ghetourile din Munkács (şi nu numai acolo) a fost 
Hauptsturmführer-ul SS Zöldi Márton, fost căpitan de jandarmi maghiar, 
condamnat în Ungaria pentru participarea la comiterea unor atrocităţi în 1942, 
refugiat în Germania şi reîntors în Ungaria odată cu trupele germane156. 
Caracteristic pentru brutalitatea de care a dat dovadă comandoul condus de Zöldi 
Márton a fost episodul consumat în Munkács în ziua de sâmbătă, 24 aprilie 1944, 
denumit de martorii oculari drept „sâmbăta neagră”. În această zi, în urma 
dispoziţiei date de Zöldi Márton, SS-iştii, însoţiţi de jandarmi şi poliţişti maghiari, 
au năvălit în sinagogă şi au obligat un detaşament de evrei – adus în mod special 
din ghetoul situat în fabrica de cărămidă Sajovits – să devasteze sinagoga şi să 
distrugă mobilierul şi obiectele de cult aflate acolo. Mai mult atât la venire, cât şi la 
înapoierea în ghetou evreii au fost maltrataţi bestial, iar câţiva au fost împuşcaţi157. 
De asemenea în privinţa tratamentului se cuvine a fi spus faptul că, începând cu 
momentul internării în ghetou, evreii au fost expuşi, permanent şi sistematic, 
percheziţiilor, jafurilor, maltratărilor, bătăilor aplicate de jandarmii, poliţiştii 
maghiari, respectiv de SS-işti158. De exemplu una din „distracţiile” preferate ale 
SS-iştilor, respectiv jandarmilor maghiari era obligarea bărbaţilor – indiferent de 
vârstă – să facă exerciţii fizice fie în ghetou, fie în mlaştina aflată în apropierea 
 

153 Ibidem, procesele verbale nr. 14, 51, 68, 78, 123, 132, 140, 567, 572; 573, 652, 994, 2363, 
3300, 3335; Randolph L. Braham, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 273.  

154 „În lagăre şi ghetouri inclusiv, oamenii Gestapoului au asigurat paza, ei erau împuterniciţi 
să adopte măsuri, jandarmii şi poliţiştii maghiari au asigurat exclusiv paza exterioară a ghetourilor şi 
lagărelor”. ÁSZTLB, V–79348, Ferenczy László per, f. 133, interogatoriul lui Ferenczy László din 9 
noiembrie 1945.  

155 Nagy Ferenc, „Ide többé vissza nem jönnek …”, p. 30. 
156 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 132, 1853, 2952, 3335; R. Vozáry Aladár, Így 

történt!, p. 25, 34–35; Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, Molnár Judit, p. 250–252, 
mărturia lui Zöldi Márton din 27 decembrie 1945.  

157 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 132, 1058, 1095, 1132, 1459, 1533, 1586, 2150, 
3312; R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 36–37; Randolph L. Braham, A Magyarországi Holokauszt 
Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 273–274. 

158 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 567, 1280, 1349, 1519, 1811, 1969, 1970, 2818, 
2824, 3018, 3032, 3398, 3482; Molnár Judit, A magyar királyi csendőrség, p. 941; Nagy Ferenc, „Ide 
többé vissza nem jönnek …”, p. 30. 
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ghetoului din fabricile de cărămidă. Cei care nu puteau face faţă din punct de 
vedere fizic erau bătuţi până la sânge159.  

De asemenea evreii din ghetoul situat în fabricile de cărămidă Sajovits, 
respectiv Kallus-Öszterreicher au fost nevoiţi să lucreze permanent. Femeile de la 
vârsta de 15 ani în sus au fost puse să care cărămidă şi piatră, în timp ce bărbaţii 
săpau şanţuri şi gropi. Mărturiile supravieţuitorilor relevă faptul că aceste munci nu 
aveau nicio finalitate, singurul scop urmărit de autorităţi fiind umilirea şi epuizarea 
fizică a celor internaţi. Programul de lucru se desfăşura între orele 5 dimineaţa –  
7 seara, iar munca se executa la solicitarea SS, sub supravegherea strictă a 
poliţiştilor maghiari. Câteodată evreii erau duşi în oraş fie pentru a face curăţenie 
pe străzi, fie pentru a efectua alte lucrări de utilitate publică. Tratamentul aplicat de 
paznici era inuman, cei care nu îşi îndeplineau sarcinile fixate erau nevoiţi să 
rămână peste program, fiind în permanenţă şicanaţi sau maltrataţi160. Pe de altă 
parte, evreii internaţi în ghetoul situat în cartierul evreiesc au beneficiat şi din acest 
punct de vedere de un tratament mai bun. Iniţial, în primele zile au primit chiar 
dreptul de a ieşi din ghetou şi de a se deplasa la locurile de muncă. Ulterior, după 
înăsprirea condiţiilor de internare în ghetou, evreii au fost scoşi la muncă în oraş, 
fiind puşi, de exemplu, să facă curăţenie în casele populaţiei creştine sau să ajute la 
cantina populară. În schimb, evreii internaţi în ghetoul din cartierul evreiesc au fost 
mult mai expuşi percheziţiilor, jafurilor şi violurilor înfăptuite de germani şi 
maghiari161. Situaţia catastrofală existentă în ghetourile din Munkács nu a rămas 
necunoscută autorităţilor şi opiniei publice. Primii care au reacţionat şi au adus la 
cunoştinţa autorităţilor tratamentul inuman aplicat celor internaţi în ghetouri şi 
lagăre de concentrare au fost chiar reprezentanţii populaţiei evreieşti. Astfel, chiar 
a doua zi după începerea ghetoizării evreimea din Ungvár şi Ucraina Subcarpatică 
a adresat un apel vibrant comisarului de Poliţie Thurzó György, în care solicita 
clemenţă şi tratament uman din partea autorităţilor: „Scriem această scrisoare cu 
sângele inimii noastre. Zi şi noapte plângem şi ne rugăm ca Atotputernicul să dea 
Domnilor noştri puterea şi voinţa de a ne salva vieţile. […] Majoritatea evreilor nu a 
comis niciun act reprobabil îndreptat împotriva scumpei noastre patrii. Confiscaţi-ne 
averile, puneţi-ne să muncim, dar lăsaţi-ne locuinţele şi vieţile. Să vă comportaţi faţă de 
noi cel puţin ca faţă de animale, să ne daţi de mâncare, cruţaţi-ne vieţile […]”162. 
 

159 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 683, 1029, 1343, 1459, 2150, 2903.  
160 Ibidem, procesele verbale nr. 1, 2, 8, 14, 50, 75, 80, 113, 158, 169, 385, 500, 722, 844, 945, 

1174, 1286, 1288, 1321, 1349, 1387, 1609, 1811, 1934, 1969, 2057, 2231, 2235, 2590, 2741, 2758, 
2889, 3018, 3032, 3083, 3086, 3307, 3382, 3391; Randolph L. Braham, A Magyarországi Holokauszt 
Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 274–275. 

161 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 132, 137, 141, 264, 283, 336, 370, 829, 956, 994, 
1034, 1218, 1226, 1519, 1970, 2077, 2108, 2150, 2238, 2775, 2779, 2818, 3300, 3312, 3482; 
Randolph L. Braham, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 273.  

162 MOL, K 774, 1944, memoriul din 17 aprilie 1944 adresat de evreimea din Ungvár şi 
Ucraina Subcarpatică comisarului de Poliţie vitéz Thurzó György; Haraszti György, Kárpátaljai 
Dokumentum, în „Múlt és jövő”, 1991, nr. 3, p. 67.  
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Referitor la atitudinea opiniei publice faţă de persecuţiile antievreieşti, se poate 
afirma că aceasta a fost diferenţiată. În timp ce majoritatea populaţiei a manifestat 
o atitudine de indiferenţă, uneori chiar de complicitate cu actele reprobabile 
îndreptate împotriva populaţiei evreieşti, au existat şi oameni – puţini la număr – 
care au încercat să ajute pe cât posibil semenii aflaţi în suferinţă. Astfel, Vozáry 
Aladár s-a deplasat la Budapesta în mai multe rânduri atrăgând atenţia oficialilor 
maghiari asupra situaţiei create în urma ghetoizării evreilor din Ucraina 
Subcarpatică, dar fără succes. Mai mult, în urma unei discuţii avute cu ministrul de 
Interne Jaross Andor în care a expus ororile petrecute la Munkács, Jaross i-a spus 
textual următoarele: „[Ucraina Subcarpatică – n.n.] este zonă de operaţii militare şi 
acolo se manifestă mai puternic influenţa germană, acolo maşina de război 
germană direcţionează evenimentele. Îmi pare rău dacă vouă situaţia vi se pare atât 
de neplăcută şi ştiu că inclusiv oameni nevinovaţi suferă din cauza vinovaţilor, dar 
intenţionez să salvez cei 12 milioane de maghiari şi pentru asta sunt nevoit să 
sacrific situaţia bună avută până acum de cei un milion de evrei”163.  

Ultima etapă a operaţiunii de ghetoizare şi deportare a evreilor din Munkács a 
avut loc între 14 şi 24 mai 1944. Potrivit prevederilor planului stabilit în cadrul 
întâlnirii din 12 mai ce s-a desfăşurat la Munkács, deportarea evreilor din zona I 
urma să înceapă în 14 mai164. Primul ghetou lichidat a fost cel existent în fabricile 
de cărămidă Sajovits şi Kallus-Öszterreicher. Astfel evreii din acest ghetou au fost 
îmbarcaţi în 4 garnituri de tren după cum urmează: 14 mai – 3.169 persoane, 16 mai – 
3.629 persoane; 17 mai – 3.306 persoane, 18 mai – 3.025 persoane. După 
expedierea spre lagărele morţii a evreilor proveniţi din judeţul Bereg, a urmat 
lichidarea ghetoului situat în cartierul evreiesc. În 18 mai 1944 evreii din Munkács 
internaţi aici au fost mutaţi în fabricile de cărămidă, iar a doua zi a început 
deportarea lor: 19 mai – 3.222 persoane; 21 mai – 2.861 persoane; 23 mai – 3.269 
persoane; 24 mai – 3.080 persoane165. Atât pe drumul spre staţiile de îmbarcare, cât 
şi în timpul îmbarcării s-au petrecut scene de o cruzime greu de imaginat. Evreii au 
fost maltrataţi şi bătuţi de către SS-iştii, poliţiştii şi jandarmii maghiari ce escortau 
convoaiele, iar înainte de îmbarcare au fost supuşi unei noi percheziţii brutale în 
vederea confiscării ultimelor obiecte de valoare şi sume de bani aflate asupra lor. 
Condiţiile de călătorie au fost de asemenea catastrofale: evreii au fost înghesuiţi în 
număr de 60–70 de persoane într-un vagon – uneori chiar şi 90–100 –, fără apă 
suficientă, cu găleţi pe post de toalete şi într-o căldură terifiantă. În consecinţă nu 
trebuie să surprindă faptul că un număr considerabil de evrei şi-a pierdut viaţa în 
 

163 R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 26.  
164 Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, Molnár Judit, nota nr. 56, p. 526–527; 

Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 635–636; mărturia lui Ferenczy László cu privire 
la conferinţa desfăşurată la Munkács în 12 mai 1944. ÁSZTLB, V–79348, Ferenczy László per, f. 
129, interogatoriul lui Ferenczy László din 9 noiembrie 1945.  

165 V. în acest sens Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. 1, p. 641; vol. II, p. 1357–1359; 
Idem, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 275.  
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cursul călătoriei spre Auschwitz166. Ajunşi acolo după 2–3 zile, evreii au fost 
supuşi imediat selecţiei efectuate de medicii SS. Cei apţi pentru muncă au fost 
dirijaţi spre lagăre pentru a fi întrebuinţaţi ulterior în cadrul industriei de război 
germane, în timp ce evreii consideraţi inapţi au fost îndreptaţi spre camerele de 
gazare. În ce priveşte numărul supravieţuitorilor din Munkács ai Holocaustului, nu 
deţinem date. Singurele informaţii disponibile se referă la supravieţuitorii 
Holocaustului originari din Ucraina Subcarpatică, ce includ şi evreii din Munkács: 
din cei aproximativ 115.000–120.000 de evrei din Ucraina Subcarpatică şi-au 
pierdut viaţa în urma ghetoizării şi deportării peste 95.000 de persoane167. 

THE  HOLOCAUST  IN  HUNGARY.  A  CASE  STUDY:  SUBCARPATHIAN 
UKRAINE  AND  THE  GHETTO  OF  MUNKÁCS  (II) 

Abstract 

After setting up the juridical framework in April 1944, the Hungarian and 
German authorities moved on to the next level: ghettoization. The plan imagined by 
the Adolf Eichmann – Endre László tandem regarding the ghettoization and 
deportation of Jews included 4 stages: 1) the collection of Jews from towns and 
villages, and their temporary encampment in synagogues and buildings belonging to 
the local Jewish community; 2) after confiscation of money and valuables, the Jews 
were to be transferred to the ghettos, which were usually located in the main cities of 
the neighboring counties; 3) the Jews from towns were collected and transferred to 
special areas – the future ghettos – that had to be entirely isolated from the rest of the 
city. In some of the cities, the ghetto was placed in the Jewish district; in others, in 
various establishments, such as brick factories in the open; 4) the Jews were to be 
assembled in centers with access to railway stations, so that they could be quickly 
embarked on trains and transported to the concentration camps. 

The ghettoization of the Jews from Subcarpathian Ukraine began on 16 April 
1944. The Jews were placed in ghettos and concentration camps on the premises of 
brick factories. The Jews camped there were forced to live in catastrophic conditions: 
 

166 MZSMLB-DEGOB, procesele verbale nr. 1, 2, 8, 14, 50, 75, 80, 113, 132, 137, 141, 158, 
169, 264, 283, 336, 370, 385, 500, 520, 575, 722, 829, 844, 945, 956, 994, 1034, 1174, 1218, 1286, 
1288, 1321, 1349, 1387, 1519, 1609, 1811, 1934, 1969, 1970, 2057, 2077, 2108, 2150, 2231, 2235, 
2238, 2590, 2741, 2758, 2775, 2779, 2818, 2889, 3018, 3032, 3083, 3086, 3300, 3307, 3312, 3382, 
3391, 3482; Lévai Jenő, Zsidósors Magyarországon, p. 139–140; R. Vozáry Aladár, Így történt!, p. 
58–63; Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, 565–566, 638–642; Idem, A Magyarországi 
Holokauszt Földrajzi Enciklopédiája, vol. I, p. 275; Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, 
Molnár Judit, p. 100, mărturia lui Baky László din 18 decembrie 1945; p. 254–257, mărturia lui Zöldi 
Márton din 27 decembrie 1945. 

167 Haraszti György, Kárpáti rapszódia, p. 27. 
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under the open sky, exposed to rough weather, cramped for room, with not enough 
food and very poor hygiene, and, above all, subject to the abuses and ill-treatment of 
the authorities. According to the plan issued by the Hungarian and German 
authorities, the deportation of Jews from zones I and II – Subcarpathian Ukraine and 
Northern Transylvania – began on 14 May 1944 and ended on 7 June 1944. A total 
of 289,357 Jews were deported to Auschwitz, many of whom were exterminated. 



 

 

SFÂRŞITUL  VECHIULUI  REGIM  ÎN  ROMÂNIA: 
21  AUGUST  19451 

MATEI  CAZACU 

Reuniţi din nou astăzi sub umbra protectoare a lui Nicolae Iorga pentru a 
încerca să înţelegem dimensiunile exacte şi impactul evenimentelor din martie 
1945 asupra istoriei româneşti, vă invit să medităm împreună la cuvintele pe care 
titanul le scria în prefaţa ultimei sale lucrări, Istoriologia umană: 

„(Odată selectate de autor), elementele (sau faptele) caracteristice intră apoi 
într-o construcţie dinamică. E vorba doar de tragedia acestui neam omenesc şi în 
ea, dacă sunt scene care expun, sunt acte care duc mai departe conflictul. În jurul 
actorilor sunt atâţia cari nu vorbesc, pentru că n-au rost de a vorbi, dar şi cei cari 
vorbesc, în jurul acestor tăcute (personaje fără importantă), n-au cuvântul oricând, 
ci numai atunci când prin ce spun şi fac, se merge mai departe. Între ei sunt corifei 
şi asupra lor se îndreaptă atenţia, în momentul când ei sunt, astfel, «în frunte». 

În tragedia ateniană din când în când se aude zvonul corului: el comentează, el 
judecă. Istoricul îndeplineşte acest rol şi el n-are dreptul – de fapt n-are nici putinţa – de 
a-l părăsi. Şi, în sfârşit, nimeni nu intră în scenă, la momentul său, fără a fi prezentat şi 
cunoscut altfel decât prin nume care pică necunoscut şi dincolo de care se trece fără a 
le cunoaşte. Aceasta e concepţia dinamică a istoriologiei, opusă acelor prezentări 
statice care informează, dar nu interesează şi nu lămuresc decât prin ieftine artificii.”2 

Am reprodus acest citat deoarece el justifică prezenţa mea astăzi, aici: am avut, 
într-adevăr, la 14 februarie, privilegiul să mă întreţin cu Maiestatea Sa Regele Mihai 
asupra acestor evenimente. Şi, chiar dacă nu am aflat secrete sau revelaţii neştiute, am 
putut reflecta, atunci şi mai apoi, la personalitatea eroului principal al acestui 
eveniment, la mecanismul de luare a deciziilor, la urmările lor imediate şi de durată. 
Am putut astfel – situaţie la care orice istoric visează – înţelege din interior singurătatea 
absolută a omului politic în momentul când trebuie să ia o hotărâre de care poate 
depinde nu numai soarta sa personală, ci şi a ţării şi a naţiunii întregi. 

Pe de altă parte, deşi nespecialist al istoriei contemporane, mă străduiesc totuşi 
de peste 15 ani să o predau studenţilor de la Sorbona şi de la INALCO, să o înţeleg şi 
 

1 Această comunicare a fost prezentată în cadrul Simpozionului „6 Martie 1945 – Guvernul 
Petru Groza şi comunizarea României” din 3–5 martie 1995 la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” 
din Bucureşti. Din motive independente de voinţa noastră, ea nu a fost publicată în volumul 6 martie 
1945. Începuturile comunizării României, Bucureşti, 1995. 

2 Generalităţi cu privire la studiile istorice, Bucureşti, 1944, p. 344. 

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 519–531 
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să o relativizez, adică să o înscriu în durata lungă, naţională şi universală. Sau, cum 
spunea tot Nicolae Iorga în 1940, într-o lecţie de deschidere a cursurilor la Academia 
de Comerţ din Bucureşti, „metoda istorică consistă (…) în a pune în legătură tot ceia ce 
vezi, tot ce ai înainte, cu tot ce e împrejur şi cu tot ce se poate desemna în faţă”3. 

Aş vrea deci să vă prezint mai întâi concluziile la care am ajuns, urmând ca 
apoi să le justific, una câte una, pentru a vă invita la re-gândirea globală a actului 
de la 6 martie 1945 şi a locului său în istoria României. 

O primă concluzie ar fi că în istoria României, contrar opiniei generale, există 
precedente care permit relativizarea afirmaţiei că este vorba de un act istoric, 
epocal, fondator al unei noi ere istorice. Această concluzie se verifică pe trei 
planuri care corespund celor trei niveluri de presiune exercitată, de sus în jos, 
asupra regelui pentru a numi guvernul Groza: a) presiunea Kremlinului în 
condiţiile ocupării ţării de Armata Roşie; b) conflictele din interiorul guvernelor 
Sănătescu şi Rădescu; c) agitaţia de stradă4. 

Voi începe cu nivelul superior, presiunea Moscovei şi ocupaţia militară a 
ţării, factorul determinant în impunerea guvernului Groza. O astfel de acţiune se 
înregistrează în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, când sultanul Murad al III-lea 
numeşte direct pe Iane şi apoi pe Andronic Cantacuzino mare ban în Muntenia, 
echivalentul unui prim-ministru5. Dar erau, să zicem, alte vremuri. În cazul nostru, 
precedentul de la care trebuie pornit este, cred eu, ocupaţia României de către 
Puterile Centrale în 1916–1918 şi presiunile pentru numirea unui guvern care să 
semneze pacea de la Bucureşti şi să gereze relaţiile cu ocupanţii până la încheierea 
păcii generale. Pe 13 februarie 1918, Alexandru Marghiloman întâlneşte delegaţii 
guvernului de la Iaşi veniţi pentru începerea negocierilor de pace şi comunică lui 
Ion Mitilineu condiţiile puse de Puterile Centrale: 

„I-am spus lămurit lui Mitilineu: Sunt două chestiuni capitale nelimpezite: 
Dinastia şi Dobrogea. Nu se va putea scăpa ceva decât dacă Regele se hotărăşte să 
revie cu totul la politica de înainte. Nu se va trata decât dacă se va numi un guvern de 
oameni de primă ordine, luaţi din toată România, sau dacă guvernul, oricare ar fi, poate 
numi plenipotenţiari de primul ordin cu care Czernin şi Kühlmann să poată vorbi”6. 

La întâlnirea de la Răcăciuni dintre Regele Ferdinand şi contele Czernin din 
2 martie, după ce a aflat condiţiile de pace, Regele i-ar fi spus interlocutorului său 
„că nu va găsi niciodată un guvern care să accepte respectivele condiţii”, primind 
imediat replica de a se adresa lui Alexandru Marghiloman7.  
 

3 „Istoria, marea judecată, în sens moral, a statelor şi naţiunilor”, ibidem, p. 334. 
4 N. Penesco, La Roumanie de la démocratie au totalitarisme 1938–1948, Paris, f. a., p. 95. 
5 M. Guboglu, Mihai Viteazul în documente turceşti, în „Revista Arhivelor”, 37, 1975, nr. 2,  

p. 145–147; M. Maxim, New Turkish Documents Concerning Michael the Brave and His Time, în 
„Revue roumaine d’histoire”, 32, 1993, nr. 3–4, p. 185–201. 

6 Al. Marghiloman, Note politice, vol. III (1917–1918), Bucureşti, 1927, p. 347.  
7 Ş. Rădulescu-Zoner, B. Marinescu, Bucureştii în anii Primului Război Mondial 1914–1918, 

Bucureşti, 1993, p. 264. 
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În memoriile sale, Ion Duca va confirma aceasta – o ştia de la Barbu Ştirbey, 
care o aflase de la rege: „În mintea lui Brătianu, lucrurile erau lămurite acuma. Să 
dai înapoi, nu mai era cu putinţă, Averescu scăpase ocazia de-a discuta cu mâna pe 
sabie, intrasem deci definitiv şi irevocabil pe calea unei înţelegeri cu Germania, 
înţelegere provizorie pe care pacea generală trebuia să o distrugă. Până atunci însă 
de ce să ne mai pierdem vremea cu Averescu. Dacă este vorba să ne apropiem de 
Germania, cei de la Bucureşti o puteau face cu mai mult folos trecător decât el, iar 
Czernin avea dreptate că pentru un atare rol Marghiloman era cel mai indicat 
printre cei din teritoriul ocupat. Prin Ştirbey, Brătianu sfătuise pe rege să profite de 
prima ocazie pentru a îndepărta pe Averescu şi a chema pe Marghiloman.”8 

Iar după formarea guvernului Marghiloman la 5/18 martie 1918: „… 
ministerul Marghiloman dăinui până la prăbuşirea Puterilor Centrale, obiectul 
pentru care fusese chemat la putere fiind semnarea păcii. În concepţia regelui şi a 
lui Brătianu menirea lui era să asigure până la pacea generală un modus vivendi 
acceptabil cu Puterile Centrale, la discreţia cărora ne aflam vremelnic de pe urma 
ieşirii din luptă a Rusiei.”9 „Eram atât de convinşi că tot ce se iscăleşte cu Puterile 
Centrale este provizoriu şi trecător, că totul va fi repus în cauză la pacea generală; 
eram atât de convinşi că la pacea generală Aliaţii vor dicta condiţiunile, iar nu 
Germania şi Austro-Ungaria, încât nici nu ne trecea prin minte să dăm vreo 
însemnătate hotărârilor la care ajunseseră delegaţii României”10. 

Mai este interesant de amintit că, în momentul în care Marghiloman se 
pregătea să meargă la Iaşi, unde îl chemase regele, Richard von Kühlmann „l-a 
sfătuit să nu preia totuşi puterea înainte de a se fi semnat tratatul de pace”, 
deoarece ministrul german „nu voia ca (Marghiloman şi conservatorii) să fie de la 
început compromişi în faţa opiniei publice prin semnarea înrobitorului tratat de 
pace pregătit în cancelariile de la Berlin şi Viena”11. 

Există deci un precedent pentru numirea guvernului Groza în martie 1945, 
chiar dacă situaţia prezintă unele deosebiri: tratatul de armistiţiu din 1944 a fost 
semnat de primul guvern Sănătescu, guvern de uniune naţională. Se ştie însă că 
regele Mihai a vrut să acorde preşedinţia guvernului lui Iuliu Maniu sau lui Dinu I. 
Brătianu, care s-au eschivat, intrând doar ca miniştri fără portofoliu în guvernul 
Sănătescu. Guvernul Groza trebuia deci să gereze reluarea relaţiilor diplomatice cu 
U.R.S.S. şi achitarea datoriei de război, a doua misiune a guvernului Marghiloman 
în raporturile cu Puterile Centrale. Aceasta însă numai până la pacea generală, la 
fel ca în 1918. Există de asemenea o simetrie între pierderea Dobrogei şi a 
trecătorilor Carpaţilor în schimbul recunoaşterii uniunii Basarabiei: în 1945, 
 

8 I.G. Duca, Amintiri politice, vol. III, München, 1982, p. 70.  
9 Ibidem, p. 77. 
10 Ibidem, p. 84. V. însă părerea opusă a lui Constantin Argetoianu, Memorii pentru cei de 

mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. V, ed. Stelian Neagoe, Bucureşti, 1995, p. 43 şi urm. 
11 Ş. Rădulescu-Zoner, B. Marinescu, op. cit., p. 269–272. 



 Matei Cazacu 4 

 

522 

moneda de schimb a constituit-o Ardealul de Nord, revenit sub administraţie 
românească la 9 martie 1945. De asemenea, guvernul Marghiloman a acceptat şi 
exploatarea petrolului şi a lemnului românesc pe o durată de 90 de ani de către 
Puterile Centrale, operaţie similară realizată prin crearea Sovromurilor (16 la 
număr) începând din 1945. 

În ambele cazuri a fost vorba de instalarea la cârma ţării a unui guvern care 
beneficia de încrederea ocupanţilor, ai cărui oameni dăduseră dovezi de fidelitate 
acestora şi care credeau (sincer sau nu) în necesitatea operei de „refacere şi de 
regenerare morală a ţării”12. Desigur, în 1918 Antanta continua războiul împotriva 
Puterilor Centrale; în 1945, Rusia era aliata anglo-americanilor, în care o bună 
parte din clasa politică românească îşi punea speranţa unei ameliorări a situaţiei 
ţării la semnarea păcii generale. Cum se poate constata, obsesia anului 1918 era 
prezentă şi în 1945! 

În 1918, guvernul Marghiloman tocmai începuse opera de „refacere şi 
regenerare morală a ţării”, considerată de I.G. Duca drept un ansamblu de „legi de 
distrugere a partidului liberal şi de răzbunare conservatoare”. Un exemplu în acest 
sens era „suspendarea inamovibilităţii magistraturii, a membrilor corpului tehnic şi 
a profesorilor universitari”, măsuri luate de Lucreţiu Pătrăşcanu, ministrul Justiţiei, 
din primăvara anului 1945. Dacă în primăvara anului 1918 Marghiloman şi 
oamenii săi puteau încă nădăjdui într-o victorie a Puterilor Centrale, partidele 
istorice în 1945 sperau într-un conflict între Aliaţi, care erau pe cale să câştige 
războiul: în momentul conferinţei de la Yalta, ruşii erau la Frankfurt an der Oder, 
deci la 80 de km de Berlin, în timp ce anglo-americanii nu atinseseră încă Rinul. 

În parlamentul ales după alegerile organizate de noul guvern în 1918 are loc 
interpelarea lui Octav Trancu-Iaşi asupra dosarului Gunther, din care reieşea, 
notează I. G. Duca, „tristul şi netăgăduitul adevăr … că în timpul neutralităţii cu 
ştirea lui (Marghiloman) şi adesea după solicitările lui, Gunther îi subvenţionase 
acţiunea şi partizanii” – în special un borderou de 2 milioane de lei aur „cheltuite 
cu alegerea lui ca preşedinte al Partidului Conservator”13. 

Din nefericire, românii – sau cel puţin partidele istorice – nu ştiau în 1945 că 
o bună parte din averea personală a lui Petru Groza era rezultatul tranzacţiilor 
făcute în anii ’30, de banca lui din Deva cu Cominternul şi MOPR (Ajutorul roşu) 
via stabilimente bancare din Viena. 

Alte acuzaţii împotriva liberalilor priveau presa14 şi se pregătea expulzarea 
(injoncţiunea de a părăsi ţara) împotriva lui Take Ionescu şi a altora, precum şi 
darea în judecată a responsabililor pentru intrarea în război: „La început, când 
Marghiloman se credea învingător şi marele arbitru al situaţiei, afirma urbi et orbi 
că darea în judecată era opera lui, că făcea parte din programul său de reconstruire 
 

12 I.G. Duca, op. cit., p. 78. 
13 Ibidem, p. 93. 
14 Ibidem, p. 105–108; D.D. Pătrăşcanu, Vinovaţii. 1916–1918, Bucureşti, 1918. 
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şi de regenerare morală a ţării, care fusese nenorocită, azvârlită contra voinţei ei 
într-un război nefast de către o banda de politicieni stupizi şi necinstiţi. El cerea 
prin urmare pedepsirea lor exemplară în numele justiţiei imanente. Mai târziu, când 
roata sorţii s-a întors, când politica noastră a triumfat, Marghiloman a pretins că 
fusese împotriva acestui proces, că darea în judecată era cerută de Puterile Centrale 
şi a trebuit să se supună fără voie acestor injoncţiuni”15. 

Şi guvernul Groza a judecat pe mareşalul Antonescu şi miniştrii săi în 1946–
1948 ca vinovaţi pentru intrarea României în război în 1941, ceea ce Marghiloman 
nu a făcut totuşi în 1918 cu I.I.C. Brătianu, acuzat de a fi „marele vinovat” al 
tuturor nenorocirilor ţării (de exemplu, de către D.D. Pătrăşcanu, tatăl lui Lucreţiu, 
într-o serie de articole intitulate Pentru ce am intrat în război şi Tragedia 
României). În 1945, sovieticii vedeau în Iuliu Maniu, Ion Mihalache şi Dinu 
Brătianu nişte „reacţionari prohitlerişti camuflaţi cu care nu se poate realiza o 
colaborare democratică sinceră”16. Acuzaţia, cu totul injustă, se explica prin iritarea 
sovieticilor faţă de încetineala cu care se punea în mişcare arestarea şi judecarea 
„criminalilor de război”: la 25 octombrie 1944, preşedintele sovietic al Comisiei 
Aliate de Control înmâna guvernului român o listă cu numele a 47 de persoane 
considerate „criminali de război”, printre care doi miniştri din primul guvern 
Sănătescu, generalii Gheorghe Potopeanu (la Economia Naţională şi Finanţe) şi Ion 
Boiteanu (Educaţia Naţională). Lor li se adăugau miniştrii din perioada iunie 1941 – 
august 1944, dintre care o parte erau membri ai partidelor istorice sau fuseseră 
recomandaţi de acestea ca „tehnicieni”: Atta Constantinescu, Petre Tomescu, 
Constantin Stoicescu (liberali), Ion Sichitiu (P.N.Ţ.) şi alţii. 

În jurnalul său, generalul Sănătescu nota la începutul lui octombrie 1944: 
„Datorită fondurilor procurate de ruşi, au apărut numeroase jurnale de stânga care atacă 
violent guvernul pe motivul că nu procedează energic la arestarea legionarilor şi a 
vinovaţilor de dezastrul ţării, precum şi darea în judecată a criminalilor de război”17. 

La rândul său, Nicolae Penescu povesteşte cum, în noiembrie 1944, 
„Pătrăşcanu l-a atacat primul: într-o declaraţie de presă el se declara uimit că 
ministrul de Interne nu arestează pe criminalii de război. I-am răspuns în aceeaşi zi 
că într-un stat de drept, ministrul de Interne este un auxiliar al Justiţiei; el execută 
ordinele de arestare emise de organele judiciare, dar nu poate să dea el astfel de 
ordine. Era prima confruntare publică”18. 

Se poate deci observa că înverşunarea de care dădea dovadă Al. Marghiloman 
faţă de adversarii săi politici liberali în 1918 (ca şi de altfel în 1889), precedă şi 
luminează atitudinea comuniştilor şi a aliaţilor lor faţă de partidele istorice şi liderii 
lor, în special Iuliu Maniu. În ambele cazuri apare ameninţarea cu procese şi, ca un 
 

15 I.G. Duca, op. cit., p. 118. 
16 M. Ciobanu, Convorbiri cu Mihai I al României, Bucureşti, 1991, p. 239. 
17 C. Sănătescu, Jurnal, Bucureşti, 1993, p. 173, 176. 
18 N. Penesco, op. cit., p. 99. 
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corolar, opţiunea plecării în Occident – voite sau silite – pentru a continua lupta 
politică acolo şi pentru a lămuri guvernele şi opinia publică asupra situaţiei reale 
din ţară. Numai că în 1918 Puterile Centrale au fost de acord cu plecarea celor mai 
aprigi adversari ai lor, ba chiar au mai adăugat şi alte nume19, pe când în 1945–
1946 a fugit cine şi cum a putut să se pună la adăpost. 

 

Conflictele din interiorul guvernelor Sănătescu şi Rădescu au început în 
octombrie 1944, în ajunul creării Frontului Naţional Democrat (F.N.D.), urmare 
directă a târguielii de la Moscova dintre Churchill şi Stalin prin care U.R.S.S. 
primea 90% influenţă în România în schimbul unui procent echivalent pentru Aliaţi 
în Grecia. Campania din presa de stânga este urmată, la 18 octombrie, de demisia 
lui Pătrăşcanu şi Titel Petrescu, „care vin la mine acasă şi-mi spun că ei îşi dau 
demisia din guvern în scopul de a provoca o criză şi a sili pe rege să adopte 
guvernul propus de ei. Ziarele de stânga au şi anunţat demisia guvernului”20. Din 
acest moment, Ana Pauker cerea „o criză politică la zece zile” (oficial din  
30 noiembrie, dar oficios desigur din octombrie). „Şedinţă furtunoasă a Consiliului 
de Miniştri, în care comuniştii cer cu insistenţă ca Ministerul de Interne şi 
Ministerul de Război să le fie date lor. Pretenţie absurdă şi nejustificată, dar 
formulată probabil pentru a provoca o criză de guvern”, notează în continuare 
Constantin Sănătescu, care îşi prezintă demisia la 2 decembrie. Noul guvern este 
format de generalul Nicolae Rădescu la 6 decembrie. 

Căderea celui de-al doilea guvern Sănătescu a fost provocată, în bună 
măsură, de lupta pentru controlul Ministerului de Interne deţinut de Nicolae 
Penescu, secretar general al P.N.Ţ., care a publicat un volum important asupra 
perioadei 1938–1948. Ceea ce nu reiese însă din această carte a fost bine definit de 
Henry Roberts: „Cazul lui Penescu este un exemplu perfect pentru curioasa situaţie 
politică din acea vreme. Este sigur că raţiunea pentru care F.N.D. inspirat de 
comunişti ataca pe Penescu era dorinţa lor de a controla acest important minister. 
Modul deschis în care partidele comuniste au reclamat Ministerul de Interne în 
toate statele est-europene este bine cunoscut. În acelaşi timp, Penescu era violent 
antisovietic şi anticomunist şi organizase o secţie în ministerul său care se ocupa 
numai de P.C. Pe bună dreptate comuniştii ar fi fost îndreptăţiţi să-l suspecteze pe 
Penescu de intenţii ostile, dar nu din cauza asta voiau ei schimbarea lui.”21 

Nici aceste crize ministeriale nu erau o noutate în istoria României moderne, 
căci ele încep chiar cu guvernul revoluţiei de la 1848. Mai clară este situaţia din 
primul guvern al regelui Carol I, cel al „monstruoasei coaliţii” (11 mai – 13 iulie 
 

19 C. Argetoianu, op. cit., p. 32–33. 
20 C. Sănătescu, op. cit., p. 176. 
21 H. L. Roberts, Rumania. Political Problems of an Agrarian State, New Haven, 1951, p. 262. 
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1866), când C.A. Rosetti şi Ion C. Brătianu îşi dau demisia pentru a provoca 
demiterea guvernului prezidat de Lascăr Catargiu. Cauza era următoarea: Rosetti 
dorea un parlament cu o singură cameră, în timp ce colegii săi optaseră pentru 
sistemul bicameral22. Nu mai este necesar să amintim şi alte cazuri, e destul să 
constatăm că fenomenul era vechi şi bine rodat. 

 

Legat de aceasta intervine al treilea tip de presiune asupra suveranului şi 
guvernului şi anume demonstraţiile de stradă de care comuniştii şi tovarăşii lor de 
drum fac uz începând tot din octombrie 1944. Generalul Sănătescu se face 
interpretul opiniei generale când scrie în jurnalul său la 9 octombrie: „Comuniştii 
lucrează după planul bine cunoscut după care s-a lucrat în Rusia şi probabil că este 
un regizor trimis de la Moscova care conduce toată campania de propagandă, 
fiindcă din comuniştii noştri nu este nici unul atât de capabil încât să conducă 
această opera, în plus nici unul nu are vreo experienţă. Când văd manifestaţiile de 
stradă, imediat fac comparaţie cu ce-am văzut la Moscova în 1940 şi găsesc o mare 
asemănare până şi în placardele pe care le duc manifestanţii. Am ajuns la 
convingerea că totul este condus de ruşi, spre deosebire de Maniu, care încă mai 
crede că ruşii nu se amestecă în treburile interne. Zilnic avem manifestaţii în care 
se strigă «Vrem guvern democrat!»”23 

Inspiraţia venea, de fapt, de la revoluţiile franceze de la 1789, 1830 şi 1848: 
la ultima participaseră şi români, care o vor aplica în vremea revoluţiei de la 1848 
din Muntenia. De la adunarea de la Islaz până în ultimele zile ale guvernului 
provizoriu, poporul – recte bucureştenii – coboară în stradă la chemarea tribunilor 
„roşii”. Organizaţi în „frăţii”, în număr de 10–20 de persoane, lucrătorii (500–600 
de muncitori) şi meseriaşii – în special tabacii şi măcelarii – formează fierul de 
lance al revoluţiei împreună cu elevii, negustorii şi mahalagiii, „aceşti mahalagii 
care se regăsesc în toate răzvrătirile, când de o parte, când de alta, o masă care 
poate forma o mulţime pe străzi, dar nu o armată gata să intre în campanie”24. 

Vorbind despre conflictele interne din Comitetul provizoriu, Damé (fost 
comunard în 1870, devenit conservator) notează: „Din acest moment, elementul 
radical din comitet, pentru a face presiune asupra colegilor săi, a utilizat mulţimea 
la toate acţiunile sale. S-au ţinut adunări în aer liber la toate barierele oraşului, s-au 
pronunţat discursuri, s-au sfinţit steaguri, a fost aclamat proiectul de Constituţie: 
te-ai fi crezut în zilele bune ale revoluţiei de la 1789!”25 
 

22 Fr. Damé, Histoire de la Roumanie contemporaine, Paris, 1900, p. 168. 
23 C. Sănătescu, op. cit., p. 173–174. 
24 Fr. Damé, op. cit., p. 63. 
25 Ibidem, p. 65. 
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Alegerea lui Cuza în Muntenia a fost şi ea precedată de ocuparea Adunării 
Obşteşti de o „mulţime ameninţătoare condusă de Ion Brătianu care a invadat 
curtea palatului legislativ; garda, în loc să-i respingă, i-a lăsat să intre în incintă. 
Vreme de două zile (22–23 ianuarie 1859) s-a procedat la validarea mandatelor în 
mijlocul unui tumult indescriptibil”. Pe 24 ianuarie, ziua fixată pentru alegere, 
mulţimea, mărită cu ţăranii aduşi dinadins din împrejurimile Bucureştiului, a 
invadat din nou tribunele şi atitudinea ei semăna groaza în rândurile partizanilor 
prinţului Bibescu. „Măcelarii, scrie A.D. Xenopol, îşi ascuţeau cuţitele în mod 
foarte semnificativ”26. 

La rândul lui, Ştefan Orăşanu vorbeşte de elevii Colegiului Sfântul Sava şi de 
calfele de cizmari, Daud Efendi, reprezentantul Porţii, de marele număr de 
muncitori care, ca „o mare vie ale cărei valuri abia se puteau mişca, … pătrunsese 
în Adunare, ameninţând pe retrograzi”27. 

La 30 iunie 1866, pe când se discuta problema acordării de drepturi politice 
evreilor, Cezar Bolliac, directorul ziarului antisemit „Trompeta Carpaţilor”, „aţâţă 
mahalalele, utilizând contra lui Rosetti şi Brătianu procedeul pe care aceştia îl 
folosiseră întotdeauna pentru a face presiune asupra deciziilor guvernului şi 
parlamentului. Ministerul se grăbeşte să retragă articolul 6 (din Constituţie), dar 
şefii nu mai pot calma elementele violente pe care le puseseră în mişcare, mulţimea 
care invadase împrejurimile Camerei se duce la sinagogă şi o dărâmă”28. 

La 3 iunie 1868, în urma decretului de dizolvare a Senatului, la părăsirea sălii 
de şedinţe senatorii sunt întâmpinaţi cu huiduieli de o manifestaţie a bucureştenilor 
(de care radicalii nu au fost străini)29. 

La 29 mai 1869, pe când se discuta proiectul de reformă agrară susţinut de 
conservatori, care implica formarea de comune, „opoziţia (liberală), văzând că 
majoritatea aderă la teza guvernului (conservator), a revenit la sistemul nefast al 
agitaţiei de stradă. Ea dispunea de o masă de muncitori din mahalale – rotari, 
măcelari, tăbăcari, zarzavagii, hamali – dintre care mulţi erau sârbi şi bulgari 
încetăţeniţi de curând, oameni violenţi şi întotdeauna gata pentru manifestaţii 
zgomotoase … Ea (opoziţia) îi adusese la Cameră pentru a impune deputaţilor 
alegerea lui Cuza şi se pregăti să se servească din nou de ei pentru a împiedica 
votul legii rurale în Cameră. Pe 11/23 iunie era aniversarea revoluţiei de la 1848; 
Roşii hotărâră să ţină o mare adunare populară pe Câmpia Libertăţii (Filaret), în 
apropierea Camerei Deputaţilor.”30 
 

26 Ibidem, p. 112–113. 
27 D. Berindei, Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti (1459–1862), 

Bucureşti, 1963, p. 223. 
28 Fr. Damé, op. cit., p. 168–169. 
29 Memoriile regelui Carol I al României, de un martor ocular, ed. St. Neagoe, vol. I, 

Bucureşti, 1994, p. 224. 
30 Fr. Damé, op. cit., p. 126–127. 
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Exemplele ar putea fi continuate cu manifestaţii organizate de liberali sau de 
conservatori, de ciocniri cu poliţia, bătăi cu morţi şi răniţi; e destul să recitim Bucureştii 
de altădată de Constantin Bacalbaşa pentru perioada anterioară Primului Război 
Mondial. Pentru perioada următoare, mari demonstraţii de acest fel au organizat 
naţional-ţărăniştii în vremea Regenţei şi la începutul domniei lui Carol al II-lea. 

Existau deci în istoria modernă a României toate ingredientele din care este 
compus actul de la 6 martie 1945: presiunile ocupantului (ca în 1918), 
manifestaţiile de stradă (de la 1848 încoace), incapacitatea miniştrilor de a conlucra 
în guverne de coaliţie şi demisia unora pentru a răsturna tot guvernul. 

 

O altă întrebare care se pune este cea a reprezentativităţii coaliţiei prezidate 
de Petru Groza: se ştie că F.N.D., format la 12 octombrie 1944, era alcătuit din 
P.C.R. (care avea 16.000 de membri în februarie 1945 şi 35.000 în martie), din 
Frontul Plugarilor (care afirma în vara anului 1945 că avea peste un milion de 
membri, dar care nu avea multă lume în iarna 1944–1945) şi Uniunea Populară 
Maghiară (250.000 de membri în august 1945, dar desigur doar o fracţiune în 
februarie). Chiar dacă aceste cifre sunt mult exagerate şi se explică, pentru 
perioada de după 6 martie 1945, prin afluxul normal al oportuniştilor în partidele 
de la putere, este evident că cei şase ani de dictatură (1938–1944) avuseseră un 
efect nefast asupra organizaţiilor şi efectivelor partidelor istorice. Un observator 
atent ca Henry Roberts sublinia că, într-o mare măsură, şefii partidelor istorice erau 
„generali fără armate”, că largi segmente ale populaţiei erau inerte din punct de 
vedere politic sau sceptice faţă de partide în general, în fine că legăturile cu 
Moldova şi Ardealul de Nord, unde se instalaseră autorităţi locale pro-comuniste, 
erau întrerupte din cauza ocupaţiei ruseşti. 

Adevărata pondere electorală a partidelor politice în România anului 1945 era 
deci o necunoscută şi doar alegeri libere şi corecte ar fi putut da un răspuns la 
această întrebare. Căci ea rămânea o necunoscută pentru întreaga perioadă a 
votului universal (1919–1937) şi depindea de cine organiza alegerile şi avea 
controlul asupra Ministerului de Interne. Astfel, între 1919 şi 1937, Partidul 
Naţional Liberal a oscilat între 6,55% (în 1928, alegeri organizate de P.N.Ţ.) şi 
61,69% în 1927, deci cu doar un an înainte, în alegeri organizate de el însuşi. La 
rândul său, Partidul Naţional Ţărănesc a variat între 13,92% în 1933 (alegeri 
organizate de P.N.L.) şi 77,76% în 1928, alegeri organizate de el însuşi. Aceste 
cifre nu mai au nevoie de comentarii şi toate documentele timpului confirmă ideea 
că alegerile nu erau nici libere, nici corecte. 

Se mai adăuga dispariţia, după 1938, a partidelor de extrema dreaptă – Garda 
de Fier şi Partidul Naţional Creştin Goga-Cuza –, care obţinuseră, împreună, 25% 
din voturi în decembrie 1937 (şi chiar mai mult, potrivit unor surse), apoi Partidul 
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Naţional(ist)-Democrat al lui Nicolae Iorga, Partidul German, fracţiunea Vaida-
Voevod. Nimeni nu putea şti cum aveau să se redistribuie aceste voturi, căci totul 
depindea de cine organiza alegerile şi controla Ministerul de Interne.  

Ajungem acum la perioada 27 februarie – 6 martie 1945, o săptămână 
decisivă pentru istoria României, care a fost evocată de toţi vorbitorii precedenţi. 
Pentru a înţelege mai bine mecanismul luării acestei decizii – numirea lui Petru 
Groza ca preşedinte al Consiliului de Miniştri – de către rege, un tânăr de 23 de 
ani, mă voi referi la evenimentele înfăţişate de Arthur Gould Lee, în cartea sa 
Crown against Sickle31. 

Astfel, la 1 martie are loc prima audienţă a lui Groza, urmat de Iuliu Maniu, 
„puternic opus oricărui compromis cu Groza, în special dacă guvernul său includea 
pe Tătărescu, pe care (Maniu) îl detesta din tot sufletul. Când regele l-a rugat să-i 
sugereze o soluţie, el (Maniu) a încheiat cu fraza pe care o spusese adesea mai 
înainte: „Sunteţi tânăr şi înţelept, Dumnezeu vă va ajuta să găsiţi o soluţie”32. 

La ora 9 seara vine iarăşi Vâşinski şi atunci are loc faimoasa discuţie care a 
fost, cred eu, greşit interpretată, deoarece din textul stenogramei consemnate de 
interpretul părţii româneşti şi publicate de Mihai Ciobanu33 nu reiese că emisarul 
sovietic ar fi spus „Eu sunt Yalta!”34 

O nouă propunere a regelui pe 5 martie (luni) de împărţire a portofoliilor 
(jumătate F.N.D., jumătate P.N.L. şi P.N.Ţ.) este refuzată atât de Dinu Brătianu şi 
de Iuliu Maniu, cât şi de Groza. 

La sfârşitul dimineţii de 6 martie, vin iarăşi în audienţă Groza, care 
condamnă atitudinea „reacţionară” a lui Maniu şi Brătianu, apoi „Brătianu, care a 
declarat mai întâi că nici Maniu şi nici el însuşi nu vor accepta propunerile lui 
Groza, dar, când a fost rugat să considere lucrurile în faţă, a fost de acord că regele 
nu avea altă alegere decât să semneze (numirea guvernului Groza). Dar Maniu a 
persistat în atitudinea sa că regele nu trebuie să se supună şi că guvernul Groza 
trebuie să vina la putere numai prin forţa armelor ruseşti. 

Dar Mihai nu putea accepta acest punct de vedere. Dacă era vorba să se 
sacrifice pe sine pentru a-şi salva ţara, el nu ar fi ezitat să o facă, deoarece, aşa cum 
riscase totul pentru acest scop şase luni mai devreme, era şi acum pregătit să rişte 
totul din nou. Dar ce ar fi câştigat ţara prin arestarea sau abdicarea sa? În afară de 
convingerile politice erau şi alte priorităţi în cauză, şi nu în ultimul rând menţinerea 
speranţei şi curajului într-o naţiune deja părăsită de două ori la voia întâmplării de 
puterile occidentale. Datoria sa era să câştige timp în speranţa că, la sfârşitul 
războiului, Anglia şi America îşi vor onora obligaţiile pe care şi le asumaseră. A 
 31 Arthur Gould Lee, Crown against Sickle. The Story of King Michael of Rumania, London, 
1950, p. 104–113. 

32 Ibidem, p. 108 
33 Mihai Ciobanu, op. cit., p. 238–240. 
34 A. Gould Lee, op. cit., p. 109 şi 111. 
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renunţa la luptă acum ar fi însemnat să-şi supună poporul fără rezerve comuniştilor. 
El a refuzat să-şi părăsească ţara. Câtă vreme dispunea de puterile constituţionale, el 
putea să exercite măcar o oarecare frână (rezervă), şi simpla sa existenţă în România 
ajuta la menţinerea adeziunii exterioare la uzanţele convenţionale ale guvernului”35. 

Se poate vedea aici cum, în mod conştient sau inconştient, regele şi liderii 
partidelor democratice încercau să se autoconvingă că situaţia din martie 1945 era 
identică celei din martie 1918, când Puterile Centrale au impus guvernul 
Marghiloman, în speranţa că în momentul semnării păcii generale Aliaţii nu vor 
ţine cont de actele sale (pacea separată)36. 

În fond, numirea guvernului Groza făcea parte din prerogativele suveranului, 
în ciuda circumstanţelor în care fusese impus, şi avea precedente în 1918 şi în 
perioada 1866–1888, când schimbarea guvernelor se făcea, aşa cum am văzut, prin 
presiunea străzii şi a presei de opoziţie. De aceea cred că, din punct de vedere strict 
constituţional, 6 martie 1945 nu poate fi considerat începutul unei ere noi în istoria 
României. În schimb, momentul care marchează cu adevărat ruptura cu vechiul 
regim este refuzul lui Petru Groza de a demisiona la 21 august la cererea formală a 
suveranului. Prin acest refuz, Groza călca în picioare articolul 88 al Constituţiei din 
1923, tot aşa cum făcuse şi mareşalul Antonescu la 23 august 1944, cu diferenţa că 
în acel moment Constituţia era suspendată, în timp ce în august 1945 ea era în 
vigoare de peste 11 luni. Prin urmare, atitudinea lui Groza însemna ruptura pactului 
constituţional, refuzul de a respecta regulile jocului democratic. Din acest punct de 
vedere, cred că 21 august 1945 poate fi considerat cu adevărat sfârşitul democraţiei 
în România37. 6 martie 1945 rămâne deci o peripeţie, un act similar celui din  
 

35 Ibidem, p. 112–113. 
36 Credem că Iuliu Maniu a fost principalul adept al acestei idei: el refuzase guvernarea în 

septembrie 1919, când trebuia semnat Tratatul de Pace de la Paris, în noiembrie 1919, în septembrie 
1940, după abdicarea regelui Carol al II-lea, în ianuarie 1941, după rebeliunea Gărzii de Fier, în 1943 
după Stalingrad, la 23 august 1944, în fine la sfârşitul lui august 1944 când generalul Sănătescu îi 
propusese ca, împreună cu Dinu Brătianu, să preia conducerea Comisiei române însărcinate cu 
semnarea armistiţiului de la Moscova. Cu această ultimă ocazie, preşedintele P.N.Ţ. şi cel al P.N.L. 
„au refuzat pe motivul că nu pot semna un act prin care se recunoaşte cedarea Basarabiei şi 
Bucovinei” (C. Sănătescu, op. cit., p. 168). Pentru celelalte refuzuri ale lui Iuliu Maniu, v. I.G. Duca, 
op. cit., p. 188; C. Argetoianu, Memorii, vol. VI, 1996, p. 61; Al. Vaida Voevod, Memorii, vol. II, ed. 
Alex. Şerban, Cluj, 1995, p. 21; depoziţia mareşalului Antonescu la procesul din 1946 apud M.-D. 
Ciucă, Procesul mareşalului Antonescu. Documente, vol. I, Bucureşti, 1996, p. 188–189, 195–196, 
214; cf. şi depoziţia lui Iuliu Maniu, ibidem, vol. II, p. 5–112; C. Sănătescu, op. cit., p. 157. 

37 Nu rezist tentaţiei de a reproduce aici comentariul cinic al lui Ioan Scurtu, autorul celei mai 
valoroase lucrări apărute înainte de 1990 despre istoria modernă şi contemporană a României văzută 
prin prisma formei de guvernământ, Contribuţii privind viaţa politică din România: evoluţia formei 
de guvernământ în istoria modernă şi contemporană, Bucureşti, 1988, p. 577: „În istoria României nu 
se înregistrase un caz în care monarhul să ceara demisia guvernului, iar preşedintele Consiliului de 
Miniştri să refuze să şi-o prezinte. Dar legislaţia elaborată în timpul dominaţiei politice a burgheziei 
nu avea aceeaşi valabilitate pentru un guvern revoluţionar-democratic, care se întemeia pe sprijinul 
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5/18 martie 1918, când ocupantul îi impune regelui Ferdinand un guvern în care avea 
el încredere, de colaboratori. Când suveranul îi cere demisia, la 24 octombrie/ 
6 noiembrie 1918, Alexandru Marghiloman se execută: e drept că în acel moment 
trupele germane se pregăteau de retragere din ţară, dar, oricum, Marghiloman a dovedit 
că respecta autoritatea factorului constituţional şi Constituţia din 1866. 

În 1945–1946, a trebuit ca miniştrii de Externe aliaţi să ajungă la un 
compromis acceptabil pentru rege, impunând lărgirea guvernului Groza, reapariţia 
ziarelor de opoziţie şi promisiunea că va organiza alegeri libere în primăvară. Cum 
a îndeplinit Groza aceste promisiuni, se ştie, căci, spre deosebire de 1918, ţara era 
acum intrată în sfera de dominaţie exclusivă a Moscovei. 

 

Un ultim cuvânt despre alegerea lui Petru Groza, candidatul de ultimă oră al 
sovieticilor38. Dincolo de orice alte consideraţii, mi se pare interesant să notez 
conotaţia lingvistică a numelui său, prezentă şi în faimoasa lozincă din acele vremi: 

Ana, Teo, Luca, Dej, 
Bagă Groza în burgheji! 
În Rusia, termenul „groznâi” (derivat din „groza”) avea o istorie mult mai 

veche şi mai bogată decât ar lăsa să se presupună epitetul Groznâi pentru Ivan IV 
(Ivan Groznâi), tradus în germană prin „der Schreckliche”, „Tyrann”, în franceză 
prin „tyran”, în rusa modernă „mucitel’” (călău, cel care chinuieşte). Epitetul apare 
în secolul al XIII-lea în scrierea Poveste despre distrugerea ţării ruseşti (1238–
1246) şi întovărăşeşte sau înlocuieşte substantivul „cneaz”, aşa după cum 
„cestnâie” (cinstiţii, credincioşii) acompaniază termenul „bojare” (boieri). Într-o 
serie de tratate încheiate în 1362, 1367 şi 1389 între marele cneaz Dimitri Donskoi 
şi un văr al său, acesta este sfătuit să slujească „sub autoritatea mea princiară cu 
cinste şi cu veneraţie” (smerenie, teamă respectuoasă, în original „groza”). În 
secolul al XV-lea, „groznâi” şi „grozno” nu au nicio componentă de cruzime, ci 
doar „autoritate supremă, veneraţie, închinăciune”. În secolul al XVI-lea, Ivan 
Peresvetov dezvoltă doctrina despre „groza” ca un instrument necesar pentru 
stabilirea justiţiei („pravda”), alături de înţelepciune („mudrost’”). Prin urmare, 
Ivan Groznâi nu înseamnă „cel groaznic”, cum s-a tradus curent pe româneşte, ci 
 
maselor populare. Procesul revoluţionar nu putea fi îngrădit de legile adoptate de burghezie, care 
avuseseră rolul de a asigura dominaţia de clasă a acesteia. Legile existente erau folosite după 6 martie 
1945 în măsura în care nu împiedicau mersul ascendent al procesului revoluţionar. Factorul 
determinant nu era o legislaţie perimată din punct de vedere istoric, ci voinţa poporului român.” 
Jurământul depus pe cruce şi evanghelie (Bodnăraş a jurat doar pe „onoarea” lui) în faţa regelui nu 
avea deci nicio valoare pentru Groza şi oamenii lui, iar Constituţia din 1923 nici atât. De fapt acelaşi 
lucru s-a petrecut şi cu Constituţiile ulterioare, din perioada comunistă. 

38 Audienţa lui Vâşinski la rege la 1 martie 1945, ora 22 (M. Ciobanu, op. cit., p. 242). 
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„maiestuos”, „măreţ”, „cel care inspiră o teamă respectuoasă”. Cred că cel mai bine 
se traduce pe franţuzeşte prin „redoutable”, epitet care a caracterizat pe regele 
Carol al V-lea (sec. XIV). Sau, cum scria un mare istoric american, Marc Szeftel, 
„o idee înaltă despre autoritatea publică încarnată în persoana cneazului”39. 

Chiar dacă Stalin şi Molotov nu erau la curent cu aceste fineţuri filologice, 
cred că numele lui Petru Groza (în sensul derivat, „cel care bagă groaza în tine”) le 
convenea perfect ca simbol al noilor relaţii dintre U.R.S.S. şi România, între noii 
conducători ai României şi restul populaţiei. 

THE  END  OF  THE  OLD  REGIME  IN  ROMANIA: 
21  AUGUST  1945 

Abstract 

The coming to power of the Petru Groza government on 6 March 1945 is 
reassessed in terms of significance. The author of the present paper believes that it 
was not an act marking the beginning of a new era and identifies several related 
precedents in the history of Romania. This conclusion is verified in three respects 
corresponding to the three levels of pressure exerted on King Mihai for the 
appointment of the Groza government: a) pressure exerted by the Kremlin under the 
circumstances in which Romania was under occupation by the Red Army; b) internal 
conflicts plaguing the Sănătescu and Rădescu governments; and c) street protests. 
They are all found to have an equivalent in history: a) the appointment of the 
Marghiloman government in March 1918; b) the ministry crises within the 
government of the 1848 revolution or within King Carol I’s first government (May–
July 1866); c) the turmoil associated with the election of Prince Alexandru Ioan Cuza 
in Wallachia in January 1859 or with the debates around the land reform bill of May 
1869. According to the author, the event marking a genuine break with the Old 
Regime was Groza’s refusal to resign on 21 August 1945, at the formal request of 
King Mihai, refusal which was in violation of art. 88 of the Constitution of 1923. 

 
 
 
 
 
 
 

 
39 M. Szeftel, The Epithet Groznâi in Historical Perspective, în vol. The Religious World of 

Russian Culture (Festschrift for G. Florovski), vol. II, La Haye, 1975, p. 101–116.  
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SOŢUL  ŞI  SOŢIA  ÎN  EVUL  MEDIU  ROMÂNESC 

ŞAROLTA  SOLCAN 

Căsătoria aducea cu sine nenumărate schimbări în viaţa de zi cu zi a celor doi parteneri. După 
o nuntă care se prelungea de la câteva zile la câteva săptămâni, în funcţie de starea socio-economică a 
mirilor, urma o schimbare radicală deoarece noii soţi trebuiau să-şi asume grija unei gospodării, a 
unor copii care adesea veneau destul de repede, să stabilească anumite relaţii cu noile rude şi să se 
achite de obligaţiile ce le reveneau în faţa comunităţii. 

Aceste schimbări erau mai radicale în viaţa femeii. Pentru ea, transformările ce urmau să vină 
lent, de-a „lungul lunilor şi anilor, erau prevestite din ziua cununiei”, ea fiind obligată din acest 
moment să-şi acopere capul. Contemporanii au remarcat acest gest, astfel Dimitrie Cantemir scria că 
moldovenii „nu socotesc nimic mai de ruşine decât să se vadă părul la o femeie măritată sau văduvă şi 
se consideră o vină foarte mare descoperirea capului unei femei în public”1. Un călător din secolul al 
XVIII-lea observase că femeile măritate „nu-şi mai lasă niciodată părul sau cozile să fie văzute de 
bărbat şi când se împletesc sau se despletesc se ascund într-un loc mai retras şi mai singuratic ca să nu 
le vadă nimeni: dacă ar veni cumva în grabă vreun bărbat şi ele nu ar avea timpul să şi-l împletească, 
atunci se acoperă cu o broboadă şi se ruşinează mult că au fost văzute pe neaşteptate. Ele spun că nu 
se cade, acum când nu mai sunt fecioare, să-şi mai arate părul, care trebuie să fie acoperit cu 
broboada. De altfel în toate celelalte privinţe portul este la fel la femei şi la fete.”2 

Schimbările exterioare erau minore faţă de ceea ce se întâmpla în viaţa indivizilor. Femeia 
primea în îngrijire gospodăria din clipa nunţii. Acest ceremonial se petrecea în faţa întregii 
comunităţi. În multe familii boiereşti această putere a ei în gospodărie se manifesta în mod simbolic 
de-a lungul întregii vieţi. Paul din Alep relata: „După ce mireasa, urmată de femei, s-a apropiat de 
domnul nostru patriarh şi, îngenunchind înaintea lui, i-a primit binecuvântarea, i s-a dat şervetul cu 
bani (era darul strâns în timpul ospăţului de nuntă – n.n.) împreună cu toate cheile sipetelor soţului ei 
şi ale caselor şi pivniţelor unde se păstrează murăturile şi vinurile, toate (cheile) fiind atârnate de un 
lanţ de argint. Căci în această ţară soţia este păstrătoarea avuţiilor soţului său şi cheile îi atârnă 
întotdeauna de cingătoare. Ea stă întotdeauna în fruntea mesei şi bărbatul său la dreapta ei, după cum 
am văzut adesea în multe împrejurări.”3  

Din pricina rolului pe care şi l-au păstrat în casă, până târziu în zorii epocii moderne şi la 
jumătatea secolului al XVIII-lea unii străini apreciau că „femeile lor sunt nespus de frumoase şi 
tratate cu mare cinste astfel că cele mai multe treburi se află în mâinile lor.”4  
 

1 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, ed. Gh. Guţu, Bucureşti, 1973, p. 311.  
2 Călători străini despre ţările române, vol. VIII, ed. M. Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca-

Bulgaru, P. Cernovodeanu, Bucureşti, 1983, p. 356.  
3 Ibidem, vol. VI, ed. M.M. Alexandrescu-Dersca-Bulgaru, Mustafa Ali Mehmet, Bucureşti, 

1976, p. 211.  
4 Ibidem, vol. IX, Bucureşti, 1997, p. 264.  

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 533–545 
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De altfel, în majoritatea familiilor, munca şi grijile erau împărţite. Călătorii care au trecut prin 
ţările române scriau că femeia avea grija casei, a grădinii de legume, a ogrăzii cu animale, ea creştea 
copiii, ţesea şi cosea haine pentru toată familia, pregătea bucatele, iar bărbaţii lucrau câmpul sau 
făceau „mobilierul, zdrobesc grâul între două mici pietre de moară, din care cea de deasupra se 
învârte peste cealaltă cu ajutorul unui băţ care ţine de circumferinţă şi de podea”5. 

Această atmosferă făcea ca soţii să aibă atât de mare încredere unul într-altul încât bărbatul 
care „apucă … să aibă venituri pe care să le poată pune la o parte, spre a-şi mări capitalul, acela le 
încredinţează soţiei sale, care de obicei le îngroapă în pământ, într-un loc cunoscut numai de dânsa şi 
de bărbatul ei. Ei nu cunosc un alt mijloc de a-şi pune la adăpost avutul în contra atacurilor hoţilor şi 
tâlharilor.”6 Această încredere a adus multe nenorociri pe capetele soţiilor de boieri pe care domnii „le 
muncea şi le lua toată agoniseala”7.  

Deşi proaspăta soţie devenea stăpâna casei şi avea dreptul de a dispune de zestrea ei, totuşi 
poziţia ei în familie era una umilă, ea trecând sub ascultarea soţului din momentul căsătoriei. Acest fapt 
constituia o altă mare schimbare în viaţa ei, cu consecinţe deosebite asupra relaţiilor din cadrul cuplului. 
Unele prevederi legislative medievale consacrau aceste relaţii afirmând că femeile „de vor vrea ceva să 
înveţe, acasă să-şi întrebe bărbatul” sau „muiarea iaste roaba bărbatului, nici porunceşte, nici oblăduieşte 
pe trupul ei ce bărbatul oblăduieşte.”8 Acest tip de relaţii s-a înrădăcinat adânc în mentalitatea oamenilor, 
ceea ce explică modul în care femeile făgărăşene din prima jumătate a secolului al XX-lea îşi descriau 
viaţa: „Scăzută tare boreasa (femeia căsătorită – n.n.) drăguţă. O bucată bună lui (bărbatului – n.n.) i-o 
pune dinainte. Da o vorbă când o vrea să vorbghiască, o opreşte. Ea-i totdeauna mai amărâtă. Voinicu-i 
voinic. El îi închegat la toate helea. Da femeia, vai de capul ei!”9 

Călătorii străini confirmă cum viaţa de zi cu zi purta amprenta inegalităţii în multe cazuri. Una 
dintre cele mai impresionante descrieri ale relaţiei dintr-un cuplu a fost realizată de Johann Lehmann, 
care a traversat Transilvania la sfârşitul secolului al XVIII-lea: „Ar trebui să li se întipărească bine în 
minte că şi partea femeiască, întocmai ca şi cea bărbătească, face parte din neamul omenesc, pentru ca 
bărbaţii să înceapă să schimbe dominaţia lor prea aspră în raporturi reciproce şi ca femeile să nu mai 
fie tratate ca celelalte bunuri şi posesiuni ale lor. Femeile românilor sunt cu toate roabele bărbaţilor, 
rar sunt dedate plăcerilor … Pe cât pierd românii în comparaţie cu alţi bărbaţi, pe cât câştigă femeile 
în comparaţie cu alte femei de seama lor de prin alte locuri. Româncele sunt supuse, prietenoase, 
îndatoritoare şi foarte harnice.”10 

Tot în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Alexandre d’Hauterive remarca în cazul 
moldovenilor „respectul exagerat pe care îl arată aici femeile pentru bărbaţi”11, iar Francesco Griselini 
scria că „femeile românce nu stau cu bărbaţii lor la masă, ci mănâncă după ei, stând mai totdeauna în 
picioare şi îndeletnicindu-se în acelaşi timp cu vreo treabă casnică. Nici în timpul sarcinii nu se abat 
de la această regulă, ci numai câteva zile înainte şi după naştere.”12  
 

5 Ibidem, vol. X/I, Bucureşti, 2000, p. 686.  
6 Ibidem, p. 395. 
7 Istoria Ţării Româneşti 1290–1690. Letopiseţul cantacuzinesc, ed. C. Grecescu, D. Simonescu, 

Bucureşti, 1960, p. 138.  
8 P. Gh. Samarian, Medicina şi farmacia în trecutul românesc, vol. I, Bucureşti, 1935, p. 340, 

341; I. Bujoreanu, Pravila lui Matei Basarab, în vol. Colecţiune de legiuirile României, vechi şi noi, 
vol. III, Bucureşti, 1885, Săborul 5–6, gl. 68, p. 387, gl. 14, p. 425.  

9 Şt. Cristescu-Golopenţia, Drăguş – un sat din Ţara Oltului (Făgăraş). Manifestări spirituale. 
Credinţe şi rituri magice, Bucureşti, 1944, p. 38.  

10 Călători străini, vol. X/I, p. 558–559.  
11 Ibidem, p. 690.  
12 Ibidem, p. 388. 
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Aceeaşi austeritate, pe care o afişa femeia în faţa celor care-i călcau pragul, trebuia să manifeste 
şi când era invitată la ospeţe. Cantemir scria: „căci o femeie cu cât mănâncă sau bea mai puţin, când sunt 
oaspeţi, cu atât este socotită mai de cinste. De aceea rareori o vei vedea ducând la gură o bucăţică de 
pâine, deschizându-şi buzele ca să i se vadă dinţii, ci vâră mâncarea în gură cât mai ferit cu putinţă”13. 

În contrast cu sobrietatea femeilor era comportamentul bărbaţilor, acest lucru fiind perceput de unii 
ca semnul unor relaţii strânse între soţi. La 1652 Robert Bargrave scria că „apropierea şi prietenia care 
există aici între bărbat şi nevastă, purtarea nestingherită a bărbaţilor faţă de femei şi obiceiurile lor la masă 
conţin atâtea elemente creştine încât păreau că înfăţişează ca un fel de oglindire mai slabă a Angliei”14.  

Răceala soţului după căsătorie putea fi dublată de agresiune şi uneori infidelităţile şi consumul 
băuturilor alcoolice amărau şi mai tare viaţa femeilor. Călătorii străini vedeau cum „femeia munceşte 
la câmp, vede de copii şi de casă, toarce şi ţese pentru nevoile casei şi pentru vânzare, îşi face şi îşi 
curăţă ea însăşi îmbrăcămintea; creşte păsări, duce sau mână păsările la târg la vânzare, toarce din 
furcă în timp ce merge cu căruţa sau umblă pe jos, pe când bărbatul său doarme ameţit de băutură”15. 
Acest mod de viaţă marca profund soţia, care „poartă pe faţă pecetea apăsării şi a robiei”, în timp ce 
bărbaţii lor „privesc împrejur, de cele mai multe ori, ameţiţi de băutură, cu sfidare şi înverşunare”16. 

Viciul băuturii pare să fi fost mai răspândit în oraşe, dar şi în lumea rurală fiecare sat avea 
cârciuma sa. Stareţul rus Leontie scria că în Iaşi la 1701 „toţi se prăpădesc din cauza vinului ieftin;  
s-au risipit cu totul din cauza aceasta: peste tot doar numai cârciumi”17. 

Anchetele desfăşurate cu prilejul proceselor din secolele XVI–XVIII arată cum femeile cereau 
ajutorul vrăjitoarelor din sate pentru a obţine leacuri care să frâneze violenţa soţilor lor. Printre 
acestea erau uneori şi femei tinere. La 1725 o martoră de 25 de ani mărturisea că ajunsese la vrăjitoare 
din cauza bătăilor dese primite acasă18. 

Agresiunea de multe ori era coroborată cu infidelitatea, aceasta putând fi şi unul dintre factorii 
generatori. De exemplu, la 1712, martorii spuneau că, de dragul unei consătence, judele Ioan Hermán 
din Baioc, în vârstă de 50 de ani, şi-a bătut soţia până ce aceasta a fost nevoită să plece de acasă19.  

Problema infidelităţii masculine revine adesea în documente. Era un fenomen adânc 
înrădăcinat mai ales în rândurile boierilor, din moment ce, la jumătatea secolului al XVI-lea, Anton 
Verancsics scria despre situaţia unor familii în care bărbaţii în afara aceleia pe care „o şi numesc soţie 
nedespărţită şi o cinstesc ba cu titlul de doamnă, ba cu autoritatea şi rangul său şi cu cinstea cea mai 
înaltă înaintea altora, şi păstrează aceeaşi căsnicie, ei totuşi iubesc pe copiii ţiitoarelor tot atât cât şi pe 
copiii <soţiei> fără vreo piedică din faptul că aceia sunt <copii> de concubine”20. La sfârşitul 
secolului al XVIII-lea se ajunsese acolo încât „nu eşti socotit om de lume dacă nu ai o amantă”, 
conform declaraţiei secretarului lui Alexandru Ipsilanti, care avea el însuşi o amantă21.  

Adulterul masculin, deşi era destul de răspândit, adesea era condamnat. Ion Neculce îl caracteriza 
„bătrân şi curvar” pe Dumitraşco Cantacuzino, pentru că „doamna lui era la Ţarigrad, iar el aice îşi luasă 
o fată a unei racheriţă de pe Podul Vechiu … care o chema Aniţa, ţiitoare …”22 Acest mod de viaţă 
 

13 D. Cantemir, op. cit., p. 311.  
14 Călători străini, vol. V, Bucureşti, 1973, p. 486.  
15 Ibidem, vol. X/I, p. 558–559.  
16 Ibidem, p. 559.  
17 Ibidem, vol. VIII, p. 189.  
18 Magyarországi boszorkány perek, vol. I, ed. F. Schram, Budapest, 1970, p. 40, 41, 42, 51–54, 73. 
19 Ibidem, p. 51–54. 
20 Călători străini, vol. I, Bucureşti, 1968, p. 419. 
21 Ibidem, vol. X/I, p. 435. 
22 I. Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija-vodă până la a doua domnie a lui 

Constantin Mavrocordat, în vol. Opere, ed. G. Ştrempel, Bucureşti, 1982, p. 291.  
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insufla teamă în sufletul femeilor. Dorinţa de a-şi salva căsnicia le determina chiar şi în ajunul celui de al 
Doilea Război Mondial să facă descântece şi să taie pe furiş jar ca să nu fie părăsite23.  

Vinovaţi pentru încălcarea jurămintelor nu au fost doar bărbaţii. Documentele amintesc de 
femei din toate categoriile sociale care au fost infidele. Printre ele se numărau de la capete încoronate, 
precum doamna Nastasia a lui Gheorghe Duca şi Ecaterina de Brandenburg, soţia lui Gabriel 
Bethlen24, şi doamne din elitele politice până la femei umile din sate şi târguri. Toate au fost aspru 
judecate de contemporani. Mihail Cantacuzino, referindu-se la relaţia dintre Nastasia Duca şi Şerban 
Cantacuzino, comenta: „care această faptă la Valahia nu puţină necinste este”25. Pravila pedepsea cu 
multă asprime femeile adulterine; ele îşi pierdeau zestrea şi puteau fi chiar executate. Într-un 
document din primii ani ai secolului al XVII-lea despre Maria din Bucov, soţia lui Lupu 
Mehedinţeanu, se spune că, după ce a fost surprinsă cu o slugă, soţul ei „în toate chipurile i-a făcut 
mare greutate şi nevoie; şi ca unei vinovate a vrut să-i taie şi capul”. Doar la intervenţia domnului şi a 
mitropolitului şi-a scăpat viaţa, dar Lupu „a lăsat-o numai cu trupul”26.  

Deşi legile ar fi sancţionat foarte aspru această abatere de la morala epocii, totuşi de multe ori 
soţul înşelat ierta viaţa celuilalt sau chiar îl ierta de tot. Motivele acestui gest erau multiple, de la 
intervenţia autorităţilor, cum s-a văzut deja, a rudelor, la raţiuni mult mai banale legate de necesitatea 
forţei de muncă a celui vinovat pentru bunul mers al gospodăriei. Sugestiv este un caz derulat în 1754 
la Tonciu, în scaunul Bistriţa: soţia lui Lupu Românul (Román) şi-a surprins bărbatul cu soţia unui 
consătean. Au fost judecaţi, iar la sfârşitul procesului pentru femeie au cerut milostivire soţul, fratele 
şi preotul, ea promiţând că se va îndrepta. Soţia lui Lupu Românul cerea şi ea să fie cruţată viaţa 
soţului ei „deoarece altfel ea nu va fi în stare să-şi întreţină copiii”. În final cei doi s-au ales doar cu 
60, respectiv 50 de lovituri de băţ27.  

Alteori soţii se despărţeau, fără să se fi aplicat prevederile legislative, aşa cum au observat cei 
care au trecut prin ţările române pe la începutul veacului al XVIII-lea: „femeile măritate dovedite de 
adulter sunt despărţite de bărbat de către vlădică şi rămân despărţite după voia acestuia, dar nu sunt 
supuse la altă pedeapsă decât numai în bani”28. 

Băutura, violenţa, infidelitatea puteau avea şi consecinţe dramatice, unul dintre parteneri 
căzând victimă29. Furia soţului putea depăşi cadrul casnic şi se revărsa şi asupra celor care încercau să 
o ajute pe soţia dornică de a scăpa de dezlănţuirea lui. Francesco Griselini relata cum „un bărbat 
gelos, a cărui soţie, de frica furiei lui, s-a refugiat în casa vecinului, a incendiat atât casa în care soţia 
lui, cât şi celelalte femei care erau cu dânsa au ars de vii.”30 

Puţine au fost documentele care făceau referiri la neînţelegerile dintre soţi, care cuprind cercetări ale 
pricinilor de divorţ şi încercări de soluţionare a problemelor cuplului, de salvare a familiei31.  
 

23 Şt. Cristescu-Golopenţia, op. cit., p. 42. 
24 J. Kemény, Őnéletirása, în vol. Kemény János és Bethlen Miklos múvei, ed. E. Windisch, 

Budapest, 1980, p. 103–115. 
25 M. Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, ed. N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 252.  
26 Documente privind istoria României (în continuare: DIR), B, veacul XVII, vol. II, Bucureşti, 

1951, nr. 308, p. 346–347.  
27 Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák, ed. A. Kiss, Bucureşti – Cluj-Napoca, 

1998, p. 165–175. 
28 Călători străini, vol. VIII, p. 361. 
29 DIR, C, veacul XI, XII şi XIII, vol. I (1075–1250), Bucureşti, 1951, nr. 67, p. 73, 79  

(nr. 126, 157).  
30 Călători străini, vol. X/I, p. 391. 
31 Az Orbai református egyházmegye vizitációs jegyzökönyvei, vol. I, ed. A. Csáki, E. Szöcs 

Gazda, Sf. Gheorghe, 2001, p. 11, 46, 85, 90, 155, 255.  
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Dincolo de disputele care existau într-o serie de cupluri, documentele, în marea lor majoritate, 
păstrează imaginea unei familii unite în care soţului îi revenea sarcina protejării soţiei, iar soţia păstra o 
anumită independenţă economică. Soţul îşi reprezenta soţia în faţa judecătorilor, chiar în litigii cu părinţii 
sau fraţii ei. Pe la 1636, când şi-au împărţit moştenirea Nastasia, soţia lui Toader Tăutul, şi fratele ei Turcul, 
pentru reglementarea situaţiei „au vinit Toadir, cumnatul lui, cu cartea lui Vodă, la stolnicul <Turcul>. 
Deci, stolnicu şi cu soro-sa Nastasîia, dici, di bună voia sa, s-au tocmit şi s-au împărţit cu vecini …”32. 

Tot el era cel care apăra bunul ei nume în faţa celor care ar fi insultat-o în vreun fel. De 
exemplu, Andronic mare cămăraş a prins nişte vite, deoarece proprietarii lor „i-ar fi suduit şi fimeia şi 
i-ar fi făcut mare ocară, nefiind el acasă”33. Aceasta era o tradiţie veche respectată în tot Evul Mediu 
pe teritoriul celor trei state: la 1226 soţia lui Batur fusese acuzată de adulter de un consătean, fiind 
apărată în faţa capitlului de la Oradea de soţul ei34.  

Când se punea problema proprietăţii dobândite prin cumpărare, actele de întărire consfinţeau 
dreptul ambilor soţi. Obiceiul era deopotrivă întâlnit la boierii mari şi la oameni de stare mai modestă din 
tot spaţiul extracarpatic. Astfel, la 1628, Părasca, soţia diacului Eremia, apărea ca stăpână peste o parte 
din Buoreni35. În 1650 domnul Ţării Româneşti întărea proprietăţile popii Stan din Dragoslavele şi soţiei 
sale Ruja36. Peste un an, în 1651, la întărirea proprietăţilor postelnicului Pătraşco din Bucşani era 
menţionată şi soţia sa, Maria37. În afara proprietăţilor achiziţionate mai erau întărite celor doi soţi şi cele 
care erau zestrea sau moştenirea femeii, ca în cazul lui Calotă vornic şi al soţiei sale Neacşa „cu feciorii 
şi cu fetele” lor, cărora li se întărea în 1512 jumătate din satul Drăgăneşti, pentru că Vlad voievod o 
dăduse zestre fiicei sale38, iar în 1539 lui Mihail logofăt şi Radu vătaf împreună cu jupâniţele lor li se 
întărea stăpânirea asupra unor sate din Oltenia ce fuseseră moştenite de la rudele soţiilor39.  

Consfinţirea dreptului de proprietate a femeii asupra bunurilor imobile achiziţionate prin 
menţionarea ei în actele de întărire se practica şi în oraşe. În 1661 judeţul Bucureştiului întărea lui 
Cernica abagiul un loc de prăvălie cumpărat. Printre altele actul sublinia: „cartea oraşului să fie de 
credinţă la mâna dumnealui şi a fămeii dumnealui şi a coconilor dumnealui.”40  

Asemenea proprietăţilor funciare şi sălaşele de robi ţigani erau întărite şi femeilor41. Robii 
puteau proveni din diverse surse, aşa cum se vede din actul de întărire a ţiganilor familiei lui Vlaicu 
logofăt şi a soţiei sale Moma la 1567. Unii erau cumpăraţi, alţii primiţi în diverse împrejurări. Cel 
puţin o ţigancă le fusese dăruită la nuntă. Un ţigan fusese răscumpărat după ce furase patru cai şi 
Vlaicu logofăt „l-a plătit de la furci cu 1.000 de aspri”42. 

În unele dintre actele din secolele XV–XVII prin care domnii Moldovei au făcut danii 
dregătorilor lor au fost menţionate şi soţiile acestora43. În 1635 Vasile Lupu specifica într-un 
 

32 Documenta Romaniae Historica (în continuare: DRH), A, vol. XXIII, Bucureşti, 1996,  
nr. 494, p. 553–554. 

33 Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. V, ed. Nicolae Iorga, Bucureşti, 
1903, nr. 25, p. 55.  

34 DIR, C, veacul XI, XII şi XIII, vol. I, nr. 67, p. 121 (nr. 307).  
35 DRH, A, vol. XIX, Bucureşti, 1969, nr. 364, p. 508.  
36 Catalogul documentelor Ţării Româneşti (în continuare: Cat. Ţ.R.), vol. VII, ed. M.D. 

Ciucă, Bucureşti, 1999, nr. 12, p. 18. 
37 Ibidem, nr. 361, p. 133. 
38 DRH, B, vol. II, Bucureşti, 1972, nr. 102, p. 204.  
39 Ibidem, vol. IV, Bucureşti, 1981, nr. 85, p. 110–111.  
40 Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti (1594–1821), ed. G. Potra, Bucureşti, 

1961, nr. 44, p. 121–122.  
41 DRH, B, vol. III, Bucureşti, 1975, nr. 25, p. 44–45.  
42 Ibidem, vol. VI, Bucureşti, 1985, nr. 35, p. 47–48. 
43 Ibidem, A, vol. I, Bucureşti, 1975, nr. 58, p. 83–85.  
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document că „am dat şi am întărit boierului nostru, Pătraşco Ciogolea pârcălab, şi cneaghinei lui, 
Maria, un sat, anume Costeştii, sub Cozance, cu loc de moară pe râul Jijia, care este în ţinutul Hârlău, 
care, acest sat, a fost drept domnesc … şi a fost a Domniei Mele, danie de la Barnovschi voievod, iar 
acum Domnia Mea le-am dat şi i-am miluit ca să le fie cu tot venitul.”44 

Pentru că de multe ori după decesul soţului rudele acestuia contestau dreptul văduvei la o parte 
dintre proprietăţi, soţii încercau consolidarea situaţiei economice a soţiilor prin înfrăţirea acestora peste 
moşii. La 1571, când se întărea stăpânirea logofătului Codrea şi soţiei sale Anca peste Purcăreni şi se 
recunoştea frăţia dintre el şi nepoţii săi de vară, în înfrăţire a fost cuprinsă şi soţia sa45. Gestul era 
justificat prin faptul că nu aveau copii, iar de rude s-au lepădat „pentru că din neamul lor nimeni nu i-a 
cercetat, nici tată, nici frate, nici soră, cari au fost toţi oameni răi, cu multă pâră şi nelinişte de la ei.”46 

Cuprinderea soţiei în frăţia de moşie putea fi prilejuită şi de faptul că ocinile în discuţie fie erau 
cumpărate laolaltă de cei doi soţi, fie aduse de femeie în familie. De exemplu, la 1614, Preda postelnic s-a 
înfrăţit cu Pârvul paharnic şi soţia acestuia, Maria. Pentru această frăţie Preda postelnic i-a dăruit pe cei 
doi cu zece oi cu miei, şase stupi, o mantie de grana în valoare de două mii de aspri şi şase mii de aspri47. 

Unele documente păstrează amintirea înfrăţirii de către femeie a soţului şi rudelor acestuia pe 
moşiile ei. Astfel, la 1581, Voica şi-a înfrăţit soţul şi pe cei doi fraţi ai acestuia pe ocinile ei. Pentru 
aceasta femeia a primit de la ei două mii de aspri48. 

Un gest prin care soţii voiau să asigure traiul soţiilor lor în cazul în care ei ar fi decedat era 
cuprinderea în actul de întărire a proprietăţilor a formulelor „până va fi viu şi el şi copiii lui şi jupâniţa 
lui, fraţii lui să nu se amestece cu nimic”49 sau femeile erau „aşezate” peste toate averile „oricât am 
agonisit împreună”50. 

Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare ale familiei justifica prezenţa femeilor la 
vânzarea, cumpărarea, zălogirea unor moşii de către soţii lor. La 1542, când Radu Paisie cumpăra un 
sat, pentru înzestrarea mănăstirii Argeş, au venit la încheierea tranzacţiei „Dragomir al lui Scurtul şi 
cumnatul său Stan paharnic împreună cu soţiile lor Neacşa şi Stana de au aşezat şi închinat şi au dat 
domniei mele jumătate din ocina lor.”51  

Actele de cumpărare cuprindeau în general o prevedere care, în cazul decesului unuia dintre 
soţi, i-ar fi asigurat celuilalt stăpânirea netulburată a ocinii achiziţionate în comun52. Aceste pământuri 
erau cumpărate din agoniseala comună a celor doi. Erau achiziţionate ocini, bălţi53, vecini54, ţigani. 
De asemenea cumpărăturile s-au făcut fie de la Mitropolie55, fie de la ţărani liberi, rude56 sau de la 
oameni constrânşi să vândă din bunurile lor pentru a plăti diverse duşegubine. Astfel, la 1567, lui 
„Vlad şi femeii sale Voica” li se întărea o ocină cumpărată de la Balotă, care o vânduse ca să se 
răscumpere după ce a omorât în bătaie un om57. Variate erau achiziţiile, variate erau şi modalităţile de 
 

44 Ibidem, vol. XXIII, nr. 78, p. 102.  
45 Ibidem, B, vol. VII, Bucureşti, 1988, nr. 31, 46, p. 42–44, 60–62.  
46 DIR, B, veacul XVI, vol. IV, Bucureşti, 1952, nr. 271, p. 271–272.  
47 Ibidem, veacul XVII, vol. II, nr. 290, p. 327–328.  
48 Ibidem, veacul XVI, vol. V, Bucureşti, 1952, nr. 33, p. 31.  
49 DRH, B, vol. II, nr. 16, p. 49.  
50 Ibidem, vol. IV, nr. 96, p. 124.  
51 Ibidem, nr. 118, p. 149–150.  
52 DIR, B, veacul XVI, vol. IV, nr. 219, p. 217–218. 
53 Ibidem, A, veacul XVII, vol. V, Bucureşti, 1957, nr. 351, p. 261–262.  
54 DRH, B, vol. VII, nr. 216, p. 290.  
55 Ibidem, nr. 22, p. 32.  
56 Ibidem, nr. 216, p. 290.  
57 Ibidem, vol. VI, nr. 34, p. 46–47. 
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plată de la bani, la cai, boi, vaci sau chiar la cinci „poloboace de miiare”, drept şapte galbeni pe 
poloboc pentru o ocină58. 

Când banii proveneau din zestrea soţiei atunci cea care cumpăra era femeia, chiar dacă şi soţul 
ei participa la tranzacţie. Astfel, la 1651, când Borce vindea jupânului State şi soţiei sale Chirea un 
loc cu grădina şi casele, specifica: „însă le vinde numai jupânesei Chirea, pentru că şi-a vândut un 
chinteş ce-i cumpărase”59. 

În unele acte de întărire găsim distincţia dintre bunurile achiziţionate de unul dintre soţi sau de 
amândoi. De exemplu, la 1547, Mircea Ciobanul întărea în acelaşi document nişte ocini lui Tatul şi 
soţiei sale Neaga, alte ocini doar Neagăi, pentru că fuseseră cumpărate din zestrea ei, iar alte ocini 
doar lui Tatul60. La 1579, deşi ocina de la Câlnic îi era întărită jupânului Chircă, soţiei sale Neacşa şi 
cumnatei lui Mara, în document se arăta că cele două femei au cumpărat-o în timpul lui Radu Paisie 
pentru 40 de porci graşi şi 300 de aspri61. 

Îi găsim pe soţi împreună şi în alte împrejurări, cum ar fi schimbarea de ocini sau de robi62, 
donarea din bunurile cumpărate sau moştenite către diferite lăcaşuri de cult pentru pomenirea 
sufletelor lor şi ale rudelor63. Aceste donaţii puteau fi foarte variate, de la pământ la crame. În 1635 
marele medelnicer Simion Gheuca dăruia mănăstirii Pângăraţi „patru fălci de vie la Cotnari, … şi cu 
crame în târg, … şi cu pivniţă de piatră”64. 

Vinderea moşiilor sau a robilor era adesea o acţiune comună a familiei, în acte fiind 
consemnate, alături de numele proprietarului, şi cele ale femeii şi copiilor lui65. Motivele unor astfel 
de decizii au fost foarte rar exprimate. Totuşi, în unele acte se arăta că robii şi pământurile au fost 
vândute „pe vremea foametei” (1581)66, „în timpul lipsei” (1651)67 sau „încă de când am fost pribegi” 
(1569)68. Alteori se spunea doar „noao tribuindu-ne banii la trebile noastre” (1695)69.  

De asemenea, nu avem multe informaţii nici despre ce fel de pământuri era vorba, puţinele 
documente care fac menţiuni referitoare la provenienţa acestora arătând că erau înstrăinate atât moşii 
cumpărate de amândoi, cât şi unele provenind din zestrea sau din moştenirea femeii70. 
 

58 Ibidem, vol. VII, nr. 235, p. 280–281; Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea, 
ed. A. Mareş, Bucureşti, 1979, nr. LXXX, p. 172; Documentele Mitropoliei Iaşi, ed. N. Iorga, în  
vol. Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. V, nr. 34, p. 84.  

59 Cat. Ţ.R., vol. VII, nr. 496, p. 179.  
60 DRH, B, vol. IV, nr. 235, p. 280–281.  
61 DIR, B, veacul XVI, vol. IV, nr. 379, p. 376.  
62 Cat. Ţ.R., vol. VI, ed. M.D. Ciucă, Bucureşti, 1993, nr. 1122, p. 412; DRH, B, vol. VI,  

nr. 174, p. 215–216.  
63 Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea, nr. XCIV, p. 185; DIR, B, veacul XVI, 

vol. IV, nr. 310, p. 305–306; Cat. Ţ.R., vol. VII, nr. 140, 443, p. 64, 166; DRH, A, vol. XXIII, nr. 7, p. 9.  
64 DRH, A, vol. XXIII, nr. 4, 7, p. 6–8.  
65 Documente bârlădene, ed. I. Antonovici, vol. III, Bârlad, 1915, nr. CLI, p. 47; Scrisori şi 

inscripţii ardelene şi maramureşene, în vol. Studii şi documente cu privire la istoria românilor,  
vol. XII, ed. Nicolae Iorga, Bucureşti, 1906, nr. VII, XII, p. 4, 7. 

66 DIR, B, veacul XVI, vol. V, nr. 9, p. 8.  
67 Cat. Ţ.R., vol. VII, nr. 542, p. 193. 
68 DRH, B, vol. VI, nr. 152, p. 186–187.  
69 Documente privitoare la Constantin-vodă Brâncoveanu, ed. N. Iorga, Bucureşti, 1901,  

nr. 53, p. 191.  
70 DRH, A, vol. XXII, Bucureşti, 1974, nr. 70, 103, p. 75–77, 115; DIR, B, veacul XVI,  

vol. IV, nr. 267, p. 266–268; Ibidem, veacul XVII, vol. I, Bucureşti, 1951, nr. 356, p. 397; Ibidem, 
vol. II, nr. 10, p. 8–9; Cat. Ţ.R., vol. VII, nr. 537, 546, 665, p. 192, 194, 232; Documente privitoare la 
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Cumpărătorii erau foarte diverşi, de la fraţi, socrii, alte rude, până la grupuri de oameni71. 
Printre cumpărători erau şi lăcaşuri de cult, astfel, la 1614, egumenul mănăstirii „Sf. Troiţa” cumpăra 
de la preotul Dumitru şi soţia sa un loc de prăvălie72. La 1651 Stoen săpunarul cu soţia şi fiii vindeau 
egumenului mănăstirii Argeş o vie la Goleşti „cu 10 ughi, bani gata, trecând 3 nume la pomelnic, 
pentru 15 ughi bani.”73 La 1651, egumenul mănăstirii Căldăruşani cumpăra jumătate de pivniţă cu 
două prăvălii în Târgovişte de la Iane paharnic din Târgovişte şi soţia sa Maria74. La rândul ei, plata 
era variată, cumpărătorii oferind uneori, pe lângă bani, şi vite. De exemplu, la 1634, Gheorghe 
Preobici şi soţia lui Mărica au luat pentru o „ţelină de vie” la Cotnari un bou bun, o vacă bună şi  
15 zloţi75. Alteori se luau doar vite, cum a fost cazul lui Ionasco şi al soţiei sale Agafiţa, care, pentru 
ocina din Corlăteni, „direaptă ocină şi moşie de la tată-său”, al Agafiţei, au luat de la nepotul lor 
„treidzeci de oi cu miei, şi doaî vaci cu viţei, şi doi boi de giug, şi o iapă şi dzece stupi.”76  

Adesea în actele de vânzare sau cumpărare de ocină alături de cei doi soţi erau trecuţi şi copiii 
lor, băieţi şi fete77. 

Aşa cum arată multe documente, soţii luau împreună în zălog sau zălogeau78. Au fost situaţii în 
care luarea în zălog şi cumpărarea se succedau şi femeia participa la ambele momente. Astfel, la 
1648, se întăreau proprietăţile lui Condilo postelnic şi ale soţiei sale Stanca. Printre ele era şi o moşie 
pe care anterior Dima postelnic a dat-o zălog, cu rumâni cu tot, lui Condilo şi Stanca pentru 250 de 
galbeni, iar ulterior le-a vândut-o79. 

Participarea alături de soţ la tranzacţii impunea şi pentru femeie o anumită responsabilitate. La 
1548, când Hera clucerul a fost pârât pentru cotropirea unei ocini din Bădeni, alături de el era chemată 
la judecată şi soţia sa80.  

În lipsa soţului, domnul rezolva împreună cu soţia acestuia problemele legate de proprietăţile 
funciare. Astfel, la începutul secolului al XVIII-lea, după fuga vistiernicului Ilie Cantacuzino în Ţara 
Românească şi după refuzul acestuia de a reveni în Moldova, domnul a răscumpărat satele achiziţionate 
de Ilie Cantacuzino şi i-a dat soţiei acestuia preţul lor81. Responsabilitatea soţiei pentru faptele soţului 
mergea atât de departe încât putea să-i fie luată şi zestrea, ceea ce contravenea legislaţiei, pentru a plăti 
pagubele pricinuite de bărbat. Un exemplu este cazul satului Mostiştea, ce era de zestre al soţiei lui Petre 
Cămăraşul. După ce Petre Cămăraşul nu a predat cei 455 de taleri strânşi din dijmă şi s-a împrumutat, a 
zălogit satul. Ulterior el a fugit, iar satul a fost luat de chezaşi pe la 167482.  

Soţul dispunea de toată averea familiei, fiindu-i întărite de domni atât moştenirile personale, 
cât şi ocinile, satele, robii cumpăraţi împreună cu soţia, precum şi cele aduse de femeie ca zestre sau 
moştenire. El trebuia să garanteze despăgubirea soţiei cu contravaloarea acestora în caz de despărţire 
 
familia Cantacuzino scoase în cea mai mare parte din arhiva d-lui G. Gr. Cantacuzino şi publicate de 
N. Iorga, Bucureşti, 1902, nr. 27, p. 16.  

71 DRH, A, vol. XXIII, nr. 61, p. 63; Ibidem, B, vol. VI, nr. 166, p. 203–204.  
72 DIR, B, veacul XVII, vol. II, nr. 299, p. 337.  
73 Cat. Ţ.R., vol. VII, nr. 377, p. 141.  
74 Ibidem, nr. 318, p. 117.  
75 DRH, A, vol. XXII, nr. 103, p. 115.  
76 Ibidem, vol. XXIII, nr. 61, p. 63.  
77 Cat. Ţ.R., vol. VII, nr. 112, p. 55; DRH, A, vol. I, nr. 32, p. 22; Ibidem, vol. XIX, nr. 129, 

251, p. 159–162, 334–335. 
78 DRH, A, vol. XIX, nr. 238, p. 322–323.  
79 Cat. Ţ.R., vol. VI, nr. 1136, p. 417. 
80 DRH, B, vol. IV, nr. 261, p. 309–310. 
81 Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. V, nr. 241, p. 52; N. Stoicescu, Dicţionar 

al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV–XVII, Bucureşti, 1971, p. 365–366.  
82 Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. V, nr. 52, p. 303–304.  
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sau de văduvie83. Soţia, la rândul ei, nu dispunea decât de zestre şi de moştenirile ei. Uneori, mai ales 
din pricina disputelor politice, a unor rude risipitoare, a unor datorii acumulate, era pe punctul de a 
rămâne fără aceste bunuri, care constituiau singura ei sursă pentru supravieţuire. Soţii grijulii le ajutau 
să-şi recapete drepturile cuvenite. Despre o asemenea situaţie amintesc documentele rămase de la 
Maria, soţia postelnicului Conda. Aceasta, la 1616, îi dăruia soţului ei toate satele şi ocinile primite 
zestre, moştenite sau cumpărate deoarece el i-a plătit datoriile de 35.000 de aspri şi i-a scos satele şi 
ocinile zălogite, „cu multă cheltuială şi pâră”, dând încă 12.000 de aspri84. 

Deşi zestrea constituia doar o parte din bunurile familiei, era importantă pentru femeie 
deoarece îi oferea o anumită libertate de acţiune. Această libertate putea fi orientată spre sprijinirea 
membrilor familiei, cum a procedat la 1647 Maria, soţia lui Culea paharnic: după ce „s-a căsătorit cu 
Culea paharnic, căzând acesta la datorie şi nevoie grea şi văzându-l că pătimea şi închisori, ea şi-a 
vândut partea de moşie” ce o avea zestre pentru 80 de ughi85.  

Pentru familiile boiereşti implicate în disputele politice pribegia reprezenta o mare încercare. 
Adesea zestrea boieroaicelor, alcătuită cel mai frecvent din bani şi giuvaiere, era singura sursă pentru 
a asigura supravieţuirea familiei sau pentru răscumpărarea bunurilor ce au trebuit zălogite. Soţii erau 
recunoscători pentru acest lucru şi ulterior compensau zestrea pierdută cu moşii din propria lor 
moştenire, specificând acest lucru pentru a îndepărta astfel pretenţiile rudelor lor. De exemplu, după 
ce Radu Bidiviul zălogise jumătate din satul Răduleştii, din judeţul Prahova, pentru 18.000 aspri, 
Maria jupâneasa lui a fost cea care a întors banii86. Apoi jupâneasa Maria a pierdut toată zestrea, 
satele şi odoarele pentru că „le-au cheltuit şi mâncat în … pribegie”. La rândul ei, jupâniţa Neaga l-a 
ajutat „pe bărbatul ei, Danciul (armaş – n.n.) în pribegie de a cheltuit 30.000 de aspri”87. Drept 
recompensă, soţii lor le-au lăsat toată partea lor prin testament88.  

Dreptul de a administra zestrea şi moştenirile le permitea soţiilor şi îndreptarea unor abuzuri 
ale soţilor sau răscumpărarea anumitor moşii zălogite de aceştia împotriva voinţei lor. Altfel Caplea, 
soţia postelnicului Matei Părdescu, ajungea în 1680 în faţa domnului să solicite dreptul de a 
răscumpăra din zestre satul Slăvileşti, vândut de soţul ei. Justificarea era „nendurându-se de sat şi de 
munca ei ce-au fost muncit, făcând şi unile şi altele pre lângă casă, şi socotindu cum va ieşi den 
munca ei, n-au vrut să lase cum să fie vândute precum le-a vândut bărbatul ei”. Domnul admitea să 
răscumpere satul din zestrea ei, fără să se împrumute, şi hotăra ca în aceste moşii soţul ei să nu mai 
aibă niciun drept, fiind „pierdut pentru ale sale datorii”89. Cazul ei atrage atenţia asupra situaţiei 
multor femei din societatea medievală: ele munceau, se îngrijeau de gospodărie, dar când se lua o 
decizie în legătură cu aceasta nu aveau nicio putere în faţa bărbatului. Altfel, nu se ajungea la atât de 
frecventele vânzări de ocini provenite din zestrea soţiei şi nici la situaţii ca aceea a călugăriţei 
Salomia (fiica slugerului Tudor Rudeanul şi fosta soţie a postelnicului Nan de Bărbăteşti), a 
Alexandrei (fiica marelui vistier Nicolae Başotă) şi a altor femei. La 1644, Salomia cerea să fie 
despăgubită de fratele soţului ei, deoarece Nan cheltuise toată zestrea ei, multe sate, moşii, scule. 
Pentru acestea îi dăduse părţile lui din trei sate, dar ulterior le-a vândut şi pe acestea „de au dat la 
nevoile lui şi pe unde a fost dator”. De altfel şi fratele lui a cheltuit zestrea soţiei sale, astfel domnul 
hotărăşte ca acesta să-i dea satul Obileşti90. La rândul ei, Alexandra se plângea în 1693 că soţul 
Dumitrachi, neam de „boier mare”, i-a „prăpădit şi bucate şi odoară”91. 
 

83 Istoria dreptului românesc, vol. I, ed. Vl. Hanga, Bucureşti, 1980, p. 511.  
84 DIR, B, veacul XVII, vol. II, nr. 27, p. 32–34.  
85 Cat. Ţ.R., vol. VI, nr. 848, p. 322.  
86 Ibidem, vol. VII, nr. 359, 362, p. 131–132, 133.  
87 DIR, B, veacul XVI, vol. IV, nr. 468, p. 478.  
88 Ibidem, veacul XVII, vol. II, nr. 129, p. 126–129.  
89 Documente privitoare la Constantin-vodă Brâncoveanu, nr. 48, p. 189.  
90 Şt. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, vol. II, Bucureşti, 1916, p. 12.  
91 N. Stoicescu, op. cit., p. 346.  
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Au fost şi soţii care au fost părăsite de soţii lor după cheltuirea zestrei. Acestea erau nevoite să 
umble şi să cheltuiască pe la autorităţile ecleziastice şi laice pentru a obţine recunoaşterea legală a 
despărţirii şi poate pentru a mai recupera ceva din bunurile care le reveneau de drept lor şi copiilor. 
Aşa venea în faţa mitropolitului Sucevei la 1623 „Chirana de s-au jeluit pre bărbatul său, pre Platon, 
şi au dzis că i-au mâncat şi i-au străcat tot ce au avut; după aceia, au fugit şi o au lăsat. Şi au mărturisit 
popa Vasilie din Româneşti şi alţi mulţi oameni buni, cum Platon nu iaste om bun, ce iaste făcătoriu 
rău. Printr-aceea noi, dac-am văzut jalba ei şi atâta mărturie mare, noi i-am făcut cartea noastră, ca să 
nu mai aibă treabă Platon cu Chirana, nici Chirana cu Platon, ce să fie slobozi unul de altul în veci.”92 

Tot în deceniul patru al secolului al XVII-lea s-a desfăşurat calvarul Mariei, fiica răposatului 
Ivaşco mare vornic. După ce soţul a umilit-o şi despuiat-o de proprietăţile ei, trebuia să-şi apere cinstea şi 
să le asigure copiilor ei moştenirea. Domnul a repus-o în drepturi, dar soţul nu a respectat această 
hotărâre, lăsând-o cu trei fete în mare sărăcie, după ce „şi-a luat altă femeie, începând să-şi risipească 
toate moşiile şi ţiganii, tot cu beţiile”93. Un alt document din 1640 relata cum, în timpul lui Leon vodă, 
soţul ei „Vasile spătar s-a legat cu năpastă de jupâniţa lui, Maria, mama Neacşei, Ioanei şi Vilaei, zicând 
în divan că ea este femeie rea şi fără minte şi … a mers cu mită şi la unul şi la altul până când a lăsat-o 
pe jupâneasa lui, împreună cu fetele ei. Apoi, jupâniţa Maria a venit înaintea lui Matei voievod, în 
marele divan, de s-a plâns pentru dreptate, fiind de faţă şi Vasile spătar, arătând şi cartea lui Chiril, cu 
mare afurisenie şi legătură. Domnul i-a dat legea ţării, 12 jurători ca să jure că nu este vinovată de acea 
năpastă, rămânând Vasile spătar de lege şi de judecată, şi i-a făcut jupâniţei Maria cartea de rămas din  
10 ianuarie 1633 (7141), ca să oprească pe Vasile spătar de pe toate moştenirile ei şi să fie toate pe 
seama fiicelor ei. Văzând aceasta, Vasile spătar s-a luptat risipind, vânzând şi bând prin cârciume aceste 
moşteniri, ca un om fără minte, iar jupâniţa a venit înaintea domnului şi a doua oară, de faţă cu Vasile 
spătar, plângându-se că a prăpădit acesta toată moştenirea.”94 

Deşi neînţelegerile dintre soţi vor fi fost destul de frecvente şi greutăţile vieţii apăsătoare, 
puţine familii s-au destrămat în urma divorţului precum cele prezentate mai sus, marea majoritate 
dispărând în urma decesului unuia dintre soţi sau pieirii în robie.  

Familiile medievale erau adesea greu încercate de boli şi de războaie. Procesele vrăjitoarelor 
dovedesc îngrijorarea partenerilor de viaţă pentru sănătatea celuilalt, aceştia căutând explicaţii pentru 
boală şi leacuri pentru vindecare. De exemplu, Ioan Olah, de 50 de ani, din Uivarăş, comitatul Bihor, 
pe la 1669, atunci când soţia i s-a îmbolnăvit, a mers din vraci în vraci până la Oradea pentru a o 
vindeca. Alţii, de disperare, agresau vracii neputincioşi, cum a fost cazul lui Ştefan Hajdu, tot din 
comitatul Bihor, pe la 171795. Cei anchetaţi cu prilejul proceselor vrăjitoarelor din comitatul Bihor 
erau ţărani şi târgoveţi de rând. Aceeaşi îngrijorare în faţa bolii partenerului de viaţă se manifesta şi 
printre nobili şi boieri. G. Kraus relata cum Acaţiu Barcsai a renunţat la domnie, în 1660, pentru că 
aflase că soţia lui era foarte bolnavă96. 

Războaiele erau un alt element care perturba mersul firesc al vieţii. Cu acest prilej una dintre 
grijile prioritare ale bărbaţilor, de la domn la ţăranul de rând, era adăpostirea soţiei şi a copiilor. 
Uneori problema adăpostirii soţiilor se discuta aprins chiar în sfatul domnesc, aşa cum s-a întâmplat 
în ajunul luptei de la Stănileşti, când „unii dzice … doamna să o trimită pre Oituz. Alţii dzice să o 
trimită spre Bârlad, alţii spre Focşani, pân’ se vor bate turcii cu moscalii …. Şi au rămas să trimită 
 

92 DIR, A, veacul XVII, vol. V, nr. 293, p. 220.  
93 Cat. Ţ.R., vol. V, Bucureşti, 1985, nr. 16, p. 30.  
94 Ibidem, vol. V, nr. 35, p. 36–37.  
95 Magyarországi boszorkány perek, p. 80, 86.  
96 Georg Kraus, Cronica Transilvaniei 1608–1665, ed. G. Duzinchevici, E. Reus-Mârza, 

Bucureşti, 1965, p. 324–325.  
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doamna cu giupânesele la Oituz, iar boierii cu vodă spre Fălciu. Şi cum s-au tocmit acest lucru, au şi 
început a-şi răşchira casele lor, cine cum putea.”97 

Frământările erau justificate, deoarece adesea nici mănăstirile, nici cetăţile nu puteau oferi 
protecţie în faţa duşmanilor. Cronicarii scriau cum la mănăstirea Dragomirna cazacii lui Timuş 
Hmielniţchi după ce au jefuit pe „câţi bieţi neguţitori era închişi acolea şi mulţi den boieri, ruşinându-le 
căzacii fămei şi fete şi nu ca creştinii, ce mai mult decât păgânii s-au purtat cu aceia mănăstire.”98 
Peste câteva decenii, la 1685, „tăiat-au atunce leşii pe doamna Rucsandra, fata lui Vasile-vodă, la 
cetate la Neamţ şi pre o jupâneasă anume Andreşoaia”99. 

Multe femei şi copii în timpul confruntărilor militare cădeau în robie. Posibilitatea de eliberare 
era foarte mică, pe de o parte din pricina sumelor mari cerute ca răscumpărare, pe de altă parte din 
cauza condiţiilor deosebit de grele ale robiei. Evlia Celebi, după ce amintea de zecile de mii de robi 
luaţi din ţările române, relata cum „la Poarta de Fier, în trei zile, au pierit de foame şi de asprimea 
iernii peste cinci mii de prinşi.”100 Cu toate acestea nu puţini vor fi fost cei care au încercat 
răscumpărarea soţiilor şi copiilor lor, chiar vânzând moşia, via, vadul de moară şi vecinii aşa cum a 
procedat Ştefan Poştă la începutul secolului al XVII-lea101.  

Cu toate greutăţile care au apăsat pe umerii cuplurilor, în foarte multe dintre ele afecţiunea şi 
grija au rămas vii până la sfârşitul vieţii. Dovada acestui fapt sunt testamentele păstrate. 

Puţinele testamente făcute de femei căsătorite oglindesc sentimentele alese pe care ele le aveau 
faţă de soţii lor. Un exemplu în acest sens este testamentul întocmit în 1264 de soţia comitelui Privard. 
Ea declara în faţa episcopului de Oradea: „că pentru neîntrerupta dragoste şi iubire din suflet ce şi-au 
purtat-o deopotrivă unul altuia, trăind în bună înţelegere, a lăsat pe veci sus-zisului său soţ P., pomenitul 
comite, zestrea sa împreună cu darurile sale de nuntă, cu toată averea şi cu slugile sale şi cu toate câte îl 
priveau pe el în întregime. În afară de acestea pământul numit Palad, ce spunea că i-a fost dăruit din 
partea iubitului soţ comitele Privard, i l-a lăsat lui în faţa noastră cu inima credincioasă, rugând pe soţul 
său şi încredinţându-i grijile sufletului ei, îndeosebi înainte de toate, punând condiţia ca niciuna dintre 
rudele sale să nu-l poată supăra în niciun chip pe amintitul său soţ cu privire la dota sa.”102  

Peste trei secole, în 1576, la sud de Carpaţi, la jupâniţa Anca, soţia lui Codrea logofăt, regăsim 
aceleaşi sentimente, griji şi gânduri. Ea îi lăsa soţului ei cu „limba mea la vreme de moarte” toate averile 
„pentru că el a cheltuit pentru aceste averi mai sus zise şi a purtat multă pâră cu oamenii mei şi cu alte 
rude pentru aceste ocini şi ţigani.” După moartea lui Codrea toate urmau să revină mănăstirii Virăşul, 
unde ea va fi îngropată, „pentru îngrădire şi pentru acoperiş şi să aibă grijă de lumânări”. Doar un sălaş 
de ţigani era exceptat, fiind dat pentru pomenire surorii lui Codrea logofăt. De asemenea se stipula că 
rudele „nici dinspre tată, nici dinspre mamă” nu au niciun drept la bunurile ei103. 

Preocuparea pentru soţ, mai cu seamă dacă era şi de o vârstă înaintată, mergea până acolo încât 
prin testament soţia lăsa şi cine să-i poarte de grijă. La 1647 Iane postelnicul arăta că cele două ţigănci 
date mănăstirii din Câmpulung, din cauză că era „la boală grea, nevoi şi lipsă”, „sunt din zestrea soţiei 
lui, cu care a locuit 40 de ani, şi la moartea ei, a lăsat ca să dea la mănăstire tot ce va fi, iar aceşti 
ţigani să-l caute pe el până la moarte.”104 
 

97 I. Neculce, op. cit., p. 526.  
98 Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron vodă încoace, în vol. Opere, ed. P.P. 

Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 159.  
99 I. Neculce, op. cit., p. 310.  
100 Călători străini, vol. VI, p. 621.  
101 DIR, B, veacul XVII, vol. II, nr. 159, p. 165; I. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile 

Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în secolele XV–XVI, vol. I (1413–1508), 
Bucureşti, 1905, nr. CCXXX, p. 285.  

102 DIR, C, veacul al XIII-lea, vol. II (1251–1300), Bucureşti, 1952, nr. 53, p. 58–59.  
103 Ibidem, B, veacul XVI, vol. IV, nr. 241, p. 240–241. 
104 Cat. Ţ.R., vol. VI, nr. 983, p. 367.  
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Din testamentele făcute de soţi reies aceleaşi trăiri. Gavrilă Movilă, fost domn al Ţării Româneşti, 
apoi pribeag în Transilvania, când a simţit că i se apropie sfârşitul, şi-a scris testamentul. Acesta reflectă 
zbuciumul de o viaţă împărtăşit de soţia sa, care provenea dintr-o familie nobiliară importantă din 
principat: „Deoarece după Dumnezeu nici tatăl meu, nici rudeniile mele nu mi-au fost după ieşirea mea 
din ţară de ajutor, afară de mărita şi de bun neam Elisaveta Zolyomi, scumpa mea soţie, ci ea aplecându-se 
spre mine după legea lui Dumnezeu, şi având averi frumoase, m-am ţinut în rangul meu de domn cu 
demnitate până în acest ceas, cu veniturile averii ei şi cu grija ei harnică pentru mine; având înaintea 
ochilor mei această dragoste adevărată şi desele ei întristări grele alături de mine, cu un cuvânt toate cele 
ce am, fiind ele numite cu orice nume, le las întocmai iubitei şi scumpei mele soţii, Măriei Sale Elisaveta 
Zolyomi, ca averea mea, căci eu în afară de lucruri mişcătoare nu am niciun fel de alte averi, pe care le-ar 
putea râvni rudeniile mele, şi cele ce sunt numai achiziţiunile mele şi din pricina aceasta tot dreptul la 
averea mea şi bunurile de aur şi argint le las ei sub blestem, ca nimeni, dacă mă cheamă Dumnezeu din 
lumea acesta, să nu turbure pentru ele pe iubita mea rudenie.”105 

Bărbaţii lăsau prin testamente soţiilor satele şi moşiile de cumpărătură, odoarele, vitele, ţiganii 
şi rumânii „să le hrănească”106. Aşa cum se sublinia în documente, aceste bunuri proveneau de cele 
mai multe ori din agoniseala lor comună107. Moştenirea lor o lăsau vreunui lăcaş de cult sau fraţilor şi 
copiilor, dacă aveau108. Spre deosebire de femei, care nu interziceau niciodată soţilor lor să se 
recăsătorească, unii dintre bărbaţi, prin testament, condiţionau păstrarea anumitor bunuri prin 
rămânerea femeii în văduvie109.  

Au fost şi familii ca aceea a lui Stănilă vornicul, de la jumătatea secolului al XVI-lea, care, 
pentru a fi sigure că niciunul din membri nu-l va împiedica pe celălalt să ducă o viaţă normală în caz 
de văduvie, specificau că, oricare dintre ei ar muri mai întâi, celălalt, fie că se recăsătorea ori nu, să 
stăpânească ţiganii şi toate bucatele110.  

Dacă relaţiile de familie permiteau, un soţ grijuliu aflat în pragul morţii, ca marele spătar Ilie 
Enache, îşi lăsa soţia chiar în grija domnului: „Iar pe Tofana şi pe copilul şi casa mea o lasu pe 
ajutorul Măriei Sale Mihaiu Voevodu să le poarte de grijă”111. Tofana era soră cu Mihai Racoviţă, 
domn al Moldovei în momentul întocmirii testamentului respectiv, adică în mai 1704. 

Analiza documentelor relevă existenţa unor relaţii deosebit de complexe în cadrul familiei 
medievale. Paleta sentimentelor dintre soţi era extrem de largă, de la afecţiune, grijă şi recunoştinţă la 
ură. Cu toate acestea, în ciuda greutăţilor cu care se confruntau cuplurile, relaţiile dintre soţi au fost de 
multe ori caracterizate de afecţiune, grijă reciprocă şi responsabilitate pentru prestigiul familiei în faţa 
rudelor şi a comunităţii. Deşi femeia era supusă în multe privinţe soţului ei, totuşi, adesea, putea fi 
găsită lângă el, fiind implicată în tranzacţiile acestuia şi stăpânind alături de el multe din bunurile 
gospodăriei. Din păcate, putea fi victima risipei sau a agresiunii în cadrul unora dintre familii. Rolul 
în gospodărie, responsabilitatea care îi revenea în educaţia copiilor, precum şi averea de care dispunea 
i-au permis o mare libertate de acţiune, chiar implicarea de una singură în tranzacţii comerciale care 
contraveneau intereselor soţului. În pofida faptului că Reforma, cu viziunea sa nouă despre relaţia 
dintre soţi, a ajuns până în Transilvania şi a avut unele ecouri în spaţiul extracarpatic, ea nu a 
zdruncinat stabilitatea familiei româneşti, lucru dovedit de nenumărate documente. 
 

105 Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. IX, ed. A. Veress, 
Bucureşti, 1937, nr. 275, p. 254–255.  

106 Cat. Ţ.R., vol. VII, nr. 434, p. 162.  
107 Ibidem, vol. VII, nr. 608, p. 214.  
108 DRH, B, vol. II, nr. 216, p. 412–416.  
109 Ibidem, vol. IV, nr. 183, p. 226–227; Melchisedec – Episcopul Romanului, Notiţe istorice şi 

arheologice adunate de la 48 mănăstiri şi biserici antice din Moldova, Bucureşti, 1885, p. 297.  
110 DRH, B, vol. V, Bucureşti, 1983, nr. 26, p. 30–31.  
111 Melchisedec – Episcopul Romanului, op. cit., p. 297.  
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HUSBANDS  AND  WIVES  IN  THE  ROMANIAN  MIDDLE  AGES 

Abstract 

The paper examines the relations between wives and husbands within families. The research 
focuses on the analysis of data concerning this problem in official documents issued by medieval 
chancelleries, in chronicles and in the accounts of foreign travelers who journeyed across many parts 
of our lands and met various people. 

Marriage changed the status of women and men in the community and their relation to each 
other. These changes are more obvious in the case of women. The wife becomes mistress of the 
house, but she has to obey her husband. The only assets she could manage were her dowry and what 
she inherited from her relatives. Given these arrangements, women had various reactions: some were 
submissive, never acting against their husband’s will, others took part in all the transactions of their 
husband with family assets and others were independent and helped their family, rescuing what their 
husband had wasted. 

It is much more difficult, in this type of research, to get a glimpse of the feelings that wives and 
husbands had for each other, because there are too few documentary resources. However, some 
testaments and letters prove that strong sentimental ties did exist between the two partners. In a society 
in which wars and epidemics were frequent, it is easy to estimate the significance of reciprocal care. 

Despite tensions and various sources of unhappiness, wives and husbands did develop stable 
relationships. This explains the stability of the Romanian medieval families, even under the impact of 
new views on the family, such as the ones promoted by the Reformation. 
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COLECŢIA  STARE  CIVILĂ  DIN  BUCUREŞTI – IZVOR  DE  INFORMAŢII 
GENEALOGICE.  REGISTRELE  DE  CĂSĂTORII* 

MIHAI-ALIN  PAVEL 

Colecţiile de registre de stare civilă aflate în cadrul Arhivelor Naţionale ale României (atât la 
Bucureşti, cât şi în arhivele judeţene) reprezintă o sursă de primă mână în colectarea de date 
biografice şi completarea cât mai precisă a genealogiilor româneşti pentru secolul al XIX-lea şi 
începutul celui următor.  

În cazul de faţă, ne vom referi la registrele cuprinzând actele de căsătoriţi de la Bucureşti în 
perioada 1866–1895. Anii extremi reprezintă: 1866 – data când s-a trecut de la vechile mitrice 
bisericeşti create (1831) în cadrul mahalalelor patronate de biserici – şi 1895 – perioada până la care 
ele au fost depozitate în cadrul arhivelor, fiind la îndemâna cercetării.  

Din 1866 până în aprilie 1884, actele de stare civilă sunt împărţite pe sectoare, cinci la număr, 
reprezentate prin culori: roşu, galben, verde, albastru, negru, corespunzând unei circumscripţii: I, II, 
III, IV, V. Cele mai importante sectoare, din punctul de vedere al numărului de locuitori şi al stării 
sociale, erau cele „de roşu”, „de galben” şi „de verde”. În martie–aprilie 1884, această împărţire a 
încetat. Deşi sectoarele au continuat să existe, actele de stare civilă au primit un număr de ordine 
unitar pe toată capitala.  

În cadrul acestui studiu s-a făcut o selecţie, intrând în atenţia noastră doar persoanele cu un 
anume statut social. N-au fost recenzaţi muncitorii şi ţăranii, pe de-o parte din cauza numărului mare, 
pe de alta din cauza interesului scăzut pe care-l prezintă pentru această cercetare. În plus, patronimele 
fiind constituite din nume de botez şi/sau porecle şi nefiind stabilite clar şi definitiv, confuziile ar fi 
numeroase şi cercetarea îngreunată. 

Au fost luate în considerare, repetăm, doar persoanele aparţinând marii şi micii boierimi, ofiţerimii, 
profesiunilor liberale, comercianţii, negustorii şi financiarii, oricum o selecţie îndeajuns de generoasă pentru 
a putea da o imagine asupra societăţii româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

În funcţie de perioadă (chiar an) sau de culoare (sector), actele diferă în privinţa cantităţii de 
informaţie. Unele prezintă date complete, altele sunt mai sumare. Cei 30 de ani studiaţi oferă, în multe 
cazuri, posibilitatea construirii unei imagini continue aproape de-a lungul întregului secol al XIX-lea, 
prin informaţiile despre părinţii şi bunicii persoanelor care se căsătoresc. Dacă cei căsătoriţi erau 
trecuţi de prima tinereţe, atunci datele oferite merg şi mai departe în timp, până la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea. Dar aceasta se întâmplă ceva mai rar.  

Deşi există multe persoane în familii bucureştene care sunt născute în provincie, „la moşie”, 
cum se spunea, se poate observa, totodată, şi mirajul „capitalei”, evidenţiat de numărul mare al celor 
care nu sunt născuţi în Bucureşti, dar vin, se stabilesc şi se căsătoresc aici. O bună parte a acestora din 
urmă o constituie „moldovenii rătăciţi la Bucureşti”, după o expresie a domnului Ştefan S. Gorovei. 
 

* Articolul a fost prezentat în ziua de 16 mai 2008 în cadrul celui de-al XIV-lea „Congres de 
Genealogie şi Heraldică”, ţinut la Iaşi sub egida Institutului de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” 
şi organizat de domnul Ştefan S. Gorovei, administrator-delegat al Institutului. El se bazează, în cea 
mai mare parte, pe studiul actelor de stare civilă din Bucureşti, astfel încât unele concluzii sau 
observaţii, deşi se pot generaliza, nu sunt în mod obligatoriu valabile şi pentru restul zonelor ţării. 

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 547–560 
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Actele care au prezentat interes sunt în număr de circa 3.500, adică un procent de circa 3–6% 
din totalul căsătoriţilor, în funcţie de an. Aceasta este şi proporţia „clasei posedante”1 (sintagmă a lui 
Mihai Dim. Sturdza) în perioada de dinaintea sfârşitului oficial al marii proprietăţi.  

Vom încerca descrierea unui act de căsătorie din perioada respectivă. Acesta avea un număr de 
ordine şi începea cu menţionarea datei şi orei de efectuare a căsătoriei. Urmau numele şi statutul 
mirilor – în cele mai multe cazuri, „june” sau „jună” (în Moldova „flăcău” şi „fată mare”), aceasta 
însemnând că nu mai fuseseră căsătoriţi. Astfel, se pot întâlni „juni” şi „domnişoare” cu vârsta de  
50–60 de ani. Cei doi (sau numai unul) puteau fi văduvi, fie prin divorţ, fie prin decesul partenerului 
anterior. Urma, apoi, precizarea cu privire la religia şi „protecţia” (cetăţenia) respectivelor persoane. 
De exemplu, „ortodox” (român sau de altă naţionalitate), „mozaic” sau „israelit”, „luteran”, 
„evanghelic”, „protestant”, „catolic”, „armean” sau „gregorian” sau chiar „liber cugetător” (cazul lui 
Simon Pauker)2. Urmau precizările referitoare la locul naşterii, respectiv domiciliul mirilor (oraş sau 
comună, suburbie, stradă) şi la părinţii lor, în viaţă sau decedaţi. Cei în viaţă domiciliau în cele mai 
multe cazuri cu copiii lor, erau prezenţi sau nu la căsătorie, consimţeau sau nu la efectuarea acesteia. 
Oricum, consimţământul era pur onorific, un refuz al părinţilor neîmpiedicând efectuarea unei 
căsătorii. Era arătată şi ocupaţia mirilor. În cazul bărbaţilor, aceasta mergea de la menţionarea unei 
profesii „normale” – respectiv funcţionar, inginer, doctor în medicină, în ştiinţe naturale sau în ştiinţe 
juridice, magistrat, procuror, avocat, ofiţer (militar), pensionar („la stat” sau „la comună”), comerciant 
(ultimul în paralel cu franţuzismul „comersant”) etc. – până la unele care astăzi pot părea „exotice” – 
anume „proprietar” sau „mare proprietar” (în unele cazuri agricol), „rentier”, „amploaiat (sic) privat”, 
„de profesiune liber” sau chiar „fără profesie”. Un mare proprietar agricol era prezentat şi ca 
„agricultor”, pe când un ţăran era „plugar”. Agricultori erau, de exemplu, Constantin Arion, 
Constantin Bantâş-Villara, Alexandru Polizu-Micşuneşti, Grigore Varlam, ca şi fraţii Bossel, fraţii 
Oppler sau Carol Grűnn (ultimii de origine etnică germană). În privinţa femeilor, mame sau fiice, 
ocupaţia era una singură, dar cu mai multe denumiri. Ele erau arătate ca ocupându-se „cu menajul 
casei” sau „menajere” (la 1887 apare pentru prima dată cuvântul „casnică”3). Uneori, văduve fiind 
(deşi nu neapărat), continuând ocupaţia sau statutul soţilor, erau arătate drept „comerciante”, 
„muncitoare” sau chiar „funcţionare”. Fetele, locuind încă în casa părintească, chiar şi la 30–40 de 
ani, sunt arătate ca fiind de profesiune „la părinţi” sau „menajul casei”.  

Urma apoi actul dotal sau contractul dotal. Uneori sunt doar menţionate, alteori sunt date 
detalii asupra cuantumului dotei şi a conţinutului (bani, trusou, eventual o moşie întreagă sau în 
parte). Diferenţa dintre actul dotal şi contractul dotal este că primul fusese dat fetei în intenţia sau 
eventualitatea căsătoriei, pe când cel de-al doilea era întocmit cu ocazia căsătoriei, de regulă în 
perioada imediat anterioară. Sunt şi cazuri în care se spune că nu s-a făcut (cu acordul ambelor părţi) 
act dotal sau că urmează a se face. O etapă importantă era legalizarea la tribunal a acestui act, pentru a 
avea consecinţe juridice în caz de deces al înzestratei sau de divorţ, situaţie în care soţul era obligat a 
înapoia zestrea primită. În cazul ofiţerilor, existenţa dotei era obligatorie deşi se făceau şi excepţii. 
Vom reveni asupra acestei situaţii. 
 

1 Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi 
biografică, coord. Mihai Dim. Sturdza, vol. I, Bucureşti, 2004, p. 11. Mihai Sturdza vorbeşte de un 
procent de „1–1,5% din populaţie” reprezentând boierimea; restul de trei–patru procente este format 
din celelalte categorii sociale, care, fără a fi de sorginte boierească, au ajuns să formeze, în cadrul 
evoluţiei societăţii, sus-citata „clasă posedantă” (n.n.).  

2 Direcţia Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale (în continuare: DMBAN), Colecţia Stare 
civilă, „căsătoriţi”, act 1192 din 22.XI.1890. Interesant este că şi soţia, Sofia Nathan, era „liberă cugetătoare”.  

3 În actele de căsătorie; la „decedaţi”, el apare încă din 1866.  
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Un amănunt de culoare este faptul că în destule cazuri zestrea era încă dată, respectiv luată, în 
„galbeni”, de regulă „galbeni K.K.”4 Fiind vorba de monede de aur, valoarea lor era considerată mai sigură.  

Venea apoi înşiruirea actelor care pregătiseră căsătoria (dosarul căsătoriei). Acest dosar, ale 
cărui acte sunt doar menţionate, conţinea dovada publicaţiilor de căsătorie (două la număr şi făcute la 
biserica mahalalei sau primăria de care aparţineau mirii), extrase sau dovezi autentificate de naştere a 
mirilor, extrase sau dovezi autentificate de deces al părinţilor şi chiar al bunicilor (pentru a se arăta că 
nu mai există nimeni căruia să i se ceară consimţământul). Negăsindu-se actul de naştere (formulele 
standard erau: „întrucât în perioada aceea actele nu se ţineau în ordine” sau „s-au distrus” sau „nu se 
găsesc”), sunt cazuri în care dovada era făcută în prezenţa a cinci martori care jurau că îl sau o cunosc 
pe cel/cea care urma să se căsătorească. Data era stabilită aproximativ („în luna cutare”, „în toamna 
anului” cutare sau „în Vinerea mare” din anul cutare), în cele mai multe cazuri „ciupindu-se” un  
an–doi din vârstă. Am întâlnit şi situaţii în care dovada de naştere era cerută din locuri în care cei în 
cauză nu se născuseră.  

După aceasta, primarul sau adjunctul său (care îndeplineau funcţia de ofiţer de stare civilă) se 
„încredinţau” de la cei prezenţi (miri, părinţi şi martori), prin declaraţie verbală, că cei doi miri nu 
sunt rude într-un grad oprit de lege pentru a se căsători. În cazul în care ar fi fost rude într-un 
asemenea grad (veri primari, cumnaţi etc.) se făcea dovada dispensei acordate de către principele 
domnitor, despre care vom vorbi ceva mai jos. Urma, uneori, menţiunea că în urma căsătoriei, cei doi 
(mirii) adoptă şi legitimează unul sau mai mulţi copii. 

Urmau martorii – prieteni sau rude, patru la număr – câte doi din fiecare parte. Era menţionată 
legătura lor cu mirele sau mireasa – prieten, amic, frate sau soră, văr, unchi sau mătuşă, bunic sau 
bunică, rudă „de gradul patru” sau „în a cincea spiţă” etc. Se menţiona vârsta, profesia şi domiciliul 
martorilor. Există două cazuri aparte: căsătoria lui Gheorghe Sturdza-Miclăuşeni cu Maria, fiica lui 
Ion Ghica, la care sunt prezenţi opt martori5, şi căsătoria lui Nestor Filotte cu Elena Perşinaru, la care 
cei patru martori sunt toţi fraţii mirelui6.  

Sub influenţa formulelor democratice, indiferent de poziţia socială, mirii sau martorii sunt 
arătaţi ca „funcţionari ai Statului”, chiar dacă erau de fapt miniştri. Este cazul „mirelui” D.A. Sturdza, 
„funcţionar”, arătat în paranteze ca fiind: „ministru de Agricultură, Comerciu şi Lucrări Publice”. La 
fel, Ioan Ghica, funcţionar, este „ministru de Interne” şi „amic”. Principele George B. Ştirbey, 
funcţionar, este „ministru de Externe”. George M. Ghica, în schimb, este „membru al Adunării 
Elective” şi unchi al „domnişoarei” Zoe Cantacuzino, mireasa, ca şi George Cantacuzino[-Nababul – 
n.n.]: tot „membru al Adunării Elective” şi tot unchi al „domnişoarei”7. În schimb, în actul lui de 
căsătorie, Dimitrie Gianni este arătat, în privinţa ocupaţiei, ca fiind „ministru actualmente”8.  

Actul se încheia cu semnăturile celor prezenţi la căsătorie, alături de cea a ofiţerului sau 
adjunctului de ofiţer de stare civilă.  

Unele acte poartă diferite însemnări – schimbarea sau modificarea numelui unuia dintre miri, 
diferite greşeli intervenite în redactarea actului („pe mamă o chema Ecaterina, şi nu Elena cum din greşeală 
 

4 „K. und K.” = „Kaiserlich und Königlich” (imperiali şi regali), adică austrieci.  
5 Ibidem, act 103 (verde) din 26.II.1869. Cei opt martori erau: Alexandru C. Sturdza, de  

46 ani, rentier; Ioan I. Paladi, de 42 ani, rentier; Alexandru Al. Balş, de 30 ani, proprietar; Dimitrie 
Al. Sturdza, de 36 ani, proprietar; Ioan C. Cantacuzino, de 46 ani, proprietar; col. Nicolae Haralamb, 
de 40 ani, militar; Ioan Bălăceanu, de 40 ani, proprietar; col. Dimitrie Kretzulescu, de 45 ani, 
proprietar. După cum se poate observa, primii patru sunt moldoveni, ultimii patru sunt munteni.  

6 Ibidem, act 844 din 10.IX.1887. Cei patru martori erau: Ioan Filotte, de 37 ani, agricultor, 
Anastase Filotte, de 33 ani, agricultor, Nicolae Filotte, de 26 ani, farmacist militar, Traian Filotte, de 
22 ani, militar.  

7 Ibidem, act 3 (galben) din 7.I.1867.  
8 Ibidem, act 175 (galben) din 15.XI.1880.  
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s-a scris …” etc.) sau menţionarea sentinţei de divorţ care încheiase respectiva căsătorie. În plus, se mai 
poate găsi, de multe ori, însemnarea ulterioară a datei decesului unuia sau chiar a ambilor căsătoriţi.  

Este foarte interesant de urmărit modul şi mediul în care se făceau căsătoriile. Ele se realizau 
de multe ori în zona limitrofă de locuire şi în acelaşi mediu profesional. Pot fi întâlnite nenumărate 
căsătorii făcute în aceeaşi suburbie (recte „mahala”) şi pe aceeaşi stradă. Viitorii soţi pot fi găsiţi 
locuind pe aceeaşi stradă la numere vecine, la diferenţă de câteva case sau vis-à-vis. În această situaţie 
se poate lesne bănui că prima vedere şi următoarele se făcuseră la centrul spiritual al mahalalei – 
adică biserica, la ieşirea de la slujbă. Persoanele din mahalale vecine sau mai îndepărtate probabil se 
cunoşteau de la diferite sindrofii, petreceri şi reuniuni specifice epocii, din recomandări sau de la rude 
sau cunoştinţe comune. Un grup puţin cunoscut şi studiat este cel al persoanelor care se ocupau de 
peţit, al căror rol era să găsească soţi şi soţii pentru cei care doreau să se căsătorească. Se pare că 
„meseria” aceasta de intermediar a durat până la cel de-al Doilea Război Mondial.  

Dar mirii, şi nu de puţine ori, pot fi găsiţi chiar la aceeaşi adresă. Locuiau împreună, în aceeaşi 
casă/curte sau, după formula vremii, în acelaşi „rând de case”, şi viitorii miri şi părinţii unuia dintre ei sau ai 
amândurora. Situaţia cea mai des întâlnită este cea a chiriaşilor care se căsătoreau cu fiica gazdelor, 
schimbând respectivul statut de „chiriaş” cu cel de „proprietar dotal” (în vechime numit „zestraş”).  

Nu trebuie uitate căsătoriile politice, alianţele în cadrul aceluiaşi, să zicem, partid politic. 
Totuşi acesta nu este un criteriu absolut, deoarece se pot întâlni membri ai aceleiaşi familii activând în 
grupări politice opuse. Sunt destule, dar cazurile cele mai cunoscute sunt cel al înrudirii şi, totodată, 
rivalităţii politice D.A. Sturdza – Petre P. Carp şi cel al Elenei Pherekyde, născută Marghiloman9. Un 
procent important îl reprezintă cei care se căsătoresc în acelaşi mediu profesional sau confesional – un 
medic cu fiica unui medic, un inginer cu fiica unui inginer, un ofiţer cu fiica altui ofiţer (de regulă de 
grad superior, ceea ce asigura şi o oarecare protecţie). Şi căsătoriile în acelaşi mediu confesional şi 
etnic (lucru normal, de altfel) sunt foarte numeroase, şi asta pentru mai multe generaţii. Astfel, etnicii 
germani, meşteşugari înnăscuţi, fondatori ai multor industrii în România (născuţi în Bucureşti, în 
Transilvania sau în ţinuturile germanice), se căsătoresc, aproape exclusiv, numai între ei, indiferent de 
confesiune (luterană, evanghelică sau catolică). Este cazul celor din familiile Bossel, Caltmaier, 
Filcek, Oppler, Schirkanyer, Tonolla, Witting, Zimer ş.a.m.d. Aceeaşi este situaţia şi în cazul 
mozaicilor, la care, cu extrem de puţine excepţii, comercianţii, misiţii şi foştii zarafi, deveniţi 
bancheri, se căsătoresc numai între ei. Cu excepţia comerţului şi a operaţiunilor financiare10, a doua 
profesiune preferată de israeliţi este cea de medic. Nu trebuie uitate familiile Prager şi Resch11, dar 
care au îmbrăţişat religia catolică. Două căsătorii mai importante cu ortodocşi au fost cea a Ameliei 
Lechat, fiica lui Israel Katz din Viena, cu Nicolae Catopol12 şi cea a lui Sami Rosenthal, atunci 
„comerciant în str. Sf. Vineri”, dar cu rude în burghezia vieneză, cu Maria Singuroff13, fiica 
Ecaterinei Neculescu-Ghika. 
 

9  Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine, amintiri din vremea celor de ieri, vol. I, 
Bucureşti, 1991, p. 121: „Deşi cumnată cu Mişu Ferekide, fruntaş printre fruntaşii liberali, Elena 
[Scarlat] Ferekide era trup şi suflet cu conservatorii, mânată ca şi fraţii ei Alexandru şi Mişu 
Marghiloman spre boierime (…).” 

10 În care au excelat familii precum Blank, Samuelli (originară din Ploieşti), Berkovitz etc.  
11 Membrii familiei Prager aveau să ajungă în fruntea negustorimii bucureştene (un Sigmund 

Prager avea să ocupe, peste ani, funcţia de preşedinte al Camerei de Comerţ Bucureşti), dând totodată 
şi un cunoscut arhitect. Familia Resch a devenit omonimă cu comerţul de bijuterii.  

12 DMBAN, Colecţia Stare civilă, act 810 din 11.X.1886.  
13 Ibidem, act 315 din 22.II.1894 (transcrierea actului de căsătorie nr. 1 din 31.III.1893 de la 

Legaţia Română din Viena). Samuel („Sami”) Rosenthal avea să devină un avocat de frunte, eminenţă 
cenuşie a Partidului Naţional Liberal.  
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Nu trebuie uitaţi, şi nici nu pot fi, sud-dunărenii. Fie că erau greci, albanezi, macedoneni sau 
bulgari, persoanele cu această origine constituie o cvasi-majoritate în orice domeniu al vieţii 
economice, sociale sau politice în România secolului al XIX-lea. În opinia mea, acest secol reprezintă 
o continuare directă a epocii fanariote prin numărul mare de persoane, personaje şi personalităţi de la 
sud de Dunăre care l-au marcat. Chiar dacă unii erau născuţi în România şi românizaţi, conştiinţa 
etnică şi ataşamentul, într-un fel sau altul, faţă de locurile de origine nu i-au părăsit niciodată. Aceştia, 
denumiţi în mod generic „greci”, sunt omniprezenţi: comercianţi, negustori, arendaşi în special, cu 
ranguri boiereşti sau cu poziţii politice. E interesant că la 1860–1870 ei continuau să vină în România 
(lucru extrem de evident la Craiova, Giurgiu, Brăila şi Galaţi). Putem enumera familiile Apostolatu, 
Arsachi, Caraianopol, Caravias, Cavadia, Chrissoveloni, Dalles, Economo, Garoflid, Leventi, 
Likiardopol, Metaxà, Millona, Negroponte, Papadopol, Papazoglu, Polihroniade, Serachitopol, 
Tabacovici, Varveri, Vidali, Vlassopol, Vlasto (născuţi în Grecia şi în insulele greceşti), Dumba, 
Kiriazi, Manachide, Mavropol, Ştefan Mihăileanu (Beliţanu), Pissiota, Simu, Voinov (originari din 
Macedonia), Mexis, Mişu (Missios), Zappa (albanezi), aceştia pe lângă nenumăraţii Gheorghiu şi 
Gheorghiadi, Vasiliu şi Vasiliade etc. Unii dintre cei enumeraţi au lăsat o amprentă inconfundabilă în 
istoria şi cultura ţării lor de adopţie. Deşi numele unora are o tentă de Caragiale, ei erau o realitate a 
perioadei marelui scriitor, el însuşi cu origini sud-dunărene. 

Alt grup, mai redus numeric, este cel al comunităţii armeneşti14. Cu predilecţie comercianţi şi 
ei, şi armenii practicau căsătoria, cu câteva excepţii, în cadrul comunităţii lor. Printre fruntaşi, pot fi 
enumerate familiile: Agemoglu, Babic, Bedros, Chessim, Chihaia, Hill, Lazarovici, Măgârdici, Melik, 
Şahim, Vanicu, Vartanovici. 

Tot slab reprezentaţi numeric sunt sârbii, bulgarii, ruşii şi polonezii. Relevanţi pentru grupul 
sârbesc sunt maiorul Mişa Anastasievici (mort în 1885), ale cărui fiice aveau să moştenească mari 
proprietăţi în România, şi familia Ghermani. Membrii acesteia din urmă aveau să se impună în elita 
bucureşteană a epocii atât prin inteligenţa şi cunoştinţele lor economice (cazul lui Menelas Ghermani, 
financiarul Partidului Conservator), cât şi prin înrudirile pe care le-au avut cu familia regală sârbească 
Obrenovici şi, mai târziu, cu puternica familie Lahovary (ea însăşi de origine alogenă). Influenţa 
familiei Ghermani începuse odată cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza. 

Cei mai importanţi reprezentanţi în epocă ai comunităţii bulgăreşti sunt fraţii bancheri Christu şi 
Euloghie Gheorghieff, moşteniţi de nepotul lor Ivanciu Grueff. Altă familie ridicată în această perioadă 
este Cantargieff, anume urmaşii negustorului („comersant”) Pascal Cantaragiu. Probabil cu origini 
bulgăreşti era şi familia Kalinderu (Calenderoglu), marele negustor Lazăr Calenderoglu fiind unul din 
sprijinitorii bisericii acestei comunităţi. Familia Vogoride15, care era la rândul ei de origine bulgară şi 
avusese o influenţă covârşitoare în istoria recentă a Moldovei, îşi pierduse importanţa şi nu mai era 
reprezentată în epocă decât de tânărul, pe atunci, Emanuel Vogoride, efemer candidat la tronul Bulgariei.  

Reprezentanţii naţiunilor occidentale apar şi ei. Cele mai multe sunt căsătoriile cu francezi 
(preponderente sunt franţuzoaicele) şi italieni (preponderente sunt italiencele), urmate ca număr de 
căsătoriile cu belgieni, dar se întâlnesc şi destule căsătorii cu germani, austrieci, maghiari şi cehi, 
precum şi câţiva olandezi, doi englezi, o irlandeză, o daneză şi o elveţiancă, dar şi o americană 
născută la Paris şi o israelită al cărei tată locuia în S.U.A.16.  
 

14 Mult mai puţin importantă, în aceeaşi perioadă, decât comunităţile armeneşti din Moldova 
(Suceava, Botoşani, Roman, Focşani), care aveau o tradiţie îndelungată.  

15 Despre familia Vogoride, originea şi înrudirile ei, v. Mihai Dim. Sturdza, Dictionnaire 
historique et généalogique des grandes familles de Grèce, d’Albanie et de Constantinople, Paris, 
1983, p. 448, 465–467.  

16 Despre căsătoriile românilor cu străini au mai scris (selectiv): Mihai Sorin Rădulescu, 
Familii franceze stabilite în ţările române în secolul XIX, în „Arhiva genealogică”, I (VI), 1994, 1–2, 
p. 129–135; idem, Genealogia românească. Istoric şi bibliografie, Brăila, 2000 (articolul Familii de 
obârşie austriacă în societatea românească din secolele XIX–XX), p. 240–250; Paul Cernovodeanu, 
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Un lucru interesant pentru perioada de care ne ocupăm este ridicarea burgheziei româneşti. 
Burghezia românească, mică şi mare, are două origini: negustorii (comercianţii) şi preoţii. Negustorii 
aveau, la rândul lor, două origini: micii comercianţi care făcuseră avere, pe de-o parte, şi ultimii boieriţi 
din perioada regulamentară, pe de alta. În cazul celor din urmă, boierirea fusese prea recentă şi deşi ei 
aveau această conştiinţă boierească (este interesant de văzut cum fiul unui pitar din perioada de sfârşit a 
rangurilor se căsătoreşte după zeci de ani cu fiica altui ultim boierit), ei nu erau trataţi ca atare de restul 
clasei fostei mari boierimi. Oricum, şi înainte de boierire sau de obţinerea diplomelor de boier de neam, 
ei tot cu negustoria se ocupaseră. Cazuri mai cunoscute sunt familiile: Băicoianu (Penopol), Becheanu, 
Eliad-Românu, Hagi Pantelli, Hagi Tudorachi, Luca Niculescu, Moraitu, Lambru Vasilescu ş.a. 

Un caz aparte de reuşită economică şi socială este cel al lui Dumitru Marinescu-Bragadiru, fiul 
unui mic comerciant numit Marin Ciupitu. Printr-o muncă şi perseverenţă ieşite din comun, dar şi cu 
organizare „nemţească” (prima soţie era Maria Schwarz, cea de-a doua Sofia Caltmayer), Marinescu 
devenit Bragadiru a surclasat marea majoritate a negustorimii bucureştene. Dar apogeul familiei a fost 
atins după anul 190017, aşa încât iese din cadrul cronologic al acestui studiu.  

Cazul preoţilor este şi mai interesant. Relevant pentru acest grup „profesional”, să spunem, 
este că puţini fii de preoţi devin preoţi la rândul lor18, cu excepţia, de exemplu, a lui Petre 
Gârboviceanu19, fiu de preot din Gorj, dar care era doctor în teologie şi profesor. Marea majoritate a 
fiilor de preoţi, mulţi numiţi chiar Popescu sau Protopopescu (de la „protopop”) devin magistraţi şi 
ofiţeri. În felul acesta, putând avea o situaţie şi o carieră, şi porţile înaltei societăţi li se deschid, 
ajungând a se căsători cu fete din familii cunoscute, poate fără o zestre prea mare sau fără a fi foarte 
frumoase, dar având rude influente. Este cazul la Craiova al lui Ioan N. Titulescu20, căsătorit cu o 
Urdăreanu (părinţii lui Nicolae Titulescu), şi la Bucureşti al lui Emanoil Protopopescu-Pake21, devenit 
doctor în drept şi intrat în lumea politică, ajungând primar al capitalei. În plus, el era căsătorit cu o 
fată din bogata familie Hagi Tudorachi. Şi Titulescu (tatăl) şi Protopopescu-Pake erau fii de 
protopopi. Alt caz relevant în acest sens, cel al reuşitei sociale şi financiare, este cel al lui Dimitrie 
(Tache) Protopopescu (fiu de preot din Poboru-Olt), căsătorit cu Ecaterina Serachitopol22. Tache 
 
Inserţii britanice în societatea românească, în „Arhiva genealogică”, II (VII), 1995, 3–4, p. 65–76; 
Alexandru V. Perietzianu-Buzău, Un danez şi un francez în armata munteană şi urmaşii lor, ibidem, 
p. 77–81; Mihai-Răzvan Ungureanu, Despre genealogia unei familii celebre: Baiardi, ibidem,  
p. 105–120; Niculae Koslinski, Familia Koslinski din România, ibidem, III (VIII), 1996, 3–4, p. 61–
66 + 1 planşă; Emanoil Hagi Moscu, Bucureşti. Amintirile unui oraş. Ziduri vechi. Fiinţe dispărute, 
Bucureşti, 1995 (articolul Căsătorii ruso-române din trecut), p. 282–297. 

17 După 1900, membrii familiei Bragadiru aveau să se înrudească cu nume importante ale 
politicii (Mironescu, Gheorghian) sau cu foste familii boiereşti şi chiar „princiare” (Caradja, Soutzo). 

18 Spre deosebire de nordul Moldovei sau de Ardeal, în aceeaşi perioadă. 
19 DMBAN, Colecţia Stare civilă, act 1080 din 17.XI.1888. 
20 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale – Dolj, Colecţia Stare civilă, „căsătoriţi”, act din 

10.I.1869. La căsătoria lui Ioan N. Titulescu (fiul protopopului Nicolae Economu) cu Maria 
Urdăreanu, martori erau, bineînţeles, notabilităţi craiovene, prezente atât datorită poziţiei soţului, cât 
şi numelui soţiei (unii rude cu aceasta din urmă): Toma Marocneanu, Scarlat S. Murgăşanu, 
Alexandru Aman, Nicolae Racoviţă.  

21 DMBAN, Colecţia Stare civilă, act 91 (galben) din 11.V.1872. Martorii lui Protopopescu-
Pake aparţin toţi domeniului justiţiei: Ioan Poenaru-Bordea, Romulus Opreanu, Ioan Şoimescu şi 
Sava Şoimescu.  

22 Ibidem, act 138 (galben) din 30.XI.1878. Martori la căsătorie erau, pe lângă două rude ale 
soţiei (Dimitrie Leventi, cumnat, şi Sterie Serachitopol, unchi), Spiru C. Haret şi Gheorghe („Gogu”) 
Cantacuzino, viitorul ministru liberal de Finanţe, la a cărui căsătorie (în 1890) avea să fie martor, la 
rândul lui, chiar Tache Protopopescu.  
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Protopopescu a ajuns una din cele mai influente persoane din România, director al Creditului Funciar 
Rural şi membru de frunte al „ocultei liberale”. 

O situaţie asemănătoare se întâlneşte şi în cazul unor arendaşi îmbogăţiţi – Capră, Bădescu-
Roşiori, care se căsătoresc cu ultimele fete Hrisoscoleu, urâte şi fără avere, dar bine înrudite. 

Situaţia acestor mici boieri şi negustori nu se putea ridica decât prin îmbogăţire. Şi calea cea 
mai rapidă, atunci, era arendăşia. Cu aceasta se ocupau şi negustorii, şi comercianţii, şi boierii. Se 
arendau, cu predilecţie, moşiile statului, cele secularizate de la mănăstirile greceşti. Constantin 
Argetoianu vorbeşte, de exemplu, de „mitocănia lui Iancu Marghiloman”23 (tatăl lui Alexandru 
Marghiloman), care se ocupase de arendăşie, uitând sau neştiind că Iancu Marghiloman avea trei 
generaţii de boieri în spate, sau de „arendaşul nespălat din Teleorman”24, Burcă, dintr-o familie de 
moşneni şi mici boieri, cea care o va da pe Caterina Burcă, soţia lui Nicolae Titulescu. Cazul 
Argetoianu era unul des întâlnit, de ifose boiereşti olteneşti, în timp ce unii erau „mitocani” şi 
„nespălaţi”, alţii – precum Chinezu – erau „de familie bună (se înrudea[u] şi cu noi)”25. 

Oricum, o privire rapidă asupra actelor de căsătorie relevă un alt domeniu puţin cercetat în 
istoriografia românească şi care ar merita un studiu mult mai amănunţit, anume strânsa înrudire dintre 
familiile burgheze şi negustoreşti ale secolului al XIX-lea. Pentru că o căsătorie între doi 
reprezentanţi ai unor asemenea familii însemna desigur şi o unire de interese financiare şi de case 
comerciale. Nume precum Assan, Stamate Athanasiu, Nuţu Christea, Dincă Constantin, Ioniţă 
Constantin, Christu, Dancovici (foarte numeroasă familie, originară din Ploieşti), Gheorghiu 
(aşijderea, dar de la Câmpulung-Muscel), Răducanu Ioan, Lipatti-Athanasiu, Iordan Momelaru, 
Neculcea (Gheorghievici), Nedelcovici (Gheorghiu), Nicolopol, Olmazu, Pancu, Staicovici, 
Stamatiade (Băcanu) şi multe, multe altele, care astăzi nu mai spun nimic sau aproape nimic, deţineau 
o mare parte din comerţul şi industria românească, aşa cum arătau ele în acel secol. Numai două 
nume, Nicolopol şi Stamatiade26, de exemplu, erau la baza înrudirii între ele a peste zece familii 
negustoreşti, fără a mai vorbi de familiile Derussi (cu rude în comunitatea grecească de la Viena27) şi 
Constantin („Costache”) Constantinescu (tatăl ministrului Alecu Constantinescu-Porcu)28 (ambele de 
origine mic-boierească) sau de familia Capşa29, ultima ceva mai bine cunoscută.  

În privinţa marii boierimi, proprietară încă pe întinse domenii funciare, se pot spune de 
asemenea multe lucruri. Stăpână, în consecinţă, pe domeniul politic, ea lupta din răsputeri să-şi 
 

23 Constantin Argetoianu, op. cit., vol. I, p. 117: „Îmbogăţirea lui Iancu Marghiloman era prea 
recentă, matrapazlâcurile pe care le săvârşise prea cunoscute – mitocănia lui, în fine, guralivă şi 
obositoare, prea aparentă, ca să nu facă pe oamenii cu nasul subţire să dea înapoi.” 

24 Ibidem, vol. X, p. 175.  
25 Ibidem, vol. I, p. 41.  
26 Fetele Nicolopol erau căsătorite în familiile: Hagienuş, Arvenesso (cu alte înrudiri în 

familiile Tassian, Eliad-Românu şi Costache Constantinescu) şi Stamatiade. În generaţia următoare, 
fiicele doamnei Stamatiade, născută Nicolopol, au fost căsătorite în familiile: Demetriade, Teulescu, 
Gherassi, Tocilescu, Pariano, Zissu, Porfiriad, Bădulescu, Turnescu. După cum se poate observa, o 
familie se poate înrudi cu alta de două–trei ori, direct sau indirect, prin intermediul altei familii, în 
generaţii succesive. Ceea ce sugerează interese comune şi o conştiinţă de „clan”, indiferent de clasa 
socială, manifestată şi prin expresia: „era rudă cu noi”.  

27 De exemplu, familia Manzurani; mormintele membrilor acesteia se găsesc în parcela 
ortodoxă a cimitirului St. Marx din Viena. Iar înrudirea cu Manzurani a adus înrudiri directe şi 
indirecte cu familiile Rodocanachi, Negroponte, Stavru Manu, Zerlenti, Ghermani etc.  

28 Copiii boiernaşului Costache Constantinescu s-au înrudit cu familiile: Arvenesso (Arvanezu), 
Becheanu, Derussi, Lăzărescu, Linaru (Lânaru), Opreanu ş.a. 

29 Maria-Magdalena Ioniţă, Casa şi familia Capşa în România modernă. 1852–1950, Bucureşti, 2000.  
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păstreze averea şi situaţia contra burgheziei şi negustorimii în „ascensiune” socială, al căror port-
drapel era partidul liberal. De regulă, marea boierime era reprezentată de partidul conservator, ai cărui 
membri, fără a reuşi prea bine să-şi apere poziţiile (subminate de liberali prin Banca Naţională şi mai 
ales prin crearea Creditului Funciar Rural, instituţie controlată total de liberali, dar la care şi 
conservatorii erau nevoiţi să-şi ipotecheze moşiile), îşi păstrau orgoliul, pretenţiile şi exclusivismul30, 
manifestate prin recepţiile „mondene”, prin mariajele „ilustre” pe care le mai încheiau şi, mai ales, 
prin valoarea dotelor.  

Revenind la căsătoriile propriu-zise, vom încerca să mai facem câteva consideraţii asupra lor. 
După cum am spus, căsătoria în acelaşi mediu aducea şi martori din acelaşi mediu. Un ofiţer avea 
aproape numai ofiţeri ca martori, la fel medicii – cel puţin doi medici martori etc. 

Erau şi căsătorii mai neobişnuite, precum cea dintre Alexandru Plagino-„fiul”, nepot de 
domnitor (Barbu Ştirbey), cu Elisa Hagi Tudorachi31, fiică de negustori – Hagi Tudorachi şi Hagi 
Pantelli. Situaţia era specială, tânăra, orfană, era moştenitoarea unor averi impresionante, aşa încât se 
putea trece peste scrupule … Un caz asemănător este cel al căsătoriei lui Radu Văcărescu cu tânăra 
Elena Cazotti32.  

Şi totuşi, interese sau dragoste la mijloc, nu toate căsătoriile durau. În actele de căsătorie 
recenzate am numărat un procent de divorţuri de aproape 10%. Asta pe lângă observaţia care se poate 
face că circa 20% din proaspeţii căsătoriţi erau divorţaţi cel puţin o dată în momentul căsătoriei. Ce 
determina acest procent îndeajuns de mare de divorţuri?  

Într-o foarte mică măsură, motivul era nerespectarea de către părinţii fetelor a contractului 
dotal, anume plata zestrei la care se angajaseră. Într-un alt procent, destul de mare, era infidelitatea 
conjugală. După cum scria Emanoil Hagi Moscu, existau „legături extraconjugale, deseori manifestate 
cam fără perdea”33. Aceasta se poate lesne observa din motivele de divorţ: „o scrisoare găsită” de 
consort sau consoartă (tipic Caragiale), „părăsirea domiciliului conjugal” ceea ce echivala cu o 
„insultă gravă” şi ducea, pe motive determinate, la desfacerea căsătoriei. Alte motive erau 
 

30 C. Argetoianu, op. cit., vol. I, p. 120: „Toată boierimea mare – cu rari excepţii, ca un 
Dimitrie Sturdza, un Dimitrie Ghica (Beizadea Mitică), un Iancu Câmpineanu, un Mihail 
Kogălniceanu – alcătuind Partidul Conservator, eliminase din ‚înalta societate’ tot ce era liberal. Era 
aproape exclus să întâlneşti într-un salon sau într-un bal al ‘high-life-ului’ o soţie, o fiică sau o soră de 
liberal. Când se aventura câte una, i se făceau astfel de mutre încât nu mai încerca a doua oară. (…) 
Această ostracizare a lumii liberale – şi excluderea ei din ‘înalta societate’ (bineînţeles şi de la 
Jockey-Club) – era singura răzbunare pe care conservatorii puteau să o exercite împotriva celor ce în 
politică le puseseră călcâiul pe grumaz.” 

31 DMBAN, Colecţia Stare civilă, act 217 (galben) din 4.XII.1873.  
32 Ca şi în cazul Marghiloman, nici Spiridon Cazotti (deşi avea două–trei generaţii de boieri în 

„spate”) nu era considerat ca aparţinând clasei boiereşti, averea lui, foarte mare, provenind, se pare, 
din nişte speculaţii financiare norocoase. Soţiile lui au fost: Maria Trăsnea-Grecianu (aparţinând unei 
familii boiereşti cunoscute şi mama Elenei Radu Văcărescu) şi Anastasia Petrovici-Armis (aparţinând 
cunoscutei familii macedonene de bancheri înnobilaţi). C. Argetoianu, op. cit., vol. I, p. 125–126: 
„Cazoti, mare arendaş şi mai mare cămătar, adunase o avere enormă alcătuită din moşii (numai în 
Ialomiţa avea peste 40.000 de pogoane), din case şi locuri nenumărate în Bucureşti, din titluri şi 
parale peşin – şi rămăsese văduv [de fapt, divorţase – n. red.] cu o fetiţă. Maria Văcărescu (…) a pus 
mâna pe orfană şi a crescut-o pentru fiul său Radu, cu consimţământul bătrânului Cazoti, încântat în 
calicia lui să scape de o cheltuială şi măgulit să-şi vadă progenitura ridicată la neam.” Alte amănunte, 
în memoriile nepoatei lui, Anne Marie Callimachi, Yesterday Was Mine, publicate la Londra în anii 
’70 ai secolului trecut.  

33 Emanoil Hagi Moscu, op. cit., p. 100. 
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„abandonul” soţiei de către soţ şi lăsarea ei fără mijloace de trai. Este cazul maiorului Cernătescu 
care-şi lăsase soţia (născută Costiescu) închisă în casă şi fără mijloace de trai. Când s-a întors, a urcat-o 
într-o căruţă cu nişte boccele şi a trimis-o pe Cheiul Dâmboviţei, spunându-i să meargă la părinţi. Tot 
aşa, Paulina Steriade se plângea de soţul ei, un Cantemir din Moldova, că o lăsase muritoare de 
foame, iar el plecase şi „pitrecea la Moldova”34. Alt caz, mai neobişnuit, petrecut, e adevărat, înainte 
de 1860, dar pe care-l dau pentru a exemplifica tot infidelitatea conjugală, este cel al lui Ioan 
Racoviţă-Damaris, care se plângea de soţie (născută Kotchoubey), cerându-i să-i explice cum se face 
că, dacă ei n-au mai întreţinut relaţii intime de peste un an şi jumătate, „dumneaei tocmai a născut un 
copil şi pretinde că-i al meu”. Pruncul a murit la vârsta de două luni, astfel încât chestiunea 
paternităţii nu a mai fost o problemă, dar căsătoria tot s-a desfăcut.  

Încă un caz extrem, ceva mai vechi, din Moldova: Stolnicul Ştefan Athanasiu de la Mărmureni 
(Roman) şi soţia sa Marghioala, născută Stavăr, divorţau deoarece el nu-şi putea exercita drepturile 
conjugale, soţia şi mama acesteia ameninţându-l cu biciul, certându-l şi, în final, plecând de acasă35.  

„Pentru insulte grave şi abandon” divorţau şi Scarlat Ion Ghica şi Maria Grădişteanu, după 
numai un an de căsătorie (1883)36. Un caz mai puţin obişnuit este cel al lui Nicolae Darvari, care 
divorţa de cea de-a doua soţie Bălaşa Marinescu, deoarece ea „îl maltrata şi îi aplica lovituri”37. 
Probabil nu fără motiv, deoarece, la numai trei luni, el se recăsătorea cu Alexandrina Stamatescu38, cu 
care deja împărţea acelaşi domiciliu.  

Dar motivul cel mai des întâlnit este violenţa conjugală, manifestată cel mai adesea de către 
militari. Probabil că dragostea trecea repede confruntată cu brutalitatea soţilor, obişnuiţi cu viaţa şi 
comportamentul de garnizoană. Relevant este faptul că foarte multe căsătorii de militari se terminau 
foarte repede, cel puţin prima.  

Procentul cel mai mic de divorţuri se înregistrează în rândul căsătoriilor negustoreşti unde, am 
mai spus-o, în mod sigur comunitatea de vederi şi interesele comerciale primau.  

Cazuri mai speciale sunt reprezentate de Alexandru Gianni, care divorţează de Maria 
Ollănescu39 după 30 de ani de convieţuire şi asta la vârsta de 83 de ani, şi de profesorul Dimitrie 
Pompei, care divorţează de Aristia Dragomirescu40 după nu mai puţin de 33 de ani de căsnicie.  

O situaţie întâlnită în câteva zeci de cazuri este cea a refuzului părinţilor de a consimţi la 
căsătoria fiului. Interesant este că numai părinţii fiilor, mamele în special, nu doreau să-şi dea acordul. 
Este cazul, de pildă, al Ecaterinei Codrescu din Botoşani, al Ecaterinei Paleologu din Bucureşti, al 
Mariei Trestianu, al Anastasiei Vlasto, născută Cantacuzino, din Craiova, al Mariţei Corlătescu, 
născută Berlescu, al Luxei Christu, al Eufrosinei Florescu, al Zoei Isvoranu, al Elenei Zossima, al 
Aristiţei Zissu şi al Catincăi Şabner-Tudori din Bârlad41. Erau şi taţi care nu acceptau căsătoria fiilor 
 

34 Paulina Steriade (Sterie) nu pare să se fi învăţat minte; în decurs de câţiva ani, ea a mai 
contractat două căsătorii: una cu un Stamu (de la Brăila), terminată tot prin divorţ, şi alta cu Nicolae Cucu, 
ofiţer, fiul colonelului George Cucu din Iaşi: DMBAN, Colecţia Stare civilă, act 49 (verde) din 2.II.1877.  

35 Idem, Fond Creditul funciar rural, dosar 1486/1893.  
36 Idem, Colecţia Stare civilă, act 91 (galben) din 3.V.1883 (transcrierea sentinţei de divorţ 

date la 10.I.1883).  
37 Ibidem, act 98 din 6.V.1884 (transcrierea sentinţei de divorţ date la 11.II.1884).  
38 Ibidem, act 141 din 24.V.1884. 
39 Ibidem, act 225 din 8.II.1887. Divorţul s-a pronunţat la 27.II/12.III.1917.  
40 Ibidem, act 1550 din 26.XI.1894. Divorţul s-a pronunţat la 8.X.1927.  
41 Ecaterina Codrescu nu o dorea ca noră pe Ecaterina Scurti (ibidem, act 59/roşu/1867), 

Ecaterina Paleologu pe Ecaterina Gongopol (ibidem, act 10/verde/1868), Maria Trestianu pe Eufrosina 
Moisescu (ibidem, act 302/verde/1869), Anastasia Vlasto pe Francisca Willamy (în condiţiile în care 
existau doi copii deja născuţi care urmau a fi legitimaţi) (ibidem, act 198/verde/1876), Mariţa Corlătescu 
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lor: Alexandru Orescu, George Pitişteanu sau Alexandru Sturdza de la Mihăileni42. Ultimul nu dorea 
căsătoria fiului său Mihail cu Maria Greceanu, deşi cei doi proveneau din acelaşi mediu al marii 
boierimi moldoveneşti, pentru că ea era divorţată. Amuzant este cazul soţilor Scarlat şi Maria Ghica, 
„domiciliaţi cu fiul lor, cărora li s’a făcutu trei acte respectóse în interval de câte una lună pentru 
fiecare”, dar care n-au vrut să răspundă dacă sunt sau nu de acord cu căsătoria fiului Nicolae cu 
Francisca Suhr, fiica unui proprietar de circ43. 

Dar motivele nu erau, poate, chiar neîntemeiate. Ţineau de mentalitate şi de religie. Miresele 
„refuzate” erau unele văduve (câteva prin decesul soţului, altele, mai numeroase, prin divorţ), iar cele 
mai multe de altă confesiune decât cea ortodoxă. Dacă refuzul de a avea o noră de confesiune luterană 
sau catolică ar putea fi înţeles, refuzul unei nurori divorţate, dat fiind comportamentul general al 
epocii, pare mai greu de înţeles.  

Proaspeţii căsătoriţi erau însoţiţi, dacă erau minori – sub 24 ani la băieţi şi sub 21 la fete – sau 
orfani, de un tutore sau de un consiliu de familie, format din rude şi prieteni. În cazul lui Alexandru 
Pallă44, care la 24 de ani se căsătorea a doua oară, bunica maternă Zinca Vasiliadi era de acord, pe 
când membrii consiliului de familie se opuneau. Căsătoria oricum nu a durat prea mult.  

Actele dotale, aproape obligatorii în contextul epocii, erau necesare pentru asigurarea bunului 
trai material al noilor căsătoriţi. Sumele variau, în funcţie de posibilităţile familiei, de la câteva mii de 
lei la multe sute de mii sau chiar peste un milion de lei. Vom cita doar câteva.  

Astfel, erau fiice de negustori care primeau sume impresionante: 66.000 lei (Ana Căciulescu), 
93.000 (Maria Mălurescu), 120.000 (Maria Solacolu), 130.000 (Iosefina San Marin), 173.000 
(Paulina Constantin), 179.000 (Elisa Boambă), 190.000 (Liuba Cantargieff), 195.000 (Eliza 
Calinderu), 227.000 (Sofia Lipatti), 270.000 (Elena Capşa), 304.000 (Elisa Assan), 340.000 (Aristiţa 
Vanicu), 354.000 (Elena Borănescu), 534.000 (Elena Niculescu-Dorobanţu), 570.000 (Smaranda 
Niculescu-Dorobanţu), 594.000 (Maria Gherassi). Cea mai mare dotă este de 1.200.000 (Sofia 
Caltmayer, văduvă Luther şi recăsătorită Bragadiru)45. La fetele din familiile boiereşti, dotele variau 
de la 10.000 (Elena Ţinţu), 13.000 (Alexandrina Dissescu), 56.000 (Elena Fundăţeanu), 70.000 
 
pe Zoe Bârsescu (ibidem, act 336/verde/1882), Luxa Christu pe Elena Cariadis (ibidem, act 549/1888), 
Eufrosina Florescu pe Emilia Stegărescu (ibidem, act 1167/1889), Zoe Isvoranu pe Alexandrina 
Porumbaru (ibidem, act 423/1892), Elena Zossima pe Maria Leontina Coreni (ibidem, act 677/1892), 
Aristiţa Zissu pe Eufrosina Alexianu (ibidem, act 1096/1893), Catinca Şabner-Tudori pe Elena Agapiade 
(ibidem, act 527/1891). Catinca Şabner-Tudori nu o dorea ca noră pe fiica lui Aristide Agapiadi 
deoarece aceasta şi viitorul ei soţ erau veri de gradul II. 

42 Alexandru Orescu nu o dorea ca noră pe Eugenia Holban (ibidem, act 727/1891), George 
Piteşteanu pe Aneta Nicolau (ibidem, act 237/verde/1881). Pentru cazul lui Alexandru Sturdza de la 
Mihăileni: ibidem, act 431/1894.  

43 Ibidem, act 23 (galben) din 22.I.1875. Membrii familiei (căp. Nicolae Vlădoianu şi Emanoil 
Florescu) au participat totuşi la căsătorie în calitate de martori.  

44 Ibidem, act 55 (albastru) din 12.VIII.1866.  
45 Pentru Ana Căciulescu: ibidem, act 77 (galben) din 1.VI.1878; Maria Mălurescu, ibidem, act 

100 (negru) din 26.V.1879; Maria Solacolu, ibidem, act 166 (albastru) din 12.IX.1879; Iosefina San 
Marin, ibidem, act 5 (roşu) din 11.II.1879; Paulina Constantin, ibidem, act 86 (galben) din 
9.VII.1878; Elisa Boambă, ibidem, act 331 din 24.IV.1885; Liuba Cantargieff, ibidem, act 120 
(negru) din 11.VI.1881; Eliza Calinderu, ibidem, act 106 (galben) din 16.VII.1881; Sofia Lipatti, 
ibidem, act 801 din 12.IX.1885; Elena Capşa, ibidem, act 1149 din 14.XI.1885; Elisa Assan, ibidem, 
act 474 din 6.IX.1884; Aristiţa Vanicu, ibidem, act 822 din 29.VII.1893; Elena Borănescu, ibidem, 
act 395 din 16.VIII.1884; Maria Gherassi, ibidem, act 1182 din 5.XII.1891; Sofia Caltmayer, ibidem, 
act 1123 din 8.IX.1894.  
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(Cecilia Petrescu), 150.000 (fiecare din cele patru fete ale lui Aristid Pascal), 156.000 (Alexandrina 
Greceanu), 205.000 (Elena Şoimescu), 250.000 (Maria Pâcleanu), până la sume mai mari – 398.000 
(Alexandrina Ghica), 430.000 (Marcela Bibescu, deşi era arătată ca fiind „fiică din părinţi 
necunoscuţi”46), 475.000 (Irina Blaremberg), 536.000 (Maria Grădişteanu), 630.000 (Ecaterina 
Lămotescu), 646.000 (Elena Ghermani), 683.000 (Lelia Cesianu), 736.000 (Elena Slătineanu), 
781.000 (Maria Boerescu). Unele depăşeau milionul: 1.090.000 (Ecaterina Petrovici-Armis), 
1.360.000 (Elena Cazotti), 1.514.000 (Irina Cantacuzino, fiica Nababului)47. 

S-ar putea face observaţia că foarte multe fete, chiar de vârste mai fragede, 14–17 ani, erau 
căsătorite mai repede în situaţia în care erau orfane de tată. În condiţiile acestea, în urma succesiunii, 
şi zestrea putea fi mai mare şi, în plus, se scăpa de ele din casă.  

Oricum, în funcţie de poziţia socială a celor căsătoriţi, o zestre de 30.000 lei era considerată 
acceptabilă, iar de la 50.000 în sus mireasa reprezenta o partidă bună. Dotele de peste 100.000 lei 
însemnau o partidă strălucită. Era, evident, şi o chestiune de prestigiu pentru părinţii care puteau oferi 
o sumă mare.  

În cazul căsătoriilor de militari, existenţa dotei era obligatorie. Şi totuşi, excepţii se mai făceau. 
Alături de dispensele de vârstă (Smaranda Caramzulea şi Elena Villara48, ambele de 14 ani, de 
exemplu) sau de rudenie (Maria Văleanu şi viitorul general Constantin Poenaru, care erau veri 
primari, Andrei Buchholtzer, care se căsătorea cu Elena Savopol, vara primei soţii, Constantin 
Vlădoianu, care se căsătorea cu Alexandrina Pitişteanu49, sora primei soţii), acordate de rege, se 
puteau obţine, uneori, şi dispense pentru lipsa sau diferenţa de dotă. Este cazul căsătoriilor Gheorghe 
Arion – Maria Iliescu, Mihail Drăgoescu – Păuna Antoniu, Jean Ghica – Elena Lahovary, Michel de 
Laptev – Maria Eliatte-Bărcănescu50 (lipsa dotei) sau Constantin Calotescu – Felicia Alexianu, Aurel 
Saegiu – Lucreţia Demarat51 (diferenţă de dotă). Tot dispensă pentru diferenţa de dotă primea 
 

46 Marcela Cantacuzino, căsătorită cu diplomatul Nicolae („Nino”) Cantacuzino, fiică a lui 
George Bibescu şi a Valentinei de Riquet, contesă de Caraman-Chimay, se născuse înainte de 
reglementarea divorţului mamei sale de generalul prinţ Paul de Bauffremont.  

47 Pentru Eufrosina Ţinţu: ibidem, act 238 din 21.VI.1884; Alexandrina Dissescu, ibidem, act 
35 din 12.IV.1884; Elena Fundăţeanu, ibidem, act 870 din 6.XII.1884; Cecilia Petrescu, ibidem, act 
215 din 14.VI.1884; Alexandrina Greceanu, ibidem, act 307 din 14.VII.1884; Elena Şoimescu, 
ibidem, act 1025 din 25.X.1885; Maria Pâcleanu, ibidem, act 980 din 29.X.1888; Alexandrina Ghica, 
ibidem, act 365 din 19.IV.1886; Marcela Bibescu, ibidem, act 391 din 25.IV.1891; Irina Blaremberg, 
ibidem, act 785 din 7.IX.1885; Elena Niculescu-Dorobanţu, ibidem, act 419 din 18.V.1888; Maria 
Grădişteanu, ibidem, act 206 din 8.II.1886; Smaranda Niculescu-Dorobanţu, ibidem, act 372 din 
30.IV.1888; Ecaterina Lămotescu, ibidem, act 71 din 22.I.1894; Elena Ghermani, ibidem, act 70 
(verde) din 11.II.1884; Lelia Cesianu, ibidem, act 426 din 7.V.1887; Elena Slătineanu, ibidem, act 
941 din 10.X.1885; Maria Boerescu, ibidem, act 1171 din 6.XII.1888; Ecaterina Petrovici-Armis, 
ibidem, act 1229 din 5.XII.1892; Elena Cazotti, ibidem, act 394 din 25.IV.1891; Irina Cantacuzino, 
ibidem, act 386 din 26.IV.1892. 

48 Smaranda Caramzulea, ibidem, act 75 (verde) din 15.V.1868; Elena Villara, ibidem, act 126 
(albastru) din 28.VII.1872.  

49 Poenaru-Văleanu, ibidem, act 42 (galben) din 23.VI.1877; Buchholtzer-Savopol, ibidem, act 
181 (verde) din 31.VIII.1878; Vlădoianu-Pitişteanu, ibidem, act 1144 din 2.XI.1889. 

50 Arion-Iliescu, ibidem, act 211 din 14.VI.1884; Drăgoescu-Antoniu, ibidem, act 975 din 
27.XI.1886; Ghica-Lahovary, ibidem, act 262 din 15.II.1887; Laptev-Eliatte-Bărcănescu, ibidem, act 
331 din 26.III.1887. 

51 Calotescu-Alexianu, ibidem, act 1098 din 22.XI.1888; Saegiu-Demarat, ibidem, act 387  
din 5.V.1888.  
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Constantin Enescu la căsătoria cu Maria Giurescu52, al cărei tată, Dimitrie Giurescu, căzuse pe 
câmpul de luptă de la Rahova în 1877. 

Minorii căsătoriţi, fie fete, fie băieţi, deveneau „emancipaţi”. Deşi „emancipate” prin căsătorie, 
fetele rămâneau „minore” şi deveneau asistate de soţ. Oricum, minore sau majore, soţiile aveau 
nevoie de acordul scris al soţului, dat personal sau prin procură, în cazul oricărei tranzacţii (vânzări, 
cumpărări, dotări ale copiilor sau înstrăinări de dotă etc.) în care se angajau sau pe care o efectuau.  

Sunt şi situaţii în care dota nu mai era absolut necesară. Anume atunci când căsătoria 
reprezenta oficializarea unei relaţii de mai lungă durată (caz în care apărea şi legitimarea unor copii 
sau poate când tocmai copiii erau motivul căsătoriei) sau atunci când diferenţa de vârstă era foarte 
mare. Când mirele avea 60–70 ani, iar mireasa – 20–30, zestrea nu mai era pretinsă. Dar, tot aşa, 
există situaţii în care soţia era cu până la zece ani mai în vârstă decât viitorul soţ53, caz în care, de 
regulă, ea se „întinerea”.  

Un alt folos al studiului acestor acte de stare civilă, nu numai din Bucureşti, ci şi din alte 
arhive din ţară, este clarificarea unor origini, completarea unor genealogii considerate „terminate” şi 
descoperirea unor noi personaje. Se pot da ca exemple completarea genealogiilor Cantacuzino (mai 
ales ramura Cantacuzino-Protopopov), Florescu sau Soutzo (printre altele de mai mică importanţă), 
lămurirea originii unor miniştri ai Justiţiei din secolul al XIX-lea – Dimitrie Paul Vioreanu (provenind 
din negustorimea din Câmpulung-Muscel şi arătat, într-un act, ca fiind „doctor în drept şi profesor la 
Facultate”) sau Constantin Nacu (considerat de un genealogist ca probabil coborâtor din „boierii 
Năculeşti din Moldova”, dar în realitate fiind fiul unui negustor ceaprazar din Şiştov, Nacu 
Mincovici). Apoi, a mai fost descoperită o soră Grant, neştiută până acum, venită în România alături 
de Effingham Grant şi Maria C.A. Rosetti – anume Sofia († 1895)54, căsătorită cu Frederic Stacey şi 
având urmaşi în familia van Saanen. 

Tot astfel a fost posibilă deosebirea între diferite familii omonime: Bădulescu (şase familii), 
Mănciulescu (trei familii). Râmniceanu (patru familii), Slăvescu (cinci familii) etc. sau clarificarea 
originii familiei Vlădoianu de la Câmpulung-Muscel şi Piteşti. Aceasta din urmă, deşi nu era 
considerată ca atare, avea aceeaşi origine cu familia Vlădăianu de la Vlădaia şi Cerneţi (în 
Mehedinţi), despărţirea făcându-se la mijlocul secolului al XVIII-lea55.  

Numărul familiilor studiate, depăşind o mie, poate părea unora exagerat sau fastidios. Dar doar 
în felul acesta se poate forma o imagine asupra societăţii în ansamblul ei. Totodată, se poate obiecta 
că perioada este recentă (secolul al XIX-lea – începutul secolului XX). Răspunsul ar fi că din fericire 
 

52 Enescu-Giurescu, ibidem, act 1047 din 12.XI.1888.  
53 Este cazul, printre altele, al Smarandei („Esmeralda”) Athanasiu din Galaţi, care era văduva 

generalului rus Nicolae Gardeev şi care s-a căsătorit a doua oară (pentru scurt timp) cu Alexandru 
Slăvescu, cu zece ani mai tânăr decât ea: ibidem, act 186 (galben) din 5.X.1883, şi al Efrosinei 
Serghiescu (n. 1853), care era văduva căpitanului Ştefan Berlescu şi care, la a doua căsătorie cu Ioan 
Cuţarida (n. 1862), se întinerea tot cu zece ani, ajungând chiar mai tânără decât viitorul soţ: ibidem, 
act 371 din 30.IV.1888. Vârsta reală a Efrosinei Serghiescu reiese din actul primei ei căsătorii: 
ibidem, act 63 (verde) din 6.II.1871.  

54 Ibidem, „decedaţi”, act 3713 din 20.VII.1895.  
55 Foarte numeroasă familie; reconstituirea arborelui genealogic (încă incomplet) s-a făcut prin 

cercetări în arhivele din Bacău, Bucureşti, Câmpulung, Piteşti, Turnu Severin etc. Pentru legătura cu 
familia Vlădăianu şi evidenţierea originii mehedinţene: I. C. Filitti, Catagrafie oficială de toţii boierii 
Ţării Româneşti la 1829, Bucureşti, 1929, p. 33: „Muscel: Ilie Vlădoianu, n. Cernaia sud Mehedinţi, 
52 ani, treti logofăt, al lui Mihai postelnicel ot Mehedinţi, şade în Câmpulung, are o pereche case în 
Câmpulung i 4 pogoane vie cu otaştină i 3 grădini cu pomi, cu venit la taleri 280 când se face rod i 
alte 3 livezi de fân şi 18 copii (s.n.)”. 
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este o perioadă asupra căreia informaţiile sunt cât se poate de sigure, afirmaţiile, privind o familie sau 
alta ori o filiaţie sau alta, putând fi verificate oricând, nefiind loc pentru supoziţii, istorie orală ori 
imaginaţie de salon. 

Impresia generală pe care o lasă lectura acestor acte de căsătorie este cea a unei societăţi în 
permanentă mişcare, a unei societăţi vii, nu foarte sigure pe ea, care-şi căuta locul în condiţiile 
economice şi sociale create după Unirea din 1859 şi care încerca să-şi facă un loc şi în Europa, prin 
călătorii, prin intervenţii în onomastică („Balliano”, „de Stourdza”, „de Laptew”, Hagi Anghel 
Frunzănescu care devenea „Angelo Frundianesco”, folosirea prenumelui „Hélène” în loc de „Elena” 
etc.), precum şi, într-un cuvânt, prin copierea standardului de viaţă occidental. Se poate, în general, 
constata că, deşi realităţile erau româneşti („mahalale”, patronimele nefixate în totalitate, folosirea 
încă a „galbenilor” etc.), odată cu adoptarea curentă a limbii franceze56 şi a obiceiurilor apusene, 
„universul mental s-a mutat în Europa Occidentală”57. 

În rândurile de mai sus, am încercat să înfăţişăm un tablou al societăţii româneşti, în cea de-a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, aşa cum se vedea ea de la Bucureşti. Nu prea apar, e drept, date 
despre populaţia sătească ori despre sărăcimea din mahalale. Dar am surprins imaginea acelei 
societăţi caracterizate de deţinerea „solului”, „mânuirea” capitalului şi afişarea – în deplină conştiinţă 
a „eu”-lui – a originii genealogice. Şi nu este vorba despre înşiruirea unor plăsmuiri genealogice 
(lucru „la modă” în acea perioadă „romantică”), ci de documente cu informaţii concrete şi cât mai 
sigure despre rudele imediate şi îndepărtate, despre cunoscuţi şi prieteni, informaţii care nu depăşesc 
primele grade de rudenie, dar care contează prin exactitatea lor mai mult decât fabulele genealogice 
care străbăteau – iar pe alocuri mai străbat şi azi – cercetările de profil genealogic moldo-valahe.  

Istoria familiilor este – s-a mai spus – parte a istoriei ţării; nu ne putem ocupa de genealogia 
„pură” fără cunoaşterea de date din istoria familiilor, atâtea câte s-au păstrat şi câte se cunosc. Datele, 
martorii, mediul, „juneţea” unora şi etatea altora, scandalurile şi recunoaşterea copiilor din afara 
căsătoriei sunt tot atâţia factori pe care genealogistul nu îi poate ignora atunci când încearcă 
înţelegerea unei perioade, a unei societăţi sau, pur şi simplu, reconstituirea unei genealogii.  

THE  COLLECTION  OF  CIVIL  STATUS  RECORDS  OF  BUCHAREST –  
A  SOURCE  OF  GENEALOGICAL  INFORMATION.  MARRIAGE  RECORDS 

Abstract 

The collection of civil status records of marriages, births and deaths preserved at the National 
Archives of Romania (in Bucharest and in the county archives) is a valuable source of accurate 
biographical information and a reliable instrument in reconstructing the genealogical trees of 
Romanian and occasionally foreign families. The covered interval ranges from 1830, when the 
Church records were introduced, to approximately 1900, given the period of 100 years after which 
they become available to the public. Depending on the depositing facilities of each particular 
building, the years covered by records transferred from the Civil Status Offices of Town Halls to the 
 

56 Această tendinţă (deşi firavă) exista de la începutul secolului chiar. Alexandru Tzigara-
Samurcaş (Memorii, vol. I, Bucureşti, 1991, p. 32) vorbeşte de o amintire de familie, „o bombonieră 
de argint, cu inscripţia À madame Hélène Cigara, 1806”. Ulterior, cum spune Emanoil Hagi Mosco, 
op. cit., p. 98, „institutoarele franceze înlocuiseră în casele boiereşti pe dascălii greci, ceea ce 
contribui la răspândirea limbii franceze”. 

57 Familiile boiereşti, coord. Mihai Dim. Sturdza, p. 17. 
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National Archives differ. In Bucharest, for instance, they would go as far as 1895, and in Turnu 
Severin as far as 1907.  

The present paper addresses marriages concluded in Bucharest over a period of only 30 years, 
namely 1866–1895, where 1866 is the year when the records gave way to the civil status documents 
such as they are nowadays, and 1895 is the year until which the records were deposited at the 
Archives and made available to research. The approach is of a prosopographic type, and the 
investigation targets members of the upper classes (men of wealth from the rural and urban areas, 
political figures, important tradesmen, etc.). The selection includes the higher and lower boyard 
classes, the military, the liberal professions, tradesmen, businessmen, and bankers, and allows a 
thorough reconstruction of transformations in Romanian society in general, including Bucharest 
society, mainly at the close of the nineteenth century.  

According to the period or color (sector), the investigated documents provide more or less 
detailed information. The fairly suitable interval of 30 years can render a clear image of almost the 
entire nineteenth century, as the data refer to the parents, grandparents, and other relatives and 
acquaintances of couples bound by marriage. Occasionally, for couples not in their prime youth, the 
information provided by records goes back as far as the end of the eighteenth century. Quite a large 
number of individuals were not born in Bucharest, but had come to Bucharest, to eventually marry 
and settle there. Nationality and geographic areas of provenance vary greatly. All the Romanian 
provinces are represented, and so are several other European countries.  

The approximately 3,500 documents found to be of interest account for 3 to 6 percent of 
marriages concluded in Bucharest among members of the upper classes before the official dissolution 
of large properties.  



V I A Ţ A   Ş T I I N Ţ I F I C Ă  

 

SESIUNEA  DE  COMUNICĂRI: „CELĂLALT  AUTENTIC. 
LUMEA  ROMÂNEASCĂ  ÎN  LITERATURA  DE  CĂLĂTORIE  (1800–1850)”∗ 

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti, 20 mai 2009 

În cadrul programului de cercetare „Baze de date istorice. Proiectarea, gestionarea şi analiza 
statistică a unei baze de date privind călătorii străini care au străbătut spaţiul românesc în secolul al 
XIX-lea”, finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), 
prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare 
(UEFISCSU), a fost organizată în ziua de 20 mai 2009 sesiunea ştiinţifică „Celălalt autentic. Lumea 
românească în literatura de călătorie (1800–1850)”. Principalele teme de dezbatere au fost: 

– aspecte urbanistice şi demo-statistice în relatările călătorilor străini; 
– viaţa la români: căsătorie, divorţ, timp liber, vestimentaţie, habitat şi alimentaţie. 
Deşi au trecut mai bine de trei decenii de la apariţia primului volum al seriei Călători străini 

despre ţările române, colecţie concepută şi realizată de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” ca un vast 
corpus de izvoare narative externe, pornind din Evul Mediu şi continuând cu epoca modernă, 
relatările de călătorie continuă să stârnească istoricilor acelaşi viu interes.  

Inaugurând colecţia, profesorul Mihai Berza, care a condus după 1954 lucrările de depistare, 
selectare, traducere şi adnotare a textelor, spunea că „relaţiile lăsate de străinii care au trecut în cursul 
vremurilor prin ţările noastre şi pe care-i numim în mod obişnuit călători, deşi condiţia lor şi 
interesele care-i aduc pe la noi sunt foarte variate, cuprind o mare bogăţie de ştiri privitoare la 
feluritele aspecte ale existenţei de altădată a poporului român. Ele se opresc adesea asupra bogăţiilor 
ţării şi felului în care sunt puse în valoare, asupra înfăţişării oraşelor şi populaţiei, asupra modului de 
viaţă al diferitelor clase sociale şi relaţiilor dintre ele, asupra organizării de stat şi obligaţiilor impuse 
de Imperiul Otoman, asupra fenomenelor de cultură şi artă.” 

Poveştile călătorilor, fie că veneau cu treburi negustoreşti, fie cu misiuni didactice, diplomatice 
sau de război, sunt foarte interesante şi importante atât prin însemnătatea lor ca izvor istoric, cât şi 
prin valoarea lor de observaţii şi impresii obiective sau mai puţin obiective, dar relevante pentru că 
reflectă opiniile unor oameni străini de meleagurile noastre, care, prin urmare, erau cu mult mai 
sensibili la specificul vieţii şi ţinuturilor prin care treceau.  

În paralel cu preocupările colectivului care se ocupă de editarea colecţiei Călători străini 
despre ţările române pentru secolul al XIX-lea, s-a născut ideea creării unei baze de date privind 
călătorii străini, menită să sintetizeze informaţii biografice, bibliografice, asupra călătoriei şi opiniilor 
formulate în relatările de călătorie, concretizându-se astfel într-un util instrument de lucru1. 
 

∗ Lucrare realizată în cadrul proiectului de cercetare „Baze de date istorice. Proiectarea, gestionarea 
şi analiza statistică a unei baze de date privind călătorii străini care au străbătut spaţiul românesc în secolul 
al XIX-lea” (director dr. Irina Gavrilă), proiect finanţat de CNCSIS, contract nr. 847/2009. 

1 Mai multe detalii despre acest proiect la Irina Gavrilă, Historical Databases. A New Research 
Project: Foreign Travelers Through the Romanian Provinces in the Nineteenth Century, în 
„Historical Yearbook”, vol. VI, 2009, p. 203–208, lucrare realizată în cadrul proiectului de cercetare 
„Baze de date istorice. Proiectarea, gestionarea şi analiza statistică a unei baze de date privind călătorii 
străini care au străbătut spaţiul românesc în secolul al XIX-lea” (director dr. Irina Gavrilă), proiect finanţat de  

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 561–579 
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Sesiunea de comunicări pe care o prezentăm în rândurile de faţă a fost un început în această 
direcţie, în dorinţa unei dezbateri, între specialişti, asupra relatărilor de călătorie. Au fost susţinute opt 
comunicări, în două seturi de câte patru, fiecare set fiind urmat de discuţii. 

După un scurt cuvânt introductiv, rostit de Irina Gavrilă, coordonator al programului de cercetare 
şi moderator al primei părţi a sesiunii, Nicoleta Roman, membră a echipei proiectului, a prezentat 
comunicarea Căsătoria: un spectacol al vieţii din ţările române în perspectiva călătorilor străini. 

Studiul său s-a oprit asupra căsătoriei văzută nu doar ca o taină religioasă, ci şi ca un 
ceremonial şi un spectacol cu valenţe publice şi private. Acest spectacol se desfăşura în mod diferit de 
la o zonă geografică la alta, de la o categorie socială la alta, înglobând sau respingând noile influenţe 
şi tendinţe culturale. Călătorii în ale căror opinii este surprins evenimentul se vor transforma, uneori, 
din simpli spectatori în participanţi activi, comunicarea relevând cât de mult poate spune un străin 
despre societatea românească a secolului al XIX-lea, privind-o prin prisma ceremonialului căsătoriei. 

Daniela Buşă, de asemenea membră în echipa care realizează proiectul şi coordonator al 
colecţiei Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, s-a oprit asupra aspectelor legate 
de desfacerea căsătoriei în comunicarea Divorţul în relatările călătorilor străini din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea. 

Puţine mărturii ale călătorilor străini din prima parte a veacului al XIX-lea privesc viaţa de 
familie la români, iar atunci când unii dintre ei fac astfel de referiri, acestea sunt succinte, limitate 
numai la unele aspecte, uneori fără a fi urmarea propriei convingeri formate prin contactul direct şi 
repetat cu subiecţii, alteori fiind chiar tributare unor clişee perpetuate de-a lungul timpului cu privire 
la rolul membrilor familiei în societate, la gradul lor de moralitate, la instituţia familiei sau la divorţ. 
Fără îndoială, autoritatea care statuează şi reglementează valorile morale ale familiei şi relaţiile dintre 
membrii ei este biserica ortodoxă, cu un rol determinant în prima jumătate a secolului al XIX-lea în 
încheierea şi desfacerea căsătoriei. Biserica ortodoxă, spre deosebire de cea catolică, nu condamnă 
aprioric divorţul, ci dimpotrivă îl acceptă, nu-i marginalizează sau exclude pe cei divorţaţi, ci le dă 
şansa la a doua şi chiar la a treia căsătorie, determinându-i pe călătorii protestanţi să privească cu 
simpatie această „apropiere” de religia lor, iar pe catolici să formuleze critici severe. În privinţa 
motivelor invocate pentru desfacerea căsătoriei, aceleaşi surse consideră că, în marea majoritate a 
cazurilor, acestea sunt puerile, lipsite de temei, de credibilitate, neserioase chiar.  

O relatare anonimă de călătorie despre viaţa cotidiană din Principate: „La description 
pittoresque de la Roumanie et de ses habitants” a fost titlul comunicării prezentate de Raluca Tomi, 
membră a colectivului care editează colecţia mai sus menţionată. 
 
CNCSIS, contract nr. 847/2009. În cadrul aceluiaşi proiect de cercetare, în sprijinul temelor şi 
obiectivelor propuse, au fost elaborate şi alte articole, dintre care amintim: Daniela Buşă, „Falşi” 
călători în spaţiul românesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în „Revista istorică”, t. XX, 
2009, nr. 5–6, p. 480–490; Eadem, Zvonul, sursă de informare şi dezinformare în timpul revoluţiei de 
la 1848, în relatările călătorilor străini, în „Studii şi materiale de istorie modernă”, vol. XXII, 2009, 
p. 165–173; Eadem, Nicolae Iorga şi istoria românilor prin călători, în vol. Nicolae Iorga, 1871–
1940. Studii şi documente, ed. C. Buşe, vol. VIII, Bucureşti, 2009, p. 53–69; Bogdan Popa, Relatările 
de călătorie ca sursă pentru o istorie socială a alimentaţiei în ţările române, ibidem, p. 111–122; 
Irina Gavrilă, Metode de analiză a bazelor de date de tip recensământ, în „Studii şi materiale de 
istorie modernă”, vol. XXII, 2009, p. 25–59; Eadem, Cercetarea istorică asistată de calculator, 
Bucureşti, 2009; Nicoleta Roman, Rediscovering Transylvania, the Banat and Crisana, through the 
British and American Travellers of the Second Half of the Nineteenth Century, în vol. Vers l’Orient 
européen: voyages et images. Pays roumains, Bulgarie, Grèce, Constantinople, ed. Lidia Cotea, 
Bucureşti, 2009, p. 197–216; Radu Tudorancea, Contemporani despre Nicolae Iorga – între 
admiraţie şi contestare, în vol. Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” (1937–1948), ed. Ana Maria 
Ciobanu, Loredana Mirea, Petre Ş. Năsturel, Andrei Pippidi, Bogdan Popa, Nicoleta Roman, Raluca 
Tomi, Radu Tudorancea, Bucureşti, 2009, p. 96–106. 
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Domnia sa şi-a propus să atragă atenţia asupra manuscrisului francez nr. 138 aflat la secţia de 
manuscrise a Academiei Române, La description pittoresque de la Roumanie et de ses habitants. 
Probabil manuscrisul îi aparţine lui Abdolomyne Ubicini, cunoscutul filoromân, implicat în revoluţia 
de la 1848 din Ţara Românească şi mai apoi un înfocat propagandist al cauzei române. În 1856 acesta 
publica, împreună cu Jean Marie Chopin, în colecţia L’Univers pittoresque, o istorie intitulată 
Provinces d’origine roumaine, Valachie, Moldavie, Bukovine, Transylvanie, Bessarabie. Fragmente 
întregi din manuscris – referitoare la alimentaţia, îmbrăcămintea, locuinţa ţăranilor români, la religie, 
la ceremoniile nupţiale şi funebre – apar în lucrarea menţionată. Manuscrisul este un exemplu de 
seriozitate ştiinţifică, autorul amintind toate sursele folosite, lucrările semnate de J. A. Vaillant, 
Adolphe Billecocq, Elias Regnault etc. Aceleaşi note se regăsesc şi în fragmentele publicate în 1856. 
Aceste argumente, împreună cu altele, expuse de Raluca Tomi în comunicarea sa, au îndreptăţit-o să 
afirme că autorul manuscrisului ar putea fi Ubicini. 

În manuscris se fac descrieri amănunţite privitoare la alimentaţia, vestimentaţia şi habitatul 
boierilor din Principate. Deosebite sunt pasajele referitoare la activităţile de petrecere a timpului liber: 
baluri, jocuri de societate, jocuri sportive, djerid-ul. Un loc aparte îl ocupă descrierile dedicate 
jocurilor copilăriei şi informaţia privitoare la introducerea orelor de gimnastică, la Colegiul de la 
Sfântul Sava, prin osteneala lui Vaillant.  

Prima parte a sesiunii s-a încheiat cu comunicarea Condiţiile de călătorie pe Dunărea 
românească cu vapoarele Companiei Austriece de Navigaţie (până la Războiul Crimeii), prezentată 
de Constantin Ardeleanu de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 

Intenţiile de introducere a navigaţiei cu aburi pe Dunăre s-au materializat după 1829, când, la 
Viena, au fost puse bazele celebrei DDSG – „Erste osterreichische Donau Dampfschiffahrts 
Gesellschaft”. Astfel, stabilirea unei linii de navigaţie care să lege Viena de Constantinopol a 
reprezentat nu numai un eveniment important pentru visele de dominaţie economică austriacă în 
Orient, ci şi o soluţie convenabilă pentru călătorii care circulau între cele două mari capitale. Aceasta 
pentru că vapoarele DDSG erau o variantă mai confortabilă şi mai fiabilă în comparaţie cu dificila 
traversare a Peninsulei Balcanice, întreprindere nu numai epuizantă, ci şi deosebit de nesigură. 
Începând din anul 1834, primele vase cu aburi austriece au circulat pe Dunărea românească, 
societatea operând aici pe mai multe sectoare. În 1836, spre exemplu, pe Dunărea românească 
circulau „Argo” (50 c.p.) şi Pannonia (36 c.p.) între Schela Cladova, Rusciuc, Giurgiu şi Galaţi, 
precum şi „Ferdinand” (100 c.p.) între Galaţi şi Constantinopol.  

Pentru mai buna cunoaştere a realităţilor spaţiului românesc din perspectiva călătorilor străini, 
introducerea acestei linii de navigaţie este deosebit de importantă, în condiţiile în care a determinat o 
creştere semnificativă a numărului de călători şi, automat, a celui de relatări de călătorie referitoare mai ales 
la oraşele dunărene. Comunicarea a detaliat, pe baza acestor descrieri, condiţiile de călătorie de la bordul 
navelor austriece din punct de vedere al facilităţilor de cazare şi masă, al confortului oferit, al 
îndeletnicirilor predilecte şi al problemelor curente cu care se confruntau pasagerii, toate conducând spre 
concluzia că voiajul de circa două săptămâni cu navele austriece era departe de a fi în întregime agreabil.  

Cea de-a doua parte a sesiunii, moderată de Daniela Buşă, a debutat cu comunicarea Ipostaze 
ale ,,loisir-ului” în spaţiul românesc. Relatări ale călătorilor străini din prima jumătate a secolului al 
XIX-lea, prezentată de Radu Tudorancea, membru al echipei care realizează proiectul de cercetare 
Baze de date istorice. Călători străini prin ţările române în secolul al XIX-lea. 

Demersul său şi-a propus o analiză a însemnărilor călătorilor străini care au tranzitat spaţiul 
românesc, de-a lungul primelor decenii ale secolului al XIX-lea, prin prisma „loisir-ului”. Imaginea 
societăţii româneşti, din acest punct de vedere, este pitorească, fie că sunt descrise plimbările cu 
trăsura, petrecerile şi sărbătorile, muzica şi dansul, fie că ilustrează dineurile, viaţa din cafenele, 
mersul la băile publice sau obiceiurile privind desfăşurarea vizitelor şi întâlnirilor.  

Relatările privind „loisir-ul” în spaţiul românesc, aparţinând diverşilor călători străini, oferă, 
fără urmă de îndoială, detalii importante legate de societatea românească şi de spaţiul românesc în 
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ansamblul său. Imaginile conturate, deşi uneori nu excelează prin acurateţe, nu sunt mai puţin 
semnificative, ele neputând fi ocolite de niciun demers ştiinţific asupra evoluţiei societăţii româneşti 
în prima jumătate a secolului al XIX-lea.  

Irina Gavrilă a conturat imaginea urbanistică a oraşelor Bucureşti şi Iaşi, aşa cum era ea 
percepută de străinii care le-au străbătut, în comunicarea Consideraţii urbanistice şi demografice 
asupra capitalelor ţărilor române în literatura de călătorie (1800–1850). În limitele datelor 
cantitative oferite, autoarea a încercat să schiţeze şi tabloul demografic al celor două oraşe. 

Din punct de vedere statistic, cercetarea s-a bazat pe două eşantioane extrase din populaţia 
călătorilor străini, eşantioane ce includ 21 de indivizi pentru Bucureşti, respectiv 16 indivizi pentru 
Iaşi. Aceste eşantioane pot fi considerate ca fiind statistic reprezentative, fiind alese aleator din 
mulţimea călătorilor şi acoperind întreaga gamă de naţionalităţi europene2. 

Tabelul pe care îl reproducem mai jos este o încercare de a sintetiza opiniile formulate cu 
privire la cele două capitale ale ţărilor române cu indicarea, acolo unde este posibil, a cifrei avansate 
pentru numărul populaţiei. 

Bucureşti 

Nume Prenume Naţionalitate Opinie Estimare 
populaţie 

Recordon François Franceză Pozitivă 80.000 
Batthyány Vince Maghiară Negativă 80.000 
Bantâş Kamensky Dimitri Rusă Pozitivă  
Didov Pavel Gavrilovici Rusă  100.000 
MacDonald Kinneir John Scoţiană Neutră, rece 100.000 
Ker Porter Robert Engleză Pitorească, amuzată 50.000 
Laurençon F.G. Franceză Neutră, tolerantă 100.000 
Von Scherdtberg 
Kreuchely 

Ludwig Prusacă Critică 100.000 

Waddington George Engleză Negativă, critică 60.000 
Rosenström Berndt Johan Finlandeză Pozitivă 50.000 
Nyberg Frederik Finlandeză Pozitivă 80.000 
Döbel Ernst Christoph Germană Negativă 80.000 
Dobronravov Stepan Fiodorovici Rusă Pozitivă, elogioasă 70.000 
Barker Benjamin Engleză Critică 80.000 
Labatut Auguste Franceză Critică 80.000 
Bonar Andrew A. Scoţiană Neutră 120.000 
Mc Cheyne Robert Scoţiană Neutră 120.000 
Giers Nikolai Karlovici Rusă Pozitivă 100.000 
Vaillant Jean Alexandre Franceză Critică  105.888 
Neigebaur Johann Daniel 

Ferdinand 
Germană Critică spre favorabilă 100.000 

Quitzmann Ernst Anton Germană Pitorească, favorabilă 100.000 

 
2 V. şi Irina Gavrilă, Consideraţii metodologice asupra bazelor de date istorice, în „Revista 

istorică”, t. XX, 2009, nr. 1–2, p. 169–188, lucrare realizată în cadrul proiectului de cercetare „Baze 
de date istorice. Proiectarea, gestionarea şi analiza statistică a unei baze de date privind călătorii 
străini care au străbătut spaţiul românesc în secolul al XIX-lea” (director dr. Irina Gavrilă), proiect 
finanţat de CNCSIS, contract nr. 847/2009. 
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Iaşi 

Nume Prenume Naţionalitate Opinie Estimare 
populaţie 

Batthyány Vince Maghiară Critică  
Neale Adam Scoţiană Critică 10.000 
Thornton Thomas Engleză Critică, cu accente pozitive  
Wilkinson William Engleză Pozitivă 40.000 
Mac Michael William Engleză Critică  
Iakovenko Ignati Rusă Pozitivă  
Ramsay Gustav Adolf Finlandeză Critică 40.000 
Mihailovski-
Danilevski 

A.I. Rusă Neutră, favorabilă referitor 
la educaţie 

 

Döbel Ernst Christoph Germană Extrem negativă  
Cochelet Adrien Louis Franceză Pozitivă  
Barker Benjamin Engleză Critică 45.000 
Elek P. Cegö Maghiară Pozitivă relativ la oraşul 

nou 
60.000 

Labatut Auguste Franceză Critică 40.000 
Bonar Andrew A. Scoţiană Critică  50.000 
Mc Cheyne Robert Scoţiană Critică  50.000 
De Hell Xavier 

Hommaire 
Franceză Pozitivă (apreciază 

aspectul oriental) 
 

Neigebaur Johann Daniel 
Ferdinand 

Germană Critică 70.000 

Din cele două tabele reiese că mai ales opiniile călătorilor germani, englezi şi scoţieni erau 
nefavorabile celor două capitale, în timp ce francezii şi ruşii priveau situaţia cu mai multă toleranţă, 
fiind uneori amuzaţi de pitorescul cotidian sau chiar încântaţi de farmecul celor două oraşe ale 
Principatelor Române. Unii călători conturează aspecte pozitive chiar şi în criticile formulate, fiind 
captivaţi de savoarea orientală a atmosferei din Bucureşti şi Iaşi. 

În ceea ce priveşte populaţia, dacă se elimină pentru Bucureşti estimările extreme, numărul 
mediu al populaţiei este egal cu 84.375 de locuitori, cifră apropiată de cea avansată de Vaillant 
(83.911 locuitori), dar mult mai mare decât cele indicate de numărătorile oficiale din 1831 şi 1832 
(70.000 şi, respectiv, 72.000 de locuitori, inclusiv străinii şi populaţia flotantă). 

După acelaşi procedeu, numărul mediu al populaţiei pentru Iaşi este de 39.300 de locuitori, 
cifră foarte apropiată de cea indicată de catagrafia oficială din 1831 (40.000 locuitori). 

O interesantă comunicare a fost cea prezentată de Bogdan Popa, membru al echipei proiectului de 
cercetare, intitulată Librăria lui Friedrich Wallbaum. Carte şi societate urbană în secolul al XIX-lea. 

Călătorii străini care au trecut sau au locuit în Bucureşti în deceniile trei şi patru ale secolului 
al XIX-lea au menţionat existenţa unei librării cu cabinet de lectură, deţinută de către Friedrich 
Wallbaum, originar din Weimar. Pornind de la aceste relatări, comunicarea a încercat să reconstituie 
istoria unei instituţii culturale unice în capitala Ţării Româneşti. Sursa principală este reprezentată de 
lucrarea lui Rudolph Neumeister, Erinnerungen eines Diaspora-Geistlichen, apărută la Potsdam, 
probabil în 1901. În ciuda discreţiei fostului pastor al bisericii luterane din Bucureşti, relaţiile dintre 
comunitatea de limbă germană şi majoritatea românească din Bucureşti, precum şi raporturile din 
interiorul celei dintâi transpar cu suficientă forţă. Dar datele concrete despre funcţionarea librăriei cu 
cabinet de lectură reies mai degrabă din izvoare interne (Nicolae Kretzulescu, Amintiri istorice, 
Bucureşti, 1894; corespondenţa lui C.A. Rosetti cu Ion Ghica). Din acest punct de vedere, 
comunicarea a pledat pentru o lectură comparată a relatărilor de călătorie şi a izvoarelor interne, chiar 
dacă acestea impun mai degrabă ipoteze decât concluzii solid bazate pe surse.  
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Cea de-a doua parte a sesiunii s-a încheiat cu comunicarea Călătorii europeni şi realităţile 
româneşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea. O vedere de ansamblu, prezentată de Marian Stroia, 
membru al colectivului care editează colecţia Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea. 

Pe baza analizei relatărilor de călătorie din prima jumătate a secolului al XIX-lea, atât a celor 
publicate în colecţia Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, cât şi a celor încă 
neintrate în circuitul ştiinţific, studiul şi-a propus să analizeze în ce măsură acestea, ca izvoare 
istorice, pot servi la înţelegerea tabloului politic din Principatele Române în perioada menţionată. 

Autorul a împărţit intervalul de timp luat în considerare în 4 sub-perioade, inegale din punct de 
vedere cronologic, dar cu un conţinut socio-politic bine determinat, respectiv: a) 1802–1820; b) anul 
1821; c) 1822 – martie 1834; d) aprilie 1834–1848, iar în cuprinsul acestora a fost selecţionat un 
număr redus de călători europeni, consideraţi ca fiind reprezentativi pentru segmentul de timp 
respectiv. Potrivit acestei diviziuni temporale au fost utilizaţi: Edward Daniel Clarke, Adam Neale, 
Anonimul german (a); François Recordon şi F.G. Laurençon (b); Antoine Bechamp şi George 
Waddington (c); Charles de Bois le Comte, Felix Colson şi Alexandr Osipovici Duhamel (d). 

Analiza relatărilor călătorilor menţionaţi mai sus conduce la concluzia că ele pot fi considerate 
ca fiind credibile pentru situaţia din spaţiul politic românesc, putând servi, alături de izvoarele istorice 
interne (memorii, cronici, articole de presă, corespondenţa epocii) drept surse adiacente deosebit de 
valoroase, care permit conturarea unui tablou complex asupra subiectului abordat. 

Discuţiile care au urmat fiecăreia din cele două părţi ale sesiunii au subliniat încă o dată faptul 
că relatările de călătorie ale străinilor care s-au abătut prin spaţiul românesc în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, prin diversitatea lor, sunt un izvor istoric narativ şi uneori chiar şi statistic 
deosebit de important pentru o epocă în care românii erau mai puţin cunoscuţi în afara graniţelor prin 
lucrări istoriografice proprii şi mai mult prin imaginea pe care alţii şi-o construiau despre ei. 

Provenind din arii geografice diferite, din medii sociale diferite, călătorind în scopuri diferite, cei 
ce au străbătut în acea perioadă Principatele şi-au redactat la fel de diferit însemnările. Călătoriile de 
plăcere se regăsesc de cele mai multe ori în scrisori către rude sau prieteni, în timp ce călătoriile impuse 
de o anumită misiune sunt descrise în rapoarte diplomatice, jurnale de război, mărturii ale misionarilor, 
însemnări privind aspecte concrete legate de factorii geografic, economic sau demografic. 

Chiar dacă sunt lipsite de o structură riguroasă, din relatările călătorilor străini pot fi extrase 
informaţii care să creioneze fresca societăţii româneşti în epoca premergătoare făuririi statului 
naţional unitar modern. 

Înlesnite de dezvoltarea căilor şi mijloacelor de transport, de dorinţa de a descoperi şi înţelege 
specificul unor arii geografice noi, călătoriile au contribuit la schimbul de idei şi informaţii 
caracteristic veacului al XIX-lea, secol al modernizării, în care dorinţa oamenilor de a veni în contact 
nemijlocit cu locuri noi, variate şi cât mai îndepărtate s-a manifestat cu putere, făcând din relatările de 
călătorie un izvor istoric de o valoare incontestabilă atât prin bogăţia de informaţie, cât şi prin 
savoarea şi pitorescul naraţiunilor. 

Irina Gavrilă 

SESIUNEA  ŞTIINŢIFICĂ:  „BUCUREŞTIUL  LA  550  DE  ANI 
DE  ATESTARE  DOCUMENTARĂ” 

Bucureşti, 17 septembrie 2009 

Sub egida Muzeului Municipiului Bucureşti şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, sub 
auspiciile Academiei Române şi Primăriei Municipiului Bucureşti, în ziua de 17 septembrie, în aula 
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Palatului Suţu, s-au desfăşurat lucrările unei importante sesiuni ştiinţifice dedicate Bucureştiului şi 
istoriei sale la aniversarea a 550 de ani de existenţă cu atestare documentară scrisă. Din multitudinea 
de comunicări şi intervenţii, s-a degajat însemnătatea istorică, dar mai ales politică şi urbanistică a 
capitalei României şi rolul ei în contextul european actual. Este greu să redăm conţinutul şi valoarea 
tuturor comunicărilor, având în vedere numărul lor mare şi mai ales bogăţia de documente şi idei 
prezentate. Sub conducerea unor moderatori remarcabili precum Dan Berindei, vicepreşedinte al 
Academiei Române, care a salutat lucrările în numele Academiei, Panait I. Panait, fost director al 
Muzeului Municipiului Bucureşti, arheolog de prestigiu al urbei, istorici, oameni de ştiinţă şi cultură 
au prezentat numeroase aspecte, unele inedite, privind evoluţia oraşului în trecut şi azi, dar mai ales 
istoria sa seculară, rolul oraşului-capitală în dezvoltarea modernă şi contemporană a României.  

În prima parte a sesiunii, s-au remarcat în prim-plan consideraţiile de ordin documentar-istoric 
şi urbanistic privind dezvoltarea oraşului-capitală în ultimii 550 de ani de atestare scrisă cunoscută, în 
comunicări precum „Vechiul Bucureşti, un model dinastic şi aulic”, susţinută de Răzvan 
Theodorescu, „Modernizarea Bucureştilor în secolul al XIX-lea”, de Dan Berindei, „Tradiţiile 
cercetărilor arheologice din centrul istoric al Bucureştilor”, de Panait I. Panait şi „A existat oare 
Micul Paris?”, de Ioan Bulei, director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale. Radu 
Vergatti a adus noi date despre „Vlad Ţepeş între adevăr şi legendă”, iar Ionel Ioniţă, actualul director 
al Muzeului Municipiului Bucureşti, despre „Bucureşti, 20 septembrie 1459”, fiind completat de 
muzeograful Ionel Zănescu prin comunicarea „550 de ani, Bucureşti”, Nicolae Moghior cu expunerea 
„Aspecte ale vieţii militare în Bucureştii de odinioară” şi Virgil Teodorescu, prin prezentarea „O 
moştenire pentru viitor, monumentul de for public”. Petru Ignat, prin comunicarea „Bucureştii, oraşul 
zămislit de sufletul oamenilor”, a adus o pată de culoare memorialistică, asemănătoare cu intervenţia 
lui Florin Şinca, „Câteva consideraţii privind sediile Agiei şi Poliţiei din Bucureşti – perioada 1820–
1940”, care a fost completată de prezentarea lui Gheorghe Constantin, „Din istoria poliţiei 
bucureştene. Exemple de caz”. Oliver Velescu a susţinut comunicarea „Balta Albă, o contribuţie la 
istoria Bucureştiului”, iar Gh. Mănucu-Adameşteanu, Camelia-Mirela Ciocănel, Raluca Iuliana 
Popescu, Elena Gavrilă de la Muzeul Municipiului Bucureşti au prezentat „Cercetările arheologice 
preventive desfăşurate în 2007 în centrul istoric al Bucureştilor”, expunere completată de Andrei 
Măgureanu, Adina Boroneaţ, Meda Toderaş, Dorin Sârbu cu „Cercetările arheologice preventive 
desfăşurate în 2008 în centrul istoric al Bucureştilor” şi de lansarea volumului de arheologie Tunari, 
Comuna Ilfov, Cercetări arheologice şi istorice, secolele XVI–XIX. 

Deosebit de interesante au fost şi intervenţiile lui Ioan Opriş despre „Muzeul Alexandru Saint 
Georges şi contribuţia sa la bogăţia culturală a Bucureştilor” şi a lui Paul Grigoriu privind 
„Bucureştiul între ocupările Acad. Grigore Tocilescu (un secol de la moarte)”. Energicul director al 
Muzeului Municipiului Bucureşti a invitat participanţii să viziteze atât exponatele muzeului, cât şi 
panourile documentare expuse în rotonda pasajului Universităţii de la metrou. 

În afara sesiunii ştiinţifice jubiliare, trebuie să amintim şi alte acţiuni cultural-ştiinţifice legate 
de acest eveniment, cum ar fi expoziţia „550 de ani de atestare documentară a Bucureştilor” vernisată 
pe 11 septembrie în incinta Muzeului Municipiului Bucureşti, expoziţia de pictură şi grafică 
„Bucureştiul de la tradiţional la modern”, expoziţia filatelică „Vlad Basarab Ţepeş – istorie şi 
legendă”, expoziţia „Bucureştiul văzut prin ochii copiilor”, expoziţia de artă plastică „Bucureşti  
550 de ani”, expoziţia foto „Bucureştiul interbelic”, noaptea muzeelor la Palatul Suţu şi Palatul 
Voievodal „Curtea Veche”, lansarea emisiunii filatelice „Bucureşti – 550” editată de Romfilatelia în 
colaborare cu Muzeul Municipiului Bucureşti, Concertul de muzică veche de la Palatul Voievodal 
„Curtea Veche”, Târgul Internaţional al Colecţionarilor Carto Clubul Român şi, desigur, expoziţia 
documentară despre domnitorii români cu reşedinţa în Bucureşti, vernisată în rotonda staţiei de 
metrou Piaţa Universităţii de către primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, împreună cu lansarea 
cărţii Singurătatea lui Vlad Ţepeş, având ca autoare pe doamna Ileana Toma şi tipărită cu sprijinul 
Primăriei Municipiului Bucureşti. 
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Documentul care atestă vechimea de 550 de ani a capitalei noastre, emis la 20 septembrie 
1459, se încheie cu blestemul voievodului Vlad Ţepeş asupra celui ce nu o cinsteşte cum se cuvine, 
grăind astfel: „(...) Pe acela Dumnezeu să-l nimicească şi să-l ucidă cu trupul, iar în veacul viitor 
sufletul lui să fie părtaş lui Iuda şi lui Arie şi cu ceilalţi care au spus: sângele lui asupra lor şi asupra 
copiilor lor, ceea ce este şi va fi în veci, amin (...)”, stranie pedeapsă pentru răufăcătorii Bucureştiului, 
pentru a nu-i distruge faima şi vestigiile sale păstrătoare ale istoriei şi culturii acestui neam. 

Dezvoltarea Bucureştiului a depăşit orice previziune a înaintaşilor, dar, din păcate, în multe 
privinţe ea lasă de dorit dacă ne gândim la modul haotic în care se construieşte astăzi, fără a ţine cont 
de valorile reale arhitectonice şi de păstrarea vestigiilor cultural-spirituale ce i-au caracterizat istoria. 
În secolul al XIX-lea Bucureştiul a devenit principalul centru de susţinere a tuturor mişcărilor de 
eliberare naţională din sud-estul Europei, gazdă primitoare pentru cei năpăstuiţi de stăpânirea 
Imperiului Otoman, contribuind la independenţa naţională a acestora din punct de vedere moral şi 
material. Politica externă a României, în prima jumătate a secolului XX, mai ales după reîntregirea 
naţională de la 1 decembrie 1918, avea să facă din Bucureşti o capitală modernă, specific europeană, 
vizitată cu admiraţie de artişti, oameni de ştiinţă şi cultură, de personalităţi remarcabile ale 
diplomaţiei mondiale. Ciuntirea frontierelor în 1940, războiul şi perioada influenţei comuniste i-au 
ştirbit din prestigiu, iar dezvoltarea haotică a zilelor noastre îi strică farmecul specific, transformându-l  
într-o aşezare urbană greu de caracterizat. 

Manifestările de acum nu sunt menite numai a aduce un omagiu trecutului, ci şi a fi o 
atenţionare asupra situaţiei de azi, asupra modului în care construim şi dezvoltăm instituţiile moderne 
păstrându-ne identitatea şi în noul context al Europei. 

Gelcu Maksutovici 

SIMPOZIONUL  NAŢIONAL:  „BRĂTIENII  ÎN  ISTORIA  ROMÂNILOR” 
Ştefăneşti-Argeş, 22–23 septembrie 2009 

În zilele de 22–23 septembrie, sub egida Centrului Cultural Brătianu de la vila Florica din 
Ştefăneşti-Argeş, s-au desfăşurat lucrările simpozionului naţional „Brătienii în istoria românilor” 
având ca tematică principală aniversarea a 145 de ani de la naşterea lui Ion I.C. Brătianu. Au 
participat cercetători, cadre didactice, ziarişti din mai multe zone ale ţării cu interesante comunicări 
referitoare la momente importante din viaţa şi activitatea acestuia ca om politic şi de stat al României 
începutului de secol XX, dintre care remarcăm îndeosebi temele legate de politica internă şi externă a 
României în contextul sud-est european al începutului de veac şi cele privitoare la evenimentele 
premergătoare datei de 1 decembrie 1918 în contextul intern şi internaţional, precum şi prezentarea 
unor lucrări de excepţie, cum ar fi cartea regretatului istoric Anastasie Iordache despre Ionel Brătianu 
sau comunicarea despre Ion I.C. Brătianu văzut de Constantin Xeni. 

Pentru edificarea cititorilor redăm titlurile unora dintre comunicări: „Brătienii în documentele 
militare”, „Ion I.C. Brătianu şi Conferinţa de Pace de la Paris”, „Ion I.C. Brătianu şi unele probleme 
de politică a României în Sud-Estul Europei (1912–1923)”, „Ion I.C. Brătianu ca genealogist al 
neamului său”, dar şi unele cu specific aparte, cum ar fi „Brătienii, ofiţeri ai Armatei Române”, 
„Brătienii în documentele militare”, „Aspecte inedite referitoare la personalitatea lui Constantin 
(Dinca) Brătianu (1788–1844)”, „Mama lui Ion I.C. Brătianu în Războiul Reîntregirii”, „Ion I.C. 
Brătianu în spusele unor oameni ai vremii”, „Ion I.C. Brătianu în viziunea scriitorului Nicolae I. 
Pillat”, „Ultimele zile şi moartea lui Ionel Brătianu descrise de Sabina Cantacuzino” sau „Aspecte 
legate de activitatea lui Ion I.C. Brătianu în fruntea Ministerului Lucrărilor Publice 31 martie 1897 – 
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30 martie 1899”, fiecare participant străduindu-se să formuleze cât mai clar acele aspecte care au 
caracterizat şi personalizat oamenii politici din familia Brătianu în contextul politicii interne şi 
externe a sfârşitului secolului al XIX-lea şi mai ales în primele decenii ale secolului XX. 

Demnă de semnalat este şi participarea la lucrările sesiunii a două clase de elevi ai liceului din 
Ştefăneşti-Argeş, a unor veterani de război, precum şi a unor tineri cercetători civili şi militari din 
Piteşti, într-o organizare perfectă a lucrărilor sesiunii şi dezbaterilor, într-un ambient remarcabil creat 
de organizatori în lăcaşul renovat, care păstrează specificul arhitectural, autenticitatea unor vremi 
trecute intrate în istoria neamului nostru în care au trăit mai multe generaţii ale familiei Brătianu. Din 
păcate marea bibliotecă a Brătienilor a fost distrusă, aşa cum s-a arătat în comunicarea „Furia oarbă a 
bolşevicilor din Piteşti dezlănţuită în 1948 împotriva Brătienilor” susţinută de Ion Anania, martor al 
unor evenimente locale. 

Cu totul meritorii au fost condiţiile create de actuala conducere a Centrului Cultural Brătianu aflat 
sub egida Consiliului Judeţean Argeş, în ambientul natural şi arhitectonic al acestui monument unic în felul 
său, care mai păstrează încă autenticitatea unor vremi trecute intrate în istoria neamului nostru.  

Organizarea impecabilă a acestei sesiuni ştiinţifice a permis participanţilor vizitarea locurilor 
în care au trăit şi lucrat personalităţile omagiate, mausoleul în care îşi află odihna de veci, având în 
apropierea imediată şi o mânăstire de maici recent înfiinţată sub egida Episcopiei Ortodoxe a 
Argeşului condusă de episcopul Calinic Argatu, o personalitate marcantă în cadrul ierarhiei B.O.R. 

Cu prilejul acestei sesiuni directoarea Centrului, distinsa doamnă Simona Şerban, a înmânat 
medalia jubiliară „Ion I.C. Brătianu 1864–1927–2007” şi Diplomele de Excelenţă „Brătienii în istoria 
românilor” ediţia a XI-a unora dintre participanţi, cercetători, cadre didactice şi ziarişti care s-au 
remarcat în decursul anilor în acţiunile cultural-ştiinţifice desfăşurate în incinta acestui monument 
istoric şi de artă.  

Gelcu Maksutovici 

ISTORIA  ÎN  VIAŢA  ŞTIINŢIFICĂ  INTERNAŢIONALĂ  (II) 

În cele ce urmează vom puncta manifestările ştiinţifice internaţionale a căror tematică se referă 
la domeniul istoriei, manifestări anunţate în intervalul de timp iulie–decembrie 2008 (pe internet, prin 
e-mail de la organizatori etc.) şi care, în marea lor majoritate, s-au desfăşurat în cursul anului 2009. 
Ca şi în prezentarea anterioară, care cuprindea evenimentele anunţate în intervalul ianuarie–iunie 
2008, ne vom referi la conferinţe, colocvii, workshop-uri, programe de master şi doctorat, şcoli de 
vară, oferte de grant sau de colaborare, precum şi la reviste apărute în ţară sau în străinătate, ale căror 
pagini pot găzdui contribuţiile ştiinţifice ale cercetătorilor români.  

România a fost gazda conferinţei „Romanian Identity in the Wider European Context”, 
desfăşurată în perioada 21–23 noiembrie 2008 la Cluj-Napoca şi organizată de Centrul pentru Analiză 
Politică al Universităţii Babeş-Bolyai. Adresându-se în special studenţilor şi tinerilor cercetători, 
manifestarea s-a axat pe următoarele teme: componentele contemporane ale identităţii româneşti; 
identitate şi religie în România; percepţii individuale şi colective ale identităţii; forme de reprezentare 
ale identităţii româneşti în viaţa de zi cu zi (artă, literatură, tradiţii, credinţe); de la istorie la istoric: 
identitatea românească; dileme moderne şi provocări contemporane: dinamica identităţii româneşti în 
context european şi global; influenţa minorităţilor asupra identităţii româneşti. 

„Conference on Caucasus Studies 2008”, s-a desfăşurat la Malmö, în Suedia, organizată fiind de 
Caucasus Studies at the Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Malmö 
University, în cooperare cu Center for Caucasus Studies at Øresund University. Discuţiile au încercat să 
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elucideze aspecte legate de înţelegerea şi explicarea dinamicii regiunii din perspective politice, 
antropologice, istorice, lingvistice şi culturale. Comunicările au fost grupate tematic, pe paneluri cum ar 
fi: migraţia şi menţinerea identităţii culturale, conflictele armate şi migraţia, identităţi de tranziţie, 
diaspora caucaziană, conflicte inter-statale, Caucazul în politica regională şi globală. Conferinţa a avut 
un caracter multidisciplinar, prezentarea proiectelor în curs de elaborare fiind bine-venită. 

În intervalul 18–20 februarie 2009 a avut loc conferinţa „Perpetual Motion? Transformation 
and Transition in Central, Eastern Europe and Russia”, cea de-a noua conferinţă asupra Europei 
Centrale şi de Est, desfăşurată la Londra, sub patronajul instituţiei School of Slavonic and East 
European Studies, University College London. Conferinţa s-a axat pe complexele şi contradictoriile 
implicaţii ale transformărilor recente şi istorice, invitându-i pe doctoranzi, pe cei aflaţi la studii post-
doctorale în ştiinţe sociale, ca şi pe tinerii cercetători să prezinte contribuţii originale pe teme legate 
de aspectele culturale, politice, economice şi sociale. 

Graduate Organization for the Study of Europe and Central Asia, University of Pittsburgh, 
SUA a organizat, în perioada 20–22 februarie 2009, conferinţa „Ties that Bind and Ties that Divide: 
Cultural, Economic and Political Linkage in Eastern Europe, Russia and Central Asia”, aceasta fiind 
cea de-a şasea conferinţă dedicată celor înscrişi la master şi doctorat. Istoria îşi găseşte locul în cadrul 
temei Moşteniri istorice divergente şi ideologii ale trecutului. Comunicările au tratat şi alte subiecte, 
cum ar fi: mişcările artistice şi literare, identităţi religioase şi culturale, emigraţie şi imigraţie, 
influenţa Uniunii Europene (web-site: http://www.pitt.edu/~sorc/goseca/Goseca2009).  

„19th Annual ASEN Conference: Nationalism and Globalisation” s-a desfăşurat la Londra, în 
perioada 31 martie – 2 aprilie 2009, iniţiată fiind de Association for the Study of Ethnicity and 
Nationalism (ASEN). Conferinţa s-a bucurat de prezenţa unor cercetători consacraţi ai domeniului, 
dar şi de contribuţiile unor cercetători din alte discipline, pentru a analiza relaţia existentă între 
naţionalism şi globalizare. Istoricii au fost invitaţi să participe la secţiunea dedicată legăturii teoretice 
şi istorice dintre globalizare, naţionalism şi identităţi naţionale. Tematica a fost multidisciplinară, 
accentul punându-se pe aspectele istorice, teoretice şi contemporane ale subiectului (web-site: 
http://www.lse.ac.uk/collections/ASEN/CONFERENCES/Conference%202009/conference2009.htm). 

The International Sociological Organization a patronat conferinţa „Russia and Modern World: 
Problems of Political Development. The 5th International Interuniversity Scientific Conference”, care 
a avut loc în intervalul 16–18 aprilie 2009, la Moscova. Dintre temele de dezbatere amintim: societate 
civilă şi stat de drept; probleme ale dialogului dintre puterea federală şi elita regională: experienţă şi 
perspective; aspecte economice ale dezvoltării politice a Rusiei; imaginea Rusiei în construirea 
identităţilor europene şi orientale; religia în sistemul culturii politice din Rusia – istorie şi tendinţe 
moderne (web-site: http://www.isa-sociology.org/cforp375.htm). 

Tot în luna aprilie a anului 2009, la Malente, în Germania, Academia Baltica a organizat 
conferinţa „The Baltic Sea – a European Region in the 19th and 20th Century”, care şi-a propus să 
promoveze noua generaţie de istorici, politologi, analişti ai fenomenelor culturale din Germania, 
Polonia şi Ţările Baltice pentru a discuta aspecte variate ale relaţiilor politice, economice, sociale şi 
culturale din regiunea Mării Baltice. Tematica s-a axat pe problemele constituirii şi disocierii spaţiului 
istoric, pe fundamentarea naţiunii, pe cooperarea şi confruntarea politică şi economică din secolele 
XIX–XX, ca şi pe dezvoltarea actuală, în contextual cooperării dintre Uniunea Europeană şi spaţiul 
baltic. Au fost bine-venite comunicări pe subiecte legate de istoria culturii, istorie politică şi istoria 
relaţiilor internaţionale din regiunea Mării Baltice. 

„14th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities: Imagined 
Communities, Real Conflicts, and National Identities” şi-a desfăşurat lucrările în perioada 23–25 
aprilie 2009, la New York, în Statele Unite, organizată fiind de Association for the Study of 
Nationalities (ASN). Convenţia s-a axat pe un număr mare de subiecte legate de identitatea naţională, 
naţionalism, conflicte etnice, studiul imperiilor în Europa Centrală şi de Est, fosta Uniune Sovietică, 
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Balcani, Eurasia şi ariile adiacente, subiecte reprezentative pentru ştiinţele politice, istorie, sociologie, 
studii internaţionale, studii de securitate, economie, geografie şi geopolitică, socio-lingvistică, 
psihologie şi alte discipline înrudite. Convenţia a propus, de asemenea, o secţiune destinată abordării 
naţionalismului din punct de vedere teoretic, din perspectiva oricărei discipline menţionate mai sus. 
Contribuţiile nu s-au cantonat numai în sfera fostului bloc comunist, dat fiind faptul că tema este 
relevantă pentru studii comparative (web-site: http://www.nationalities.org/convention/convention.asp). 

Conferinţa „Enlargement – Five Years After: The State of European Integration and New 
Challenges for the Discipline”, organizată la Budapesta în intervalul 8–9 mai 2009 de către 
Arbeitskreis Integration, Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft (AKI-DVPW), University 
Association for Contemporary European Studies (UACES), s-a adresat celor care lucrează în 
domeniul studiilor europene, istorici, jurişti, economişti, sociologi. Tematica manifestării poate fi 
consultată pe site-ul http://www.events.myzen.co.uk/conferences/index.php/ceu/budapest. 

„The 35th Annual International Association for Social Science Information Service and 
Technology (IASSIST) Conference: Mobile Data and the Life Cycle” a fost găzduită de localitatea 
Tampere, din Finlanda, în perioada 26–29 mai 2009, organizatori fiind The International Federation 
of Data Organizations for the Social Science (IFDO), The Finnish Social Science Data Archive şi 
University of Tampere. Tematica a dorit să stimuleze dezbaterile privind crearea, colectarea, 
distribuţia, stocarea, păstrarea, diseminarea, confidenţialitatea şi accesul la date, într-o lume care 
devine din ce în ce mai mobilă şi în care cercetarea are din ce în ce mai mult un caracter 
interdisciplinar şi global. Printre subiectele care au făcut obiectul dezbaterii se numără: modele ale 
ciclului de viaţă pentru gestionarea datelor; infrastructura colectării datelor, accesul şi păstrarea lor; 
integrarea informaţiei în procesul de cercetare din ştiinţele sociale; compararea internaţională a 
datelor referitoare la sănătate, crimă, energie, mediu înconjurător. Informaţii suplimentare asupra 
acestei conferinţe sunt oferite de site-ul http://www.fsd.uta.fi/iassist2009/call.html. 

The National Centre for e-Social Science (NCeSS) a organizat „The International Conference 
on e-Social Science”, aflată la a cincea sa ediţie. Manifestarea a avut loc în Germania, la Köln, în 
intervalul 24–26 iunie 2009, scopul ei fiind de a reuni reprezentanţi de seamă din domeniul ştiinţelor 
sociale, ai e-infrastructurii şi, în general, ai cercetării asistate de calculator, pentru a accelera 
dezvoltarea unei noi metodologii, a unor noi instrumente cu aplicabilitate în ştiinţele sociale şi nu 
numai. Tematica s-a axat pe tehnicile avansate, cantitative şi calitative, din ştiinţele sociale, incluzând 
modelarea şi simularea statistică, explorarea datelor (data mining), analiza textelor şi analiza de 
conţinut (web-site: http://www.ncess.ac.uk/conference-09). 

„Gendered Cultures at the Crossroads of Imagination, Knowledge and Politics”, organizată de The 
Gender Studies Programme, Utrecht University, în intervalul 4–7 iunie 2009, la Utrecht, în Olanda, este de 
fapt a şaptea conferinţă internaţională dedicată studiilor feministe. Manifestarea a reflectat, dintr-o 
perspectivă interdisciplinară, modul în care imaginaţia, cunoaşterea şi factorul politic influenţează cultura 
sexelor în Europa contemporană. Printre temele de dezbatere se numără: imaginaţie – artă şi politică; 
feminismul în Europa; poveşti de ascultat: ficţiune, istorie şi memorie; mişcarea feministă în trecut, prezent 
şi viitor (web-site: http://www.genderstudies.nl/efrc/index.php?pageid=171). 

Între 23 şi 26 iunie a avut loc la Moscova „The Fifth International Conference: Hierarchy and 
Power in the History of Civilizations”, organizată de Center of History and Cultural Anthropology, 
Center for Civilizational and Regional Studies of the Institute for African Studies, Russian Academy 
of Science şi School of History, Political Science and Law de pe lângă Russian University for the 
Humanities. Tematica a inclus subiecte ca: agresiunea şi controlul asupra puterii în societăţile 
tradiţionale şi industriale; analiza evoluţiei culturale; conceptul de mărturie scrisă în contextul 
ierarhiei socio-culturale (studiul surselor, antropologie istorică şi interpretarea istoriei documentului 
din Antichitate până în epoca Renaşterii); provocări ale ierarhiei şi puterii: comunităţi, rezistenţă şi 
represiune; cultura ca factor major în relaţiile dintre state şi popor; despotism în istoria civilizaţiilor; 
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de la societăţi simple la sistemul mondial, forme ale integrării politice; „regi mari” şi „regi mai mici”: 
ierarhizarea subiecţilor politici în istoria veche şi medievală. 

„Local Memories in a Nationalizing and Globalizing World (1750 up to the Present)” a avut loc 
în Olanda, la Antwerp, în intervalul 15–16 octombrie 2009, organizată fiind de Center for Political 
History, Center for Urban History (University of Antwerp) şi Felix Archief (Antwerp City Archives). 
Conferinţa a adoptat o viziune dinamică asupra creării şi transmiterii amintirilor, axându-se pe modul în 
care amintirile au fost aduse în actualitate şi folosite în discursul de zi cu zi şi în practica de grup la nivel 
local. Au fost luate în considerare grupuri definite după diferite criterii (socio-profesional, geografic, de 
generaţie, religios, etnic) şi extinse la nivel de comunitate, sat, oraş, regiune. Contribuţiile au putut viza 
cele mai variate aspecte ale vieţii, luând cele mai variate forme (text, oral, vizual, material). Perioada 
analizată, din 1750 până în zilele noastre, este caracterizată de ridicarea şi expansiunea statului naţional 
şi de procesul globalizării. În cadrul acestui tipar general, comunicările s-au axat pe teme cum ar fi: 
crearea deliberată a instituţiilor de păstrare şi transmitere a memoriei locale (muzee locale, asociaţii, 
cursuri de memorie locală în şcolile primare, iniţiative ale cetăţenilor); prezenţa trecutului în formele cu 
caracter ritual ale istoriografiei, în sfera academică şi în afara ei; întoarcerea la trecut în conflictele dintre 
grupuri sau în actele de rezistenţă locală; transmiterea şi alterarea tradiţiilor ca modalitate de păstrare a 
amintirilor specifice grupurilor în condiţiile schimbării de context. Prezentarea de amănunt a conferinţei 
se găseşte la adresa web www.ua.ac.be/localmemories. 

Referindu-ne acum la reviste, vom începe prin a menţiona publicaţia „Studies in East European 
Thought”, care apare atât în formă tipărită, cât şi on-line în Olanda, editată fiind de Springer Netherlands. 
Ca urmare a dispariţiei ideologiei marxist-leniniste în fostul imperiu sovietic şi în cadrul sateliţilor săi, 
cercetătorii sunt confruntaţi cu sarcina reformulării conceptelor, a programelor de cercetare, a practicilor 
intelectuale în general şi în special în ştiinţele sociale şi cele umaniste. Editorii revistei îşi invită 
colaboratorii să ofere contribuţii privind: teoria socială şi politică; probleme fundamentale referitoare la 
conceptele sociale, politice, culturale, în urma dispariţiei marxism-leninismului; probleme fundamentale ale 
metafizicii şi epistemologiei; situaţia „teoriei culturale”; receptarea teoriilor şi metodelor vestice ca şi a 
tradiţiilor culturale; reaşezarea tradiţiilor intelectuale „locale”; probleme ale eticii şi moralei; studii 
teologice; estetică, filosofie a artei şi critică de artă; istoriografie şi filosofia istoriei; stiluri de gândire, 
„cultura” practicilor intelectuale, chestiunea „continuităţii”. 

„Conflicts of Mobility, Migration, Labour and Political Subjectivities” este publicată de 
Editura Palgrave Macmillan şi apare atât tipărită, cât şi on-line. Periodicul va deschide noi posibilităţi 
teoretice şi metodologice, căutând să elimine factorul subiectiv din analiza fenomenului migraţiei. 
Subiecte posibile pentru studii şi articole ar fi cele legate de migraţie, graniţe şi conflicte de mobilitate; 
migraţie şi subiectivitate politică; istoria subiectivităţii migraţiei; aspectele rasiale şi de sex ale acordării 
cetăţeniei; investiţii afective şi mobilitate transnaţională; genealogii ale muncitorilor; regimul global şi 
temporal al muncii; modificarea condiţiilor de muncă, migraţia şi politica producţiei culturale. Persoana 
de contact este Rutvica Andrijasevic, e-mail: Rutvica. Andrijasevic@compas.ox.ac.uk, web-site: 
http://www.palgrave-journals.com/sub/CfP-issue%2029.pdf. 

Volumul 4 al periodicului „Aspasia” se axează pe tema Gender, the Body, and Sexuality şi 
apare la New York şi Oxford, editat fiind de Berghahn Books. Echipa editorială constă din Francisca 
de Haan (Central European University), Maria Bucur (Indiana University) şi Krassimira Daskalova 
(St. Kliment Ohridski University of Sofia). „Aspasia” este un anuar menit să reunească cei mai buni 
specialişti în istoria sexelor şi a femeilor, cu precădere pe cei din Europa de Sud-Est, Estică şi 
Centrală. Autorii se pot adresa Mariei Bucur, e-mail: mbucur@indiana.edu, web-site: 
http://www.berghahnbooks.com/journals/asp/index.php. 

„Contemporary Issues. International Journal for Social Sciences & Humanities” apare on-line 
la Zagreb, în Croaţia, fiind editată de Political Science Research Centre. Revista îşi propune să 
includă studii din diverse domenii ale cercetării ştiinţifice: ştiinţe politice, sociologie, istorie 
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contemporană, filosofie, drept, economie şi alte discipline înrudite. Accesul la studii şi articole va fi 
gratuit, iar comitetul de redacţie va accepta doar acele contribuţii, în limbile croată şi engleză, care nu 
au mai fost publicate şi în alte reviste. De asemenea, sunt acceptate recenzii de carte şi prezentări ale 
unor proiecte de cercetare în curs de elaborare. Persoane de contact sunt Davor Pauković şi Davorka 
Vidović, Political Science Research Centre, Zagreb, Croaţia, e-mail: contemporary.issues@cpi.hr, 
web-site: http://contemporary-issues.cpi.hr/. 

La Berlin apare, tipărită şi on-line, revista „Racism and Fascism in Eastern Europe”, editată de 
Antirassistischen Initiative Berlin. Printre tematicile incluse se numără: istorie, anti-comunism, 
fascism după 1989; grupări antirasiste şi antifasciste şi activitatea lor; legăturile dintre grupările 
antirasiste şi antifasciste din Germania şi celelalte ţări din Europa de Est în trecut şi în prezent; 
corelaţia dintre societatea civilă pe de-o parte şi fascism, rasism, naţionalism pe de cealaltă parte. 
Coordonatele redacţiei sunt: e-mail: redaktion@zag-berlin.de, web-site: http://www.zag-berlin.de. 

Dintre programele de masterat şi doctorat anunţate amintim, în primul rând, Master’s Degree 
Program: Master of Arts in Interdisciplinary Studies on Eastern Europe, organizat de The Giessen 
Center for Eastern European Studies, Justus-Liebig-Universität, Giessen, Germania. Programul este 
interdisciplinar, menit să ofere studenţilor competenţe profesionale privind: analiza şi evaluarea 
tendinţelor politice, de drept, economice şi culturale, precum şi de dezvoltare a Europei de Est; 
combinarea studiilor est-europene cu cele de turcologie şi discutarea locului Turciei în Europa; 
predarea istoriei Europei de Est din Evul Mediu până în prezent. Programul include o specializare 
majoră în studii slave sau istoria Europei de Est şi două specializări secundare într-una din 
următoarele discipline: studii slave, istoria Europei de Est, studii de turcologie, drept, ştiinţe politice 
sau economie. Programul se încheie cu o teză bazată pe specialitatea de bază, iar limba de instruire 
este germana (web-site: http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/zentren/gizo/lehre).  

Master in European Studies este oferit de European Humanities University (Vilnius, Lituania), cu o 
bursă pe doi ani şi şansa de a obţine o specializare în domeniul procesului actual de integrare europeană, al 
tendinţelor principale de dezvoltare economică globală şi europeană, al perspectivelor de dezvoltare ale 
Uniunii Europene şi ale celorlalte organisme de integrare de pe teritoriul european. Studenţii vor fi capabili 
să îmbunătăţească metodologia contemporană de cercetare în ştiinţele politice. Cunoştinţele teoretice ale 
dimensiunilor europene de ordin istoric, economic, politic, legal şi socio-cultural referitoare la procesul 
integrării vor fi întregite prin studii asupra dezvoltării regiunii post-sovietice. Cursurile vor fi predate în 
limbile rusă şi engleză (web-site: http://www.ehu.lt/studies/master/programs/fields/0003737/). 

European Humanities University (Vilnius, Lituania) şi Center for Baltic and Eastern European 
Studies, din cadrul Södertörn University College (Stockholm, Suedia) au oferit o bursă pe doi ani pentru 
programul Master in Comparative History of North-Eastern Europe, program ce va fi un mijloc de 
diseminare a unor cunoştinţe aprofundate asupra contextului geografic, cultural şi istoric al formării 
identităţii europene, precum şi asupra dinamicii istorice a civilizaţiei europene prin prisma studiilor 
comparate. Una din trăsăturile specifice ale programului este aceea că el integrează pregătirii profesionale 
din domeniul istoriei o dimensiune interdisciplinară, prin studii politice, culturale şi geografice, accentul 
punându-se pe istoria comparată a Europei de Nord-Est (Belarus şi Ţările Baltice), pe moştenirea lor 
istorică şi culturală comună. Eligibili sunt, în primul rând, cei licenţiaţi în istorie, limbile de predare fiind 
rusa şi engleza (web-site: http://www.ehu.lt/studies/master/programs/fields/0004469/). 

Max Weber Programme, iniţiat de Comisia Europeană (DG Educaţie) şi The European University 
Institute, a oferit o bursă post-doctorală pentru anul academic 2009–2010, la Florenţa, în Italia pentru cei 
care au obţinut deja titlul de doctor în ştiinţe în domeniile istorie, economie, drept sau ştiinţe politice şi 
sociale, în ultimii cinci ani (web-site: http://www.eui.eu/MaxWeberProgramme/Apply.shtml). 

O altă bursă post-doctorală propusă a fost Jean Monnet Fellowships (2009–2010), acordată de 
The Robert Schuman Centre, la San Domenico di Fiesole, Italia. Centrul oferă anual 15–20 astfel de 
burse post-doctorale pentru cercetătorii aflaţi la început de carieră şi de la care se aşteaptă să participe 
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activ la viaţa sa academică. Tinerii cercetători vor publica studii în reviste de specialitate sau chiar 
cărţi, la edituri consacrate. Principalele teme vizate au fost: instituţii, guvernare şi democraţie; 
migraţia economică şi politica monetară; politica competiţiei şi reglementările pieţei; relaţii 
internaţionale şi transnaţionale.  

Au fost disponibile două burse Vincent Wright, în memoria distinsului cercetător în ştiinţe sociale 
cu acelaşi nume, acestea fiind de regulă atribuite candidaţilor cu preocupări de politică şi de istorie 
europeană comparată (web-site: http://www.eui.eu/Servac/Postdoctoral/JeanMonnetFellowships). 

The University of Southampton, din Marea Britanie, finanţează prin burse cercetări legate de 
schimbările de populaţie şi de implicaţiile acestora asupra bunăstării economice şi a vieţii sociale. 
Participanţii în astfel de programe de cercetare trebuie să aibă un grad ştiinţific într-o disciplină 
umanistă, precum şi practica gestionării şi prelucrării statistice a marilor baze de date. 

Political Systems and Institutional Change este un program de doctorat instituit de Institutions Markets 
Technologies Lucca Institute for Advanced Studies, cu o durată de trei ani, începând din luna martie a anului 
2009, la Lucca, în Italia. Cursurile se vor axa mai ales pe dinamica istorică, politică, instituţională şi economică 
care a caracterizat dezvoltarea ţărilor europene şi din fosta Uniune Sovietică după cel de-al Doilea Război 
Mondial (web-site: http://www.imtlucca.it/phd_programs/call_for_applications/index.php). 

În vara anului 2008 (30 iulie – 16 august) şi-a desfăşurat cursurile la Ljubljana, în Republica 
Slovenia, Summer School in Methods and Techniques, organizată de European Consortium for 
Political Research, University of Ljubljana. Şcoala este cea de-a treia de acest fel şi s-a adresat 
studenţilor, profesorilor şi cercetătorilor înscrişi la masterat sau doctorat în ştiinţe politice sau 
discipline înrudite. Scopul şcolii de vară a fost acela de a suplini lipsa prelegerilor cu caracter 
metodologic din programul cursurilor de masterat şi doctorat din universităţile europene, precum şi de 
a găzdui dezbaterea, schimbul de experienţă şi înţelegerea variatelor aspecte ale metodelor calitative 
şi cantitative cu care se confruntă în prezent cercetarea din domeniul ştiinţelor sociale.  

Şcoala de vară Civil Society in Central and Eastern Europe before and after the End of 
Socialism, organizată în iulie 2009, la Kiev, în Ucraina, de către Research Centre for East European 
Studies – University of Bremen, în cooperare cu EU Institute for Security Studies – National 
University of „Kyiv-Mohyla Academy”, a fost finanţată de Volkswagen Foundation şi a reunit tineri 
cercetători din domeniul ştiinţelor politice, istoriei, sociologiei, antropologiei sociale, economiei, 
dreptului şi geografiei, care lucrează la teme legate de ţările Europei Centrale şi de Est. Scopul şcolii 
a fost prezentarea şi discutarea proiectelor de doctorat, discuţiile fiind conduse de cercetători 
cunoscuţi pe plan internaţional. Un număr de contribuţii ştiinţifice ale participanţilor va fi selectat în 
vederea publicării unui volum (internet: http://www.changing-europe.de). 

Încheiem această prezentare cu convingerea că am adus în atenţia cititorilor „Revistei istorice” 
informaţii utile în vederea diversificării preocupărilor ştiinţifice şi a schimbului de idei, la nivel 
naţional şi internaţional. 

Irina Gavrilă 

PROGRAMUL:  „EUROPA  CENTRALĂ,  ŢĂRILE  ROMÂNE  ŞI  SPAŢIUL 
PONTIC”.  LISTA  COMUNICĂRILOR  DIN  DECEMBRIE  2008 – IULIE  2009 

I. Miercuri, 17 decembrie 2008: 1. Alexandru Ciocîltan, Reforma în Ţara Românească (secolele XVI–
XVII); 2. Marian Coman, Geografia puterii domneşti. Autoritatea domnului şi obştile săteşti. 

II. Vineri, 23 ianuarie 2009: Sergiu Iosipescu, Radu I şi stăpânirea Silistrei. Contribuţii. 
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III. Miercuri, 4 februarie 2009: Şerban Papacostea, Orientări şi reorientări în politica externă 
românească: anul 1359. 

IV. Miercuri, 25 februarie 2009: Virgil Ciocîltan, Politica comercială a lui Timur Lenk. 
V. Miercuri, 18 martie 2009: Ştefan Andreescu, Presiune otomană şi reacţie ortodoxă în Moldova 

urmaşilor lui Petru Rareş. 
VI. Miercuri, 1 aprilie 2009: Matei Cazacu, „Dubla Valahie”: centralizare şi forţe centrifuge. 
VII. Miercuri, 29 aprilie 2009: Alexandru Ciocîltan, Martin Gruneweg prin Moldova, Ţara 

Românească şi Dobrogea. 
VIII. Miercuri, 24 iunie 2009: 1. Marian Coman, Dimensiunea teritorială a puterii domneşti în Ţara 

Românească (sec. XIV–XVI); 2. Ştefan Andreescu, Popa Ignatie din Nicopol: o identificare. 
IX. Miercuri, 15 iulie 2009: 1. Ileana Căzan, Moştenitorii lui Petru Şchiopul şi Casa de Austria: 

datorii şi procese; 2. Tatiana Cojocaru, Ustie – domeniul Movileştilor în Polonia. 

STAGII  DE  CERCETARE  LA  WOODROW  WILSON  CENTER 

În perioada 26 ianuarie – 26 mai 2009 m-am aflat cu o bursă de cercetare la Woodrow Wilson 
International Center for Scholars (Washington D.C., SUA), fiind încadrat în Programul History and 
Public Policy (HPPP). Bursa mi-a fost acordată de către Institutul Cultural Român (ICR) pentru un 
proiect de cercetare intitulat Communist Romania’s Cultural Cold War, 1947–1960 în urma unei 
duble jurizări, efectuată de ICR şi Woodrow Wilson International Center for Scholars. Cele două 
instituţii au semnat un protocol prin care s-a reglementat un promiţător program de „burse pentru 
tinerii care studiază în străinătate”, proiect aflat în derulare.  

Datorită privilegiilor de care se bucură Woodrow Wilson Center (WWC) – dreptul de a 
împrumuta şi de a reproduce parţial aproape toate cărţile deţinute de Library of Congress, una dintre 
cele mai mari şi înzestrate biblioteci din lume, având la dispoziţie ultimele apariţii editoriale (volume 
de specialitate din literatura istorică anglo-saxonă, dar nu numai) –, pe parcursul stagiului de cercetare 
am putut beneficia de acces la numeroase lucrări relevante atât pentru proiectul de la WWC, cât şi 
pentru tema înrudită, care este subiectul lucrării de plan de la Institutul de Istorie „N. Iorga” (Politica 
Partidului Muncitoresc Român în domeniul culturii, de la faza stalinistă la „liberalizarea” limitată 
1953–1965). În timpul stagiului de cercetare am studiat şi în Arhivele Naţionale ale SUA (National 
Archives at College Park, Maryland) îndeosebi documentele de la cota RG 84, Foreign Service Posts 
of the Department of State, Bucharest US Mission, General Records, cu precădere rapoartele 
diplomatice americane privind viaţa culturală românească în anii 1950. 

Fiind o instituţie cu numeroase programe de cercetare şi având încadraţi bursieri din mai multe 
ţări (Fellows, Scholars), WWC găzduieşte săptămânal zeci de manifestări academice, conferinţe, 
comunicări, dezbateri (tratând de multe ori şi problematici legate de istoria URSS şi a Europei 
Centrale şi Răsăritene). În intervalul ianuarie–mai 2009 am participat la mai multe astfel de 
prezentări, pe baza cărora am redactat câteva relatări de viaţă ştiinţifică (unele sunt disponibile online, 
altele se vor regăsi probabil în paginile publicaţiilor „Studii şi materiale de istorie contemporană” şi 
„Revista istorică”). În perioada sus-amintită am audiat şi conferinţe desfăşurate în cadrul altor 
instituţii universitare sau academice din zona metropolitană Washington D.C. – United States 
Holocaust Memorial Museum, School of Advanced International Studies (SAIS; Johns Hopkins 
University), US Institute of Peace.  

De asemenea, pe parcursul celor patru luni am purtat un interesant dialog academic cu 
cercetători având teme înrudite sau preocupări comune, precum Mircea Munteanu (WWC, 
CWIHP/HPPP), Paul Hjartarson (University of Alberta), Carlos de la Torre (FLASCO – Ecuador, 
Department of Political Science), Vladimir Tismăneanu (University of Maryland, College Park) şi 
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alţii. În concluzie, stagiul de cercetare s-a dovedit foarte util; pe parcursul său am întocmit o listă 
bibliografică foarte consistentă şi am procurat/xerocopiat/achiziţionat/fotografiat numeroase lucrări şi 
documente de arhivă.  

Cristian Vasile 

ARS  HISTORIAE:  ALEXANDRU  ZUB  LA  75  DE  ANI 

În peisajul istoriografic contemporan, numele profesorului Alexandru Zub, membru al 
Academiei Române, preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei şi director al 
Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi, a dobândit un indubitabil prestigiu pe plan naţional şi 
internaţional, configurat printr-o operă de o vastitate şi profunzime deconcertantă şi o conduită civică 
pilduitoare. Este şi motivul care ne îndreptăţeşte să aşternem câteva succinte consideraţii, menite să-i 
marcheze împlinirea a 75 de ani de viaţă şi, totodată, să-mi exprime respectul imprescriptibil pentru 
persoana omagiatului. 

De altfel, sarcina de a face referiri cât de cât consistente la opera şi personalitatea lui 
Alexandru Zub incumbă dificultăţi şi riscuri deosebite, angajamentele sale sociale şi profesionale, de 
o efervescenţă, amplitudine şi densitate copleşitoare, fiind greu de catalogat şi cântărit într-o manieră 
corespunzătoare. Va rămâne probabil în sarcina generaţiilor viitoare misiunea – în egală măsură 
fascinantă, dar şi împovărătoare – de a decripta cu obiectivitate şi discernământ mesajele demersurilor 
sale estetico-filosofice şi ale reconstrucţiilor istorice pe care le-a întreprins în spiritul unei vocaţii 
definitorii inconfundabile, alimentată de o sensibilitate febrilă. 

În vremea guvernării comuniste, cu riscul unei grele condamnări la zece ani de temniţă, din 
care a ispăşit şase, istoricul ieşean a avut curajul de a se angaja într-o mişcare ostilă practicilor 
dictatoriale, iar după eliberare s-a dovedit inflexibil la orientările ideologice oficiale. Evident, preţul 
plătit pentru respingerea oricăror forme de compromis nu a fost nesemnificativ, trebuind să suporte 
ani în şir obstrucţionări instituţionale.  

După colapsul regimului comunist, când reprezentanţii vechilor structuri politice, 
cameleonizaţi pragmatic în mandatari ai democraţiei, încercau să-şi legitimeze puterea prin cooptarea 
în funcţii înalte a opozanţilor autentici, Alexandru Zub s-a sustras în modul cel mai ferm unor oferte 
ce i-ar fi adus consistente privilegii pe plan social şi financiar. Preamărirea atitudinilor intransigente 
ale predecesorilor şi dezavuarea concesiilor morale în opera sa istorică nu au rămas simple enunţuri 
de factură teoretică, ci şi-au găsit materializarea în propria conduită cotidiană.  

La fel ca în cazul oricărui savant autentic, performanţele sale ştiinţifice nu au apărut decât 
printr-o devoţiune exemplară şi un travaliu obstinat, marcat de sacrificii şi frustrări. Personal, însă, nu 
îmi amintesc să fi cunoscut până în prezent vreun mânuitor al condeiului la care rosturile existenţiale 
private să fi fost atât de pregnant subsumate crezului profesional ca la Alexandru Zub. 

De o cuprindere, profunzime şi diversitate deosebită, ce îşi găsesc cu dificultate termeni de 
comparaţie în zilele noastre, opera sa ştiinţifică conturează o complexă frescă a evoluţiei societăţii şi 
istoriografiei româneşti din perioada modernă şi contemporană. Scrisul poartă amprenta 
inconfundabilă a personalităţii sale, dotată cu o instruire de rang enciclopedic, cu o penetrabilitate 
infailibilă a fenomenelor istorice, cu un larg orizont cultural cu tentă multidisciplinară. Interesele sale 
ştiinţifice prioritare nu au convers spre relatarea şi reconstituirea faptelor şi evenimentelor, ci spre 
explicarea esenţei, originii şi reverberaţiei acestora. Savantul nu s-a limitat la prospectarea realităţilor 
carpato-dunărene, ci a vizat conexiunile lor cu cele din întreg spaţiul european şi uneori mondial, pe 
plan sincronic şi diacronic. 
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În cadrul creaţiei sale din sfera istoriei propriu-zise şi a istoriei culturii, impresionează atât prin 
prolificitatea cu adevărat remarcabilă – concretizată în zeci de volume şi mii de studii, articole şi note 
bibliografice, inserate în periodice şi culegeri de profil, în reviste de cultură sau în cotidiene, ca şi 
într-o suită incomensurabilă de conferinţe publice şi audiţii radiofonice –, cât şi prin aria de extindere 
a investigaţiilor, fineţea analitică, sobrietatea şi concizia concluziilor, capacitatea de a defini nuanţe 
dintre cele mai subtile din spectrul realităţilor trecutului, apelând la formulări în egală măsură 
elegante şi limpezi. 

Alexandru Zub a fost şi a rămas un autentic dascăl nu numai în amfiteatrele universitare, ci 
pretutindeni unde a conferenţiat sau unde a avut doar ocazia de a intra în contact cu interlocutori 
receptivi, revărsând cu generozitate informaţii şi verdicte istoriografice, idei şi sugestii fecunde. Ca 
nimeni altul dintre savanţii români contemporani, a reliefat vocaţia reală de ambasador cultural, 
sacrificând neobosit timp şi energie. 

Pentru tot ce este în conexiune cu munca de cercetare a manifestat o exigenţă exemplară în 
primul rând cu propria persoană, dar şi cu toţi colaboratorii şi discipolii, de aici rezultând uneori 
păgubitoare disfuncţionalităţi în raport cu aceştia din urmă. Exigenţa sa s-a direcţionat atât spre 
rigoarea documentaţiei, cât şi spre obiectivitatea în lectura trecutului şi prezentului umanităţii. 

Încă de la primele studii a făcut dovada harului şi competenţei în domeniul istoriei culturii, 
lumea ştiinţifică avizată întrezărind în persoana sa valenţe menite să proiecteze o viziune mai 
complexă şi mai profundă asupra domeniului. Dacă atunci când sunt relevate aspecte ale istoriei 
evenimenţiale, studiile de specialitate se dovedesc adesea perisabile şi sunt condamnate să se plaseze 
pe făgaşul desuetudinii, interpretările percutante ale fenomenelor derulate în trecut au şansa să-şi 
menţină perenitatea şi să stimuleze demersurile cărturăreşti. Este ceea ce a reuşit savantul pe care îl 
omagiem în aceste rânduri, om al cărţii cu propensiuni aparte spre generalizări, sinteze, conexiuni 
largi: o personalitate cu adevărat marcantă, ce reprezintă un indubitabil reper etic pentru mai vechile 
şi mai recentele generaţii de intelectuali, cu atât mai mult cu cât societatea contemporană, debusolată 
de mobiluri contorsionate într-o recuzită nebuloasă, traversează o prelungă şi gravă criză de identitate, 
pe care ar avea şansa să o depăşească adoptând şi propulsând modele morale luminoase. 

În numele colegilor, prietenilor şi discipolilor magistrului Alexandru Zub, more maiorum îi 
adresăm sincere felicitări şi un călduros LA MULŢI ANI! 

Victor Spinei 
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*
*
* Global Politics of Regionalism: Theory and Practice, ed. MARY FARRELL, 

BJÖRN HETTNE, LUK VAN LANGENHOVE, Pluto Press, London-Ann 
Arbor, 2005, 336 p. 

De mai bine de un deceniu, rareori se întâmplă ca o colecţie importantă de articole dedicate 
regionalismului şi economiei politice internaţionale să nu îl aibă pe Björn Hettne printre editori sau 
autori. După criza studiilor regionale din anii ’70 şi ’80, Hettne şi colegii săi de la United Nations 
University (UNU) au fost printre primii care au remarcat apariţia noului val de organizaţii şi 
programe regionale din anii ’90. Contribuţia lor cea mai valoroasă constă însă în revigorarea 
cercetării teoretice a regionalismului prin introducerea „noii abordări regionale” (New Regional 
Approach – NRA), în principal prin seria de volume coordonate de Björn Hettne, András Inotai şi 
Osvald Sunkel între 1999 şi 2002 la Palgrave-Macmillan, ca proiect al Institutului Mondial pentru 
Cercetări în Economia Dezvoltării de la Helsinki (UNU-WIDER).  

Dificil de clasificat, dar cu certe influenţe instituţionaliste, parţial reflectiviste şi neo-marxiene, 
NRA tratează fenomenul regional din perspectivă globală, insistând asupra complexităţii proceselor 
regionale şi a dependenţelor istorice. În special împreună cu Fredrik Söderbaum, Hettne a încercat în mai 
multe rânduri să consolideze şi să clarifice mai mult această abordare destul de ambiguă, propunând 
chiar transformarea sa într-o „nouă teorie regională” (New Regional Theory – NRT). Totuşi, până în 
prezent niciuna dintre analize nu a reuşit să genereze cu adevărat o „nouă teorie regională”, consistentă şi 
convingătoare, aceasta rămânând una din cele mai mari provocări actuale ale disciplinei. 

La prima vedere, colecţia de faţă are toate atributele pentru a realiza acest lucru. Este 
coordonată de Hettne şi colegii săi de la UNU, strânge laolaltă contribuţii ale unora dintre cei mai 
activi cercetători din domeniu, tratează subiectul din perspectivă globală, conţine 60% articole 
teoretice şi reţine dimensiunea istorică în tratarea majorităţii studiilor de caz. În plus, capitolul 
introductiv semnat de Mary Farrell situează în mod explicit proiectul în aria NRA, iar capitolul final 
al lui Björn Hettne reia majoritatea temelor şi conceptelor uzuale în logica NRA. Şi totuşi, în loc să 
dezvolte în mod credibil chestiunea NRT, volumul pare mai degrabă o versiune actualizată a 
clasicului Regionalism in World Politics coordonat în 1995 de Louise Fawcett şi Andrew Hurrell la 
Oxford University Press.  

La fel ca în propriul volum, Fawcett prezintă aici regionalismul din perspectivă istorică, iar 
Hurrell revede critic studiile teoretice dedicate fenomenului, folosind distincţia dintre regionalism şi 
regionalizare introdusă în dezbateri la mijlocul anilor ’90. Totuşi, de această dată cele două articole 
nu se rezumă la a prezenta definiţiile şi conceptele existente, ci optează de la început pentru o 
definiţie foarte largă a regionalismului, relativizând de asemenea conţinutul conceptului de 
globalizare. De altfel, potrivit lui Hurrell, adevărata relaţie dintre globalizare şi regionalism nu este 
decât relaţia dintre conceptele de globalizare şi regionalism, deci legătura dintre cele două fenomene 
este importantă numai dacă cele două concepte şi abordările ce le însoţesc o permit. Tot Hurrell 
introduce în discuţie şi recenta problemă a cooperării intra-regionale, arătând că este o chestiune 
fundamentală în special pentru Africa. În plus, atât Fawcett, cât şi Hurrell susţin faptul că 
regionalismul ar fi în prezent cel mai eficient nivel de acţiune pentru a răspunde presiunilor şi 
tensiunilor generate de globalizare, deşi scena relaţiilor internaţionale post 9/11 cunoaşte mai degrabă 
noul unilateralism al Statelor Unite ale Americii şi o revitalizare a doctrinei multilateralismului. 

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 581–604 
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Această opinie este împărtăşită şi de René Foqué şi Jacques Steenbergen, care semnează 
următorul capitol. Cei doi propun o direcţie interesantă de cercetare şi anume rolul regionalismului şi 
al potenţialului său cadru legal în regularizarea exceselor globalizării. După o scurtă analiză a câtorva 
din argumentele cel mai frecvent utilizate în literatură, Foqué şi Steenbergen militează pentru 
necesitatea unei ordini legale bazate pe subsidiaritate. Cercetarea este credibilă, dar semnificativ mai 
puţin nuanţată decât se practică de regulă în studiile de integrare regională, care au introdus conceptul 
de subsidiaritate în dezbatere. Indirect, ei sugerează însă importanţa cadrului politic şi juridic 
domestic pentru înţelegerea proceselor internaţionale, o idee din ce în ce mai vehiculată în aproape 
toate subdisciplinele ce tratează relaţiile internaţionale. 

Secţiunea de evaluare generală a regionalismului contemporan se încheie cu o prezentare a 
regionalismului economic. Brigid Gavin şi Philippe de Lombaerde realizează o trecere în revistă 
focalizată în special pe anumite aspecte ale integrării regionale monetare şi fiscale, ceea ce poate oferi 
cercetătorilor cu mai puţină experienţă în domeniu o imagine oarecum deformată în ceea ce priveşte 
această problematică. În plus, multe din referinţele clasice pentru studiul regionalismului economic 
lipsesc, fiind preferate analize secundare mai puţin cunoscute sau valoroase. Aproape aceleaşi deficienţe 
le are şi capitolul 8 semnat de Ludo Cuyvers et al., care discută despre cooperarea monetară în contextul 
dezvoltării actuale a proceselor regionale. Totuşi, cele două contribuţii pot fi utilizate ca puncte de 
pornire pentru aprofundarea chestiunilor legate de posibilitatea realizării uniunilor monetare.  

Într-o a doua parte teoretică, volumul propune, pe lângă articolul lui Cuyvers et al., trei analize 
ale unor concepte fundamentale pentru regionalismul contemporan. Fredrik Söderbaum tratează 
legătura dintre procesele ce au loc între macroregiuni (regiuni supranaţionale) şi microregiuni (regiuni 
subnaţionale), fiind interesat în special de limitările teoretice prezente frecvent în analiza unor 
fenomene atât de complexe. În capitolul următor, Elzbieta Stadtmüller se opreşte asupra legăturii 
dintre regionalismul contemporan şi actualele provocări de securitate, arătând că implicarea eficientă 
a organizaţiilor regionale în managementul conflictelor depinde de gradul de implicare a statelor 
membre, de împărtăşirea unor interese şi valori comune, de capacităţile instituţionale şi financiare ale 
organizaţiilor şi statelor membre, dar şi de legitimitatea intervenţiei. În ultimul capitol al acestei 
secţiuni, Nikki Slocum şi Luk Van Langenhove încearcă să abordeze poate cel mai controversat 
concept major din disciplină – identitatea regională. Cea mai importantă concluzie a cercetării lor este 
aceea că în cazurile în care identităţile se află în conflict, acestea pot fi o sursă majoră pentru terorism 
şi chiar lupte armate. 

A treia parte a colecţiei conţine exclusiv studii de caz, dedicate, în ordine, Asiei, Africii, 
Orientului Mijlociu, relaţiilor dintre cele două Americi, Europei, Chinei şi zonei Oceanului Indian. 
Modul în care aceste cazuri au fost delimitate reflectă într-o oarecare măsură viziunea dominantă în 
studiile regionale influenţate de conceptul neo-marxian de hegemonie al lui Robert Cox, potrivit 
căreia lumea contemporană este împărţită în câteva zone majore de hegemonie. 

În acelaşi timp, această abordare demonstrează că actualmente nu există un model dominant de 
regionalism, ceea ce concordă cu observaţiile teoretice din prima parte a lucrării. Aşa de pildă analiza 
organizaţiilor regionale din Asia arată că regionalismul facilitează integrarea în economia mondială a 
statelor membre. În schimb, cazul african sugerează faptul că, în condiţiile în care instabilitatea 
regională şi conflictele etnice sunt foarte pregnante, regionalismul nu este suficient pentru a 
contracara marginalizarea economică şi politică. Într-o oarecare măsură, acest lucru este confirmat de 
exemple din Orientul Mijlociu şi zona Oceanului Indian. Potrivit autorilor respectivelor capitole, 
mişcările pan-arabe împiedică parţial consolidarea organizaţiilor regionale din Orientul Mijlociu, în 
timp ce conflictul dintre India şi Pakistan blochează orice formă consistentă de cooperare în regiune. 
În fine, organizaţiile de cooperare regională din Europa, cele două Americi şi China ilustrează 
existenţa atât a regionalismului defensiv, cât şi a celui ofensiv, strategia aleasă fiind aproape 
întotdeauna dictată de puterea economică şi politică a statelor din regiune. 

Faţă de lucrări similare ce au apărut în ultimii cinci ani, această colecţie de articole reprezintă 
o continuare clară a proiectelor UNU şi a agendei NRA, fără însă să reuşească să contribuie în mod 
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semnificativ la dezvoltarea acestei abordări sau la transformarea ei într-un corpus teoretic consistent, 
altfel decât prin actualizarea unor informaţii şi a studiilor de caz. Totuşi, există câteva articolele cu 
mare potenţial de a deveni referinţe clasice în disciplină pentru următorii ani, în special cele semnate 
de experimentaţii Fawcett, Hurrell, Söderbaum şi Hettne.  

Luciana-Alexandra Ghica 

GIOVANNA ANGELINI, L’ultimo Mazzini. Un pensiero per l’azione, Milano, 
2008, 230 p. 

Sub titlul Ultimul Mazzini. O gândire pentru acţiune, Giovanna Angelini propune o 
convingătoare lectură critică a producţiei jurnalistice a Genovezului, desfăşurate în periodicul „La 
Roma del Popolo” în anii finali ai existenţei sale (1871–1872). 

Instrument esenţial în formarea şi orientare opiniei, jurnalismul a fost identificat de marele 
conspirator-educator, încă de la începutul exilului elvetic, cu un „sacerdoţiu moral” în măsură să facă 
populare principii prin mesajele despre credinţă, despre entuziasm, despre viitor, adresate unei 
societăţi sceptice şi reci, dedate prezentului, materiei şi calculului. 

În coerentă sintonie cu gândirea sa pentru acţiune, Apostolul a unit elaborării ideale a propriei 
filosofii angajamentul traducerii ei în realitatea operantă. 

Noua iniţiativă editorială era menită să se dezvolte exclusiv în sfera principiilor, cu intenţia de 
a trasa directivele unui program de reformă a ordinii politico-sociale a Italiei, indicând posterităţii în 
ce consta acel proces de reînnoire destinat conjugării Risorgimento-ului italian şi Risorgimento-ului 
european, într-o transformare din temelii a Bătrânului Continent. 

Cele 56 de numere ale săptămânalului „La Roma del Popolo”, restituite integral în anexa cărţii, 
reprezintă o summa a gândirii politice mazziniene, un compendiu al concepţiei axiologice-prescriptive 
a democraţiei republicane şi totodată un testament intelectual. Programul periodicului, publicat la  
9 februarie 1871, amintea explicit simbolica experienţă a Republicii Romane de la 1849 într-o sinteză 
a principiilor directoare şi a ideilor-forţă ale mazzinianismului, fundamente ale platformei proprii şi 
ale parcursului de străbătut către ţinta unei democraţii republicane superioare a tuturor cetăţenilor şi 
popoarelor cu credinţă într-un viitor comun mai bun: o retrimitere la emblematica scriere propozitivă 
din 1835, Foi et Avenir, retipărită la Paris în 1850, când au avut oportunitatea să o cunoască şi exilaţii 
români. Soluţia problemei politico-instituţionale era indicată ca ţel major, pas determinant la care nu 
se putea renunţa întrucât de el depindea atât perspectiva creşterii Italiei, cât şi reînnoirea europeană. 

În pasaje exemplare, Mazzini dă răspunsuri valide multora dintre problemele ce alimentează 
recenta dezbatere istoriografică asupra republicanismului, a raporturilor sale cu liberalismul, 
liberismul şi constituţionalismul, a concepţiei libertăţii şi a spaţiului pe care revendicările de egalitate 
economică şi socială îl ocupă pe scara valorilor republicane. 

Teme-cheie ca asociaţionismul, organizarea muncii şi a statului, cu articularea puterilor sale, 
conjugarea intereselor individuale şi colective, sunt surprinzător de iluminant pătrunse, nelimitându-se la 
repropunerea de reflecţii formulate cândva, ca un fel de compendiu al doctrinei republicane 
contrapuse polemic Internaţionalei, ci îmbogăţind nucleul gândirii cu acute, importante observaţii 
dictate de noua conjunctură naţională şi internaţională, inclusiv cu elemente inedite care îndreptăţesc 
pe deplin recuperarea integrală a ultimei bătălii jurnalistice mazziniene. 

Precipitarea evenimentelor, irupţia în scenă a teoriilor comuniste, rapida îngroşare a rândurilor 
Internaţionalei, care privea la experienţa Comunei pariziene ca la un model de revoluţie a claselor 
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muncitoare, consolidează decizia lui Mazzini de a conferi paradigmei sale republicane dimensiunile 
politice, economice şi sociale indispensabile configurării ei ca alternativă valabilă în raport cu 
soluţiile inacceptabile avansate de internaţionalism în versiunile sale marxistă şi anarhistă. 

În contrapoziţie cu învăţămintele Internaţionalei, care limita perspectiva emancipării claselor 
muncitoare la îngusta dimensiune economică, percepţia mazziniană a republicanismului şi a ethosului 
republican nu se mărgineşte la revelarea sociabilităţii naturale a omului zóon politikón, ci se deschide într-o 
viziune etică a raporturilor sociale, chemate să facă operant principiul asocierii în interiorul comunei, al 
naţiunii, al Alianţei Naţiunilor, pentru a transforma şi schimba progresiv în mai bine umanitatea. 

Mazzini identifică astfel în experienţa asociativă, în implicarea omului în spaţiul public, 
condiţia sine qua non a procesului său de creştere, de perfecţionare de sine ca om şi cetăţean, dotat cu 
drepturi inalienabile cucerite prin împlinirea unor datorii inderogabile. 

Scopul este recuperarea valorii acelei politikè philía, a concordiei între cetăţeni care împărtăşesc 
aceeaşi experienţă a asocierii. În acelaşi timp se dă un răspuns şi exigenţelor mai profunde ale individului, 
permiţându-i o viaţă calitativ mai bună sub profil etic şi social ca şi pe plan „economic”. În ansamblul unei 
asemenea teorii a primatului datoriei faţă de drepturi, formulată în scrierea mazziniană sistematică de cea 
mai profundă angajare, Datoriile omului, se încadrează şi rolul fundamental încredinţat religiei. Asocierea 
devenea instrumentul destinat să realizeze sinteza între drepturi şi datorii, nevoi materiale şi necesităţi 
spirituale, promovând evoluţia generală a societăţii către forme de convieţuire tot mai evoluate şi echitabile 
şi imprimând accelerarea acelei „mişcări ascendente şi providenţiale a oamenilor Muncii”, ce nu putea fi 
lăsată unor deterministe, paralizante aşteptări, ci reclama o încărcătură voluntaristă constantă, o angajare 
activă, bine ţintită. A pregăti cetăţeni pentru viaţa republicii de mâine, fără a pierde din vedere ţinta mai 
vastă a unei confederaţii republicane europene, indispensabilă garantării păcii, nu însemna a impune un 
mod de vedere exclusivist. 

Ca un veritabil om de stat de marcă, Mazzini subliniază vastitatea şi ponderea unui astfel de 
proiect şi ce comportă el în materie de efort, de voinţă, de credinţă, de coerenţă între gândire şi 
acţiune. „Pentru a întemeia Republica, se cer … republicani şi virtuţi republicane.” Valorile intrinseci 
concepţiei mazziniene a republicanismului începeau de la libertate, în toate valenţele ei poliedrice, 
continuând cu egalitatea, care – spre a nu se epuiza într-o dimensiune pur formală – cerea intervenţia 
statului. În mod analog, trebuia plecat de la justiţia socială, chemată să lege într-un raport proporţional 
proprietatea şi munca, până la realizarea acelei concordii între cetăţeni, popoare şi naţiuni pe care 
niciun sistem liberal, prea aplecat egoistei apărări a unor interese diverse, adesea contrastante, n-a fost 
în măsură să o garanteze. 

Sentimentul fraternităţii şi al consecventei armonii de intenţii, odată devenit liantul care uneşte 
cetăţenii, amplificându-se de la cel mai elementar nivel interpersonal la dimensiunea naţională şi 
supranaţională, ar fi permis depăşirea logicii egoiste a statului de drept, reconstruit pe baze solidariste 
între indivizi şi popoare. Republica socială a lui Mazzini nu se epuiza într-o formă de guvern opusă 
detestatei monarhii, ci devenea premisa necesară a solidarităţii naţionale şi internaţionale, a realizării 
concordiei – virtute republicană – funcţională în ulterioare ţinte precum amiciţia şi pacea între popoare. 
Doctrina sa politică privea statornic înspre acel viitor în care se situau curajul şi indispensabilitatea 
cuceririi – de realizat în beneficiul tuturor – a unui modus vivendi al întregii umanităţi. 

Din remarcabila reconstrucţie oferită de cercetătoarea afirmată a republicanismului rezultă cu 
deplină evidenţă extraordinara actualitate a grandiosului proiect mazzinian de a construi o vastă, fecundă 
democraţie republicană, capabilă să se măsoare atât cu socialismul marxist, cât şi cu liberalismul, liberismul 
şi constituţionalismul, o gândire pentru acţiune încă insuficient aprofundată de istoriografie, de repropus 
recitirii şi studierii pentru a face mai eficace exigenţele egalităţii şi a valoriza solidaritatea, printr-o 
accentuare a sentimentului datoriei şi o virtuoasă participare civilă la viaţa publică. 

Ştefan Delureanu 
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ENZO GUALTIERO BARGIACCHI, A Bridge across Two Cultures. Ippolito 
Desideri S.J. (1684–1733), a Brief Biography, Istituto Geografico Militare, 
Firenze, 2008, 62 p. 

Considerat, datorită geografiei sale speciale şi aparentei izolări seculare faţă de exterior, un 
tărâm impenetrabil şi misterios, Tibetul a fost strâns legat de soarta popoarelor asiatice vecine (în 
principal China, Mongolia şi Nepal), devenind treptat, mai ales în epoca dominaţiei occidentale în 
Extremul Orient, ţinta unor misiuni comerciale, politice sau religioase europene. În acest context se 
situează şi prezenţa misionarilor iezuiţi în Tibet, atestată din 1624, an în care soseşte preotul 
portughez Antonio d’Andrade (1580–1634), după ce trecuse prin India şi Ladakh. Considerat primul 
european care a traversat lanţul munţilor Himalaya, el a fondat atunci o mică misiune ce avea să fie 
întreruptă în 1640 din cauza unui război local. 

Enzo Gualtiero Bargiacchi, deja cunoscut specialiştilor, mai ales celor pasionaţi de călătorii şi 
misionarii europeni în Orient, prin contribuţii importante la cercetările asupra lui Desideri (amintim 
doar recentele volume Ippolito Desideri S.J. alla scoperta del Tibet e del buddhismo, 2006 şi Ippolito 
Desideri S.J. Opere e bibliografia, 2007), aduce prin acest mic volum o nouă contribuţie, destinată 
atât comunităţii ştiinţifice internaţionale, cât şi publicului larg. 

Tipărit anul trecut, fasciculul cuprinde o scurtă biografie a lui Ippolito Desideri. Cititorii 
anglofoni au astfel la dispoziţie un instrument nou, practic şi uşor de parcurs, pentru reconstruirea unei 
biografii şi a unui context istoric extrem de interesante atât din perspectiva misiologiei, cât şi din cea a 
dialogului între religii şi culturi diferite. De altfel, principalul atu al lucrării de faţă constă în faptul că, în 
pofida dimensiunilor ei restrânse, ea a fost condusă cu rigoarea metodologică a celui care a consultat 
sursele primare, astfel încât avem înainte atât portretul uman, intelectual şi religios al protagonistului 
toscan, cât şi contextul istoric al activităţii de misionar a acestuia; context care priveşte şi delicata 
problemă a raporturilor dintre capucini şi iezuiţi, asupra căreia de altfel se şi concentrează deseori 
Bargiacchi, tocmai pentru a ne ajuta să înţelegem aventura umană şi spirituală a lui Desideri. 

Născut la Pistoia în 20 decembrie 1684, Ippolito Desideri intră în 1700, la Roma, în Compania 
lui Isus, studiind în deja prestigiosul Colegiu Roman. Generalul Ordinului iezuit de atunci, părintele 
M. Tamburini, l-a ales pe Desideri, datorită abilităţilor sale filosofice, calităţilor morale şi ardorii 
pentru mântuirea semenilor, pentru a fi trimis ca misionar în Tibet. La acea vreme, Orientul Îndepărtat 
(India, China şi Japonia) fusese deja descoperit de Ordinul iezuit, care crease chiar misiuni importante 
şi apreciate de autorităţile şi populaţiile locale, datorită sensibilităţii şi respectului faţă de culturile şi 
cutumele autohtone. În secolul precedent, deşi tentativele Companiei de a se înrădăcina în puţin 
cunoscutul şi exploratul Tibet nu fuseseră fructuoase, relatările asiatice ale unor Francisco Xavier, 
Matteo Ricci sau Daniello Bartoli, cunoscute în Europa datorită noilor mijloace de circulaţie a 
scrierilor create de tipărituri, şi-au exercitat fascinaţia asupra tânărului Desideri. Entuziast, acesta 
pornea de la Roma spre îndepărtata destinaţie asiatică, via Lisabona (de unde misionarii iezuiţi 
primeau patronajul formal al regelui Portugaliei), în septembrie 1702. După o călătorie aventuroasă 
de-a lungul coastelor Africii şi după parcurgerea Indiei, în compania iezuitului portughez Manuel 
Freyre, de la Goa – „Roma Orientului” de atunci – spre Nord-Vest, traversând apoi, cu enorme 
dificultăţi, lanţul himalayan prin Kashmir şi Ladakh, urmând cursul fluviului Indus şi străbătând 
extenuantele pustietăţi muntoase ale Tibetului Occidental, Desideri ajungea la Lhasa trei ani şi 
jumătate mai târziu, în martie 1716. Primit favorabil de autorităţile civile şi religioase locale, 
misionarul şi-a putut exprima în mod liber ideile şi practicile sale religioase, chiar dacă tibetanii nu 
erau de acord cu unicitatea mântuirii creştine, rămânând dimpotrivă convinşi că fiecare om se poate 
salva prin propria tradiţie. Misionarul italian s-a deprins foarte bine cu limba tibetană (după ce, în 
decursul voiajului său indian, se familiarizase cu persana), aprofundând doctrinele buddhiste, pe care 
le-a descris şi discutat în cinci cărţi scrise direct în tibetană. 



 Note şi recenzii 6 

 

586 

Munca avea însă să-i fie brusc întreruptă când Congregaţia De Propaganda Fide a încredinţat 
misiunea tibetană Ordinului rival al capucinilor. După cinci ani petrecuţi în Tibet, Desideri a părăsit 
cu grea inimă „acoperişul lumii”, la sfârşitul lui 1721, coborând spre Nepal şi apoi la Patna, de unde 
ar fi trebuit, teoretic, să plece spre Goa pentru a lua calea Europei. Dar alte considerente şi exigenţe  
l-au dus la Agra, unde a putut din nou să-şi întâlnească confraţii iezuiţi, la Delhi şi apoi la Pondichéry, 
pe lângă misiunea franceză. La capătul acestor cinci ani petrecuţi în India, Desideri s-a îmbarcat 
pentru Europa în ianuarie 1727, ajungând, după un extenuant voiaj de şase luni, în Bretania. După 
traversarea Franţei spre Italia şi o scurtă şedere în Pistoia şi Florenţa, misionarul toscan a pus piciorul 
în Cetatea Eternă în 23 ianuarie 1728, la cincisprezece ani de la plecarea sa în misiune. Din păcate 
pentru el, revenirea la Roma n-a avut sorţi prea fericiţi. Ordinul iezuit se găsea într-o situaţie dificilă, 
ca urmare a chestiunii riturilor orientale, iar speranţa sa de reîntoarcere în Tibet avea să fie curând 
spulberată. Mai mult, îi fu chiar interzis să-şi publice Relatarea (faimoasa Relazione), pregătită deja 
pentru tipar, sau să discute chestiuni legate de misiunea sa. Încercat trupeşte de călătoriile de-a lungul 
mărilor şi slăbit sufleteşte din cauza acestor multiple eşecuri, Ippolito Desideri murea în singurătate la 
13 aprilie 1733, lăsând în urmă scrierile-i inedite. 

Din păcate, nu numai preţioasa Relatare a misionarului italian – bogată în observaţii istorice, 
geografice, antropologice, dar şi în descrieri privind cultura, filosofia şi religia tibetanilor –, ci şi 
celelalte scrieri ale acestuia au rămas uitate în arhive timp de câteva secole. Importanţa lor a fost 
scoasă în evidenţă de-abia în secolul trecut, odată cu editarea şi studierea lor, mai ales în mediul 
ştiinţific italian. Viaţa şi opera lui Desideri încep însă să capete, aşa cum îndeamnă şi noua biografie a 
lui Bargiacchi, importanţa cuvenită, mai ales pentru istoria misiunilor creştine în Asia, pentru istoria 
Tibetului şi pentru dialogul interreligios, atât de actual azi. 

Horia Corneliu Cicortaş 

ANNA EVA BUDURA, Diplomaţia chineză – premise istorice şi spirituale, Edit. 
Top Form, Bucureşti, 2008, 354 p.  

Recenta apariţie editorială, semnată de cunoscutul istoric şi sinolog doamna Anna Eva Budura, 
constituie o incitantă şi utilă lectură despre lumea chineză, la noi prea puţin cunoscută în multitudinea 
aspectelor ei, şi totodată o completare binevenită la Triumful dragonului. China în cel de-al Doilea 
Război Mondial, lucrare publicată de aceeaşi autoare în anul 2007. Cartea, care apare sub egida 
Centrului de Studii Eurasiatice al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, este materializarea, într-o 
formă mult dezvoltată şi îmbogăţită, a unui curs universitar şi urmarea interesului auditorilor în 
legătură cu istoria şi civilizaţia chineză. Specialistă a istoriei şi culturii chineze, cunoscute 
îndeaproape întâi ca student şi apoi timp de peste două decenii ca diplomat la Beijing, doamna 
Budura ne facilitează prin acest volum, aşa cum precizează de altfel în Argument, „deschiderea spre 
această mare civilizaţie a lumii, înfloritoare în Antichitate şi aflată în plină efervescenţă creatoare în 
zilele noastre” (p. 16), ne ajută să înţelegem specificul lumii chineze, mentalitatea locuitorilor, modul 
lor de gândire, să ne explicăm relaţiile cu lumea din afara spaţiului chinez şi asiatic.  

Lucrarea este structurată în şapte capitole, precedate de un Cuvânt înainte, semnat de E.S. 
domnul Lin Zengwen, ambasadorul Republicii Populare Chineze la Bucureşti, de Prefaţă şi Argument 
şi completate de anexe, cronologie, bibliografie şi indice de nume, persoane şi localităţi. În ordonarea 
capitolelor autoarea a pornit de la premisa că pentru o înţelegere mai corectă a realităţilor şi 
specificităţii Chinei şi locuitorilor ei, „a procesului de formare a personalităţii naţiunii huaxia, 
distinctă ca popor” (p. 16), trebuie cunoscute în primul rând câteva date actuale privind aşezarea 
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geografică, relieful, locuitorii, resursele naturale, împărţirea administrativă, provinciile ţării, dar şi 
regiunile specifice unde în prezent se aplică principiul „o ţară, două sisteme” (capitolul I). Cea mai 
mare parte a cărţii este închinată procesului de formare a naţiunii huaxia şi evoluţiei relaţiilor cu alte 
popoare şi naţiuni, sedentarizarea neamurilor huaxia din multitudinea de triburi ce populau cândva 
cea mai mare parte a malurilor fluviului Galben fiind considerată momentul decisiv în abordarea 
relaţiilor cu lumea nomadă. Apariţia treptată a formelor incipiente de guvernare, instituirea şi 
clarificarea preceptelor morale şi de conduită în cadrul comunităţii aveau să influenţeze relaţiile cu 
lumea din afara neamului huaxia. Fără a exclude rezolvarea diferendelor pe calea armelor, se căuta 
iniţial stingerea lor prin alte mijloace decât războiul. Primele două dinastii – Xia şi Shang – care au 
condus China cca 1.000 de ani (2070 î. Ch. – 1064 î. Ch.) au însemnat şi afirmarea celei dintâi 
organizaţii statale, în care regele, deşi deţinea principalele funcţii, îşi exercita prerogativele prin 
intermediul nobilimii de clan (p. 41).  

Maturizarea naţiunii huaxia chineză a fost rezultatul câtorva sute de ani (secolele III î. Ch. – 
VI după Ch.) de acumulări, de realizări, dar şi de eşecuri şi lupte cu vecinii şi triburile nomade din 
centrul şi răsăritul Asiei. Toate acestea au pregătit epoca de glorie a statului chinez din timpul 
dinastiilor Tang şi Song (secolele VII–XIII), care a însemnat afirmarea Chinei ca mare putere, 
deschiderea şi diversificarea contactelor cu ţările Asiei de Est şi Sud-Est, dar şi importante realizări în 
domeniul ştiinţei şi tehnicii. În timpul dinastiei Song, cele trei mari descoperiri chineze: tiparul, 
busola şi praful de puşcă au căpătat adevărata întrebuinţare şi răspândire, iar prin intermediul perşilor 
şi arabilor ele aveau să ajungă şi în Europa. Desăvârşirea procesului de formare a naţiunii huaxia 
chineză şi deschiderea spre lume s-au făcut în secolele XIII–XIX. O etapă distinctă este cea a 
dinastiei Yuan (1279–1368), „probabil cea mai sângeroasă perioadă din istoria Chinei”, dar şi „cea de 
a treia etapă a formării naţiunii chineze, în care, cu precădere pe calea cuceririlor militare, dar şi pe 
cale paşnică, etnii, popoare şi neamuri din afara zonelor locuite de naţiunea han au fost atrase şi 
asimilate în sfera culturii han şi incluse în marea naţiune chineză” (p. 79). Rând pe rând, împăraţii 
dinastiilor Ming (1368–1644) şi Qing (1644–1911) au lărgit contactele cu cei din afara graniţelor 
imperiului şi au început să privească cu mai mult interes lumea europeană. O atenţie deosebită este 
acordată relaţiilor Chinei cu Rusia şi Anglia, prima dovedindu-se din secolul al XVII-lea din ce în ce 
mai interesată de centrul Asiei. Trimişii ţarului, printre care şi spătarul Nicolae Milescu, sosit la 
Beijing în 1676, nu au reuşit să aducă pacea. Semnarea tratatului de la Nercinsk din 1689 a 
reglementat pentru un timp raportul de forţe în zonă şi a consemnat şi prima graniţă trasată de China 
cu o ţară vecină. Secolul al XIX-lea a însemnat o prezenţă activă şi dinamică a Marii Britanii pe 
coastele răsăritene ale Asiei. Modernizarea statului s-a făcut între anii 1912–1949, când prezenţa la 
diferitele manifestări internaţionale, semnarea de acorduri şi tratate cu diferite state, dar mai ales 
calitatea de membru al Ligii Naţiunilor dovedesc paşii făcuţi de China pe calea deschiderii, a 
implicării ei în politica şi diplomaţia lumii. 

Meritul incontestabil al autoarei este încercarea reuşită de a defini şi traduce pe înţelesul 
cititorului sistemul chaogong, adică sistemul tributar de tip chinezesc, de a explica în ce a constat şi 
cum s-a manifestat acesta de-a lungul veacurilor. Bazat pe principiul să-i tratăm pe toţi cu aceeaşi 
generozitate, sistemul chaogong excludea amestecul în problemele interne ale statelor închinate, ca şi 
impunerea cu forţa a culturii şi limbii chineze. Ţările şi popoarele închinate trebuiau numai să 
prezinte periodic curţii imperiale daruri şi omagii ca dovadă a respectului pe care îl purtau instituţiei 
imperiale huaxia chineză şi exponentului ei – Fiul Cerului. Conform ideologiei confucianiste, scopul 
principal al împăraţilor chinezi era un stat bine guvernat şi în acest scop erau gata să împărtăşească şi 
altor popoare experienţa lor în schimbul asigurării liniştii la graniţe. Sistemul a funcţionat în relaţiile 
cu state din estul şi sud-estul Asiei şi din Asia Centrală atâta vreme cât contactul cu lumea occidentală 
europeană a lipsit sau era sporadic. Din secolul al XIX-lea, mai cu seamă din a doua jumătate, în 
urma impactului cu lumea europeană, în care primau competiţia şi individul, sistemul tradiţional 
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chinez s-a dovedit neputincios, fără eficacitate, iar în unele privinţe neinspirat. Abia după un secol 
China avea să-şi găsească locul în comunitatea internaţională.  

Volumul este întregit de un excurs în spiritualitatea chineză, autoarea optând în acest caz 
pentru inserarea unui text al profesorului chinez He Qun ce oferă cititorului român o sinteză calificată 
şi cât se poate de pertinentă a lumii spirituale chineze, de la confucianism, la daoism, budism, la 
purtătorii culturii: caligrafia, pictura, literatura şi arhitectura. În sprijinul unei lecturi aplicate şi 
nuanţate, doamna Budura a considerat oportună anexarea unui număr de documente, studii şi articole.  

Diplomaţia chineză – premise istorice şi spirituale constituie fără îndoială o premieră, dar şi 
un imbold pentru cei ce doresc să cunoască mai mult despre istoria unui mare popor şi a unei mari 
civilizaţii a lumii. 

Daniela Buşă 

CLAUDIA CLEJA STOICESCU, Epilog la o legendă, Edit. Maiko, Bucureşti, 
2008, 262 p. 

Culegerea de articole, studii, comunicări şi conferinţe aparţinând unei reale personalităţi a 
muzeografiei româneşti, Claudia Cleja Stoicescu, în acelaşi timp o cercetătoare asiduă a diferitelor 
ramuri ale istoriei şi culturii naţionale şi universale, reuneşte teme de interes, care merg de la 
legendarul meşter Manole, constructor al Mânăstirii Argeşului, şi vizita la Bucureşti a lui 
Rabindranath Tagore, poet al Indiei şi întregii lumi, la prezentarea unor mari instituţii de cultură şi 
artă ale Europei, îndeosebi ale Germaniei, stăruind asupra Muzeului Romano-Germanic din Köln, 
pentru a înfăţişa problemele de conservare şi restaurare a centrelor şi oraşelor istorice, de mare 
actualitate pentru Bucureştiul contemporan şi pentru întreaga ţară. Cercetătoarea relevă tendinţele 
contemporane ale muzeografiei, muzeul ca ambient educativ, întrebându-se într-un studiu din anul 
1991: „Nu mai este necesar un muzeu naţional de istorie?” şi continuând cu îndemnul: „Puterea 
dragostei de neam şi ţară”, transmis într-o conferinţă susţinută la Muzeul Naţional de Istorie a 
României la 24 ianuarie 1995, patetic apel adresat generaţiei actuale. 

Cuprinsul cărţii se împarte în secţiuni bine definite: „Articole, studii”, „Studii de muzeologie”, 
„Comunicări” şi „Conferinţe”, pentru a defini locul, timpul şi mediul în care acestea au fost 
comunicate sau tipărite. Dorinţa autoarei este de a atrage atenţia publicului şi cu deosebire a celor ce 
muncesc şi se preocupă de muzeografia contemporană şi patrimoniul cultural-naţional asupra a ceea 
ce trebuie salvat, îngrijit şi perpetuat, încât să ofere mai bune condiţii generaţiilor viitoare. Practic este 
un fierbinte apel la conservarea şi restaurarea monumentelor istorice şi de artă, dar mai ales la mai 
buna lor cunoaştere prin intermediul muzeelor şi al studiilor de istorie şi muzeografie, făcut de un om 
împătimit, speriat de insuficienţa, chiar indiferenţa unor factori de răspundere ai societăţii româneşti 
contemporane faţă de valoroasa moştenire pe care ne-au transmis-o generaţiile trecute. Frumuseţea şi 
mai ales însemnătatea unor muzee şi monumente se degajă din patetismul cu care sunt descrise 
evenimente şi oameni ce au marcat istoria lumii şi naţională. În acest sens cităm studii precum: André 
Maurois la Bucureşti, O ctitorie a unui domn moldovean la Baden-Baden (fiind vorba de Capela 
Sturdza a Fundaţiei Mihail Sturdza), Piese de orfevrărie transilvană aflate în tezaurul Domului din 
Aachen, studiul Din activitatea doctorilor Demetrios şi Constantin Caracaş la Bucureşti (1784–1828) – 
primii medici comunali ai oraşului şi documentata comunicare Friedrich Engels şi legăturile cu 
socialiştii români reflectate într-o expoziţie omagială la Wupperthal, Germania (oraşul natal al lui 
Engels), în care apar legăturile internaţionale ale socialiştilor români din secolul al XIX-lea. 
Remarcăm bogăţia de informaţii şi semnificaţii în comunicarea Sigmaringen: o privire în timp. 
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Istoricul unei „Case” şi al unui Castel, ţinută la Sinaia, în octombrie 1993, cu prilejul împlinirii a  
110 ani de la inaugurarea Castelului Peleş. 

În încheierea acestor scurte referiri menite a incita la lectura cărţii, trebuie să subliniem 
contribuţiile autoarei la formarea, prin scris şi viu grai, a unui comportament modern în relaţiile cu 
publicul în ceea ce priveşte cunoaşterea muzeistică şi istorică a fiecărui obiect de patrimoniu expus 
vizionării, prin vasta sa experienţă de muzeograf dobândită în două mari instituţii de prestigiu, 
Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti şi Muzeul Naţional de Istorie a României, la 
conducerea Secţiei de relaţii cu publicul. 

Autoarea este absolventă a Facultăţii de Istorie de la Universitatea Bucureşti, unde a 
beneficiat, ca mulţi alţii, de cursurile unor profesori de mare prestigiu, de n-ar fi să amintim decât 
numele lui Emil Condurachi, Andrei Oţetea, Dumitru Almaş, Dumitru Tudor, Dionisie Pippidi, Ion 
Nestor şi Vasile Maciu, a căror exigenţă s-a transmis multor generaţii. 

Fără îndoială, Claudia Cleja Stoicescu se înscrie în suita de străluciţi muzeografi ai secolului 
XX cu importante contribuţii la promovarea muzeografiei în ţară şi în străinătate prin pertinente studii 
legate de popularizarea patrimoniului naţional. 

Cartea Epilog la o legendă constituie, prin conţinutul ei, un model de ataşament faţă de cultura 
naţională şi universală, de instituţiile menite să o propage, dar mai ales arată modul exemplar în care 
trebuie făcută munca în „relaţiile cu publicul”, aşa cum a desfăşurat-o autoarea în cadrul celor două 
mari muzee amintite. 

Gelcu Maksutovici 

SORIN LIVIU DAMEAN, Diplomaţi englezi în România 1866–1880, Edit. 
Universitaria, Craiova, 2008, 200 p. 

Culegerea de documente diplomatice realizată de tânărul, energicul şi neobositul cercetător al 
istoriei moderne a României Sorin Liviu Damean, profesor la Universitatea din Craiova, Diplomaţi 
englezi în România 1866–1880, este o iniţiativă lăudabilă pe tărâmul cunoaşterii raporturilor politico-
diplomatice româno-britanice în a doua jumătate a veacului al XIX-lea. Efortul său, demn de apreciat, 
se înscrie pe calea studiilor, analizelor şi volumelor de documente efectuate şi publicate de istoricii 
Paul Cernovodeanu, Valeriu Stan şi Beatrice Marinescu, foşti cercetători la Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga” din Bucureşti, primii doi din păcate decedaţi. Aceştia nu numai că au scris studii, 
articole şi lucrări de specialitate privind relaţiile româno-britanice la mijlocul şi în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, dar au şi publicat un volum de documente diplomatice engleze în seria 
Documente privind Unirea Principatelor, Corespondenţă diplomatică engleză (1856–1859)1. 

Mergând pe linia deschisă de sus-menţionaţii istorici, Sorin Liviu Damean, cunoscător al 
perioadei domniei lui Carol I, oferă cititorilor un număr de 170 de rapoarte diplomatice ale consulilor 
Marii Britanii la Bucureşti într-o perioadă extrem de zbuciumată şi de tensionată: 1866–1880. Este 
perioada care se deschide cu abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza la 11 februarie 1866 şi înscăunarea 
lui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen la 10 mai 1866, continuă apoi cu primul deceniu de domnie 
a acestui domnitor, 1866–1876, în care sunt decise şi puse în aplicare măsuri clare, concrete, vizând 
înlăturarea suzeranităţii anacronice a Porţii Otomane şi netezirea drumului către proclamarea 
 

1 Documente privind Unirea Principatelor, Corespondenţă diplomatică engleză (1856–1859), 
ed. Valentina Costake, Beatrice Marinescu, Valeriu Stan, cu colab. Mircea Paicu, Sanda Racoviceanu, 
Bucureşti, 1984. 
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independenţei naţionale, sfârşind cu perioada 1877–1880, destul de dramatică, tensionată însă 
glorioasă pentru istoria noastră modernă, constând în proclamarea independenţei de stat, consfinţirea 
ei cu armele în cursul războiului ruso-româno-turc din 1877–1878, în sfârşit lupta diplomatică care a 
continuat înfruntarea militară şi care a avut drept scop recunoaşterea internaţională a independenţei 
României (1878–1880).  

În tot acest interval de timp, Marea Britanie, incontestabil o mare putere, atât continentală, cât 
şi colonială, a făcut parte din rândul celor şapte puteri garante, alături de Franţa, Rusia, Prusia (apoi 
Germania), Austria (apoi Austro-Ungaria), Italia şi Imperiul Otoman. Pe eşichierul politico-militar 
european se vor produce în intervalul de timp tratat, 1866–1880, mutaţii decisive, care vor antrena 
modificări teritoriale, dar şi în rândul sferelor de influenţă: Italia şi Germania îşi vor realiza propriile 
state naţionale, Prusia cancelarului Bismarck, făptuitoare a Germaniei unificate, va dobândi o poziţie 
de lider european, în timp ce Franţa, cândva arbitru european, şi Austria, nevoită să realizeze 
dualismul de compromis cu Ungaria, ambele state înfrânte în mod umilitor de Prusia, vor intra într-un 
con de umbră. Rusia ţarului Alexandru al II-lea, neuitând umilinţa suferită în Războiul Crimeii, va 
aştepta, răbdătoare, momentul revanşei, iar în cadrul „Chestiunii Orientale” nu îşi va modifica cu 
nimic optica tradiţională, vizând ocuparea Constantinopolului şi a celor două strâmtori strategice, 
Bosforul şi Dardanelele, şi rezolvarea definitivă a acestei probleme în favoarea ei. 

Nici Regatul Unit nu şi-o va modifica pe a sa, de protector al integrităţii teritoriale a Imperiului 
Otoman. Această politică orientală, prezentă în anii revoluţiei de la 1848 şi în momentul Unirii 
Principatelor, va continua să fie menţinută, cu constanţă şi fidelitate, de Regatul Unit al reginei Victoria 
şi în perioada imediat următoare, 1866–1878. În plan strategic, era o politică vigilentă, justificată şi 
foarte bine motivată: asigurând menţinerea teritorială a Imperiului Otoman, Marea Britanie vedea astfel 
barată calea de penetrare a Rusiei ţariste în Asia şi în India, „perla coroanei britanice”, în speţă. Din 
păcate, în crearea unui stat românesc, unitar şi independent, la Dunăre, în vecinătatea Imperiului 
Otoman, Anglia a văzut un debuşeu ideal de penetrare şi străpungere a influenţei ruseşti. Aşadar, numai 
şi numai sub acest unghi, aşa cum foarte greu şi numai într-un final, după un compromis încheiat cu 
Franţa, Anglia s-a pronunţat la 1857 în favoarea Unirii Principatelor de la 24 ianuarie 1859, tot aşa, în 
deceniul 1866–1876, ea va urmări cu suspiciune şi cu rezerve etapele parcurse de statul şi societatea 
românească în drumul spre independenţă şi deplină suveranitate: recunoaşterea denumirii „România” în 
relaţiile internaţionale, baterea de monede naţionale cu efigia domnitorului Carol şi, în sfârşit, atribuţia 
încheierii de către statul român de tratate şi convenţii cu alte state, pe picior de egalitate şi fără a mai 
solicita şi aştepta avizul puterii suzerane, Poarta Otomană.  

În anii Crizei Orientale (1876–1878) şi războiului ruso-româno-turc (1877–1878), Marea Britanie 
a urmărit atentă evenimentele, guvernul şi clasa politică engleză neimplicându-se în mod vizibil, 
continuând însă să susţină tacit Imperiul Otoman şi manifestând în consecinţă aceleaşi rezerve şi 
ostilitate mascată, latentă, faţă de evenimentele din România. Iar în perioada cuprinsă între Congresul şi 
Tratatul de Pace de la Berlin (1/13 iunie – 1/13 iulie 1878) şi recunoaşterea independenţei României 
(8/20 februarie 1880), Anglia a preferat să se situeze, cu obstinaţie şi îndărătnicie, alături de Germania 
bismarckiană, sacrificându-şi interesele şi avantajele comerciale avute în România, şi să recunoască 
numai într-un târziu statul român independent şi suveran, după satisfacerea de către România a unei 
condiţii umilitoare, care nu figura între stipulaţiile tratatului (răscumpărarea concesiunii căilor ferate de 
la societatea germană falimentară Strousberg, „Afacerea Strousberg”). 

În această perioadă, patru consuli ai Marii Britanii au activat la Bucureşti: John Green, Hussey 
Crespigny Vivian, colonelul Charles Edward Mansfield şi, în sfârşit, William Arthur White, cel din 
urmă fiind ultimul consul general şi totodată primul trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al 
Regatului Unit la Bucureşti, de la 8/20 februarie 1880. Trei diplomaţi de carieră şi un militar-
diplomat, care au furnizat Foreign Office-ului rapoarte detaliate, autorizate, asupra evenimentelor 
trăite, unele chiar de aproape – eyewitnessed – şi care şi-au făcut din plin datoria. Relatarea faptelor  
s-a împletit cu observaţiile şi comentariile lor, în unele cazuri pertinente şi de bun-simţ, în altele 
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deformate, vădit răuvoitoare şi cu parti pris. Oricum, citindu-le ne dăm seama de concizia şi 
profesionalismul cu care au fost redactate, fapt care demonstrează cu claritate poziţia strategică 
ocupată de România în optica Foreign Office-ului, care a trimis aici diplomaţi de carieră, versaţi, 
stilaţi, veritabili profesionişti.  

Evident, este o iniţiativă pentru care domnul Sorin Liviu Damean merită felicitat şi care ar 
trebui, în mod clar, continuată. 

Andrei Alexandru Căpuşan 

FILIP FLORIAN, Zilele regelui, Edit. Polirom, Bucureşti, 2008, 268 p. 

Se pare că asistăm la un revival al romanului de ficţiune istorică. Genul căzuse în desuetudine 
în ultimii 40 de ani pe aproape tot globul, exceptând Statele Unite, unde Gore Vidal a dat la lumină 
capodopere ale genului istoric, iar nenumăraţii autori de literatură western – dintre care menţionăm 
doar câteva nume: Louis L’Amour, Thomas Berger, Evan S. Connell, Terry C. Johnston, Michael 
Blake – au publicat volume ce au entuziasmat generaţii întregi de fani.  

Dar, recent, au apărut la noi mai multe romane ce şi-au plasat acţiunea în timpuri trecute şi 
care, pe lângă eroii principali – de obicei personaje fictive –, au evocat personalităţi concrete, unele 
chiar de primă mărime şi importanţă. Şi, pe lângă aceasta, au recreat, cu mai multă sau mai puţină 
inspiraţie şi talent, un mediu veridic de acţiune pentru acei eroi. Ne referim aici la trei romane ce au 
folosit drept pretext evenimente care au avut repercusiuni asupra istoriei româneşti moderne. Le 
expunem atât în ordinea cronologiei fireşti a faptelor, cât şi în funcţie de reuşita descrierii fundalului 
de epocă, a eroilor şi a credibilităţii intrigii. Este vorba despre Domnişorul Georgie de Beryl 
Bainbridge (Bucureşti, 2007, traducere Cornelia Marinescu), Gambit turcesc de Boris Akunin 
(Bucureşti, 2007, traducere Denisa Fejes) şi Zilele regelui de Filip Florian.  

Dame Beryl (n. 1934), înnobilată în anul 2000 pentru valoarea scrierilor sale, îşi publicase 
romanul în 1998 şi folosise Războiul Crimeii drept cadru de desfăşurare a acţiunii. Dar, cu excepţia 
ultimului capitol, în care descrie, la persoana întâi, o confruntare la baionetă între englezi şi ruşi, 
precum şi activitatea pionierilor fotografiei de front – de unde şi titlul acestuia Zâmbiţi, băieţi, zâmbiţi 
(ca parafrază la unul dintre marşurile britanice populare în epocă, Cheer, Boys, Cheer!), restul cărţii 
este compus din dialoguri şi descrieri atât de străine de anii 1854–1855 încât poţi crede că este vorba 
de un roman de actualitate. Autoarea nu se străduieşte să-şi portretizeze şi localizeze personajele 
astfel încât, prin chip şi vestimentaţie, prin decorul locuinţei şi peisajul străzii, să ne introducă în 
ambianţa victoriană. Myrtle, George, Potter şi Pompey Jones se poartă, simt, gândesc şi vorbesc la fel 
ca oricare dintre contemporanii pe care dame Beryl i-ar întâlni, la finele secolului XX, pe străzile din 
Liverpool-ul natal sau din Londra.  

Mult mai reuşit din acest punct de vedere este Gambit turcesc, publicat tot în 1998, al 
georgianului Akunin (pe numele adevărat Grigori Şkartişvili, aproape coleg de generaţie cu noi,  
n. 1956), care cunoaşte până la detaliu perioada Războiului Oriental din 1877–1878 – Războiul nostru 
de Independenţă – şi-şi poartă cititorii, cu eleganţă şi har memorialistic, din cortul întins în tabăra din 
Bulgaria în restaurantul luxos de la Bucureşti şi de la strălucitul cartier general al ţarului Alexandru al 
II-lea la gara pustie din San Stefano. Stăpânind la perfecţie limbajul presei acelor ani – dovadă a unei 
serioase documentări în arhive şi biblioteci, prin paginile îngălbenite ale jurnalelor europene din 
deceniul al optulea – şi felul de intitulare a fiecărui nou fascicol din romanele de aventuri ale acelei 
vremi, Akunin îşi începe capitolele cu un mic rezumat, câteodată ironic, al acţiunii şi, drept motto, 
alege un citat extins din articole legate de evenimentele de pe front sau din culisele diplomaţiei 
cancelarului Gorceakov sau a premierului britanic, Benjamin Disraeli, conte Beaconsfield. Spre pildă: 
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„Capitolul al şaselea,/ În care Plevna şi Varea sunt supuse asediului/ Die Wiener Zeitung (Viena), 
30 (18) iulie 1877/ Corespondentul nostru ne informează din Şumen (…)”; „Capitolul al 
unsprezecelea,/ În care Varea pătrunde în cele mai înalte sfere ale politicii/ The Times (Londra), 16 
(4) decembrie 1877/ Derby şi Caernarvon ameninţă cu demisia (…)”; „Capitolul al paisprezecelea,/ 
În care Rusia este defăimată şi se aude limba lui Dante/ Informaţia guvernamentală (Sankt 
Petersburg), 9 (21) ianuarie 1878/ … provoacă triste reflecţii (…)” 

Personajele reale sunt bine zugrăvite şi par rodul unei observaţii pe viu: marele duce Nikolai 
Nikolaevici, cu „faţa cabalină încadrată de favoriţi stufoşi” (p. 179), principele Carol (p. 171), 
generalul Ivan Stepanovici Ganeţki (p. 211–212), „ţarul eliberator” Alexandru cu „faimoşii ochi ai 
Romanovilor – pătrunzători, hipnotici şi vizibil bulbucaţi (…) pleoape umflate, favoriţi şi mustăţi 
răsucite aproape cărunte, degete noduroase, de om suferind de gută” (p. 215), cancelarul Gorceakov, 
„un bătrânel uscăţiv, cu ochelari în ramă de aur, cu o feţişoară inteligentă, cu buze subţiri şi ochi de 
gheaţă, care nu lăsau privirile să pătrundă în spatele lor” (p. 214). 

Alţii, care joacă un rol mai însemnat decât apariţia episodică a figurilor înalte ale imperiului şi 
ale armatei, au numele schimbate, precum generalul Mihail Skobelev, numit Sobolev. El corespunde, 
însă, perfect modelului real prin portretul ce-i este schiţat: „un general tânăr, cu ochi albaştri şi veseli 
şi cu o barbă curioasă, dichisită, stufoasă şi pieptănată într-o parte şi-n alta, ca nişte aripi” (p. 37). 

Aceste personaje îşi încrucişează căile şi destinele cu acelea create de literat, cu eroii principali, 
feminista şi nihilista Varvara – sau, familiar, Varea – Suvorova şi agentul secret Erast Fandorin. Dacă cei 
doi se revelează în toată complexitatea lor, nu neapărat slavă, cât europeană – vorbind englezeşte (deşi, 
pe vremea aceea, erau puţini ruşi care cunoşteau această limbă), făcând gimnastică dimineaţa şi citind 
din Lamartine, Schopenhauer şi din cărţi turceşti –, din alte personaje face tipuri ce se încadrează în 
clişeele literaturii de secol XIX: Seamus McLaughlin, corespondentul de presă britanic, irlandez de 
origine, trimis special al periodicului londonez „Daily Post”, poartă melon şi redingotă chiar şi atunci 
când călăreşte, iar în timpul liber joacă şah şi-i seamănă realului Januarius Aloysius MacGahan, 
legendarul reporter de la „Daily News”. Altora le accentuează, spre caricatural, chipul şi caracterul, 
precum spilcuitului şi fanfaronului colonel român de stat major Lucan, ce-şi construise o genealogie 
ilustră, descinzând tocmai din legatul roman Lucan Mauritius Tulla – care, din păcate, se dovedeşte a fi 
unul dintre trădători, descoperit după moartea în duel –, sau căpitanului de husari Zurov, rafinat, 
curtenitor, cartofor şi chefliu, dar foarte curajos şi nesăbuit în bravura sa, fiind un adevărat „erou al 
timpului nostru” de filiaţie directă din Peciorin al lui Lermontov. Bucureştii sunt zugrăviţi, în treacăt, 
prin câteva localuri elegante şi prin viaţa scumpă a capitalei, unde puteau fi găsite cele mai moderne şi 
luxoase articole vestimentare sau cea mai scumpă şampanie. 

În vreme ce acţiunea lui Akunin se desfăşoară alert, în ritm de marş şi, uneori, de vals, cum stă 
bine într-un roman de aventuri, evoluţia acţiunii din Zilele regelui de Filip Florian este trenantă, dar 
foarte bogată în scene şi tablouri variate ce oferă imagini tridimensionale şi sinestezice. 

Bucurescii – chiar aşa a conotat Filip Florian numele capitalei noastre – sunt magistral 
descrişi, cu strălucirea cartierelor elitei şi abjecţia mahalalelor. Autorul este extrem de riguros cu 
reconstituirea decorului – un adevărat scenariu de film cu toate amănuntele necesare personalizării 
locului şi atmosferei. Acţiunea se petrece în răstimp de 15 ani, de la venirea în Principatele Române a 
principelui Carol I – al cărui nume este dat integral, Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig – şi până 
la încoronarea sa ca rege al României independente. Totul pare a se derula în umbra căpitanului de 
dragoni devenit domnitor al unei ţări greu de guvernat, dar, de fapt, acesta trece în umbra personajului 
principal, dentistul Joseph Strauss, invitat de principe să-l urmeze la Bucureşti, unde îşi deschide un 
cabinet, pe Lipscani, ce atunci era stradă germană. Deşi despre colonia germană din Bucureşti nu s-a 
scris prea mult din punct de vedere documentar, Florian o reconstituie cu multă culoare locală şi 
evocă, plin de imediateţe, viaţa de zi cu zi şi preocupările câtorva dintre membrii ei, precum frizerul 
Otto Huer sau brutarul Peter Bykow.  
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La începutul domniei, Strauss este un apropiat al principelui, fiind chiar desemnat a-l însoţi la 
Constantinopol, pentru investitura sultanului. Atunci dentistul îi oferă tânărului Hohenzollern o 
licoare mirifică, produsă din infuzia prafului unei ciuperci otrăvitoare ce avea efecte euforice după 
administrare. Filip Florian îi face domnitorului un portret realist, needulcorat: „Cu ochii lui albaştri şi 
cu nasul coroiat (vulturesc ori acvilin, după părerea unora), cu sprâncene groase, deloc înalt, cu barba 
tăiată scurt şi cu obrajii teşiţi (…)” (p. 51–52). Aici trebuie să atragem atenţia asupra unei 
inadvertenţe: în 1866, prinţul Carol purta favoriţi şi abia în 1869 îşi va lăsa barbă întreagă. La fel, în 
vremea respectivă, în armata română nu existau încă trupele de vânători de munte, despre care se 
vorbeşte că l-au escortat pe Alexandru Ioan I spre graniţă (p. 15). Aceia erau vânători pedeştri, iar cei 
de munte vor fi înfiinţaţi mult mai târziu, în timpul Primului Război Mondial. Tot în acea perioadă, în 
armata otomană nu mai existau de mult timp ieniceri – care fuseseră desfiinţaţi de sultanul Mahmud 
al II-lea, în urma răscoalei crunt reprimate a acestora din 14–15 iunie 1826. Aşa că, în 1866, pericolul 
unei invazii de la sud de Dunăre nu venea de la cei „douăzeci de mii de ieniceri de la Rusciuk”  
(p. 50), ci de la un număr egal de trupe regulate – numite nizamiye – aflate, ce-i drept, sub ordinele 
bravului muşir (mareşal) Omer Paşa.  

Nefiind un roman exclusiv istoric, ci doar de evocare istorică, autorul îşi permite şi unele licenţe 
prezentând ieşirile incognito din palat ale tânărului principe, ajutat de Herr Strauss să-şi rezolve 
problemele intime. În urma acestor escapade, relaţiile dintre cei doi se vor răci până la ruptură, iar, peste 
ani, dentistul va întreţine, din micile sale economii, pe femeia oarbă ce dăduse naştere unui vlăstar 
domnesc nelegitim. Dar această omenie îl va costa destrămarea propriei căsnicii. Întreruperea relaţiilor 
dintre prinţ şi dentist este descrisă în ton liric şi se încheie cu un gest de care asprul şi distantul 
Hohenzollern nu ar fi fost capabil: „L-a rugat să uite ce se cuvenea uitat şi să nu se supere dacă nu va 
mai fi chemat niciodată la palat. A reumplut paharele şi i-a cerut iertare. Au băut. Şi s-au îmbrăţişat.” 
(p. 174). Este ştiut că prinţul nu-şi onora nici măcar miniştrii cu o strângere de mână, ci doar cu 
întinderea unuia sau a două degete, după consideraţia pe care le-o arăta, iar la parade, litografiile şi 
fotografiile din ultimul sfert al veacului sau filmele din 1897 şi 1912 îl arată cum saluta trupele tot cu 
două degete ridicate la cozoroc. Doar când s-a despărţit de secretarul şi bibliotecarul Robert Scheffer şi-a 
dat frâu efluviilor sentimentale şi îi „întinse amândouă mâinile, gest unic la el (…)”1.  

Autorul îşi expune, cu pedanterie, cunoştinţele de genealogie şi de istorie evenimenţială, 
socială şi politică, greu de stăpânit dacă nu au fost studiate, cu temeinicie, tomuri de istorie cu 
orientare spre cea a mentalităţilor, care s-a dezvoltat la noi abia în ultimii 20 de ani, prin volumele 
semnate de Dan Berindei, Ion Bulei, Nicolae Isar şi Alin Ciupală. De asemenea, din lectura atentă a 
Memoriilor Regelui Carol I al României de un martor ocular şi a mai recentului volum Carol I. 
Corespondenţă personală (Bucureşti, 2005, ediţie îngrijită de Sorin Cristescu), autorul a pătruns, cu 
subtilitate, personalitatea domnitorului şi regelui de mai târziu, inserând amănunte ce dau culoare 
momentelor pe care le descrie, precum apelativul glumeţ de „turc” cu care l-a salutat, la opera din 
Berlin, prinţul Carol de Prusia pe proaspăt-alesul domnitor al României (p. 20) sau povestea 
„republicii” de la Ploieşti (p. 195) sau distrugerile produse pe Lipscani de mahalagii „patrioţi” în 
noaptea de 10 martie 1871, când comunitatea germană serba printr-un banchet victoria germană în 
războiul franco-prusian şi încoronarea regelui Prusiei ca împărat al Germaniei (p. 207–209). La acea 
dată, în cavaleria română, ce intervine – tardiv, ce-i drept – pentru a împrăştia zurbagii, nu mai 
existau ulani (lăncieri), aşa cum afirmă autorul (p. 209), aceştia fiind înlocuiţi, încă din 1868, cu trupe 
de cavalerie uşoară, roşiori şi călăraşi. 

Filip Florian reclădeşte epoca în cele mai mici detalii, cu minuţie de bijutier: aspectul străzii, al 
interiorului locuinţei burgheze şi al palatului domnesc, al pieţelor şi târgurilor, al sărbătorilor şi 
 

1 Robert Scheffer, Orient regal. Cinci ani la curtea României, Bucureşti, 1997, p. 180. 
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evenimentelor politice. Abundă descrierile şi enumerările în genul lui Caragiale din Moşii (Tablă de 
materii), însă fără ironia groasă a acestuia; iar aceasta nu numai atunci când cadrul de desfăşurare este 
chiar Târgul Moşilor în ziua vizitei tradiţionale a domnitorului (p. 103–110), unde îl întâlneşte şi pe 
fotograful Curţii, Carol Szathmari, ce făcea o pauză în timpul activităţii febrile din spatele aparatului. 
Maestrul celor patru domnitori anteriori vorbea „o germană curată, dar cu accent de Cluj” (p. 112) şi 
avea „o figură de sturz sătul” (p. 110). De mirare că autorul, în descrierea sa foarte detaliată a 
aspectului exterior, nu menţionează nimic despre micii ochelari de care artistul nu se putea dispensa 
din cauza miopiei sale avansate. Aici se strecoară o regretabilă eroare: în 1868, atât dagherotipia, cât 
şi calotipia erau tehnici fotografice de mult depăşite de metoda colodiului umed. Cum, la fel, era 
prematur la acea dată să se vorbească despre impresionism – în contextul în care principele Carol 
avea „slăbiciune pentru miniaturi, portrete şi peisaje ferite de impresionism” (p. 113) –, când acest 
termen se impune abia în 1874, după ce Claude Monet expune „Impresie. Răsărit de soare”. Dentistul 
Strauss avea acces chiar în atelierul lui Szathmari, unde încerca să afle veşti despre domnitorul pe 
care nu mai avea aprobare să-l vadă; însă acolo nu i se oferă decât ştiri despre vizita unui talentat 
acuarelist, contele maltez Amedeo Preziosi, ale cărui lucrări îl fermecau atât de mult pe Carol I, dar îl 
„usturau, ca sarea presărată pe o rană” pe pictorul Curţii (p. 159). 

Acolo, la Moşi, la declanşarea unei ploi torenţiale, îşi întâlneşte Herr Strauss jumătatea, o 
sârboaică delicată şi cultivată, angajată ca bonă a copiilor baronului Teodor Nicolici de Rudna, 
nepotul cneazului Miloş Obrenovici şi nefericitul tată al lui Milan al II-lea, asasinat la scurt timp după 
înscăunare pe tronul Serbiei, ca şi rudă, prin alianţă, cu frivola Maria Catargi, măritată Obrenovici, 
prietena intimă a lui Cuza (p. 141–143). După pretextul tratării gingiilor Elenei Ducovici, după 
întâlniri şi plimbări inocente prin Bucureşti, aceasta este furată, în chip romantic, din mahalaua 
Udricanilor, spre a-i deveni soţie cu cununie, oficiată într-o marţi (p. 165), pentru a evita scandalul şi 
opoziţia baronului şi stăpânului Hereştilor, ce-şi pierdea astfel devotata dădacă a progeniturilor cu 
sânge albastru, şi, mai ales, a temutului slugoi al acestuia, beţivul Duşan.  

Paralel cu acţiunea realistă a romanului, Florian dezvoltă şi o naraţiune fantastică prin poziţia 
de comper a motanului Siegfried, confidentul dentistului Strauss, şi prin întreruperea discursului cu 
„psalmii” zgâriaţi de acesta, cu ghearele, pe catifeaua galbenă a scaunelor, la fel ca inserturile 
Motanului Murr al lui E.T.A. Hoffmann în manuscrisele stăpânului său. Pisicul cu nume de erou al 
legendelor germane se sacrifică într-o zi istorică, 11 mai 1881, în timpul defilării carelor simbolice ale 
corporaţiilor comerciale în cinstea încoronării primilor regi, călcat în picioarele cailor ce trăgeau 
tortul uriaş al breslei cofetarilor, doar pentru a pecetlui reunirea dintre stăpân şi soţia sa sârboaică  
(p. 266). Totuşi, în acea zi nu a fost, aşa cum pretinde autorul, un „soare blând” (p. 265) ce putea topi 
cremele tortului ucigaş, ce-l tentase pe bietul motan şi-l dusese la pieire, căci o ploaie mocnită 
atenuase mult din strălucirea spectacolului şi diminuase substanţial asistenţa. Această ploaie îi 
împiedicase pe Szathmari şi pe colaboratorii săi, Franz Duschek şi Andreas D. Reiser, să ia fotografii 
bune ale acestui mare eveniment, fapt ce-l nemulţumise deosebit de mult pe rege. 

Contrar lui Akunin care închipuie un dialog viu între personaje, la Florian nu există nici măcar 
un schimb simplu de cuvinte între acestea. În schimb, el îşi invită cititorii într-un panoptic în care se 
înşiră oameni politici şi oameni din popor, militari şi comedianţi de bâlci, doamne elegante şi 
prostituate oarbe şi desculţe, aghiotanţi domneşti şi afacerişti străini, marşande de modă şi bragagii, 
un paşă turc de origine britanică şi un baron sârb cu proprietăţi la noi, concesionari de căi ferate şi 
surugii, măcelari incendiatori şi revoluţionari ploieşteni, bastarzi şi pisici sentimentale. Călătoria sa 
anamnetică printr-un Bucureşti din epoca marilor transformări este recompensantă pentru iubitorii 
literaturii de evocare istorică. 

Adrian-Silvan Ionescu 
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ADRIAN-SILVAN IONESCU, Mişcarea artistică oficială în România secolului al 
XIX-lea, Edit. Noi Media Print, Bucureşti, 2008, 288 p. + il. 

Noua carte a criticului de artă Adrian-Silvan Ionescu, Mişcarea artistică oficială în România 
secolului al XIX-lea, apărută la sfârşitul anului 2008 la Editura Noi Media Print, se constituie într-un 
reper de excelenţă în peisajul cultural al societăţii româneşti a începutului de secol XXI, aflată în 
căutarea pierdutei cadenţe a evenimentelor editoriale de excepţie. 

Autorul, fin cunoscător al artelor şi istoriei secolului al XIX-lea, a realizat o lucrare inedită 
despre dezvoltarea artelor plastice româneşti în secolul împlinirii marilor deziderate naţionale, al 
emancipării şi europenizării societăţii din Principate.  

Ilustraţia volumului, opulentă şi excelent aleasă, se îmbină în mod fericit cu textul cursiv, savuros 
prin citarea unor surse literare ale epocii, bogat în informaţii, viu şi îndemnând la meditaţie conform 
dictonului latin: „deschide cartea şi citeşte ce au gândit alţii, închide cartea şi gândeşte tu însuţi!”.  

Arhitectura lucrării este simplă, la prima vedere, urmărind într-o cronologie firească atingerea 
unor repere ale dezvoltării artelor plastice româneşti împreună cu societatea secolului al XIX-lea, 
aflată în plin şi vivace proces de transformare „din străfunduri” şi de reintegrare în lumea civilizaţiei 
occidental-europene. În contextul modernizării societăţii româneşti, ieşită dintr-un orientalism 
profund ca gândire, dar mult prea lent ca dezvoltare, impus de mai multe decenii de lentoare 
fanariotă, autorul surprinde una dintre caracteristicile de esenţă ale modernizării României: 
transformarea artelor de curte în arte cu destinaţie de consum, de educare a gustului şi simţului artistic 
al unui public numeros, la nivel de masă, concepţie corespunzătoare unei radical diferite abordări a 
rolului mecenatului de către autoritatea politico-administrativă. 

În introducerea lucrării se punctează fără ostentaţie unele tare ale sistemului social al veacului 
al XIX-lea, în care ascensiunea protipendadei româneşti este – din păcate – dureros de asemănătoare, 
peste timp, cu aceea a protipendadei actuale, o societate în care se cheltuieşte mult pe aparenţe 
frivole, „pe dantele şi satinuri de mii de galbeni”, se pierd averi la mesele de joc ale cazinourilor, dar 
nu se dă nimic pentru operele de excelenţă ale artiştilor vremii. 

Autorul surprinde, aproape fotografic, situaţia precară a artiştilor plastici, confruntaţi cu lipsuri 
materiale de tot felul, fără posibilitatea de a expune public, de a se afirma şi mai ales de a-şi vinde 
lucrările. La toate acestea se adaugă o superficialitate semidoctă a celor ce se erijau în supreme instanţe 
de evaluare, a celor ce, fără a pricepe mai nimic din actul artistic, „împărţeau merite şi reputaţii”. 

În capitolul de debut al lucrării, Primii pictori şi formarea gustului artistic al societăţii 
româneşti, autorul marchează atât paşii pe care protipendada Principatelor îi face la începutul 
veacului al XIX-lea pentru adoptarea modei vestic europene, importate odată cu pătrunderea în ţările 
române a influenţelor aduse de ofiţerii ruşi, amatori de artă şi mai ales de imortalizare în falnice 
portrete ce se constituiau în galerii de nobleţe, în răbojuri de ascendenţă nobiliară şi de bun gust, cât şi 
apariţia unei arte diferite de arta ornamentală, specific orientală, pictura de şevalet.  

În mod natural, promotorii acestui nou tip de artă sunt pictorii străini stabiliţi în Principate ca 
urmare a unei fireşti atracţii faţă de posibilităţile de exprimare, fără concurenţă, pe care le aveau  
într-un mediu ce descoperea un alt fel de artă: arta de şevalet, portretul. Pe lângă pictorii de origine 
străină, Töpler, Schoefft, Henri de Mondoville, Miklos Barabás, Anton Chladek, Carol Wahlstein, 
Niccolo Livaditti, pentru a cita numai câţiva din mânuitorii penelului amintiţi în carte, se produce şi o 
trecere a autohtonilor de la plastica artei sacre la pictura de şevalet, cum este cazul zugravului de 
subţire Nicolae Polcovnicul.  

Deveniţi „buni români”, mulţi dintre pictorii străini stabiliţi pe aceste meleaguri vor sluji arta 
nu numai cu penelul, ci şi cu harul lor pedagogic, formând o generaţie de artişti autohtoni, prima 
generaţie de artişti ai României moderne.  
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Respectul social de care artistul începe să se bucure în această perioadă va contribui în egală 
măsură la formarea unei incipiente categorii sociale de artişti plastici în Principate. Aceştia vor 
impulsiona la rândul lor viaţa socială, culturală şi politică românească, fiind promotorii ideilor 
revoluţiei politice şi de gândire din Principate: C. Rosenthal, I. Negulici, C. Lecca, Th. Aman.  

În această epocă apar şi primele monumente de for public a căror influenţă asupra formării 
gustului artistic şi a deprinderii marelui public cu actul artistic este incontestabilă şi definitorie pentru 
prima jumătate a secolului al XIX-lea. 

Capitolul Expoziţia din 1864 şi testarea interesului publicului pentru arte marchează în 
economia lucrării o etapă necesară şi ilustrativă pentru justificarea demersului ştiinţific al autorului. În 
această parte a lucrării este descrisă prima expoziţie oficială iniţiată şi organizată de Ministerul 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, condus la acea vreme de o personalitate a culturii române, Dimitrie 
Bolintineanu, el însuşi puternic atras de artele plastice şi prieten cu marii artişti ai vremii, între care se 
detaşa – printr-o deosebită prestanţă – pictorul Theodor Aman. Iniţiativa lui Bolintineanu s-a dovedit 
a fi una cu mare atracţie pentru public, avid de a cunoaşte arta românească, fapt ce a determinat 
prelungirea cu o lună a expoziţiei.  

Autorul utilizează, pentru a întregi fresca primei iniţiative a statului în domeniul organizării de 
expoziţii, articole critice scrise de profesionişti ai epocii şi, deopotrivă, de vizitatori ai expoziţiei fără 
pregătire în acest domeniu, dar care manifestă un simţ artistic deosebit sau cel puţin o incipientă 
dorinţă de cunoaştere a fenomenului artistic.  

Obiectivitatea şi subiectivitatea opiniilor exprimate sunt surprinse cu pricepere, subtil, de 
Adrian-Silvan Ionescu, care leagă fiecare opinie critică de aspecte ce ţin de preferinţele, educaţia, 
formaţia profesională şi mediul din care provine autorul însemnărilor.  

În acelaşi context este prezentată şi prima mare achiziţie de lucrări, de către stat, imens pas 
înainte al administraţiei menit a încuraja artele plastice şi a forma primele colecţii muzeale ale statului 
român cu opere ale pictorilor contemporani. 

În capitolul Regulamentele Expoziţiei, autorul prezintă prima formă de act juridic ce 
reglementa Expoziţia Artiştilor în Viaţă, purtând semnătura de ratificare a domnitorului Al. I. Cuza, 
document ce vădea trecerea spre o formă instituţionalizată, reglementată juridic a unei manifestări 
artistice ce avea să devină periodică, precum şi regulamentele care au perfecţionat în anii următori 
această manifestare. Comentariile lui Adrian-Silvan Ionescu sunt pertinente şi lasă să se înţeleagă fără 
echivoc că actele juridice de organizare a expoziţiilor erau bazate pe o abordare modernă, de factură 
europeană, a expunerii publice a artiştilor români. Plata biletelor şi gratuităţile oferite invitaţilor, 
sponsorilor, precum şi marelui public, pe categorii de pregătire (studenţi sau artişti), sau în anumite 
zile ale săptămânii, confereau un caracter modern manifestărilor expoziţionale sau, ca să folosim un 
termen avant la lettre, de self-sustainment, de autosusţinere. 

Partea următoare a lucrării este consacrată descrierii evenimentului organizat de stat pe baza 
noului regulament, 1865 – Prima Expoziţie a Artiştilor în Viaţă. Autorul consideră această expoziţie 
ca având o însemnătate excepţională, atât pentru evoluţia artelor plastice româneşti, cât şi pentru 
apariţia şi dezvoltarea unei pieţe de artă în tânăra Românie. Descrierea exponatelor este făcută de 
criticul de artă cu un farmec aparte datorat prezentării nu numai a lucrărilor şi autorilor, ci şi a unor 
aspecte ale negocierilor artist-stat purtate pentru achiziţionarea lucrării din bani publici. Tot acum se 
marchează un alt moment important: donarea unei lucrări de sculptură aparţinând lui Nicolae 
Focşeneanu, care va fi înregistrată ca atare în colecţiile Pinacotecii bucureştene. 

În continuare este prezentată expoziţia eşuată de la Iaşi, din 1866, care – din motive excelent 
surprinse de autorul cărţii (dorinţa de boicotare a Iaşiului de către artiştii din Bucureşti, greutăţile 
financiare generate de închiderea şcolilor de Belle-Arte) – nu a mai avut loc.  

Celei de a doua Expoziţii a Artiştilor în Viaţă, din 1868, îi este consacrată o amplă prezentare, în 
care sunt redate documente ce relevă atât preocuparea autorităţilor pentru dezvoltarea artelor, încurajarea 
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artiştilor şi creşterea colecţiilor statului, cât şi greutăţile insurmontabile pe care le traversau artiştii în 
această perioadă când munca la catedră le era prea puţin recompensată de pensiile minuscule.  

Autorul remarcă şi alte caracteristici importante ale manifestării expoziţionale din 1868, 
anume tonul schimbat al criticii de specialitate, care este acum în general laudativ (chiar şi vocea 
extrem de critică a lui Ange Pechmeja fiind domolită), precum şi vizitarea de către noul domn, Carol 
I, a atelierului maestrului Aman, semn de preţuire deosebită faţă de cel mai titrat artist român al 
vremii. De altfel, aşa după cum se prezintă în următorul capitol, O expoziţie domnească, în vara 
anului 1869 Carol şi-a prezentat propria colecţie de artă, cu scopul de a impulsiona prin exemplul 
personal colecţionarea de artă şi de a arăta protipendadei o parte din preocupările sale culturale, 
alături de respectul pentru artiştii care îi alcătuiau colecţia. 

Capitolul consacrat Expoziţiei din 1870 este unul în care criticul Adrian-Silvan Ionescu îşi 
focalizează atenţia asupra afirmării incontestabile a lui Nicolae Grigorescu, pictor ce devine pentru 
public, după această expoziţie, una dintre cele mai simpatizate personalităţi ale artelor plastice 
româneşti, alături de consacratul Aman. Remarcabil este surprinsă şi frustrarea resimţită de critici de 
talia lui Negruzzi pentru faptul că Iaşiul nu mai intra în vederile Salonului pentru organizarea de 
expoziţii. De altfel, aşa cum se arată în capitolul următor, 1872 – o Expoziţie în familie, o ultimă 
tentativă de a se vernisa o expoziţie naţională la Iaşi, în 1871, avea să eşueze de o asemenea manieră 
încât ideea de a organiza în capitala Moldovei o altă expoziţie a artiştilor în viaţă nu va mai fi reluată 
după acest eşec. 

Începând cu prezentarea Expoziţiei Societăţii Amicilor Bellelor Arte, se deschide o nouă 
perioadă în abordarea de către autorităţi a fenomenului artistic, dominată de personalitatea lui Nicolae 
Grigorescu, o etapă în care apar licitaţiile de tablouri şi vânzarea lucrărilor de artă prin tombolă sau 
loterie. Din această perioadă datează şi strategica retragere a lui Aman de la Expoziţiile Artiştilor în 
Viaţă din anii 1874 şi 1876, excelent surprinsă în carte, motivaţiei evitării lui Grigorescu în 
confruntarea directă în spaţiul public adăugându-i-se motivaţia „încercării” de către Aman a pieţei de 
artă prin expoziţii personale, întreprindere care nu a avut succesul scontat. 

Înfiinţarea Regatului României a creat o comandă de stat pentru pictura cu caracter istoric, 
resuscitată după o îndelungată perioadă de estompare a acestui gen, făcut uitat de evenimentele legate 
de obţinerea independenţei, mult mai actuale şi magistral zugrăvite de pictorii de război, între care 
excela Grigorescu. 

În capitolul Schimbarea de generaţii, Adrian-Silvan Ionescu surprinde cu acurateţe apariţia 
unei noi generaţii de pictori la sfârşitul secolului al XIX-lea, precum şi maturizarea pieţei de artă prin 
constituirea primelor galerii specializate în deschiderea de expoziţii cu vânzare.  

De fapt, întreaga lucrare este subsumată scopului enunţat de autor prin titlu. Fără a ne agresa 
cu idei punctuale şi obsesiv stereotipe, repetitive, despre rolul autorităţilor statului în organizarea unei 
mişcări artistice oficiale în România secolului al XIX-lea, Adrian-Silvan Ionescu prezintă cu fineţe 
implicarea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice în edificarea unui sistem coerent de 
exprimare artistică, în care recompensarea spre încurajare a artiştilor, fie cu medalii şi premii, dar mai 
ales prin organizarea unui program de achiziţii publice, face ca numărul slujitorilor artei şi calitatea 
lor să crească direct proporţional cu transferul de respect şi recunoaştere socială pe care îl primeşte 
breasla în ansamblul ei. 

Susţinut de un aparat critic bogat, în mare parte inedit, utilizat cu măsură, dar pe deplin 
justificat, demersul lui Adrian-Silvan Ionescu, acela de a lumina un aspect mai puţin cunoscut al 
dezvoltării artelor plastice româneşti în secolul al XIX-lea, este pe deplin reuşit. 

Anca Raluca Bratu 
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PETER MOLDOVAN, Pace şi război. 1848–1849 în Transilvania centrală. 
Mişcările revoluţionare şi războiul civil, Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2008, 446 p. 

O cercetare în spiritul lui Cornelius Publius Tacitus – sine ira et studio, quorum causas procul 
habeo – datorată lui Peter Moldovan, efort istoriografic concretizat într-o impresionantă lucrare, nu 
numai ca întindere – să nu uităm că textul se întinde pe parcursul a 446 de pagini! –, ci şi ca densitate 
discursivă, ne trimite, indiscutabil, la unele principii de natură argumentativă, care justifică demersul 
ştiinţific de faţă, aşa cum rezultă din convingătoarea Introducere (p. 13–23), dar şi la provocările 
culturale actuale1. Insuficienta publicare sistematică a documentelor de arhivă; valorificarea ştiinţifică 
superioară a unor surse arhivistice, mai puţin cercetate, cu trimitere directă la evenimentele 
revoluţionare ale anilor 1848–1849 din Transilvania centrală (scaunul secuiesc Mureş şi oraşul liber 
regesc Târgu Mureş, comitatele Târnava şi Turda); completarea datelor cunoscute până acum cu 
informaţii noi, din fondurile arhivistice ale spaţiului geopolitic la care se referă cercetarea (Direcţia 
Judeţeană a Arhivelor Naţionale Mureş – DJANM, aproape 35.000 file document, conservate în 
fonduri administrative, colecţii personale, familiale, ale unor muzee ori biblioteci, în fonduri 
administrative şi judecătoreşti din epoca Provizoratului a Neoabsolutismului austriac); efortul de 
înţelegere a modului în care s-au desfăşurat evenimentele revoluţionare la baza piramidei sociale, în 
Transilvania centrală, cercetarea şi explicarea cauzalităţilor care au conferit o anumită direcţie 
evenimentelor, în raport legic cu situaţia din alte părţi ale Imperiului Habsburgic (Viena şi Budapesta, 
de pildă); abordarea evenimentelor revoluţionare din spaţiul stabilit în congruenţă cu situaţia din 
teritoriile unităţilor administrative învecinate; lipsa de lucrări monografice asupra unor localităţi, 
unităţi administrative-teritoriale ori regiuni din centrul Transilvaniei implicate în acţiunile 
revoluţionare din anii 1848–1849; investigarea evenimentelor din perspectiva celor trei naţionalităţi, 
română, maghiară şi germană, având în vedere şi forma redacţională a surselor arhivistice, respectiv 
istoriografia problemei; absenţa unor lucrări speciale asupra instituţiilor create în timpul acestei 
perioade etc. sunt motive care justifică demersul ştiinţific de acum al istoricului, a cărui familiarizare 
cu izvoarele documentare a fost facilitată de ocupaţia sa actuală, autorul fiind angajat al DJANM.  

Lucrarea beneficiază de o generoasă Prefaţă (p. 9–10) a lui Rudolf Gräf. Plaja argumentativă a 
volumului câştigă în coerenţa discursului istoric, dacă ţinem cont de impresionanta acoperire 
arhivistico-documentară, după cum rezultă din secvenţa Izvoare şi bibliografie selectivă (p. 371–376). 
Avem în vedere, mai ales: Fondul Primăria oraşului Târgu Mureş: Acta Politica; Documente 
privitoare la Revoluţia de la 1848; Protocoalele Magistratului; Fondul Scaunul Mureş; Actele judelui 
suprem regal; Organe revoluţionare; Oficialitatea; Fondul Actele comisarului guvernamental Bethlen 
Janos; Fondul Comitatul Târnava: Acte politico-administrative (DJANM); Secţiunea H 113: Actele 
comisarului regal Vay Miklós; F 245: Actele autorităţilor maghiare transilvănene din 1849. Actele 
comisarilor guvernamentali împuterniciţi; F 247: Actele comisarului guvernamental Berde Mozes 
1849; F 258: Guvernatorul civil şi militar al Transilvaniei. Acte prezidiale; F 259: Guvernatorul civil 
şi militar al Transilvaniei. Acte; R 298: Documente referitoare la mişcările românilor din Transilvania 
de la 1848/49; D 3: Ministerul de Interne. Acte Transilvania; D 293: Comisia de purificare (Magyar 
Országós Levéltar, Budapest); Fondul nr. II 2: Comandamentul Militar General Sibiu (General 
Komando Hermannstadt); Nr. IV 40: Guvernarea civilă şi militară a Transilvaniei (K.K. Civil- und 
Militär Gouvernement für Siebenbürgen); Nr. IV 26: Documente din epoca neoabsolutistă 
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum Levéltára, Budapest). În congruenţă cu aceeaşi bază documentară a 
 

1 Gelu Neamţu, Faţa necunoscută a Revoluţiei române de la 1848–1849 din Transilvania, 
Cluj-Napoca, 2004; Liviu Botezan, Participarea ţărănimii din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş 
la Revoluţie în primăvara anului 1848 pentru desfîinţarea iobăgiei, Cluj-Napoca, 2006. 
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cercetării lui Peter Moldovan remarcăm 11 ediţii de documente, o largă paletă de lucrări generale  
(39 titluri), lucrări speciale (27 poziţii), studii, articole şi periodice. De un real folos pentru aceleaşi 
investigaţii este Lista documentelor (20 în total), selectate de autor din mulţimea pieselor arhivistice 
parcursă, transcrise corect şi interpretate în consecinţă, într-o etapă în care zona documentară a 
Revoluţiei oferă încă surprize2. 

Observaţiile de mai sus asupra paletei documentare a cercetării ne permit o anumită percepţie, 
mai nuanţată socotim asupra binomului pace – război, respectiv mişcări revoluţionare – război civil, 
din perspectiva căruia Peter Moldovan investighează anul revoluţionar 1848–1849 în Transilvania 
centrală, pe parcursul unui discurs istoric echilibrat şi dens, structurat pe şase capitole, inegale ca 
întindere şi ca finalitate istoriografică: 1. Introducere (p. 13–23); 2. Primăvara şi vara anului 
revoluţionar 1848 (p. 25–90); 3. Înfiinţarea gărzilor naţionale sau cetăţeneşti şi a altor organizaţii de 
apărare populare, în cursul anului revoluţionar 1848 (p. 91–146); 4. Războiul civil (p. 147–242);  
5. Cursul evenimentelor revoluţionare în anul 1849 (p. 243–327); 6. Încheierea evenimentelor 
revoluţionare şi debutul unei noi epocii (p. 329–338). Precizăm că demersul ştiinţific de acum se 
încheie cu mai multe judicioase Concluzii (p. 339–343), asupra cărora vom reveni la un moment dat, 
după ce vom dezbate unele aspecte de formă şi de fond ale volumului. Din perspectivă metodologică, 
trebuie avută în vedere şi Cronologia evenimentelor. Anul 1848 (p. 345–350), tipărită şi în limbile 
germană şi maghiară, un amplu rezumat, Béke és háború. Közép-Erdély 1848–1849-ben Forradalmi 
mozgalmak és polgárháború (p. 351–370), pe care l-am fi dorit şi în nemţeşte ori englezeşte, dar şi 
Lista documentelor (p. 377–423). Nu putem omite, pentru utilitatea lor ştiinţifică, cele două indice, 
Indice de nume (p. 425–437) şi Indice de locuri (p. 439–446).  

Discursul istoric al lui Peter Moldovan concretizat în această lucrare prezintă un înalt grad de 
atractivitate ştiinţifică, oricare din capitolele ei le-am parcurge. Alegem, în mod fortuit, Capitolul 2, 
Primăvara şi vara anului revoluţionar 1848, care probează, din primele pagini, o variată paletă 
documentară, având o bibliografie impresionantă, referitoare la evenimentele prerevoluţionare şi 
revoluţionare din comitatele Târnava şi Mureş, fără să fie omis Scaunul Mureş. În acest sens, Peter 
Moldovan urmăreşte, pas cu pas şi în cunoştinţă de cauză: anumite practici feudale, tipice pentru cele 
trei unităţi administrative din Transilvania centrală; efervescenţa politică în Scaunul Mureş; suma 
relaţiilor de natură urbarială, dar şi suita de nelegiuiri de care au fost răspunzătoare autorităţile locale, 
regionale şi centrale; Duminica Tomei la Blaj (30 aprilie 1848); acţiuni de împotrivire a populaţiei; 
participarea unor locuitori din cele trei unităţi administrativ-politice la Marea Adunare Naţională a 
românilor de la Blaj; cauzele îndepărtate şi imediate ale evenimentelor din Luna de Arieş; instituirea 
judecăţii marţiale ori a statariului în centrul Transilvaniei; evenimentele de la Blaj din 3–5 (15–17) 
mai 1848; abrogarea prin lege a relaţiilor urbariale şi consecinţele pe termen îndepărtat ale 
momentului; activismul preoţilor români, ortodocşi şi greco-catolici, raportat la evenimentele 
revoluţionare; conscripţia militară din septembrie 1848 şi câteva acţiuni de împotrivire la adresa ei; 
crearea unor instanţe speciale la Tabla Regească din Târgu Mureş şi consecinţele acestui fapt asupra 
desfăşurării evenimentelor în oraş, dar şi în împrejurimile lui; momentul Florian Micaş etc. 

Din structura binomului pace – război, respectiv mişcări revoluţionare – război civil, cu 
raportare directă la anul 1848–1849 în Transilvania centrală, ne interesează, de data aceasta, din 
perspectiva istoriografică actuală, Capitolul 4, Războiul civil. Dovedind o temeinică stăpânire a 
istoriei-realitate, pe baza valorificării corecte şi raţionale a bibliografiei în limbile română, maghiară 
şi germană, la care se adaugă o cantitate impresionantă de izvoare documentare, conservată în fonduri 
arhivistice din România ori din afara graniţelor ei, Peter Moldovan tratează, la acest capitol al 
demonstraţiei istorice: antecedentele îndepărtate şi apropiate ale războiului civil din Transilvania; 
evenimentele militare în Comitatul Turda pe parcursul războiului civil; aspecte particulare ale 
 

2 Un caz concludent: Documente privind Revoluţia de la 1848 în ţările române, vol. VIII 26 – 
30 iunie 1848, ed. Marghiola Bodor, Ela Cozma, Gelu Neamţu, coord. Gelu Neamţu, Bucureşti, 2007. 
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războiului civil în Comitatul Târnava (Adunarea de la Blaj, 2/14 septembrie 1848: hotărâri şi 
consecinţe; eforturi de reorganizare administrativă a Comitatului; diferite mecanisme ale revoltei); 
acţiuni revoluţionare din Scaunul Mureş şi din Târgu Mureş (septembrie–decembrie 1848); 
evenimentele revoluţionare de stradă din 18 septembrie 1848, la Târgu Mureş; cazul „Zöller”; 
arestarea şi executarea tribunului Vasile Pop din Nazna; „găzduirea” trupelor lui Karl Urban la 
Reghin; prezenţa detaşamentelor secuieşti pe cuprinsul Scaunului Mureş şi expediţia contra 
Reghinului; ocuparea Târgu Mureşului de către imperiali; prezenţa taberei secuieşti în Scaunul 
Mureş; acţiunile contra localităţii Reghin; cucerirea Târgu Mureşului de către soldaţii generalului 
imperial Gedeon; ocupaţia militară imperială a oraşului respectiv etc. 

De fapt, dacă am interpreta dintr-o perspectivă istoriografică actuală şi în spirit critic 
problematica volumului analizat, discursul istoric propus de această cercetare ne sugerează, într-o 
manieră simbolică desigur, evoluţia istoriografiei problemei la scara Principatului Transilvaniei. 
Avem în vedere, chiar dacă selecţia ar putea părea fortuită, două lucrări diferite ca formulă de 
elaborare istoriografică, dar şi în ceea ce priveşte momentul cronologic al apariţiei: Victor 
Cheresteşiu, Adunarea Naţională de la Blaj 3–5 (15–17) mai 1848. Începuturile şi alcătuirea 
programului Revoluţiei din 1848 din Transilvania, Bucureşti, 1966 şi Liviu Maior, 1848–1849. 
Români şi unguri în revoluţie, Bucureşti, 1998. De fapt, la îndemâna acestei precizări, una din cele 
mai elaborate părţi din fosta teză de doctorat, condusă cu aplicaţie şi sistem de Thomas Nägler, ni se 
pare Capitolul 5, Cursul evenimentelor revoluţionare în anul 1849, unde observăm o permanentă 
raportare a faptelor şi momentelor Revoluţiei din anul 1849 de la scară locală ori regională la 
dimensiunea lor central-transilvăneană, cu insistenţe justificate asupra rolului îndeplinit de oraşul 
Târgu Mureş în iureşul evenimentelor, respectiv cu sublinierea importanţei Comitatului Târnava din 
perspectiva unui adevărat „teatru al Revoluţiei”: situaţia oraşului Târgu Mureş şi a zonelor învecinate 
(măsuri de organizare ori de reorganizare a unor instituţii; cele dintâi acţiuni ale „noului regim”; 
rostul spitalului militar de campanie; bateria de tunuri din oraş; acţiunile detaşamentului de vânători: 
confiscări şi abuzuri; măsuri punitive asupra românilor „colaboraţionişti”; mişcări populare ale 
taberelor în conflict; participarea Comitatului Mureş la momente ale războiului în raport direct cu 
intervenţia ţaristă; acţiunile armatei generalului József Bem, în contextul intervenţiei militare austro-
ţariste; dimensiunile ocupaţiei ţaristo-austriece asupra Târgu Mureşului etc.); Comitatul Târnava 
(operaţiile militare din iarna–primăvara anului 1849, respectiv situaţia juridică a celor 13 sate săseşti 
şi situaţia oraşului Dumbrăveni; reinstaurarea administraţiei civile la nivel de Comitat; rostul 
Comitatului în contextul războiului dezlănţuit de regimul maghiar: recrutări – aprovizionarea trupelor – 
colectarea ajutoarelor materiale; acţiuni punitive ale regimului maghiar în primăvara anului 1849; 
dimensiunea armată efectivă la nivel de Comitat: detaşamentul voluntar de vânători – unităţi militare 
regulate ale armatelor ungare – garda naţională a Comitatului; urmările intervenţiei ţariste în 
Comitatul Târnava etc.). 

Investigaţia lui Peter Moldovan dovedeşte lectorilor familiarizaţi cu problematica abordată nu 
numai pasiunea pentru analiză a cercetătorului, ci şi apetenţa pentru consideraţii de natură sintetică. 
Ne convingem de această dublă stare, parcurgând şi Capitolul 6, Încheierea evenimentelor 
revoluţionare şi debutul unei noi epoci, unde autorul aplică o formulă istoriografică dualistă asupra 
evenimentelor, dar mai ales Concluziile, pe care le-am fi dorit, de altfel, mai ample. Multe din 
constatările autorului în acest punct al demonstraţiei ştiinţifice merită reţinute şi sistematizate: tradiţia 
istorico-instituţională, în direcţia unor anumite realităţi politico-sociale ale comitatelor, dar şi ale 
scaunelor secuieşti, explică din multe puncte de vedere particularităţile evenimentelor revoluţionare 
(antecedente, desfăşurare, consecinţe), marcate şi de realităţile etnice ale centrului Transilvaniei; 
evoluţia organică a evenimentelor revoluţionare de la antecedente (împotrivirea faţă de prestarea 
slujbelor iobăgeşti), la maturizarea şi radicalizarea lor (după Marea Adunare Naţională de la Blaj), 
proclamaţia din 18 iunie 1848 şi consecinţele ei; înfiinţarea şi activitatea tribunalelor statariale cu 
urmări tragice asupra populaţiei din Scaunul Mureş şi comitatele Târnava şi Turda; participarea 
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populară la Marea Adunare Naţională de la Blaj şi iluzia desfiinţării robotei; situaţia politică specială 
din Scaunul Mureş şi exacerbarea „competiţiei” dintre partida conservatoare şi cea radicală; 
înfiinţarea gărzilor cetăţeneşti, a gărzilor naţionale, a batalioanelor de honvezi voluntari şi a 
regimentului de husari (primăvara–toamna anului 1848), cu numeroase acţiuni punitive la adresa 
românilor, au facilitat izbucnirea războiului civil (cauzat nu numai de actul uniunii Transilvaniei cu 
Ungaria, votat de Dieta de la Cluj, în 30 mai 1848, de desfăşurarea ulterioară a evenimentelor din 
Transilvania, ci şi de evoluţia raporturilor politice dintre Curtea de la Viena şi autorităţile ungare 
ministeriale); particularităţi ale războiului civil (octombrie – finele lunii decembrie 1848) şi 
activitatea de dezarmare a ungurilor proclamată de „Comitetul de pacificaţiune”, cu consecinţe asupra 
nemeşilor posesori de arme; situaţia specifică a oraşului liber regesc Târgu Mureş (nu a fost obiectiv 
militar; a cunoscut perioade de ocupaţie succesive din partea diferitelor tabere; s-a bucurat de 
autonomie administrativă); intrarea în Transilvania a „trupelor regale ungare” şi instaurarea regimului 
militar, desfăşurarea câtorva operaţiuni militare şi înregistrarea a numeroase conflicte interetnice; 
atitudini punitive ale autorităţilor militare ungare faţă de români; evenimente militare şi politice 
specifice pentru Comitatul Târnava (recrutări în armata ungară; colectarea de resurse materiale şi 
alimentare; înfiinţarea tribunalelor pentru urmărirea şi judecarea celor care s-au manifestat împotriva 
„cauzei ungare”; destrămarea ideii europene de „primăvara popoarelor” în raport cu situaţia tragică de 
pe teatrul de război al Principatului transilvănean; rolul acţiunilor diplomatice, care le înlocuiesc pe 
cele militare, în vederea înfăptuirii unor proiecte politice europene etc. 

Lecturată şi judecată dintr-o perspectivă istoriografică actuală şi în congruenţă cu stadiul actual 
al problematicii, asupra căreia ni se propune o abordarea curajoasă şi judicioasă, lucrarea Război şi 
pace. 1848–1849 în Transilvania centrală. Mişcările revoluţionare şi războiul civil, apărută sub egida 
Deutsches Institut der Babeş-Bolyai Universität Klausenburg, în seria Geschichte, Urkunden und 
Quellen, alcătuită de Peter Moldovan, probează condiţiile de formă şi de fond ale unei moderne şi 
necesare cercetări, raportată la spaţiul geopolitic al Transilvaniei centrale. De fapt, suntem în posesia 
unei adevărate şi temeinice cărţi, care ne oferă o analiză la obiect şi o apreciere realistă, în litera 
materialului documentar intern şi extern, dar şi a bibliografiei parcurse, a evenimentelor de la 1848–
1849 din centrul Principatului, pentru care vor trebui stabilite şi echivalenţe europene3, pe firul 
binomului pace – război, mişcări revoluţionare – război civil.  

Iacob Mârza 

ADINA NANU, Artă, stil, costum, Edit. Noi Media Print, Bucureşti, 2007, 306 p. + il. 

În 1976, când Editura Meridiane a publicat această lucrare, am considerat că programul 
editorial românesc trecea printr-o revoluţie. Căci, aşa cum se prezenta, volumul Adinei Nanu 
revoluţiona publicaţiile de artă prin conţinut, ilustraţie şi prin abordarea modernă a subiectului ce arar 
fusese investigat până atunci la noi. Doar Alexandru Alexianu semnase, cu câţiva ani mai înainte, 
cartea Mode şi veşminte din trecut. Cinci secole de istorie costumiară românească (Bucureşti, 1971), 
dar îşi baza documentaţia aproape exclusiv pe memorialistică şi iconografie ecleziastică, cu prea 
puţine referiri la pictura de şevalet pentru prima jumătate a secolului al XIX-lea, când îşi şi oprea, 
brusc şi inexplicabil, cercetarea, fără a aduce palpabilitatea obiectului real, aşa cum făcea Adina 
Nanu. Într-o vreme când predominau albumele şi studiile despre portul popular românesc – 
 

3 Revoluţia de la 1848–1849 în Europa Centrală. Perspectivă istorică şi istoriografică. 
Coordonatori Camil Mureşan, Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, 2000. 



 Note şi recenzii 22 

 

602 

spectaculos şi admirabil, dar nu unicul în această ţară, în care exista, de secole, o societate urbană bine 
închegată, ce dezvoltase reguli comportamentale şi costumiare de care se ţinea, cu stricteţe, seama –, 
Adina Nanu a avut curajul să afirme, cu dovezi irecuzabile, importanţa acestei societăţi urbane în 
dezvoltarea culturii şi civilizaţiei locale. Pe atunci, la noi, nu se auzise încă de istoria mentalităţilor decât 
în cercul restrâns al specialiştilor, dar Adina Nanu desţelenea calea celor de mai târziu printr-o istorie 
universală a modei şi costumului. În unele privinţe, demersul ei era empiric, dar stabilea câteva traiecte 
utile în domeniu. Deşi „Tezele din iunie” (1971) erau încă în vigoare, aceia erau, totuşi, câţiva dintre anii 
de oarecare relaxare în politica internă. Doar aşa se poate explica apariţia unui volum ce făcea referire la 
eleganţa urbană universală şi românească – mai ales cea din urmă fiind „periculoasă” şi „cu probleme” 
în viziunea factorilor de răspundere de la Direcţia Presei din Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste,  
ce-şi ghidau deciziile după preceptele materialismului dialectic şi istoric. Această cochetărie 
vestimentară era, pentru ei, apanajul „exploatatorilor din regimul burghezo-moşieresc” şi trebuia 
înfierată „cu mânie proletară”, iar nu studiată şi promovată. Totuşi, cartea a „trecut” de cenzură şi a 
avut un mare succes. Ce-i drept, ea apăruse sub masca unui manual – deci un instrument de lucru – 
pentru studenţii de la secţiile de modă şi scenografie ale Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu” 
sau pentru cei de la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, deşi, prin calitatea hârtiei cretate, 
prin coperta cartonată ce avea şi supracopertă, era mult mai elegantă decât un manual comun. A fost, 
în orice caz, un foarte util îndreptar pentru generaţii de studenţi şi de scenografi începători, fapt ce-l 
dovedesc cele câteva exemplare ferfeniţite şi adnotate din biblioteca Universităţii Naţionale de Arte. 
O versiune în limba engleză, Art. Style. Costume, a apărut, în 1981, tot la Editura Meridiane. Ideea 
susţinută, cu argumente imbatabile, în acest volum – costumul este artă – a fost preluată şi dezvoltată 
într-o carte ulterioară, al cărei titlu reprezintă chiar programul autoarei: Arta pe om – Look-ul şi 
înţelesul semnelor vestimentare (Bucureşti, 2001). 

La interval de 32 de ani, cartea Adinei Nanu este reeditată de Noi Media Print, în condiţii 
grafice de excepţie. Este regretabil că noua ediţie nu a beneficiat de o prefaţă şi nici măcar de 
precizarea, pe foaia de titlu, că este vorba de „ediţia a II-a, revăzută şi mult adăugită”, aşa cum se 
proceda altădată.  

Deşi formatul a fost păstrat identic – încadrat în agreabila divina proportione – numărul paginilor  
s-a amplificat de la 215 la 306, ceea ce este o apreciabilă dezvoltare a textului. Faţă de precedenta ediţie 
unde nu erau decât câteva imagini color, acum acestea sunt dominante. Cercetarea anterioară se oprea la 
anii ’70 ai secolului XX, în vreme ce actuala merge până la zi şi reproduce piese din colecţiile lansate de 
marii creatori Yves Saint Laurent, Kenzo, Calvin Klein, Pierre Cardin, Paco Rabanne, Nina Ricci, John 
Galliano, Jean Paul Gaultier etc., unele purtate de modele celebre precum Naomi Campbell. (Ne întrebăm 
dacă a fost obţinut acordul fotografilor şi caselor de modă pentru reproducerea acelor ilustraţii!) Aici trebuie 
atrasă atenţia şi asupra unor imagini cu staruri din film sau din muzica uşoară, care, în anii ’80, nu ar fi putut 
fi reproduse într-o carte „serioasă”, pe deasupra şi manual şcolar: aşa apar, mai mult sau mai puţin 
dezbrăcate, Mae West, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Madonna, Sharon Stone, dar şi 
Humphrey Bogart, Tony Curtis, Johnny Halliday, The Beatles, Brad Pitt. Dar sunt înfăţişaţi şi conducători de 
stat, ce nu şi-ar fi putut găsi locul într-o carte din anii ’60–’80 decât, eventual, în lucrări de politică, şi aceasta 
cu aprobări speciale. Astfel, pentru a ilustra fastul încoronărilor, sunt inserate portretele Reginei Maria a 
României (p. 236) şi acela al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii (p. 255), iar pentru anii de război, 
uniformele militare purtate de Adolf Hitler sau de mareşalii sovietici (p. 250); nu sunt eludaţi nici greii ani ai 
„epocii de aur” reprezentaţi chiar de promotorii lor, cuplul Elena şi Nicolae Ceauşescu, ce apare în chiar trei 
cadre, fie îmbrăcaţi în vizon şi astrahan la o vizită de lucru, fie în costumul neutru şi lipsit de gust al 
activistului de partid (El) şi în rochie în stil popular (Ea) la un spectacol, în loja prezidenţială (p. 265, 271). 

Posesoare a unui bogat „muzeu imaginar”, acumulat în anii cât a fost cadru universitar şi a predat 
istoria artei universale, dar şi în timpul unor călătorii de studii în străinătate, autoarea subsumează fiecare 
etapă din istoria costumului câte unui mare curent artistic dominant în epocă. În acest fel, ea evidenţiază 
faptul că istoria artei poate deveni, la o cercetare atentă şi specializată, istoria costumului. Ea nu îşi 
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restrânge analiza strict la îmbrăcăminte, ci face lungi excursuri în evoluţia gustului populaţiei dintr-o 
anumită ţară sau zonă a lumii, încadrând portul interiorului locuinţei, explicând modificările suferite de 
mobilier şi de arhitectură în funcţie de anumite articole de toaletă ce au cunoscut o exagerată 
supradimensionare în anumite perioade. Artele decorative nu sunt nici ele neglijate, întrucât ele oferă de 
multe ori sugestii pentru găteala personală a beneficiarilor acelor obiecte. Pentru a fi înţelese cât mai 
bine modele lumii pe care le comentează – căci tratează, în egală măsură, atât costumul european, cât şi 
pe cel extraeuropean (african, asiatic, american), din cele mai vechi timpuri până în contemporaneitate –, 
alături de bogata iconografie oferită de istoria artei universale, Adina Nanu inserează şi propriile 
schiţe, care expun, sintetic, silueta fiecărei regiuni şi a fiecărei epoci, încadrată în forme geometrice, 
apoi tăieturile şi felul de îmbrăcare a straielor, detalii de croi şi decor. Aceste mici desene, pline de 
plasticitate, dar şi de elocvenţă pentru aspectul toaletei pe care vor să o lămurească, dau savoare 
lucrării, cu atât mai mult cu cât ele nu sunt rodul fanteziei nici măcar parţial, ci al unei atente 
observaţii a imaginilor folosite ca şi a pieselor de colecţie pe care le-a cercetat pe viu şi a tras 
concluziile de rigoare. Această împletire a teoriei cu practica face din lucrarea Adinei Nanu o operă 
vie, în care cititorul găseşte trimiteri la obiecte concrete, ce pot fi oricând cercetate cu de-amănuntul, 
atinse şi întoarse pe toate feţele pentru a se convinge de veridicitatea afirmaţiilor. Exemple de 
exponate de la Muzeul Naţional de Artă al României, de la Muzeul Municipiului Bucureşti, de la 
Topkapı Sarayı din Istanbul, de la Indianer Museum din Radebeul, de la Museum für Völkerkunde 
din Berlin, de la Musée des Arts Décoratifs din Paris precum şi din propria colecţie abundă în volum. 
Este, de asemenea, apreciabil faptul că portul urban din România nu numai că nu a fost ignorat, ci a 
fost inclus, chiar pe picior de egalitate cu cele din alte ţări, în contextul general al modelor, 
evidenţiind specificul local şi alinierea la marile curente. Totuşi, o mai mare amploare dată acestor 
capitole nu ar fi stricat, cu atât mai mult cu cât exista un bogat material documentar despre modele 
româneşti, mai ales pentru perioada fanariotă, atât de generoasă cromatic şi formal. 

Fiecare capitol este deschis cu câte o imagine de edificiu reprezentativ pentru perioada ce urma 
a fi dezbătută: Parthenonul pentru costumul în Grecia antică, Colosseumul pentru cel roman, biserica 
din Hildesheim pentru portul medieval, castelul Chambord pentru cel al Renaşterii franceze, catedrala 
San Pietro pentru Italia, castelul Versailles pentru moda epocii lui Ludovic al XIV-lea, dar şi palatul 
Mogoşoaia pentru costumul românesc din secolul al XVII-lea, Opera Garnier din Paris pentru a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea în Franţa, dar şi Palatul C.E.C. din Bucureşti şi Cazinoul din 
Constanţa pentru România aceleiaşi perioade şi pentru Art Nouveau sau Muzeul Guggenheim şi Casa 
Scânteii pentru 1950. Sunt reproduse multe picturi celebre din muzeele lumii spre a exemplifica 
toaleta modelelor. Portretul monden – căruia Gabriel Badea-Păun i-a dedicat o splendidă carte, The 
Society Portrait. From David to Warhol (New York, 2007) – a oferit un substanţial material 
documentar. Sunt folosite şi multe fotografii de familie, inclusiv foarte recente, cu fiica autoarei, ea 
însăşi creatoare de modă.  

În ediţia de faţă, jos, lângă numărul paginii, apare câte o vignetă contiguă subiectului tratat în 
acel capitol, fapt ce dă o notă ghiduşă paginaţiei, şi aşa deosebit de atractivă. Bibliografia este 
amplificată şi actualizată. Totuşi, lipsesc câteva nume ce s-au impus în ultimii ani prin lucrări de 
referinţă în domeniul costumului, aşa cum sunt britanicele Aileen Ribeiro, Jane Ashelford, Shelley 
Tobin, Sarah Pepper, Margaret Willis şi Diana de Marly sau nemţoaica Patricia Brattig. Drept 
frontispiciu al bibliografiei este inserat un panoptic al toaletei feminine şi masculine din secolul XX, 
care completează de minune suita mai veche de schiţe a primei ediţii cu tendinţele actuale ale modei. 
Folosirea desenelor pentru a explica modele trecute ori contemporane nu este nouă şi nici  
unică: americancele Shirley Miles O’Donnol1 şi Doreen Yarwood2, britanicii C. Willett şi Phillis 
 

1 Shirley Miles O’Donnol, American Costume 1915–1970. A Source Book for the Stage 
Costumer, Bloomington, 1982. 

2 Doreen Yarwood, European Costume. 4000 Years of Fashion, New York, 1975. 
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Cunnington3 sau sovieticii Vladimir Ivanovici Kozlinski, Elizaveta Maximovna Bermann şi Elena 
Dmitrievna Kurbatova4 au scos cărţi ilustrate exclusiv cu schiţe în peniţă, foarte detaliate, spre a veni 
în ajutorul scenografilor.  

Colecţia personală de costume a constituit un material de studiu de primă mână. Cercetând 
croiul, textura, stilul fiecărui veşmânt, autoarea a putut trage concluzii ce i-au fost utile la redactarea 
cărţii. Adina Nanu a expus-o public de două ori: în intervalul decembrie 1997 – ianuarie 1998, la 
Muzeul Colecţiilor din Bucureşti, sub titlul Un secol de costum 1900–2000, şi în iulie–decembrie 
2007, sub titlul Retro, la sala de expoziţii a Centrului Cultural al Primăriei Sectorului 1, în atenansele 
fostului Hipodrom din spatele Casei Presei Libere. Expoziţiile au constituit o ilustrare a tezelor 
expuse în lucrările sale. 

Volumul de faţă este, fără îndoială, cartea vieţii autoarei. Schimbând registrul şi păstrând 
proporţiile, am putea-o asemui cu Firele de iarbă ale lui Walt Whitman, mereu adăugită şi şlefuită 
până la perfecţiune, chiar dacă nu a ajuns, încă, la cele nouă ediţii ale poetului american. „Arta, stilul 
şi costumul” sunt „firele de iarbă” ale Adinei Nanu. 

Adrian-Silvan Ionescu 

 
3 C. Willett, Phillis Cunnington, Handbook of English Costume in the Nineteenth Century, 

London, 1966. 
4 Vladimir Ivanovici Kozlinski, Elizaveta Maximovna Bermann, Elena Dmitrievna Kurbatova, 

Russki Kostiom 1750–1917, Moskva, 1960–1972. 



R E V I S T A   R E V I S T E L O R   D E   I S T O R I E  

„Dix-huitième siècle”, nr. 37, 2005, Politiques et Cultures, 778 p.; nr. 38, 2006, 
Dictionnaires en Europe, 774 p. 

Între publicaţiile prestigioasei Societăţi Franceze pentru Studiul Secolului al XVIII-lea 
principalul loc revine revistei sale cu apariţie anuală „Dix-huitième siècle”. Dacă până anul trecut 
difuzarea sa a fost asigurată de Editura Presses Universitaires de France, difuzarea ultimului număr a 
revenit unei alte cunoscute edituri franceze, La Découverte. Dar nimic nu s-a schimbat în ţinuta 
publicaţiei ca eleganţă şi mesaj ştiinţific. 

Primele patru numere din serie (1960–1972) şi nr. 7 (1975) au avut un caracter de „Mélanges”, toate 
celelalte având secţiunea studiilor şi articolelor divizată în două părţi: 1. specializată tematic; 2. varia. 

Au apărut până acum numere speciale având ca temă: 5. Probleme actuale ale cercetării;  
6. Luminile şi Revoluţia; 8. Iezuiţii; 9. Sănătos şi bolnav; 10. Ce sunt Luminile; 11. Anul 1778;  
12. Reprezentări ale vieţii sexuale; 13. Evrei şi iudaism; 14. La cotitura Luminilor (1780–1830);  
15. Alimente şi bucătărie; 16. D’Alembert; 17. Protestantismul în Franţa; 18. Literaturile populare;  
19. Francmasoneria; 20. Anul 1789; 21. Montesquieu şi Revoluţia; 22. Ochiul expert: a călători, a 
explica; 23. Fiziologie şi medicină a Luminilor; 24. Materialismul Luminilor; 25. Europa Luminilor;  
26. Economie şi politică; 27. Antichitatea; 28. Orientul; 24. Visul; 30. Cercetarea azi; 31. Ştiinţă şi 
estetică; 32. Râsul; 33. Atlanticul; 24. Creştinism şi Iluminism; 35. Epicureism; 36. Femei ale Luminilor. 

Am ţinut să fac acest scurt istoric, deoarece revista „Dix-huitième siècle”, deşi de prestigiu 
internaţional, reprezentând cea mai informată publicaţie periodică de specialitate pentru studiul 
secolului al XVIII-lea şi al Iluminismului, este încă prea puţin cunoscută în România, chiar dacă prin 
bunăvoinţa „Revistei istorice” eu însumi am mai prezentat unele numere în două rânduri. 

De data aceasta permiteţi-mi să atrag atenţia asupra conţinutului şi semnificaţiei ultimelor apariţii. 
Numărul 37 din „Dix-huitième siècle” şi-a propus să dezbată o problemă sensibilă şi azi. El se 

deschide cu un editorial semnat de noul director al revistei, Marcel Dorigny, care după ce aduce un 
călduros omagiu „directorului istoric” al revistei de la înfiinţare, Roland Desné, şi-a propus să 
definească obiectivele noii echipe, scopul principal fiind introducerea unor noi metode de lucru pentru 
ca publicaţia să devină şi mai performantă. 

Din start, profesorul de istorie generală Michel Porret de la Universitatea din Geneva, căruia  
i-a revenit girarea părţii tematice, consemnează continuitatea cu numerele anterioare dedicate muzei 
Clio într-o prezentare introductivă intitulată sugestiv De la istoria Iluminismului la aceea a [revistei] 
„Dix-huitième siècle”. Iar după ce prezintă succint tematica numărului actual, revine la problema 
continuităţii cu vechea „Revue du dix-huitième siècle” din anii Primului Război Mondial, pentru a 
pune în lumină progresele în timp ale prezentului şi datoriile de viitor. 

Primul articol din grupajul special e dedicat francmasoneriei. Nu este prima dată când revista 
abordează acest domeniu, anterior acordându-i, cum am văzut, un număr întreg. După o critică 
riguroasă, uneori excesivă, adusă în ansamblu contribuţiei istoriografiei franceze la cercetarea 
fenomenului masonic, Pierre-Yves Beaurepaire, autorul unei cărţi recente asupra spaţiului 
francmasonilor în sociabilitatea europeană a secolului al XVIII-lea în care caută să redefinească 
paradigmele influenţei, reia problema în studiul său, cu accent pe manifestările societăţii mondene. 

Un studiu de bază al grupajului tematic special este semnat de profesorul Marc Bélissa de la 
Université de Paris X Nanterre, unde a funcţionat mulţi ani ca bibliotecar pasionatul heraldist român  
Dan Cernovodeanu, fost coleg de clasă cu regele Mihai I. Studiul e dedicat modului în care diplomaţia şi  

„Revista  istorică”, tom XX, 2009, nr. 5–6, p. 605–613 
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relaţiile internaţionale din secolul al XVIII-lea apar în istoriografia actuală, luând ca punct de 
referinţă reflecţiile critice şi liniile metodologice trasate de G. Livet în numărul 5 al revistei. 

În ceea ce priveşte stadiul cercetărilor din Franţa, acestea sunt relativ noi. Dar însăşi „invenţia” 
istoriei diplomaţiei datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu deschiderea pentru public a 
arhivelor de stat. Pozitivismul epocii s-a răsfrânt şi asupra secolului următor. De abia după 1950 
istoria relaţiilor internaţionale începe să înglobeze, pe lângă preocupările vechii istorii diplomatice, pe 
acelea pentru legăturile economice sau culturale între state. Totuşi marele merit al istoriografiei din 
prima jumătate a secolului XX rămâne acela de a fi pus accentul pe editarea unor mari corpusuri de 
izvoare indispensabile şi azi, precum seria Culegerilor de instrucţiuni pentru ambasadorii Franţei, a 
cărei publicare continuă, şi de a fi dat curs elaborării unor monografii ca aceea a lui C.S. Blaga, 
L'évolution de la diplomatie. Idéologie, moeurs et techniques, Le 18e siècle, Paris, 1938, a căror 
consultare rămâne recomandabilă. 

Apărută după ultimul război ca reacţie la „istoria evenimenţială”, politică şi militară, şcoala de 
la „Annales” a lui Lucien Febvre şi Fernand Braudel a dat o puternică lovitură şi vechii istorii a 
diplomaţiei, aceasta repliindu-se ca să supravieţuiască. S-a făcut loc astfel unei noi istorii a relaţiilor 
internaţionale, începând cu marea sinteză condusă de Pierre Renouvin. Volumul 3 (Les temps 
modernes de G. Zeller, acoperind secolul al XVIII-lea) şi volumul 4 (La Révolution française et 
l’Empire napoléonien de A. Fugier) includ ca parte din întreg geografia, demografia, „imaginarul 
naţional”, toate influenţând decizia politică. Cultura nu e uitată nici ea, alături de baza materială. 
Politica externă şi diplomaţia nu mai depind astfel în noua viziune de „raţional” sau de voinţa 
guvernanţilor. Reînnoirea istoriei militare din anii ’70 prin apropierea de istoria socială şi 
antropologie a permis şi ea adâncirea cercetărilor. 

În vreme ce istoricii englezi, germani sau americani au avansat cercetările în domeniul 
trecutului diplomaţiei mai mult evenimenţial, în Franţa „programul” conturat de G. Livet în 1973 a 
cerut mult timp pentru aplicare. Azi se pot distinge schematic trei tipuri de abordare în lucrările 
recente despre relaţiile internaţionale din epoca modernă: apropieri sistemice şi geopolitice inspirate 
de politologi; apropieri sociale şi antropologice şi în sfârşit abordări culturale şi filozofico-juridice. 

Un alt articol interesând istoria diplomaţiei abordează evoluţia instituţiei de „resident de 
France” în Republica Geneva între 1679–1798 (Fabrice Brandli). Şi tot în legătură cu Republica 
Genevei e urmărit dreptul de a pedepsi în epoca Luminilor (Michel Porret, Françoise Briegel). 

Intrăm astfel în domeniul justiţiei şi al mijloacelor de prevenire sau reprimare a infracţiunilor 
caracteristice epocii: Dreptate şi societate în Franţa secolului al XVIII-lea (Benoît Garnot); 
Dezertarea. Mobilitate, teritoriu, control. Mize sociale şi politice în secolul Luminilor (Marco 
Cicchini), cu accent pe situaţia din Franţa şi Republica Geneva; Ce este o poliţie „luminată”? Poliţia 
„amelioratoare” după Jean-Charles-Pierre Lenoir, locotenent general la Paris (1775–1785) 
(Vincent Milliot). Un interesant articol e dedicat noului „real-type” de „stat-finanţe” ca ideal al 
statului modern în Franţa anilor 1760–1790 în raport cu „statul-putere”. Din păcate, monarhia 
franceză s-a „diluat şi decantat” tocmai din cauza acestei experienţe eşuate în birocratism cu unele 
tendinţe liberale (Marie-Laure Legay). Prima parte a grupajului tematic se încheie prin readucerea în 
discuţie a problemei Raportului între lege şi constituţie în gândirea iluministă (Eric Gojosso). 

Subcapitolul „Modele culturale” se deschide în mod original cu un articol al cunoscutului 
istoric al culturii şi civilizaţiei epocii Daniel Roche despre o preocupare a „filozofilor” secolului al 
XVIII-lea reluată în seamă: „calul”, considerat cel mai bun prieten al omului, aşa cum apare el în 
cărţi, cultură şi societate, începând cu „portretul” din celebra Histoire naturelle de Buffon (vol. I, 
1740) şi discuţia savantului autor cu Linné (vol. IV, 1753). 

Urmează studiile şi articolele Modele educative ale Luminilor şi nobilimea rusă, ilustrată prin 
„cazul” familiei Goliţân (Wladimir Berelowitch); Elveţia şi Iluminismul milanez; practici politice şi 
schimburi culturale (Elisabeth Salvi); Corp şi subiectivitate în epoca Luminilor (Vincent Barras, 
Philip Rieder). 
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Ultima secţiune a grupajului tematic „Politiques et cultures”, dedicată Revoluţiei franceze, se 
deschide cu imaginea abatelui Sieyès ca „lector problematic al Luminilor” (Christine Fauré). 
Urmează o nouă analiză a rolului femeilor în evenimentele din 5–6 octombrie 1759, cu revenirea 
familiei regale la Paris şi decizia regelui Ludovic al XVI-lea de a semna Declaraţia drepturilor omului 
şi ale cetăţeanului propusă de noua Adunare Naţională la Versailles, (Droits de l’homme, paroles des 
femmes de Bronislaw Baczko). Incitant este şi articolul care prezintă noile orientări ale istoricilor 
anglofoni ai Franţei secolului al XVIII-lea şi ai Revoluţiei, mergând pe drumul deschis de François 
Furet şi de „aliaţii săi”, cu accent pe teatralitate, noul regim emoţional şi un nou limbaj (Après la 
„culture politique”? De nouveaux courants dans l’approche linquistique de Keith Baker). Problemele 
justiţiei au din nou cuvântul din perspectiva activităţii Adunării Constituante (1759–1791) ca „şantier 
promiţător” din punct de vede penal (Roberto Martucci). Grupajul tematic se încheie reluând 
problema influenţei francmasoneriei în secolul al XVIII-lea (Maçonnisme et anti-maçonnisme en 
Grande Bretagne sous la Révolution française de Cécile Revauger). 

Am semnalat includerea sub titlul „Varia” şi a altor studii şi materiale documentare de interes 
ştiinţific. Se cuvine să remarcăm un material publicat de Janis Langins despre un presupus articol al 
lui Choderlos de Laclos, autorul cunoscutului roman Liaisons dangereuses, care a provocat scandal în 
epocă şi continuă să fie citit şi ecranizat. Choderlos de Laclos, care pe scara ierarhiei militare a ajuns 
până la gradul de general, a fost identificat sub semnătura în iniţiale a articolului, care se înscrie în 
polemica de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, privind cel mai eficient sistem de fortificaţii pentru 
Franţa. Acestui material i se adaugă la secţiunea „texte inedite” un memoriu necunoscut al 
adolescentului Lavoisier ca răspuns la o problemă pusă de Academia din Besançon (Patrice Bret).  

Două contribuţii poloneze, una din Varşovia, cealaltă din Los Angeles, sunt înscrise la 
secţiunea „istorie”, una privind expediţia franceză condusă de polonezul Beniowski (1773), numit 
guvernator al Madagascarului (Ida Zatoska), cealaltă dedicată prezentării unei mult traduse scrieri 
anonime anti-iezuite: Monarhia Solipsilor, Veneţia, 1645, gustată şi răspândită şi în secolul al XVIII-lea 
(Malina Stefanovska).  

Secţiunea „Istoria ideilor” include Imaginarul diluvian în ştiinţele pământului din secolul  
al XVIII-lea (Maria Susana Seguin). De la istoria pământului ca epifenomen al raporturilor omului cu 
divinitatea s-a ajuns la istoria umană ca fenomen depinzând de istoria fizică a planetei, ca în Époques 
de la nature de Buffon. N-a fost uitată nici abordarea filozofică a ştiinţelor la D’Alembert şi Diderot 
(Fabrice Chassot) sau Leibnitz şi Diderot (Claire Fauvergue). Din articolele privind literatura şi arta 
reţinem ataşamentul lui Rétif de la Bretonne sub raport material şi pasional faţă de carte şi tipar, ca 
scriitor şi erou literar (Claude Klein); realizările desenatorului Jaques de Sève, un ilustrator al operei 
dramatice a lui Racine (Marie Claire Planche-Touron); traducerea în versuri după An Essay on Man 
de A. Pope a abatelui Du Resnel (Alessandro Zanconato) şi Eros politic în beletristica secolului al 
XVIII-lea (Stéphanie Genand). 

Următorul număr apărut al revistei „Dix-huitième siècle” (38/2006) respectă aceeaşi schemă generală. 
În prezentarea introductivă, doamna Marie Leca Tsiomis, sub a cărei îngrijire apare partea 

tematică, scoate în relief importanţa pe care au câştigat-o dicţionarele şi enciclopediile în Europa 
secolului al XVIII-lea, punând accentul pe apariţia dicţionarului unilingv. Se deschidea drumul spre 
unificarea şi perfecţionarea limbii, dar şi pentru lărgirea orizontului ştiinţific şi intelectual. 

Întrucât numărul special este dedicat memoriei lui Jacques Proust, specialistul francez decedat 
recent, grupajul tematic se deschide cu studiul acestuia Despre câteva dicţionare olandeze care au 
servit ca releu enciclopedismului european către Japonia. Grupajul tematic e urmat de câteva articole 
omagiale şi o bibliografie selectivă a operelor lui Jacques Proust. 

În continuare, grupajul care dă titlul numărului special Dictionnaires en Europe include două 
studii despre dicţionarele de limbă şi preocupările enciclopedice în Italia (Silvia Morgana, Franco 
Arato), două despre Spania (Manuel Alvar Ezquerra, Pedro Alvarez de Miranda), două despre 
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Germania (Barbara von Gemmingen, Laurent Bray), unul despre Portugalia (João Malacca 
Casteleiro), trei despre Rusia (Stéphane Viellard, Piotr Zaborov, Jean Breuillard), unul despre Anglia 
(Allen Reddick) şi unul despre Ungaria (Olga Penke). 

Grupajul tematic se întregeşte prin investigaţii privind Enciclopedia de la Yverdon în raport cu 
câteva dicţionare specializate (Léonard Burnand şi Alain Cernuschi), problema sinonimelor de la 
Girard la Condillac (Jean-Christophe Abramovici), Dicţionarul universal de la Trevaux şi spiritul 
limbilor (Chantal Wionet), dicţionarele de istorie a celor două Indii (Muriel Brot), Dicţionarul comic 
al lui Philibert Joseph le Roux (Monica Barsi), Dicţionarul dragostei al lui Dreux du Radier 
(Stéphanie Loubère). 

Pusă sub conducerea lui Jacques Berchtold, rubrica „Varia” include 15 studii şi articole pe 
teme diverse, care merg de la reprezentarea oraşelor chineze şi japoneze în Histoire moderne a 
abatelui de Marcy (Misayasu Nakagawa) sau respingerea imaginii de decadenţă a curţii franceze sub 
Ludovic al XVI-lea şi Maria Antoaneta prin exemplul educaţiei copiilor regali (Hélène Becquet) la 
raportul între dragostea de sine şi sentimentul milei la Jean-Jacques Rousseau (Paul Audi), rolul 
conferit esteticii de acesta în emergenţa şi dezvoltarea procesului inegalitar (Pierre Hartmann) sau 
interpretarea celei de a doua prefeţe la romanul epistolar La Nouvelle Héloïse ca expresie a unei 
„gândiri a contradicţiei” (Maria Leone) şi Rousseau citând pe Tasso sau seducţiile artificiului 
(Christine Hammann). Tot aici se înscriu şi Fragmentele inedite ale lui J.-J. Rousseau relative la 
traducerea sa din Tacit şi la Discours sur l’origine de l’inégalité (Frédéric S. Eigeldinger). Două 
studii sunt dedicate teatrului lui Marivaux şi paradigmei comediantului la Diderot (Jean Paul Sermain 
şi Christiane Frémont). E reluată problema modalităţilor dorinţei în romanul Les liaisons dangereuses 
(David McCallam). Ultimele două articole privesc dintr-o perspectivă inedită două personalităţi ale 
artelor plastice: Poussin filozof, ca participant la concursul din 1783 al Academiei din Rouen (Perrine 
Manoury) şi ideile estetice despre „frumosul real” ale lui Étienne Maurice Falconet, cunoscut ca 
autorul statuii ecvestre a lui Petru cel Mare din capitala de pe Neva (Martial Guédron). 

Ambele numere sunt însoţite de un bogat aparat de note bibliografice, precum şi de 
microrecenzii ale ultimelor apariţii de carte în domeniul secolului al XVIII-lea şi al Iluminismului. 

Prin fiecare apariţie a sa, revista „Dix-huitième siècle” continuă să aducă un aport major la 
cercetarea unei epoci cu rol deosebit pentru evoluţia istorică a culturii europene moderne. 

Nicolae Liu 

„Il Politico”, Rivista italiana di scienze politiche, Università degli Studi di Pavia, 
anno LXXII, settembre–dicembre 2007, nr. 3 

O amplă introducere bibliografică şi 12 contribuţii de cercetare constituie conţinutul numărului dedicat 
analizei fenomenului terorismului internaţional: Il terrorismo internazionale. Analisi interdisciplinari. 

În introducerea care conţine o analiză selectivă şi personală a unor tratări ale temei 
terorismului internaţional sau transnaţional, profesorul Silvio Beretta subliniază înainte de toate 
perseverenţa cu care fenomenul a fost studiat de mai mulţi ani în literatura specifică mondială, 
îndeosebi americană. Un loc aparte îl ocupă referirile la volumul editat în 1978 de M.H. Livingston 
sub titlul International Terrorism in the Contemporary World, cuprinzând 46 de studii dedicate 
terorismului internaţional în diverse ţări şi zone ale lumii şi aplicate aspectelor sale psihologice, 
consecinţelor sale politice, problemelor juridice conexe, aspectelor militare şi istorice. Complexitatea 
fenomenului reiese încă de la studiul introductiv al lui Edward Mickolus, Trends in Transnational 
Terrorism, care reliefează cum „acte considerate teroriste în Africa de Sud apar ca manifestări 
legitime ale luptei pentru libertate” în multe ţări din Lumea a Treia, după cum reiese în evidenţă şi 
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atunci când se precizează – aşa cum o face Feliks Gross în Political Assassination – că „asasinarea 
unui paşă turc de către un revoluţionar armean e o crimă dacă o considerăm izolat şi dintr-o 
perspectivă juridică, dar devine un act politic în contextul unei situaţii de persecuţie şi de exterminare 
a armenilor”, când se repartizează după tipologie cele 1.298 de acte teroriste înregistrate între 1968 şi 
1975 sau când, în fine, se încrucişează datele nu doar tipologic, ci şi pe zone, ţări şi grupări care au 
revendicat actul terorist. Numai în anul 2006 s-au numărat 6.425 de episoade de terorism cu 11.886 
de morţi, din care 75% concentraţi în Orientul Mijlociu şi zona Golfului Persic, cifre raportate în 
studiul lui D. Linotte, Terrorism, în volumul lui B. Lomborg, Solution for the World’s Biggest 
Problems. Cost and Benefits, Cambridge University Press, 2007. 

Dintre cele 13 contribuţii de cercetare reunite în volumul editat de M.H. Livingston, primele 
trei privesc Irlanda de Nord. În Terrorism in Ireland. Renewal of a Tradition, Dennis Clark 
reaminteşte faptele sângeroase ale anilor ’60 ai secolului al XIX-lea, al căror protagonist a fost Fenian 
Brotherwood, subliniind cum fiecare episod al opoziţiei armate irlandeze la dominaţia britanică a fost 
glorificat şi înglobat unei tradiţii naţionale foarte populare, care a generat şi fenomene culturale sub 
formă de saga sau de muzică populară. Michael Moodie notează în The Patriot Game: The Politics of 
Violence in Northern Ireland cum spectatorii şi toţi cei ce s-au devotat creării unei Republici 
Irlandeze erau la fel de convinşi că se află de partea dreptăţii, ca şi cei ce îşi revendicau lealitatea faţă 
de coroana britanică, aceeaşi coroană învinovăţită de acte teroriste în chiar Declaraţia de 
Independenţă americană (W.P. Yarborough, Terrorism. The Past as an Indicator of the Future). 

Numai două contribuţii sunt rezervate Orientului Mijlociu. Studiul aplicat extremismelor 
opuse din Statele Unite, Ku Klux Klanul şi National Liberation Front şi acela asupra RAF (Rote 
Armee Fraktion), în special asupra grupului Baader-Meinhof, se referă la evenimente teroriste din 
zone inimaginabile astăzi. Joseph Dowling introduce o psihoistorie a terorismului, neuitând de 
referirile lui Bakunin la instinctul distrugerii ca instinct vital, în Prolegomena to a Psychohistorical 
Study of Terrorism, iar Oleg Zinam realizează în Terrorism and Violence in the Light of a Theory of 
Discontent and Frustration un exerciţiu de tipizare şi modelare în jurul conceptelor de nemulţumire, 
elasticitate a nemulţumirii, de modernizare şi de conexa înclinare la folosirea violenţei. Perspectiva 
mediatică e prezentă la Hilde Mosse în studiul The Media and Terrorism, în care numără 37 de 
omucideri şi 15 fapte sângeroase într-o singură cărticică cu benzi desenate şi 334 de asasinate sau 
tentative de asasinate prezentate de un singur post de televiziune într-o săptămână. 

În ansamblul perspectivei istorice, trei din opt contribuţii interesează teroarea nazistă. William 
Glicksman cercetează ideea de asasinat în nazism (Violence and Terror: The Nazi-German 
Conception of Killing and Murder), preferând să utilizeze termenul de „barbarism” în loc de terorism, 
pe când George Kren se dedică analizei sociale şi psihoistorice a S.S.: The SS: A Social and 
Psychohistorical Analysis, vorbind despre un „nihilism eroic”. Literatura asupra actelor teroriste de 
matrice islamică a devenit în timp foarte vastă. În volumul său Understanding International Conflicts, 
2007, Joseph Nye Jr. rezervă terorismului transnaţional un paragraf care se referă la revoluţia 
informatică, terorism transnaţional şi răspândirea puterii, în contextul analizării comportamentului 
aşa-numiţilor „actori transnaţionali”, cum sunt de exemplu organizaţiile non-guvernamentale. După 
aluzii istorice la regimul Terorii din timpul primei Republici franceze, la epoca staliniană, la anarhişti 
şi alţi „revoluţionari transnaţionali”, Nye trece direct la Al-Qaeda şi la evenimentele în care ea a fost 
implicată, identificând caracteristica distinctivă a terorismului contemporan în posibilitatea ca indivizi – 
singuri sau în grup – să dispună de tehnologii care erau anterior monopol al statului. „Privatizarea” 
războiului e pusă astfel la originea accentuatei vulnerabilităţi a sistemelor sociale moderne. 

La identificarea islamismului ca „singura mişcare dispusă la violenţă, în măsură să acţioneze 
global” în lumea contemporană ajunge H.M. Enzensberger în Il perdente radicale, Torino, 2007. Fred 
Hallydai consacră un capitol terorismului în perspectivă istorică, în volumul său din 2000, Nation and 
Religion in the Middle East. Legând şi el termenul terorism de istoria Revoluţiei franceze, Hallydai 
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distinge un terorism „de sus” de unul „de jos” şi folosirea violenţei de către state faţă de cetăţeni de 
actele de violenţă izolate, de cele comise de mişcări iredentiste şi naţionaliste şi de situaţii de grande 
peur, instrumentalizate în scopuri politice. El periodizează terorismul „de jos” în faza sa pre-istorică – 
o suită de omucideri care de la cele ale zeloţilor ajung până la finele secolului al XVIII-lea – în perioada 
violenţelor anarhiste şi naţionaliste din secolul XX şi în aceea a violenţelor teroriste succesive celui 
de al Doilea Război Mondial, fază în cadrul căreia, pe lângă terorismul de stânga (Brigate Rosse, Rote 
Armee Fraktion) şi cel iredentist (lupta evreilor contra Marii Britanii în Palestina, evenimentele din 
Kenia, Cipru, Yemen, Algeria, Irlanda de Nord şi Ţara Bascilor) emerge acela de inspiraţie religioasă. 
Hallydai contestă corelaţia strânsă instituită frecvent între terorismul de inspiraţie religioasă şi islam, 
dacă nu ca religie, cel puţin ca sursă de motivaţie pentru militanţii „islamişti”. Violenţa politică 
manifestată de grupări inspirate religios – consideră el – nu este specifică islamului şi e comună 
creştinismului, ebraismului, hinduismului şi budismului. În plus, e lipsit de sens să se caute cauze ale 
violenţei în texte sau tradiţii religioase, din moment ce „statutul doctrinal al oricărei religii autorizează 
atât o lectură pacifică, cât şi una violentă”. În tradiţia coranică distincţia între legitimul jihad şi 
nelegitima ghazu (invazie) şi ‘adwan (agresiune) e semnificativă, aşa cum sunt în genere toate discuţiile 
despre conceptul de „război just”. Tendinţa de a institui o legătură necesară între islam şi terorism este 
respinsă ca una forţată, în scop polemic – politic spre a delegitima grupările care mobilizează musulmani 
şi pentru a circumscrie la ţările islamice orice dezbatere în jurul terorismului. 

În Islam between Globalization and Counterterrorism, Oxford, 2006, Ali Mazrui desfăşoară o 
perspectivă istorică à la Toynbee, situând islamul la intersecţia dintre globalizare – în accepţia 
hegemonică – terorism internaţional şi imperiu american, a cărui poziţionare în raport cu islamul e 
asimilabilă cu aceea a Imperiului Roman faţă de creştinism. Fenomenul terorist de matrice islamică e 
istoricizat şi relativizat prin identificarea politicii proebraice din perioada mandatului britanic şi a 
politicii antiebraice a naziştilor ca „părinţi nelegitimi” ai vicisitudinilor poporului palestinian. Studii 
specifice tratează despre „terorisme” specifice. Astfel, Judith Palmer Harik în Hezbollah. The Changing 
Face of Terrorism, Londra, 2007 repropune în legătură cu forţele armate ale lui Hassan Nasrallah dubla 
perspectivă care duce la definirea alternativă ca „teroristă” sau „rezistentă” a aceluiaşi grup armat, în 
funcţie de cel care dă definiţia. Diego Gambetta pleacă în Making Sense of Suicide Missions, Oxford, 
2006, de la patru „istorii” emblematice privitoare la kamikaze japonezi, tigrii tamili, palestinieni şi 
protagoniştii lui 11 septembrie 2001, pentru a introduce o nouă distincţie tipologică între cei care mor 
fără să ucidă, studiaţi de Michael Biggs, Dying without Killing: Self-Immolations 1963–2002 şi cei ce 
ucid fără a muri, studiaţi de S.N. Kalyvas şi I. Sanchez Cuenca, Killing without Dying: The Absence of 
Suicide Missions. Prototipul celor dintâi e identificat în călugărul budist Thich Quang Duc, care şi-a dat 
foc la Saigon în iunie 1963 pentru a protesta contra politicii de discriminare a lui Ngo Dinh Diem. Cea 
de a doua atitudine e exemplificată de I.R.A. (Irish Republican Army), care nu a condus niciodată 
misiuni sinucigaşe, ETA, Brigate Rosse, Roe Armee Fraktion şi Sendero Luminoso din Peru. În acest 
ansamblu de cazuri şi comportamente se încadrează universului islamic atât evenimentele palestiniene, 
cât şi cele de la 11 septembrie, studiate de L. Ricolfi, Palestinians, 1981–2003 şi, respectiv, de S. 
Holmer, Al Qaeda, September 11, 2001 (ambele studii în D. Gambetta, op. cit.). În ceea ce priveşte 
raportul dintre misiunea sinucigaşă şi islam, teologia islamică actuală pare a se orienta către o morală a 
intenţiei, în virtutea căreia legitimarea religioasă a sinuciderii dezinteresate rezultă ca larg acceptată, dar 
nu şi indiscutabilă. Această abordare a chestiunii legitimării nu rezolvă însă nici problema acceptabilităţii 
motivaţiei religioase ca determinantă autentică a terorismului sinucigaş, nici pe aceea pe care o pune 
non-coincidenţa între martiriu, care nu comportă în mod necesar moartea altora, şi misiunea sinucigaşă, 
care în schimb o comportă. 

Parcursul expozitiv utilizat în introducerea bibliografică a numărului special al revistei „Il 
Politico” dedicat terorismului internaţional e aplicabil şi celorlalte douăsprezece contribuţii cuprinse 
în volum. Trei dintre ele se situează în perspectivă juridică. Notele lui Fausto Pocar asupra 
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terorismului şi dreptului internaţional se referă la adoptarea de convenţii regionale şi globale ca formă de 
cooperare între state în combaterea şi prevenirea actelor teroriste, o exigenţă devenită şi mai acută în 
căutarea unui răspuns global, de dat fenomenului după 11 septembrie 2001. Pietro Giuseppe Grasso şi 
Silvia Illari se ocupă de Probleme de teorie generală de drept public în dispoziţiile în materie de 
terorism, iar Matteo Tondini de Politica dreptului în era terorii, urmărind profilurile legislative şi 
jurisprudenţa comparată. Cercetând în Economia terorismului şi antiterorismului impactul fenomenului 
asupra economiei, societăţii şi politicii, Mariateresa Fioca şi Carlo Jean subliniază dependenţa acestuia 
de existenţa unei „culturi a securităţii” şi de o comunicare instituţionalizată. O analiză psihoanalitică a 
terorismului întreprinde Almatea Usuelli în contextualizarea dinamicilor psihologice ale 
comportamentului terorist. Marcello Foa ilustrează în Media şi terorismul cum internetul şi You Tube au 
multiplicat oportunităţile pentru ca grupări ca Al-Qaeda să-şi difuzeze mesajele. Competiţia presei 
profită astfel propagandei teroriste. Unele relatări, prin supraestimarea evenimentelor, au depăşit totuşi 
limitele informării corecte, situaţie în care adevărul poate deveni o victimă a războiului contra terorii. 
Nicolò Pollari consideră utilă în O nouă abordare a analizei fenomenului terorismului internaţional o 
investigaţie bazată pe dimensiunea economico-financiară pentru revelarea punctelor slabe asupra cărora 
să se acţioneze: canale de oxigenare, tehnologii, tehnici de diminuare a resurselor. Zaid Eyadat, în 
materialul The Rationality of Political Violence: Modelling Al-Qaeda vs. the United States, expune o 
metodă unitară pentru a identifica dinamica interacţiunii între jucători în scopul descrierii acesteia şi a 
condiţiilor în care ei aleg utilizarea violenţei sau căutarea unui acord. În Comunitatea internaţională în 
era terorismului global, Fabio Casini găseşte extrem de alarmant orizontul în faţa căruia se află 
securitatea internaţională. Cel mai mare pericol rezidă în posibilitatea ca organizaţiile teroriste să obţină 
arme nucleare. Comunitatea internaţională e chemată să creeze un sistem defensiv şi preventiv bazat pe 
forţă şi coeziunea guvernelor democratice, armonizarea legislaţiilor asupra terorismului şi intensificarea 
convorbirilor cu ţările islamice, un proces care cere timp şi perseverenţă. 

Sergio Noja Noseda (L’attaco all’Occidente da parte dell’Islam ce lo siamo inventato noi „alla 
Spengler”?) observă riscul ca atacul islamului împotriva Occidentului să nu devină o creaţie inspirată de 
profetismul funebru spenglerian din Untergang des Abendlandes. El crede că adevăratul conflict se 
desfăşoară în interiorul islamului, care traversează o criză reală de reînnoire intelectuală şi de proiect 
socio-politic. O poziţie faţă de Occident şi occidentalizare nu e suficientă pentru a construi o alternativă. 
Se impune o reformă profundă şi această problemă trebuie rezolvată de lumea musulmană. 

Giuseppe Cassini, în articolul Am strâns mâna unor terorişti şi guvernanţi, narează experienţa 
sa diplomatică în Belgia, Algeria, Cuba, SUA, Somalia, Liban, Iran şi în Balcani, ilustrând răsturnări 
de roluri în care aceiaşi indivizi care au luptat pentru o cauză şi care au promovat sau încurajat acte 
calificate de alţii drept teroriste au deţinut ulterior roluri de lider politic sau om de stat. În fine, 
Umberto Gori, în Cyberterroristi e cybercriminali: le invisibili minacce alla sicurezza, remarcă 
alterarea şi corodarea autorităţii statelor de către tehnologie, care a contribuit la întărirea actorilor 
non-statali şi îndeosebi la extinderea crimei transnaţionale şi a organizaţiilor teroriste. Cibercriminali 
şi terorişti au pătruns în spectrul informaţiei de război. Ca o consecinţă, statele nu pot controla 
cibercrima şi la nivel individual. Internetul oferă cibercriminalilor oportunitatea utilă de a face bani, 
de a organiza atacuri şi de a rămâne anonimi. Autorul reclamă de aceea elaborarea de măsuri 
naţionale şi internaţionale împotriva comportamentului high-tech. Sistemul juridic trebuie revizuit, 
pentru ca legislaţia tradiţională să protejeze proprietatea fizică şi „bunurile fizice” şi nu virtualele 
active ale lumii computerelor. Internetul permite terorismului islamic să devină un fenomen global, 
iar cibercrima constituie o ameninţare majoră a anilor viitori. 

În ansamblu, cercetările prezentate, cu grile expozitive explicitate şi larg exemplificative, oferă 
o înţelegere mai satisfăcătoare a unor acte şi fapte relevante cum sunt acelea care, îndeosebi în 
dimensiunea internaţională şi/sau transnaţională, sunt identificate ca „teroriste”. 

Ştefan Delureanu 
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Primul număr al anuarului Muzeului de Istorie din Sighişoara, apărut cu sprijinul moral şi material 
al Primăriei, cuprinde comunicările susţinute cu ocazia Zilelor oraşului şi a Festivalului „Sighişoara 
medievală” din luna mai 2008. Diversitatea tematică a contribuţiilor înmănunchiate în volum este 
subordonată unei idei călăuzitoare, anume integrarea realităţilor locale în contexte largi de istorie regională, 
naţională şi universală. Pe lângă intenţia de a populariza cu rigoare ştiinţifică bogăţia istorică a oraşului, 
iniţiatorii publicaţiei intenţionează să stimuleze interesul pentru cercetarea acestui patrimoniu cultural şi să 
asigure o valorificare constantă a rezultatelor investigaţiilor în paginile anuarului. 

Aşezare prin excelenţă medievală, cu vestigii din veacurile de mijloc până astăzi impunătoare, 
Sighişoara a fost fondată potrivit indiciilor toponimice şi arheologice de secui, paznici de hotar în serviciul 
regalităţii maghiare, fiind ocupată – după plecarea lor spre răsărit în ţinuturile pe care le ocupă acum – de 
colonişti saşi. Studiul atotcuprinzător al lui Antal Attila tratează comprehensiv aceste episoade pe care 
le integrează în istoria raporturilor oraşului cu regii Ungariei până în secolul al XVII-lea. 

Microtoponimia oraşului, tratată cu competenţă de Nicolae Teşculă, oglindeşte o bună parte 
din istoria aşezării, inclusiv din îndepărtatul ei trecut medieval.  

Fragmentele unei cronici germane inedite din acelaşi veac, cu destule confuzii cronologice, dar 
şi cu importante informaţii noi, sunt publicate şi traduse în româneşte de Liviu Câmpeanu.  

Secvenţe semnificative de viaţă cotidiană de la frontiera vestică a Principatului Transilvaniei la 
cumpăna veacurilor XVI–XVII, hotar atât de zbuciumat în acest interval de timp din cauza 
înfruntărilor aproape zilnice dintre otomani şi habsburgi, a surprins Florin Ardelean.  

Mircea-Radu Iacob schiţează portretul uneia dintre cele mai vestite personalităţi sighişorene, 
care a fost neîndoielnic generalul Michael von Melas (1729–1806), comandantul trupelor austriece în 
bătălia de la Marengo; deşi înfrânt de Napoleon Bonaparte, primul consul al Franţei i-a apreciat 
bravura şi arta militară într-atât, încât i-a trimis în semn de omagiu sabia sa.  

Efectele concrete în Transilvania ale politicii de modernizare promovată de curtea din Viena în 
secolul al XVIII-lea şi în prima jumătate a celui următor sunt examinate în variatele lor forme de 
manifestare economică, socială, culturală şi confesională de Niculina Ciotloş.  

Mai multe contribuţii sunt consacrate eforturilor de emancipare ale românilor din Sighişoara şi 
din împrejurimi într-un mediu dominat de alogeni. Rolul capital îndeplinit în această privinţă de 
biserica ortodoxă şi de ierarhii ei ca luminători ai poporului, precum preotul Ştefan Balaş (1771–
1817), susţinut masiv de negustori levantini, şi protopopul Zaharia Boiu (1834–1903), este prezentat 
în studiile lui Vasile S. Muntean şi al Corneliei Suciu. O privire de ansamblu concludentă asupra 
protopopiatului sighişorean la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi la începutul celui următor oferă 
Gheorghe Drăgan.  

Opera fruntaşilor bisericeşti a fost continuată după Marea Unire pe cu totul alte baze de statul 
român întregit prin politica de recuperare a decalajelor de tot felul faţă de etniile privilegiate până 
atunci în Ardeal: unguri şi saşi. Figura emblematică a acestei strădanii a fost neîndoielnic Horia 
Teculescu, director al Liceului „Principele Nicolae” şi, între 1930 şi 1942, preşedinte al Astrei 
sighişorene, căruia Gheorghe Gavrilă îi face o caracterizare succintă şi esenţială. Dificultăţile enorme 
întâmpinate pe calea afirmării naţionale după 1918 s-au manifestat economic şi cultural deopotrivă, 
după cum stă mărturie studiul Mihaelei Crăciun privitor la problemele învăţământului sighişorean în 
perioada interbelică. Pentru propăşirea culturală a românilor a pus umărul în oraşul de pe Târnava 
Mare nu numai şcoala, ci şi publicistica locală, analizată de Florina Ştefan şi de Ancuţa Moldovan. 
Tot ca o consecinţă a Unirii s-au modificat şi raporturile demografice din Sighişoara în favoarea 
românilor, proces examinat cu obiectivitate de Adonis Mihai.  

Sighişoara a fost şi un cămin fecund pentru artă, fie ea cultă sau populară. Adriana Antihi înfăţişează 
creaţia pictoriţei Betty Schuller, iar Lucia Ţarălungă activitatea folcloristului Ilarion Cocişiu.  
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Micromonografia satului Boiu, întocmită de Ion Eugen Sârbu, trasează destinul unei 
comunităţi umane din imediata vecinătate a Sighişoarei. 

Este de la sine înţeles că repercusiunile marilor evenimente petrecute la nivel naţional nu au 
ocolit oraşul. Două dintre acestea, Unirea din 1918 şi rebeliunea legionară, au angrenat şi o parte 
dintre românii sighişoreni în felul descris de Aurel Jiga, respectiv Claudiu Pop. 

Volumul se încheie cu contribuţii referitoare în special la conservarea patrimoniului muzeistic 
şi câteva recenzii.  

Reuşita incontestabilă a noului anuar închinat oraşului copleşit de istorie ne îndeamnă să urăm 
colectivului de redacţie: Crescat, floreat! 

Virgil Ciocîltan 
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