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DIPLOMAŢIE ŞI DARURI 

FROM THE DOGE TO THE SHAH: VENETIAN DIPLOMATIC 
GIFTS FOR THE SAFAVID EMPIRE* 

AHMAD GULIYEV** 

INTRODUCTION 
 
Gift-giving was an important feature of early modern diplomacy and as a 

tangible expression of goodwill and generosity, it helped build ties and maintain 
relationships. The gift was not only a sign of goodwill. As means of symbolic commu-
nication, diplomatic gifts conveyed political messages. Apart from facilitating diplo-
matic encounters, diplomatic gifts revealed the relative status of states as well as 
their political, economic, and cultural intentions. Furthermore, the rulers used such 
gifts to display their power and wealth. The emergence of the Safavid Empire in 
the early sixteenth century coincided with the sustained eastward expansion of the 
Ottoman Empire, and the European powers, especially Venice, explored the possi-
bilities of forming an alliance against the Ottomans with the involvement of the 
Safavids. The Ottoman threat and mutual commercial interests contributed to the 
emergence and development of diplomatic, cultural, and trade relations between 
the Republic of Venice and the Safavid Empire. The Safavid-Venetian diplomatic 
relationship was generally characterized by its infrequent nature and only the reign 
of Shah Abbas I (r. 1587–1629) witnessed a relative increase in diplomatic contacts 
between these states.  

Although the existing historiography notes the important role of appropriating 
material objects as a medium of diplomacy, the significance of the gifts in mediating 
the cross-cultural diplomatic encounters between the Safavids and the Venetians 
remains understudied. The lack of historical interest in Safavid-Venetian gift exchan-
ges is rather surprising since there has been considerable scholarly interest in the 
agency of objects in Venice’s diplomatic relations with the Islamic Middle East, 
particularly with the Ottomans over the last two decades.1 While it is true that the 
                                                      

* The paper was written within the research project entitled SAFVEN – West Meets East in 
Venice: Cross-cultural Interactions and Reciprocal Influences between the Safavids and Venetians, 
financed with the support of the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 
under the Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship grant agreement no. 789632.  

** Ca’ Foscari University of Venice, Department of Asian and North African Studies; ahmadguliyev 
@yahoo.com. 

 
1 Maria P. Pedani, Venetian Hosts and Ottoman Guests in the Venedik Sarayı in Constantinople 

(c. 1670–1681), in “Annali di Ca’ Foscari,” Serie orientale, 54, 2018, pp. 11–26; Luca Molà, Material 
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ambassadorial ceremonies were described in several works,2 little is said there 
about the nature of the gifts themselves. While particular gifts which were brought 
to Venice among other Safavid luxury presents have been a subject of study,3 the 
Venetian gift-giving to the Safavids has not received scholarly attention. The present 
study addresses this lacuna by examining the Venetian gift-giving to the Safavid 
court during the first third of the seventeenth century: What types of gifts did the 
Venetians send to the Safavid shahs? Were the gifts chosen by the Venetians 
tailored to meet the desires of the shah? How did the Venetians appeal to the latter’s 
taste and preferences? The paper will also discuss the institutional aspect of the 
Venetian gift-giving by trying to answer the following question: On the Venetians’ 
side, who prepared diplomatic gifts and with what funds? Finally, we will briefly 
carry out a comparative analysis of the Venetian return gifts to specific Safavid and 
Ottoman envoys and members of their retinues. Was there a difference or similarity 
between the gifts that were bestowed on envoys representing these powers?  

 
VENETIAN GIFTS FOR THE SAFAVID SHAHS 

 
Following the accession of Shah Abbas I to the Safavid throne, a new era of 

relations with the Serenissima started, which was marked by the preponderance of 
trade issues in bilateral relations. Safavid envoys, combining the roles of royal agents 
and merchants, were tasked to sell royal silk and to purchase the things needed for 
the royal household. Venetians called this kind of envoy “latore di una lettera” – 
bearer of a letter.4 They usually were received in Venice warmly and, on their 
departure from the lagoon city, they were presented with return gifts. The return 
gifts to the Safavid side were divided into two different sets: first, gifts for the shah, 
and second, departure gifts bestowed on the envoy and their entourage in recognition 
of their service in diplomatic relations.  

The custom of assessing and recording the monetary value of gifts brought by 
foreign missions seems to have been a common practice observed by early modern 
                                                      
Diplomacy: Venetian Luxury Gifts for the Ottoman Empire in the Late Renaissance, in Global Gifts: 
The Material Culture of Diplomacy in Early Modern Eurasia, ed. by Zoltán Biedermann, Anne Gerritsen, 
Giorgio Riello, Cambridge, New York, 2018, pp. 56–87; Ovidiu Cristea, Diplomacy and Gifts in 
Constantinople: The Book of Accounts of Bailo Piero Bragadin (1524–1526), in “Revista istorică,” 
XXIX, 2018, nos. 1–2, pp. 15–32; E. Natalie Rothman, Accounting for Gifts: The Poetics and Pragmatics 
of Material Circulations in Venetian-Ottoman Diplomacy, in Cultures of Empire: Rethinking Venetian 
Rule, 1400–1700. Essays in Honour of Benjamin Arbel, ed. by Georg Christ, Franz-Julius Morche, 
Leiden, 2020, pp. 414–454.  

2 G. Rota, Safavid Envoys in Venice, in Diplomatisches Zeremoniell in Europa und im Mittleren 
Osten in der Frühen Neuzeit, ed. by R. Kauz, G. Rota, J.P. Niederkorn, Vienna, 2009, pp. 213–245.  

3 I doni di Shah Abbas il Grande alla Serenissima. Relazioni diplomatiche tra la Repubblica di 
Venezia e la Persia Safavide, ed. by E.G. Mangili, Venice, 2013; S.A. Casale, The Persian Madonna 
and Child: Commodified Gifts between Diplomacy and Armed Struggle, in “Art History,” 38, 2015, 
no. 4, pp. 636–651. 

4 La Repubblica di Venezia e la Persia, ed. by Guglielmo Berchet, Turin, 1865, p. 38.  
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states. The value of the return gifts was determined by considerations of the status 
and the prestige of both donor and recipient, as well as by political expediency and 
the purpose to be achieved.5 The Venetians managed to understand the reciprocity-
based nature of gift-giving in Safavid society. It appears from the Venetian registers 
that the basic concept of appraising return gifts was reciprocity.6 Return gifts were 
likely calculated according to the value of the received gifts and the political status 
of the foreign state. For example, with its decision dated 11 June 1600, the Venetian 
Senate granted permission to the College to spend up to 200 ducats on gifts for Shah 
Abbas I “in reciprocation of the presents” brought by his envoy Sujaddin Asad 
bey.7 Similarly, in 1622, the Venetian government granted authority to the College 
to offer return gifts to the Safavid shah with a value corresponding to the presents 
brought by the Safavid delegation led by Khoja Shahsuvar and Haji Eyvaz.8 However, 
archival records do not provide us with details on how the received Safavid gifts 
were evaluated in terms of money.  

The final decision on the contents and the value of the return gifts for the 
shah and his delegations was made by the Venetian Senate. The officials of Rason 
Vecchie were responsible for providing return gifts to the Safavid ruler and visiting 
envoys, in addition to the hosting and entertainment of the latter. The amount spent 
by the Venetian government on gifts for the shah in 1603 added up to 1,300 ducats.9 
The cost of the gifts sent from Venice to Shah Abbas I through Khoja Shahsuvar in 
1622 was 600 ducats.10 In total, 500 ducats were spent by the College on the gifts 
to Shah Safi I.11 

The Republic took the different tastes and needs of the Safavid court into 
consideration. Some gifts were even specially designed according to purchase lists 
sent from the Safavid court. The inventory of Venetian gifts to Shah Abbas I indicates 
the diversity in taste among the Safavids. The luxury goods selected for important 
foreign rulers were the best among the Venetian products, and therefore they served 
as a promotion of local products and an advertisement for the city’s industrial and 
artisanal skills.12 
                                                      

5 Franz Rosenthal, Hiba, in Encyclopedia of Islam, vol. III, Leiden, London, 1986, p. 344a.  
6 Archivio di Stato di Venezia (hereafter: ASVe), Senato, Deliberazioni Costantinopoli (hereafter: 

SdeLC), register 23, 24 October 1635, c. 124r: “Noi avemo stimato bene di corrispondere con altri 
doni a lei.” 

7 Idem, Collegio, Cerimoniali (hereafter: CC), register 3, fol. 13b (11 June 1600): “… fù data 
libertà all’Eccellentissimo Collegio di spender in ricompensa del sudetto presente fin ducati duecento.”  

8 Idem, SdeLC, binding (filza) 16, 14 October 1622, unpaginated: “… sia data libertà al Collegio 
nostro di valersi presenti gnare all’Agente del Serenissimo Re di Persia da portare in dono alla Maestà 
sua la summa di onze cinquecento in circa di alcuni pezzi d’argente dorati che hora si trovano nella 
cecca nostra in corispondenza delli quatro tapeti, et delle cinquanta pezze tra lisari, et giurini.”  

9 E.A. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, vol. V, Venice, 1842, p. 647.  
10 La Repubblica di Venezia e la Persia: nuovi documenti e regesti, ed. by Guglielmo Berchet, 

Venice, 1866, p. 29.  
11 ASVe, SdeLC, register 23, 24 October 1635, c. 123v.  
12 Luca Molà, op. cit., p. 60.  
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WEAPONS AND ARMOR GIFTS 
 
The arms symbolized power and military competence. In some ways, presenting 

weapons as gifts could be a sign of the trust and alliance between the exchanging 
parties. These objects were among the Venetian gifts particularly favored by the 
Safavid shahs. Demands by the Safavid shahs for suits of armor and firearms – 
particularly chain mails (zacco13) and arquebuses – had already been known to the 
Venetian government. The Safavid preference for the zacco (light chain mail armor) 
could be explained by the fact that all-metal body armor was not appropriate for the 
Safavid cavalry, which represented the backbone of the Qizilbash army, because it 
hindered them from making swift attacks. The inclusion of arquebuses in the gift 
packages also reflected the effort to appeal to the personal interests of the shahs, as 
it was well-known that some of them had a passion for weapons. 

The Venetian registers mention three instances of presenting armor and firearms 
as diplomatic gifts to the Safavids. The first case was documented in connection 
with Safavid envoy Asad bey’s visit to Venice in 1600. The Safavid embassy was 
comprised of eight people.14 As a return gift to Shah Abbas I, the Venetian government 
sent two arquebuses and six chain mails with Asad bey.15 However, he could not 
deliver these gifts to the shah because of his death in Baghdad on the way home. 
According to Fathi bey, the pasha of Baghdad made an inventory of the gifts Asad 
bey carried from Venice and sent these gifts to Shah Abbas.16 It appears from 
Angelo Gradenigo’s speech during his audience at the Venetian College that it was 
he who had consigned these presents to the Safavid court.17 

Another Safavid envoy, Fathi bey, who came to Venice in 1603 on both diplo-
matic and trade missions, experienced a similar fate. Fathi bey’s embassy was the 
biggest known mission comprised of nine attendants.18 Upon his departure from 
Venice, he was entrusted with four arquebuses, two chain mails, and a full-body 
mail.19 He set off from Venice in September 1603 and sailed on the galley La Nave 
Moresina e Agustina,20 which was heading for Alexandretta, under captain Batta 

                                                      
13 Zacco or giaco was a flexible and light chain mail. Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto 

veneziano, Venice, 1829, p. 729.  
14 ASVe, Collegio, Esposizioni principi (hereafter: CEP), binding 11, 8 June 1600, unpaginated.  
15 Ibidem, binding 12, 17 May 1602, unpaginated.  
16 Idem, Quarentia criminal, binding 114, 3 March 1603, fols. not numbered: “Disse anco che 

… altro Persiano, che fu qui, et mori in viaggio, et havendo il Bassia di Babilonia fatto inventario di 
tutto … mandò al Re di Persia le lett[er]e, et il p[rese]te, Sua M[aes]ta l’hebbe.” 

17 Idem, CEP, binding 12, 17 May 1602, unpaginated: “Serenissima furono consegnate due 
anni sono a Efet beg persiano (1), che avendo portate a S.S. lettere del re di Persia, gli furono date 
colla risposta per appresentar ad esso re, cioè sei zacchi (2) e due archibusi, il quale Efet beg morì in 
detta città di Babilonia.” 

18 Ibidem, binding 13, 5 March 1603, unpaginated.  
19 E.A. Cicogna, op. cit., vol. V, p. 648.  
20 The owner of this ship was Francesco Moresini. ASVe, SdeLC, binding 10, 23 December 

1604, unpaginated.  
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Tagier. When he arrived in Alexandretta, a great part of his goods and merchandise 
were confiscated by the local Ottoman authorities and he himself was arrested.21 
However, not all goods, including the four arquebuses given as gifts, were confiscated 
and the Venetian consul in Aleppo, Giovanni Francesco Sagredo, later transferred 
these goods to Venice on the same galley. In 1610, these arquebuses along with other 
items were consigned to the Safavid emissary Khoja Safar, who, by the order of 
Shah Abbas, had come to Venice to retrieve them. These items had to wait until 1618 
to be delivered to the shah. In June 1618, the Spanish envoy Garcia de Silva Figueroa 
presented these firearms together with other gifts sent by Philip III. According to 
the Carmelite report, “when the arquebuses and muskets arrived, he called for one 
to inspect it (the one which he noticed to be the largest) and showed signs of great 
satisfaction at seeing it.”22 

The successive shahs continued to be keen on acquiring military technology 
from Venice. In 1635, the Venetian government sent two muskets “for carrying on 
horseback with their leather pouches” as diplomatic gifts to Shah Safi I. Historic 
circumstances are mirrored by the presence of the firearms, which could be related 
to Shah Abbas’s military reforms, one of whose objectives was to expand the corps 
of musketeers (tufangchi). This partly explains why musketeers became an increa-
singly important unit of the Safavid army subsequently. According to Jean Chardin, 
during the first decade of the rule of Shah Suleyman I (r. 1666–1694), the number 
of Safavid musketeers rose to 12,000 men23.  

Armors and weapons obtained through diplomatic gift exchanges did not meet 
the increased demands of the Safavid court for such objects. Therefore, in the early 
eighteenth century, the Safavid envoys, in addition to their diplomatic tasks, were 
commissioned to purchase arms along with other needed items. In 1603, for the 
needs of the Safavid court, Fathi bey bought 114 chain mails in Venice.24 Here we 
can make a distinction between weapons and armors clearly made to be offered as 
gifts, on the one hand, and those purchased by the Safavid merchant-envoys. Firearms 
and armors offered as gifts to the shah were highly decorated and carried marks of 
luxury and richness. For example, in 1603, the arquebuses (handguns) that were 
sent as diplomatic gifts to Shah Abbas I were decorated on one end with gold and 
studded with pearls. 
                                                      

21 Ibidem: “Le quali mercantie, et denari furono consignati a lui medesimo al suo disbarco 
eccetto casse quatro in Alessandreta, dove subito giunto fù fatto prigone di Turchi, che gli levarano 
ogni suo havere eccetto le casse quatro predetto rimaste in Nave con di più tre archebusi et una 
armatura, et che essendo state ricondotte dette case.” 

22 Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the XVIIth and XVIIIth 
Centuries, ed. by H. Chick, vol. I, London, 1939, p. 240.  

23 John Chardin, Voyages du chevalier Chardin en Perse, et autres lieux de l’Orient, enrichis 
d’un grand nombre de belles figures en taille-douce, représentant les antiquités et les choses 
remarquables du pays, vol. V, Paris, 1811, p. 305.  

24 La Repubblica di Venezia e la Persia, ed. by Guglielmo Berchet, p. 47; E.A. Cicogna, op. 
cit., vol. V, p. 647.  
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In addition to Venice, Shah Abbas actively requested firearms from Russia, 
England, and Portugal,25 which is evident from his letters to Muscovite rulers. In 
1591, in his letter to Boris Godunov, Shah Abbas asked him to allow the Safavid 
envoy Haji Khosrov to purchase “all kinds of things needed” for the royal household, 
and above all military equipment.26 The Muscovites provided the shah particularly 
with chain mails (pansyr’) and arquebuses.27 According to the Carmelite report, in 
1621, the representatives of the English East India Company presented to Shah 
Abbas 1,500 arquebuses along with other gifts, but “of all this he accepted only the 
arquebuses.”28 This piece of evidence once again confirms the shah’s personal interest 
in the purchase of firearms. 

It should be noted that the export of arms to Islamic regions, particularly to 
the Ottoman Empire, was forbidden by papal bulls. However, as it is clear from the 
Safavid-Venetian gift exchanges, in many instances, the papal bans did not prevent 
the Venetians from supplying the Safavids with military technology. The export of 
weapons to the Safavid Empire might be explained by the fact that the Safavids 
were frequently in conflict with the Ottomans during the reign of Shah Abbas I. In 
other words, supplying the Ottoman rivals with military technology did not constitute 
an infringement of the abovementioned papal decrees.  

By delivering highly developed firearms, the Venetians tried to demonstrate 
their superior technical knowledge. In this sense, diplomatic gifts could act as a 
driving force for technological innovation. In order to satisfy the continuous requests 
for original objects coming from the Ottoman court, from the 1580s onward, the 
government of Venice launched public competitions among skilled craftsmen with 
the request of inventing procedures that would allow the production of new goods, 
thus pushing forward the technical boundaries of the Venetian artisans.29 

 
SILVERWARE AND GLASSWARE GIFTS 

 
The most frequent type of gift, other than arquebuses, was tableware, mostly 

silverware. Luxury tableware presents that were sent to Shah Abbas I were made of 
precious metals, which proves once again that the choice of gifts was related to the 
status attributed to the recipient. Most of these types of gifts were gold-plated. 
Gilded items are among the expensive objects that transferred material value across 
space and time. With its sixteen items, the tableware articles represented around 
                                                      

25 Rudi Matthee, Firearms, in Encyclopaedia Iranica, vol. IX, p. 621; R. Matthee, Unwalled 
Cities and Restless Nomads: Firearms and Artillery in Safavid Iran, in Safavid Persia, ed. by C. Melville, 
London, 1996, pp. 389–416.  

26 Pamyatniki diplomaticheskikh i torgovykh snosheniy Moskovskoy Rusi s Persiyey, ed. by 
N.I. Veselovskiy, vol. I, Saint Petersburg, 1890, p. 190; P.P. Bushev, Istoriya posol’stv v diplomaticheskikh 
otnosheniy Russkogo i Iranskogo gosudarstv v 1586–1612 gg (po russkim arkhivam), vol. I, Moscow, 
1976, p. 183. 

27 Pamyatniki diplomaticheskikh i torgovykh snosheniy, ed. by N.I. Veselovskiy, p. 97.  
28 Chronicle of the Carmelites in Persia, ed. by H. Chick, p. 255.  
29 Global Gifts, ed. by Zoltán Biedermann, Anne Gerritsen, Giorgio Riello, p. 30. 
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two-thirds of the total gifts listed in an inventory of 1603 (See Appendix 1). The first 
two items of this type were large silver bowls with their pitchers. Then, two basins 
with their vases appear on the list. The first one was a gilded silver basin with its 
gilded vase, while the second was a white silver engraved basin with a vase. The 
tableware category of the register ended with two engraved silver flagons (flasks) 
with their glasses, two engraved cups and two saucers of silver. In 1622, the Venetian 
government sent several gold-plated silver vases of 500 ounces through Safavid 
envoy Khoja Shahsuvar to Shah Safi I.30  

Venetian glassware was highly prized as well in the Safavid Empire and this 
product was not just an item of trade. It also represented a part of the gifts that the 
Venetian Republic sent to the Safavid Empire during the first third of the seven-
teenth century.31 Furthermore, eyeglasses and mirrors were also part of the purchase 
list of Fathi bey, who had been commissioned to buy the necessary goods for the 
Safavid royal household. Luxury glass products made of rock crystal and cristallo 
were among the most prized gifts.  

 
GIFTS FOR THE SAFAVID ENVOYS 

 
As it is evident from Fathi bey’s case, Safavid envoys and their attendants who 

visited Venice received mainly textile gifts. Luxury Italian (firangi) textiles were 
highly valued in Safavid society, and Italian silks and, in some instances, velvet fabrics 
were re-gifted to the rulers of the neighboring powers. Apparently, the number, 
type, and quality of the robes offered were decided upon according to the rank of 
the mission member. The envoys received the most precious ones and the largest 
number. While Safavid envoy Fathi bey was gifted with several garments of silk, 
valued at 200 ducats, the members of his retinue received only one piece of scarlet 
(woolen) robe.32 The value of the gifts presented to Khoja Shahsuvar in 1622 was 
100 ducats.33 It appears that the amount that was spent on gifts to the Safavid 
representatives varied in value and ranged from 100 to 200 ducats, less than the value 
of the gifts presented to their Ottoman counterparts. The Venetian government usually 
chose to offer the Safavid envoys non-monetary gifts. However, Haji Mahammad’s 
case was different; in 1580, instead of textile items, he was rewarded with monetary 
gifts in the amount of 300 ducats.34 He was also the envoy who received the 
highest-value gift. 
                                                      

30 La Repubblica di Venezia e la Persia: nuovi documenti e regesti, ed. by Guglielmo Berchet, 
p. 29. 

31 ASVe, Documenti Persia, document no. 21; idem, SdeLC, binding 10, 18 January 1604 
(more Veneto), unpaginated.  

32 E.A. Cicogna, op. cit., vol. V, p. 647: “Al quale siano parimenti donate in nome della 
Signoria Nostra tante vesti di seda di quella sorte che parerà ad esso Collegio per il valor di ducati 
ducento (200); et alli otto huomini che sono in sua compagnia sia data una vesta di panno scarlatino 
per cadaun da esser dette vesti pagate delli medesimi denari del Deposito per le occorrentie.” 

33 ASVe, SdeLC, binding 16, 14 October 1622 (unpaginated).  
34 Idem, CEP, binding 3, c. 303r; idem, Consiglio di Dieci, Deliberazioni, Segrete, register 12, 

June 1580, c. 40v: “Et cosi tolta licentia con molta summissione, si licentio et io secre[tari]o prima 
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The average amount of the monetary gifts granted to the Ottoman envoys was 
bigger than that offered to the shah’s representatives. For example, Ottoman envoy 
Hasan çavuş, who visited Venice in 1576, received 500 ducats in addition to the 
gifts of robes.35 This could be explained by the fact that the Serenissima had closer 
relations with the Sublime Porte and, in many respects, Venice pursued Realpolitik 
for safeguarding its commercial relations with the Ottomans, in order to preserve 
its own existence.36 As for the Safavid court, the Venetian Republic sent diplomatic 
gifts exclusively to the shah. In contrast, apart from the sultan, Venice frequently 
offered gifts to several members of the Ottoman court, including the grand vizier, 
the viziers, the kapudan-ı derya (grand admiral of the Ottoman fleet), and the 
Ottoman beylerbeyis of the provinces bordering the Venetian possessions. The role 
and power of gifts in building friendship relations with the Ottoman officials were 
best described by the baili Lorenzo Bernardo37 and Cristoforo Valier,38 as well as 
the consul in Aleppo Andrea Navagero.39 

As noted by Luca Molà, the Venetian Republic had adopted the Asian tradition 
of giving ceremonial silk robes.40 As in the case of the Safavid delegations, the 
quantity and quality of these textiles given to their Ottoman colleagues varied accor-
ding to the recipient’s position, status, and, in some instances, individual personality. 
Ottoman ambassadors were entitled to two or three valuable garments on their 
departure, while other robes, some of them made of wool, were granted to members 
of their retinue. For example, in 1633, while Ottoman envoy Mahmut Agha received 
three robes of damask, satin, and scarlet, each member of his retinue was given a 
length of scarlet cloth, which was equal to the amount of fabric needed to make a 
single robe.41 
                                                      
che uscisse della stantia ove era sua ser[eni]ta li diedi in mano la borsa d’ormesin cremesino con li 
cechini trecento dentro.” 

35 Idem, CC, register 2, c. 41r.  
36 P. Preto, Venezia e i Turchi, Florence, 1975, p. 28. 
37 Relazioni di ambasciatori veneti al senato. vol. XIV, Costantinopoli relazioni inedite, ed. by 

Maria P. Pedani-Fabris, Padua, 1996, p. 381: “Il donare ai Turchi è così necessario, che chi volesse 
trattare con loro senza questo mezzo, li levaria il proprio nutrimento, perché talmente è posto in uso 
appresso loro il ricever doni, che è convertito in propria natura, né si può sperare d’ottener da loro 
cosa alcuna, o almeno facilmente ottenerla, senza il donativo.”  

38 Nicolo Barozzi, Guglielmo Berchet, Relazioni degli stati europei lette al senato dagli 
ambasciatori veneziani nel secolo decimosettimo, part I, Turchia, Venice, 1871, p. 305: “Queste 
amicizie, Serenissimo Principe, non si possono nè contrarre nè conservare, senza qualche dimostrazione 
di amore […] che il dono sia il vero segno d’onore ed il vero frutto dell’amore: onde per dichia-
razione della forza del donare sono soliti a dire nella loro lingua proverbio tale […]: man che porta 
alla Porta e che dà, mai non vien tagià.” 

39 Relazioni dei consoli veneti nella Siria, ed. by Guglielmo Berchet, Turin, 1866, pp. 60–61: 
“ho sempre procurato di conservarmi la grazia e la amicizia di quei principali signori ministri, e con 
amorevoli uffici e con doni, senza dei quali è impossibile conservarsi lungamente la loro benevolenza.” 

40 Luca Molà, op. cit., p. 63.  
41 ASVe, SdeLC, register 22, 18 August 1633, c. 98r: “… et per l’esped[itio]ne del stesso Mehemat 

Agà sia preso che il magistrato med[essim]o delle R.V. [Rason Vecchie] debba donarle reali duecento, 
Damasco per una vesta, rasi per una veste, scarlato da sessanta per un’altra, et per gl’huomini, che 
sono con lui tanto pannò scarlatin, che faccia una veste a’ciasche dun di loro.”  
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Surviving records do not reveal the Safavid envoys’ reactions regarding the 
return gifts they were given in Venice. Furthermore, the sources do not provide any 
evidence of rejected or unaccepted gifts.  

 
FOOD GIFTS 

 
Scholars have increasingly emphasized the connection between food and 

diplomacy. Offering food and refreshments (refrescamenti) to foreign envoys was 
an essential part of Venetian diplomatic hospitality. These food provisions were of 
crucial importance to Venetian hospitality strategies and can be considered as the 
first diplomatic gifts that ambassadors received.42 The role of food diplomacy in 
resolving conflicts was appreciated by the Venetians and they used this tool effectively 
to improve their relations, particularly with the Ottomans.43 The Venetian baili in 
Istanbul used gifts of rare food items and sumptuous public banquets to maintain 
the reputation of the Republic at the Porte.44 

Refreshments offered to the foreign envoys included mainly fine sugar, zucchari 
(sugar confections), various types of nuts, the famous Piacenza cheese, fresh fruits, 
herbs, and spices.45 All these components were arranged into small packages and 
the average amount spent on one package of food gifts during the second half of 
the sixteenth and first quarter of the seventeenth century was twenty-five ducats.46 
In June 1580, Ottoman envoy Müsliheddin hoca received a one-time food allowance 
of 25 ducats.47 

Available documents suggest that the value of refreshments offered to the 
Safavid envoys were the same, amounting to 100 ducats,48 irrespective of the size 
of their retinue. The exception was the embassy of Fathi bey in 1603. Due to their 
longer stay (more than six months) in Venice, in accordance with the decision of 
the Senate, dated 14 August 1603, a sum of 200 ducats49 was allotted in addition to 
                                                      

42 Laura Mesotten, A Taste of Diplomacy: Food Gifts for the Muscovite Embassy in Venice 
(1582), in “Legatio. The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies,” I, 2017, p. 134.  

43 Maria P. Pedani, In nome del Gran Signore. Inviati ottomani a Venezia dalla caduta di 
Costantinopoli alla guerra di Candia, Venice, 1994, p. 59; Eric R. Dursteler, A Continual Tavern in 
My House: Food and Diplomacy in Early Modern Constantinople, in Renaissance Studies in Honor 
of Joseph Connors, ed. by Machtelt Israels, Louis A. Waldman, Cambridge, Mass., 2013, pp. 168–169.  

44 E.R. Dursteler, op. cit., p. 166.  
45 M.P. Pedani, In nome del Gran Signore, p. 92.  
46 ASVe, SdeLC, binding 14, 23 June 1618, unpaginated; L. Mesotten, op. cit., p. 147; 

Calendar of State Papers relating to English Affairs in the Archives of Venice, vol. X, 1603–1607, ed. 
by Horatio F. Brown, London, 1900, pp. 88, 184.  

47 ASVe, CC, register 1, 4 June 1580, c. 93v.  
48 I libri commemoriali della Repubblica di Venezia, Regesti, vol. VII, ed. by Riccardo Predelli, 

Venice, 1907, p. 63, 107; La Repubblica di Venezia e la Persia, ed. by Guglielmo Berchet, p. 48; 
ASVe, Commemoriali, register 28, 23 February 1621 (more Veneto) c. 60r; idem, SdeLC, register 23, 
18 January 1635 (more Veneto), c. 146r. 

49 La Repubblica di Venezia e la Persia, ed. by Guglielmo Berchet, p. 198.  
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the previous one of 100 ducats given in early March of the same year. As it is 
evident from the case of Safavid envoy Fathi bey, the food allowances were provided 
in parts (parte a parte).50 Food gifts offered the Venetians another opportunity to 
promote local and regional products. In other words, diplomacy contributed to the 
foreign diplomats’ culinary awareness of the local food culture. 

 
CONCLUSIONS 

 
Although diplomatic gift exchanges are scarcer in the history of Venetian-

Safavid relations than in the interactions between the Serenissima and the Ottoman 
Empire, the Venetians succeeded in understanding gifts as part of the diplomacy of 
the Safavids. The exchange of gifts during the diplomatic encounters attested to the 
good relations between the two states, particularly during the reign of Shah Abbas 
I, who pursued an active foreign policy. As characterized by the Venetian registers, 
gifts to the Safavid sovereigns served “as a sign of the continuing goodwill.”51 An 
analysis of the Venetian gift-giving to the Safavids shows how these two powers 
shared common objectives. Both the Venetians and the Safavid rulers had a mutual 
understanding of the importance of gifts as a means of conveying political messages, 
acknowledging and honoring their counterpart.  

The Venetian government put more emphasis on the artistic value and the 
quality of diplomatic gifts than the quantity. Venetian gifts for the shah concen-
trated on tableware, particularly various items of silverware and glassware, and 
military technology. Although gift-giving did not supplant commercial activity, it 
provoked domestic production, gave and impulse to trade, and served as economic 
motivation for craftsmen. The diplomatic gifts sent to the shah were chosen to 
showcase Venice’s best national industries and craftsmen with the intention of 
preserving good relations with the Safavids. At the same time, these were an 
indicator of the social and economic conditions of the Serenissima and served as a 
way of marketing Venetian luxury goods to the Safavid consumers. 

It appears that, generally, the nature of the given gifts was determined by the 
recipient’s needs, tastes and predilections. The Serenissima’s government proved 
to be well aware of the high Safavid regard for weapons and the personal interests 
of the Safavid shahs in acquiring European military technology; armors and arms 
were therefore a constant presence on the list of diplomatic gifts. Besides these, 
considering the tastes and personal preferences of the shahs, the repertoire of gifts 
also included gilded and silver objects. However, not all the gifts sent to the shahs 
were necessarily based on the recipients’ needs. At the same time, these gifts had to 
bear testimony to the technological innovations developed by Venice. 

The Safavid envoys were also presented with gifts, particularly textile items, 
by the Venetian government. The value of the gifts granted to the Safavid envoys 

                                                      
50 Ibidem.  
51 E.A. Cicogna, op. cit., vol. V, p. 648.  
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and members of their retinues corresponded to the status of their recipients; the 
material used for the robe and the number of pieces of cloth given differed 
according to the recipient’s rank. 

It appears that none of the Venetian gifts to the shahs survived the turmoil 
following the Afghan occupation of the Safavid capital of Isfahan in 1722 and the 
fall of the Safavids in 1736. By contrast, Venice’s public museums hold a number 
of objects that originated from the Safavid Empire, most of which were given as 
diplomatic gifts to the doges, including ceremonial arms and armors, jewelry objects 
inlaid with precious stones, and textiles, from fragments of silk to beautifully 
woven garments. 

 
 

APPENDICES 
 

 
1. 
 

Inventory of gifts sent to Shah Abbas I in 160352 
 
1. Un bacil col suo ramin d’argento lavorado a figure et tutto dorato.  
2. Un altro bacil et ramin d’argento bianco lavorado a figure. 
3. Un cadin d’argento con oro et la sua broca anco essa con oro. 
4. Un cadin d’argento bianco lavorado con la sua broca. 
5. Dui fiaschi d’argento intagliadi col suo vedro dentro. 
6. Doi tazze intagliade et doi sotto coppe d’argento. 
7. Una armadura. 
8. Dui Zacchi forniti con li suoi bottoni d’oro, cio é uno con veludo verde con fondi 

d’oro, et uno con raso cremesino, tutti dui con la romaneta d’oro. 
9. Quatro arcobusi lavoradi di radise di perle con oro.  
 
Translation 
 
1. A bowl with its pitcher of silver engraved with figures and gilded all over. 
2. Another bowl and pitcher of white silver engraved with figures. 
3. A gilded silver basin with its gilded vase. 
4. A white silver engraved basin with its vase. 
5. Two engraved silver flagons (flasks) with their glasses inside. 
6. Two engraved cups and two saucers of silver. 
7. A full body armor. 
8. Two chainmails with their gold buttons, one of which is on a green velvet 

background, another one is on crimson silk satin background, both of them with a gold 
romaneta. 

9. Four arquebuses decorated on one end with gold and studded with pearls. 

                                                      
52 Ibidem.  
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2. 
 

List of gifts sent to Shah Safi I in 163553 
 
1. Una bellissima armatura rimessa a’oro, dentro ad un sepetto di velluto cremisino.  
2. Due schiopetti per portar all’arcion del cavallo, bellissimi et con fonde. 
 
Translation 
 
1. A very beautiful gold-plated armor54 inside a crimson velvet bag. 
2. Two very beautiful shotguns (muskets) for carrying on horseback with their 

leather pouches. 
 
 
 

FROM THE DOGE TO THE SHAH: VENETIAN DIPLOMATIC  
GIFTS FOR THE SAFAVID EMPIRE 

Abstract 

The exchange of gifts was an important feature of the relations between the 
Safavid Empire and Venice. The complex and comparative analysis of Safavid-
Venetian gift exchanges could contribute towards a better understanding of the 
diplomatic relations between these two powers, in general, and the significance of 
the non-verbal communication, in particular. Drawing on Venetian archival docu-
ments, this paper aims to examine the nature and significance of Venetian diplomatic 
gift-giving to the Safavids in the first third of the seventeenth century. The paper 
attempts to examine whether the needs and preferences of the Safavid court played 
a part in the Venetian government’s choice of gifts granted to the Safavid rulers. 
The present article demonstrates that the description of the Venetian gifts to the 
Safavids not only sheds light on the latter’s needs but also allows us to see how the 
Venetians appealed to the shahs’ taste and preferences. Using a comparative perspec-
tive, the paper briefly explores differences and similarities between the gifts that the 
Venetians bestowed on Safavid and Ottoman envoys and members of their retinues. 

 
Keywords: Safavid-Venetian diplomatic relations; Shah Abbas I; Shah Safi I; 

Safavid envoys; Venice; early modern gift-giving; diplomatic history 

                                                      
53 ASVe, SdeLC, register 23, 27 October 1635, c. 124v.  
54 Ibidem, 18 January 1635 (more Veneto), c. 145v: “It was reported that the gilded armor had 

formerly belonged to a deceased Duke of Mantua and shotguns «would arrive very soon» from 
Brescia.”  
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CERCURI ALE PUTERII ÎN UNGARIA MEDIEVALĂ 

CONFLICT ŞI VIOLENŢĂ PRINTRE NOBILI. RĂZBOAIELE 
PRIVATE ÎN SUDUL UNGARIEI MEDIEVALE* 

ADRIAN MAGINA** 

Violenţa e ultimul refugiu al incompetenţilor. 
Isaac Asimov, Fundaţia 

 
O zi obişnuită pe unul dintre domeniile nobiliare din sudul Regatului Maghiar 

la finalul secolului al XV-lea: ţărani prinşi cu munca câmpului, oficiali cu diverse 
treburi, femei implicate în activităţile cotidiene. Un grup de oameni de pe un domeniu 
din vecinătate, condus de unul sau mai mulţi oficiali, a trecut hotarul şi, pe neaşteptate, 
a atacat curtea şi reşedinţa nobiliară, a prădat şi a jefuit după bunul plac. Mai mult, 
atacatorii au dezonorat femeile, au rănit şi ucis servitorii şi animalele, producând o 
pagubă însemnată. Motivul real nici nu era aşa de important, dar a contat faptul că 
în urmă cu ceva vreme ţăranii nobilului atacat au intrat şi au luat, cu bună ştiinţă 
sau nu, roadele unei moşii aflate la hotarul dintre cele două domenii, care, evident, 
aparţinea atacatorului. Este un scenariu, fără îndoială, dar se întâmpla atât de des 
încât a devenit ceva tipic, aproape banal, menţionat în nenumărate documente emise 
de autorităţile Regatului medieval Maghiar pe parcursul secolelor XIV–XVI şi nu 
numai. Astfel de imagini ne introduc într-o lume a conflictului şi a violenţei, o lume 
vie, a oamenilor, care s-a desfăşurat dincolo de instituţii şi de marea politică.  

Evul Mediu a fost, în esenţa sa, o perioadă brutală, în care violenţa a fost siste-
mică, o trăsătură obişnuită a vieţii cotidiene. Aceste aspecte legate de brutalitatea 
interumană oferă o imagine asupra vieţii sociale, a relaţiilor construite în lumea 
medievală, dar şi a mijloacelor de control cu care aceasta opera. Deseori, magnitudinea 
conflictului internobiliar depăşea cadrul obişnuit, fiind implicate forţe care sugerează 
un adevărat război seniorial. Acest tip de conflict ar putea fi încadrat într-un tipar, 
fiecare senior văzându-se responsabil de bunurile şi supuşii săi, dar în esenţă urmă-
rindu-şi propriul scop, acela de a controla cât mai mult teritoriu sau cât mai mulţi 
oameni1. Doar pentru o parte din sudul Franţei, spre exemplu, sunt documentate 
                                                 

* Acest material reprezintă varianta în limba română, cu mici modificări, a studiului Nemesek 
közti konfliktusok és erőszak. Magánháborúk a középkori Dél-Magyarországon, publicat în Urbs, 
civitas, universitas. Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, red.-şef Sándor 
Papp, ed. Zoltán Kordé, Sándor László Tóth, Szeged, 2018. 

** Muzeul Banatului Montan, Reşiţa; adimagina@gmail.com. 
 
1 Gadi Algazi, Violence, mémoire et pouvoir seigneurial à la fin du Moyen Âge, în „Actes de la 

recherche en sciences sociales”, 105, 1994, p. 26–27. Pentru violenţele din zona sudică a Ungariei 
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între 59 şi 72 de asemenea conflicte majore între nobili în secolul al XIV-lea, 
indicaţie clară asupra răspândirii acestui tip de violenţă. În acest climat, fortificaţiile 
capătă o importanţă majoră, deşi în cele din urmă războaiele senioriale sunt unele 
de uzură, cu raiduri asupra domeniului vecin pentru ca cei atacaţi să nu poată avea 
timp de reacţie şi organiza o apărare eficientă. Aceste conflicte, deşi numeroase şi 
producătoare de pagube, nu au dus la pierderi de vieţi omeneşti în rândul ata-
catorilor, fiind costisitoare doar pentru cei vizaţi de atacuri, în special cei din 
categoriile sociale inferioare2. 

Spaţiul Regatului medieval Ungar nu a făcut excepţie. Nu este vorba despre 
violenţa asociată războiului sau revoltelor, inerentă acestor cazuri, ci de cea obişnuită, 
vizibilă în relaţiile interumane. În spaţiul sudic al regatului, disputele, mai ales cele 
între nobili, erau rezolvate de cele mai multe ori prin apelul la forţă. Victime 
colaterale ale acestei violenţe erau, la fel ca în restul Europei, cei din clasele de jos, 
ţăranii, asupra cărora se răsfrângea brutalitatea conflictelor internobiliare. Bătaia, 
tortura, umilirea sau chiar moartea celor implicaţi în conflicte au fost laitmotivul 
proceselor purtate între membrii elitei. În cele ce urmează mi-am propus să analizez 
situaţia conflictelor majore, a aşa-numitelor războaie private ale nobilimii şi a violen-
ţelor generate de acestea în spaţiul de sud al Regatului Maghiar în secolul al XV-lea. 
Este perioada pentru care sursele sunt destul de generoase, oferind informaţii viabile 
pentru analiza acestui tip de conflict. Cercetarea mea se opreşte doar la comitatele 
sudice (actualul Banat), cu precădere Timiş, Arad şi Cenad, acolo unde exista o 
nobilime capabilă din punct de vedere financiar şi logistic să instrumenteze astfel 
de mici războaie private. Teritoriul montan, suprapus de Banatul de Severin, era 
locul de baştină al unei nobilimi mici şi mijlocii (o mare parte cu origini româneşti), 
care nu avea nici resursele, nici motivaţiile angrenării în conflicte de mare amploare3. 
În plus, nobilimea teritoriului de munte, în faţa constantei ameninţări otomane, s-a 
retras spre Caransebeş şi Lugoj, oraşe care s-au transformat în centre nobiliare, caz 
atipic pentru Regatul medieval Maghiar. Chiar dacă asemenea conflicte continuau 
într-o formă sau alta, ele erau de mică amploare, fără complexitatea întâlnită în 
cazul comitatelor de câmpie4. 

                                                 
(actualul Banat), vezi Adrian Magina, Cum manibus armatis. Facets of Violence in the Medieval Banat, 
în „Banatica”, 24, 2014, 2, p. 47–64. 

2 Justine Firnhaber-Baker, Techniques of Seigneurial War in the Fourteenth Century, în „Journal 
of Medieval History”, 36, 2010, p. 91–97. 

3 Nobilimea Banatului de Severin nu avea domenii compacte, ci moşii răsfirate, cei mai mulţi 
nobili fiind stăpâni pe câte una sau două unităţi fiscale (porţi) prin diverse sate ale zonei. Pentru 
situaţia acestei nobilimi în secolele XIV–XVI, vezi Ligia Boldea, Nobilimea românească din Banat în 
secolele XIV–XVI (origine, statut, studiu genealogic), Reşiţa, 2002.  

4 Disputele, chiar dacă uneori deosebit de violente, cu urmări tragice, nu au angrenat decât 
puţini participanţi, fiind de multe ori soluţionate prin împăcarea părţilor după dreptul românesc (ius 
Valachicum). Adrian Magina, From Custom to Written Law: Ius Valachicum in the Banat, în Government 
and Law in Medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia, ed. Martyn Rady, Alexandru Simon, 
London, 2013, p. 71–77. 
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Revenind la situaţia din arealul comitatelor de câmpie, documentele oferă 
indicii, cel puţin în câteva cazuri, unde am putea avea de-a face cu adevărate războaie 
private ale nobilimii, ce e drept într-o formă mult diminuată faţă de situaţiile din 
vestul sau sudul Europei. Termenul acesta, război privat, a fost introdus destul de 
recent în istoriografie, fiind folosit mai ales de către istoricii preocupaţi de istoria 
militară. Este greu de definit un atare fenomen, căci exprimă o situaţie complexă, 
însă, în esenţă, este vorba despre un conflict între nobili pentru resursele existente 
sau, aşa cum spunea Gadi Algazi, „războaiele private ale nobililor – şi, în mare 
măsură, şi războaiele publice – au constat în principal în jaful organizat, incen-
dierea şi jefuirea populaţiei din mediul rural. Fiecare domeniu condus în mod 
corespunzător a permis partidelor aflate în conflict să deschidă o serie de mişcări 
bine repetate, începând cu o declaraţie formală, apoi să atace în mod deschis satele 
învecinate, să jefuiască animalele şi orice bunuri mobile, arzând satele şi violând 
femeile. Părţile nu şi-au luat riscuri inutile; în majoritatea cazurilor, războinicii nu 
s-au întâlnit niciodată pe câmpul de luptă. Ei s-au concentrat pe epuizarea resur-
selor economice şi umane ale rivalilor lor, prin atacarea ţăranilor şi pe aşteptarea 
unui contraatac, până la o rezolvare a conflictului, uneori printr-un compromis care 
le restabilea onoarea.”5 Deşi remarca profesorului Algazi priveşte lumea germană, 
ea este în egală măsură valabilă pentru alte spaţii ale continentului, în acest caz 
regatul Ungariei. Este vorba despre violenţa anomică, caracterizată prin soluţionarea 
conflictului fără apelul la justiţie, prin recurgerea tot la violenţă, care, la rândul ei, 
generează alte conflicte şi violenţe. De abia în epoca modernă statul a reuşit să îşi 
impună autoritatea prin justiţie, punând astfel capăt unui ciclu neîntrerupt de 
violenţe şi răzbunări6.  

Fără îndoială, violenţa colectivă, subsumată războaielor private ale nobilimii, 
implică desfăşurarea unor forţe numeroase, persoane şi bunuri. Am ales să prezint 
doar câteva cazuri, semnificative prin numărul celor implicaţi şi prin amploarea pagu-
belor produse. Din punct de vedere cronologic, am ales cazuri din a doua jumătate 
a secolului al XV-lea şi de la începutul veacului următor, care, prin virulenţa lor, 
redau cel mai bine semnificaţia termenului de război privat în comitatele aflate în 

                                                 
5 Gadi Algazi, Pruning Peasants: Private War and Maintaining the Lords’ Peace in Late Medieval 

Germany, în Medieval Transformations: Texts, Power, and Gifts in Context, ed. Esther Cohen Mayke 
de Jong, Leiden, 2000, p. 254–255: „The lords’ private wars – and to a significant extent public wars 
as well – consisted mainly of organized robbery, arson, and plunder of the population of the countryside. 
Every properly conducted feud enabled the warring parties to open a series of well-rehearsed moves, 
beginning with a formal declaration, then openly raiding neighbouring villages, plundering livestock 
and any movable property, burning down villages, and raping peasant women. The parties did not take 
unnecessary risks; in most of the cases, the warriors never encountered each other on the battlefield. 
They focused on exhausting their rivals’ economic and human resources by raiding their peasants and 
waited for the counterattack to take place, until the conflict was resolved, sometimes with a compro-
mise restoring their honour.”  

6 Gregory Hanlon, Violence and Its Control in the Late Renaissance: An Italian Model, în  
A Companion to the Worlds of the Renaissance, ed. Guido Ruggiero, Oxford, 2002, p. 139. 
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zona de sud a Ungariei. Avem de-a face cu mici armate, alcătuite, de obicei, din 
peste 100 de oameni, care atacau, jefuiau şi distrugeau bunurile rivalilor ori chiar 
ucideau ţăranii acestora cu scopul de a produce cât mai multe pagube.  

În primul exemplu, care provine de la mijlocul veacului al XV-lea, din anul 
1449, protagoniştii sunt oamenii nobilului Francisc Csáky, care au atacat posesiunea 
Cherestur a capitlului din Cenad, localitate situată în judeţul Timiş de astăzi. În 
frunte cu Albert zis Safar din Panaz şi Petru din Chep, oficiali ai nobilului Csáky, 
aproape 70 de iobagi din Rév Kanizsa (astăzi Novi Kneževac, Serbia), nominalizaţi 
în document, au intrat pe posesiunea capitlului, unde s-au dedat la diverse acţiuni 
violente. Această mică armată, cu acordul şi din însărcinarea directă a lui Francisc 
Csáky („ex consensu et speciali mandato ipsius domini Francisci”), a atacat câţiva 
canonici, le-a adresat cuvinte defăimătoare şi a pescuit nenumăraţi peşti din iazurile 
numitului capitlu, făcând o pagubă evaluată la 60 de florini aur: „armatis manibus 
et potentiariis, ad piscinam eorundem exponentis Ekend, in territorio possessionis 
ipsorum Kereztur vocatam, in comitatu Chanadiensi existentes adiacentes, irruendo 
quosdam dominos canonicos ipsius ecclesie Sancti Salvatoris, piscina in eadem piscari 
faciendis, verbis illicitis pertractantes, abinde affugassent piscinam prenotatam ipsi 
domino Francisco occupantes et piscantes innumerabiles pisces, abinde capiendo et 
quo eorum placuisset utilitati fecissent, in quo ipsis exponentibus sexagintorum 
florenorum auri dampna intulissent, potentia mediante.”7 

Printre atacatori se regăsesc doi juzi săteşti, doi prezumtivi ştiutori de carte 
(litterati) şi mai mulţi meşteşugari (morari, croitori, fierari, pantofari, pescari), practic 
elita lumii rurale de pe moşia nobilului Francisc Csáky. Mărturiile diverşilor vecini 
lasă să se înţeleagă că disputa ar fi pornit de la iazul numit Ekend şi de la veniturile 
pe care acesta le aducea. Conflictul, deşi unul minor, surprinde mobilizarea de forţe 
a nobilimii în cazul unor dispute asupra resurselor, deşi este vorba doar de un 
simplu iaz. Situaţia ne arată pe de o parte că nici măcar oamenii şi bunurile bisericii 
nu scăpau violenţelor, iar pe de altă parte este un indicator al importanţei pe care o 
aveau proprietăţile medievale, indiferent de natura lor. 

Mult mai de amploare este situaţia menţionată în anul 1471. Prin resursele 
umane implicate, este probabil cel mai reprezentativ caz de violenţă colectivă întâlnit 
în documentele privitoare la comitatele de la sud de râul Mureş. Plângerea a venit 
din partea nobilului Andrei Dánfy, membru al unei familii de origine românească 
(venită din Ţara Românească în Banat în secolul al XIV-lea), care a reclamat 
violenţele la abia 18 ani după desfăşurarea lor. În esenţă, nobilul Dánfy a menţionat 
că nu mai puţin de 500 de oameni înarmaţi ai familiei nobiliare Dóczy au atacat 
posesiunea sa Duboz din comitatul Timiş, unde s-au dedat la distrugeri şi prădări 
ale bunurilor şi cirezilor iobagilor săi, pagube evaluate la nu mai puţin de 2.000 de 
florini aur: „In anno cuius tunc decima octava institisset revolutio egregius condam 
                                                 

7 Pesty Frigyes, Diplome privind istoria comitatului Timiş şi a oraşului Timişoara / Oklevelek 
Temesvármegye és Temesvár város történetehez, vol. II, 1430–1470, ed. Livia Magina, Adrian Magina, 
Cluj-Napoca, 2014, p. 211–213. 
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Ladislaus de Docz fere quingentis hominibus armatis ad possessionem dicti Andree 
actoris Doboz predictam et pertinentias eiusdem hostiliter irruendo, ibidem eandem 
possessionem Doboz et pertinentias eiusdem penitus desolassent et depredassent, 
universas etiam res ac pecudes et pecora iobagionum eiusdem Andree inibi commo-
rantium abigissent et depredassent, in quibus Andree duo millia florenorum auri 
dampna irrogassent.”8 

Şi violenţele au continuat, de data aceasta pe domeniul Recaş, însă cu o mai 
mică amploare, doar cu obişnuitele ocupări de pământuri, case şi distrugeri de 
bunuri. Rămâne un mister de ce reclamaţia a venit atât de târziu şi, mai ales, cât de 
exacte sau de exagerate sunt relatările unor fapte petrecute cu atâta timp în urmă. 
Aproape sigur, rivalitatea între cele două familii a pornit de la neînţelegerile 
generate de posesiunile pe care protagoniştii le aveau în zona Recaşului, domeniu 
preluat de către Dánfy după stingerea fără urmaşi a rudelor lor din familia nobiliară 
românească de Recaş la mijlocul secolului al XV-lea9. Este drept, Andrei Dánfy 
avea toate motivele să exagereze numărul participanţilor la atac pentru a putea 
pretinde că suferise pierderi mult mai mari. Estimarea sa se baza, cel mai probabil, 
pe relatările martorilor oculari, ale celor prădaţi de către trupele lui Ladislau Dóczy. 
În lipsa altor documente lămuritoare, este greu de apreciat exact câţi oameni au 
atacat posesiunea Duboz, dar în memoria colectivă a celor păgubiţi a rămas întipărit 
un număr însemnat, câteva sute de oameni constituind o forţă impresionantă, capabilă 
de distrugeri semnificative. 

O situaţie similară o regăsim câţiva ani mai târziu în comitatul Arad. Era anul 
1475, iar protagoniştii au fost reprezentanţii familiilor Bánffy, Pongrác şi Losonczy, 
nobili însemnaţi, cu domenii şi resurse umane importante. Păgubiţii, adică Nicolae 
şi Iacob Bánffy, s-au plâns regelui că în anul anterior, în jurul sărbătorii Sf. Gheorghe 
(24 aprilie), nobilii Ladislau şi Ştefan Losonczy au trimis („missis et destinatis”) 
circa 150 de oficiali, familiari şi iobagi care le-au atacat posesiunea Mezth (probabil 
Mâsca, jud. Arad), de unde au luat 45 de boi ai iobagilor de acolo. Fără îndoială, o 
pagubă însemnată, resimţită de către proprietarii domeniului respectiv. Conflictul a 
degenerat, două luni mai târziu, de sărbătoarea Sf. Iacob apostolul (25 iunie), când 
aceeaşi mică armată a nobililor Losonczy a atacat din nou posesiunea Mezth, de 
unde a luat multe din grânele şi proviziile iobagilor, făcând o nouă pagubă. Disputele 
celor din familia Bánffy cu vecinii nu s-au oprit aici. Nici nu se încheiaseră bine 
atacurile rudelor lor din familia Losonczy că un nou conflict bătea la uşă, de data 
aceasta cu nobilii Pongrác. Din documentul menţionat aflăm că de sărbătoarea Sf. 
Rege Ştefan (20 august), peste 120 de oficiali, familiari şi iobagi ai nobilului Ioan 
Pongrác, din însărcinarea şi cu permisiunea acestuia („ex mandato et permissione 
eiusdem Iohannis Pongracz”), în frunte cu propriul său castelan din Lipova au atacat 

                                                 
8 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (în continuare: MNL OL), Diplomatikai Levéltár 

(în continuare: DL), nr. 59777. 
9 Pentru detalii asupra acestei probleme şi pentru evoluţia familiei Dánfy, vezi Livia Magina, 

La famille Danfy de Duboz, în „Banatica”, 20, 2010, 2, p. 21–30. 
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trei iobagi ai familiei Bánffy, care mergeau către târgul anual din Lipova („ad nundinas 
sew forum annuale protunc in oppido Lippa celebratas”). Mica armată a distrus bunu-
rile celor trei, i-a capturat şi i-a închis fără vreo vină sau cel puţin aşa reiese din 
plângerea păgubiţilor. Departe de a se încheia, violenţa colectivă şi-a continuat cursul 
cu noi necazuri pentru nobilii Bánffy. Acelaşi castelan al nobilului Pongrác, Foris 
de Kerew, din însărcinarea stăpânului său, împreună cu familiari şi iobagi, a atacat 
mica fortăreaţă din aşezarea Patak aparţinând aceloraşi nobili Bánffy: „prefatus 
Foris de Kerew, ex speciali mandato commissione et mandato annotati Iohannis 
Pongracz, unacum prefatis familiaribus et iobagionibus eiusdem ad fortalicium eorun-
dem exponentium Pathak vocatum, in eodem comitatu Orodiensi existens, veniens 
ipsumque obsidendo tamdium expugnari fecisset quousque placuisset voluntati.” 

Mai mult, la începutul anului următor (1475), Foris de Kerew, împreună cu 
mai mulţi iobagi şi familiari, profitând de faptul că Nicolae de Berend, castelanul 
nobililor Bánffy de la Şoimoş, asista în Lipova la slujba religioasă de sărbătoarea 
Purificatio Mariae (2 februarie), l-a atacat cu intenţia de a-l ucide. Belicosul castelan 
al lui Ioan Pongrác nu a reuşit să îşi pună intenţia în aplicare, dar permanenta stare 
conflictuală i-a determinat pe nobilii Bánffy să reclame situaţia la curtea regală10. 
Avem de-a face cu situaţia clară a unui mic război privat, cu mobilizarea unor resurse 
umane serioase cu scopul de a intimida şi a produce cât mai multe pagube adversa-
rului. Cauzele conflictului nu transpar din document, dar este greu de crezut că nobilii 
Bánffy sau oamenii lor nu au avut niciun fel de vină în tot acest conflict. Poate că 
micile dispute avute anterior între cele două părţi au determinat în final reacţia dură 
a vecinilor, concretizată cu cele consemnate în document.  

Alături de cazurile amintite, cel puţin alte trei situaţii conflictuale din spaţiul 
de la sud de Mureş, petrecute la finalul secolului al XV-lea şi la începutul celui 
următor, pot fi încadrate în categoria violenţelor colective, a războaielor private ale 
nobilimii. În primul rând este vorba despre un conflict menţionat într-un document 
din anul 1493, dar care viza evenimente din trecutul imediat. Nobilul Francisc Haraszti 
s-a plâns regelui că în anul precedent, de sărbătoarea Sf. Arhanghel Mihail (29 septem-
brie), membrii familiei Báthory au trimis („missis et destinatis”) o adevărată armată, 
care a atacat două dintre viile sale situate în pertinenţele Lipovei. Printre cei circa 
130 de oameni ai lui Ştefan, Andrei şi George Báthory, nominalizaţi în document, 
regăsim nobili şi familiari, numeroşi cnezi şi voievozi români şi sârbi, iobagi şi 
chiar personaje care poartă numele de Husar, posibil soldaţi din celebrele trupe de 
cavalerie specifice sudului Ungariei. Armata improvizată fusese adunată din mai 
multe localităţi de pe domeniile Báthory din comitatele Zarand şi Arad, în fruntea 
trupelor aflându-se castelanii şi provizorul curţii de la Şiria (jud. Arad). Frecvenţa 
mare a cnezilor şi voievozilor, precum şi a numelor sârbeşti11 poate indica faptul că 
                                                 

10 MNL OL, DL, 17660. 
11 În epoca respectivă, foarte mulţi sârbi erau implicaţi în trupele care aveau rol defensiv la 

frontierele sudice, în special în detaşamentele de husari. În acest sens, vezi A. Magina, Border and 
Periphery. The Southern Frontier of the Medieval Kingdom of Hungary between Belgrade and Severin 
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au fost aleşi oamenii cu oarecare experienţă militară. De altfel şi paguba a fost 
însemnată, Haraszti plângându-se de pierderea a peste 1.000 de florini din cauza 
violenţei nobililor Báthory12: „armatis et potentialiter manibus ad promonthoria ipsius 
exponentis Hydas et Rosas vocata, in territorio civitatis de Lippa, in dicto comitatu 
Orodiensis existentis adiacentia, ibique universas nonas vinorum ipsius exponentis 
ab ipsis exigi et recipi fecisset, in opibus exponenti dampna plusquam mille flore-
norum auri intulisset.” 

Trupele, odată mobilizate, nu s-au oprit doar la cele două vii de lângă Lipova. 
În drumul lor au atacat cu violenţă o altă vie a lui Haraszti la Covăsinţ (jud. Arad), 
pe care în parte au rupt-o, în parte au călcat-o în picioarele cailor, paguba fiind doar 
aici de peste 700 de florini („plusquam septingentorum florenorum”). Francisc Haraszti 
avea de ce să fie supărat, atacul asupra celor trei vii producându-i o pierdere totală 
de aproape 2.000 de florini. Chiar dacă sumele sunt exagerate, totuşi, ele reflectă 
importanţa daunelor produse de către mica armată adunată de familia Báthory.  

Şapte ani mai târziu, în 1500, era adus în prim-plan conflictul dintre Francisc 
de Naghlwche şi Laurenţiu Ország de Guth. Din relatarea lui Francisc aflăm că, 
după Duminica Letare (30 martie), peste 100 de ţărani şi iobagi de pe domeniul lui 
Laurenţiu Ország au fost trimişi de acesta să îi atace pe trei dintre iobagii săi, care 
se întorceau acasă de la Lipova la Zădăreni (ambele localităţi sunt situate pe valea 
Mureşului, în judeţul Arad). Trecând prin posesiunea Hodoş, care făcea parte din 
domeniul lui Laurenţiu Ország, cei trei au fost atacaţi cu violenţă şi cu săbiile scoase 
(„manibus armatis et potentiariis, evaginatisque gladiis”), fiind puşi în lanţuri şi 
târâţi în captivitate la castelul din Frumuşeni, nu departe de locul atacului, de unde 
li s-au luat cu forţa 19 florini13. Mobilizarea atâtor persoane pentru a ataca trei 
iobagi pare exagerată, un număr mult mai mic fiind suficient pentru a-şi exercita 
forţa asupra oamenilor lui Francisc. Poate că, de fapt, prin mobilizarea unei asemenea 
resurse umane s-a intenţionat prădarea domeniului lui Francisc, iar apariţia celor 
trei ţărani ai adversarului a deturnat sensul iniţial al atacului. O altă explicaţie posibilă 
este transmiterea unui mesaj de forţă către nobilul de Naghlwche, aflat probabil 
într-un conflict mocnit cu Laurenţiu Ország. Indiferent de motivaţie, conflictul a 
degenerat in violenţă, urmările fiind suportate de către cei trei iobagi din Zădăreni. 
Nu ştim nimic despre soarta celor trei ţărani, dar cel mai probabil după ce au fost 
jefuiţi şi brutalizaţi au fost păstraţi o vreme în captivitate, apoi eliberaţi, căci moartea 
lor (reclamată fără îndoială dacă s-ar fi întâmplat) ar fi presupus un nou ciclu de 
violenţe şi noi procese în faţa curiei regale, pe care niciunul dintre protagonişti nu 
şi le dorea. 

În fine, ultima situaţie de acest tip pe care aş dori să o prezint provine dintr-o 
reclamaţie făcută în anul 1506 de către acelaşi Francisc de Naghlwche, împreună 
                                                 
(14th–16th Centuries), în „Initial. A Review of Medieval Studies / Иницијал. Часопис за средњовековне 
студије”, 4, 2016, p. 141–164. 

12 MNL OL, DL, 20100. 
13 Ibidem, 26078. 
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cu Margareta, văduva lui Emeric Dóczy, şi Ana, văduva lui Emeric de Vizes. Este 
un caz tipic, petrecut cu doi ani înainte (1504), care nu diferă prea mult de cele 
întâlnite în documentele anterioare, poate doar prin faptul că a implicat ceva mai 
mulţi oameni decât de obicei. Potrivit mărturiei reclamanţilor, cu o zi înainte de 
sărbătoarea Sf. Arhanghel Mihail (28 septembrie), circa 180 de persoane trimise de 
fraţii Dumitru şi Petru Jakšić de Nădlac („populis scilicet iobagionibus ipsorum”) 
au atacat posesiunea Vizes (localitate dispărută astăzi, situată în apropiere de Battonya, 
Ungaria), au ocupat mai multe predii (predia), de unde au luat grânele şi produsele. 
Dacă este să dăm crezare păgubiţilor, pierderile lor s-ar fi ridicat la 300 de florini14. 
În fruntea trupelor mobilizate de nobilii sârbi este pomenit un familiar al lor, diacul 
Ivan („Iwan deak”), probabil un administrator (provizor) al moşiilor Jakšić, personaj 
pe care, la o distanţă de câţiva ani, îl regăsim angrenat în noi violenţe, de data aceasta 
împotriva unor oameni ai capitlului de Arad15. Nici în acest caz nu cunoaştem 
motivaţia atacului, documentul lăsând să se întrevadă doar că era vorba despre o 
dispută asupra unor pământuri care se învecinau şi ale căror hotare, poate, nu erau 
bine delimitate.  

Ceea ce nu poate fi tăgăduit în toate aceste situaţii este faptul că avem de-a 
face cu violenţe pe scară largă, întreţinute de mici armate. Mobilizarea atâtor oameni 
presupune o pregătire prealabilă, un conflict mocnit, care a degenerat în atacuri şi 
brutalităţi. Suntem, totuşi, departe de situaţia din vestul sau sudul continentului, 
mai ales de ceea ce se întâmpla în peninsula italiană, unde nobilii au angajat adevărate 
armate de mercenari pentru a lupta unii contra altora16. Numărul celor implicaţi în 
violenţele de acest tip din sudul Regatului Maghiar se situează în jurul a 100–130 
de persoane, foarte rar depăşind această limită. Atacurile s-au făcut întotdeauna la 
comanda nobililor interesaţi, chiar dacă ei nu au participat direct la evenimente. 
Mobilizarea se făcea cel mai probabil din rândul familiarilor şi al ţăranilor de pe un 
anume domeniu, posibil dintre cei afectaţi nemijlocit de conflictul dintre stăpânii 
lor. În frunte cu diverşi oficiali, micile armate adunate ad hoc au efectuat raiduri 
rapide, ţăranii întorcându-se apoi la activităţile obişnuite. Faptul că în majoritatea 
documentelor sunt redate numele celor implicaţi personal în evenimente sugerează 
că păgubiţii i-au ştiut suficient de bine, erau vecinii şi megieşii lor din satele aflate 
în apropiere, cu care probabil se întâlneau frecvent în viaţa de zi cu zi şi împotriva 
cărora nu aveau niciun fel de resentiment personal. 

În toate situaţiile menţionate, principalul scop al atacurilor pare să fi fost produ-
cerea unor pagube materiale. Estimările privind daunele făcute în urma asalturilor 
vin exclusiv de la cei păgubiţi, existând posibilitatea exagerării lor. Destul de rar, 
violenţele colective au degenerat în omoruri, acest tip de brutalitate fiind mai degrabă 
specific atacurilor de mai mică amploare. Deşi nu la fel de numeroase precum celelalte 

                                                 
14 Ibidem, 21525. 
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tipuri de violenţă, fără îndoială micile războaie private ale nobilimii au avut un impact 
puternic asupra celor implicaţi, mai ales asupra categoriilor sociale inferioare, care 
au resimţit direct atacurile. 

Angajarea unor resurse umane serioase reprezintă în fond o etalare a puterii, 
scopul cel mai probabil fiind acela de a controla situaţia conflictuală, de a prelua 
teritoriul adversarului ori de a-i distruge baza materială. Este o situaţie tipică Europei 
medievale, Regatul Maghiar nefiind în acest sens o excepţie. 
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Abstract 

The Middle Ages were in their essence a brutal period, in which violence was 
systemic, a common aspect of everyday life. Often, the magnitude of the internal 
conflict exceeded the usual framework, involving forces that suggest a real seigniorial 
war. This kind of conflict usually followed a pattern: each senior was in charge of 
his possessions and subjects, but essentially pursued his own goal of controlling as 
much territory or as many people as possible. These conflicts, although numerous 
and damaging, did not result in loss of life among attackers, being expensive only 
for those targeted by the attacks, especially those in the lower social categories (most 
of them peasants). Rarely, collective violence degenerated into killing, this type of 
brutality being more specific to attacks of lesser magnitude. Although not as wide-
spread as other types of violence, the small private wars of the nobility had a strong 
impact on those involved. The deployment of such vast human resources was basically 
a display of power, the most likely goal being to control the conflict situation, take 
over the opponent’s territory or destroy his assets. It was a typical situation in 
medieval Europe, and the Hungarian Kingdom was no exception. 
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MATIA CORVIN, „RE DE UNGARIA,  
DE DACIA ETC.”, ÎN ANUL 1462 
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În 1458, ajungea – cu sprijinul lui Francesco Sforza, ducele Milanului1 – pe 
tronul Sfântului Petru vestitul umanist Enea Silvio Piccolomini, cunoscut de atunci 
înainte drept papa Pius al II-lea. Pontiful s-a confruntat chiar din prima zi a înaltei 
sale misiuni cu rivalităţile şi controversele politicii occidentale, cu dezbinarea puterilor 
creştine pe fondul mai vechi al Schismei Apusului (soluţionate abia cu câteva decenii 
mai înainte) şi al ameninţării tot mai serioase reprezentate de Mehmed al II-lea. De 
altminteri, umanistul Enea Silvio Piccolomini a încercat, la nivel retoric, să îl conver-
tească pe acest abil sultan2. La nici patru ani de la instalarea sa, Pius al II-lea a făcut 
un gest puţin obişnuit pentru un om politic puternic şi experimentat, cum părea el 
să fie: i s-a confesat, la începutul lunii martie a anului 1462, cu nedisimulată sinceritate, 
solului milanez la Roma, versatul Otto de Carretto3. În veritabila spovedanie a papei 
(provocată chiar de suveranul pontif: „ieri seară îmi zise Sanctitatea Sa, domnul 
nostru, că voia să-mi vorbească în secret”, scrie solul), Matia Corvin, fiul lui Iancu 
de Hunedoara, a apărut pentru întâia oară nominalizat drept rege al Ungariei şi al 
Daciei4. În mare grabă, după încheierea lungii întrevederi secrete cu suveranul pontif, 
diplomatul s-a adresat în scris, cu veştile acestea neobişnuite, stăpânului său din 
Lombardia, ducele Milanului: 

 
„11 Martij 1462 
 
Illustrissimo Signore,  
Heri sera me disse la Sanctita de nostro S<ignore> mi voleva parlare in secreto. 

Questa matina, pocho inanci/ al disnare, Sua Sanctita, mandando fuori ogni altro de 
la camera ove era, me disse queste parole: «Messer Otho, vuy/ intendeti le cose de 
la Maiesta del Re Ferrando5, quelle del S<ignor> duca et le nostre come faciamo 

                                                 
* Academia Română; Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; iapop@acad.ro. 
 
1 Marcello Simonetta, Il duca alla Dieta: Francesco Sforza e Pio II, în Il sogno di Pio e il viaggio 

da Roma a Mantova, ed. Arturo Calzona, Francesco Paolo Fiore, Alberto Tenenti, Cesare Vasoli, 
Firenze, 2003, p. 247–286. 

2 Norman Housley, Crusading and the Ottoman Threat. 1453–1505, Oxford, 2012, p. 119–126. 
3 Pentru Otto de Carretto (numit şi Galeotto del Carretto) şi familia sa, a se vedea şi Christine 

Shaw, Barons and Castellans: The Military Nobility of Renaissance Italy, Leiden, Boston, 2015,  
p. 27–28, 155–158. 

4 Documentul se păstrează în Biblioteca Ambrosiana, Milano, Codices, Z 219 Sup., nr. 9328. 
5 Ferdinand de Aragon, regele Neapolelui (1458–1494). 
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noy ystessi. Et per che/ sapiamo vuy essere fidele et bon servitore del vostro Signore 
et desiderare che le cose sue passeno bene, essendo lo nostro/ ben convincto al suo 
in modo che non pare potere essere l’uno senza l’altro, havemo deliberato comunicare 
con vuy/ quelli penseri che ce occorreno et havere il vostro consiglio, avisandovi 
che con niuno di nostri ancora si siamo/ allargati tanto, et cossi vogliamo vi sia 
secreto quello che rasonaremo con vuy. Nuy consideramo in che termini/ stano le 
cose nostre et primo consideramo lo stato del S<ignor> duca6 et pensamo che e 
confinato dal duca de Savoya7,/ il qual non farebe ne piu in manco come volesse lo 
Re de Franza8, poy glie ast subiecto al Re prefato, c’e il/ Marchese de Monferra9, il 
qual facilmente se riduria a la volunta del prelibato Re. C’e Genoa10, la qual e divisa,/ 
in modo che pocho si po sperare de quella. Dal canto di qua c’e lo duca de Modena11 
et tutti questi vicarij de/ Romagna12, tutti inclinati a quella parte. Fiorentini13, crediamo, 
non vorebeno la disfatione del duca de Milano/ perche e pur loro interesse, tamen 
noy crediamo che quando Francesi fecessero guerra al duca de Milano, essi se/ disco-
prissero contra Francesi in favore del duca, et se pur fecessero qualche subventione 
de denari secretamente,/ saria pocha. Venitiani14 ancora sono de stranna natura e di 
loro non e da pigliare fede, non che crediamo/ debiano rumpere querra col duca a 
posta de Francesi, ne che debeno volere che Francesi submetteno il duca,/ ma sariano 
contenti de lasserlo sbattere un pocho per che havesse grande bisogno de loro et 
bisognasse venire/ a sua mercede et darli qualche cita o terre dele sue, come e 
costume loro sempre de stare sul prehendere, senza/ riguardo alcuno de amicicia, o 
liga, o altra honesta, et gia si vede che Bartolomeo da Pergamo15, lo qual ogniuno/ 
intende che e homo loro, et non faria se non quanto essi volessero comincia a fare 
novita, il che non e bon segno./ Si che se puo dire in quello canto di la, lo duca 
prefato essere quasi solo et non havere altro che il Marchese/ di Mantua16, lo qual 
non e pur potente ch’el si sia, preterea le terre et populi suoy, secondo che intendiamo, 
non/ sono ben contenti per che dichono essere molto gravate de diverse angarie et 
la parte ghelfa maxime da Milano/ in la si trova in alto affectionata a francesi et da 
Milano in qua molti sono affectionati a Venetiani, si che/ trovandosi il duca guerra 
adosso, cio e gente de Franza de verso ast et Bartolomeo da Pergamo et il duca/ de 
                                                 

6 Francesco Sforza, ducele Milanului (1447/1454–1466). 
7 Ducele Ludovic (Generosul) de Savoia (1443–1465). 
8 Ludovic al XI-lea de Valois, regele Franţei (1461–1483). 
9 Monferrato, condus pe atunci de marchizul Ioan al IV-lea Paleologul (1445–1464). 
10 Genova (ocupată de trupele franceze între 1458 şi 1461), cârmuită pe atunci din nou de dogele 

Lodovico di Campofregoso (1448–1450, 1461–1462). 
11 Borso d’Este, ducele Ferrarei şi primul duce al Modenei (1450/1452–1471). 
12 Romagna era socotită teritoriu pontifical de drept, de unde şi termenul de vicariate pentru 

structurile din Romagna, cea mai importantă dintre acestea fiind Bologna, condusă din 1443 de către 
familia Bentivoglio. 

13 Florenţa, guvernată pe atunci de Cosimo de Medici (1434–1464). 
14 Veneţia, condusă în acea perioadă de dogele Pasquale Malipiero (1457–1462). 
15 Condotierul Bartolomeo Colleoni († 1475), din Bergamo. 
16 Marchizul Ludovico al III-lea (il Turco) Gonzaga (1444–1478). 
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Modena di qua, non vedemo come potesse sostenere l’impresa del Regno, maxime 
non havendo piu denari/ ch’el se habi. Venemo al fatto del Re Ferrando et trovaremo 
quello molto debile, prima non ha denari, ne modo/ de haverne da se, ne d’altri ch’a 
dal duca et da noy, e glie mal voluto nel Regno et tutto quello ch’el tiene tien/ per 
forza et pareci che li bisogni aquistare ogni cosa con le bombarde et de questi Signori 
chi sono accordati/ non e da fare molto capitale, per che quasi tutti sono in sua 
liberta de rivoltarsi a sua posta et gia alcuni titubeno,/ come e il duca de Sora17, il 
qual ancora non e fermo. Questi da San Severino18 pur hanno tenute pratiche con 
inimici./ L’Aquila19 e pur in sua liberta, cossi la contessa de Cellano20 possiamo dire, 
con tanti exerciti in duy anni non havere/ aquistato altro ch’a Iacobo Sanello21, che 
fu bon fatto et a noy molto importava, poy il contato de Tagliacozo22 e d’Albi23,/ 
poy il conte Orso24, del chi pur speramo bene, et alcune terre che ha aquistate il Re25, 
che sono poche, el quello/ al S. Iosia26 che ha aquistato il S. Matheo da Capua27. Le 
altre cose aquistate facilmente se perderiano/ tutte se che non c’e ancora molto funda-
mento, ne fermeza in lo stato del Re. Venemo al fatto nostro di qua/ nuy si trovamo 
il stato nostro tutto frachasato cossi in temporale come in spirituale. Nam in temporale, 
primo noy/ trovemo in la Cita28 la parte Colonna29, tutta inclinata al stato francese 
et e la piu gran parte de Roma,/ in modo che quando vedesero le cose nostre declinare 
per alcun modo possiamo piu tosto temere che sperare di loro,/ per lo Dio Grande, 
de che hanno ad Visini30 et con questi ce vene Casa Sevella31 tutta et il conte Everso32, 
li quali/ retornariano in piede la liga qual haveano, alias fatta col conte Iacobo33 
contra de noy, licet dichano la/ fecessero contra Casa Visina34. Ce sono ancora molti 
gientilhomeni per lo paese non ben contenti de noy,// [p. 2] per che non gli havemo 
voluto tollerare le loro insolentie, come sono questi gientilhomeni da Corveto35/ et 
                                                 

17 Piergiampaolo Cantelmi/Cantelmo, duce de Sora (Abruzzo) şi Arce (1453–1463), în Regatul 
Neapolelui. 

18 Condotierul Roberto Sanseverino d’Aragona († 1487). 
19 Veche provincie napolitană din zona Abruzzo. 
20 Jacovella, contesă de Cel(l)ano (1458–1462), din Regatul Neapolelui. 
21 Capul familiei (clanului) Sanelli. 
22 Comitatul Tagliacozzo, tot din zona Abruzzo. 
23 Comitatul Albi, încredinţat, împreună cu cel de mai sus, de către Ferdinand de Aragon lui 

Roberto Orsini (1461). 
24 Condotierul Roberto Orsini († 1476).  
25 Ferdinand de Aragon, regele Neapolelui. 
26 San Giosia, tot în regatul napolitan. 
27 Condotierul Matteo di Capua († 1481), principe de Conca şi duce de Altri. 
28 Roma. 
29 Vechea familie romană îşi disputa, de la 1458, comitatul Tagliacozzo cu familia Orsini. 
30 Casa Orsini. 
31 Familia (clanul) Sevelli din zona Viterbo. 
32 Condotierul Everso al II-lea degli Anguillara († 1464). 
33 Jacopo Sanello, amintit mai devreme de papă în conversaţia cu ambasadorul milanez. 
34 Casa Orsini. 
35 Corvetto (astăzi staţie de metrou în Milano). 
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questi da Canale36 et altri. Poy ce sono Perusini37, li quali sono tutti Braceschi38 et loro 
ystessi lo/ dicheno a noy proprij che desidereno la exaltacione del conte Iacobo39 e 
del conte Carlo da Montone40,/ et li voriano aiutare quanto potessero, ben dicheno non 
li voriano per Signori. C’e in la Marcha41/ quello Signore Iulio da Camarino42, perfido 
inimico nostro, del Signore Sigismondo43 et del S<ignore> Malatesta44. De quelli/ 
da Forli45 et de tutti quelli vicarij nostri de Romagna non dico nulla. Li Anconitani46 
sempre hano tenuta/ et tegneno intelligentia col S<ignore> Sigismondo et cossi molti 
altri Marchiani stano sublevati. Noy da Venetianj/ et da Firentini non siamo ben voluti 
et sapiamo piu li piace el male ch’el ben nostro, et questo e il vero./ Non possiamo 
dire havere altro favore in Italia che quello del S[ignor] duca de Milano, il qual, 
havendo/ impazo dal canto suo, non potria aiutare noy et per noy siamo poveri de 
denari, ne possiamo fare molte/ cose, per che non havemo in tutto oltra CL milla 
ducatis de intrata, fra il spirituale et temporale, et questo quanto/ apertene a la tempo-
ralita. Quanto al spirituale dominio, noy havemo molto da considerare, per che quello/ 
importa piu a l’honore et stato de Santa Chiesa et nostro ch’a il temporale et questo 
stato spirituale e sparso/ per tutta Christianita et ce po essere turbato da ogni canto, 
et quando consideremo la natione Italica possiamo/ dire del spirituale quello havemo 
ditto del temporale. Se poy consideremo la Germanica, si trovemo in quella/ parte 
assay turbati, per che volendo noy defendere honore de la Sede Apostolica come siamo 
tenuti c’e stato neces/sario farci inimico il duca Sigismondo de Austria, lo qual, per 
essere de grande Casa et potente, ha/ pur seguito et favore assay. Poy c’e stato neces-
sario procedere contra lo ellecto Maguntino47, lo qual e mala bestia/ et ha lo conte 
Palatino48 et alcunaltri Signori – quali sua Santita nomino – chi lo favorisseno. C’e 
ancora il duca/ Alberto49, fratello de lo Imperatore50, et molti altri, alcuni per odio 
                                                 

36 Clan roman, distrus ulterior complet de Pius al II-lea (pentru evenimente şi pentru înţelegerea 
contextului italian din primăvara anului 1462, vezi şi Pius al II-lea, Orationes politicae et ecclesiasticae, 
ed. Giovanni Domenico Mansi, vol. II, Lucca, 1759, p. 168–181, discursul papei din consistoriul secret 
din 23 septembrie 1463). 

37 Perugia, oraş (parte din aşa-numitul Stato della Chiesa/ Patrimonium Sancti Petri), intrat la 
1438 sub stăpânirea lui Braccio Baglioni († 1479). 

38 Adică, de fapt, susţinători ai familiei Fortebracci (înrudită cu familia Baglioni), care controlase 
anterior oraşul. 

39 Jacopo Sanello 
40 Condotierul Carlo Fortebracci († 1479), conte de Montone. 
41 Marche/Marchia, iniţial marca de Ancona, în partea central-vestică a Peninsulei Italice. 
42 Giulio Cesare da Varano († 1502), senior de Camerino. 
43 Condotierul Sigismondo Pandolfo Malatesta († 1468). 
44 Probabil fratele lui Sigismondo, la rândul său condotier, Domenico Malatesta Novello († 1465).  
45 Forli, oraş în Romagna, controlat de Francesco al IV-lea Ordelaffi († 1466). 
46 Ancona, republică la acea vreme, care formase un parteneriat adriatic cu Ragusa, pentru a se 

proteja în faţa marilor puteri italiene. 
47 Adolf al II-lea de Nassau, arhiepiscop de Meinz (1461–1475). 
48 Frederic I de Wittelsbach, contele palatin al Imperiului Romano-German (1451–1476). 
49 Albert al VI-lea de Habsburg, arhiducele Austriei (1453–1463). 
50 Împăratul Frederic al III-lea de Habsburg (1452–1493). 
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de lo Imperatore, al qual sanno che noy vogliamo/ bene, alcuni per amicicia de li 
prenominati, quali sariano prompti contra de noy. C’e ancora quello chi se chiama 
Re de Ungaria, de Dacia etc.51 [s.n.], lo qual tene gran dominio, et, per essere inimico 
de l’imperatore et etiam/ per essere colligato col Re de Franza, come e et dicelo 
manifestamente, c’e faria inimico, et questo lo provemo,/ nam novamente ha fatto 
retenere certa summa de denari, scossa de decime ecclesiastice, a nome nostro, in 
quelle/ parte, scusandosi non poterle lassare per che e colligato col Re de Franza, il 
qual intende che ditti denari/ se hariano a spendere contra de luy in lo Regno de Napoli, 
et potria lamentarsi d’esso che spendo questo/ habi lassato levare tali denari del suo 
paese etc. C’e ancora il Re de Boemia52, il qual, ben che mandi/ sua ambasiata, qual 
heri gionse qui a dare obedientia, tamen – dice Sua Santita – e mezzo heretico et e 
cativo/ de nido, et non se ne puo pigliare fede. C’e il duca de Cleure53, qual, per che 
la Santita Sua non li consente/ a le cose iniuste contra la Chiesa de Colonia54, ancora 
li e inimico. Poy, pigliando la natione Yspanica, la/ magiore parte, si puo dire, inclinata 
a Francesi, nam lo Re de Spagna55, qual e lo piu potente Signore,/ e colligato col Re 
de Franza et se puo dire a fradellato con quella Casa. Si che, havendo il Re de Franza/ 
inimico, non si puo sperare da quello de Spagna se non disfavore e danno. Il simile 
si puo dire de li/ duca de Borgogna56 et duca de Savoia, li quali non se discosterano 
da la volunta del Re de Franza,/ piu come li subditi suoy. Havendo adonche lo Re de 
Franza per inimico, possiamo dire facendosi/ luy capo havera lo seguito de tutta questa 
turba preditta, maxime quanto al spirituale et, per che habi/ levata la Pragmaticha, non 
e da pigliarne conforto alcuno, nam dice57 questo e piu caricho a Sua Santita/ che l’habi 
levata libera, quam se dicesse de volerla levare sub conditione se la Santita Sua lassasse 
l’impressa/ del Regno, per che, in tal caso, saria piu honesto a Sua Beatitudine a 
dire che non vole comparare dal Re quello/ che, per debito de la fede katolica, deve 
fare, ne e honesto che Sua Maiesta lo metta a taglia per simile/ cose, ma havendo 
Sua Maiesta monstrata obedientia et reverentia a la Sede Apostolica, levando libere 
la Pragmatica/, come ha, hora li richiedera che Sua Santita se levi da l’impresa del 
Regno, promettendoli de volere// [p. 3] fare per la fede catholica altre cose grande 
et mantenere l’honore de la Sede Apostolica etc. Se Sua Santita gli/ lo nega, non dira 
lo Re de Franza de volere rimettere la Pragmatica, per che li farebe mancamento, ma/ 
dira che vole prestare obedientia a la Sede Apostolica et usarli ogni reverentia et 
cerchare il bene et exaltatione/ de quella et de la fede catholica, et dira che’l papa,  
                                                 

51 Matia Corvin, regele Ungariei (1458–1490). 
52 George Podiebrad, regele Boemiei (1458–1471). 
53 Johann de Marck, duce de Kleve (1448–1481). 
54 Arhiepiscopia de Köln, condusă de Dietrich al II-lea de Moers (1414–1463). 
55 Ioan al II-lea de Aragon, de fapt doar rege-consort al Navarrei (1425–1479) şi rege al Aragonului 

(1458–1479). Inclusiv după căsătoria dintre Ferdinand, fiul lui Ioan al II-lea, şi Isabella, fiica lui Henric 
al IV-lea de Castilia (1469), Regatul Spaniei per se a fost doar o expresie. Din punct de vedere legal, 
Regatele Aragonului şi ale Castiliei au fost unite într-un singur stat abia prin decretele Nueva planta 
(1707–1716). 

56 Filip al III-lea (cel Bun) de Valois, ducele Burgundiei (1419–1467). 
57 Cuvânt suprascris. 
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per sue passione et specialita de parentati et altri suoy/ particulari commodi, lassa 
de fare molte cose che se fariano in manutentione de la fede et exaltatione de la/ 
Chiesa et che saria bene fare concilio et chiamara il concilio, a lo qual facilmente 
indura li Signori sopra nominati,/ chi sono inimici a Sua Santita, trovara ancora molti 
Cardinali quali sarano prompti a questo, et li sia facile/ cosa fare scisma grande in 
la Chiesa de Dio, et mettere Sua Beatitudine in grandissima tribulatione. Or queste 
menaze/ li farano questi ambasiatori che vegnerano et le farano intendere a questi 
Cardinali, li quali chi per tema de/ scisma e del danno de la Chiesa, chi per passione 
et inclinatione che hanno a le cose de Franza, tutti sarano a/ confortare Sua Santita 
che vogli mentre chi puo havere honorevoli et grandi partiti pigliarli piu tosto ch’a 
irritare/ lo Re di Franza et tirarsi tanto rumore a le spale, per tanto li pareva, fusse 
da fare bon pensiero in questa/ cosa. Et cossi mi confortava et commandava ch’io li 
dovesse pensare et dirgli il mio parere de quello che mi/ occorreva adesso et mi 
occorreria poy, senza communicalo con altra persona, per che non voleva ancora 
che/ alcuno intendesse questa sua suspensione d’animo et non l’haveva comunicata 
con alcuna di suoy, per che/ quando se intendesse che inclinasse o titubasse, ponto 
tutti li sarebeno a le spale et dissemi che intendeva che/ V<ostra> Excellentia ancora 
haveva pochi appresso di se chi fussero de quello parere che era essa, non e di 
perseverare in/ l’impresa del Regno et, se alcuni si monstraveno altramenti, era per 
compiacervj, come ancora fano li suoy a/ Sua Sanctita. Io regraciay Sua Beatitudine 
de la fede che pigliava et de l’opinione che monstrava havere di me, diman/danomi 
il mio parere in tanta cosa, et disseli che lo ingegno mio non bastava a consultare 
cose tanto alte,/ ne se conveneva appresso tanta sapientia quanta era quella de Sua 
Beatitudine a me, imprudente et inexperto,/ aprire la bocha et che l’officio mio58 e 
stato et e non mettere in bilanza, ne posare molto queste cose, ma de/ solicitare siano 
exequite quelle sono pesate da Sua Sanctita et da V<ostra> Excellentia, et cossi, 
con ogni ingegno, mi son indu/striato fin al presente de fare, et cossi pregava Sua 
Sanctita non mi gravasse a pensare, ne a dire piu oltra, ma/ quella come prudentissima 
et sapientissima pigliasse quello che li paresse il piu honesto et megliore partito./ 
Nam haveva Sua Sanctita inteso quello che V<ostra> Excellentia piu volte et hora 
novamente haveva scritto de le risposte date/ a questi ambasiatori francesi etc., per 
le quale si comprehendeva la constantia de V<ostra> Illustrissima S<ignoria> in lo 
suo/ proposito et le honeste et degne rasone quale allegava per quello et lo modo 
che pareva da servare con questo/ Re de Franza, adormentandolo con bone parole 
etc., tamen essa V<ostra> S<ignoria> se remetteva de questo et ogni altra/ cosa in 
parere et volunta de Sua Beatitudine senza alcuna exceptione et cossi potevesi rendere 
certa de havere libero arbitrio/ in le cose de V<ostra> Excellentia, non meno ch’a 
in quelle de Sua Sanctita, et per tanto se a quella pareva che le rasone preditte/ per 
Sua Beatitudine stringessero in modo che li paresse de fare altra risposta a questi 
ambasiatori che quella che V<ostra> Exellentia/ ricordava saria in suo arbitrio dispo-
nere come li paresse, et V<ostra> Excellentia sempre staria contenta, pur considerato/ 
che questi ambasiatori starano ancora duy o tre di a venire e poy che sarano venuti 

                                                 
58 Cuvânt suprascris. 
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et exposta l’ambasiata,/ si potrano un pocho tenere in parole prima che se li daghi 
determinata risposta. Se pareva a la Sua Beatitudine ch’io/ daesse aviso a V<ostra> 
Excellentia piu de una cosa ch’a de unaltra circa de cio lo farey59 et harey risposta 
ben presto./ Sua Sanctita mi disse non li pareva ancora ch’io vi scrivesse, ma prima 
voria intendere il mio parere, non come/ de ambasiatore, ma come de privata persona 
chi li dicesse quello mi paresse per lo ben de Sua Sanctita et de V<ostra> Excellentia,/ 
et poy, re ita mecum examinata, Sua Beatitudine me direbe quello li pareva havesse 
a scrivere a V<ostra> Excellentia circa de cio,/ per tanto voleva ch’io li dicesse quello 
mi occorreva de presenti, et poy ancora li pensasse meglio et li riparlasse./ 

Io li rispuosi che poy che a Sua Beatitudine piaceva ch’io in tanta cosa dicesse 
mio parere, li pensarey meglio et/ fideliter dicerevy quid occurreret, et che al presente 
non saperia dire altro, se non che le rasone quale Sua Sanctita// [p. 4] haveva dicte 
parevano pur urgente assay, ma chi voltava carta trovarra ancora altre rasone/ molto 
forte, et che c’era l’honesta prima et poy moltaltre rasone de utilita. Et primo circa 
honestatem/ non e dubio che saria mancamento assay a Sua Beatitudine per parole 
et menaze de francesi desistere da quaella/ impresa, la qual con tanta maturita et 
deliberatione haveva comminciata, cio e con auctorita del Sacro Collegio/ de Cardinali, 
et poy con tanta constantia mantenuta con rispondere a li ambasiatori del S<acro> 
Re de Franza/ passato in publica dieta a Mantua, iustificando tal impresa poy cum 
scrivere brevi et bolle per lo regno de/ Napoli per tutta Italia et in moltaltre parte del 
mondo pur iustificando tal impresa, poy mandandoli ogni/ di gente d’arme, es demum 
il nipote, poy facendo l’affinita con le Re Ferrando et tutte quelle demonstratione/ 
et obligatione che posseno constringere uno summo pontefice et degno principe a 
non fare may il contrario/ de quello che con tanta asseveratione tanto tempo ha 
sostenuto, si che ritrahersi adesso che e passato tanto oltra/ et per menaze, et60 per 
lusinghe del Re de Franza, et per promesse de le cose che non fara may improbare 
et/ retractare quello che gia piu anni, con tante demonstratione, ha approbato et mante-
nuto pensi che honore/ la fede et questo quanto a l’honesta. Ma chi ancora considera 
l’utile, ben che se proponeno tante utilita et evitatione/ de danni accordandosi col 
Re de Franza, dico che non e forsi manco utilita, ne evitatione de menori danni/ 
perseverare in la defensione del Re Ferrando, nam usanza de Francesi e de dire 
molte pur cose che non fanno,/ et primo dico che non credo chel o Re de Franza 
vogli cossi abbrazare questa impresa de Italia per che cognosce/ e magiore fassio 
ch’altri non stima et li bisogna fare grandissima spesa, la qual non e da credere che 
faci cossi/ presto, nam quantunque Sua Sanctita dica che Venetiani non aiutariano, 
ma stariano a vedere, dico ch’io non lo credo/ per che avenga che honesta forsi non li 
movesse, li moveria l’utilita loro che non fa per essi che Francesi siano/ grandi in Italia 
et sanno che quando la Illustrissima S<ignoria> V<ostra> vorra patti con Francesi, 
li trovara et non li mancarano/ optimi mezi, per la qual cosa e da credere acio che 
V<ostra> Excellentia non vi abandonariano Firentini,/ ancora credo per vigore de la 
liga et amicicia che hanno stretissima con V<ostra> Excellentia non vi abandonariano. 

                                                 
59 Urmează un cuvânt şters. 
60 Cuvânt suprascris. 
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Vostra Signoria/ ancora non ha il paese suo cossi mal contento come li e dato ad 
intendere, ymo non fu may principe alcuno/ piu amato e piu reverito da subditi che 
sia V<ostra> Excellentia et di questo stia de bon voglia Sua Beatitudine che pati-
rebeno/ tutti ogni extremita prima che cambiare Signore. Item, V<ostra> S<ignoria> 
ha de le gente d’arme pur assay in modo che,/ venendo Francesi, trovarano contrasto 
tale che li pareva duro, et de queste cose e ben informata la Maiesta del/ Re de Franza, 
la qual ben che stimi la sua possanza suprema a tutte le altre, tamen tene in tanta 
repu/tatione V<ostra> Excellentia che sentendola fornita di preditti favori, non harebe 
ardire asaltare tanta impresa/ senza suo grandissimo ysforzo, lo qual al presente non 
credo voglieno fare et quando pur deliberasse farlo/ dico non e possibile sia cossi 
presto che non sia prima vinta o posta in securo la impresa del Regno/ in modo che 
la Maiesta del Re Ferrando si potra mantenere senza Vostro subsidio, ma quando 
bene staessemo/ a li periculi che Sua Beatitudine ha ditti de sopra, se considera li 
periculi a li quali se mettiamo accordandosi/ forsi non sono menari, nam quando il 
Re de Franza habi il Regno de Napoli, Genoa et ast in Italia/ et Firentini et duca de 
Modena et altri amici, essendo potentissimo re giovene et altero, et vedasi/ con 
parole sole havere in uno ponto guadagnato tanto dominio loro grande sono stimati 
lo/ lume de Italia, per che non li bastera l’animo poy de aquistare il resto de Italia, 
et sara cagione Sua Sanctita/ de sottomettere Italia a la superbia galica et far eche il 
papa li sia capellano et che sia in sua possanza/ fare lo papa a sua modo et trans-
ferire il papato in Franza. Non e questo pocho periculo, non e pocho/ danno, ne pocha 
vergogna, preterea e da pensare che de tante promisse che fa il Re de Franza de 
volere/ fare contra il Turcho61, non ne fia nulla per che, havendo questa impresa in 
Italia, non fara che non staghi/ impizato in quella uno bon pezo prima che vinca 
Genoa et il Regno, et meschiareseli altre petentie,// [p. 5] per le quale se vegnera ad 
irritarsi in modo che poy che havesse obtenute queste cose, non stara contento a 
quello/ et vorra proseguire la guerra contra chi li sara stato adverso. Si che vegueria 
Sua Beatitudine a vergognare se Italia/ et la Sede Apostolica per una vana et 
unibratiale speranza de fare contra il Turcho, il che non sarebe nulla,/ per la qual 
cosa mi pareva fusse ben da pensare su questa cosa et per che Sua Beatitudine 
diceva questa sua suspensione/ d’animo non haverla comunicata con altri per che 
intendandosi harebe da suoy proprij molti stimuli ad accettare/ l’accordio, io com-
menday che fusse bene non comunicare tal pensiero con molti, per la rasone che Sua 
Sanctita diceva et che/ Sua Beatitudine, ne alcun magnanimo principe contra may 
sottomettersi in tutto al consiglio di suoy et maxime dove pareva/ et combatesse la 
utilita con l’honesta, nam era grande differentia et cossi doveva rasonevolmente 
essere dal parere d’uno/ summo pontifice o altro principe a quello de un altro homo 
inferiore, dico in quelle cose che concerneno la generosita/ de l’animo per che uno 
degno principe ha l’animo grande et non si convene a quello avilirse per utilita et 
fare/ contra l’honore suo per che quello e lo principale obietto suo et il fine al quale 
tende tutto il suo pensiero et quello/ deve extimare sopra ogni cosa, nam de le signorie 
grande altro fructo non se ne cava ch’a l’honore et gloria/ et in quella avanzano li 

                                                 
61 Sultanul Mehmed al II-lea (1444–1446, 1451–1481). 
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gran signori, li altri homeni menori. Quanto a li altri piaceri del mondo, molti altri/ 
inferiori de richeze li avanzano per che hanno manco sospetti, manco molestie et 
manco affanni et gli e licito/ pigliarsi mille delecti et mille piaceri che non puo cossi 
pigliare uno principe. L’honore adonche et gloria/ e propria di grandi signori et in 
quella sola c’e avanzano, non deveno adonche essi pesare quella gloria/ con la bilanza 
et consiglio de li homeni inferiori, li quali comunementi extimeno piu l’utilita che 
l’honore/ et questo se vede manifestamenti in le signorie che se regeno per comunita, 
le quale semper se tirano a l’utile,/ non stimando troppo quello honesto che para 
discrepare da l’utile. Et se li cardinali, prelati et altri confortano/ Sua Beatitudine a 
lo accordio, deve pensare che essi hanno riguardo a l’utile et quiete loro et questa 
passione li/ inclina a tal consiglio per che li pare aquistariano pace et quiete, 
potriano meglio usufructare lo papato,/ et questi sonno li suoy principali respetti, et 
quando bene se metteno in persona del papa, considereno/ la quiete et la pace, et 
per consequens l’utile et quello stimano piu che l’honore per che con tal mesura 
soglieno/ mesurare le cose loro, et la conditione sua bassa non ha ancora gustata la 
suavita et la gran gloria. Si che/ Sua Beatitudine non doveva in questo seguire piu il 
consiglio d’altri ch’a il suo proprio. Ella me risposse a/ questa parere ch’io diceva il 
vero, et per certo cossi era, et allegomi lo exemplo de Alexandro62 et de/ Parmenone63, 
suo servitore, che facendo Alexandro guerra al Re Dario64, potentissimo Re, li fu 
per esso Re/ proferta la figliola per moglie, con la metta del suo Regno per dote, et 
li fusse amico. Consigliava/ Alexandro con Parmenone tal proposta. Ello risposse 
che, se fusse in loco de Alexandro, accettaria la/ proferta, al qual Alexandro replico 
et sio fusse Parmenone ancora l’accettaria, ma essendo Alexandro/ non l’accettaro. 
Quasi volesse significare quello ch’io ho ditto di sopra, chel o iudicio del principe 
e/ generoso et stima l’honore, quello de l’inferiore stima piu l’utile. Quanto a le altre 
mie ragione/ sopraditte, disse non li dispiaceveno, et che per certo li pareva troppo 
grave et duro condursi may a/ lassare questa impresa piu per l’honesta preditta ch’a 
per niunaltra specialitade nepote o d’altri, per che/ quelle non lo tegueriano ponto. 
Non me curay de concludere altramenti alhora del modo che paresse/ da servare, 
per che in vero e pur da pensarli bene per adaptare risposta che satisfaci a le ragione 
che/ sarano adducte et maxime per la tema del concilio, lo qual pare non se possi 
evitare, cercandolo/ la Maiesta del Re de Franza. 

Pur Signor mio, quanto mi sara possibile, persuadero a la Sanctita de nostro 
Signore che daghi bone parole per/ adormentare la Maiesta del Re de Franza et per 
furarli il tempo secundo che V<ostra> Excellentia ricorda per sue lettere// [p. 6] et 
mettero bon animo a sua Sanctita quando potro, et per che Sua Beatitudine habi casone 
de stare piu constante/ li ho confortato che mandi lo I. duca, suo nepote65, in lo Regno 
senza piu dimora, de lo quale pareva/ comminciasse a dubitare se lo doveva mandare 
ancora et cossi hogi e partito et io l’ho accompagnato/ fuora de la porta, luy e lo conte 
                                                 

62 Alexandru cel Mare. 
63 Generalul macedonean Parmenion. 
64 Darius al III-lea al Persiei. 
65 Probabil Costanzo I († 1483), fiul lui Alexandru Sforza de Pesaro († 1473), fratele bun al 

ducelui Milanului.  
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camerlengo, pur aviso V<ostra> Excellentia che ancora non ha tochato il denaro/ 
de la prestanza ne luy, ne altra quamtunque sia recuperato il denaro. Et quando pur 
questi ambasiatori/ se risolvessero a le conclusione in modo che non se li potesse 
furare molto tempo, secondo che dice la Sanctita/ de nostro Signore che dubita, me 
ingegnero che se li daghi tanta longa che potremo avisare V<ostra> Illustrissima 
S<ignoria> prima/ che Sua Beatitudine se resolva a le conclusione. Ma a dire quello 
ch’io comprehendo, cognosco l’animo de Sua Sanctita/ molto abattuto, et se V<ostra> 
Excellentia con grande et vigente rasone non lo conforta, temo che non inclini a lo/ 
accordio maxime se li sia proposto qualche mezo qual habi faza de honesta et con 
lo quale non/ para lassare in preda il Re Ferrando come saria mezo honestato, ut 
supra, ma io monstray non/ intendere per non darli attacho che paresse Vostra Ex-
cellentia gia inclinata a questo et a tal disputatione/ non condescenderia io se non 
vedessse Sua Beatitudine risoluta et deliberata a quello et havesse risposta a la/ 
V<ostra> Illustrissima S<ignoria> de quello dovesse fare per tanto quamvis S<anctita> 
de nostri S<ignore> me habi commisso che ancora non/ vi scrivesse tamen me parso 
bene non tardare piu per che in tempore possi havere risposta dignasi/ adonche 
V<ostra> Excellentia respondere subito et faci prevedere che le poste di cavallari 
siano ben fornite, acio/ che presto possi dare li avisi et havere le risposte. Me ri-
commando a V<ostra> Illustrissima S<ignoria>. 

Rome, die/ XI Martij 1462 
 
F<idelis> V<estre> Excellentie Servitor Otho de Carreto”  

 
Raportul trimis de Otto de Carretto în 11 martie 1462 lui Francesco Sforza66 a 

fost considerat de către Kenneth M. Setton drept unul dintre cele mai edificatoare 
documente asupra politicii italiene a lui Pius al II-lea67. Tot atunci, cândva înainte 
de 15 martie 1462, trimişii lui Ludovic al XI-lea, regele Franţei, la Roma îl anunţau 
pe Pius al II-lea că suzeranul lor va trimite 30.000 de călăreţi şi 40.000 de arcaşi 
împotriva lui Mehmed al II-lea68. Promisiunea franceză pare să fi fost rodul unor 
ample negocieri între Ludovic şi Matia69. Drept intermediar între curţile de la Paris 
şi Buda apare un anumit Antonio Marini70. Marini era prezentat, cu aproape un an 

                                                 
66 Publicat sub data de 12 martie 1462 de către Ludwig von Pastor în Acta inedita historiam 

pontificium romanorum praesertim saec. XV, XVI, XVII illustrantia, vol. I, 1376–1464, Freiburg-in-
Breisgau, 19042, nr. 125, p. 150–162. Documentul a intrat, însă, destul de repede în uitare şi nu a fost 
valorificat în istoriografia română. 

67 Kenneth M. Setton, The Papacy and the Levant (1204–1571), vol. II, The Fifteenth Century, 
Philadelphia, PA, 1978, p. 206, nota 24. 

68 A se vedea Comentariile lui Pius al II-lea şi rapoartele lui Otto de Carretto (L. von Pastor, 
Acta inedita, vol. I, nr. 127, p. 162; nr. 132, p. 170–171; K.M. Setton, op. cit., vol. II, p. 232, nota 10). 

69 Attila Györkös, La guerre de Pazzi et les relations franco-hongroises. 1478–1481, în Matthias 
and His Legacy. Cultural and Political Encounters between East and West, ed. Attila Bárány, A. Györkös, 
Debrecen, 2008, p. 393–404.  

70 Nicolae Iorga, Un auteur de projets de croisades: Antonio Marini, în Études d’histoire du 
Moyen Âge dédiées à Gabriel Monod, [ed. Edgar Lavisse], Paris, 1896, p. 445–457. 
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mai târziu (la 13 ianuarie 1463)71, de către acelaşi Otto de Carretto72 şi tot în urma 
unei discuţii cu papa Pius al II-lea, drept trimisul în Franţa al lui George Podiebrad, 
regele Boemiei73, dar şi al lui Matia Corvin (pe atunci încă ginere al lui Podiebrad), 
precum şi al lui Cazimir al IV-lea Jagiello, regele Poloniei şi adversarul monarhului 
huniad74. În acest cadru, se cuvine reţinut şi faptul că, la vremea raportului din  
11 martie 1462 al lui Otto de Carretto, ajungeau la Roma veştile despre isprăvile 
dunărene ale lui Vlad al III-lea, poreclit şi Ţepeş75, probabil cumnatul lui Matia76, 
dacă nu doar soţul unei verişoare primare a fiului lui Iancu de Hunedoara77. 

La scurt timp, mai întâi în iarna anului 1476–1477 (puţin după moartea sa) şi 
apoi prin 1480–1481, Vlad avea să fie numit – fără a i se pomeni direct numele – 
„regele Daciei din familia Basarab” de către Martino Segono, episcop de Novo Brdo78. 
În martie 1462, pentru Pius al II-lea şi Otto de Carretto79, „regele Daciei” era Matia. 
Pe acesta din urmă, Vlad, în conformitate cu acelaşi Pius al II-lea, a încercat să îl 
trădeze în noiembrie 1462, la nici nouă luni după raportul lui de Carretto (din  
11 martie 1462), în care apărea pentru întâia oară un rege şi al Ungariei, şi al Daciei80. 
                                                 

71 L. von Pastor, History of the Popes from the Close of the Middle Ages, vol. III, [1458–1464], 
London, 18941, Anexă, nr. 57, p. 409. Documentaţia cărţii este în mare parte milaneză. 

72 Pentru abilitatea diplomatică a lui Otto de Carretto, cu referire la cruciadă, vezi Barbara 
Baldi, Pio II e le trasformazioni dell’Europa cristiana (1457–1464), Milano, 2006, p. 259, nota 22;  
N. Housley, Pope Pius II and Crusading, în Crusades, ed. Benjamin Z. Kedar, Jonathan Phillips, Jonathan 
Riley-Smith, vol. XI, Abingdon, 2012, p. 247. 

73 Frederick Heymann, George of Bohemia, King of Heretics, Princeton, NJ, 1965, p. 303, nota 25. 
74 Alexandru Simon, Pământurile crucii: românii şi cruciada târzie, Cluj-Napoca, 2012, p. 161. 
75 Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, E. Affari esteri, XXV, Roma, busta 834, 

1404–1499, nn. Cităm din scrisoarea trimisă în 30 martie 1462, de la Roma la Mantova, de către 
cardinalul Francesco Gonzaga tatălui său, marchizul Ludovico al III-lea il Turco: „Heri disse in consistorio 
haver adviso da Vinetia [Veneţia]: el Turcho [aici Mehmed al II-lea] esser conflicto da uno Vainoda 
[Vlad al III-lea] e morti tanti de li suoi che, pur al numero de le teste se sono adunate de quelli a chi 
sono tagliate, se ritrovano morti piu de 21660 homini, senza quelli sono periti per altra via ch’e impossibile 
de puotere sapere el numero de tuti, bench’el Reverendissimo Monsegnior Vicecancelliere [Rodrigo 
Borgia, cel care a ajuns peste trei decenii papa Alexandru al VI-lea (1492–1503)] dicesse erano in 
tuto 30000 <persone> […].” 

76 Document cunoscut de la Ion Bianu, Ştefan cel Mare. Câteva documente din arhivul de stat 
de la Milano, în „Columna lui Traian”, IV, 1883, nr. 1–2, nr. 1, p. 34. 

77 Al. Simon, The Hungarian Ladies of Dracula, în Pour l’amour de Byzance. Festschrift Paolo 
Odorico, ed. Christian Gastgeber, Charis Messis, Dan Ioan Mureşan, Filipo Ronconi, New York, Oxford, 
Basel, Frankfurt-am-Main, Wien, 2013, p. 241–248.  

78 A se vedea I.-A. Pop, Al. Simon, „Regele Daciei din familia Basarabilor”: mărturii despre 
români şi domnii lor din secolul al XV-lea, în Cel care a trecut făcând bine. Nicolae Edroiu, ed. Macarie 
Motogna, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Cluj-Napoca, 2019, p. 60–64. 

79 Pentru politica italiană a vremii, se cuvine amintit în acest context şi că Otto de Carretto 
avea să nege în faţa lui Pius al II-lea orice posibilă alianţă franco-milaneză împotriva Veneţiei, o alianţă 
socotită de papă drept îndreptată de fapt împotriva planului său de cruciadă (L. von Pastor, Acta 
inedita, vol. I, nr. 179, p. 268; un raport comentat de K.M. Setton, op. cit., vol. II, p. 264, nota 119). 

80 Al. Simon, Naşterea şi moartea unui anti-erou: Nicolae de Modruš, Francesco Gonzaga, 
Rodrigo Borgia şi cele 21660 de victime ale lui Vlad al III-lea Ţepeş, în Relaţii interetnice în Transilvania: 
interferenţe istorice, culturale şi religioase, ed. Ioan-Marian Ţiplic, Maria Crîngaci Ţiplic, Nicolae 
Teşculă, Sibiu, 2019, p. 209–234. 
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Pentru Matia, regele cu sensibilitate umanistă şi care se pretindea şi urmaş al 
romanilor, Dacia putea să fi fost un plan de rezervă, în cazul în care ar fi pierdut 
definitiv Sfânta Coroană a Ungariei (ţinută, până la sfârşitul anului 1463, de împăratul 
romano-german Frederic al III-lea de Habsburg)81. Este interesantă formularea din 
raportul solului milanez, care spune nu că Matia era regele Ungariei şi Daciei, ci că 
Matia „se chema” (adică se autodesemna) „regele Ungariei, Daciei etc.”. Dar Dacia 
putea să vină şi din vremea sângeroaselor ambiţii ale lui Iancu de Hunedoara82 şi 
Vlad al II-lea Dracul83, părinţii lui Matia Corvin şi, respectiv, Vlad al III-lea Ţepeş.  

 
Este fără putinţă de tăgadă faptul că în Evul Mediu, cu precădere în secolele 

XIII–XV, denumirea de Dacia se aplica, din punct de vedere politico-statal şi confe-
sional (catolic), în primul rând Regatului Danemarcei, din unei confuzii istorico-
geografice asupra căreia nu insistăm aici. Totuşi, teritoriul nordic menţionat este 
numit în izvoarele epocii şi la modul corect, adică Dania84.  

Numai că, în a doua jumătate a secolului al XV-lea, lucrurile încep să se schimbe 
sensibil, în sensul translaţiei Daciei în regiunea Dunării de Jos, singurul loc unde 
Imperiul Roman a înfiinţat o provincie (apoi mai multe) cu acest nume85. Identi-
ficarea Daciei cu Ungaria (Transilvania), Moldova şi Ţara Românească pătrunde 
treptat din scrierile umaniştilor (unii dintre ei fiind şi oameni politici) în cancelariile 
statelor occidentale86. Este drept că, pentru câteva decenii, s-a menţinut ambivalenţa 
şi nesiguranţa acestei denumiri, numele de Dacia fiind regăsit când pentru desemnarea 
regelui Danemarcei, când pentru cea a unor principi din sud-estul Europei87. Este 
                                                 

81 Karl Nehring, Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich. Zum Hunyadisch-
Habsburgischen Gegensatz im Donauraum, München, 19892, p. 21–23. 

82 Lajos Thallóczy, Samu Barabás, A Frangepan Család Oklévéltára. Codex diplomaticus comitum 
de Frangepanibus, vol. I, 1133–1453 (= Monumenta Hungariae historica, I, 35), Budapest, 1910, nr. 344, 
p. 350 (tratatul din 6 noiembrie 1447, dintre Iancu şi Alfonso al V-lea de Aragon, regele Neapolelui şi 
pretendent la coroana Ungariei, care urma să fie sprijinit de 10.000 de „valahi”). 

83 Francisc Pall, Intervenţia lui Iancu de Hunedoara în Ţara Românească şi Moldova în anii 
1447–1448, în „Studii. Revistă de istorie”, XVI, 1963, 5, p. 1049–1072. În 4 decembrie 1447, după ce 
l-a executat, prin îngropare de viu (după cum s-a zvonit), pe Vlad al II-lea Dracul, Iancu de Hunedoara 
s-a intitulat la Târgovişte „voievod, din mila lui Dumnezeu, al Ţării Româneşti”. 

84 În raport cu subiectul de faţă, nu este lipsit de interes nici faptul că regiunea Danemarcei a fost 
denumită, încă de la începutul Evului Mediu, şi Gothia, ceea ce a dus la o serie de discuţii despre identitatea 
goţilor şi geţilor din sursele postromane şi medievale. Ne referim aici mai ales la celebra Getica a lui 
Iordanes, de la mijlocul secolului al VI-lea (vezi, mai recent, Kai Brodersen, Könige im Karpatenbogen: 
Zur historischen Bedeutung von Jordanes’ Herrscherliste, în „Zeitschrift für Siebenbürgische Landes-
kunde”, XXXVI, 2013, p. 129–146). 

85 Christian Gastgeber, Die Brücke im Westen: Griechisch-byzantinischer Kulturtransfer in der 
Renaissance, în Byzantium as Bridge between West and East, ed. Ch. Gastgeber, Falko Daim, Wien, 
2015, p. 291–316. 

86 Vezi mărturiile adunate de Adolf Armbruster, Der Donau-Karpatenraum in den mittel- und 
westeuropäischen Quellen des 10.–16. Jahrhunderts. Eine historiographische Imagologie, Köln, Wien, 
1990, p. 164–165; idem, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, Bucureşti, 19932, p. 56. 

87 Edoardo Fumagalli, Francesco Filelfo e il re di Dacia, în „Bullettino dell’Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo”, CX, 2008, 2, p. 117–130. 
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clar că, în timpul costisitorului său periplu italian de pe la mijlocul anilor 1470, 
regele Christian I al Danemarcei (care a rezidat la Milano în aprilie 1474) este numit 
„rege al Daciei”, după tradiţie88. Dar, în aceiaşi ani, dacii şi Dacia erau tot mai mult 
legaţi de răsăritul Europei şi de valahi, prezentaţi tot mai des ca urmaşi ai coloniştilor 
romani aduşi de împăratul Traian şi de succesorii săi pe teritoriul vestitei provincii 
romane89. Nu întâmplător, deopotrivă Matia Corvin al Ungariei şi Ştefan cel Mare 
al Moldovei apar şi cu titlul de „regişor al românilor” („Valachorum regulus”)90.  

Trebuie subliniat ceea ce este evident din documentul reprodus mai sus: la 
1462, se ştia în cancelaria milaneză, prin informarea făcută de către diplomatul 
Otto de Carretto, că regele Daciei („re de Dacia”) era acceptat ca fiind, în concepţia 
papei Pius al II-lea, Matia Corvin, cel care stăpânea nucleul provinciei romane numite 
Dacia şi care avea să se pretindă, nu peste mult timp, descendentul unei ilustre familii 
romane91. Prin extensiune şi contagiune – îndreptate spre corectarea unei erori –, şi 
principii altor ţări din zonă, considerate părţi ale vechii Dacii romane, cu locuitori 
numiţi „coloni ai romanilor”, aveau să fie chemaţi, cu diferite ocazii, suverani ai 
Daciei92. Din câte se ştie până în prezent, se pare că regele Matia Corvin a început 
să impună în cancelariile occidentale (mai întâi la Roma, de acolo la Milano şi la 
Veneţia şi aşa mai departe) această importantă schimbare, pentru că el se numea pe 
sine şi „rege al Daciei”93. După moartea sa (1490), când un alt suveran din zonă 
preia moştenirea Daciei, titlul avea să treacă meteoric asupra acestuia94.  

Regatul Daciei de la Dunăre era o realitate europeană pentru papalitate şi 
pentru ducatul Milanului în primăvara anului 1462. Era o realitate tocmai pentru 
                                                 

88 Janus Møller Jensen, Denmark and the Crusades. 1400–1650, Leiden, Boston, 2007, p. 148–153. 
89 Poate cel mai bun exemplu este discursul napolitan al lui Flavio Biondo, care precedă cu 

mai puţin de un deceniu raportul roman al lui Otto de Carretto din martie 1462 (vezi Ad Alphonsum 
Aragonensem serenissimum regem de expeditione in Turchos Blondus Flavius Forliviensis, în Scritti 
inediti e rari di Biondo Flavio, ed. Bartolomeo Nogara, Roma, 1927, p. 44–45). 

90 Antonio Bonfini, Rerum Ungaricarum decades, ed. József Fógel, László Juhász, Béla Iványi, 
vol. III, Leipzig, 1937, p. 243; vol. IV, Leipzig, 1941 [Budapest, 1944], p. 18, 212. 

91 Pentru politica huniadă de promovare a originilor romane ale familiei, a se vedea Julia Dücker, 
Konstruktion einer ruhmreichen Vergangenheit: die Abstammung des ungarischen Königs Matthias 
Corvinus, în Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter, ed. Michael 
Borgolte, J. Dücker, Marcel Müllerburg, Bernd Schneidmüller, Berlin, 2011, p. 137–151. 

92 Este, astfel, de reţinut şi că Dacia de la Dunăre a (re)devenit un subiect de actualitate pentru 
slavii (de rit bizantin) din Imperiul Otoman cel târziu la mijlocul anilor 1470, cu ocazia luptelor dintre 
Ştefan cel Mare şi Mehmed al II-lea (pentru acest, altminteri cunoscut, exemplu de Dacie danubiană: 
Antoine-Emile Tachiaos, Nouvelles considérations sur l’œuvre littéraire de Démétrius Cantacuzène, 
în „Cyrillomethodianum”, I, 1971, p. 139). 

93 Politica „dacică” a regelui Matia a dus la contrareacţia – vest-balcanică („gotică”) – a lui Nicolae 
de Modruš, elaborată în scris pe la 1472–1473 (Luka Spoljarić, Nicholas of Modruš and His „De Bellis 
Gothorum”: Politics and National History in the Fifteenth-Century Adriatic, în „Renaissance Quarterly”, 
XCII, 2019, p. 457–491). 

94 În lămurirea mizelor româneşti („valahe”) ale acestui transfer „dacic”, un rol important va juca 
ediţia în limba română, pregătită de Ovidiu Cristea şi Ovidiu Olar, a Vieţii Sfântului Nifon, scrisă în limba 
greacă pe la 1516–1518 (un manuscris descoperit de Michel Cacouros, în urmă cu aproape două decenii).  
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papa Pius al II-lea, marele admirator al lui Iancu95, şi pentru ducele Francesco Sforza, 
alături de care Iancu, fiul lui Voicu, îşi făcuse ucenicia de condotier96. După 1500, 
ficţiunea daneză a Daciei intră complet în desuetudine, revenindu-se la o denumire 
adecvată realităţii etnico-geografice în care funcţiona pomenitul regat septentrional.  

 
 

MATTHIAS CORVINUS, “RE DE UNGARIA,  
DE DACIA ETC.,” IN 1462 

Abstract 

In early March 1462, Pope Pius II made a highly uncommon gesture for a 
powerful and experienced politician: he confessed his thoughts with unconcealed 
sincerity to the Milanese ambassador in Rome, the astute Otto de Carretto. It is 
within this genuine confession of the pope (initiated by Pius II himself) that Matthias 
Corvinus, son of John Hunyadi, was mentioned for the first time as designating 
himself king of Hungary and Dacia. Dacia may have been a backup plan for Matthias, 
in case he lost irretrievably the Holy Crown of Hungary (held by the Holy Roman 
Emperor Frederick III of Habsburg until the end of 1463). On the other hand, 
Matthias’ Dacia could have emerged from the times of the bloody ambitions of John 
Hunyadi and Vlad II Dracul, the parents of Matthias Corvinus and Vlad III the 
Impaler. Unquestionably in the Middle Ages (chiefly in the thirteenth and fourteenth 
centuries), on the political-stately and confessional levels, Dacia was employed fore-
most to designate the Kingdom of Denmark (due to a historical-geographical confusion 
beyond the scope of this paper). Still, the northern territory was also correctly referred 
to in contemporary sources as Dania. In the second half of the fifteenth century, the 
situation began to change significantly as the name Dacia referred again to the Lower 
Danube area, the only region where the Roman Empire had founded a province 
(and then several) by this name. In the spring of 1462, the Kingdom of Dacia north 
of the Danube was undoubtedly a European reality for the papacy and for the duchy 
of Milan. It was a reality particularly for Pope Pius II, a great admirer of John Hunyadi, 
and also for the Milanese Duke Francesco Sforza, who had served his appren-
ticeship as a condottiere along with John Hunyadi, son of Voicu.  
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95 Ovidiu Mureşan, Renaştere, umanism, papalitate în secolul al XV-lea, Cluj-Napoca, 2006. 
96 Pál Engel, Hunyadi pályakezdése, în Nobilimea românească din Transilvania, ed. Ioan Drăgan, 

Marius Diaconescu, Satu Mare, 1997, p. 91–109. Din păcate, arhivele şi bibliotecile milaneze mai 
păstrează doar puţine documente din perioada anterioară impunerii lui Francesco Sforza drept duce 
(1450–1466), după moartea socrului său, Filipo Maria Visconti (1447). 
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AVERI DE VOIEVOZI DIN PĂRŢILE BIHORULUI  
ÎN SECOLUL AL XVI-LEA 

LIVIA MAGINA* 

 
„Zeii ţes nenorociri oamenilor,  

pentru ca generaţiile viitoare să aibă ce cânta.” 
Homer, Odiseea 

 
Având multiple straturi de lectură, testamentele nu sunt numai argumente ale 

unei oarecare stări materiale ori familiale, ci şi dovezi ale circumstanţelor economice 
şi politice ale vremii. Dacă din documentele proceselor patrimoniale se poate recon-
stitui o imagine de ansamblu asupra averilor nobiliare, testamentele măresc infinit 
sub lentila lor imaginea vieţii personajului1. Cercetătorul are posibilitatea ca, prin 
această lupă, să constate nu numai culoarea hainelor2 din lada de lemn ori numărul 
cailor, împletitura fină a relaţiilor sociale şi juridice, ci şi nervurile emoţionale care 
îl leagă pe testator de apropiaţii săi. Această observaţie este cu atât mai pertinentă 
cu cât putem discuta despre o nobilime mică, prinsă în mrejele propriei sale reţele 
sociale pe un teritoriu nu prea extins. Cu atât mai mult, un astfel de act de ultimă 
voinţă emis de personaje al căror statut se află la baza piramidei sociale, cum sunt 
ţăranii3 ori, în cazul de faţă, reprezentanţi ai elitei româneşti a secolului al XVI-lea, 
devine argument al ipotezei că sărăcia nu este condiţia definitorie a acestora. Elita 
românească transilvăneană a fost asimilată în mod eronat istoriografic cu o „pătură” 
cnezială, ortodoxă, pauperizată gradual, aflată în contradicţie cu nobilimea catolică, 
maghiară4. Testamentele de faţă pot fi probe incontestabile că nobilimea mică5 îşi 
                                                           

* Muzeul Banatului Montan, Reşiţa; e-mail: maginalivia@gmail.com. 
 
1 O bibliografie densă pe acest subiect, dar şi volumele de documente pertinente reprezintă o 

mină de aur pentru cercetătorul interesat de studiul vieţii cotidiene şi al culturii materiale a secolelor 
XVI–XVII: vezi, de exemplu, Erdélyi testamentumok: Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei,  
3 vol., ed. Kinga S. Tüdős, Târgu Mureş, 2003–2008; Avere, prestigiu şi cultură materială în surse 
patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI–XIX, ed. Dan Dumitru Iacob, Iaşi, 2015. 

2 Mária Lupescu Makó, Culoarea garoafei, culoarea trupului, culoare regală … Roşul şi 
nuanţele sale în costumele transilvane (secolele XVI–XVII), în „Analele ştiinţifice ale Universităţii 
«Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, s.n., 65, 2019, p. 53–76. 

3 Livia Magina, „Om sărac, om bogat”. Averi ţărăneşti în Transilvania secolelor XVII–XVIII, 
în Avere, prestigiu şi cultură materială, ed. Dan Dumitru Iacob, p. 93–100. 

4 S-a evidenţiat eroarea acestei paradigme încă din urmă cu două decenii şi de către Ioan 
Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania, 1440–1514, Bucureşti, 2000, p. 14. 

5 István György Tóth, Le monde de la petite noblesse hongroise au XVIIIe siècle, în „Revue 
d’histoire moderne et contemporaine”, 46, 1999, nr. 1, p. 171–184. 
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face simţită prezenţa şi înainte de secolul al XVIII-lea şi se străduieşte să ţină pasul 
cu elitele. 

Prin intermediul informaţiilor din şase documente referitoare la voievozi din 
districtul Beiuş, comitatul Bihor, de la finalul secolului al XVI-lea, este posibilă o 
incursiune viabilă în lumea materială a elitei româneşti din această zonă. Dintre 
aceste şase acte, două aparţin unor voievozi români. Testamentele acestor voievozi 
sunt insule pierdute într-un ocean de documente, până la momentul acesta nefiind 
relevate altele similare. Tehnic vorbind, cele două acte îndeplinesc din toate punctele 
de vedere (scriptic şi juridic) condiţiile legale ale vremii. Mai mult decât atât, au fost 
confirmate de către Ştefan Báthory. Istoriografic, cel puţin până la momentul actual, 
astfel de documente intră în categoria rara avis6.  

Voievodatul, termen generic pentru denumirea teritoriului medieval transilvă-
nean, dar şi pentru structuri locale, este o instituţie studiată intens în istoriografia 
românească încă din perioada interbelică. Transilvania voievodală a fost un melanj 
de instituţii politice, administrative şi financiare. Structura ierarhizată de conducere, 
mai facil de analizat, având în vârful piramidei pe voievod şi apoi pe principe, iar la 
baza acesteia pe judele sătesc, se suprapune peste organizarea în cnezate şi voievodate 
pentru zonele locuite de populaţie românească. Cunoscută ca instituţie specifică 
populaţiei româneşti, deşi afirmaţia trebuie serios nuanţată după ultimele cercetări7, 
voievodatul îşi are primele atestări înainte de secolul al X-lea. În cazul populaţiei 
româneşti, este adevărat, în formule din ce în ce mai restrânse teritorial, continuă să 
activeze până după secolul al XVI-lea. Conducătorii acestei instituţii, voievozii, elită 
românească, au avut destine care pot fi caracterizate drept sinuoase, dar mai puţin 
evidenţiate de către cercetători, poate o consecinţă a statutului lor juridic, mulţi fiind 
nobili condiţionari8.  

Voievodul (vayvoda, vayda), ca reprezentant al categoriei elitare româneşti, 
purtând aceeaşi denumire cu conducătorul Transilvaniei, îşi extinde autoritatea, de 
regulă, asupra unui teritoriu care conţine mai multe cnezate. Se regăsesc însă, mai 
ales în secolul al XVII-lea, voievozi care au în stăpânire doar mai multe sate, 
observându-se, astfel, o restrângere a autorităţii voievodale. Voievozii şi cnejii cu 
statut de nobil sunt consemnaţi şi anterior secolului al XVI-lea pe marile domenii 
episcopale de la Oradea şi Alba Iulia, dar şi în zonele deţinute de către marea nobi-
lime, pe teritoriul comitatelor9. Chiar şi după intrarea în posesia fiscului, această 
organizare locală se menţine. La fel ca în Haţeg, în Banat, Făgăraş sau Maramureş, 
dincolo de munţi, în vest, organizarea românească se regăseşte în aceleaşi formule. 
Voievodatele, coagulări administrative de mai multe sate, uneori doar cătune, se 
                                                           

6 Testamentul nobilului român din Maramureş Rednic Vasile din Giuleşti din anul 1676 ar 
putea fi comparat cu acestea; Livia Ardelean, Câteva date privind epidemiile din Maramureş în secolele 
XVI–XVIII, în „Revista arhivei maramureşene”, anul X, 2017, nr. 10, p. 49. 

7 András Kovács, Voievozii Transilvaniei şi evoluţia instituţiei voievodale până la începutul 
secolului al XV-lea, teză de doctorat, București, 2005. 

8 Ioan Drăgan, op. cit., p. 220–221. 
9 Ibidem, p. 312. 
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supun legislaţiei ţării, dar şi cutumei româneşti. Istoricii au identificat voievodate 
de mari dimensiuni, precum voievodatul Bihorului10 sau voievodatul Maramureşului, 
suprapuse de comitate. Pe de altă parte, districtul a fost o formulă administrativ-
juridică în care structurile româneşti s-au perpetuat secole la rând şi în cadrul 
cărora voievodatele s-au erijat în principalul element constitutiv, fiind formate la 
rândul lor din cnezate. În cazul Bihorului, din punct de vedere al proprietăţii le 
regăsim sub stăpânire ecleziastică (Episcopia Romano-Catolică de Oradea până la 
secularizare), apoi aparţinând fiscului. Este cunoscut faptul că principala atribuţie a 
voievodului a fost aceea militară, alăturându-i-se, în mod firesc, un rol fiscal, 
economic şi juridic exercitat asupra populaţiei din teritoriile aflate în sfera lui de 
competenţă11. Într-o altă ordine de idei, funcţia voievodală, asemenea celei cneziale, 
este caracterizată de ereditate. Se constituie astfel familii voievodale recunoscute 
de către autorităţile Principatului. Este posibil ca unii dintre aceşti voievozi, iden-
tificaţi în documente ca atare, să nu mai îndeplinească funcţia, dar să poarte în 
continuare acest titlu, care a devenit un patronimic perpetuat peste generaţii. 

Patrimoniul elitei româneşti şi etapele dezvoltării sale au avut parte de 
cercetări cu rezultate valoroase12, putându-se evidenţia că perioada de formare a 
acesteia s-ar încadra în intervalul cronologic care corespunde celei de-a doua 
jumătăţi a secolului al XIV-lea şi primei jumătăţi a celui următor13. Voievozii de pe 
domeniul cetăţilor sau din apropierea acestora, aşa cum sunt şi cazurile de care ne 
ocupăm, s-au ridicat în ierarhia socială prin serviciile militare prestate pentru 
cetate. Numeroasele înnobilări din secolul al XVI-lea şi cu precădere din cel de-al 
XVII-lea denotă tocmai această dorinţă, firească, a micii nobilimi româneşti de a-şi 
schimba, chiar şi condiţionat, statutul. Principalul argument al faptului că voievozii 
şi cnejii s-au constituit în elita românească medievală şi modernă timpurie se bazează 
pe informaţii din diferitele documente emise în cadrul unor procese patrimoniale. 
Se poate astfel „reconstitui” averea imobilă a unor familii şi genealogia lor. Cele 
                                                           

10 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. III, Cluj-Napoca, 1986, p. 525; Liviu Borcea, 
Repertoriul satelor de pe teritoriul voievodatului bihorean. Cnezii şi voievozii acestora în secolele 
XIV–XVII, în „Crisia”, 22, 1992, p. 47–72. 

11 Şt. Pascu, op. cit., vol. I, Cluj-Napoca, 1971, p. 196. 
12 O bibliografie foarte selectivă pe această temă: Ioan Puşcariu, Date privitoare la familiile 

nobile române, 2 vol., Sibiu, 1892–1895; pentru evoluţia nobilimii româneşti transilvănene, vezi Ioan 
Drăgan, op. cit.; Ionuţ Costea, Solam virtutem et nomen bonum. Nobilitate, etnie, regionalism în 
Transilvania princiară, Cluj-Napoca, 2005; pentru zona Banatului, vezi Ligia Boldea, Nobilimea 
românească din Banat în secolele XIV–XVI (origine, statut, studiu genealogic), Reşiţa, 2002, dar şi 
numeroasele studii asupra nobilimii bănăţene publicate de-a lungul vremii de către Dragoş Lucian 
Ţigău, Ligia Boldea şi Costin Feneşan; pentru nobilimea Ţării Haţegului, vezi A.A. Rusu, I.A. Pop, 
Familia nobiliară românească Arca din Ţara Haţegului (sfârşitul secolului XV – începutul secolului 
XVI), în „Acta Musei Napocensis”, XXI, 1984, p. 211–225; I.A. Pop, O familie nobiliară românească 
din Ţara Haţegului în secolele XV–XVIII – Ponorenii, în „Anuarul Institutului de Istorie Cluj”, 
XXXV, 1996, p. 13–24; idem, Despre existenţa voievozilor şi a instituţiei voievodale în Ţara 
Haţegului până în veacul al XV-lea, în „Acta Musei Napocensis”, XX, 1983, p. 147–154. 

13 Ioan Drăgan, op. cit., p. 267. 
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două acte testamentare menţionate mai sus, redate la finalul acestui studiu (Anexele 
5 şi 6), aduc însă o contribuţie esenţială la studierea vieţii cotidiene, la cunoaşterea 
averii mobile şi a relaţiilor sociale care se ţes în jurul a două personaje: Ştefan, 
voievod de Cociuba (Anexa 5), şi Gheorghe, voievod de Urviş (Anexa 6). Documen-
tele fac referire la sate şi voievodate aflate în teritoriul comitatului Bihor, în arealul 
căruia se pot distinge nu mai puţin de şapte voievodate14. Primii cneji bihoreni, fiii 
cneazului Bele, se află menţionaţi într-un act din anul 1205, acesta fiind şi argumentul 
pentru existenţa unei formule jurisdicţionale româneşti anterioare acestui secol în 
arealul comitatului Bihor15. Ulterior, informaţiile despre structurile voievodale şi cnezi-
ale cresc exponenţial, pe măsură ce scrisul, ca modalitate de comunicare, „seduce” 
o parte din ce în ce mai mare a societăţii. 

Cele două localităţi de care se leagă numele voievozilor din testamente, Cociuba 
şi Urviş, se află în districtul Beiuş16. Satul Cociuba17 este situat pe valea Crişului 
Pietros, afluent al Crişului Negru. Din acest district făcea parte aşezarea şi în perioada 
voievodatului Transilvaniei18, alături de alte cinci sate: Remetea, Suplac, Borod, 
Gepiş şi Cărăndeni. În veacul al XV-lea, episcopul Ioan de Oradea îl recompensa 
pe voievodul Nicolae cu posesiunea Cociuba, fiul acestuia fiind reconfirmat în 
posesiunile sale spre finalul anilor 1490. Menţionată în registrele de impuneri din 
anul 155219, localitatea avea 16 porţi împreună cu localitatea Buzasd, ambele 
aflându-se sub autoritatea voievodului Mihai. Aproape 30 de ani mai târziu, în 
1579 (Anexa 1), fiii nobilului Petru Mikodin, decedat deja la data încheierii actului 
în cauză, erau nevoiţi să compară împreună cu nobilul Ştefan de Cociuba, în 
vederea elucidării controversei dintre cei doi cu privire la cele două posesiuni, 
Buzasd şi Cociuba, care făceau parte din averea strămoşească.  

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, satul se afla în administrarea lui 
Ştefan Kocsiobai, personaj al cărui testament a avut şansa să supravieţuiască20.  
O altă informaţie provine din anul 1589, când Cociuba ţinea de târgul Beiuş, alături 
de alte 13 sate, fiind consemnat între „pertinentia Valachalis”. Urbariul semnala că 
pertinenţele formau un processus care avea trei crainici: Iacob Simion, Ignatius 
Ungur şi Mihail Istras21. În anul 1600, în urbariul domeniului Beiuş, Cociuba avea 
                                                           

14 Şt. Pascu, op. cit., vol. III, p. 526–528: Suplac, Cărăndeni, Borod, Remetea, Gepiş, Cociuba 
și Beiuş. 

15 Ibidem, p. 525.  
16 Liviu Borcea, op. cit., p. 47–72. 
17 Jakó Zsigmond, Bihár megye a török pusztítás előtt, Budapest, 1940, p. 280: Kocsuba, 1587; 

Kochioba, 1600; Koczuba (Felsőkocsuba, Cociubă-Mică). Azi, localitate în comuna Cociuba Mare, 
jud. Bihor. 

18 Şt. Pascu, op. cit., vol. III, p. 465. 
19 Ferenc Maksay, Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén, vol. I, Budapest, 1990, 

p. 201. 
20 Vezi anexa 1. Documentul este conţinut în transumpt şi de un act din 1590 aflat în Magyar 

Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (în continuare: MNL OL), F 15 Protocolla, Libri Regii et 
Stylionaria, vol. XI, p. 32–34. 

21 MNL OL, Urbaria et Conscriptiones, E 156 b, fasc. 6, nr. 61. 
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doi cneji: Fretich Peter kenez şi Berchen János kenez22, ambii fiind menţionaţi ca 
având moară. Alături de ei, era un popa Petrică, amintit tot cu moară. Celălalt sat, 
Urviş23, situat la mică distanţă de Cociuba, este semnalat pentru prima dată în 1487. 
În opinia istoricului Zsigmond Jakó, apariţia şi evoluţia acestui sat se leagă de 
existenţa în zonă a unor voievozi nobili cu rol în popularea munţilor din preajmă, 
acesta fiind preluat ulterior de către una dintre familiile nobiliare transilvănene cu 
rol important în regiune24. 

Povestea voievodului/voievozilor de Urviş poate fi urmărită de la începutul 
secolului al XVI-lea. Ea are ca punct de plecare anul 1510, când nobila domina 
Anastasia, văduva lui Ştefan, voievod de Urviş, se declara mulţumită în faţa capi-
tlului de la Oradea de faptul că a primit de la Ladislau, voievod (de Urviş?) suma 
de 200 de florini în contul drepturilor acesteia la zestre şi daruri de nuntă25. Ladislau 
era vărul lui Ştefan după tată (frater patruelis) şi, probabil, el a fost cel care a preluat 
întreaga sa moştenire, situaţie tipică în cadrul regatului ungar, proprietăţile familiei 
revenind unui membru de sex masculin, iar femeile fiind îndreptăţite la sfertul fiicelor 
(quarta puellaris). Până spre finalul veacului, tăcerea documentelor nu îngăduie 
cunoaşterea unor informaţii suplimentare despre vreun alt voievod din/de Urviş. 
Este posibil ca Ştefan de Urviş şi Ladislau să nu fie strămoşii direcţi ai lui Gheorghe, 
însă apariţia lor în documente ca voievozi indică o continuitate administrativă a 
elitei locale. 

Profilul lui Gheorghe de Urviş wajda se schiţează abia în deceniul al nouălea 
al veacului. În registrul dijmelor din 1581–1582 este menţionat voievodul Gheorghe 
de Urviş, care îşi avea partea sa din datul oilor26. În 1584, personajul în cauză încheia 
în faţa căpitanului cetăţii Oradea, Ioan Ghyczy27, o înţelegere cu Ignat Kocholya 
asupra moşiei sale din Urviş, pentru suma de 100 de florini28. Un an mai târziu îl 
regăsim în calitate de executor testamentar al lui Ştefan de Cociuba (Anexa 5), ceea 
ce constituie o indicaţie a faptului că se cunoşteau între ei. Apoi, până în 1591, anul 
în care a fost redactat testamentul, viaţa se scurge monoton, nemaiîncheindu-se sau 
nemaiajungând până la noi niciun alt act cu valoare deosebită. După Crăciunul 
anului 1590, Gheorghe voievodul, bolnav la trup, se hotărăşte să cheme martori şi 
să încheie socotelile materiale cu lumea în care trăise. Documentul era redactat în 
casa lui Barody, avându-i drept martori pe Nicolae Turok (Twrok), Farkas Menter 
şi Lazăr, judele iobagilor voievodului. 
                                                           

22 David Prodan, Domeniul Beiuşului la 1600, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie”, 
Cluj-Napoca, 1962, p. 42. 

23 Jakó Zsigmond, op. cit., p. 312: Örvényes – 1487; Erwenyes – 1580; Keozeperweness 
(Belényesörvényes, Urviş).  

24 Ibidem. 
25 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Bihor (în continuare: SJAN BH), Colecţia Fonduri 

familiale, seria 1, familia Ugray-Bölöny, nr. 1, f. 8. 
26 David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, vol. II, Bucureşti, 1967, p. 829. 
27 Pentru cariera lui Ioan Ghyczy, vezi Elek Jakab, A Ghyczyek Erdély történetében, Budapest, 1875. 
28 SJAN BH, Colecţia de documente, Seria 2, nr. 14, f. 52. 
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Conform legii, Gheorghe îi numeşte tutori ai copiilor săi orfani pe Lukacs diacul, 
pe Nicolae Turok şi pe voievodul Ioan de Beiuş. În familia voievodului se născuseră 
trei fete, Frusina (Eufrosina), Susana şi Barbara, şi un băiat, mezinul Ştefan. Fetele, 
care nu puteau moşteni decât bunuri mobile, primesc de la tatăl lor câte un pahar de 
argint, iar Frusina mai căpăta şi un rând de haine. Averea din districtul Săplacului 
împreună cu casa şi gospodăria din Urviş îi reveneau lui Ştefan. De asemenea, băiatul, 
aflat la vârsta minoratului, mai primea cele necesare participării la oaste: un cal cu 
harnaşamentul aferent, un paloş şi un pumnal, ambele cu mânerele aurite. 

Voievodul Gheorghe are atitudinea unui nobil. Lasă spitalului (din Oradea) 
două măsuri de grâu şi două slănini, iar studenţilor săraci două măsuri de grâu şi o 
slănină. Nici slugile sale nu sunt uitate: lui Mihai îi revenea un dolman de scarlat, 
lui Péter Megesi, o pereche de pantaloni de granat, lui Farkas Măguran, doi tăuraşi, 
lui Petru Chorba, „zolgalagja feldeg”, 100 de bani, iar căruţaşului îi lăsa o vacă roşie. 
Judelui iobagilor, martor la încheierea testamentului, stăpânul său, voievodul, îi lăsa 
doi tăuraşi, solicitându-i, concomitent, să îi slujească pe orfani, fapt pentru care urma 
să nu plătească cens pentru tot restul vieţii sale. 

Spre deosebire de povestea lui Gheorghe de Urviş, aceea a lui Ştefan de Cociuba 
este mult limitată de informaţia documentară. În schimb, lămuriri despre modul în 
care Ştefan reuşise de-a lungul anilor să coaguleze avere se pot regăsi în documen-
tele procesului cu familia lui Petru Mikodin, voievod şi el (Anexele 2, 3, 4). 

Testamentul lui Ştefan de Cociuba pare a fi mai simplu, lucrurile pe care le 
poate testa mai puţine, însă relaţiile sale sociale sunt la fel de complexe. Este posibil 
ca actul să fi fost încheiat în condiţiile în care epidemia de ciumă îşi făcea simţită 
prezenţa şi pe teritoriul Bihorului, spre finalul anului 158529. 

Martorii şi executorii săi testamentari fac parte din acelaşi mediu, al elitei admi-
nistrative a districtului Beiuş: Martin diacul din Beiuş, Ladislau din Beiuş, Gheorghe 
voievodul de Urviş, Petru Ispan, voievodul de Pomezeu. Tot despre Ioan Ghyczy, 
de această dată în poziţia de guvernator al Transilvaniei, este vorba şi în testamentul 
lui Ştefan de Cociuba. Este foarte probabil să fi avut o relaţie foarte bună, căci 
primea de la voievod un pahar de argint. La fel de probabil este ca voievodul să se 
fi supus obiceiului de a dărui prin testament mai marilor zilei un obiect sau un 
animal, mai ales cai. Cinci mânji, un cal, doi armăsari şi trei iepe făceau obiectul 
testării lui Ştefan către unele dintre cele mai importante personaje ale regiunii: căpi-
tanul cetăţii30 (Oradea, n.n.), György Sibrik, primea un mânz („egj giermek lowak”), 
judele curţii din Oradea – un mânz, sameşul Martin – alt mânz, iar Petru Markuch – 
un mânz. Alte patru iepe şi doi armăsari erau lăsate „alor mei”, iar soţiei – două iepe 
tinere. Celor doi copii ai săi (nenumiţi în testament) le reveneau animalele (capre  
                                                           

29 În anii 1584–1588, locuitorii de pe teritoriul Transilvaniei au fost afectaţi de una dintre 
numeroasele epidemii de ciumă, conjugată cu o foamete cumplită; Paul Binder, Paul Cernovodeanu, 
Cavalerii Apocalipsului, Bucureşti, 1993, p. 54–55. 

30 În perioada 1585–1589, funcţia de căpitan al cetăţii Oradea, succedându-i lui Ioan Ghyczy,  
a fost îndeplinită de către György Sibrik; Margit Balás, A váradi kapitányság története, Nagyvárad, 
1917, p. 18, 20. 
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şi oi) şi, poate, ceea ce mai rămânea pe lângă casă (unelte). Cea de-a treia fiică era 
măritată cu diacul Martin Veredy din Ginta, care de altfel era şi martor la testamentul 
socrului său. 

Unui anume Ladislau Agot, martor şi el la redactarea testamentului, îi revenea 
un cal, iar lui Ioan Dechel – un mânz. De asemenea lui Peter Pwrcha, şi el martor, 
Ştefan îi lăsa o iapă. Şi în testamentul voievodului Gheorghe se regăsesc dăruiri de 
cai: principelui Sigismund Báthory îi revenea calul său de călărie cel mai bun, lui 
Lukacs diacul31 îi lăsa moştenire un armăsar murg, voievodul Ioan din Beiuş primea 
de la Gheorghe un mânz, iar Nicolae Turok – doi mânji. Principele confirma testa-
mentul voievodului de Urviş la puţină vreme după redactarea lui, printr-un act emis 
la 16 martie 1591, în care voievodul apărea deja ca fiind decedat32.  

Fiindcă un număr destul de mare de cabaline este testat în ambele cazuri, merită 
dezvoltată o eventuală argumentare. Din punct de vedere arheologic, prezenţa unui 
schelet cabalin în context funerar în arealul Transilvaniei trimite în mod imediat la 
datarea respectivului mormânt ca aparţinând secolelor VI–X şi populaţiilor migra-
toare33. Interpretările cercetătorilor se referă la un ritual care presupune sacrificarea 
animalului care a aparţinut celui înhumat34. Informaţiile din documentele medievale 
şi premoderne sugerează o „sacrificare” metaforică, prin înstrăinarea animalului, 
prin dăruirea lui pentru a obţine bunăvoinţa cuiva. Calul, mijloc de locomoţie, un 
bun mobil valoros, este „sacrificat” în mod simbolic, cel puţin până în secolul al 
XVII-lea. Pierderea unui animal cu o astfel de valoare pentru o familie putea fi la 
fel de păguboasă ca şi cum l-ar fi sacrificat fizic şi l-ar fi îngropat cu stăpânul, aşa 
cum se întâmpla în secolele anterioare. Informaţiile din documente cu testări 
similare de cabaline determină cercetătorul să construiască ipoteze care la prima 
vedere par stranii. Simon Lodi, banul de Lugoj-Caransebeş la 1604, îi lăsa soţiei, 
Zsuzsana Boronkai, toate bunurile, dar, ca să fie aprobată dorinţa sa din testament, 
lăsa generalului George Basta calul său cel mai bun şi toate armele sale de argint35. 
Lodi nu este singurul care „cumpără” astfel bunăvoinţa stăpânului, a principelui 
sau a regelui, sacrificându-şi calul. Şi căpitanul cetăţii Deva, Ferenc Geszti, acţiona 
similar: lăsa un cal cu harnaşament scump principelui Sigismund Báthory în schimbul 
confirmării testamentului36. Îi vedem aşadar pe cei doi voievozi, reprezentanţi ai 
elitei româneşti, executând un gest testamentar similar, fără îndoială în acord cu 
legislaţia şi cu moda vremii lor. 
                                                           

31 Este vorba despre omul capitlului din Oradea, Lukács Váradi deák (1587–1595); Zsolt Bogdándi, 
A váradi hiteleshely a szekularizációt követően, în „Erdélyi Múzeum”, LXXIII, 2011, nr. 3–4, p. 112. 

32 SJAN, Bihor, Fond familial Ugray-Bölöny, seria 1, nr. 6, f. 25. 
33 Călin Cosma, Graves with Horses Discovered in the 7th–8th Centuries Cemetery in Şpălnaca/ 

Şugud (Alba County), în „Ziridava”, 2012, p. 157–175.  
34 Cultura funerară a nobilimii transilvănene în secolele XVI–XVII include într-o bună măsură 

îndeplinirea unui rit care face referire la rolul militar al acesteia, prin valorificarea simbolurilor 
marţiale: arme, blazoane, veşminte; Florin Ardelean, Rolul militar al nobilimii în Transilvania princiară, 
în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXVIII, 2010, p. 144–145. 

35 Erdélyi testamentumok, ed. Kinga S. Tüdős, vol. III, p. 48–52 
36 Ibidem, vol. II, p. 151–157. 
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Cele două testamente care formează nucleul studiului de faţă reprezintă doar 
două cazuri care se pot transforma în dovezi privind existenţa unei elite româneşti 
conectate la realităţile administrative şi politice ale secolului al XVI-lea. Trebuie 
remarcat faptul că cele două documente, coroborate cu celelalte acte, dar şi cu 
informaţiile provenite din urbariile vremii, pot oferi o perspectivă diferită asupra 
situaţiei sociale a elitei româneşti locale nu numai din părţile Bihorului, ci şi din 
întreaga Transilvanie.  

 
 

ANEXE 
 

1. 
 

1510 februarie 23, Oradea 
 
Doamna Anastasia, văduva lui Ştefan voievod de Urviş, declară în faţa capitlului 

bisericii din Oradea că a primit suma de 200 de florini de la Ladislau voievod, vărul 
soţului ei, în contul zestrei şi al darurilor de nuntă. 

 
Nos, capitulum ecclesie Waradiensis, memorie commendamus per presentes quod 

nobiles domina Anastasia, relicta quondam Stefani waywode de Erwenyes, coram nobis 
personaliter constituta per eandem sponte et libere confessum extitit pariter et relata in hunc 
modum, quod quia nobilis Ladislaus waywoda, frater patruelis dicte quondam Stephanum 
waywode, pro dote et rebus parafernalibus ipsius domine Anastasie eiusdem de universis 
bonis ac portionibus et iuribus possessionariis dicti quondam Stefanum waywode, domini 
videlicet et mariti sui intra ambitum huius regni ubilibet existentium habitis, iuxta eiusdem 
regni consuetudinem pervenire debentis ducentos florenis auri persolvisset et eidem de 
premissis dote et rebus parafernalibus suis omnimodam impendisset satisfactionem, obhoc 
ipsam dominam Anastasiam superinde ad plenum contenta, eidem Ladislaum waywodam, 
eiusdemque heredes et succesores universos ratione previa, quietos absolutos et expeditos 
redidisset et commississet, immo redidit et commissit, nostri in presentia, harum nostrarum 
vigore et testimonio literarum mediante. Datum in vigilia beatum Mathie Apostoli, anno 
Domini millesimo quingentesimo decimo. 

 
Sursa: SJAN BH, Fondul famial Ugray-Bölöni, nr. 1, f. 8, original, urma unei peceţi aplicate 

pe verso. 
 
 

2. 
 

1579 iunie 13, Oradea 
 
Locul de adeverire al bisericii din Oradea dă de ştire că nobilul Ştefan Vaida de Cociuba 

a ajuns la înţelegere cu Ladislau, Nicolae şi Andrei Mikodin, fiii nobilului Petru Mikodin, 
în privinţa dreptului de stăpânire şi de morărit în posesiunile Buzasd (disp.) şi Cociuba. 
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Nos, requisitorium literarum et literalium instrumentorum in sacristia sive conserva-
torio ecclesie Varadiensis repositarum, ac quarumlibet iudiciariarum deliberationum et legiti-
morum mandatorum vaivodalium executores, memorie commendamus tenore praesentium 
significantes quibus expedit universis, quod nobiles Stephanus Vaida de Kochoba ab una, 
parte vero ex altera Ladislaus et Nicolaus Mikodin de Keshaza in sua propriis ac Andreae 
Mikodin, fratris eorum carnalis natu minoris nominibus et in personis nostram personaliter 
venientes in praesentiam adduxerunt nostri in conspectum proprium nobilem Ladislaum 
Meggiessi, vaivodam de Belenies, item circumspectos viros Emericum Varga iudicem et 
Gallum vaivodam de Keshaza praedicta ac alterum etiam Gallum Lele de Olahgiepes, allegantes 
iidem Stephanus de Kochoba et Ladislaus Mikodin praefatos viros per eos nostri in praesentiam 
adductos fuisse, inter praefatum Stephanum Kochobai et nobilem quondam Petrum Mikodin, 
genitorem eorum communes arbitros et iudices per ambas parte unanimiter electos, ad 
dirimendam et sopiendam quandam inter eos controversiam infra declaratam adscitos, quosfide 
eorum coram nobis deposita, fateri et attestari faciendo, quicquid iidem arbitri fide tenus 
super infrascripta eorum concordia et pacis amoenitate commemorarent et colloquerentur id 
omne pro rato, firmo et grato habendo, fassione eorum libera et spontanea coram nobis 
facta confirmare et roborare per omnia prompti essent et parati. His dictis statuerunt coram 
nobis praememoratos iudices arbitros qui ad fidem eorum Deo debitam per nos diligenter 
examinati fassi sunt, ipsos inter praefatos Stephanum de Kochioba et quondam Petrum Mikodin 
praedictorum Ladislai, Nicolai et Andreae genitorem fuisse iudices arbitros, unacum aliis 
nobilibus et praestantibus viris puta, Joanne Meggiessi vaivoda de praedicta Belenyes et 
Volphango Thassad de Cheke adscitores, convocatos et accersitos, inter quos iidem iudices 
arbitri, hoc modo et ordine determinassent eosque in talem rectam et placidam adduxissent 
pacis amoenitatem perpetuo duraturam. Quippe sopitis condescensis et per omnia abolitis et 
abrogatis universis litibus et controversiarum materiis, iurgiisque et odiosis labyrintis, antea 
per praefatum Stephanum Kochiobai et quondam Petrum Mikodin ratione duarum possessio-
num Buzasd alio nomine Verempataka et Kochoba vocatarum in comitatu Bihoriensi 
existentium habitarum, ipsos optimo iure avitico concernentium, subortis, motis et in iudicio 
contradictorio tractatis, literisque omnibus forensibus et causalibus exinde qualitercunque 
per easdem partes extractis, funditus deletis et in iudicio exhibentibus nocituris, praefatus 
Stephanus de Kochoba totalem dimidietatem praedictae possessionis suae Kochoba simulcum 
cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet terris utputa arabilibus, cultis et incultis, 
agris, pratis, pascuis, campis, foenetis, sylvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, vinea-
rumque promontoriis, aquis fluviis, piscinis, piscaturis, generaliter quarumlibet utilitatum et 
pertinentium suarum integritatibus ad eandem dimidiam partem de iure et ab antiquo 
spectantibuset pertinere debentibus, signanter autem cum dimidietate molendini in territorio 
dictae possessionis Kochoba, super fluvio Fekete Keros decurrente, praememorato quondam 
Petro Mikodin, tum superstiti, suisque haeredibus et posteritatibus universis per rectam pacis 
viam dedisset, concessisset et attribuisset, iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, possi-
dendam pariter et habendam. Altera vero dimidia parte dicti molendini ex consensu fraterno 
eiusdem quondam Petri Mikodin, exemptis inde omnibus in rebus suis et haeredum suarum 
universarum, ac in praefatum Stephanum Kochobai, haeredesque suos universos de facto 
translatis apud se reservatis et haeredibus suis universis in perpetuum remanentibus, nullum 
ius, nullamque iuris et dominii proprietatem, si quod et ipse Stephanus Kochobai hactenus 
in ipsa media parte dictorum possessionis Kochoba, pertinentiarumque suarum universarum, 
ac dimidii similiter molendini in territorio iamfatae possessionis Kochoba, super dicto fluvio 
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Fekete Kereos decurrente habuisset, vel etiam haeredes suos universos quoquomodo habere 
speraret in futuram sibi et suis haeredibus peramplius reservantur, sed in totum in praefatos 
Ladislaum, Nicolaum et Andream dicti quondam Petri Mikodin filios, qorumque haeredes 
et posteritates universos transtulisset et transfudisset pleno iure et cum effectu, hac tamen 
conditione interposita, ut quemadmodum hactenus incolae utriusque possessionis Buzasd et 
Kochoba dictum molendinum eorum iam in duas partes modo praemisso divisum, unanimi 
labore coluissent, aedificassent et restaurassent, ita et in posterum, si quando corruerit, 
quoquomodo unanimiter colere, aedificare et extruere debeant et sint astricti, lapide tamen 
molendinario et ferro ad id apto ipsimet Stephanus Kochobai et quondam Petrum Mikodin, 
eorumque haeredes succesivis semper temporibus providere et prospicere modis omnibus 
teneantur. Ad alias autem eiusdem molendini restaurationes partes ambae colonos et ioba-
giones eorum sub onere ducentorum florenorum insimul compellant et adigant, ita videlicet 
quod si ipse colonus per se contumacia ductus circa ipsum molendinum laborare per dominum 
suum iussus nollet, vel non curaret quovismodo, hic per dominum bene mulctatus ad 
laborandum denuo statim compellatur. Si vero partium aliqua praedictarum praemissam 
compositionem infringere et colonos suos a labore eiusdem molendini ex proprio motu 
cohiberet, haec contra partem alteram in praemissis persistentem in vinculo dictorum 
ducentorum florenorum statim et de facto convincatur. Qua quidem relatione et fassione per 
praefatos iudices arbitros ad fidem eorum Deo debitam coram nobis facta, ambae partes 
oneribus cunctorum filiorum et filiarum, ac fratrum proximorum et consanquineorum suorum, 
quos infrascriptum tangere possit negotium, quomodo libet in futurum super se assumptis et 
levatis sponte, libere ac oraculo vivae vocis eorum propriae huiusmodi fassionem et transac-
tionem eorum coram nobis confirmarunt, roboraverunt et verbotenus in loco reliquerunt, 
obligantes sese, ut si alicui partium praedictarum (quod Deus avertat) sine semine e vivis 
decedere contingeret, extunc illius deficientis universa portio et iura possessionaria, unacum 
totali iure vaivodatus in alteram partem superstitem perpetuo iure devolvi et descendi 
debeat. In cuius rei fidem et memoriam perpetuam praesentes literas nostras sigillo nostro 
authentico consignatas iurium praefatarum ambarum partium ulteriorem ad cautelam necessa-
rias duximus dandas et concedendas, communi iustitia et aequitate suadentibus. Datum 
sabbato proximo ante dominicam Sanctae Trinitatis, anno Domini millesimo quingentesimo 
septuagesimo nono. 

 
Originalul, pe pergament, se păstra în secolul al XIX-lea la Muzeul Naţional din Budapesta, 

Colecţia Veress Endre, mss. 447, f. 163–166. 
Regest în limba maghiară în Az Erdélyi fejedelmek királyi könyvei, vol. I, 1569–1602, ed. 

Tamás Fejér, Etelka Rácz, Anikó Szász, Kolozsvár, 2005, p. 72, nr. 120, după copia păstrată în MNL 
OL, F 1, Libri Regii, vol. III, f. 181v–183r. 

 
 

3. 
 

1583 iunie 7, Alba Iulia 
 
Principele Sigismund Báthory, datorită serviciilor credincioase către cetatea Oradiei, 

scuteşte casa din Cheşa a lui Ladislau Mikodin şi a fraţilor săi Nicolae şi Andrei, fiii răpo-
satului Petru Mikodin, voievodul de Cociuba, de toate taxele şi contribuţiile datorate fiscului.  
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Nos, Sigismundus Bathory de Somlio, vaivoda Transylvaniae et comes Siculorum 
etc., memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit universis, 
quod nos cum ad nonnullorum consiliariorum nostrorum nobis pro parte agilium Ladislai, 
Nicolai et Andreae Mikodin, filiorum olim Petri Mikodin, vaivode de Kochioba, factam 
intercessionem tum vero intelligentes praefatum olim Petrum Mikodin, genitorem ipsorum 
in officio suo vaivodatus, quamdiu vixisset fideliter ad arcem nostram Waradiensem inser-
vivise, attentis etiam et consideratis fidelitate et fidelium servitiis praefati Ladislai Mikodin, 
filii sui, natu maioris, quae ipse iam inde ab obitu patris sui, ad eandem arcem nostram 
Waradiensem, pro debita muneris sui ratione, fideliter exhibuit et impendit, ac in futurum 
quoque exhibiturus et impensurus est, domum igitur eorundem Ladislai, Nicolai et Andreae 
Mikodin in possessione Keshaza vocata, in vicinitate domorum ab una Ioannis Io, ac ab alia 
partibus relictae Benedicti Ferencz in comitatu Bihoriensi existentem, habitam ab omni 
censuum, taxarum et contributionum tam ordinarium, quam extraordinarium lucrique camerae 
nostrae et decimarum nostrarum ex terris arabilibus ad eandem domum ipsorum annuantim 
per sortem dari solitis, solutione, ac servitiorum exhibitione in perpetuum eximendam supor-
tandam et nobilitandam duximus. Ita tamen ne ipsam domum ab officio eorum vaivodatus, 
quod in possessionibus Kochioba et Buzasd tenent et possident, abalienent aut separent, sed 
perpetuo cum officio ipso vaivodatus coniunctam habeant, atque uti hactenus, ita deinceps 
quoque successivis semper temporibus ad arcem nostram Varadiensem ab utraque eorum 
domo, hac scilicet et in praefata possessione Kochioba existente, servitia praestare debeant 
et teneantur. Imo hac conditione eximimus, suportamus et nobilitamus praesentium per vigorem, 
quocirca vobis magnifico egregiis nobilibus domini Ioanni Giczy, capitaneo arcis nostrae 
Varadiensis et comiti, item vicecomitibus et iudicibus nobilium ac exactoribus comitatus 
Bihoriensis, necnon providis, iudici et iurati possessionis praescriptae Keshaza, cunctis 
etiam aliis, quorum interest vel intererit, harum serie committimus et mandamus firmiter ut 
vos quoque praefatam domum ipsorum Ladislai, Nicolai et Andreae Mikodin conditione 
sub praemissa ab omni censuum, taxarum et contributionum, tam ordinariarum quam extraor-
dinariarum lucrique camerae nostrae et decimarum solutione ac servitiorum quorumlibet 
exhibitione in perpetuum exemtam, supportatam et nobilitatam habere, neque ipsos haere-
desque et posteritates ipsorum utriusque sexus universas ad praemissa onera ratione dictae 
domus exhibente, cogere et compellere, aut propterea in personis, rebus et bonis eorum 
quibusvis turbare, molestare, seu damnificare debeatis, nec sitis ausi modo aliquali. Secus 
non facturi, praesentibus perlectis exhibenti restitutis. In cuius rei memoriam, firmitatemque 
perpetuam praesentes literas nostras pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas 
annotatis Ladislao, Nicolao et Andreae Mikodin, ipsorumque haeredibus et posteritatibus 
utriusque sexus universis dandas, duximus et concedendas. Datum Albae-Iuliae, septima 
die iunii, anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo tertio. 

Sigismundus Bathori de Somlio, manu propria 
Volffgangus Kowachoczy, cancellarius, manu propria 
 
Originalul pe pergament, cu pecete atârnată, se păstra la începutul secolului al XX-lea în Biblioteca 

Muzeului Naţional din Budapesta.  
Copie: Magyar Tudomáyos Akadémia Könyvtára, Budapesta (în continuare: MTAK), Kézirattár, 

Colecţia Veress Endre, mss. 447, f. 173–175. 
Regest în limba maghiară în Az Erdélyi fejedelmek királyi könyvei, vol. I, ed. Tamás Fejér, 

Etelka Rácz, Anikó Szász, p. 106, nr. 243, după copia păstrată în MNL OL, F 1, Libri Regii, vol. III, 
f. 47r-v. 
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4. 
 

1584 martie 24, Alba Iulia 
 
Principele Sigismund Báthory se adresează locului de adeverire al bisericii din Oradea, 

la solicitarea lui Ladislau Mikodin şi a fraţilor lui, fiii decedatului voievod de Cociuba, 
reînnoind scutirea de dări a casei lor nobilitare din Keshaza, şi porunceşte ca petenţii să 
fie puşi în stăpânirea acelei case. 

 
Sigismundus Bathori de Somlio, vaivoda Transsivaniae et Siculorum comes etc., nobi-

libus requisitoribus literarum et literalium instrumentorum in sacristia sive conservatorio 
ecclesiae Varadiensis repositarum, ac quarumlibet iudiciarium deliberationum et legitimorum 
mandatorum nostrorum executoribus, salutem et favorem. Dicitur nobis in persona agilium 
Ladislai, Nicolai et Andreae Mikodin, filiorum olim Petri Mikodin, vaivodae de Kochoba, 
qualiter ipsi in dominium domus suae in possessione Keshaza vocata, in vicinitate domorum 
ab una Joannis Io, ab alia vero partibus relictae Benedicti Ferencz, in comitatu Bihoriensi 
existentis habitae et per nos mediantibus aliis literis nostris exemptionalibus nobilitationibus 
exemptae et nobilitatae, per nostrum et vestrum homines legitimi facere introduci. Super 
quo vobis harum serie committimus et mandamus firmiter ut acceptis praesentibus statim 
unum ex vobis transmittatis pro testimonio fidedignum, quo praesente egregius nobilis 
Stephanus Kochobai de Gianta, aut Gallus Magiar de Karos vel Stephanus Serges de 
Tatamerfalva, aliis absentibus homo noster per nos ad id specialiter transmissus ad faciem 
dictae domus praefatorum Ladislai, Nicolai et Andreae Mikodin, in dicta possessione 
Keshaza in comitatu Bihoriensi existentis, vicinis et commetaneis eiusdem universis inibi 
legitime convocatis et praesentibus accedentis, introducat praefatos Ladislaum, Nicolaum et 
Andream Mikodin in dominium dictae domus eorum per nos exempate et nobilitatae, 
statuatque eandem eisdem ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus 
universis simulcum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet omni eo iure, quo ad 
ipsos spectare dinoscitur perpetuo possidendam, si non fuerit contradictum; contradictores 
vero, si qui fuerint, evocet eosdem ibidem ad decimum quintum diem a diei contradictionis 
ipsorum computandum contra annotatos Ladislaum, Nicolaum et Andream Mikodin in curiam 
nostram, nostram videlicet in praesentiam, rationem contradictionis ipsorum reddituros 
efficacem. Et tandem nos seriem huiusmodi introductionis et statutionis, simulcum contradic-
torum et evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui praemissae 
statutionis intererunt nominibus et cognominibus, terminoque assignato, ut fuerit expedita, 
nobis terminum ad praedictum ad relationem dictorum nostri et vestri hominum fideliter 
rescribere debeatis et teneamini. Secus non facturi. Datum Albae-Iuliae, vigesima quarta 
die mensis martii, anno Domini millesimo quingentesimo octogesimo quarto. 

  
Nota lui Veress: Introducerea orânduită a fost făcută de către delegatul princiar (homo regius) 

şi Ştefan Kochioba de Gynta şi unul dintre canonicii bisericii numite în ziua de 30 aprilie 1584 (feria 
secunda proxima post dominicam Cantate) la faţa locului fără nicio contrazicere a vecinilor cu toate 
că – conform legii – delegaţii au aşteptat 15 zile să li se înfăţişeze cineva care ar fi protestat împotriva 
introducerii lor în stăpânirea casei numite, aşa că, după aceasta, raportul despre punerea în stăpânire 
s-a redactat chiar a doua zi, adică la 16 zile de la introducerea descrisă. 



Averi de voievozi din părţile Bihorului 261

Originalul pe pergament, cu pecete atârnată, se păstra la începutul secolului al XX-lea în 
Biblioteca Muzeului Naţional din Budapesta. 

Copie: MTAK, Kézirattár, Colecţia Veress Endre, mss. 447, f. 176–177. 
 
 

5. 
 

1585 noiembrie 3, Cociuba 
 
Ştefan Kocsobay, voievodul de Cociuba, lasă prin testament bunurile sale mobile şi imobile. 
 
Anno Domini 1585, die vero tertio novembris 
En, Kochiobay Istvan Vaida, most testemben beteg lewen, lelkemeth ayanlom az 

hatalmas Istennek tezeg pedig halalom orajan illen testamentmoth: 
Leg eleozer gubernator Uramnak eo Nagsaganak egj Serlgh ezewst poharth. 
Kapitan Uramnak egj giermek lowath. Eo Nagysagokat kerem az Istenert, hogj az 

mibeol, az en Arwajm testamentomosij meg talalljak eo Nagysagok legienek minden oltalomval 
az zegen arwaknak:  

Udvarbiro Uramnak egj giermek lowath 
Az zamtharto Marthon deaknak egj giermek lowath 
Es az mj kichin labas marham vagion es egiebfele penzem es egieb marham minden-

fele az en ketgiermekjm egienleokeppen oztozzanak vele: 
Adossak nekem az nemes Gyanthaij nemessek negj forinth hejan zaz forinttal. 
Egj Bwzasdi jobbagiomnal vadal Zalakulnal vagion ket forintom. 
Az hodossz Obrad Janosnal ket forintom. 
Samoskezy Farkasnal vajdanal negj forintom. 
Az Imrehnek az en zolgamnak vagion nalam egj tehene es egj diznaja. 
Vagion Talpaj Andras vajdanal tyzenhatodfel forintom melj penznek eoteodfel forintia 

Varga Imrehe. 
Egj hazas gianthaj Keoteles Peternel vagion floreni tyz 
Gyarfas Farkasnak attam ket forintoth. 
Felseo Zaldobagy Kerob Ignatnak attam negj forintot denart 60. 
Vagiok ados Branchaj Imrenek tuggia eomaga az eo lelke rajta. 
Markuch Peternek hagiok egj giermek lovat, ket eokreoth Annak feoleotte a mig el 

gondwiseleo zolga legjen azhaznal mint eddigis volt meg inkab 
Veres Galnak egj tehenet, ket tulkoczkath 
Verke Mihalnak ket tulkots, egi teheneth, Molnar Mjhalnak ket tynoth,  
Az kochisnak egj fejeos teheneth, harom diznoth 
Imrehnek az Santanak ketehenet ket diznoth, twrkwch Illesnek egj tehenet ket diznoth, 

Vanchianak egj tehenet, egj diznoth. 
Egj ingh vallat, egj gjolchot, egj daroch zoknjath, egj sarawt, egj pozto zyl owet. 
Kolwrnak negj tjnoth az nezenek ket borjut egj tinot 
Az veomnek negj kaczolat ket cheodeort 
Eoregh azzonjomnak lakatgjartomenak ket elleo kaczolath 
Malicza Markosnenak ket eokeor tinoth 
Nemes Peternenek egj tehenet, ket diznoth 
Agot Lazlonak egj lovat. 
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Azonkjneol a mj marad az en ket gjermekeme 
Janosnak Dechelnek egj giermek lovat. 
Az mj ruhaim vadnak azok mogwchianal vannak egj zekreniben. 
Az fazokasnenak eot vajto buzath eot vajto rost. 
Pwrcha Peternek tiztemnek igazat 6 forintrol, ezert e hat forintert attunk Pwrcha 

Peternek egj kacholat kin eo maga meg elegedet. 
Few tutoroknak es testamentomosoknak es gondviseleoknek mind amajmnak 

jozagomnak es minden marhamnak hagiom az Bellenissi Marthon deakoth es az Bellemissi 
Lazlo vajdat Eormenessy Georgj vajdat Papmezej Ispan Petert az V(n)eomet Marton deakot 
es Moga Janost es hagiom az eo kegyelmek leolkekre az en arajmath hogj meg oltalazzakmind 
fejedelem eleoth mind Urunk eleot mindenfele haborgatok eleot igassagokban. 

Az jozagh feleol pediglen Kochioba, Bwzasd, Verem Pataka kewlemb jozagh ennekem 
ahoz kewlemb Attiamfiai vadnak ez az Giantha ismet kewlemb jozagh. 

Ha pediglen az en Veremnek Magwa zakadna tahat vadnak attiamfiaj ez az Giantha 
azokra zalljon Kochoba, Bwzasd, Verempataka azokra az atiamfiaira zalljon az kiket illeth. 

Halgatok ebben ez testamentomban az veom Varady Marthon deak nemes gianthai, 
Agoth Lazlo, Egyezes Andras es Poligiantaj Keoteles Peter, Galos Miklos, Komany Thamas, 
Kopachj Ambrus, Bothos Lazlo, Purchia Peter, Barta Imreh, Munkwchj Peter. 

 
Traducere37 
 
Eu, voievodul Ştefan Kocsobay, având trupul bolnav, Dumnezeule Atotputernic îţi 

ofer sufletul meu şi las testament în ceasul morţii mele: 
Întâi Măriei Sale Domnului Guvernator un pocal de argint. 
Domnului căpitan un mânz. Îi rog pe Domniile lor, în numele Domnului, când o să 

primească testamentul, să le poartă grijă orfanilor mei sărmani. 
Domnului jude al curţii (îi las) un mânz. 
Sameşului, diacul Martin (îi las) un mânz. 
Puţinele mele cornute mici şi restul numerarului şi restul cornutelor să fie împărţite în 

mod egal între cei doi copii ai mei. 
Nobilii Gyanthaij îmi sunt datori cu 96 de florini. 
Doi florini am la iobagul meu de Buzasd, Vadal Zalakul. 
La Ioan Obrad de Hodoş am doi florini. 
La voievodul Fărcaş Samoskezy am patru florini. 
Sluga mea Emeric are la mine o vacă şi un porc. 
Am la voievodul Andrei Talpaj o sumă de bani, a cincea parte din aceştia îi revin lui 

Emeric Varga. 
La Petru Keoteles de Ginta am zece florini. 
Lui Fărcaş Gyarfas i-am dat doi florini. 
Lui Ignaţiu Kerob din Săldăbagiu i-am dat patru florini şi 60 de denari. 
Îi sunt dator lui Emeric Branchaj, el cunoaşte suma, după cum îi dictează conştiinţa. 
Lui Petru Markuch îi las un mânz şi doi boi. Iar până la sfârşitul vieţii lui să rămână 

slujitor al casei, ca şi până acum. 

                                                           
37 Mulţumesc colegei Zsuzsanna Kopeczny de la Muzeul Banatului din Timişoara pentru traducerea 

textelor din limba maghiară. 
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Lui Gal Veres (îi las) o vacă, doi tăuraşi. 
Lui Mihail Verke (îi las) doi tăuraşi, o vacă, lui Mihail Molnar două juninci. 
Căruţaşului o vacă de muls, trei porci. 
Lui Emeric Şchiopul două vaci, doi porci, lui Ilie din Twrkwch (?) o vacă, doi porci, 

lui Vanchia o vacă, un porc. 
O cămaşă, o pânză, o fustă de dimie, o pereche de încălţări, o centură de postav. 
Lui Kolwr patru juninci, la care mai revin doi viţei şi o junincă. 
Ginerelui meu patru iepe şi doi armăsari. 
Bătrânei soţii a lăcătuşului două iepe gestante. 
Soţiei lui Marcuş Malicza doi tăuraşi. 
Soţiei lui Petru Nemes o vacă, doi porci. 
Lui Ladislau Agot un cal. 
În rest ce mai rămâne le revine celor doi copii ai mei. 
Lui Ioan Dechel un mânz. 
Veşmintele mele se află într-un dulap la Mogwchia (?). 
Soţiei olarului cinci măsuri de grâu şi cinci măsuri de ciuruială. 
Dregătorului Petru Pwrcha i-am adeverit pentru şase florini, şase florini pentru care 

i-am dat în schimb lui Petru Pwrcha o iapă, mulţumit fiind de aceasta. 
Ca tutori principali şi executori ai testamentului şi îngrijitori ai tuturor pământurilor 

şi cornutelor îi numesc pe diacul Martin Bellenissi (din Beiuş) şi pe voievodul Ladislau 
Bellenissi (din Beiuş), voievodul George Eorwenessy (din Urviş), pe Petru Ispan Pepmezej 
(din Papmezeu), pe ginerele meu diacul Martin şi pe Ioan Moga şi îmi las orfanii în grija lor 
să îi ocrotească în ale lor drepturi atât în faţa principelui, cât şi în faţa Domnului nostru şi în 
faţa tuturor răuvoitorilor. 

Iar în privinţa gospodăriilor din Cociuba, Buzasd, Verempataka, care sunt gospodării 
aparte, am în gând alte neamuri, Ginta fiind la fel un pământ deosebit. 

Şi dacă familia mea rămâne fără urmaşi, dar am neamuri precum Giantay, să le 
rămână Cociuba, Buzasd, Verempataka celor îndreptăţiţi. 

Martori ai testamentului au fost ginerele meu, diacul Martin Varady nobil din Ginta, 
Ladislau Agoth, Andrei Egyezes şi Petru Keoteles Poligiantaj, Nicolae Galos, Toma Komany, 
Ambrozie Kopachj, Ladislau Bothos, Petru Purchia, Emeric Barta, Petru Munkwchj. 

 
Originalul se păstra la începutul secolului al XX-lea în Arhiva Naţională Maghiară, Budapesta, 

Colecţia generală, fără pecete. 
Copie: MTAK, Kézirattár, Colecţia Veress Endre, mss. 447, f. 178–180. 
 
 

6. 
 

1591 ianuarie 22 
 
Gheorghe, voievodul de Urvişul de Beiuş, lasă prin testament bunurile sale mobile şi 

imobile. 
 
En, Orweniessy Giorgy waida ki az en testemben beteg lewin az mjnd az altal 

lelkemben es ezzemben epen wagyok. Ezzek illen testamentomat indennekwes ellote az en 
lulkemet aianlom az terrento Istennek kezziben az megi walto fehzws chyry (?) twsnak 
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altala testemet pedig az foldnek az honan eros hytel wallom es warrom annak fel tamadassat 
leg ellozor hagiom.  

Az en arwaymnak twtori egyknek az fw captalan Lwkath deyaku, Twhrok Myklos, 
Bellinessy Jannos waida ezzeket hagiom, az en arwaynnak germekyenek gongja wysseloy 
legyennek es ha Isten illteti whket haszzasagekrays gongja ligen az nagyssagos Batorj 
Istwan wrramnak wh Nagyssagannak hagiom az fobik kjk löwamat es kjonyorgok wh nagysak 
minth kegelmes es wrramat kerremys hogj az wrystwenre tekjntwen wh nagjssagok legen 
oltalma es gymolla.  

Az en zegin arwaimnak halom wtan senkinnek torwintelen megj ne hogya niomorj 
kania. Azsaniannak wh nagissagnnak hagiok meg nest bwrt, Kyraly Gyorgy wrramnak hagiok 
ket arani forintot, Harablani Pal wrramnak hagiok ket aranj forintot, Gaspar dejaknak wh 
kegelmynnek hagiok ket aranj forintot, Lwkacs dejaknek az en arwajnnak twtorannak 
vagion az pej parripat, Belleniessi Jannos wajdannak hagiok egi gyermek lowat, Twrrok 
Mjklosnak hagiok ket germek lowat, az ispotalban lywo zeginneknek hagiok hat bochw 
bwzzat, ket zallonnat, az zegni tannillo dejakoknak ket bochw bwzzat, egi zallonnat, 
Menter Farkasnak ket ohkrot, Lazzar byrronnak ket twlkot, az kj legjob azt hagiom es 
hagjom hogj az en hazzanhoz es az en arwaimnak mind holtig zolgallion es az myg 
senkinek masnak ne zolgalljan se adot ne fjzzessen az fallw hozza. Twwaba az meny ezwst 
marhan wagyon, harrom ezwst poharrok, az egyket Fwrwssjnna lejannomnak, az massjkat 
Swssonnanak, az harmadikat Barballannak hagjom. Az Fwrwsajnnatj wgjan az en gazdam 
azzonnak hagiom hogj gongjat wjssulje mjnedennekbal az en enimbol es wh hazzasitael az 
ha Isten azt az wdot agja ernj ha peniglen az en (tăiat) Fwrwssjnna lejanniom attjafjaj megj 
haborrjtannajak az en attiamfjat az gazda azzont hogj wk azt gondolnajak hogi gongjat joh 
modon nem akarnaja wysselny awagj gongjat nem twdnaja wysselnj tahat wallamj 
ennekem wagjon ingo byngo marham es egjeb akarnj ezwst marha az kjenejm wolt hat 
azzok mynd zemjlre aztassannak megj es agjak az en lejanniam attjafjaj kezzjhez az kj az 
Forosjnna lejanniomat illetj. Az johzzag peniglen az Zeplak wjdikjwel egietemben meli az 
en Orwejniessj hazzamhoz woltak es ostwl marrotok hagiom az en arwajnnak es az en 
fjamnak Istwannak hogj mig wh eel senkj welle ne aztozzik es aznak az johwedelmjbol kj 
hazzazjta whket es annak wttanna ha holta tortinnik hat egienlo kjpen oztozzannak, az 
njemjej welle mert senkjt nem illet egiebet hannem whket. Az fjamnak Istwannak hagion 
egj kyk gjermek, kyk lowat minden hadj zerzamwmal, egj aranias zabljat, egj aranias 
hegiestert es egj aranias pallost es egj homlos ellot es az twtorrok az en johzzagomrwl es 
wajdassagomrwl zolgallajannak mykor az wrwnk wh nagissaga kywania mjg az Isten az en 
gyermekemet fel nemelj es otalmazzak mjndennek ellen igaz torwinnel. Az egjk zolgamnak 
Mjhalnak hagjom az en iskarlat dolmanionak. Megessj Peternek hagjom az en garranat 
nadragomot. Magwrran Farkasnak ket giermegdjd twlkkot, Charba Peternek zaz penzt 
zolgalagja feldeg. Az kohcisznak egj borwos tehennet towawba (tăiat). Towaba ha az en 
attiemfya az gazdazzon azzonj (tăiat) Istennek rended (tăiat) rendellisse zerint ferhez menne 
azjrt az mj ingo bjngo marham wagjon es az mjt egwt kerestwnwk hat mind zemilre 
oztatatossjk es az twtorrok az en gjermekjmet wegjek hozzajok az enimbol azokat tarcjak es 
gongjokat wjsseljk es az lejaniokat el hazzafjtak ha Isten iltetjay wddore whket.  

Az fjamnak Istwannak gongjat wistelik es otalmazzak mind az en gazdam azzonial 
egietemben es giermekymmel es mjnd johzzagommal es wajdassagomal egitemben igaz 
torwin zerint mindennek ellen mert az en johzzagom es wajdassagom senkjt egiebet nem 
illet, hannem az en giermekjmet egietelo kjpen ha Isten ilteti whket.  
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Ezek akorban az testamtor titelben az kjk jellen liwin es halgatoja woltak elso az 
witezlo Twrok Mjklos es Menter Farkas es az en jambor jobagiom Lazzar bjrro, Barrodj 
hazzamnal, Szent Fabjan Sebesten nap wtan, wallo keden 1591.  

 
Pe verso: Heljen haginek mjnden rendiben az testamentemek Stephanus Bathorj. 
 
Traducere 
 
Eu, Gheorghe, voievod de Urviş, cu toate că trupul meu e răpus de boală, sufletul şi 

mintea este întreagă. 
Îmi fac testamentul şi îmi încredinţez sufletul Creatorului meu şi trupul pământului  

şi mărturisesc cu credinţă puternică că voi aştepta învierea prin Salvatorul nostru Iisus Christos. 
Îl numesc ca unul din tutorii orfanilor mei pe diacul capitlului Lucaciu, pe Nicolae 

Twhrok, pe voievodul Ioan Bellinessy să fie ocrotitorii copiilor mei orfani şi dacă Domnul 
îi ţine în viaţă îl rog pe domnul meu Ştefan Batorj, căruia îi las calul meu mai bun, şi îl 
implor pe Dumnezeu, să aibă grija măritişului, să le fie protector şi tutore. 

După moartea mea, orfanii mei să nu fie vătămaţi împotriva legii de nimeni. Mamei 
lor preamărite îi las o blană de jder, domnului Gheorghe Kyraly îi las doi florini de aur, 
domnului Paul Harablani îi las doi florini de aur, tutorelui orfanilor mei, diacului Gaspar,  
îi las doi armăsari frumoşi, voievodului Ioan Bellenessi îi las un mânz, lui Nicolae Twrrok îi 
las doi mânji, sărmanilor din spital le las şase măsuri de grâu, doua slănini, studenţilor sărmani 
două măsuri de grâu, o slănină, lui Fărcaş Menter doi boi, judelui Lazăr îi las doi dintre cei 
mai buni tauri şi îl numesc până la moarte ca slujitor al casei şi al orfanilor mei, să nu 
slujească pe alţii, iar satului să nu îi plătească taxă. În continuare, las toate bunurile de argint 
şi trei pahare de argint, din care unul revine fiicei mele Frusina, celălalt Suzanei, al treilea 
Barbarei. Pe Frusina o las în grija soţiei mele, să aibă grijă de ea şi să o mărite dacă dă Domnul 
să vie vremea, iar dacă neamurile fiicei mele Frusina ar acuza pe soţia mea gândind că nu 
poate sau nu vrea să îi poarte de grijă, orice bunuri mobile şi argintărie aş fi avut şi care îi 
revine fiicei mele Frusina, toate să fie împărţite şi să fie date neamurilor fiicei mele. Gospo-
dăria din Suplac, inclusiv cu împrejurimile care aparţin casei mele din Urviş, şi a rămas din 
vechime o las orfanelor mele şi fiului meu Ştefan, ca în timpul vieţii sale cu nimeni să nu o 
împartă şi din veniturile sale să le asigure dota, iar după moartea sa surorile sale să împartă 
în mod egal pentru că nimeni nu are drept de moştenire asupra ei în afara lor. Fiului meu 
Ştefan îi las un cal cu tot harnaşamentul de război, o sabie aurită, un pumnal aurit, un paloş 
aurit şi o diademă, iar tutorii să slujească pe domeniul meu şi în voievodatul meu până 
domnul nostru va dori şi până va creşte copilul meu din voia lui Dumnezeu şi să îi ia mereu 
apărarea în faţa legii. Unuia dintre slujitorii mei, lui Mihail, îi las dolmanul meu de scarlat. 
Lui Petru Megessj îi las pantalonii mei de granat. Lui Fărcaş Magwrran doi tăuraşi, lui Petru 
Charba o sută de bani pentru serviciile lui. Căruţaşului o vacă roşie. În continuare, dacă 
soţia mea, din voinţa lui Dumnezeu, se va recăsători, toată averea mobilă să fie împărţită, 
tutorii mei să îi ia pe copiii mei în grijă, să îi ţină şi să îi ocrotească şi pe fete să le mărite 
dacă le ţine Domnul în viaţă.  

Fiul meu Ştefan să fie în grija comună a lor şi a soţiei mele, şi cu el şi posesiunea 
mea şi voievodatul meu, să le ocrotească în faţa legii împotriva tuturor relelor, pentru că nimeni 
altcineva în afara copilului meu nu are drept asupra domeniului şi voievodatului meu. 
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Cei care au fost prezenţi la întocmirea testamentului în casa mea din Barrod sunt întâi 
viteazul Nicolae Twrok şi Fărcaş Menter, precum şi bunul meu iobag judele Lazăr, în marţea 
de după ziua sfântului Sebastian Fabian, 1591. 

 
Pe verso: Testamentul a fost găsit în regulă şi aprobat de Ştefan Bathory. 
 
Sursa: SJAN BH, Colecţia de documente, seria 2, nr. 26, f. 31–32, original, hârtie, sub text 

urme a patru peceţi inelare. 
Regest în limba maghiară în Az Erdélyi fejedelmek királyi könyvei, vol. I, ed. Tamás Fejér, 

Etelka Rácz, Anikó Szász, p. 376–377, nr. 1385, după copia păstrată în MNL OL, F 1, Libri Regii, 
vol. V, f. 187r-v. 
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Transylvania, in an attempt to bring forth a previously unknown aspect of the social, 
economic and private life of the Romanian elite, represented by the lower-ranking 
nobility of the Bihor County and especially by those who held the dignity of voivode 
in the Beiuş Region. Details of the life of noblemen such as Ştefan of Cociuba, 
Petru Mikodin and his heirs, as well as Voivode Gheorghe of Urviş shed light on 
aspects concerning inheritance assets and family relations of the lower-ranking 
Romanian nobility from the Partium. Two of the aforementioned voivodes were 
representatives of the military elite who had written their wills, a very rare case 
within this social category of the Romanians. Through these documents we gain a 
clearer understanding of the Romanian voivodes’ position within the Transylvanian 
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„ÎN CARTEA CEASTA EU LI-AM SCRIS”: O DISCUȚIE 
 CU PRIVIRE LA PATERNITATEA POVESTIRII  

DESPRE MOARTEA MARELUI POSTELNIC  
CONSTANTIN CANTACUZINO* 

OCTAVIAN-ADRIAN NEGOIȚĂ** 

La data de 20 decembrie 1663, marele postelnic al Țării Românești, Constantin 
Cantacuzino (1593–1663), a fost asasinat în trapeza Mănăstirii Snagov din ordinul 
lui Grigore I Ghica (1660–1664 și 1672–1673). Întregul complot a fost orchestrat 
de un nepot al postelnicului, Dumitrașco vistier (1620–1686), și de boierul Stroe 
Leurdeanul (fl. sec. al XVII-lea), membru al familiei Bălenilor, care a și falsificat 
documente menite să îl incrimineze pe Constantin Cantacuzino în ochii prințului 
valah, prezentându-l ca pe un instigator împotriva bunei guvernări a lui Ghica1. În 
timp ce istoria acestui incident merge mai departe de „vălul hagiografiei” creionat de 
anumite surse narative care i-au luat apărarea marelui postelnic, moartea lui Constantin 
a avut un profund impact în societatea valahă2, în timp ce ecourile acesteia au avut 
reverberații ample în multe opere literare din epocă. 

Constantin Cantacuzino a fost membru al unei ilustre – dacă nu chiar al celei 
mai ilustre – familii din Țara Românească, ale cărei rădăcini, cel puțin conform panegi-
riștilor din secolul al XVII-lea, coboară adânc în istoria milenară a Bizanțului3. 
                                                      

* Sentimentele mele de gratitudine se îndreaptă către Ovidiu Olar (București/Viena), care a fost 
amabil să discute și să citească primele versiuni ale acestui text. În al doilea rând, le mulțumesc lui 
András Kraft și Squirell C. Walsh (ambii de la Universitatea din Princeton) pentru ajutorul oferit în 
obținerea unei copii digitale complete a codexului 112 păstrat în colecțiile aceleiași universități. 

** Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”; negoita. 
octavian@yahoo.com. 

 
1 În 1669, sub domnia lui Antonie de la Popești (1669–1672), văduva lui Constantin și fiii săi 

au căutat să reabiliteze numele marelui postelnic și l-au chemat în judecată la curte pe boierul Stroe 
Leurdeanul. Ca dovezi, au fost aduse trei scrisori care ar fi fost falsificate de marele boier pentru a-l 
incrimina pe Constantin. Stroe și-a mărturisit fapta și a fost condamnat la moarte. În cele din urmă, în 
urma rugăminților Stancăi, în loc de pedeapsa capitală, boierului valah i s-a permis să îmbrace haina 
monahală la Mănăstirea Snagov, luând numele de Silvestru. Apoi, nevinovăția lui Constantin a fost 
confirmată de domnul valah printr-un document oficial. Pentru Stroe Leurdeanul, vezi Spiridon I. Cristocea, 
Din trecutul marii boierimi muntene: marele vornic Stroe Leurdeanu, Brăila, 2011. Despre reabilitarea 
numelui lui Constantin, a se vedea Valentin Al. Georgescu, Bizanțul și instituțiile românești până la 
mijlocul secolului al XVIII-lea, București, 1980, p. 139, 238. 

2 Nicolae Bălcescu, Postelnicu Costandin Cantacuzino, în idem, Opere, vol. I, ed. A. Rusu, 
Chișinău, 2018, p. 122–139. 

3 Pentru genealogia Cantacuzinilor, vezi Donald M. Nicol, The Byzantine Family of Kantakouzenos 
(Cantacuzenus) ca. 1100–1460: A Genealogical and Prosopographical Study, Washington DC, 1968 
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Unii afirmă că acesta s-a născut în Țara Românească în 1593, ca fiu al lui Andronic 
Cantacuzino (1553–1601), care a fost mare vistier sub mai mulți domnitori valahi 
și era, la rândul său, fiul lui Mihail Șeitanoğlu Cantacuzino (1515–1578), unul dintre 
cei mai influenți și bogați arhonți greci ai Porții otomane4. Constantin a devenit un 
boier influent el însuși, deținând, de-a lungul timpului, mai multe funcții importante 
la curțile domnitorilor din Țara Românească și Moldova. Acesta a fost foarte apreciat 
de voievodul Matei Basarab (1632–1654), sub domnia căruia a devenit mare postelnic 
și sfetnic apropiat al domnului. Chiar și așa, viața și cariera sa diplomatică nu au fost 
lipsite de obstacole de ordin politic. Din cauza opiniilor sale divergente cu privire 
la politica anti-otomană a domnitorului Mihnea al III-lea (1658–1659), Constantin 
a fost forțat să găsească refugiu în Transilvania în august 1658, iar, mai apoi, în 
Moldova. Denunțat de domn la Poartă, Constantin a fost chemat la Constantinopol 
pentru a răspunde învinuirilor, fiind judecat sub acuzația de „hiclenie”5. A reușit să 
își dobândească libertatea cu ajutorul lui Panaghiotis Nikousios, marele dragoman 
al Porții, iar, mai târziu, a devenit mare postelnic și sub domnitorul Grigore I Ghica, 
a cărui numire pe tronul Țării Românești acesta a izbutit să o asigure cu sprijinul 
aceluiași Nikousios și al marelui vizir Köprülü Mehmed Pașa (circa 1656–1661). 
Cu prințul Ghica, Constantin a avut o relație fructuoasă la început, până ce complotul 
împotriva vieții sale a început să prindă contur6. Situația creată după asasinarea lui 
a condus la confruntări deschise între clanul Cantacuzinilor și cel al Leurdenilor. 
Moștenirea marelui postelnic a supraviețuit prin fiii săi, în special Șerban Cantacuzino 
(1678–1688), viitorul voievod al Valahiei, și Constantin Cantacuzino (1639–1716), 
                                                                                                                                       
(cu informații adiționale în idem, The Byzantine Family of Kantakouzenos: Some Addenda and 
Corrigenda, în „Dumbarton Oaks Papers”, 27, 1973, p. 309–315); Vitalien Laurent, Le Vaticanus 
Latinus 4789: histoire et alliances des Cantacuzènes aux XIVe–XVe siècles, în „Revue des études 
byzantines”, 9, 1951, p. 47–105. Pentru discuțiile legate de continuitate, a se vedea Petre Ș. Năsturel, 
De la Cantacuzinii Bizanțului la Cantacuzinii turcocrației și ai țărilor române, în „Arhiva genealogică”, 
1, 1994, nr. 1–2, p. 170–175; Jean Michel Cantacuzène, Mille ans dans les Balkans: chronique des 
Cantacuzène dans la tourmente des siècles, Paris, 1992; Constantin Rezachevici, Contribuție la istoria 
Cantacuzinilor. Testamentul inedit al postelnicului Constantin Cantacuzino, în „Studii și materiale de 
istorie medie”, 15, 1997, p. 119–134. 

4 Pentru Constantin Cantacuzino, vezi Ioan Tanoviceanu, Începuturile Cantacuzineștilor în 
țerile românești și înrudirea lor cu Vasilie Lupu, în „Archiva: organul societății științifice și literare 
din Iași”, 3, 1892, nr. 1, p. 14–43 (republicat în Familiile boierești din Moldova și Țara Românească. 
Enciclopedie istorică, genealogică și biografică, vol. III, Familia Cantacuzino, ed. Mihai D. Sturdza, 
București, 2014, p. 356–360); Nicolae Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara Românească 
și Moldova, sec. XIV–XVII, București, 1971, p. 135; Matei Cazacu, Stratégies matrimoniales et 
politiques des Cantacuzène de la Turcocratie (XVe–XVIe siècles), în „Revue des études roumaines”, 
19–20, 1995–1996, p. 157–181 (republicat în idem, Au carrefour des empires et des mers: études 
d’histoire médiévale et moderne, ed. Lidia Cotovanu, Emanuel Antoche, Brăila, 2015, p. 443–466); 
C. Rezachevici, Contribuție la istoria Cantacuzinilor, p. 119–154. 

5 Despre această acuză, a se vedea Aurelian Sacerdoțeanu, Cea dintâi pedeapsă de hiclenie în 
Țara Românească, în „Revista istorică”, 22, 1936, nr. 10–12, p. 294–297; A.-M. Popescu, Hiclenia: 
explicații terminologice, în „Cercetări istorice”, s.n., 32, 2013, p. 165–176. 

6 Pentru o descriere a acestui eveniment politic a se vedea Constantin Rezachevici, Fenomene 
de criză social-politică în Țara Românească în veacul al XVII-lea (partea a II-a: a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea), în „Studii și materiale de istorie medie”, 14, 1996, p. 85–117. 
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umanist și demnitar al curții, ambii lăsându-și amprenta asupra vieții intelectuale a 
mediului cultural valah. Nu în ultimul rând, faima lui Constantin ca om de litere 
este indisputabilă și foarte răspândită în epocă, acesta având cea mai importantă și 
mai mare bibliotecă din Țara Românească și Sud-Estul european al secolului al 
XVII-lea. De-a lungul timpului, biblioteca sa a captivat atenția multor erudiți atât 
din Principatele dunărene, cât și din Constantinopol7. 

Povéste de jale și pre scurt asupra nedreptei morți a prea cinstitului Costandin 
Cantacozino, marelui postélnic al Țării Rumânești narează căderea acestui demnitar, 
fiind una dintre scrierile care oferă o mărturie de primă mână pentru asasinatul marelui 
postelnic8. Textul original al acestei povestiri a fost compus în limba greacă în vers 
iambic de 15 silabe de către un „prea-bun și scumpu priiatnic al său”, care se pare 
că a fost și martor ocular al evenimentului sângeros: „În cartea ceasta eu li-am scris, 
precum s-au întâmplat, / Că, când l-au omorât pre el, de față m-am aflat” (v. 29–30)9. 
Constantin Chesarie Dapontes (1713–1784), marele erudit și cronicar fanariot, 
afirmă că textul poemului a fost publicat la Veneția10. Pe de altă parte, logofătul 
Radu Greceanu († ante 1725), cronicarul oficial al domnitorului valah Constantin 
Brâncoveanu (1654–1714), a realizat o traducere în limba română a întregului 
poem, pe care a publicat-o la Snagov undeva între 1696 și 169911. Tot el este cel 
care ne informează că textul grecesc a fost publicat la Veneția pe cheltuiala autorului, 
în timp ce traducerea sa în limba română a fost dedicată Stancăi Cantacuzino 
Brâncoveanu (1637–1699), fiica lui Constantin postelnicul și mama domnitorului 
                                                      

7 Biblioteca sa a fost moștenită de fiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino. Pentru această 
bibliotecă a se vedea Corneliu Dima-Drăgan, Biblioteca unui umanist român, Constantin Cantacuzino 
stolnicul, București, 1967; Gabriel Mihăescu, Eugen Fruchter, Sediul primei biblioteci a Cantacuzinilor 
munteni, în „Scripta Valachica”, 4, 1973, p. 362–366. 

8 Emil Vârtosu, O povestire inedită în versuri despre sfârșitul postelnicului Constantin Cantacuzino 
(† 1663), București, 1940; Alexandru Piru, Literatura română veche, ed. a II-a, București, 1962,  
p. 253–254; Cronici și povestiri românești versificate (sec. XVII–XVIII), ed. Dan Simonescu, București, 
1967, p. 37–48 (ediția standard). 

9 Cronici și povestiri românești, ed. Dan Simonescu, p. 38. 
10 Constantin Chesarie Dapontes, Κατάλογος ἱστορικὸς ἀξιόλογος τῶν καθ’ ἡμᾶς χρηματι-

σάντων ἐπισήμων Ῥωμαίων, în Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, vol. III, ed. K. Sathas, Veneția, 1872,  
p. 154: „Πατήρ του ἦτον ἐκεῖνος ὁ μέγας ποστέλνικος Κωνσταντῖνος, ὁποῦ τὸν ἐθανάτωσεν ὁ 
πρῶτος Γρηγόρβοδας ὁ Γκίκας· διὰ τὸν θάνατόν του ἔγινε καὶ φυλλάδα διὰ στίχων, καὶ 
ἐτυπώθη εἰς Βενετίαν” („Parintele sĕu [al lui Șerban Vodă, 1640–1688, n.n.] a fost acel mare 
Postelnic Costantin, pe care l’a ucis Grigore Ghika Vodă cel dintăiŭ, despre mórtea luĭ s’a făcut și o 
broșură în stihurĭ, s’a tipărit în Venetia”). Acest text se poate consulta și în Cronicarii greci cariĭ au 
scris despre românĭ în epoca fanariotă, ed. Constantin Erbiceanu, București, 1888, p. 168. Despre 
Dapontes, a se vedea Claudia Rapp, Kaisarios Dapontes (1713–1784): Orthodoxy and Education 
between Mount Athos and the Danubian Principalities, în „Analele Putnei”, 14, 2018, nr. 1, p. 61–80. 

11 Cronici și povestiri românești, ed. Dan Simonescu, p. 37. Acest poem nu a fost singura 
traducere a lui Radu Greceanu din limba greacă. Alături de Șerban Greceanu, acesta a tipărit la Buzău 
în 1691 traducerea românească a Mărturisirii de credință (Ὁμολογnία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τῆς 
Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας) a ierarhului Petru Movilă al Kievului (1596–1647), care 
fusese publicată la Amsterdam în 1666 tot cu ajutorul marelui dragoman Panaghiotis Nikousios. Vezi 
Petru Movilă, Pravoslavnica mărturisire, Buzău, 1691. Pentru această tipăritură, a se consulta Bibliografia 
românească veche, vol. I, ed. Ioan Bianu, București, 1903, p. 321–324. 
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Constantin Brâncoveanu: „Cu care mică și nevriadnecă osteneală, ca în chip de plecată 
și smerită slujbă, mă închin dumneaei prea cinstitei jupânésii Stancăi Cantacuzinei, 
a acestuiaș răposat C[onstantin] C[antacuzino] iubită fiică, fiind și maică prea lumina-
tului și prea creștinului stăpânului nostru, Ioan Costandin B[asarab] B[râncoveanu] 
voevod, domnului și oblăduitorului toatei Țării Românești.”12 În prezent, edițiile 
textului par să fie pierdute. Singura versiune păstrată a lucrării supraviețuiește într-o 
copie manuscrisă a unei traduceri românești care este incompletă (BAR – Cluj, ms. 
fond Blaj 216, f. 104r–113v), realizată în 1735 de Dumitru logofăt după ediția pierdută 
de la Snagov13. Acest manuscris conține aproape 485 de versuri. 

În privința autorului, Dan Simonescu, editorul traducerii românești după ma-
nuscrisul de la Blaj, ne informează că acesta ar fi fost un individ contemporan 
evenimentului în cauză, un apropiat al clanului Cantacuzinilor, care era extrem de 
bine informat despre complexitatea politicilor contemporane din Valahia secolului 
al XVII-lea, în special despre parcursul conflictului care se înfiripase împotriva 
Cantacuzinilor. Mai mult decât atât, el afirmă că, din cauza urii pe care autorul o arată 
împotriva boierilor greci din Țara Românească, este clar că acesta „era român”14 
(citește valah). Totuși, Simonescu nu a reușit să îl identifice pe autorul poemului15. 

Poemul însuși poate fi considerat o descriere a unui martiriu secular, din moment 
ce autorul, într-un mod foarte explicit, îl portretizează pe Cantacuzino ca înțelept, 
iubitor de Dumnezeu și just, o victimă care a căzut în pânza de păianjen țesută din 
conspirații orchestrate de adversarii săi politici, în timp ce aceștia sunt zugrăviți ca 
răi, conspiratori și avari, conduși de agenda lor politică ticăloasă. Pe lângă informa-
țiile deja menționate mai sus despre paternitatea poemului, nu se cunoaște nimic 
altceva. Totuși, noi date extrase dintr-o însemnare de pe un manuscris achiziționat 
recent de Universitatea din Princeton (SUA), păstrat la Departamentul de Colecții 
Speciale (Princeton gr. 112), pot aduce mai multă claritate în privința paternității 
versiunii grecești (pierdute) a poemului. 

Cândva între 1750 și 1780, Nicolae Karatzas (circa 1705–1787)16, un faimos 
fanariot și oficial al Patriarhiei de Constantinopol, bibliofil pasionat și colecționar 
de manuscrise, ale cărui legături cu mediul valah sunt cunoscute, a compilat un codex 
grecesc denumit, în mod sugestiv, Saracenica, cândva în secolul al XIX-lea de către 
                                                      

12 Cronici și povestiri românești, ed. Dan Simonescu, p. 37. 
13 Despre acest manuscris vezi Ștefan Manciulea, Biblioteca Centrală din Blaj, Blaj, 1939, p. 57; 

Nicolae Comșa, Manuscrisele românești din Biblioteca Centrală de la Blaj, Blaj, 1944, p. 166–167; 
Repertoriul manuscriselor de cronici interne privind istoria României, sec. XV–XVIII, ed. Ioachim 
Crăciun, Aurora Ilieș, București, 1963, p. 161–162. 

14 Cronici și povestiri românești, ed. Dan Simonescu, p. 36. 
15 Ibidem, p. 36. 
16 Despre acest erudit fanariot a se vedea Georgios Papazoglou, Ο Λόγιος Φαναριώτης Νικόλαος 

Καρατζάς και η βιβλιοθήκη των χειρογράφων κωδίκων του (1705 ci. – 1787), 2 vol., Thessaloniki, 
2016–2019; Machi Paizi-Apostolopoulos, Γνωστά και άγνωστα ιστορικά έργα της Τουρκοκρατίας 
σε χειρόγραφο κώδικα του Νικολάου Καρατζά, în „Ὁ Ἐρανιστής”, 28, 2011, p. 193–210; Dimitris 
Apostolopoulos, Αρμογή σπαραγμάτων: Νεότερα γιὰ τὴ βιβλιοθήκη Νικολάου καὶ Κωνσταντίνου 
Καρατζᾶ, în „Ὁ Ἐρανιστής”, 29, 2016, p. 89–132; Georgios Koutzakiotis, Συμπληρωματικά για 
τον Νικόλαο Καρατζά και τη βιβλιοθήκη του, în „Ὁ Ἐρανιστής”, 29, 2016, p. 310–318. 
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un scrib anonim17. După cum sugerează acest titlu, în codex sunt reunite opere anti-
islamice, atât bizantine, cât și premoderne grecești. Aceste lucrări sunt 30 la număr 
și sunt scrise, printre alții, de Eufimie Zigabenos (fl. sec. al XII-lea), Ioan al VI-lea 
Cantacuzino (cca 1292–1383), Iosif Bryennios (1340/50–1431), Matei Kigalas (1580–
1640), Nectarie al Ierusalimului (1602–1676) și Meletie al Atenei (1661–1714)18. 
Saracenica este o lucrare destul de neobișnuită pentru mediul intelectual grecesc, 
deoarece niciun astfel de compendiu de lucrări anti-islamice nu a fost alcătuit până 
la Karatzas. În Apus, Theodor Bibliander (circa 1505–1564), teologul și orientalistul 
elvețian, dar și Friedrich Sylburg (1536–1596), clasicistul german, produseseră deja 
compendii de lucrări anti-islamice în secolul al XVI-lea, încorporând și lucrări 
grecești similare celor incluse de Karatzas în codexul său19. Deși aceste compendii 
sunt separate de o lungă perioadă de timp, codexul Saracenica al lui Karatzas poate 
fi considerat corespondentul operei lui Bibliander pentru lumea greacă, precum și 
continuarea opusului lui Sylburg20.  

Textul nr. 25 din codex (f. 422r–433r) este renumitul Dialog (Διάλεξις) dintre 
marele dragoman al Porții, Panaghiotis Nikousios (1613/21–1673), și liderul grupării 
kadızādeli, învățatul Vani Efendi (?–1685)21. Importanța acestei scrieri apologetico-

                                                      
17 Întregul codex este disponibil online la adresa https://catalog.princeton.edu/catalog/8915468, 

accesat la 1.05.2020. 
18 Pentru o discuție asupra întregului manuscris, a se vedea Octavian-Adrian Negoiță, Summa 

Saracenica: Preliminaries to a Novel Codex from the Library of Nicholas Karatzas (c. 1705–1787) 
(în curs de publicare). 

19 Theodor Bibliander, Machumetis Sarracenorum principis vita ac doctrina omnis, quae & 
Ismahelitarum lex, & Alcoranum dicitur, 3 vol., Basel, 1543; Friedrich Sylburg, Saracenica, sive 
Moamethica, Hamburg, 1595. Pentru discuții asupra acestor opere a se vedea Hartmut Bobzin, Der 
Koran im Zeitalter der Reformation: Studien zur Frühgeschichte der Arabistik und Islamkunde in 
Europa, Stuttgart, 1995, p. 159–275; Antonio Rigo, Saracenica di Friedrich Sylburg (1595): una raccolta 
di opere bizantine contro l’Islâm, în I padri sotto il torchio. Le edizioni dell’ antichità Cristiana nei 
secoli XV–XVI, ed. M. Cortesi, Firenze, 2002, p. 289–310. 

20 Pentru o discuție asupra acestor comparații, a se consulta O.-A. Negoiță, loc. cit. 
21 Acest text se bazează pe un dialog real care a avut loc în Constantinopol în 1662 între Panaghiotis 

Nikousios și Vani Efendi. Compusă în greaca vernaculară, lucrarea tratează subiecte de polemică creștino-
musulmană (divinitatea lui Hristos, profetul Muhammad ca Paracletul trimis după Hristos, interpretarea 
Scripturilor prin învățăturile Kabbalei creștine). Această scriere se păstrează în unsprezece manuscrise 
și într-o traducere parțială în limba franceză realizată de M. de la Croix, secretarul ambasadorului 
francez la Constantinopol. Pentru edițiile textului a se vedea Ioannis Sakellion, Παναγιώτου Νικουσίου 
τοῦ γεγονότος διερμηνευτοῦ τῆς ὀθωμανικῆς αὐλής ἡ μετὰ τοῦ σοφοῦ ὀθωμανοῦ Βάνη-Ἐφέντου, 
în „Πανδώρα”, 18, 1868, nr. 427, p. 361–371 (ediție conform ms. Patmos gr. 371, f. 221r–240r, sec. 
XVIII); idem, Παναγιωτάκη τοῦ Μαμωνᾶ τοῦ χρηματίσαντος μεγάλου ἑρμηνέως, πρώτου χριστιανοῦ, 
τῆς τῶν Ὀθωμανῶν βασιλείας διαλέξεις μετά τινος Βάνη ἐφένδη, în „Δελτίον τῆς Ἱστορικῆς καὶ 
Ἐθνολογικῆς Ἑταιρίας τῆς Ἑλλάδος”, 3, 1889, p. 235–273 (ediție după ms. gr. 55, Atena, Muzeul 
Noului Elenism, f. 1r–19r, sec. XVIII). Pentru traducerea franceză, vezi M. de la Croix, La Turquie 
chrétienne sous la puissante protection de Louis le Grand, protecteur unique du christianisme en 
Orient, contenant l’état présent des nations et des églises grecque, arménienne et maronite, dans l’Empire 
ottoman, Paris, 1695, p. 381–401; pentru o analiză a acesteia, a se consulta Marinos Sariyannis, 
L’interprète et le prédicateur: extrait d’une conversation entre Panayotis Nicoussios alias Mamonas 
et Vani Efendi (1662), în Les Ottomans par eux-mêmes, ed. Elisabetta Borromeo, Paris, 2020, p. 323–327; 
pentru discuții asupra textului, a se vedea Asterios Argyriou, Ἡ ἑλληνικὴ πολεμικὴ καὶ ἀπολογητικὴ 
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polemice este extrem de mare pentru istoria intelectuală a relațiilor și dialogului 
creștino-musulman din timpul epocii premoderne, precum și pentru emergența iden-
tităților confesionale și „proto-naționale” ale comunităților grecești începând din 
secolul al XVII-lea. Prin urmare, acest text a beneficiat de o atenție editorială sporită 
din partea lui Karatzas, eruditul fanariot fiind cunoscut nu doar pentru activitatea sa 
de colecționar de manuscrise și compilator de texte grecești, ci și pentru cea de 
editor, manifestând o formă de „proto-enciclopedism” în cadrul vieții intelectuale 
grecești de la începutul lumii moderne. Pe lângă marginalia așternute în cadrul 
textelor adunate în codicele sale, stilul său de lucru implica, de obicei, adăugarea 
de liste de lucrări, dar și de detalii legate de sursele pe care le folosea, precum și 
inserarea de excerpte explicative din alte opere ale vremii cu privire la autorul sau 
contextul în care a apărut lucrarea pe care o compila în codexul său22. Astfel, pentru 
Dialogul dintre Panaghiotis Nikousios și Vani Efendi, Karatzas oferă cititorului două 
extrase introductive care tratează despre autorul textului (Nikousios): primul extras 
este din Cartea a XVII-lea, Capitolul 11 din Istoria bisericească (Ἐκκλησιαστικὴ 
Ἱστορία) a mitropolitului Meletie al Atenei (1661–1714), iar cel de-al doilea din lucra-
rea Brevis recensio eruditorum Graecorum a lui Dimitrie Prokopios de Moschopolis 
(sfârșitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea). Sub aceste două 
extrase se află o notă manuscrisă a lui Karatzas (probabil scrisă la o dată mai târzie 
față de încheierea lucrului la codex), în care se spune: [f. 421r] „Φαίνεται ὅτι ὁ 
αὐτὸς συνέγραψε καὶ ἱστορίαν τῆς γεννήσεως καὶ ἀνατροφῆς τοῦ Μωάμεθ, ἐξ 
ὧν διηγεῖται ἐν αὐτῇ περὶ ἑαυτοῦ, καὶ ἐκ τοῦ χρόνου καθ’ ὃν ἤκμαζεν ἥτις 
φέρεται ἀνώνυμος, ἧς ἡ ἀρχή, κατὰ τὸ ἔτος τῶν Τουρκῶν ϡ́: ἴδε ὄπισθεν εἰς τὴν 
βιογραφίαν τοῦ Μ<ωάμεθ>. Λέγεται ἔτι τοῦ αὐτοῦ ποίημα εἶναι καὶ ἡ θρηνη-
τικὴ διήγησις διὰ στιχῶν πολιτικῶν ἁπλῶν εἰς τὸν θάνατον Κωνσταντίνου 
Καντακουζηνοῦ, μεγάλου ποστελνίκου, τυπωθεῖσα Ἐνετίῃσι, 1666” (= „Se pare 
că acesta [Nikousios] a compus, de asemenea, o lucrare despre nașterea și educația 
lui Muhammad, în care relatează despre acesta și despre vremea în care acesta a 
activat. Lucrarea este considerată anonimă și începe [cu cuvintele]: în anul musulman 
900 [sic!], a se vedea mai sus pentru biografia lui M<uhammad>23. Se mai spune că 
                                                                                                                                       
γραμματεία ἔναντι τοῦ Ἰσλὰμ κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας, în „Θεολογία”, 84, 2013, 
nr. 1, p. 133–165; Evgenia Kermeli, An Example of Polemic/Apologetic Literature in the Early Modern 
Ottoman Empire, în „Bilig”, 82, 2017, p. 153–173; Yorgos Tzedopoulos, Χριστιανός, μουσουλμάνος, 
Έλλην, Τούρκος: Ταυτότητα και διαμεσολάβηση στη Διάλεξιν του Παναγιωτάκη Νικούσιου με τον Vani 
Efendi, în Έλλην, Ρωμηός, Γραικός – Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, ed. Olga Katsiardi-
Hering, Athina, 2018, p. 329–343; un studiu extins asupra textului, a tradiției sale manuscrise, cu o 
nouă ediție critică, va fi publicat de autorul acestui studiu. 

22 Despre stilul de lucru al lui Karatzas vezi Keetje Rozemond, Cyrille Lucar: Sermons, 1598–
1602, Leiden, 1974, p. 1–17; Ovidiu Olar, La boutique de Théophile: les relations du patriarche de 
Constantinople Kyrillos Loukaris (1570–1638) avec la Réforme, Paris, 2019, p. 23; O.-A. Negoiță, 
loc. cit. 

23 Aceasta este o referință la textul nr. 7 din Saracenica, f. 29r–63v, considerat, de asemenea, 
anonim și intitulat Istoria nașterii și educației lui Muhammad (Ἱστορία τῆς γεννήσεως καὶ ἀνατροφῆς 
τοῦ Μωάμεθ), a cărei paternitate este atribuită de Karatzas tot lui Nikousios prin această notă de la  
f. 421r. Pe lângă copia respectivă, lucrarea anonimă respectivă se păstrează și în manuscrisul grec 71 
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acesta a compus și o poveste de jale în vers politic despre moartea marelui postelnic 
Constantin Cantacuzino, tipărită la Veneția în 1666”). 

Având în vedere informațiile pe care le avem deja despre autorul poemului, 
aceste rânduri scrise de Nicolae Karatzas sunt vrednice de atenție. Eruditul grec 
atribuie paternitatea versiunii grecești a poemului direct lui Panaghiotis Nikousios, 
marele dragoman otoman, cunoscut pentru interesele sale cărturărești, pentru influența 
sa asupra afacerilor politice ale Porții otomane, dar și pentru rolul jucat în politicile 
valahe ale vremii și ale Patriarhatului de Constantinopol24. Deși este destul de clar 
faptul că Nicolae Karatzas își întemeiază informația respectivă mai mult pe un 
zvon, care se poate să fi circulat în cercurile intelectuale fanariote ale perioadei, 
referința sa la autorul poemului este unică, nemaiîntâlnită în alte opere sau însemnări 
manuscrise. Cu toate acestea, poate fi afirmația lui Karatzas veridică? 

O atenție sporită asupra traducerii românești a textului arată că Nikousios este 
menționat direct în legătură cu marele postelnic: „Sosit-au și la Țarigrad [Constantin 
și Dumitrașco], și noaptea au intrat, / La casa dragomanului curând au alergat, / La 
Panagiotachi, zic, precum ați auzit, / Ca la un priiaten bun, la el au năzuit, / Care 
ajutoriul creștinilor pururea să arată” (v. 129–133)25. Din acest pasaj se pare că între 
Constantin și Nikousios exista o relație strânsă de prietenie, fapt care, cel mai probabil, 
a contribuit la decizia lui Nikousios de a scrie un poem despre asasinarea bunului 
său prieten, marele postelnic al Valahiei. În al doilea rând, după cum ne informează 
textul, marele dragoman era și un înflăcărat susținător al nevoilor administrative și 
spirituale ale creștinilor la Poarta otomană, fiind pe deplin conștient de politicile 
întortocheate dintre otomani și valahi în timpul celei de-a doua jumătăți a secolului 
al XVII-lea; prin urmare, un astfel de eveniment care a implicat pe cineva din 
                                                                                                                                       
(f. 53r–105v) de la Societatea Istorică și Etnologică a Eladei (Atena). Există și o ediție parțială a acestei 
opere după manuscrisul de la Atena. A se vedea Ἱστορία τῆς γεννέσεως καὶ ἀναθροφῆς τοῦ Μοάμεθ, 
în Anecdota Atheniensia, vol. I, Textes grecs inédits relatifs à l’histoire des religions, ed. A. Delatte, 
Liège, 1927, p. 333–357. Pentru o descriere a acestui text, a se consulta A. Kariotoglou, Ισλάμ και 
χριστιανική χρησμολογία, Athina, 2000, p. 120–122. În această notă, Karatzas reproduce incorect 
începutul textului anonim, citând, cel mai probabil, din memorie. 

24 Despre Nikousios vezi S. Zervos, À la recherche des origines du phanariotisme: Panayote 
Nikoussios, le premier grand drogman grec de la Sublime-Porte, în „Ἐπετηρίς τοῦ Κέντρου Ἐπιστημονικῶν 
Ἐρευνῶν Κύπρου”, 19, 1992, p. 307–325; G. Hering, Panagiotis Nikousios als Dragoman der kaiser-
lichen Gesandtschaft in Konstantinopel, în „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik”, 44, 1994, 
p. 143–178; D. Janos, Panaiotis Nicousios and Alexander Mavrocordatos: The Rise of the Phanariots 
and the Office of Grand Dragoman in the Ottoman Administration in the Second Half of the Seventeenth 
Century, în „Archivum Ottomanicum”, 23, 2005–2006, p. 177–196; Georges Koutzakiotis, Αναμένοντας 
το τέλος του κόσμου τον 17ο αιώνα: Ο εβραίος μεσσίας και ο μέγας διερμηνέας, Athina, 2011 (trad. 
franceză: idem, Attendre la fin du monde au XVIIe siècle: le Messie juif et le grand dragoman, trad. 
Danielle Morichon, Paris, 2014); Radu Păun, Well-Born of the Polis: The Ottoman Conquest and the 
Reconstruction of the Greek Orthodox Elites under Ottoman Rule (15th–17th Centuries), în Türken-
kriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, ed. Robert Born, Sabrine 
Jagodzinski, Ostfildern, 2014, p. 64; G. Koutzakiotis, M. Sariyannis, Panagiotis Nikousios, în Christian-
Muslim Relations: A Bibliographical History, vol. X, Ottoman and Safavid Empires (1600–1700), ed. 
David Thomas, Leiden, Boston, 2017, p. 421–430. 

25 Cronici și povestiri românești, ed. Dan Simonescu, p. 40. 
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cercul său apropiat de prieteni nu putea trece fără ca Nikousios să noteze ceva 
despre el26. În al treilea rând, mențiunea lui Karatzas cu privire la acest poem printre 
rândurile codexului său poate fi coroborată cu informațiile oferite de Dapontes 
despre textul grecesc tipărit la Veneția27. Aceste două referințe care aparțin celor 
doi erudiți greci reprezintă un indiciu clar că textul grecesc al poemului, în ediția sa 
venețiană din 1666, era cunoscut în cercurile intelectuale ale lumii fanariote din 
secolul al XVIII-lea. Singura diferență dintre cele două afirmații este că Nicolae 
Karatzas ne oferă, de asemenea, și numele autorului (deși nu pare să fie sigur de 
exactitatea acestei știri). Cel mai probabil, Dapontes omite această informație fie 
deoarece era evidentă în epocă, cititorii operei sale fiind deja conștienți de pater-
nitatea poemului, fie deoarece nici el nu cunoștea cu siguranță numele autorului. 
Având în vedere elementele precise pe care Karatzas le menționează în nota sa 
(titlul operei, locul și anul de publicare), se poate presupune că acesta avea o copie 
a versiunii grecești a poemului în biblioteca sa. Mai mult decât atât, se poate formula 
ipoteza că, cel mai probabil, această ediție venețiană nu avea numele autorului 
înscris pe pagina de titlu, ceea ce ar explica și faptul că Dapontes nu menționează 
numele autorului în referința sa, dar și că Radu Greceanu nu a indicat autorul în 
traducerea sa românească. 

Pe de altă parte, istoricii au subliniat și relația apropiată dintre Grigore I Ghica, 
cel care a ordonat asasinarea lui Constantin, și Panaghiotis Nikousios. Radu Păun a 
remarcat că domnitorul valah era un prieten foarte apropiat al dragomanului otoman28, 
o relație de prietenie validată și de mărturia ambasadorului francez la Viena, Jacques 
Bretel de Grémonville (1625–1686)29. Se pare că Ghica era numit de Nikousios  
„al nostru Grigorașcu-Vodă” („ἡμέτερος Γρηγοράσκος-Βόνδας”)30, ceea ce subliniază 
                                                      

26 Implicarea lui Nikousios în problemele bisericești ale ortodocșilor din întregul Răsărit 
creștin în timpul celei de-a doua jumătăți a secolului al XVII-lea este foarte clară. Lui i se datorează 
restabilirea Bisericii Ortodoxe din Cipru și redactarea hatt-i șerif-ului care a acordat comunității 
ortodoxe de la Betleem Biserica Nașterii și celei din Ierusalim pe cea a Sfântului Mormânt. Chiar mai 
mult, Nikousios a fost implicat în proiectul tipăririi la Amsterdam în 1666 a Mărturisirii credinței 
ortodoxe scrisă de Petru Movilă al Kievului (a se vedea nota 11), ca răspuns la Mărturisirea calvină a 
patriarhului Chiril Loukaris (1572–1638). Politicile lui Nikousios privind Țara Românească, dar și 
rețeaua lui socială sunt chestiuni deja cunoscute și discutate. Pentru toate acestea, vezi Nicolae Iorga, 
Panaiot Nikusios și românii, în „Revista istorică”, 19, 1933, p. 12–13; Elif Bayraktar-Tellan, The 
Orthodox Church of Crete, 1645–1735: A Case Study of the Relation between the Sultanic Power and 
Patriarchal Will, în „Byzantine and Modern Greek Studies”, 36, 2012, nr. 2, p. 198–214; R. Păun, op. 
cit., p. 59–85; Hasan Çolak, The Orthodox Church in the Early Modern Middle East: Relations between 
the Ottoman Central Administration and the Patriarchates of Antioch, Jerusalem and Alexandria, 
Ankara, 2015, p. 103–108; O. Olar, op. cit., p. 303–312. 

27 Vezi mai sus, nota 10. 
28 R. Păun, op. cit., p. 81, nota 61. 
29 Dimitrie Cantemir, Vita Constantini Cantemyrii, cognomeno Senis, Moldaviae principis,  

ed. Andrei Pippidi et al., București, 1996, p. 224. 
30 Documente privitoare la istoria românilor, ed. Eudoxiu de Hurmuzaki, vol. 14/1, Documente 

grecești, 1320–1716, București, 1915, p. 209 (scrisoare datată 16/26 august 1672, scrisă de Nikousios 
către Dositei al Ierusalimului, în care vorbește despre asediul Cameniței, căderea lui Duca vodă, 
legăturile cu Grigore Ghica și biserica pe care acesta plănuia să o ridice în Țara Românească). 
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chiar mai mult relația apropiată dintre cei doi demnitari. În același timp, după toate 
probabilitățile, Nikousios a pledat la curtea otomană pentru a-i asigura lui Ghica 
poziția în Țara Românească, după ce acesta din urmă a acționat cu bună știință 
împotriva otomanilor. Pe când se afla în Constantinopol, precum Constantin înaintea 
sa, Ghica a stat ascuns în casa lui Nikousios, în timp ce își aștepta sentința din partea 
turcilor31. Atunci cum ar fi putut Nikousios să fie autorul unui astfel de poem în 
care se descrie trădarea și moartea prietenului său Constantin Cantacuzino și chiar 
să îl tipărească la Veneția pe cheltuiala sa, în timp ce a avut o legătură apropiată și 
cu domnitorul Ghica, cel care a ordonat asasinatul? Consider că răspunsul la 
această întrebare nu poate fi tranșat în totalitate aici. Totuși, cred că un punct bun 
de plecare este reprezentat de remarcile preliminare din acest studiu, luând în 
considerare și agendele politice ale persoanelor implicate. 

Prin urmare, din moment ce versiunea grecească originală tipărită la Veneția 
în 1666 este pierdută, iar tot ceea ce avem este o traducere românească semnată de 
Radu Greceanu, care în schimb este păstrată doar într-un manuscris unic (incomplet) 
de la Blaj, nu putem cunoaște cu siguranță cum a arătat versiunea grecească. Mai 
mult decât atât, în absența unui studiu comparativ între versiunea grecească și 
traducerea românească, nu putem fi siguri de acuratețea traducerii lui Radu Greceanu 
ori dacă aceasta este o operă originală ea însăși, diferită de prototipul ei. Tot ce 
știm sigur despre cele două ediții este faptul că traducerea românească a fost „tot în 
viersuri tocmită asémene ca și cea grecească”32. În același timp, absența acestor ediții 
ridică și alte probleme, deoarece nu cunoaștem nici dacă manuscrisul care conține 
traducerea românească incompletă, realizat de Dumitru logofăt la 1735, a respectat 
cu strictețe textul lui Radu Greceanu. Ținând cont de aceste necunoscute, putem avea 
în vedere două sau chiar trei variante diferite, complete sau parțiale, ale aceluiași 
text: 1) ediția grecească de la Veneția (1666); 2) ediția românească (Snagov, 1696/9) 
și 3) copia manuscrisă a ediției românești (Blaj, 1735). Păstrarea ediției venețiene 
ar fi oferit prilejul pentru o cercetare filologică comparativă pornind de la texte pentru 
care paternitatea lui Nikousios este incontestabilă, iar astfel nota lui Karatzas cu 
privire la autorul textului ar fi putut fi mult mai ușor analizată. 

Având în vedere informațiile furnizate de conținutul poemului, așa-numita 
traducere a lui Radu Greceanu este dedicată fiicei lui Constantin, Stanca Brâncoveanu, 
mama domnitorului Constantin Brâncoveanu. Date fiind caracteristicile acestui tip 
de întreprindere literară, dar și legile patronajului literar, autorul a trebuit, cel mai 
probabil, să fie foarte critic din oficiu în legătură cu adversarii lui Cantacuzino, 
deoarece postelnicul Constantin era bunicul domnitorului Brâncoveanu. Mai departe, 
având în vedere și poziția lui Greceanu la curtea lui Brâncoveanu (în anii 1693–
1714, acesta a fost cronicarul oficial al domnitorului valah), deși nu putem fi siguri, 
consider că acesta și-ar fi putut adapta traducerea pentru a corespunde agendei sale 

                                                      
31 R. Păun, op. cit., p. 81, nota 61. 
32 Cronici și povestiri românești, ed. Dan Simonescu, p. 37. 
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politice. Dacă aceste considerații sunt corecte, ar însemna că poemul grecesc scris 
de Nikousios și publicat la Veneția conține un text diferit, care ar fi, probabil, mult 
mai blând în ceea ce privește poziția lui Grigore I Ghica în întregul mecanism politic 
care a condus la moartea lui Constantin. Totuși, dacă Nikousios chiar este autorul 
poemului despre moartea marelui postelnic, prietenia sa cu prințul Ghica ar fi putut 
fi la adăpost sub umbrela anonimității numai dacă presupunem că numele autorului 
nu figura pe pagina de titlu a ediției venețiene. Cât despre referințele la persoana 
lui Nikousios din textul poemului, este posibil ca marele dragoman să fi creat un 
alter ego atunci când a vorbit despre prezența lui Constantin Cantacuzino în casa sa 
(v. 129–133) sau poate că acest pasaj nu este nimic altceva decât o inserare operată 
de traducătorul Radu Greceanu. În aceeași măsură, atunci când se afirmă că autorul 
a fost de față la tragicul eveniment (v. 29–30), se poate emite ipoteza că această 
mențiune nu este nimic altceva decât un procedeu literar, care a fost utilizat pentru 
a oferi autoritate poemului ca sursă de primă mână. 

Având în vedere toate aceste argumente, precum și ipotezele probabile, șansele 
ca Nikousios să fie autorul textului grec original al poemului sunt destul de însemnate. 
Prietenia sa cu Constantin, erudiția sa și interesele sale cărturărești, dar și cunoștin-
țele în ceea ce privește politicile seculare și bisericești din Țara Românească fac din 
acesta candidatul cel mai viabil pentru întreprinderea literară de care ne ocupăm aici. 
Mai mult decât atât, mențiunea lui Karatzas vizând acest text, care era considerat 
anonim, schimbă situația paternității acestuia. Pe lângă faptul de a fi o mărturie 
demnă de luat în calcul despre circulația ediției venețiene în cercurile erudite fanariote, 
paragraful lui Karatzas contribuie mult și la discuțiile istoriografice prin menționarea 
lui Nikousios ca autor. Prin stabilirea paternității, panorama istoriografică asupra 
subiectului devine mai puțin incompletă, umplând un gol care exista de decenii. 
Mai mult decât atât, cunoașterea autorului acestei versiuni grecești poate oferi istori-
cilor oportunitatea de a rediscuta textul respectiv în cheia istoriei intelectuale și a 
relațiilor dintre Țara Românească și Constantinopolul otoman. Nu în ultimul rând, 
putem doar spera că edițiile acestui poem (grecească și românească) vor fi desco-
perite cândva în cadrul bogatelor colecții din bibliotecile din Grecia, Italia sau 
România. O astfel de descoperire va afecta decisiv istoriografia problemei și va 
permite realizarea unor ediții moderne ale operei. Doar atunci vom avea o idee mult 
mai clară asupra relației dintre versiunea grecească și traducerea românească. Numai 
atunci Povéste de jale și pre scurt asupra nedreptei morți a prea cinstitului Costandin 
Cantacozino, marelui postélnic al Țării Rumânești își va ocupa locul potrivit în 
istoria intelectuală a Sud-Estului european. 
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Figura 1. Postelnicul Constantin Cantacuzino. Gravură contemporană  
(sursa: Virgil Cândea, Rațiunea dominantă, Cluj-Napoca, 1979). 
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Figura 2. Nicolae Karatzas, Saracenica, Princeton gr. 112, f. 421r  
(© Princeton University Library). 
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“IN THIS BOOK, I WROTE THEM”: A DISCUSSION ON THE  
AUTHORSHIP OF THE STORY CONCERNING THE DEATH OF  
THE GRAND POSTELNIC CONSTANTINE CANTACUZENUS 

Abstract 

Based on new information provided by a recently acquired codex (Princeton 
gr. 112) compiled by the Phanariot bibliophile Nicholas Karatzas, this study discusses 
the authorship of the versified story concerning the death of the grand postelnic 
Constantine Cantacuzenus (Povéste de jale și pre scurt asupra nedreptei morți a 
prea cinstitului Costandin Cantacozino, marelui postélnic al Țării Rumânești). The 
paper argues that the authorship of the original Greek version of this poem can be 
assigned to the grand Ottoman dragoman Panagiotis Nikousios, who published his 
work (today lost) in Venice in 1666. It also contends that this version was the basis 
of the Romanian translation by Radu Greceanu, which is preserved today in an 
incomplete manuscript copy, produced by the logofăt Dumitru on 4 February 1735. 

 
Keywords: Constantine Cantacuzenus; Nicholas Karatzas; Panagiotis Nikousios; 

Saracenica; Radu Greceanu 
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COMPLETĂRI ŞI ÎNDREPTĂRI LA  
BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ VECHE 

Arhim. POLICARP CHIŢULESCU* 

Activitatea de înregistrare a ediţiilor cărţii vechi româneşti, cu completările 
făcute în deceniile următoare publicării celor patru volume de către Ioan Bianu, Nerva 
Hodoş şi Dan Simonescu, a adus multă lumină pe tărâmul istoriei şi spiritualităţii 
româneşti. Desigur că volumul mare de muncă, vremurile adesea nefavorabile şi 
numărul relativ mic de specialişti au condus la apariţia sau la dispariţia cărţilor şi la 
obținerea sau la pierderea descrierii lor. Din acest motiv, poarta proiectului biblio-
grafierii cărţii vechi româneşti a rămas deschisă în permanenţă. În plus, importanţa 
demersului cultural-duhovnicesc iniţiat de mitropolitul Antim Ivireanul prin opera 
sa tipografică ne-a condus la reluarea unor probleme privind unele presupuse ediţii 
aparţinând ierarhului cărturar. Achiziţii noi şi cercetări iniţiate în Biblioteca Academiei 
Române şi în Biblioteca Sfântului Sinod au adus satisfacţia unor descoperiri impor-
tante, care vin să completeze fascinanta istorie a cărţii româneşti şi a credincioşilor 
ei ostenitori. 

 
I. COMPLETĂRI LA BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ VECHE 

 
1. Acatist [Bucureşti, 1679–1683] 
În colecţiile de carte veche românească ale Bibliotecii Academiei Române 

sub cota 81A figurează o frumoasă tipăritură, un Acatist1, de format in 8°, fără foaie 
de titlu, cu text românesc, cu 17 rânduri pe pagină, tipărit cu roşu şi negru, împo-
dobit cu gravuri, unele în plină pagină, altele ascunse în letrine ori intercalate în text.  

Cartea a figurat anterior la cota 216A (adică era trecută la anul 1739), care a 
fost desfiinţată şi înlocuită cu 81A. Numerotarea cărţii este făcută pe file, cu litere 
chirilice şi se opreşte la fila 125, lipsindu-i finalul. La început a fost ataşată o filă 
manuscrisă, textul tipărit deschizându-se cu fila 3. Dacă din filele 29, 74, 76, 94 şi 
124 au fost sfâşiate părţi importante, alte file lipsesc cu totul: 5, 17, 20, 36, 41–45, 
48–57, 68, 69, 72, 100, 105 şi 108. Între filele 4 şi 6 au fost intercalate 3 foi albe, 
situaţia repetându-se şi în celelalte intervale cu foi lipsă. Tipăritura a trecut de la Casa 
Bisericii la Comisiunea Monumentelor Istorice, care a donat-o Bibliotecii Academiei 
Române în anul 1942. Această cărticea îngrijit imprimată nu posedă nicio indicaţie 
                                                      

* Biblioteca Sfântului Sinod, Bucureşti; perepolycarpe@yahoo.com. 
 
1 Întrucât atribuim această tipăritură tiparniţei Mitropoliei supravegheată de mitropolitul Teodosie, 

îl vom menţiona în text ca Acatistul teodosian. 
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asupra anului şi locului de apariţie. În fişele BAR este trecută la anul 1684 şi, cu 
toate încercările noastre, nu am putut afla de ce a fost atribuită acestui an. Cerce-
tând conţinutul cărţii, am constatat următoarele: Ornamentica şi litera din Acatistul 
teodosian ne trimit la tipăriturile ieşite din teascurile Mitropoliei din Bucureşti, 
organizate de mitropolitul Varlaam şi susţinute de urmaşul său, vlădica Teodosie. 
Letrinele iniţiale, dar şi tăietura literei din Acatistul teodosian sunt aidoma celor din 
Liturghierul din 1680 (letrinele sunt micşorate şi adaptate formatului mic al Acatis-
tului). Gravurile din Acatistul teodosian ne oferă ceva mai mult sprijin pentru atribuirea 
tipăriturii în discuţie activităţii tipografice de la Mitropolie din perioada de nou 
început a acesteia (1679–1683). Astfel, chipul Sfintei Fecioare Maria (reprezentată 
la f. 13v pe o pagină întreagă, aşezată pe jilţ, cu pruncul Iisus în braţe, flancată de 
doi arhangheli înfăţişaţi în medalion, în partea superioară a gravurii) este asemănător 
cu cel din Liturghierul din 1680 (f. 1r), cu cel din Apostol – 1683 (f. 148r) şi cu cel 
din icoana Sf. Fecioare de pe şevaletul Sf. Evanghelist Luca aflată în Apostol – 
1683 şi datată 1683, semnată D[amaschin] G[herbest]. Acest tip de reprezentare a 
Sfintei Fecioare cu vădite influenţe occidentale, baroce este specific lui Damaschin 
Gherbest. Gravura în plină pagină cu Iisus Hristos, Dreptul Judecător (f. 94v), este 
şi ea necunoscută repertoriului graficii româneşti. Mai apar şi alte câteva mici repre-
zentări într-un chenar inclus în text: Fecioara Maria şi Porumbelul (f. 7r, porumbelul 
fiind reprezentarea occidentală a Sf. Duh), Buna Vestire (f. 15v). Gravurile din 
Acatistul teodosian sau de la Bucureşti au rămas necunoscute până astăzi. 

Nu ştim cu precizie anul tipăririi Acatistului teodosian, dar putem face nişte 
presupuneri: cartea a putut apărea în anul 1681, când avem o pauză inexplicabilă 
între publicarea Liturghierului din 1680 şi a Evangheliei din 16822. Cum s-a procedat 
de obicei, ar fi trebuit ca gravurile din Acatistul teodosian să fi fost reluate şi în alte 
tipărituri, dacă el apărea la începutul activităţii tipografice de la Mitropolie, sau 
poate formatul mic al cărţii le făcea nepotrivite cu dimensiunile celorlalte, care au 
fost mai mari (mai ales Evanghelia şi Apostolul). Putem crede că Acatistul teodosian 
a apărut la finalul tuturor tipăriturilor de la Mitropolie în 1683–1684 şi că de aceea 
xilogravurile nu au mai avut unde să fie preluate. Cu toate acestea, elemente din 
inventarul tipografiei mitropolitane preluat de tipografia domnească bucureşteană, 
care l-a dezvoltat considerabil, se regăsesc câteodată în tipăriturile de după Biblia 
de la 1688. Că Acatistul teodosian a apărut înainte de activitatea Sf. Antim, ne-o 
confirmă chiar acesta în foaia de titlu a foarte rarului Acatist antimian apărut la 
Snagov în 1698. Acolo, el menţionează că tipăreşte a treia oară acest fel de carte. 
Nu cunoaştem care sunt cele două ediţii anterioare celei din 1698. De aceea, 
credem cu tărie că Acatistul teodosian este una dintre cele două ediţii pre-Snagov. 
Limbajul din Acatistul teodosian îl păstrează pe cel din Liturghierul din 1680 
                                                      

2 O situaţie similară a fost aceea în care între apariţia Evangheliei din 1697 (Snagov) şi a 
lucrării Carte sau lumină (Snagov, 1699) se crease o sincopă. Descoperirea Acatistului din 1698 
(Snagov) a lămurit că activitatea tipografică de la Snagov nu a încetat în 1698, în intervalul dintre 
tipărirea celor două cărţi.  
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(apropiat influenţei moldovene a lui Dosoftei): svânt (Acatistul teodosian – f. 7r, 
Liturghier 1680 – f. 114r), în timp ce Acatistul antimian de la Snagov foloseşte varianta 
sfânt (f. 12v). În Acatistul teodosian găsim Arhāggel (f. 7r), iar în cel antimian 
Arhanghel (f. 13r). Exemplele pot continua. Deci Antim spune adevărul când în 
foaia de titlu a ediţiei sale din 1698 afirmă că „l-a tipărit a treia oară” însă „mai cu 
nevoinţă diortosit”. Cunoaştem că traducerile din tipăriturile sale sunt cele care se 
vor impune până azi în limbajul liturgic. Constatăm şi faptul că structura celor două 
Acatiste este identică. Antim urmează modelul teodosian, păstrează formatul, concepţia 
grafică, însă îl împodobeşte cu numeroase gravuri (altele decât cele din cel teodosian), 
care se vor tot relua şi în alte lucrări de-ale sale. Gravura cu Iisus Hristos Emanuel 
din Acatistul teodosian (f. 29v) se regăseşte în Cheia înţelesului – 1679 (f. 65r), deci 
într-o carte apărută la începutul reluării activităţii tipografice a tiparniţei Mitropoliei.  

Cartea descrisă aici, Acatistul teodosian, este, în concluzie, tipărită la Bucureşti 
şi credem că în anul 1681. Este, probabil, prima ediţie a Acatistului apărut în Ţara 
Românească. Până la apariţia unor noi exemplare, propunerea noastră de datare 
rămâne la stadiul de ipoteză.  

Acatistul de la Bucureşti îmbogăţeşte atât lista cărţilor ieşite din tiparniţa mitro-
politană inaugurată de mitropolitul Varlaam, deci şi Bibliografia românească veche, 
cât şi repertoriul gravurilor neobositului Damaschin Gherbest, căruia îi atribuim 
realizarea grafică a cărţii.  

După ediţia de la Snagov din 1698 (a treia), Acatistul a apărut din nou la 
Bucureşti. Exemplarul bibliografiat de N. Cartojan a dispărut. Foaia de titlu a acestuia 
menţiona numele lui Antim şi anul 17033. Aceste tipărituri de mici dimensiuni sunt 
de fapt cărţi personale de rugăciune, mai puţin destinate stranei, în biserică. Dată 
fiind intensa lor utilizare, ele s-au distrus şi au dispărut. 

 
2. O ediţie necunoscută din 1703 a Ceaslovului  
Tot în colecţia de carte veche a Bibliotecii Academiei din Bucureşti am mai 

descoperit un ceaslov necunoscut Bibliografiei româneşti vechi la cota 143A. Pe 
foaia de titlu găsim următorul text: Čeasoslovŭ če are î[n] sine slujba de zi şi de 
noapte, după rînduiala sfi[n]tei Beseareci. Acum într-ace[s]ta chi[p] aşăzat şi tipări[t] 
î[n] zilele prea luminatului Domnŭ, a toată Ţara Rumânească Ioann Constandin 
B[râncoveanu] B[asarab] Voevod şi cu bl[a]gosloveniia preasfinţitului Chir 
Theodosie Mitropolitŭl aceştii ţări vă leat ot sozidania mira 7211. 

De format in 8°, cartea are [1] + [127] file, lipsindu-i finalul, cu 16 rânduri pe 
pagină, textul fiind slavon cu excepţia îndrumărilor tipiconale, tipărit cu roşu şi negru 
(culoarea roşie nu mai este utilizată după fila 17), împodobit cu letrine, viniete şi 
ornamente de final de text. Pe versoul foii de titlu, este reprezentat Iisus Hristos 
Emanuel, regăsibil şi în Cheia înţelesului (1679) şi în Acatistul teodosian (1679–1683), 
iar sub gravură este un tropar al Învierii redat în stihuri.  
                                                      

3 Bibliografia românească veche (în continuare: BRV), ed. Ioan Bianu, Dan Simonescu,  
vol. IV, Adăugiri şi interpretări, Bucureşti, 1944, p. 28. 
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Analizând conţinutul cărţii, observăm că este destinată stranei (are Vecernia, 
Utrenia, Ceasurile, Pavecerniţa, Troparele Învierii și Paraclisul Maicii Domnului). 

Bibliografia românească veche prezintă la anul 1703 descrierea unui Ceaslov 
slavon (Orologhion4) de format in 8° (pe care noi îl vom numi antimian, datat după 
Pascalia de la p. 689, care începe cu anul 1703), existent azi la BAR într-un singur 
exemplar, fără foaie de titlu, dar cu 720 pagini plus 3 file nenumerotate la final. 
Corpul literei acestui Orologhion mare antimian este semiunciala minusculă, în timp 
ce Ceaslovul teodosian are semiuncială obişnuită. În plus, culoarea roşie este prezentă 
peste tot în Ceaslovul antimian. Remarcăm unele texte româneşti pe care Ceaslovul 
teodosian nu le are, precum, de exemplu, hexapsalmul. 

Ceaslovul teodosian nu are menţionat locul apariţiei, iar numele unui singur 
vlădică, pe foaia de titlu, Teodosie, ne-ar putea trimite cu gândul că a apărut acolo 
unde el era titular: la Bucureşti. Însă, şi pe Învăţătură de 7 taine tipărită la Buzău în 
1702 apare tot numele lui Teodosie, singur, deşi episcopul locului era Mitrofan. Se 
poate, având în vedere similitudinile grafice, ca acest Ceaslov teodosian să fi apărut 
la Buzău, în 1703, când Bibliografia românească veche nu înregistrează nicio lucrare, 
până în anul 1704, când consemnează un Apostol. Din nou avem de-a face cu o 
inexplicabilă pauză de lucru între două titluri, iar Ceaslovul teodosian credem că s-a 
imprimat între Învăţătura de 7 taine şi Apostolul din 1704. La f. 125r din Ceaslovul 
teodosian se află un cap de înger ca ornament de final de text, pe care îl regăsim în 
tipăriturile buzoiene (1691–1704). Ar fi fost destul de greu ca acest Ceaslov teodosian 
să apară tot la Bucureşti, unde tipografia lucra de zor, dând la iveală şi alte titluri. 

La acel moment, în Ţara Românească erau în activitate tipografia domnească 
din Bucureşti5 şi cea de la Buzău; deşi ambele Ceasloave, teodosian şi antimian, au 
apărut concomitent, este limpede că ele fac parte din două categorii diferite de 
realizări tipografice. Ceaslovul/Orologhionul antimian are gravuri în plină pagină şi 
alte ornamente specifice cărţilor îngrijite de el, iar cel teodosian are grafica comună 
cărţilor apărute la începutul activităţii tiparniţei mitropolitane, al cărei inventar a 
fost preluat, aşa cum am spus deja, de tipografia domnească bucureşteană (din care 
dăduse material tipografic şi Buzăului). Se ridică întrebarea: De ce două ediţii ale 
Ceasoslovului slavon în 1703, una prescurtată, iar alta dezvoltată? Pentru că ele au 
comanditari/realizatori diferiţi şi au fost proiectate în ateliere diferite. Este interesant 
faptul că, totuşi, aceste ateliere s-au consultat, încât nu s-au suprapus, tipărind o 
lucrare identică. 

Întrucât exemplarul Ceaslovului teodosian a avut acelaşi an de apariţie cu cel 
antimian, cele două ediţii diferite au fost asimilate şi trecute în fişele de bibliotecă 
la aceeaşi cotă până de curând.  

Se mai poate adăuga un lucru important: Ediţia teodosiană a fost reluată 
întocmai (dar cu alte gravuri) în 1709 la Bucureşti şi în 1714 la Târgovişte, în timp ce 
                                                      

4 Ibidem, vol. I, 1508–1716, ed. Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bucureşti, 1903, nr. 143, p. 454, 
vol. IV, p. 218. 

5 Antim Ivireanul, Opera tipografică, Bucureşti, 2016, p. 115. 
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Orologhionul antimian din 1703 nu a fost tipărit din nou, ci a fost tradus pentru întâia 
oară în româneşte şi imprimat la Târgovişte, în 1715 de către Sf. ier. Antim Ivireanul.  

 
3. Regulament pentru ostaşii sârbi, Blaj, 1748 
Regulament pentru ostaşii sârbi pe anul 1747 cu instrucţiuni din partea măritei 

şi crăieştii împărăţii, tipărit în tipografia arhierească [a Mitropoliei, n.n.] din capitala 
Blaj. Anul 1748, luna iulie, ziua 15. De Dimitrie Pandovici Tip[ograful]. 

Cartea de format in 4° are [1] + 14 file numerotate; tiparul este monocrom 
(cerneală neagră), iar textul este scris în limba slavo-sârbă şi are ca autor pe împă-
răteasa Maria Tereza, a cărei pecete este reprodusă la finalul cărţii. Exemplarul6 
descris de noi (după o variantă digitală7) se păstrează Biblioteca Fundaţiei Matca 
Sârbească (Библиотека Матице српске) şi poartă cota: R18 Sr. IV 17.1/2213818. 
La finalul acestui exemplar se află o însemnare în limba latină (greu lizibilă) datată 
16 septembrie 1748, la Carloviț, întărită cu pecete de ceară. 

Prima realizare tipografică de la Blaj a fost semnalată şi publicată de Nicolae 
Iorga9, fiind vorba despre o foaie volantă care cuprindea o poruncă imperială a 
Mariei Tereza datată 27 august 1747, avându-l ca tipograf pe Dimitrie Pandovici. 
Cu toate că N. Iorga a descris foaia volantă din 1747, arătând că tiparul blăjean a 
început mai devreme de 1750, această foaie nemaifiind văzută de altcineva, existenţa 
ei a fost pusă la îndoială. Regulamentul nostru demonstrează însă că în 1748 exista 
la Blaj activitate tipografică în toată puterea cuvântului. Tipăritura de faţă se adaugă 
realizărilor cunoscutului tipograf Dimitrie Pandovici, care a lucrat cu întreruperi în 
tipografia Episcopiei Râmnicului în perioada 1730–1745, în cea a Mitropoliei din 
Bucureşti (în anii 1742–1743), iar din 1747 a activat la Blaj, unde se înfiinţase o 
tipografie chiar atunci10. Acum avem dovada că această tipografie blăjeană era funcţio-
nală încă de la începuturile ei. Tipografia din Blaj a mai tipărit şi alte porunci ale 
împărătesei Maria Tereza, în 1766 şi 177711. 

 
4. O Carte de iertare a păcatelor din 1783 
Tipografia Mitropoliei din Bucureşti a imprimat cu diferite prilejuri, pe lângă 

cărţile cunoscute, şi foi volante şi chiar antimise şi epitafuri (pe pânză). Patriarhii 
orientali prezenţi adesea în ţările române dădeau un fel de confirmare de primire 
sau adeverinţe celor care făceau donaţii pentru Locurile Sfinte, greu apăsate de 
datorii de către stăpânirea turcească. Astfel de foi volante, în cazul nostru, cărţi de 
                                                      

6 Semnalat nouă de dl Mihai Iacob. 
7 http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/551. 
8 În sârbă: Р18Ср IV 17.1. În prezent, cota atribuită în sistemul informatic naţional sârb, 

COBISS.SR, este 89644551. 
9 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor. Scrisori şi inscripţii ardelene-

maramureşene, Bucureşti, 1906, p. 46, doc. XCI. 
10 Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărţilor româneşti (1508–1830), 

coord. Eva Mârza, Florin Bogdan, ed. a II-a, Sibiu, 2013, p. 220. 
11 BRV, vol. IV, nr. 139, 140, p. 82; nr. 163, p. 93. 
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iertare a păcatelor, au apărut la noi încă din timpul lui Constantin Brâncoveanu. Le 
înşirăm aici, pentru ştiinţă, pe cele mai vechi aflate la Biblioteca Academiei Române, 
a cărei secţie de foi volante este în reorganizare. Astfel, în limba slavonă au dat cărţi 
de iertare patriarhii: Gherasim Pallada al Alexandriei (1700) şi Partenie al Ierusalimului 
(1749); în limba română au comandat cărţi de iertare a păcatelor12 patriarhii: 
Silvestru al Antiohiei (1722; 1745; 1748), Matei I al Alexandriei (1747), Avramie 
al Ierusalimului (1782; 1784). În limba greacă, au comandat cărţi de iertare la noi 
patriarhii: Cosma al Alexandriei (1737), Partenie al Ierusalimului (1740; 1742; 1764) 
şi Avramie al Ierusalimului (1784). Această din urmă tipăritură nu este consemnată 
nici în Bibliografia românească veche, nici în Bibliografia greacă.  

Patriarhul Avramie al Ierusalimului a venit şi a stat în Ţara Românească patru 
ani, între 1780 şi178413, răstimp în care au apărut cărţile de iertare păstrate până 
azi. El a avut în persoana egumenului Gherman de la Mănăstirea Văcăreşti un om 
de mare încredere în Bucureşti, ispravnic al tuturor treburilor patriarhiei Ierusalimului 
în ţările române. S-a păstrat corespondenţa dintre cei doi, din care aflăm că patriarhul 
Ierusalimului comandase la tipografia din Bucureşti, în mai multe rânduri, antimise 
şi pomelnice. Ele se tipăreau în număr mare, iar egumenul Gherman le trimitea la 
Constantinopol, unde rezida întâistătătorul Ierusalimului. În scrisoarea din 28 septem-
brie 1776, arhimandritul Gherman îl informa pe superiorul său că erau gata imprimate 
200 de antimise şi 4.000 de cărţi de iertare a păcatelor14. În 14 iunie 1784, acelaşi 
fidel egumen de la Văcăreşti îi scria patriarhului Avramie că avea gata 2.200 de 
pomelnice, care erau ude (proaspăt tipărite). El avea în vedere o tipărire de până la 
6.000 de bucăţi15. Din scrisorile păstrate, nu reiese în ce limbă s-au imprimat aceste 
cărţi de iertare a păcatelor. Biblioteca Academiei Române din Bucureşti conservă 
doar exemplare în limba română din anii 1782 şi 1784. Cercetătorul Dan Râpă-
Buicliu afirmă că posedă în colecţia personală un alt exemplar din 1784, tot  
în limba română16. În Biblioteca Sfântului Sinod se află un exemplar din 1783, în 
limba greacă. Descrierea corespunde cu cea realizată de Dan Râpă-Buicliu, cu 
diferenţa că textul este grecesc, anul este dat de la Naşterea lui Hristos (în cele 
româneşti, anul este de la Facerea lumii). Exemplarul nostru are dimensiunea  
44 cm × 33 cm, iar la numele destinatarului este trecut în greacă Louloudos. Pe 
verso, marginea din partea inferioară are notat: 1784 adimistriou? 31. Locul de 
tipărire nu este indicat, ca de altfel pe niciuna din cărţile de iertare a păcatelor 
amintite mai sus. Exemplarul nostru arată că între tirajele româneşti din 1782 şi 
1784 a existat cel puţin un tiraj grecesc în 1783. De altfel, egumenul Gherman se 
                                                      

12 Între paranteze se află anii tipăriţi pe exemplarele respectivelor foi volante. 
13 Ion Popescu-Cilieni, Patriarhul Avramie al Ierusalimului şi legăturile lui cu ţările române 

1775–1787, în „Arhivele Olteniei”, XXI, 1942, nr. 119–124. Tot aici se află şi o fotografie a cărţii de 
iertare în limba română datată 1784. 

14 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor (în continuare: Hurmuzaki), 
vol. XIV, Documente greceşti, partea a II-a, 1716–1777, ed. N. Iorga, Bucureşti, 1917, doc. 1249, p. 1243. 

15 V.A. Urechia, Istoria românilor, vol. II, Bucureşti, 1892, p. 475. 
16 BRV, Additamenta, vol. I, (1536–1830), Galaţi, 2000, p. 306. 
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plângea la 26 august 1777 că literele greceşti ale tipografiei se deterioraseră şi că se 
aşteptau altele de la Veneţia17. Aşadar, intenţia sa (şi dorinţa patriarhului Avramie) 
era şi imprimarea unor astfel de monofile în greceşte. Exemplarul nostru a fost 
cumpărat în 1960 pentru Biblioteca Sfântului Sinod şi întregeşte lista realizărilor 
tipografice de la noi. 

 
5. O carte pastorală necunoscută a mitropolitului Ungrovlahiei, Dosithei 

Filitti (1793–1810) 
În colecţiile Bibliotecii Sfântului Sinod se află şi o carte pastorală tipărită pe 

hârtie, de format in 4°, având patru file nenumerotate. Ea începe cu formula clasică: 
„Dosithei, cu mila lui D[u]mnezeu arhiepiscop şi mitropolit al Ungrovlahiei, 
tuturor de obşte pravoslavnicilor creştini …”. 

Tipăritura nu are niciun fel de indicaţie asupra anului şi locului de apariţie. Pe 
marginea inferioară a primei file se află însemnarea Sf. Ierarh Calinic de la Cernica: 
„este a Cernikii, Calinic arh[i]m[andrit]”. Pe versoul ultimei file se află pecetea 
ovală în negru de fum a mitropolitului Dosithei, din păcate puţin lizibilă, şi pecetea 
rotundă, mare, tot în negru de fum, a Mănăstirii Cernica cu chipul Sf. Nicolae, 
datată 1819. Conţinutul cărţii pastorale de care vorbim are în vedere pocăinţa, mai 
ales „în această vreme a Postului”. Presupunem că este tipărită cu ocazia înce-
putului Postului celui Mare şi avea menirea pregătirii sufleteşti a creştinilor pentru 
marea sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Exemplarul nostru 
provine de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, de unde a fost adus în 2015, 
împreună cu bogatul fond de carte veche al instituţiei amintite. O însemnare lăsată 
pe prima filă, chiar în frontispiciu, arată că a aparţinut şi profesorului C. Erbiceanu. 

De la mitropolitul Dosithei Filitti al Ungrovlahiei se cunosc mai multe scrisori 
pastorale păstrate azi în manuscrisul românesc 4765 de la Biblioteca Academiei 
Române. De studierea lor s-a ocupat, cu unele scăpări, istoricul I.C. Filitti18. Nici 
Bibliografia românească veche şi nici completările publicate ulterior nu menţio-
nează pastorala semnalată de noi. Nu ştim dacă pastoralele păstrate în manuscris au 
fost copiate după tipărituri sau erau pregătite pentru a fi tipărite.  

 

6. Ceasoslov, Sibiu, 1824 
Acesta constituie o reluare a ediţiei de la Sibiu din 182219. Nu avem la 

dispoziţie decât o imagine cu foaia de titlu care corespunde întru totul celei din 
1822. Redăm totuşi titlul: Ceasoslov acum intr-acestaşi chip tipărit supt stăpânirea 
Prealuminatului, şi Preaînălţatului împărat al Austriei Franţisc întâilea. Sibiu. În 
tipografia lui Ioann Bart. 1824. 
                                                      

17 Hurmuzaki, vol. XIV, partea a II-a, doc. 1270, p. 1267. 
18 I.C. Filitti, Şapte scrisori păstoreşti de la mitropolitul Dositei Filiti din anii 1793–1795, în 

„Biserica Ortodoxă Română”, LII, 1934, nr. 7–8, p. 632–645. 
19 BRV, vol. III, 1809–1830, ed. Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bucureşti, 1936, 

nr. 1154, p. 395. 
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Textul, tipărit cu negru, este încadrat de un chenar alcătuit din ornamente tipo-
grafice (chenarul ediţiei din 1822 este diferit). Această ediţie a Ceaslovului s-a tipărit 
la Sibiu, din nou, în 182520. În 2014, cartea era pusă spre vânzare pe internet21. 

 
7. Psaltire rusă22, Bucureşti, 1824 
Întru slava sfintei celei de o fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, 

a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, din porunca binecredinciosului şi preaîn-
ţeleptului domnul nostru Grigorie Dimitrie Ghica Voievod, cu binecuvântarea 
preasfinţitului nostru mitropolit al Ungrovlahiei Domnul Grigorie s-a tipărit cartea 
aceasta numită Psaltire, acum întâi scoasă după traducerea de la Moscova cu 
îndreptarea, cheltuiala şi osteneala lui Anastasie Hagi Gheorghe Polizois, a bunilor 
Ioan Bacaloglu şi Ştefan Popovici. În tipografia din Bucureşti. În anul de la Facerea 
lumii 7332, iar de la naşterea în trup a lui Dumnezeu Cuvântul, 1824, indictionul 12, 
luna iunie. 

Cartea este de format in 4°, fiind tipărită cu roşu şi negru (numele domni-
torului, al mitropolitului, titlul şi locul de apariţie sunt scrise cu roşu) și având textul 
în limba rusă; are 42 de pagini numerotate + 453 de pagini numerotate separat, cu 
19 rânduri pe pagină. Ornamentica şi structura cărţii sunt aceleaşi cu cele din ediţia 
a doua a Psaltirii ruseşti de la Bucureşti din 1830. Primele 42 de pagini cuprind 
Simbolul sau mărturisirea de credinţă a Sf. Ierarh Atanasie cel Mare (p. 3–6), 
Expunere pe scurt despre credinţă, în întrebări şi răspunsuri (p. 7–10) şi alte 
diferite îndrumări şi rânduieli tipiconale (p. 11–41). Textul Psaltirii propriu-zise 
are 453 pagini cu numerotare separată (ultima pagină are trecut greşit numărul 
455). Trebuie să remarcăm că Psaltirea conţine un foarte bogat repertoriu de gravuri 
semnate în cea mai mare parte de Constantie ieromonahul şi Ghervasie monahul. 
Dintre acestea, două sunt în plină pagină: cea dintâi îl înfăţişează pe Împăratul 
David cu un hrisov desfăşurat în mână, pe care scrie în româneşte Miluieşte-mă … 
Ps. 100 (p. 42), iar o alta reprezintă Despărţirea Mării Roşii în două de către Moise 
(p. 344). Pe lângă letrine, vignete şi ornamente de final de text, sunt prezente 
numeroase frontispicii cu ornamente vegetale având în mijloc cuvintele O Theos şi 
Maria; unele înfăţişează stema Ţării Româneşti ori Sfânta Treime şi cei patru 
Evanghelişti. Unele gravuri sunt nesemnate: Naşterea Domnului (p. 14), Botezul 
Domnului (p. 28, 193), Soborul Tuturor Sfinţilor (p. 275). Există frontispicii care 
ocupă o jumătate de pagină sau chiar o pagină întreagă şi care sunt semnate în 
cartuş, în partea inferioară, Ieromonah Constantie: Învierea Domnului (p. 47), Mirono-
siţele la mormântul Domnului (p. 64), Vindecarea slăbănogului de la Vitezda (p. 81), 
Înălţarea Domnului (p. 101, 301), Vindecarea orbului (p. 120), Mântuitorul Hristos 
la fântâna lui Iacob (p. 135), Încredinţarea lui Toma (p. 210), Cel vechi de zile  
(p. 244). Ghervasie monahul semnează gravura cu Pogorârea Sfântului Duh (p. 226). 
                                                      

20 D. Poenaru, Contribuţii la Bibliografia românească veche, Târgovişte, 1973, p. 137–140. 
21 Comunicare făcută de dl Mihai Iacob. 
22 Identificată de dl Mihai Iacob la Biblioteca Naţională a Bulgariei din Sofia. 
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Bibliografia românească veche nu cunoaşte decât ediţia a doua a Psaltirii ruseşti 
tipărite la Bucureşti, în 183023. De aceea, importanţa Psaltirii de care ne ocupăm 
aici rezidă în faptul că ne descoperă în ce an a apărut ediţia I. Se pare că anul 1824 
a fost foarte bogat în tipărituri ruseşti finanţate de către aceiaşi trei binefăcători ai 
creştinilor de limbă slavă: Anastasie Hagi Gheorghe Polizois, Ioan Bacaloglu şi Ştefan 
Popovici, lista de cărţi plătite de ei prelungindu-se, astfel, cu încă o ediţie. Fiind desti-
nate spaţiului din afara României, aceste ediţii sunt rare la noi. Exemplarul bibliografiat 
de noi se păstrează la Biblioteca Naţională din Sofia sub cota 249. 

 
8. Bucoavnă în limba rusă, Bucureşti, 182424 
Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor tipărită întocmai după Bucoavna de la 

Moscova cu cheltuiala lui Anastasie Hagi Gheorghe Polizois, a bunilor Ioan 
Bacaloglu şi Ştefan Popovici în tipografia din Bucureşti în anul 1824, luna iulie. 

Pe versoul foii de titlu este o gravură cu un ostaş care ţine în mână un filacter 
cu litere mari, de pe care citesc trei copii. În cartuş, în partea inferioară, îndemnul: 
„Îndoit căutaţi ucenici [la slove, n.n.]!” Această gravură se găseşte şi în Bucoavnele 
tipărite în limba română la Bucureşti în 1824 şi 1825. 

Pe foaia de titlu sunt mai multe ştampile de bibliotecă, dintre care una semnifi-
cativă arată că Bucoavna a făcut parte din Biblioteca lui Costache Popovici din Brăila, 
care a dăruit-o Bibliotecii Naţionale din Kotel în anul 1928. Pe forzaţ, la început, 
este o etichetă cu cota actuală a cărţii la Biblioteca Naţională din Sofia: 24.9a I. 

Întrucât am consultat cartea în format electronic, nu am putut stabili formatul 
real al filelor. Cartea este tipărită cu roşu şi negru (titlul şi locul de apariţie sunt 
scrise cu roşu), are 56 de pagini, cu 19 rânduri pe pagină. Ornamentica este asemănă-
toare cu cea a Ceaslovului apărut în limba română la Bucureşti în 1825 (letrine roşii 
şi negre, frontispicii, vignete), din care amintim: un frontispiciu floral cu un medalion 
în centru cu literele IS HS (p. 4); un frontispiciu cu un triunghi în centru şi literele 
HS (p. 5); un frontispiciu cu un triunghi în centru şi sintagma O Theos (p. 16); un 
ornament de final de text cu doi îngeri care duc în mâini un coş cu flori (p. 10) etc. 

Conţinut: 
p. 1 Foaia de titlu 
p. 2 Gravura cu soldatul şi copiii 
p. 3 Tabelul slovelor 
p. 4–15 Literele şi grupurile de litere 
p. 16–21 Scurte învăţături morale 
p. 22–28 Rugăciuni 
p. 29–51 Catehismul pe scurt 
p. 52–55 Rugăciuni 
p. 56 Tabla înmulţirii  

                                                      
23 BRV, vol. III, nr. 1495, p. 704–706. 
24 Cele două ediţii ale Bucoavnelor ruseşti apărute la Bucureşti în 1824 şi 1825 au fost identi-

ficate de dl Mihai Iacob la Biblioteca Naţională a Bulgariei din Sofia. 
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9. Bucoavnă în limba rusă, Bucureşti, 1825 
Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor tipărită întocmai după Bucoavna de la 

Moscova cu cheltuiala lui Anastasie Hagi Gheorghe Polizois, a bunilor Ioan 
Bacaloglu şi Ştefan Popovici în tipografia din Bucureşti în anul 1825, luna august. 

Pe versoul foii de titlu apare o gravură cu un ostaş care ţine în mână un filacter 
cu litere şi de pe care citesc trei copii. În cartuş, în partea inferioară, este îndemnul: 
„Îndoit căutaţi ucenici [la slove, n.n.]!” Această gravură se găseşte şi în Bucoavnele 
tipărite în limba română la Bucureşti în 1824 şi 1825. 

Pe foaia de titlu există o ştampilă dreptunghiulară indescifrabilă. Cota cărţii 
aflată la Biblioteca Naţională din Sofia este scrisă pe forzaţ la început: 25.1.10 I. 

Întrucât am consultat cartea în format electronic, nu am putut stabili formatul 
real al filelor. 

Cartea este tipărită pe hârtie albastră-verzuie cu roşu şi negru (titlul şi locul 
de apariţie sunt scrise cu roşu), are 62 de pagini, cu 17 rânduri pe pagină. Ornamen-
tica este aceeaşi cu cea a Bucoavnei ruseşti de la Bucureşti din 1824 şi cu cea a 
Ceaslovului apărut în limba română la Bucureşti în 1825 (letrine roşii şi negre, fron-
tispicii, vignete), din care amintim: un frontispiciu floral cu un medalion în centru 
cu literele IS HS (p. 4); un frontispiciu cu un triunghi în centru şi literele HS (p. 5 
şi 58); un ornament de final de text cu doi îngeri care duc în mâini un coş cu flori 
(p. 10 şi 61); un frontispiciu cu un triunghi în centru şi sintagma O Theos (p. 16); 
un ornament de final de text, cu un înger aşezat pe un corn, din ale cărui capete ies 
fructe şi flori (p. 22) etc. 

Ediţia acestei Bucoavne ruseşti apărută la Bucureşti, în 1825, o reia pe cea 
rusă din anul precedent, 1824, imprimată şi ea tot la Bucureşti. Probabil, rapida 
epuizare a primei ediţii a necesitat o a doua. Această a doua ediţie în rusă din 1825 
are un număr mai mare de pagini decât precedenta, întrucât are un număr mai mic 
de rânduri pe pagină. Este important să precizăm că simultan cu cele două ediţii de 
mai sus, la Bucureşti, în aceeaşi tipografie de la Cişmea, au apărut în 1824 şi în 
1825 câte o Bucoavnă în limba română, dar cu alt conţinut decât cele ruseşti. Dar 
ceea ce leagă Bucoavnele ruseşti de cele româneşti nu este doar tipărirea lor în 
aceeaşi tipografie, în acelaşi oraş, Bucureşti, ci şi personalitatea everghetului Anastasie 
Hagi Gheorghe Polizu25. Acesta a finanţat singur ediţia românească a Bucoavnei 
din 1825; deşi nu se spune cine a susţinut financiar imprimarea celei din 1824, putem 
presupune că a fost tot el. 

Ediţiile ruseşti ale Bucoavnei au, pe lângă Anastasie Hagi Gheorghe Polizu, încă 
doi finanţatori, oameni de bine: Hagi Ioan Bacaloglu26 şi Ştefan Popovici. Aceştia au 
susţinut, împreună cu Anastasie Hagi Gheorghe Polizu, şi trei ediţii ale Ceaslovului 
                                                      

25 A finanţat, singur, apariţia lucrărilor: Bucoavnă românească (Bucureşti, 1825), Ceaslov românesc 
(Bucureşti, 1825), Ceaslov românesc (Bucureşti, 1827), Bucoavnă românească (Râmnic, 1827), iar 
împreună cu Ştefan Popovici: Psaltirea rusească (Bucureşti, 1830). 

26 BRV, vol. III, p. 575 îi redă greşit numele, la feminin: Dobrea Ioanna [sic!] Bacaloglu, ca şi 
lui Anastasie Hagi Gheorghe: Anastasia [sic!] Polizov. 
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rusesc, tipărit la Bucureşti în 1825, 1826 şi 1828, precum şi o Psaltire rusească 
(Bucureşti, 1824). 

 
10. Ceasoslov rus27, Bucureşti, 1826 
Întru slava sfintei celei de o fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, 

a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, din porunca binecredinciosului şi preaînţe-
leptului domnul nostru Grigorie Dimitrie Ghica Voievod, cu binecuvântarea preaosfin-
ţitului nostru mitropolit al Ungrovlahiei D. Grigorie s-a tipărit cartea aceasta 
numită Ceasoslov, după traducerea de la Moscova în tipografia din Bucureşti în 
anul de la Facerea lumii 7334, iar de la naşterea în trup a lui Dumnezeu Cuvântul, 
1826, indictionul 14, luna iunie. 

Pe versoul foii de titlu scrie: „În tipografia domnilor efori: boierul Răducanu 
Clincean biv vel stolnic, boierul Dimitrache Toplicean biv vel serdar. Ostenitorii 
acestei cărţi: Anastasie H[agi] Gheorghe Polizois, a bunilor H[agi] Ioan Bacaloglu 
şi Ştefan Eustatie Popovici.” 

Cartea28 este tipărită cu roşu şi negru (numele domnitorului, al mitropolitului 
şi titlul sunt scrise cu roşu), cu textul în limba rusă, are 16 pagini numerotate + 279 
de pagini numerotate separat, care cuprind Ceaslovul propriu-zis, cu 20–22 rânduri 
pe pagină. Ornamentica şi structura cărţii sunt aceleaşi cu cele din ediţiile Ceasosloa-
velor ruseşti de la Bucureşti din 1825 şi 1828, inclusiv prefaţa. În timp ce ediţia de 
faţă are un număr mai mic de pagini pentru că utilizează un corp de literă mai mic, 
cele două ediţii ruseşti din 1825 şi 182829 au 16–18 rânduri pe pagină şi un număr 
mai mare de pagini. 

Exemplarul bibliografiat de noi se află la Biblioteca Naţională din Sofia sub 
cota 26.14a I. 

Până acum se cunoşteau şapte apariţii finanţate de Anastasie Hagi Gheorghe 
Polizu30, la care se adaugă acum încă patru. Cu cele nou descoperite, se îmbogăţeşte 
atât Bibliografia românească veche, cât şi repertoriul binefăcătorilor Anastasie Hagi 
Gheorghe Polizu, Hagi Ioan Bacaloglu şi Ştefan Popovici. Este de notat şi faptul că 
pământul românesc a rămas mereu propice şi deschis ajutorării şi luminării altor 
naţiuni prin cartea tipărită, în cazul de faţă beneficiarii fiind vecinii noştri bulgari.  

 
II. ÎNDREPTĂRI LA BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ VECHE 

 
1. Au existat două ediţii succesive (1714 şi 1715) ale Catavasierului de la 

Târgovişte şi/sau Râmnic? 
Strana unei biserici are nevoie, printre multe alte cărţi, şi de Catavasier. Această 

carte cuprinde catavasiile (katávasis = coborâre), cântări care se află la începutul 

                                                      
27 Identificat de dl Mihai Iacob la Biblioteca Naţională a Bulgariei din Sofia. 
28 Am consultat exemplarul în format digital şi nu i-am putut stabili dimensiunea exactă. 
29 Ambele ediţii din 1825 şi 1828 sunt prezentate în BRV, vol. III, p. 575–577. 
30 Repertoriul tipografilor, coord. Eva Mârza, Florin Bogdan, p. 229. De fapt, repertoriul redă 

doar şase astfel de ediţii. 
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strofelor canonului utreniei de la marile sărbători. Pentru a psalmodia aceste catavasii, 
cântăreţii coborau din strane şi se grupau în centrul bisericii, în naos, pentru a le 
cânta împreună31. 

În 1713, a apărut la Târgovişte, cu îngrijirea lui Filothei ot Mitropolie, un 
Catavasier trilingv. Textele sale sunt în slavonă, română şi greacă, cu litere chirilice. 
Grafica acestei cărţulii este elegantă, deşi s-a utilizat doar cerneală de culoare neagră. 
Cartea de format in 8°, pe lângă frumoasa prefaţă adresată mitropolitului Antim 
Ivireanul, are câteva expresive gravuri care Îl înfăţişează pe Mântuitorul Iisus Hristos. 
Cuprinsul acestei lucrări este diferit de cel al ediţiei româneşti din 1714, apărute tot 
la Târgovişte. Ediţia românească din 1714 nu conţine Sinaxarul ca aceea trilingvă 
din 1713, dar are textul Pripealelor lui Filotei monahul, tipărite acum pentru prima 
dată într-un Catavasier, în limba română32 (caietul 10, f. 1v).  

În procesul de introducere a limbii române în cult, nu putea lipsi o carte care 
slujea cântăreţului la strană, inclusiv la slujba sfintei liturghii. Deci simultan cu cărţile 
de altar, apar în traducere cele de strană. Corelarea s-a făcut pentru ca iniţiativa să 
prindă repede şi complet. Desigur că la traduceri s-a lucrat cu mai mulţi ani înainte 
de tipărire, ceea ce înseamnă că procesul de românire (termenul îi aparţine lui Anton 
Pann) începuse mai de mult. Pentru cântări, demersul era cu atât mai anevoios, cu 
cât textul lor tradus în româneşte trebuia adaptat şi notelor din originalul grecesc33; 
în acest context s-a născut Psaltichia34 datată 24 decembrie 1713 şi dedicată domnito-
rului martir Constantin Brâncoveanu de către ieromonahul Filothei sin Agăi Jipei. 

Primul Catavasier în limba română a fost tradus de acelaşi Filothei şi tipărit 
în 1714 la Târgovişte. După cum am arătat, această carte nu reia textul Catavasie-
rului trilingv din 1713, ci are o altă structură, fapt care poate indica o sursă diferită 
de traducere sau, pur şi simplu, intervenţia maestrului în muzică bizantină, Filothei, 
renumitul cântăreţ şi compozitor, ucenic al mitropolitului Teodosie35, cum singur se 
definea. Catavasierul fiind o carte de intensă utilizare la strană, s-a păstrat în puţine 
exemplare, iar pentru ediţia din 1714 nu am identificat niciunul complet.  

Autorii Bibliografiei româneşti vechi au primit descrierea ediţiei Catavasierului 
din 1714 de la N. Cartojan, care văzuse două exemplare: unul la Biblioteca Mitropoliei 
din Sibiu şi altul la Muzeul Episcopiei Ortodoxe a Oradiei Mari. Deci Biblioteca 

                                                      
31 Dicţionar de muzică bisericească românească, Bucureşti, 2013, p. 128. 
32 Mitropolitul Tit Simedrea consideră că Pripelele au apărut în Catavasierul de la Râmnic din 

1715, de fapt ele sunt prezente în ediţia de la Târgovişte, din 1714, vezi Les „pripéla” du moine 
Philothée. Étude, texte, traduction, în „Romanoslavica”, XVII, 1970, p. 195. 

33 Suntem datori a-l menţiona pe N. Iorga, care a făcut primul această afirmaţie în Istoria 
Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ed. a II-a, vol. II, Bucureşti, 1932, p 18, 99; vezi 
şi BRV, vol. IV, p. XI. 

34 Azi ms. rom. 61 la Biblioteca Academiei Române (în continuare: BAR). 
35 Pentru importanţa ieromonahului Filothei în cultura română, a se vedea Sebastian Barbu-

Bucur, Acţiunea de românire a cântărilor psaltice şi determinările ei social-patriotice. Filothei sin 
Agăi Jipei şi alţi autori din secolul al XVIII-lea, în „Biserica Ortodoxă Română”, XCVIII, 1980,  
nr. 7–8, p. 840. 
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Academiei Române nu avea niciun exemplar şi această lipsă figurează până azi în 
fişele bibliotecii. 

În schimb, la poziţia nr. 53 din BRV, vol. IV se află descrierea incompletă a 
unui Catavasier, Râmnic, 1715 [sic!]: exemplarul „începe de la coala nr. 4, din care 
lipsesc foile nr. 1–2, iar ultima coală are nr. 17, fiecare coală având câte 8 foi. Paginile, 
încadrate în chenar de compoziţie tipografică, au câte 29 de rânduri, scrise cu 
cerneală neagră şi roşie36”. Faptul că ultima filă păstrată în exemplarul descris la nr. 
53 avea rugăciuni pentru domnul şi mitropolitul ţării „a toată Ungrovlahia” a condus 
la concluzia că respectivul fragment s-a tipărit în Ţara Românească, la Râmnic, 
conform tipului literei37. Acest Catavasier incomplet se află şi azi la BAR sub cota 
171A. Unicatul corespunde descrierii nr. 53 din volumul al IV-lea al BRV. Pascalia 
începe cu 1715, aşa cum s-a spus în Bibliografia românească veche. Comparat cu 
acest fragment, încă un exemplar incomplet, fără Pascalie, constituie azi dubletul 1 
al exemplarului 171A, dar niciunul dintre cele două fragmente nu au 29 de rânduri, 
cum spune descrierea de la nr. 53, ci 19 rânduri. 

 
2. A existat într-adevăr o ediţie de Râmnic, din 1715 a Catavasierului?  
Preotul profesor N. Şerbănescu, după ce descrie ediţia Catavasierului din 

171438, se ocupă de presupusa ediţie din 1715, pe care o atribuie nu Râmnicului, ci 
mai degrabă Târgoviştei39. Pe de altă parte, G. Ştrempel consideră că ediţia 1715 nu 
a existat (căci ar fi fost greu de crezut în două ediţii succesive ale aceleiaşi lucrări, în 
contextul acelor vremuri) şi că fragmentul de la BAR atribuit anului 1715 ar fi, de 
fapt, o tipăritură apărută după moartea lui Antim, ca, de exemplu, Catavasierul din 
172440. Presupunerile vin fiecare cu fărâme de adevăr. Dar care este adevărul? 

La Biblioteca Mitropoliei din Sibiu se păstrează un exemplar din Catavasierul 
din 1714, cu foaie de titlu, dar fără Pascalie. Foaia de titlu spune aşa: Catavasiiariu 
cu alte trebuincioase cîntări ce să cîntă preste totŭ anulŭ. Acumŭ întîiu tîlmăcit pre 
limba rumînească şi tipăritŭ la întîiulŭ anŭ alŭ înălţatei de D[u]mnezeu domnii a 
prealuminatului oblăduitoriu a toată Ţara Rumînească Ioann Ştefanŭ Cantacuzino 
Voevodŭ. Cu bl[agoslo]venia prea sfinţitului Mitropolitŭ alŭ U[n]grovlahiei chirŭ 
Anthimŭ Ivireanulŭ. Prinŭ osîrdiia şi nevoinţa smeritului întru ier[o]monah[i] 
Filothei. În Sf[â]nta Mitropolie a Tîrgoviştei la anulŭ de la H[risto]s 1714 avgust. 
De Ghiorghie Radoviciŭ.  

Cartea de format in 8° are două file nenumerotate şi alte 138 file a căror nume-
rotare s-a făcut pe caiete, din care: 17 au câte opt file, iar ultimul caiet, al 18-lea, 
                                                      

36 BRV, vol. IV, p. 43; ibidem, Additamenta, vol. I, (1536–1830), ed. Dan Râpă-Buicliu, Galaţi, 
2000, p. 228. 

37 Ibidem, vol. IV, nr. 53, p. 43. 
38 N. Şerbănescu, Strădanii în slujba Bisericii Româneşti. Antim Ivireanul tipograf, în Sf. Ier. 

martir Antim Ivireanul, ctitor de limbă şi cultură românească. Promotor al scrisului şi artelor bisericeşti, 
vol. II, Bucureşti, 2016, p. 118. 

39 Ibidem, p. 120. 
40 G. Ştrempel, Antim Ivireanul, Bucureşti, 1997, p. 308. 
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doar două file; textul este complet în limba română şi este aşezat în 19 rânduri pe 
pagină. Tiparul s-a făcut cu roşu şi negru. Pagina este încadrată în chenar de compo-
ziţie tipografică.  

Foaia de titlu ne arată că lucrarea a apărut clar, după Paşti, în august 1714. 
Filiala din Cluj a Bibliotecii Academiei deţine un exemplar fără foaie de titlu (dar 
catalogat la anul 171441), cu Pascalia începând cu 1715, finalul lipseşte şi de la 
acest exemplar. Biblioteca Sfântului Sinod are un exemplar fără foaie de titlu, dar 
cu finalul complet. Pe ultima filă a acestuia găsim informaţia: „leat 7223”, care ar 
corespunde intervalului septembrie 1714 – august 171542.  

Menţionăm că cele două exemplare de la Biblioteca Academiei Române 
trecute la 1715 (cota 171A unicat şi dublet) corespund perfect din toate punctele de 
vedere: grafic-artistic, al numărului de rânduri pe pagină, al textului etc. cu exem-
plarul de la Sibiu (cu foaie de titlu şi anul 1714), cu exemplarul de la BAR Cluj şi 
cu cel de la Biblioteca Sfântului Sinod din Bucureşti. Înţelegem că, de fapt, tipărirea 
făcându-se la sfârşitul anului bisericesc, în luna august, nu mai avea niciun rost ca 
Pascalia să înceapă cu anul în care apărea cartea, ci a fost pus anul următor, 1715. 
Faptul că anul 7223 se regăseşte la finalul exemplarului de la Sf. Sinod indică, 
probabil, că deşi foaia de titlu – şi, în mod real, lucrarea – începuse a fi imprimată 
în august 1714 (leatul 7222), sfârşitul tipăririi cărţii s-a făcut undeva între septem-
brie şi decembrie 1714 (leatul 7223) sau poate s-a prelungit până spre primele luni 
din 1715. Dar este foarte puţin probabil ca aceeaşi ediţie să se fi reluat câteva luni 
mai târziu, într-un nou tiraj, cu atât mai mult cu cât nu se păstrează vreo foaie de 
titlu care să ateste o nouă ediţie în 1715. Aşadar, o altă ediţie a Catavasierului în 
afară de cea din 1714 care să fi apărut la Râmnic sau Târgovişte în 1715 nu există. 
Cele două fragmente de la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti sunt de 
fapt exemplare ale ediţiei din 1714 cu care corespund întru totul.  

Zece ani mai târziu, în 1724, Catavasierul a apărut din nou, de această dată la 
Bucureşti, având pe foaia de titlu leatul 7232/1724, în timp ce Pascalia începe cu 
leatul 7233/172543. Deşi reia textul şi paginaţia ediţiei din 1714, Catavasierul din 
1724 nu are prefaţă, în schimb Pinaxul a fost aşezat pe trei pagini (versoul foii de 
titlu şi fila următoare f-v). Subliniem că, spre deosebire de ediţia din 1714, care are 
filele numerotate pe caiete, ediţia din 1724 are filele numerotate atât pe caiete, cât 
şi cu litere chirilice poziţionate pe foi, în dreapta sus; în plus, aşezarea unor 
ornamente tipografice din chenarul unor pagini diferă faţă de ediţia din 1714.  
                                                      

41 Otilia Urs, Catalogul cărţii româneşti vechi din Biblioteca Academiei Române filiala Cluj-
Napoca, Cluj-Napoca, 2011, p. 213. 

42 Semnalăm o situaţie similară pe care am întâlnit-o la Penticostarionul tipărit la Bucureşti în 
1782: pe foaia de titlu a unor exemplare apare anul 7290, iar a altora 7291 (= septembrie 1782 – 
august 1783). Exemplarele sunt identice, inclusiv în privinţa greşelilor de paginaţie: fila 101 are trecut 
greşit nr. 98, f. 102 – nr. 99 etc.  

43 BAR Bucureşti are un singur exemplar al Catavasierului, Bucureşti, 1724, care este incomplet, 
lipsindu-i Pascalia. Biblioteca Sfântului Sinod are un exemplar complet, cu Pascalie. 
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3. Liturghierul din 1728 
Bibliografia românească veche menţionează că Liturghierul din 1728, de 

format in 8° mic [sic!], a apărut la Bucureşti, având două file nenumerotate şi peste 
244 de pagini numerotate44. Descrierea este reluată în volumul al IV-lea al BRV, 
unde se menţionează că A. Filimon45 a pus la îndoială descrierea din BRV, vol. II, 
spunând că exemplarul complet are 2 + 210 pagini, „iar nu 244 câte sunt trecute în 
Bibliografie şi câte arată Pinaxul”, subliniază autorii celui de-al IV-lea volum. În 
continuare, bibliografii adaugă: „Restabilim adevărul: 1. Au existat ediţii datate 1728 
cu 2 foi + 210 p.; 2. au existat ediţii datate 1729 cu acelaşi număr de pagini (comu-
nicare scrisă de I.M. Moldovănuţ lui Ion Bianu); 3. o a treia ediţie, datată 1728, are 
Academia Română, cu 2 foi + peste 244 pagini. În plus faţă de ediţiile precedente, 
aceasta are Slujba Sfintei Priceştanii. Exemplarul fără sfârşit al Academiei se 
termină (pag. 244) cu Rugăciunea lui Metafrast, cu stihuri la greci.”46 

Dacă primele două puncte sunt adevărate, cel de-al treilea nu este. Liturghierul 
din 1728 îl reproduce întocmai pe cel al lui Antim Ivireanul, apărut la Târgovişte în 
1713. Sunt reluate, pe lângă ornamentele grafice, inclusiv paginaţia şi signatura 
caietelor. Ediţia 1713 a fost reluată şi în 1729. Liturghierul din 1728 este de format 
in 4°, ca şi cel din 1713 (desigur că este o eroare menţiunea din BRV, vol. II, p. 35 
că ar fi de format in 8° mic). El are la început două file nenumerotate, prima fiind 
foaia de titlu, cu stema domnitorului Nicolae Mavrocordat şi stihurile la stemă pe 
verso, în timp ce cea de-a doua filă conţine Pinaxul. Textul Liturghierului continuă 
până la pagina 210. În Liturghierul din 1728 – exemplarul I 196 (unicatul) de la 
Biblioteca Academiei Române –, începând de la pagina 210 au fost ataşate încă  
34 de file (Slujba Sfintei Priceştanii) dintr-un alt liturghier; alături de cele 34 de 
file străine au fost legate greşit aici trei file luate de la locul lor din corpul cărţii. Deşi 
paginaţia merge curgător de la pagina 210, chiar şi signatura caietelor continuă firesc, 
aceste 34 de file nu sunt însă de aici. Slujba Sfintei Priceştanii nu este inclusă nici 
în dubletul Liturghierului din 1728 de la BAR, nici în alte patru exemplare consul-
tate la Biblioteca Sfântului Sinod. Nici cele cinci exemplare ale ediţiei Liturghie-
rului din 1729 păstrate la BAR nu au Slujba Sfintei Priceştanii. Abia Liturghierul 
din 1741 (Bucureşti) conţine cele nu 34, ci 36 de pagini cu Slujba Sfintei Priceştanii. 
Diferenţa de ornamentică utilizată în cele 34 de pagini din Liturghierul din 1728  
(p. 211–244), precum şi lipsa acestora din celelalte exemplare ne adevereşte că o 
persoană – probabil un preot – a adăugat unei ediţii mai vechi (1728) paginile 
trebuincioase, extrăgându-le dintr-o ediţie mai nouă (1741). Ediţia din 1741 (Bucureşti) 
o reia tot pe cea a lui Antim cu 210 pagini, la care se adaugă necesarele rugăciuni 
pregătitoare pentru Sfânta Împărtăşanie. De altfel, în Liturghierul din 1741, pagina 210 
are custode, adică sunt scrise primele două cuvinte din titlul de pe pagina 
următoare: „În sfânta”, trecere care lipseşte în exemplarul din 1728 citat de BRV ca 
                                                      

44 BRV, vol. II, 1716–1808, ed. Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bucureşti, 1910, p. 35. 
45 Ibidem, vol. IV, p. 233–234. 
46 Ibidem, vol. II, nr. 196, p. 234. 
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având peste 244 de pagini. Acest element important arată că Liturghierele din 1728 
şi 1729, ca şi cel din 1713 se opresc la pagina 210. În plus, nici Pinaxul din exem-
plarul din 1728 invocat de BRV nu trece de pagina 209. În concluzie, ediţia 
Liturghierului din 1728 are 210 pagini şi nu a existat o altă ediţie din acelaşi an cu 
un număr diferit de pagini. Numărul de pagini al Liturghierului de la Bucureşti a 
crescut începând cu ediţia din 1741. 

 
4. A existat un Evhologhion ediţia I tipărit la Târgovişte în anii 1708–1712? 
În Bibliografia românească veche întâlnim descrierea unui fragment consistent 

dintr-un Evhologhion care nu mai păstrează foaia de titlu: „el se deosebeşte de cel 
de la Târgovişte din 1712 [sic!], este ediţie anterioară acestuia. Diferă şi de celelalte 
Molitvenice cunoscute şi tipărite între anii 1681–1706.”47 Exemplarul menţionat de 
Emil şi Ion Vârtosu ca fiind la biserica Domniţa Bălaşa din Bucureşti48 se află azi 
la Biblioteca Academiei Române sub cota I 155B. Preotul prof. N. Şerbănescu, luând 
în considerare o însemnare de la pagina 308 a acestui fragment, care spune: „Acest 
sfânt Molitfelnecu este al bisericii ot Potlogi şi este cumpărat de logofătul cel mare 
Constandin Brâncoven”, socotește că dania cărţii s-ar fi făcut între 1683 (anul zidirii 
bisericii din Potlogi) şi 1688 (când Brâncoveanu a ajuns domnitor)49. Însemnarea a 
fost lăsată pe file de o mână neiscusită, de altfel, felul scrierii nepărând a fi din 
secolul al XVII-lea. În plus, cineva a acoperit cu cerneală însemnarea, îngreunând 
lectura. Situându-l ca timp în perioada logofeţiei lui Brâncoveanu, părintele Nicolae 
Şerbănescu nu se ocupă de el în studiul dedicat tipăriturilor antimiene. 

Fragmentul în discuţie nu are foaie de titlu, primele două file păstrate cuprind 
argumentul pentru slujba în limba română, adică un citat din Epistola către Corinteni 
a Sf. Apostol Pavel (XIV, 6), sub care se află un ornament tipografic specific antimian, 
apoi Pinaxul. Menţionăm că, în 1706 şi 1713, citatul din Sf. Apostol Pavel nu este 
singur pe pagină, ca în fragmentul nostru, ci împreună cu alte texte-argument. După 
aceasta, începe Evhologhionul propriu-zis cu pagina 1. Numerotarea paginilor merge 
până la 569, unde se află o Rugăciune la semănătură (aşa cum specifică şi se 
încheie Pinaxul). Comparat cu Molitvenicul din Evhologhionul de la Râmnic, 1706 
(453 p.) sau cu ediţia Molitvenicului de la Târgovişte din 1713 (496 p.), exemplarul 
nostru nu se potriveşte, căci are numărul de pagini mult mai mare, 569. În mod 
firesc, şi Pinaxul din exemplarul/fragmentul nostru este mai bogat decât al celor 
două ediţii amintite. Mergând pe fir, constatăm că ediţia Molitvenicului din 1722 
are 555 de pagini, iar cea din 1729, 564 de pagini. Nici din punct de vedere al orna-
mentaţiei, fragmentul nostru nu corespunde cu ediţiile din 1722 sau 1729. Cert este 
că ediţiile post-antimiene reiau varianta din 1713, dezvoltând-o. Continuând compa-
raţia, constatăm că Molitvenicul de la Râmnic din 1730 are o cu totul altă grafică, 
                                                      

47 Ibidem, vol. IV, p. 34. 
48 Emil Vârtosu, Ion Vârtosu, Aşezămintele brâncoveneşti. O sută de ani de la înfiinţare: 

1838–1938, Bucureşti, 1938, p. 258, nr. 3. 
49 N. Şerbănescu, op. cit., p. 102. 
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iar ediţia de la Bucureşti din 1741 nu se potrivește nici ea cu fragmentul nostru. 
Surpriza ne-o oferă Molitvenicul de la Buzău din 1747, ediţie pe care am comparat-o 
cu fragmentul nostru. Tipul literei este perfect identic. Fila nenumerotată cu citatul 
biblic amintit are în ambele exemplare acelaşi ornament de final de text, iar Pinaxul 
celor două corespunde întru totul. Frontispiciul de la pagina 1, care poartă titlul 
cărţii Evhologhion adecă Moli[t]b[el]nic, este la fel, inclusiv cele două mici rozete 
de deasupra frontispiciului, detalii care nu s-au potrivit până acum cu nicio altă 
ediţie. Trebuie să menţionăm că, pe lângă lipsa mai multor pagini, ambele exemplare 
au paginaţia greşită. Comparând Molitvenicul ediţia Buzău, 1747 cu fragmentul nostru, 
am mai constatat următoarele: Frontispiciile, aşezarea textului în pagină, iniţialele, 
custodele, signatura caietelor corespund întru totul, de exemplu, la paginile 21, 58, 87, 
138, 449, 554 etc. Paginile semnalate au fost alese pentru comparaţie deoarece sunt 
mai bogate în elemente grafice. Fragmentul nostru are lipsă paginile 527–548, 557, 
558, iar de la 559 sare la 563, deşi textul curge, după care urmează pagina 564, apoi 
555, pentru a se încheia cu Rugăciunea la semănătură, la pagina 569. Molitvenicul 
din 1747 are şi el greşeli de paginaţie la final: de la pagina 554 sare la 564, deşi 
textul curge, după care vin patru pagini nenumerotate, între care şi notiţa lui Irimie 
Sandul Tipograful (aceste pagini s-au pierdut din fragmentul nostru), urmate de pagi-
nile 555 şi 569, pe aceasta din urmă fiind tipărită Rugăciunea la semănătură.  

În concluzie, fragmentul de Molitvenic (BAR I 155B) considerat a fi o ediţie 
necunoscută din anii 1708–1712 este, de fapt, un exemplar din Molitvenicul de la 
Buzău tipărit în 1747, iar în perioada 1708–1712, până la alte descoperiri, nu avem 
nicio dovadă că ar mai fi fost tipărită o altă ediţie a Molitvenicului. 

 
5. Ceasoslovul de la Râmnic din 1815 
În urma unei donaţii recente, Biblioteca Sf. Sinod a intrat în posesia unui 

Ceasoslov de format in 8°, având [1] + 416 foi. Pascalia care începe cu anul 7323 
de la Adam, iar de la Hristos 1815, precum şi numele tipografilor ne fac să consi-
derăm lucrarea ca fiind tipărită la Râmnic în 181550. Bibliografia românească veche 
descrie un exemplar incomplet aflat, acum mai bine de 70 de ani, în biblioteca 
Mănăstirii Negru-Vodă din Câmpulung Muscel51, care are p. 3–416; nici exemplarul 
Mănăstirii Negru Vodă nu are foaie de titlu şi nici al nostru. Dar ceea ce are în plus 
exemplarul nou intrat în Biblioteca sinodală este o filă nenumerotată aşezată la 
început. Pe aceasta se regăseşte o gravură cu Sfinţii Constantin şi Elena semnată 
D.P.M.T. (Dimitrie Popovici Mihail Tipograful). Dedesubt se află textul: „S-au 
tipărit de Gheorghie Pop[ovici] tipograf şi de Nicolae, brat ego.” Pe versoul acestei 
file se află o gravură cu reprezentarea Deisis, şi aceasta semnată tot D.P.M.T. La 
finalul lucrării, pe fila 416v se află o cruce stilizată, având la întretăierea braţelor 
chipul Mântuitorului cu coroana de spini. În josul paginii, este textul: „S-au tipărit 
                                                      

50 Biblioteca Sfântului Sinod mai are un Ceasoslov din această ediţie care păstrează doar  
p. 12–414. 

51 BRV, vol. IV, nr. 395, p. 143.  
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şi s-au diortosit de Dimitrie Mihai Popovici Tipograful Râmniceanul.” Deci faţă de 
informaţia iniţială că tipograful lucrării a fost Dimitrie Mihail Popovici, exemplarul 
Bibliotecii sinodale ne furnizează date şi despre alţi ostenitori ai lucrării, anume cei 
doi fii ai lui Dimitrie Popovici, Gheorghe şi Nicolae. Putem crede că tatăl s-a ocupat 
mai îndeaproape de ilustraţia textului şi de corectura lui, iar cei doi fii, de impri-
marea propriu-zisă.  

În afară de gravurile amintite deja (nesemnalate până acum), în carte se mai 
află şi: Sf. Treime, semnată P[opovici] D[imitrie] T[ipograful] – 1810 (f. 205v)52; 
Maica Domnului pe jilţ, semnată D[imitrie] Mih[ai] T[ipograful] R[âmniceanul] 
(f. 338v) şi Emanuel în potir, nesemnată (f. 355v)53.  

Ceasoslovul de la 1815 nu figurează, încă, în lista de realizări ale harnicei 
familii de tipografi din Râmnic54. 

 
6. Theoreticonul, Irmologhionul şi Anastasimatarul ieromonahului Macarie, 

Viena, 1823 
Istoria muzicii psaltice româneşti a fost puternic marcată de realizările iero-

monahului Macarie, vestitul protopsalt, conducător al şcolii de muzică de la Mitropolia 
din Bucureşti. Datorită ştiinţei sale de carte, el a tradus în româneşte şi transpus pe 
note psaltice textele cântărilor bizantine/ortodoxe. Nu insistăm aici asupra importanţei 
începutului românirii cântărilor din Biserica Ortodoxă Română şi a rolului covârşitor 
jucat de pasionatul ieromonah-tipograf în acest demers55. Dorim să semnalăm câteva 
aspecte legate de cărţile sale, tipărite cu sprijinul Casei Hagi Pop din Sibiu. Toate 
cele trei cărţi56 au fost imprimate cu litera confecţionată de Macarie, în câte 3.000 
de exemplare (sau în 3.000 de „trupuri”, un „trup” cuprinzând Theoreticonul, Irmolo-
ghionul şi Anastasimatarul57); tipărirea celor trei lucrări era gata în septembrie 
1823, când Eforia Şcoalelor cumpăra de la Casa Hagi Pop 1.000 de trupuri. 

În data de 2 iulie 1823, Macarie îi scria din Viena lui Zamfir Pop că mai are 
500 trupuri „rămase fără [foaia de] titlu” şi că el le vrea pentru Basarabia, de unde 
avea veste că ar fi fost dorite. Pe 10 iulie 1823, Macarie îi scria din nou lui Zamfir 
Pop şi îi cerea iarăşi aprobare ca pentru Basarabia să treacă pe foaia de titlu „pe 
monarhul şi arhiereul de acolo”58. Cum exemplare pentru Basarabia nu se cunosc, 
                                                      

52 Singura semnalată ibidem. 
53 Dan Râpă-Buicliu o semnala pe aceasta în plus faţă de descrierea dată în BRV, vol. IV, p. 143; 

vezi BRV, Additamenta, vol. I, p. 388. 
54 Repertoriul tipografilor, coord. Eva Mârza, Florin Bogdan, p. 230. 
55 În acest scop, se pot consulta lucrările de referinţă ale lui Nic. M. Popescu, Viaţa şi activitatea 

dascălului de cântări Macarie ieromonahul, Bucureşti, 1908; Macarie ieromonahul, Opere, vol. I, 
Theoreticon, ed. Titus Moisescu, Bucureşti, 1976; Titus Moisescu, Prolegomene bizantine, Bucureşti, 1985. 

56 Nici BRV, vol. III, p. 414–427, nici Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia românească 
veche, Târgovişte, 1973, p. 295–297 şi nici Dan Râpă-Buicliu, BRV, Additamenta, vol. I, p. 424–425 
nu au văzut exemplare pentru aceeaşi ţară, cu foi de titlu diferite.  

57 Macarie ieromonahul, op. cit., vol. I, p. 12. 
58 Titus Moisescu, op. cit., p. 150–151. 
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putem crede că Macarie nu le-a mai tipărit foi de titlu separate, neprimind răspuns 
în timp util. 

La finalul anului 1825, Macarie i-a trimis investitorului Stan Popovici (reprezen-
tantul Casei Hagi Pop), din Viena la Sibiu, tot ce mai rămăsese „nedesfăcut”, adică 
nevândut, plus materialul tipografic. Macarie a murit în 1836. La finalul acelui an, 
Stan Popovici a socotit de cuviinţă să predea Mitropoliei din Bucureşti slovele de 
plumb, tablele de aramă (folosite la imprimarea gravurilor) şi: 1.000 de tomuri pentru 
Valahia, nelegate; 450 nelegate pentru Moldova, plus alte zeci legate; la acestea se 
adăugau unele exemplare defecte din Anastasimatar şi Irmologhion. Totalul se ridica 
la 1.523 de tomuri59.  

Într-o scrisoare din 16 decembrie 1836, Stan Popovici se adresa Mitropoliei din 
Bucureşti, menţionând, printre altele, că un anume Gheorghe Oprean – asociat la tipă-
rire cu Macarie – ar fi vândut cu preţ bun 500 de tomuri „cu roşu pentru Moldova”60. 

Macarie a tipărit cu două culori (inclusiv foaia de titlu) Theoreticonul, Irmolo-
ghionul şi Anastasimatarul pentru Ţara Românească şi pentru Moldova. Însă am 
descoperit exemplare din acestea care au foaia de titlu şi prefaţa doar cu negru, 
textul primelor file fiind tipărit cu o literă mult mai puţin elegantă decât cea de la 
Viena, inclusiv chenarul foii de titlu fiind altul decât cel de pe exemplarele vieneze. 
Corpul cărţii exemplarelor cu foaie de titlu şi prefaţă monocromă este clar tipărit la 
Viena, dar primele file, vizibil diferite, ne fac să credem că au fost tipărite în ţară.  

Având în vedere că în Biblioteca Sfântului Sinod se păstrează 165 de exem-
plare din Theoreticon, 16 exemplare din Anastasimatar şi 51 de exemplare din 
Irmologhion61, în urma analizei acestora, am putut constata următoarele:  

 
Theoreticon, Viena, 1823  
– Ţara Românească, ediţie integrală cu două culori 
– Moldova  

a) ediţie integrală cu două culori 
b) ediţie cu foaie de titlu şi prefaţă monocromă 

 
Irmologhion, f.l., 1823 
– Ţara Românească, ediţie integrală cu două culori 
– Moldova 

a) ediţie integrală cu două culori. Multe exemplare sunt cu filele din prefaţă 
legate în ordine greşită.  

b) ediţie cu foaie de titlu şi prefaţă monocromă; din prefaţă lipsesc filele 
I–XII; are filele XIII–XIV monocrome (se prea poate ca paginile lipsă din prefeţe 

                                                      
59 Ibidem, p. 176. 
60 Ibidem, p. 177. 
61 Marius Şerban Nicolae, Tipăriturile psaltice ale lui Macarie ieromonahul din Biblioteca Sfântului 

Sinod, în „Librăria”, Târgu Mureş, XIII, 2014, p. 146. 
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să fie îndepărtate din cauză că acolo sunt criticaţi grecii şi atitudinea lor refrac-
tară faţă de cântarea liturgică în limba vernaculară) 
 
Anastasimatar, Viena, 1823 
– Ţara Românească  

a) ediţie integrală cu două culori 
b) ediţie cu foaie de titlu şi prefaţă monocromă 

– Moldova, ediţie integrală cu două culori 
 
Considerăm că exemplarele fără foaie de titlu destinate Basarabiei au fost 

predate şi ele în 1836 Mitropoliei, odată cu tot ce mai rămăsese la Stan Popovici, 
reprezentantul Casei Hagi Pop. Având în vedere că din Theoreticon s-au tras la 
Viena exemplare suficiente pentru Ţara Românească şi că pentru Moldova se vorbeşte 
de 500 de exemplare vândute cu preţ bun, plus alte 450 venite în ţară nelegate, probabil 
a fost nevoie să fie suplimentat numărul exemplarelor cu numele mitropolitului 
Veniamin Costache. De aceea, s-au imprimat la Bucureşti alte foi de titlu pentru 
Moldova, de data aceasta monocrome, în condiţii mult mai modeste decât la Viena. 
Foile de titlu şi prefaţa (preluate ca informaţii întru totul după cele de la Viena) au 
fost ataşate la corpul volumelor aduse din Viena fără incipit. Hârtia foilor liminare 
monocrome este diferită de cea a corpului cărţii. 

Aceeaşi situaţie a fost şi la Irmologhion, unde avem din nou două foi de titlu 
pentru Moldova, una trasă la Viena, iar cealaltă la Bucureşti. În schimb, Anastasi-
matarul a fost suplimentat pentru Ţara Românească. La acesta găsim atât foi de 
titlu şi prefaţă bicolore (apărute la Viena), cât şi monocrome. Din ediţia de Moldova 
nu am descoperit decât din varianta bicoloră, trasă integral la Viena. Această situaţie 
a Anastasimatarului, care are două variante de foi de titlu pentru Ţara Românească, 
şi faptul că tot ce a mai rămas din tiraj a venit la Mitropolia din Bucureşti ne fac să 
credem că noile foi de titlu au fost trase în Bucureşti, în tipografia Mitropoliei. 
Chenarul şi litera foilor monocrome corespund cu tipăriturile de aici. Nu ştim când 
anume s-a petrecut această reimprimare de foi de titlu. Cert este că cele trei lucrări 
de excepţie atât din punct de vedere grafic, cât şi cultural-spiritual nu s-au bucurat 
de răspândire după cum şi-ar fi dorit creatorul lor, pururea pomenitul Macarie 
ieromonahul. Aceasta se vede şi din nenumăratele jalbe ale lui Stan Popovici, care 
nu reuşea să îşi recupereze investiţia, nici în 1836, la 13 ani după imprimarea lor. 
Având în vedere că exemplarele păstrate în Biblioteca Sfântului Sinod provin de la 
Seminarul Central, presupunem că Mitropolia le-a dat şcolii sale, spre a fi de folos 
elevilor, care au şi lăsat numeroase însemnări pe marginea filelor. Tot în această 
direcţie se înscrie şi faptul că pe filele unui Theoreticon ediţia pentru Moldova cu 
foile liminare monocrome se află ştampila Seminarului Mitropoliei din Bucureşti şi 
anul 1854. Această situaţie se repetă la mai multe exemplare şi din celelalte titluri. 
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ADDITIONS AND CORRECTIONS TO THE  
OLD ROMANIAN BIBLIOGRAPHY 

Abstract 

The present study is based on an analysis of several printings not included in 
the Bibliografia românească veche (Old Romanian Bibliography). Ten new printings 
from the seventeenth, eighteenth and nineteenth century are brought to the attention 
of the old Romanian book historians. Besides these, three more book editions from 
the Romanian printing presses from the years 1714–1747 are presented, providing 
additional data about other four Romanian editions. Their descriptions have been 
corrected and supplemented with new information. The study enriches the repertoire 
of old Romanian books and graphics, brings to light some moments from the 
Romanian printing press history and confirms, once again, the efforts of the Orthodox 
Church for the dissemination of the Holy Word and Teaching amongst the people. 

 
Keywords: printing press; Bibliografia românească veche (Old Romanian 

Bibliography); Orthodox Church; book history; church music; engravings 
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RECEPTARE ŞI INTERPRETARE 

ETNOGENEZA ROMÂNEASCĂ ÎN ISTORIOGRAFIA POLONĂ  

FLORIN CURTA* 

Înainte de a-l întâlni pe Bartek1, cunoştinţele mele despre relaţiile româno-
polone de-a lungul istoriei se reduceau la ceea ce învăţasem la şcoală: că Ştefan cel 
Mare l-a învins pe Ioan Albert la Codrii Cosminului în 1497; că Miron Costin a 
studiat la colegiul iezuit de la Bar în 1647; că un general polonez pe nume Józef 
Bem a condus oastea ungară care a ocupat Transilvania în martie 1849 şi că, pentru 
mai bine de două de decenii, din 1918 până în 1939, România şi Polonia au avut 
graniţă comună. Se adăugau la acestea Maria, fiica lui Vasile Lupu, care apare în 
Potopul lui Henryk Sienkiewicz, una dintre cărţile mele favorite din copilărie; Dinu 
Lipatti, care, la 16 ani, a interpretat la Ateneul Român concertul pentru pian nr. 1 
de Chopin – un exemplu de geniu pentru mine, şi asta pentru multă vreme; şi 
impactul pe care Decalogul lui Krzysztof Kieślowski l-a avut asupra generaţiei 
mele puţin după 1989. Cam la acestea se rezuma tot ceea ce ştiam despre Polonia. 
Bunicii mei din Ocna Mureş aveau prieteni de origine poloneză. Mi-l amintesc bine 
pe bunicul explicându-mi ce e aceea să fii refugiat. Apoi am fost coleg la facultate 
(Universitatea din Bucureşti) cu George Indruszewski, cu toate că el era puţin mai 
în vârstă decât mine2. Am aplicat imediat familiei lui Geo, pe bună dreptate, 
explicaţia primită de la bunicul meu. Cu toate acestea, înainte de a-l întâlni pe 
Bartek, nu luasem niciodată în calcul implicaţiile pe termen lung ale evenimentelor 
din al Doilea Război Mondial. Bartek a fost cel care mi-a deschis ochii asupra 
înţelesului istoric al acelor evenimente. Prin mijlocirea lui am aflat de numărul 
mare al refugiaţilor poloni care au venit în România între 1939 şi 1945. Printre ei  
                                                      

* University of Florida; fcurta@ufl.edu. 
 
1 Bartłomiej Szymon Szmoniewski (n. 1976), arheolog la Institutul de Arheologie şi Etnologie 

din Cracovia. Îl cunosc pe Bartek de mai bine de zece ani. L-am întâlnit pentru prima dată la Praga, 
unde fusesem invitat de către Jan Klápště să ţin o prelegere la Universitatea Carolină (2007). Patru ani 
mai târziu, la ediţia a 46-a a Congresului Internaţional de Studii Medievale de la Kalamazoo (Michigan, 
SUA), Bartek a prezentat o comunicare despre tezaurele medievale timpurii din regiunea de silvostepă 
a Ucrainei într-o sesiune despre arheologia Europei medievale timpurii pe care am organizat-o cu acel 
prilej. Textul a fost inclus în volumul The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars, 
and Cumans, ed. Florin Curta, Leiden, Boston, 2008, p. 263–296. Zece ani mai târziu am scris împreună 
cartea The Velestino Hoard. Casting Light on the Byzantine ‛Dark Ages’, Cham, 2019.  

2 George Indruszewski (n. 1964) este în prezent specialist în navigaţia şi construcţia navală din 
epoca vikingilor. Vezi, de exemplu, Technological Aspects of Cultural Identity: The Case of Early 
Medieval Shipbuilding and Seafaring in the Baltic, în Scandinavian Culture in Medieval Poland, ed. 
Sławomir Moździoch, Błażej Stanisławski, Przemysław Wiszewski, Wrocław, 2013, p. 437–455. 
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s-au numărat proprii lui bunici3. De la Bartek am aflat despre şcolile poloneze 
organizate în peste 20 de oraşe şi localităţi din România şi despre polonezii care 
lucrau la Ploieşti în acelaşi timp în care soacra mea creştea în acel oraş. Avea doar 
opt ani când a fugit împreună cu surorile ei mai mici într-un adăpost pe timpul 
bombardamentului american asupra câmpurilor petrolifere – operaţiunea Tidal Wave 
din august 1943. Doi ani mai târziu, bunicul lui Bartek, Zbigniew Szmoniewski, 
student pe vremea aceea, revenea în Polonia de la Craiova, având asupra sa o carte 
de identitate românească4. În acelaşi an (1945), C.S. Nicolaescu-Plopşor, înteme-
ietorul Muzeului Olteniei din Craiova, a publicat o notiţă în „Dacia”, principala 
revistă de arheologie din ţară, în care prezenta una dintre primele fibule (aşa-zis) 
slave digitate descoperite în România, la Desa5. Cu peste 70 de ani mai târziu, 
nepotul lui Zbigniew Szmoniewski publica o altă fibulă de acelaşi tip descoperită 
pe timpul săpăturilor desfăşurate în Dobrogea6. Bartek nu numai că iubeşte România, 
dar vine aici în fiecare an pentru a face săpături arheologice în Peştera Babei, la 
Izvor, la Casian, în Peştera Craniilor şi în Peştera Călugărului – toate aflate în Cheile 
Dobrogei de lângă satul Târguşor (jud. Constanţa)7. Nu este însă singurul polonez 
care are o relaţie atât de strânsă cu România.  

 
POLONEZI ÎN ROMÂNIA 

 
Într-un interviu din 2018 pentru Expat în România, o emisiune Radio România 

Internaţional (principalul post de radio român care transmite peste graniţă), istoricul 
                                                      

3 Bartłomiej Szymon Szmoniewski, Kilka słów o polskiej szkole w Ploieşti i Craiovej w latach 
1939–1945, în We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich. Materiały z 
sympozjum, ed. Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru, Suceava, 2008, p. 237–
240, aici p. 237; Bartłomiej Szymon Szmoniewski, L’héritage culturel de la Pologne et de la 
Roumanie – quelques mots de l’école à Ploieşti et à Craiova dans les années 1939–1945, în 
Promotion et communication culturelle de l’immigration polonaise à travers le patrimoine culturel, 
ed. Dariusz Kuźmina, Iwona Pugacewicz, Varsovie, 2014, p. 209–219, aici p. 210. Pentru refugiaţii 
militari vezi Petre Otu, Considérations sur les réfugiés militaires polonais en Roumanie (1939–1945), 
în Romanians and Poles on Move from 1848 to 1944, ed. Dan Berindei, Andrei Pippidi, Ioan Bolovan, 
Cluj-Napoca, 2019, p. 171–185. 

4 B.S. Szmoniewski, L’héritage culturel, p. 212, 219, fig. 11. 
5 C.S. Nicolaescu-Plopşor, Notes archéologiques, în „Dacia”, 11–12, 1945–1947, p. 309–311. 
6 Bartłomiej Szymon Szmoniewski, Nowe znalezisko zapinki palczastej typu Pleniţa-Tumiany 

(Werner I D) ze środkowej Dobrudży, în Evropeys’ka arkheologiia I tysiacholittia n.e. Zbirnyk 
naukovykh prats’ na chest’ Liany Vasylivny Vakulenko, ed. Andrii V. Skyba, Sergei A. Gorbanenko, 
Kiev, 2017, p. 181–190.  

7 Bartłomiej Szymon Szmoniewski, Răzvan Petcu, Preliminary Report from the Excavation in 
Baba Cave, Grădina Village, Constanţa County, în „Pontica”, 35, 2008, p. 35–47; Bartłomiej Szymon 
Szmoniewski, Valentina Voina, Pogrebenie tiurkskogo kochevnika, otkrytoe v peshchere Baba v 
srednei Dobrudzhe v Rumynii, în „Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology”, 2011,  
nr. 5, p. 287–298; Valentina Voina, Bartłomiej Szymon Szmoniewski, În umbra Casienilor …, în 
„Lumină lină”, 2, 2011, p. 22–38; iidem, Din nou despre peştera Casian, în „Pontica”, 44, 2011,  
p. 221–238; iidem, Dynamique de l’habitation énéolithique jusqu’au début de la période médiévale 
dans la région Cheile Dobrogei – Valée Casimcea (résultats préliminaires), în Recherches croisées 
en Dobrogea, ed. Jean-Paul Saint Martin, Bucarest, 2013, p. 121–132. 
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Michał Wasiucionek menţiona că imaginea României în Polonia s-a schimbat 
considerabil începând cu 2006 (anul aderării României la Uniunea Europeană). 
Pentru un număr însemnat de polonezi, România este acum o „ţară interesantă” şi 
mulţi s-au mutat permanent la Bucureşti8. Wasiucionek este unul dintre ei. În 
prezent asistent de cercetare la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti, 
se ocupă de istoria Ţării Româneşti şi a Moldovei în secolul al XVII-lea şi de 
relaţiile cu Imperiul Otoman şi cu Uniunea Polono-Lituaniană9. Trăieşte şi lucrează 
acum în Bucureşti, fiind singurul istoric polonez care s-a mutat în România. 
Vorbind fluent limba română, el a explicat în interviul amintit că istoria României 
este prea puţin cunoscută în Polonia10. Are cu siguranţă dreptate, în special în 
privinţa Evului Mediu.  

 
ISTORIA ROMÂNILOR ÎN POLONIA 

 
Cele mai multe lucrări despre istoria României publicate în Polonia privesc 

secolele XIX–XX11. Există, de asemenea, un interes vădit pentru istoriografia 
românească, după cum arată traducerile cărţilor lui Lucian Boia în limba polonă12. 
Relaţiile polono-române figurează la loc de frunte în multe dintre studiile publicate 
în volumele care reunesc rezultatele manifestării Zilele Poloniei, organizată anual 
la Suceava13. Cu toate acestea, majoritatea studiilor respective se ocupă de epoca 
                                                      

8 Michał Wasiucionek, interviu pentru Expat în România, 15 martie 2018, https://www.rri.ro/ 
en_gb/expat_in_romania-2578282, accesat pe 20 iunie 2020. La Cracovia se află chiar un club de 
polonezi filoromâni numit „Kornet Drum Bun” (drumbun.pl, accesat pe 21 iunie 2020). 

9 Cu un masterat de la Universitatea din Varşovia și un doctorat de la European University Institute 
din Florenţa (2016), Michał Wasiucionek este autorul unei cărţi recent publicate, cu titlul The Ottomans 
and Eastern Europe. Borders and Political Patronage in the Early Modern World, London, 2019.  

10 El a adăugat că românii din diasporă ar trebui să aprecieze ceea ce au, anume o identitate 
românească şi cetăţenia românească. „Românii trebuie să aprecieze faptul că sunt români.” 

11 Merită amintită în această privinţă o lucrare dedicată relaţiilor dintre România şi Republica 
Moldova: Kamil Całus, W cieniu historii, Stosunki rumuńsko-mołdawskie, Warszawa, 2015. 

12 Lucian Boia, Rumuni: świadomość, mity, historia, trad. Kazimierz Jurczak, Kraków, 2003; 
idem, Dlaczego Rumunia jest inna?, trad. Joanna Kornas-Warwas, Kraków, 2016. Institutul Cultural 
Român de la Varşovia a organizat în 2008 o conferinţă despre stereotipurile negative din relaţiile polono-
române. Principala chestiune abordată a fost contradicţia dintre abundenţa stereotipurilor negative 
despre români printre polonezi, în timp ce în România, polonezii sunt una dintre cele mai iubite naţiuni 
europene. Zece ani mai târziu, unul dintre organizatorii conferinţei, profesorul Constantin Geambaşu 
(care predă limba şi literatura poloneză la Universitatea din Bucureşti), a primit Premiul Transatlantic 
al Institutului Cărţii din Cracovia, care este decernat pentru promovarea literaturii poloneze în lume. 

13 Vezi comunicările prezentate la simpozionul organizat cu prilejul celei de a XV-a ediţii a 
Zilelor Poloniei (Dni Polskie), care a avut loc în 2013 la Suceava: Wielowiekowe bogactwo polsko-
rumuńskich związków historycznych i kulturowych, ed. Henryk Walczak, Elżbieta Wieruszewska-
Calistru, Stanislava Iachimovschi, Suceava, 2014. Vezi şi Polska i Rumunia: wspólnie, obok, blisko, 
ed. Ilona Czamańska, Helena Krasowska, Henryk Walczak, Constantin Geambaşu, Suceava, 2015. 
Conferinţele organizate la Suceava se axează pe ceea ce a mai rămas din comunitatea poloneză din 
România, oameni care trăiesc încă în trei sate din judeţul Suceava: Poiana Micului, Soloneţu Nou şi Pleşa. 
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modernă şi numai câteva de Evul Mediu de după 140014. Situaţia din Polonia nu se 
deosebeşte cu nimic. În ultimii 30 de ani, au fost publicate în Polonia doar două 
cărţi despre Evul Mediu românesc15. Autoarea, Ilona Czamańska (n. 1951), este 
profesor de istorie şi studii balcanice la Universitatea „Adam Mickiewicz” din 
Poznań, de unde şi-a obţinut atât titlul de doctor în istorie, cât şi abilitarea (1997). 
Ea este totodată şi directorul Departamentului de studii balcanice şi redactorul-şef 
al revistei „Balcanica Posnaniensia”, iar proiectul său actual derulat sub egida 
filialei din Poznań a Comisiei Balcanice a Academiei Poloneze de Ştiinţe este 
intitulat Vlahii în cultura Europei şi a Poloniei: migraţie [s. Fl. C.], sedentarizare, 
moştenire culturală16. 

Titlul acestui proiect ar putea ridica semne de întrebare printre istoricii 
români dacă aceştia ar avea cunoştinţă sau dacă le-ar păsa cel puţin. Este, de fapt, 
vorba despre o anumită concepţie privind etnogeneza românilor, care spune mult 
despre imaginea generală a istoriei etnice din sud-estul Europei pe care o au unii 
istorici poloni. O legătură directă între istoria slavilor şi teritoriul României a fost 
stabilită deja la începutul secolului al XIX-lea de către Joachim Lelewel, cel care 
i-a identificat pe slavi cu geţii descrişi de Herodot şi cu dacii. Lelewel credea că, 
după războiul din 105–106, dacii ar fi fugit de romani peste Carpaţi, spre nord-vest17. 
Drept urmare, dacii ar fi fost strămoşii polonilor, dar în această privinţă ideile lui 
                                                      

14 Krzysztof Nowak, Polsko-rumuńskie konferencje w Suczawie (1999–2017). Kształtowanie 
się ważnego forum polsko-rumuńskiej wymiany myśli naukowej, în „Balcanica Posnaniensia”, 24, 2017, 
p. 171–195, mai ales p. 181–183. 

15 Ilona Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV 
wieku, Poznań, 1996; eadem, Drakula wampir, tyran czy bohater?, Poznań, 2003. Ilona Czamańska a 
publicat, de asemenea, în limba polonă, o traducere a cronicii lui Miron Costin: Latopis ziemi 
Mołdawskiej i inne utwory historyczne, Poznań, 1998. Niciuna dintre aceste cărţi nu a fost recenzată 
în România şi niciun istoric român nu pare a fi la curent cu apariţia lor. 

16 komisjabalkanistyki.pan.poznan.pol/czlonkowie/ilona_czamanska, accesat pe 21 iunie 2020. 
Nu e poate lipsit de importanţă faptul că, între 2010 şi 2015, Ilona Czamańska i-a fost mentor lui 
Michał Wasiucionek la Academia „Artes Liberales”. 

17 Joachim Lelewel, Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski, Poznań, 1853; 
retipărit: Warszawa, 1972, capitolele al VI-lea şi al VII-lea. Lelewel a avut ca sursă de inspiraţie cartea 
lui J. Ch. Gatterer, Abhandlung über die Frage, ob die Russen, Polen und übrigen slavischen Völker 
von den Geten oder Daciern abstammen, Bremen, 1805. Joachim Lelewel a tras această concluzie din 
analiza izvoarelor istorice latine privitoare la războaiele lui Traian cu dacii şi din iconografia Columnei 
lui Traian de la Roma, la care a adăugat însă mărturia cronicii lui Nestor, potrivit căreia slavii ar fi 
venit din sud. În afară de aceasta, Lelewel se sprijinea pe hidronimia din ţările române şi din Bulgaria, 
care, după el, era aceeaşi cu cea din Polonia. Pentru ideile lui Joachim Lelewel, vezi Kazimierz 
Tymieniecki, Joachim Lelewel jako badacz najdawniejszej Słowiańszczyzny, în I Międzynarodowy 
kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa 14–18 IX 1965, ed. Witold Hensel, vol. VII, Wrocław, 
Warszawa, Kraków, 1972, p. 60–64; Henryk Marek Słoczyński, Światlo w dziejarskiej ciemnicy: 
koncepcja dziejów i interpretacja przeszłości Polski Joachima Lelewela, Kraków, 2010, p. 295–360; 
Eduard Mühle, Inventing Slavic Unity or the Use of a Romantic Concept. The Case of Mikhail P. Pogodin 
and Joachim Lelewel, în „Historia Slavorum Occidentis”, 4, 2018, p. 94–118, mai ales p. 101. Pentru 
Lelewel şi Gatterer, vezi Jan Trynkowski, Problemy religii Getów w korespondencji Godfryda Ernesta 
Groddecka i Joachima Lelewela, în „Przegląd Historyczny”, 71, 1980, nr. 2, p. 325–331, mai ales  
p. 327–328. 
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Lelewel nu au avut niciun ecou în rândul istoricilor şi al arheologilor poloni din 
generaţiile care i-au urmat.  

 
ETNOGENEZA ROMÂNEASCĂ ŞI ARHEOLOGII POLONI 

 
Puţin după cel de-al Doilea Război Mondial, când se punea mare accent pe 

istoria slavilor, istoricul român Nicolae Iorga a fost criticat pentru că ar fi acceptat 
perspectiva negativă a lui Jan Peisker despre slavii timpurii şi, pe aceeaşi bază, 
pentru că i-ar fi exclus pe cei din urmă din istoria românilor18. O poziţie similară a 
adoptat şi Witold Hensel atunci când îl critica pe arheologul român Constantin 
Daicoviciu pentru minimalizarea rolului slavilor în etnogeneza românească19. Hensel 
                                                      

18 Tadeusz Gostyński, Zagadnienie Słowian na północ od Dunaju w świetle ostatnich rumuńskich 
prac wykopaliskowych, în „Slavia antiqua”, 4, 1953, p. 440–453. Pentru opiniile lui Iorga referitoare 
la slavii timpurii, vezi Nicolae Iorga, Români şi slavi, în „Revista istorică”, 6, 1920, nr. 10–12, p. 260; 
idem, Époque et caractère de l’établissement des Slaves dans la Péninsule des Balkans, în „Revue 
historique du sud-est européen”, 7, 1930, nr. 1–3, p. 1–17; idem, Entre Slaves et Roumains, în L’art 
byzantin chez les Slaves, ed. Fedor I. Uspenskii, vol. I, Paris, 1930, p. 41–49; idem, Hypothèses slaves 
et avares, în „Revue historique du sud-est européen”, 12, 1933, nr. 1–3, p. 1–2. Pentru perspectiva lui 
Peisker, vezi Jan Peisker, Die älteren Beziehungen der Slawen zu Turkotataren und Germanen und ihre 
sozialgeschichtliche Bedeutung, în „Vierteljahresschrift zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte”, 3, 1905, 
p. 187–360; idem, The Expansion of the Slavs, în The Cambridge Medieval History, ed. H.M. Gwatkin, 
J.P. Whitney, New York, Cambridge, 1926, p. 418–458. Când îl critica aspru pe Peisker, Gostyński se 
folosea de argumentele lui Niederle: Lubor Niederle, Des théories nouvelles de Jean Peisker sur les 
anciens Slaves, în „Revue des études slaves”, 2, 1922, nr. 1–4, p. 19–34. Cu formaţie de istoric al 
artei, Gostyński pare să nu fi fost la curent cu opiniile nefavorabile ale lui Peisker despre români: Jan 
Peisker, Die Abkunft der Rumänen, în „Zeitschrift des historischen Vereines für Steiermark”, 15, 1917, 
nr. 1–4, p. 160–205. Pentru Iorga şi slavii timpurii, vezi Florin Curta, The Changing Image of the 
Early Slavs in the Romanian Historiography, în „Revue des études sud-est européennes”, 32, 1994, 
nr. 1–2, p. 129–142, mai ales p. 132–136. 

19 Witold Hensel, Szkice wczesnodziejowe, część VI. Udział Słowian w uformowaniu się narodu 
rumuńskiego, în „Slavia antiqua”, 12, 1965, p. 35–50, mai ales p. 44–45 cu nota 5. Articolul lui 
Hensel este de fapt o recenzie la Constantin Daicoviciu, Emil Petrovici, Gheorghe Ştefan, La formation 
du people roumain et de sa langue, Bucarest, 1963. Hensel nu ştia, după cât se pare, de ce Daicoviciu 
insista asupra importanţei slavilor timpurii în susţinerea ideii de continuitate românească în Transilvania, 
un punct de vedere exprimat chiar înainte de instaurarea regimului comunist sub tutelă sovietică. Vezi 
Constantin Daicoviciu, Bemerkungen zur Frage der ‘slawischen’ Bodenfunde aus Dazien, în „Anuarul 
Institutului de Studii Clasice”, 4, 1941, p. 180–185; vezi Iurie Stamati, The Slavic Dossier. Medieval 
Archaeology in the Soviet Republic of Moldova: Between State Propaganda and Scholarly Endeavor, 
Leiden, Boston, 2019, p. 167. Cartea publicată în 1963 despre etnogeneza românească este versiunea 
extinsă a „manifestului istoriografic” publicat de aceiaşi autori sub titlul Zur Frage der Entstehung 
der rumänischen Sprache und des rumänischen Volks, în „Nouvelles études d’histoire”, 2, 1960,  
p. 91–134. Vezi şi Constantin Daicoviciu, Emil Petrovici, La formation du peuple roumain et de sa 
langue, în „Nouvelles études d’histoire”, 3, 1965, p. 41–43; Constantin Daicoviciu, Der Ursprung des 
rumänischen Volkes im Lichte der neuesten Forschungen und Ausgrabungen, în „Forschungen zur 
Volks- und Landeskunde”, 10, 1967, nr. 2, p. 5–19; idem, Originea poporului român după cele mai 
noi cercetări, în Unitate şi continuitate în istoria poporului român, ed. Dumitru Berciu, Bucureşti, 
1968, p. 38–91. După cum observa Hensel, ideea potrivit căreia etnogeneza românească se reduce de 
fapt la un amestec de daci, romani şi slavi apare deja la Paul Joseph Schafarik, Slawische Alterthümer, 
vol. I, Leipzig, 1843, p. 32. 
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insista asupra faptului că românii de mai târziu apar în izvoare sub termenul de vlahi, 
un cuvânt de origine slavă. Vlahii care sunt menţionaţi în izvoarele bizantine după 
secolul al X-lea nu pot fi folosiţi drept argument pentru a susţine că etnogeneza 
românească ar fi avut loc la sud de Dunăre. Pentru Hensel, aşadar, teoria continui-
tăţii (şi deci caracterul autohton al românilor din România) era justificată20. Nădejdea 
lui Hensel era că necropola de la Sărata Monteoru, pe care cel care o descoperise, 
Ion Nestor, o atribuise fără ezitare slavilor, va fi într-o bună zi publicată pentru a 
putea lămuri apartenenţa etnică a ceramicii care cu siguranţă nu este slavă21.  

Astfel de idei despre etnogeneza românească au fost împărtăşite şi de Zofia 
Hilczer-Kurnatowska, eleva lui Hensel de la Poznań, care a formulat critici similare 
la adresa elevei lui Nestor, Eugenia Zaharia. În monografia consacrată aşezării 
medievale timpurii de la Dridu, aceasta din urmă ar fi minimalizat contribuţia slavilor 
la etnogeneza românească22. Eugenia Zaharia avusese dreptate când îi acuza pe 
arheologii bulgari că datau cât mai devreme aşa-zisa cultură Dridu (denumită astfel 
după situl arheologic eponim) nu pe baza unor criterii arheologice, ci pornind de la 
prezumţia că, întrucât Dridu ar fi fost cultura Primului Ţarat Bulgar, începuturile ei 
ar trebui plasate cam în aceeaşi epocă, adică spre sfârşitul secolului al VII-lea23. Cu 
toate acestea, Zaharia greşea la rândul ei atunci când încerca să restrângă începutul 
culturii Dridu la a doua jumătate a secolului al X-lea. Atribuirea acestei culturi 
exclusiv românilor ar fi fost contrazisă chiar de propria-i afirmaţie potrivit căreia 
Dridu ar fi o variantă a culturii bizantine24. Este ciudat că Hilczer-Kurnatowska nu 
                                                      

20 W. Hensel, op. cit., p. 40, 50. Hensel îl critică totuşi pe Daicoviciu pentru modul subiectiv în 
care a tratat izvoarele scrise şi pentru faptul că nu a luat în seamă argumentele demografice. La un 
nivel de discuţie general, potrivit lui Hensel (ibidem, p. 43), Daicoviciu s-ar face vinovat de o 
concepţie simplistă privitoare la relaţia dintre culturile arheologice şi grupurile etnice şi de faptul că, 
în mod vădit, nu ar avea habar de realizările arheologiei sovietice, mai cu seamă de articolul lui Petr 
N. Tret’iakov, Etnogeneticheski process i arkheologiia, în „Sovetskaia Arkheologiia”, 1962, nr. 4,  
p. 3–16. La rândul ei, concepţia lui W. Hensel despre etnicitate rezultă din speranţa că în curând 
„analiza chimică a oaselor (umane)” (adică ceea ce am numi astăzi antropologie moleculară) va 
elucida problema etnogenezei româneşti (W. Hensel, op. cit., p. 45). 

21 W. Hensel, op. cit., p. 44, unde îl citează pe Ion Nestor, La nécropole slave d’époque 
ancienne de Sărata Monteoru, în „Dacia”, 1, 1957, p. 289–295, aici p. 289. Rezultatele săpăturilor lui 
Nestor de la Sărata Monteoru nu au fost publicate nici până în ziua de astăzi. 

22 Zofia Hilczerówna, Le problème de la civilisation de Dridu, în „Slavia antiqua”, 17, 1970,  
p. 161–171, aici p. 168. Articolul este de fapt o recenzie la Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. 
Contribuţii la arheologia şi istoria perioadei de formare a poporului român, Bucureşti, 1967. 
Hilczer-Kurnatowska s-a întors zece ani mai târziu la această chestiune, abordând-o dintr-o cu totul 
altă perspectivă: Zofia Kurnatowska, Rola strefy naddunajskiej w formowaniu się kultury słowiańskiej 
VIII–IX wieku, în Sborník referátů ze sympozia ‛Slované 6.–10. století’, Břeclav-Pohansko, 1978, ed. 
Bořivoj Dostál, Jana Vignatiová, Brno, 1980, p. 155–167. 

23 Z. Hilczerówna, Le problème, p. 164. Ceea ce arheoloaga poloneză avea în minte atunci 
când scria aceste rânduri era de fapt o idee foarte recentă la acea dată: Ivan Bozhilov, Kulturata Dridu 
i părvoto bălgarsko carstvo, în „Istoricheski pregled”, 26, 1970, nr. 4, p. 115–125. 

24 Z. Hilczerówna, Le problème, p. 166–168. Zaharia a reprodus asemenea afirmaţii contradictorii 
în lucrările ei ulterioare, precum Cîteva observaţii despre arheologia şi istoria sec. VIII–XI pe teritoriul 
RSR, în „Aluta”, 1, 1969, p. 115–130; eadem, Données sur l’archéologie des IVe–XIe siècles sur le territoire 
de la Roumanie. La culture Bratei et la culture Dridu, în „Dacia”, 15, 1971, p. 265–287; eadem, Cultura 
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pare a fi ştiut la vremea aceea de punctul de vedere alternativ exprimat de nenumă-
rate ori, încă de la sfârşitul anilor 1950, de către Maria Comşa. Comşa susţinea că 
propriile ei săpături de la Bucov, lângă Ploieşti, ar fi scos la lumină adevărata 
cultură a românilor din Evul Mediu timpuriu. În replică la conceptul culturii Dridu 
avansat de Ion Nestor şi de eleva sa, Eugenia Zaharia, Comşa s-a folosit de termenul 
„balcano-danubiană” pentru cultura arheologică a Primului Ţarat Bulgar, pe care a 
atribuit-o deopotrivă bulgarilor şi românilor, precum şi altor grupuri etnice25. Faptul 
că Hilczer-Kurnatowska a trecut cu vederea contribuţiile Mariei Comşa la chestiunea 
etnogenezei româneşti ridică întrebarea dacă nu cumva arheologii poloni au preferat, 
poate la sfatul lui Witold Hensel, să adopte interpretarea istorică a lui Ion Nestor26. 

 

ILONA CZAMAŃSKA 
 
Indiferent de cum ar sta lucrurile, însă, este demn de remarcat cât de bine 

erau informaţi, în general, arheologii poloni din anii 1960–1970 cu privire la 
dezbaterile din arheologia românească. Ei au rămas conectaţi la aceste evoluţii şi 
după căderea regimului comunist, după cum arată publicarea în revista „Slavia 
antiqua” a unei bibliografii comentate despre arheologia perioadei medievale timpurii 
în România între anii 1994 şi 199927. Întrucât „Slavia antiqua” a fost editată, începând 
                                                      
Dridu şi problemele arheologiei şi ale istoriei secolelor VIII–XI, în „Carpica”, 14, 1982, p. 87–91. 
Pentru interpretarea strident naţionalistă a izvoarelor arheologice, vezi şi articolul ei, Les Roumains, 
synthèse de leurs glorieux ancêtres, în „Roumanie. Pages d’histoire”, 5, 1980, nr. 1, p. 210–223. 

25 Maria Comşa, Cu privire la evoluţia culturii balcano-dunărene în sec. IX–XI (studiu preliminar), 
în „Studii şi cercetări de istorie veche”, 14, 1963, nr. 1, p. 107–122; eadem, La civilisation balkano-
danubienne (IXe–XIe siècles) sur le territoire de la RP Roumanie (origine, évolution et appartenance 
ethnique), în „Dacia”, 7, 1963, p. 413–438; eadem, Sur l’origine et l’évolution de la civilisation de la 
population romane et ensuite protoroumaine aux VIe–Xe siècles sur le territoire de la Roumanie, în 
„Dacia”, 12, 1968, p. 355–380. Mult mai prolifică decât Eugenia Zaharia, Maria Comşa a fost unul 
dintre arheologii de frunte ai anilor 1960. Este autoarea unui raport „oficial” despre dezbaterile dintre 
arheologii români şi bulgari în privinţa culturii Dridu. Vezi Maria Comşa, Otchet o rabotakh rumyno-
bolgarskogo seminara, sostoiavshegosia mezhdu 12 i 15 noiabria 1962 g., în „Dacia”, 8, 1964,  
p. 415–418. Pentru contextul politic al discuţiilor, vezi Alexandru Madgearu, The Dridu Culture and 
the Changing Position of Romania among the Communist States, în „Archaeologia Bulgarica”, 11, 
2007, nr. 2, p. 51–59. Hilczer-Kurnatowska ar fi trebuit să ştie că singurul arheolog român din anii 
1960 care nu a negat niciodată rolul slavilor timpurii în etnogeneza românească era Maria Comşa. 
Vezi, de exemplu, articolul ei, Slaves et autochtones sur le territoire de la RP Roumaine aux VI-e et 
VII-e siècles d.n.è., în Atti del VI Congresso internazionale delle scienze preistoriche e protoistoriche, 
ed. Massimo Pallotino, Luigi Cardini, vol. II, Firenze, 1965, p. 162–166. 

26 Pentru conflictul dintre Ion Nestor şi Maria Comşa, vezi I. Stamati, op. cit., p. 170–176; 
Florin Curta, Iurie Stamati, Women Archaeologists Under Communism. Breaking the Glass Ceiling, 
Cham, în curs de apariție. 

27 Halina Gajewska, Materiały do bibliografii archeologii wczesnośredniowiecznej w Rumunii 
za lata 1994–1999, în „Slavia antiqua”, 41, 2000, p. 225–230. Specialistă în arheologie clasică, Gajewska 
a lucrat pe fortificaţiile romane din Dobrogea: eadem, Topographie des fortifications romaines en 
Dobroudja, Wrocław, 1974. Vezi de asemenea eadem, Zabytki paleochrześcijańskie z obszaru rzymskiej 
Dacji III–V w.n.e., în „Archeologia Polski”, 37, 1992, nr. 1–2, p. 12–35; eadem, Miasta nad Dolnym 
Dunajem, în Topografia świata wczesnochrześcijańskiego. Między starożytnością a średniowieczem, 
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cu 1948, de către Societatea Prietenilor Ştiinţei din Poznań (Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk), secţiunea pentru istorie şi ştiinţe sociale şi de Institutul de Arheologie 
al Universităţii „Adam Mickiewicz” din acelaşi oraş, interesul pentru arheologia 
românească trebuie să se fi difuzat rapid în rândul istoricilor de la aceeaşi instituţie 
de învăţământ superior. Acesta este, într-adevăr, contextul în care Ilona Czamańska 
şi-a prezentat pentru prima dată punctul de vedere despre etnogeneza românească.  

Într-un studiu care a apărut în „Balcanica Posnaniensia”, revista Institutului 
de Istorie al Universităţii „Adam Mickiewicz”, Czamańska îl cita pe Victor Spinei, 
pe care îl consideră, se pare, o autoritate în materie de istorie medievală timpurie şi 
arheologie a Moldovei28. Însă cu greu s-ar putea găsi în lucrările acestuia idei 
potrivit cărora colonizarea slavilor ar fi început în secolul al VI-lea, Moldova ar fi 
aparţinut khaganatului khazar în secolul al VII-lea sau legendarul Etelköz, asociat 
cu etnogeneza şi migraţia maghiarilor, s-ar fi aflat între Nistru şi Siret29. La fel de 
străină de înţelegerea istoriei românilor de către Victor Spinei este şi ideea că 
„vlahii” (Wołochów, potrivit modului în care îi numeşte Czamańska30) ar fi venit 
din Bulgaria, unde sunt menţionaţi de izvoarele bizantine la sfârşitul secolului al 
XII-lea31. În acest caz, se poate recunoaşte cu uşurinţă argumentul lui Hensel 
despre vlahii menţionaţi pentru prima dată de izvoarele bizantine, la o dată, însă, 
                                                      
ed. B. Iwaszkiewicz Wronikowska, D. Próchniak, Lublin, 2001, p. 79–112; eadem, Biskupstwo w 
Tomis i jego rola w kształtowaniu miast późnoantycznej Scytii Mnieszej, în Sympozja Kazimierskie 
poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, ed. B. Iwaszkiewicz 
Wronikowska, vol. III, Lublin, 2002, p. 109–120. Interesul pe care îl poartă arheologiei dobrogene s-a 
extins însă şi asupra perioadei medievale timpurii: eadem, Skalne kaplice, galerie i groby z X/XI w. w 
Besarabii, Dobrudża, în Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, ed. Marek Dulinicz, 
Lublin, Warszawa, 2003, p. 189–195.  

28 Ilona Czamańska, Skład etniczny Mołdawii i Wołoszczyzny w średniowieczu, în „Balcanica 
Posnaniensia”, 11–12, 2001, p. 53–62, aici p. 53, cu citate din Victor Spinei, Moldova în secolele XI–
XIV, Bucureşti, 1982; idem, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în secolele X–XIII. 
Români şi turanici, Iaşi, 1985. Ea citează de asemenea din Georgii B. Fedorov, L.L. Polevoi, 
Arkheologiia Rumynii, Moskva, 1973. 

29 I. Czamańska, Skład etniczny, p. 53. În anii 1980, epoca de aur a comunismului naţionalist al 
lui Ceauşescu, ideea potrivit căreia slavii timpurii ar fi colonizat vreo parte a teritoriului României era 
respinsă cu hotărâre. Vezi Florin Curta, The Changing Image of the Early Slavs in the Rumanian 
Historiography and Archaeological Literature. A Critical Survey, în „Südost-Forschungen”, 53, 
1994, p. 225–310, aici p. 249–250. Pentru o critică a teoriilor privitoare la expansiunea khazarilor la 
vest de Nistru vezi Ion Tentiuc, Pax Chazarica i regiony k vostoku ot Karpat v VIII–X vekakh, în 
Mezhdunarodnye otnosheniia v basseine Chernogo Moria v drevnosti i srednie veka. Materialy XII 
Mezhdunarodnoi nauchnoi konferencii (26–31 maia 2007), ed. V.P. Kopylov, Rostov-na-Donu, 1999, 
p. 98–101; Martin Bodinger, Les Khazares, ont-ils habité le territoire roumain?, în „Studia et acta 
historiae Iudeorum Romaniae”, 9, 2005, p. 359–365. Pentru Etelköz, vezi Ferenc Makk, Etelköz et la 
Mésopotamie de l’Occident, în Cirill és Metód pédáját követve … Tanulmányok H. Tóth Imre 70. 
születésnapjára, ed. Károly Bibok, István Ferincz, Mihály Kocsis, Szeged, 2002, p. 273–281; Oleksyi 
V. Komar, Drevnie mad’ary Etel’keza: perspektivy issledovanii, în Madiary v seredn’omu 
Podniprov’i, ed. Petro P. Tolochko, Kiev, 2011, p. 21–78. 

30 În polonă nu există distincţie clară între Wołosi şi Wołochów, ambii termeni desemnându-i 
pe vlahi. 

31 I. Czamańska, Skład etniczny, p. 57. 
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mai timpurie decât cea indicată de Czamańska. Această iuţeală de condei nu constituie, 
în niciun caz, un accident. La puţin timp după obţinerea abilitării, Czamańska a 
început să îşi deplaseze interesul de la principatele Ţării Româneşti şi Moldovei 
către vlahii balcanici. În acest fel, ea s-a familiarizat nu numai cu prezentarea 
revoltei vlahilor lui Petru şi Asan la Niketas Choniates, dar şi cu argumentul 
istoriografiei maghiare, care, de la sfârşitul secolului al XIX-lea, susţine că românii 
sunt descendenţi ai vlahilor refugiaţi din Bulgaria32. 

De unde provin asemenea idei? Desigur, o migraţie târzie a vlahilor către 
ţinuturile nord-dunărene din România de azi este menţionată într-un articol din 
Dicţionarul antichităţilor slave, dar Czamańska nu s-a folosit de această lucrare33. 
În schimb, argumentele sale provin de la arheologul german Uwe Fiedler, care 
tocmai publicase un articol în polonă despre originile vlahilor şi ale românilor. 
Fiedler se referă explicit la revolta vlahilor din 1185 şi la migraţia ulterioară spre 
teritoriile de la nordul Dunării34.  

Ilona Czamańska a avut în următorii ani ocazia să îşi modifice şi să îşi 
nuanţeze ideile despre etnogeneza românească. Prilejul a fost oferit de o conferinţă 
despre migraţie în istorie organizată în luna mai a anului 2003 la Collegium Maius 
din Cracovia prin colaborarea dintre Institutul de Istorie al Universităţii Jagiellone 
şi Universitatea „Adam Mickiewicz”. Conferinţa a avut loc într-o atmosferă intelec-
tuală marcată de controversa în jurul originii slavilor, care a încins spiritele şi a 
generat atacuri la persoană. Dezbaterea dintre autohtonişti (cei care susţineau etnoge-
neza „locală” pe teritoriul de azi al Poloniei) şi migraţionişti (care pledau în favoarea 
sosirii slavilor de pe teritoriul de azi al Ucrainei) a reprezentat o confruntare între 
două tabere afiliate unor instituţii de învăţământ superior din Polonia – Universitatea 
„Adam Mickiewicz” din Poznań şi, respectiv, Universitatea Jagiellonă din Cracovia. 
                                                      

32 Pentru Choniates şi revolta vlahilor din 1185, vezi Alexandru Madgearu, The Asanids. The 
Political and Military History of the Second Bulgarian Empire (1185–1280), Leiden, Boston, 2016,  
p. 35–83. Pentru imaginea vlahilor la Choniates vezi Florin Curta, Constantinople and the Echo 
Chamber: The Vlachs in the French Crusade Chronicles, în „Medieval Encounters”, 22, 2016, p. 
427–462, aici p. 442–445. Pentru interpretarea acestor evenimente de către istoricii maghiari, vezi 
Jenő Darkó, Die Übersiedlung der Walachen vom Süden nach Norden der Donau, în „Izvestiia na 
Bălgarskoto istorichesko druzhestvo”, 17, 1940, p. 173–180; Jenő Darkó, Hungaro-byzantino-vlachica. 
Adalékok a XIII. századi magyar-bizánci kapcsolatok tőrténetéhez kűllőnős tekintettel a romanság 
balkani és erdelyi migrációjára, în „Arany János Múzeum Közleményei”, 11, 2008, p. 351–386; 
Attila Zsoldos, Hongria als segles XII i XII, în Princeses de terres llunyanes. Catalunya i Hongria a 
l’edat mitjana, ed. Ferenc Makk, Marina Miquel, Ramon Sarobe, Csaba Tóth, Barcelona, Budapest, 
2009, p. 145–163. 

33 Wincenty Swoboda, Wołosi, în Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys 
kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, vol. 6/2, ed. Gerard Labuda, Zdzisław 
Stieber, Wrocław, Warszawa, Kraków, 1977, p. 577–578, aici p. 578.  

34 Uwe Fiedler, Pochodzenie ludności romańskiej (Wołochów i Rumunów) na Półwyspie 
Bałkańskim. Głos w dyskusji, în „Acta archaeologica Carpathica”, 34, 1997, p. 119–133, mai ales  
p. 125–126, 130. Fiedler nu este însă citat în articolul Ilonei Czamańska. Deşi citează cartea lui 
Fedorov şi a lui Rikman despre arheologia românească, argumentele ei nu sunt de găsit acolo. În 
istoriografia Republicii Moldova, imigraţia vlahilor e datată fie mai devreme, fie mai târziu de secolul 
al XII-lea (I. Stamati, op. cit., p. 192–193). 
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Poznań era reduta autohtoniştilor, în cea mai mare parte lingvişti şi istorici, în timp ce 
cei afiliaţi Cracoviei erau în măsură covârşitoare arheologi (şi totodată discipoli ai lui 
Kazimierz Godłowski)35. La conferinţa din mai 2003, arheologul Michał Parczewski 
din Cracovia a prezentat un bilanţ al cercetărilor privitoare la etnogeneza slavilor şi 
la „marea migraţie a slavilor”36. Ilona Czamańska, deşi provenea de la Poznań, a vorbit 
tot despre migraţie – însă nu a slavilor, ci a vlahilor37. Comunicarea ei avansa ideea 
că cea mai veche sursă care îi menţionează pe vlahi ar fi lucrarea împăratului 
Constantin Porfirogenetul De administrando imperio, dar Czamańska a confundat 
Dalmaţia cu Tesalia şi pe Romani cu vlahii38. Faptul că vlahii nu erau originari din 
ţinuturile nord-dunărene ar rezulta (potrivit Ilonei Czamańska) din menţiunea 
                                                      

35 Pentru dezbatere, vezi Paul M. Barford, Crisis in the Shadows: Recent Polish Polemic on the 
Origin of the Slavs, în „Slavia antiqua”, 44, 2003, p. 121–155. Vezi şi Wojciech Szymański, Trudne 
problemy w poznawaniu starszych faz wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, în Archeologia 
i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Materiały z konferencji Dorobek polskiej archeologii i 
prahistorii ostatniego półwiecza w Puszczykowie koło Poznania, 27–30 października 1997 r., ed. 
Michał Kobusiewicz, Stanisław Kurnatowski, Poznań, 2000, p. 353–377; Andrzej Kokowski, 
Etnogeneza Słowian. Rzeczywistość badawcza, emocje, odbiór społeczny, în Cień Światowita, czyli 
pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, ed. Andrzej Kokowski, Lublin, 2002, p. 87–170; 
Przemysław Urbańczyk, Polski węzeł Słowiański, în Nie-Słowianie a początkach Słowian, ed. 
Przemysław Urbańczyk, Poznań, Warszawa, 2006, p. 133–153, 172–175. Pentru autohtoni şi alogeni, 
vezi Adam Mesiarkin, Prehľad pohľadov na etnogenézu Slovanov: hľadanie pravlasti jazykovedou a 
archeológiou, în „Historia nova”, 2, 2011, nr. 2, p. 9–27, aici p. 17, 20; Sylwia Jędrzejewska, 
Początki wczesnośredniowiecznej kultury Słowian i problem ich praojczyzny w polskich badaniach 
archeologicznych. Rys historyczny, în Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej 
Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego, ed. Barbara 
Chudzińska, Michał Wojenka, Marcin Wołoszyn, Kraków, Rzeszów, 2016, p. 25–40, aici p. 26–28, 
29–34; Ryszard Grzesik, Etnogenez slavian v pol’skoi istoriograficheskoi refleksii XX–XXI vv., în 
„Studia Slavica et Balcanica Petropolitana”, 2017, nr. 2, p. 107–121, aici p. 110, 112–113, 115. 
Pentru o trecere în revistă a argumentelor autohtoniste, vezi Tadeusz Makiewicz, W sprawie aktualnego 
stanu badań nad problemem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem 
w Polsce. Punkt widzenia autochtonisty, în „Slavia antiqua”, 46, 2005, p. 9–38; Bartłomiej Szymon 
Szmoniewski, Ethnogenesis of Slavs Viewed from Polish Perspective – an Overview, în „Soka University. 
Bulletin of Russian and Slavic Studies”, 12, 2020, p. 23–43. Poziţia migraţionistă s-a consolidat în 
dezbaterile de la începutul anilor 2000, mai ales cu prilejul altor trei conferinţe organizate în 2000 la 
Varşovia şi Poznań şi în 2001 la Cracovia. Emoţiile aprinse şi confruntările acerbe din timpul acestor 
dezbateri nu pot fi înţelese în afara cadrului politic general marcat de lungile negocieri pentru 
aderarea Poloniei la Uniunea Europeană (eveniment care a avut loc oficial în 2004). 

36 Michał Parczewski, Współczesne poglądy w sprawie etnogenezy Słowian oraz wielkiej 
wędrówki Słowian, în Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu, ed. Maciej Salamon, 
Jerzy Strzelczyk, Kraków, 2004, p. 221–230.  

37 Ilona Czamańska, Problem pochodzenia Wołochów, în Wedrówka i etnogeneza w 
starożytności i średniowieczu, ed. Maciej Salamon, Jerzy Strzelczyk, Kraków, 2004, p. 327–335.  

38 Ibidem, p. 328. Paragraful cu pricina se găseşte în Constantine Porphyrogenitus, De admi-
nistrando imperio, ed. Gyula Moravcsik, trad. Romilly James Heald Jenkins, Washington, 1969, § 29, 
p. 123. Czamańska reproduce aceeaşi greşeală în articolul său The Vlachs – Several Research Problems, 
în „Balcanica Posnaniensia”, 22, 2015, nr. 1, p. 7–16, mai ales p. 10: Constantin Porfirogenetul, spune 
ea, „wrote about people who used the Latin language and lived in Tesalia, who, according to him, 
came from Italy and were settled in Tesalia during the Diocletian [sic!] reign.” 
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cronicii lui Nestor conform căreia vlahii ar fi venit după slavi în teritoriile de la 
Dunăre39. Vlahii erau nomazi depinzând aproape exclusiv de o economie pastorală, 
de vreme ce Anonymus îi numeşte „păstorii romanilor”40. În comunicarea sa, cercetă-
toarea poloneză rezuma corect teoria lui Robert Roesler despre migraţia românilor 
din Balcani spre Transilvania, precum şi reacţia autohtonistă (în variantă românească) 
la aceasta41. În opinia sa, atât adepţii teoriei continuităţii, cât şi cei ai celei imigra-
ţioniste au fost influenţaţi de studiile lui Konstantin Jireček despre vlahi bazate pe 
izvoare din arhiva Dubrovnikului42. Asemenea Zofiei Hilczer-Kurnatowska, Czamańska 
observa corect că adepţii teoriei continuităţii se bazează foarte mult pe dovezi 
arheologice, mai cu seamă pe cultura Dridu43. Istoricul polonez se îndoia că durata 
scurtă a stăpânirii romane în Dacia ar fi putut duce la o romanizare intensă şi 
eficace. Pe de altă parte, potrivit punctului său de vedere, nicio informaţie despre 
valahi (români) nu este de găsit în izvoarele bizantine de dinainte de secolul al X-lea. 
Greu de explicat (după Czamańska) ar fi absenţa oricărei menţiuni despre populaţia 
în cauză în Getica lui Iordanes, lucrare care „descrie cu acurateţe situaţia etnică de 
la nordul Dunării în secolul al VI-lea”44. Pe de altă parte, dacă populaţia vorbitoare 
                                                      

39 I. Czamańska, Problem, p. 328; Russian Primary Chronicle, trad. Samuel Hazzard, Olgerd 
P. Sherbowitz-Wetzor, Cambridge, Mass., 1953, p. 53: „For when the Vlakhs attacked the Danubian 
Slavs, settled among them, and did them violence, the latter came and made their homes by the Vistula, 
and were then called Lyakhs …” Acest pasaj este chiar cel care i-a inspirat lui Lelewel interpretarea 
istoriei timpurii a slavilor.  

40 I. Czamańska, Problem, p. 329; Gesta Hungarorum, ed. şi trad. Martin Rady, László Veszprémy, 
János M. Bak, Budapest, New York, 2010, § 9, p. 26 (latină), 27 (engleză).  

41 I. Czamańska, Problem, p. 332. Pentru ideile lui Roesler, vezi Robert Roesler, Romänische 
Studien. Untersuchungen zur älteren Geschichte Romäniens, Leipzig, 1871. I. Czamańska, Problem, 
p. 333 cu nota 41, unde Lucian Boia este lăudat pentru demontarea miturilor istoriografice. Ea recomandă 
învăţaţilor să acorde mai multă atenţie specialiştilor sovietici Gennadii Litavrin şi Vladimir Koroliuk 
(ibidem, p. 334 cu nota 42). Vezi Gennadii G. Litavrin, Vlakhi vizantiiskikh istochnikov X–XIII vv., în 
Iugo-Vostochnaia Evropa v srednie veka. Sbornik statei, ed. Ia. S. Grosul, vol. I, Kishinev, 1972,  
p. 100–103 [retipărit în Gennadii G. Litavrin, Vizantiia i slaviane (sbornik statei), Sankt Petersburg, 
1999, p. 130–166]; Vladimir D. Koroliuk, Slaviane, vlakhi, rimliane i rimskie pastukhi vengerskogo 
Anonima, în Iugo-vostochnaia Evropa, ed. Ia. S. Grosul, vol. I, p. 139–158. În timp ce articolul lui 
Koroliuk este despre Anonymus, cel al lui Litavrin nu are nimic de a face cu teritoriile de la nord de 
Dunăre aflate astăzi în graniţele României. Cu toate acestea, I. Czamańska, Problem, p. 334 cu nota 
42, observă de asemenea că în istoriografia Republicii Moldova s-au manifestat tendinţe clare de 
supraestimare a rolului slavilor cu scopul de a fundamenta ideea potrivit căreia moldovenii ar fi 
deosebiţi de români. 

42 I. Czamańska, Problem, p. 332; Konstantin Jireček, Die Wlachen und Maurowlachen in den 
Denkmälern von Ragusa, Prag, 1879–1880. Czamańska credea că roadele cercetărilor lui Jireček l-ar 
fi convins pe istoricul român Dimitrie Onciul să adopte poziţia sa „admigraţionistă”. 

43 I. Czamańska, Problem, p. 333 cu nota 38, unde atât Hilczer-Kurnatowska, cât şi Wincenty 
Swoboda sunt menţionaţi pentru rezervele lor faţă de teoria românească a continuităţii.  

44 Ibidem, p. 334. Ca majoritatea istoricilor şi a arheologilor poloni de la vremea respectivă, 
Czamańska lua de bună mărturia lui Iordanes, fără a avea habar, după cât se pare, de literatura care se 
acumulase între timp cu privire la construcţia literară a Geticii. Vezi, de exemplu, Walter Goffart, The 
Narrators of Barbarian History (A.D. 550–800). Jordanes, Gregory of Tours, Bede, and Paul the Deacon, 
Princeton, 1988; Florin Curta, Hiding behind a Piece of Tapestry: Jordanes and the Slavic Venethi, în 
„Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, 47, 1999, p. 321–340. 
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a unei limbi romanice ar fi rămas izolată în regiunea nord-dunăreană (după retragerea 
armatei şi a administraţiei romane în 271–273) ar fi greu de explicat de ce româna 
este mai apropiată de dialectele din Italia de Sud, iar nu de cele din nord45. Sunt, de 
asemenea, greu de explicat asemănările dintre albaneză şi română, care, potrivit 
cercetătoarei poloneze, ar fi nu numai lexicale, ci şi gramaticale46.  

În ciuda acestor concluzii, Czamańska nu a sprijinit nici teoria imigraţionistă. 
În opinia sa, dacă etnogeneza românească s-ar fi produs în Balcani, absenţa oricărei 
informaţii despre vlahi până în secolul al X-lea ar fi încă şi mai tulburătoare. În 
plus, se presupune că romanizarea s-a produs mai rapid şi mai eficient în centrele 
urbane, în timp ce vlahii apar de la bun început drept o populaţie pastorală47. Dacă 
românii ar fi migrat din teritoriile centrale şi sudice ale Balcanilor, cum s-ar putea 
explica terminologia creştină de origine latină care sugerează o convertire sau o 
adoptare a creştinismului la sfârşitul Antichităţii? Nu există în zonele balcanice 
amintite semne ale creştinismului ca religie organizată în Evul Mediu timpuriu. Mai 
mult, dacă ar fi adoptat creştinismul în perioada respectivă, românii ar fi folosit un 
vocabular creştin de origine slavă. În plus, dacă populaţia românească ar fi venit 
din Balcani ar fi existat multe împrumuturi din greaca medievală. Czamańska a 
rămas aşadar nedecisă: etnogeneza românească rămâne o problemă deschisă48. 
Aparent nimic nu s-a schimbat din zilele lui Gheorghe Brătianu. S-ar putea spune 
că ne-am întors de unde am pornit: românii ca o enigmă şi un miracol al istoriei49. 

Cu toate acestea, perspectiva Ilonei Czamańska a evoluat. Peste mai mult de 
un deceniu de la conferinţa de la Cracovia, domnia sa îi descria pe vlahi drept 
„nomazi, în permanentă migraţie, fără a se aşeza definitiv într-un loc”. Potrivit noii 
ei concepţii, vlahii s-ar fi împrăştiat nu numai pretutindeni în Balcani şi în Carpaţi, 
ci „probabil” şi în Caucaz, în insulele din Adriatica şi poate în întreaga regiune a 
Mediteranei50. Prezenţa lor în sudul Poloniei şi în regiunea subcarpatică a Ucrainei 
                                                      

45 I. Czamańska, Problem, p. 334. Argumentul este, desigur, irelevant, având în vedere că 
dialectele vlahe din Balcani sunt, de asemenea, mai apropiate de dialecte din sudul Italiei, decât de 
cele din nordul acesteia. Şi mai bizară este cealaltă afirmaţie a lui Czamańska, potrivit căreia 
particulele „al” şi „a” folosite ca articol posesiv genitival în limba română au apărut ca urmare a 
influenţei arabe asupra limbilor romanice. O altă gafă lingvistică este ideea că numele maghiar Erdély 
derivă din numele românesc Ardeal (ibidem, p. 335). 

46 Nu este limpede ce anume vrea Czamańska să spună prin „asemănări gramaticale”, dar 
domnia sa leagă imediat aceste observaţii lingvistice de o alta: în Zakonik-ul lui Stefan Dušan, Vlasi şi 
Arbanaši sunt trataţi laolaltă ca una şi aceeaşi categorie socială. Incongruenţa teoretică a acestui mod 
de gândire se observă de la sine.  

47 I. Czamańska, Problem, p. 335. 
48 Ibidem. 
49 Gheorghe Brătianu, Une énigme et un miracle historique: le peuple roumain, Bucarest, 

1937. Nu există niciun indiciu că I. Czamańska ar avea cunoştinţă de cartea lui Brătianu. 
50 I. Czamańska The Vlachs, p. 14. Chestiunea prezenţei vlahe la nord de Carpaţi, în sudul Poloniei 

de astăzi (regiunea Zakopane), i-a captivat de mult pe istoricii polonezi, mai ales pe cei cu preocupări 
de drept medieval (ius Valachorum). Vezi Tadeusz Sulimirski, Trakowie w północnych Karpatach i 
problem pochodzenia Wołochów, în „Acta archaeologica Carpathica”, 14, 1974, p. 79–105; Jerzy Nalepa, 
Łemkowie, Wołosi i Biali Chorwaci. Uwagi dotyczące kwestii genezy osadnictwa ruskiego na polskim 
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pune problema momentului în care vlahii balcanici au migrat în teritoriile nord-dună-
rene. Potrivit Ilonei Czamańska, nu se ştie nimic despre data colonizării de către 
vlahi a Câmpiei Române din sudul României de astăzi, dar în secolul al XIII-lea 
procesul era, fără îndoială, terminat51. Nu este menţionată nicio dovadă pentru această 
reconstrucţie a istoriei medievale a ţinuturilor româneşti, dar Czamańska susţine 
idei care ar fi uşor de recunoscut de către Georgi Fedorov şi alţi arheologi şi istorici 
ai Republicii (Sovietice) Moldova, autori pe care, de altfel, tot ea i-a criticat în 
dezbaterea din 2003 de la Cracovia. Cercetătoarea este convinsă acum că Moldova 
ar fi fost dens populată de slavi înainte de sosirea vlahilor52. Conştientă de descrierea 
anterioară a vlahilor ca păstori şi nomazi, Czamańska este de părere că o colonizare 
a Ţării Româneşti, a Moldovei şi (mai târziu) a Transilvaniei a fost asociată cu o 
trecere treptată de la păstorit la cultivarea pământului, precum şi la o viaţă urbană53. 
Rămâne un mister motivul pentru care, în teritoriile româneşti, vlahii au trecut de la 
economia pastorală la agricultură şi au început să construiască oraşe, dar nu au 
făcut nicăieri altundeva acest lucru, nici în „întreaga regiune a Mediteranei”, nici 
printr-alte părţi ale Europei Central-Răsăritene, unde se presupune că au migrat. 
Czamańska nu are timp să răspundă la aceste întrebări dificile. Se mulţumeşte să 
noteze rapid, împotriva tuturor dovezilor existente, că limba română ar fi pătruns în 
Transilvania mai târziu decât în celelalte teritorii româneşti54.  

De ce şi-a abandonat Czamańska punctul de vedere neutru şi nedecis din 
2003 şi a început să sprijine teoria imigraţionistă? Cum poate fi explicată ideea sa 
că istoria românească este legată indisolubil de Balcani? O parte a răspunsului, mi 
se pare, ţine de mutarea interesului cercetărilor sale de la principatele medievale ale 
Moldovei şi Ţării Româneşti la comunităţile vlahilor din Balcani. Poziţia sa nu este 
singulară în Polonia. Întregul volum din „Res historica” în care articolul său este 
publicat este dedicat vlahilor (aromânilor), iar alte contribuţii reflectă o agendă simi-
lară. De exemplu, pentru Ryszard Grzesik, menţionarea vlahilor (Blaci) în Gesta 
Hungarorum trebuie înţeleasă drept indiciu că, pentru Anonymus, aceştia s-ar fi 
aşezat în Transilvania înainte ca el să îşi scrie opera, adică în primele decenii ale 
secolului al XII-lea. Grzesik consideră că altminteri Anonymus nu ar fi luat act de 
prezenţa vlahilor în Transilvania ca autohtoni la vremea cuceririi maghiare55. 
Cucerirea, însă, s-a produs înainte de secolul al XII-lea şi nu este deloc limpede 
cum a ajuns Grzesik la concluzia unei migraţii a vlahilor în Transilvania la începutul 

                                                      
podkarpaciu, în „Acta archaeologica Carpathica”, 34, 1997–1998, p. 135–177; Grzegorz Jawor, 
Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi w późnym średniowiczu, Lublin, 2004.  

51 Ilona Czamańska, Vlachs and Slavs in the Middle Ages and Modern Era, în „Res historica”, 
41, 2016, p. 11–24, aici p. 14.  

52 Ibidem, p. 15. Pentru ideile istoricilor şi arheologilor sovietici, vezi I. Stamati, op. cit.,  
p. 203–206. 

53 I. Czamańska, Vlachs and Slavs, p. 15. 
54 Ibidem, p. 16–17. 
55 Ryszard Grzesik, Blasi and pastores Romanorum in the Gesta Hungarorum by an Anonymous 

Notary, în „Res historica”, 41, 2016, p. 25–34, aici p. 32. 
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veacului al XII-lea. Asemenea Ilonei Czamańska, Grzesik este bine informat despre 
subiectul articolului său56. Imaginea istoriei timpurii a românilor este, drept urmare, 
modelată nu de ignoranţă, ci de decizia deliberată de a favoriza migraţia drept unică 
explicaţie pentru istoria etnică. Sud-estul Europei este poate singura parte a conti-
nentului în care migraţiile au fost inventate din nimic împotriva tuturor mărturiilor 
arheologice. Acelaşi lucru este valabil pentru Polonia, unde argumentele migraţio-
niste par să fi câştigat bătălia, căci migraţia slavilor timpurii este acum acceptată 
drept explicaţie generală pentru istoria timpurie a acelei ţări. Este deci de presupus 
că, în tratarea istoriei unei ţări cu care propria lor ţară se învecina în trecut, istoricii 
polonezi aplică acelaşi cadru referenţial privind Evul Mediu timpuriu. Poate părea 
o ironie faptul că în Polonia adepţii teoriei imigraţioniste despre etnogeneza româ-
nească au fost şcoliţi la Poznań, bastionul autohtonismului în dezbaterile despre 
etnogeneza slavă. Dar atunci când polonezii care iubesc România decid să se mute 
aici definitiv, ei nu se consideră pe ei înşişi drept emigranţi. Rămân expatriaţi chiar 
şi în proprii lor ochi.  

 
 

THE ROMANIAN ETHNOGENESIS IN POLISH HISTORIOGRAPHY 

Abstract 

The study focuses on how the Romanian ethnogenesis, a very controversial 
topic, is mirrored in the Polish historiography in the last years. After the Second 
World War, Witold Hensel, a leading figure of Polish archaeology, supported the 
idea of continuity (i.e., the indigenous character of the Romanians in Romania) and 
believed that the Vlachs mentioned after the tenth century in the Byzantine sources 
as living in the Balkans cannot be used as an argument that the Romanian 
ethnogenesis took place in the lands south of the Danube river. His ideas were 
further developed by his disciples, who seem to endorse Ion Nestor’s historical 
interpretation on Romanian ethnogenesis.  

After 1990, the topic was analyzed by Ilona Czamańska, a specialist on the 
Romanian Principalities from Adam Mickiewicz University in Poznań. In several 
contributions between 2001 and 2013, Ilona Czamańska examined the Romanian 
ethnogenesis changing her initial undecided and neutral stance to an open support 
of the immigrationist point of view.  

The present study focuses on the arguments used by Ilona Czamańska and 
delineates the historiographic context of the debate. 
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56 Citează atât U. Fiedler, op. cit., cât şi Alexandru Madgearu, The Romanians in the Anonymous 

“Gesta Hungarorum”: Truth and Fiction, Cluj-Napoca, 2005. 
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REFLECTAREA ANIVERSĂRILOR UNIRII BASARABIEI  
ŞI BUCOVINEI CU ROMÂNIA ÎN PRESA CENTRALĂ 

ROMÂNEASCĂ A PRIMULUI DECENIU  
INTERBELIC (1919–1929) 

ALEXANDRU NICOLAESCU* 

INTRODUCERE 
 

Pentru români, Unirea din 1918 a fost evenimentul major al primei părţi a 
secolului al XX-lea, dar a reprezentat şi momentul în care a dispărut principalul 
liant politic din perioada premergătoare anului 1918. După realizarea României Mari, 
idealul cultural şi politic al românilor s-a mutat dinspre înfăptuirea unităţii naţionale 
spre modernizarea politică şi culturală, precum şi spre accelerarea procesului de 
unificare administrativă a noului stat. 

Marea Unire din 1918 a beneficiat de o atenţie specială din partea istoricilor 
români. Din această cauză şi analiza istoriografică a subiectului a fost foarte bine 
tratată, motiv pentru a nu relua demersul şi în studiul de faţă1. Cu toate acestea, 
subiectul de care ne ocupăm aici nu a mai fost investigat2. Analizând volumele 
dedicate Marii Uniri3 şi pe cele care au examinat perioada interbelică, am constatat 
că nu au abordat tema cercetării noastre4. Nici în cadrul programului congresului 
                                                           

* Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu; alex_nicolaescu@yahoo.com. 
 
1 Anul 1918 în Transilvania şi Europa Centrală-Estică. Contribuţii bibliografice şi istoriografice, 

ed. Valer Moga, Sorin Arhire, Cluj-Napoca, 2007; Ion Zainea, Istoriografia anilor 1968–1975 cu 
referire la Marea Unire sub lupa cenzurii comuniste, în Unirea din 1918. Act fundamental al istoriei 
României, ed. Vasile Ciobanu, Sorin Radu, Sibiu, 2008, p. 261–281. 

2 Datorită numeroaselor manifestări ştiinţifice dedicate centenarului Marii Uniri care au avut 
loc în anul 2018, este posibil să apară, în perioada următoare, o serie de studii şi lucrări conexe temei 
noastre. Pe cât posibil am încercat să integrăm cercetările pe care le-am putut consulta până la 
momentul finalizării materialului de față, în decembrie 2019. Menţionăm că am parcurs şi studiul lui 
Gheorghe Calcan, Aniversarea unui an de la Unirea Basarabiei cu România reflectată în presa vremii, 
în Istorii ale Marelui Război şi ale Unirii de la 1918. Volum al Congresului Naţional al Istoricilor 
Români, Iaşi, 29 august – 1 septembrie 2018, ed. Victor Spinei, Gheorghe Iacob, Ionuţ Nistor, Iaşi, 
2019, p. 387–401, în care autorul a analizat ziarele „Universul”, „Adevărul”, „Dimineaţa”, „Viitorul”, 
„Opinia”, „Mişcarea” și „Neamul românesc”. Articolul s-a bazat, în special, pe descrierea festivităţilor 
dedicate primei aniversări a Unirii Basarabiei (p. 394–400) şi mai puţin pe discursul presei cercetate. 

3 Redăm selectiv: Marea Unire din 1918 în context european, ed. Ioan Scurtu, Bucureşti, 
2003; Unirea din 1918. Act fundamental al istoriei României, ed. Vasile Ciobanu, Sorin Radu, Sibiu, 
2008; De la imperiu la regat. Românii basarabeni şi Marele Război, ed. Gheorghe Negustor, Mircea-
Cristian Ghenghea, Cluj-Napoca, 2018. 

4 Menţionăm doar câteva dintre contribuţiile dedicate temei enunţate: Ioan Scurtu, Din viaţa 
politică a României 1926–1947, Bucureşti, 1983; Irina Livezeanu, Cultură politică şi naţionalism în 
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dedicat Presei Marii Uniri de către Asociaţia Română de Istorie a Presei nu am 
identificat comunicări tangenţiale subiectului analizat5. Nu ating această proble-
matică nici tomurile Ziarele româneşti despre Unirea Basarabiei, Bucovinei şi 
Transilvaniei, în care coordonatorii şi-au propus să publice toate articolele referitoare 
la acest eveniment crucial din istoria României6, nici lucrarea dedicată emisiunilor 
de la Radio Europa Liberă despre Unirea din 19187.  

Din punct de vedere metodologic am ales o abordare cantitativă bazată pe presa 
anilor 1919–1929, atât cea independentă („Universul”, „Adevărul”8, „Cuvântul”, 
„Curentul”), cât şi organele oficiale ale celor mai importante partide politice ale 
perioadei („Viitorul”, „Îndreptarea”, „Patria”, „Dreptatea”, „Aurora”, „Neamul româ-
nesc”, „Apărarea naţională”)9. Periodicele studiate nu au fost alese întâmplător, ci 
ne-am dorit să analizăm cele mai reprezentative cotidiene independente, dar şi 

                                                           
România Mare 1918–1930, Bucureşti, 1998, p. 64–224; Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria 
românilor în secolul XX (1918–1948), Bucureşti, 1999, p. 17–219; Ioan Scurtu, Istoria civilizaţiei 
româneşti. Perioada interbelică (1918–1940), ed. a II-a, Bucureşti, 2012; Keith Hitchins, România: 
1866–1947, ed. a IV-a, Bucureşti, 2013, p. 374–413, 441–451; Ion Agrigoroaiei, România interbelică: 
unificare şi evoluţie economică, Iaşi, 2016. Pentru evoluţia istorică din perioada interbelică a celor 
două provincii analizate vezi: Svetlana Suveică, Basarabia în primul deceniu interbelic (1918–1928): 
modernizare prin reforme, Chişinău, 2010; Nicolae Enciu, În componenţa României întregite. 
Basarabia şi basarabenii de la Marea Unire la notele ultimative sovietice, Bucureşti, Brăila, 2018; 
Alberto Basciani, Dificila Unire. Basarabia şi România Mare 1918–1940, Chişinău, 2018; Mariana 
Huasleitner, Die Rumänisierung der Bukowina: Die Durchsetzung des nationalstaatlichen Anspruchs 
Grossrumäniens 1918–1944, München, 2001; Emanuel Turcuş, Geschichte der Bucovina in der Neuzeit. 
Zur Sozial- und Kulturgeschichte einer mitteleuropäisch geprägten Landschaft, Wiesbaden, 1993. 

5 Congresul Internaţional de Istorie a Presei – Presa Marii Uniri, Ediţia a XI-a, Arad, 20–21 aprilie 
2018; http://presa-marii-uniri.uvvg.ro/wp-content/uploads/files/BROSURA_PROGRAM_CONGRES_ 
PRESA_MARII_UNIRI.pdf, accesat la 28.01.2019. 

6 Au apărut şase volume: Ziare româneşti despre Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei, 
vol. I, Promovarea idealului Unirii Basarabiei, Transilvaniei şi Bucovinei, 21 martie – 15 decembrie 
1917; vol. II, Basarabia pe calea Unirii cu România, 16 decembrie – 8 aprilie 1918; vol. III, Entu-
ziasmul Unirii Basarabiei, 9 aprilie – 7 mai 1918; vol. IV, Proiectul României Mari între cenzură şi 
provocările Unirii Basarabiei, 8 mai – 11 octombrie 1918; vol. V, Pregătirea Unirii Transilvaniei şi 
Bucovinei, 12 octombrie – 27 noiembrie 1918, ed. Marius Diaconescu, Andrei Florin Sora, Bucureşti, 
2018; vol. VI, Presa din România despre pregătirea Unirii Transilvaniei şi Bucovinei, 12 octombrie – 
27 noiembrie 1918, ed. Marius Diaconescu, Andrei Florin Sora, Bucureşti, 2019. 

7 Sergiu Musteaţă, Anul 1918 în emisiunile Europei Libere (1955–1991), Chişinău, 2018. 
8 Nu am analizat ziarul „Dimineaţa”, cunoscut fiind faptul că a fost apropiat de ideile emise în 

cotidianul „Adevărul”, făcând parte din acelaşi grup de presă, aşa-numita „presă din Sărindar”. Acesta a 
fost motivul pentru care am ales să cercetăm doar periodicul „Adevărul”.  

9 „Universul” (1884–1953), „Adevărul” (1888–1937), „Cuvântul” (1924–1934), „Curentul” 
(1928–1944), „Viitorul” (1909–1938) – ziarul oficial al Partidului Naţional Liberal, „Patria” (1919–
1938) – ziarul oficial al Partidului Naţional Român/Partidului Naţional/Partidului Naţional Ţărănesc, 
„Dreptatea” (1927–1947) – ziarul oficial al Partidului Naţional Ţărănesc, „Aurora” (1921–1926) – 
ziarul oficial al Partidului Ţărănesc, „Îndreptarea” (1918–1938) – ziarul oficial al Partidului Poporului, 
„Apărarea naţională” (1922–1938) – ziarul oficial al Ligii Apărării Naţional Creştine, „Neamul românesc” 
(1906–1940) – ziarul oficial al Partidului Naţionalist-Democrat condus de Nicolae Iorga. Presa de 
partid a avut tiraje de 5.000–20.000 de exemplare, în vreme ce presa independentă a ajuns şi la un 
tiraj de 200.000 de exemplare. Istoria românilor, vol. VIII, România întregită (1918–1940), ed. Ioan 
Scurtu, Bucureşti, 2003, p. 646–653. 
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presa partidelor parlamentare, cu influenţă în rândul electoratului din primul deceniu 
interbelic. Cele mai importante ziare independente din România interbelică, având 
în vedere tirajul şi aria de difuzare, au fost „Universul” şi „Adevărul”. Am inclus în 
cadrul presei independente şi pe celelalte două mari cotidiene ale primului deceniu 
interbelic, „Cuvântul” şi „Curentul”, chiar dacă ambele au avut o atitudine apropiată 
de vederile naţional-ţărăniste. În cadrul analizei publicaţiilor periodice ale partidelor 
politice, am început cercetarea cu presa liberală, pentru că a fost purtătoarea de cuvânt 
a celui mai important partid politic al perioadei. Ne-am ocupat şi de celelalte 
organe de presă ale partidelor politice care au reuşit să influenţeze electoratul din 
primul deceniu interbelic şi să acceadă în Parlament. Deoarece volumul infor-
maţional este mare, având în vedere faptul că ziarele studiate apăreau, în marea lor 
majoritate, zilnic, am ales să ne concentrăm doar pe lunile martie–aprilie şi noiembrie–
decembrie, perioadă în care au fost publicate articole dedicate celebrării Unirii 
Basarabiei şi Bucovinei. Menţionăm că nu vom prezenta evenimenţial serbările anuale 
închinate acestor momente festive, ci ne vom concentra pe relatările şi discursul 
presei în legătură cu Unirea şi aniversarea ei. Principalul scop al cercetării de faţă a 
fost cel de a urmări discursul divergent/polemic, de aceea am divizat analiza în 
funcţie de fiecare ziar, pentru a putea surprinde problematica abordată de fiecare în 
parte. Tematica comună am prezentat-o, pe cât posibil, cumulat, încercând astfel să 
evităm repetiţiile. 

În ceea ce priveşte modul de abordare, am început cu ziarele independente 
pentru că ele au avut cele mai mari tiraje şi erau răspândite în întreaga ţară, trecând 
apoi la presa partidelor politice. Am examinat presa centrală, deoarece a fost formatoare 
de opinie şi principala sursă de informare a populaţiei. Acest mod de analiză a fost 
aplicat fiecărei provincii în parte, începând, aşa cum era firesc, cu Basarabia pentru 
că a fost prima provincie care s-a unit cu România în 1918 (27 martie/9 aprilie) şi 
continuând cu Bucovina (15/28 noiembrie). Principalul obiectiv a fost de a observa 
cum a evoluat, în perioada premergătoare Unirii, discursul presei, considerată arhiva 
socială a epocii în care apare10, legat de primele două provincii care s-au unit cu 
România în 191811. Ne-am concentrat pe articolele aniversare care au surprins cel 
mai bine modul în care au înţeles gazetarii să rememoreze evenimentele. Subliniem 
că nu am urmărit simbolistica momentelor festive sau a serbărilor. În analiza propriu-
zisă am prezentat cele mai importante teme tratate în periodicele studiate şi am ales 
ca în concluziile cercetării să evaluăm critic ideile emise de acestea. Din acest 
motiv, pe parcursul expunerii nu ne-am raportat critic la ideile emise în paginile 
ziarelor vremii, considerând că prezentarea brută a comentariilor publicate de perio-
dice este sugestivă.  

Din punct de vedere cronologic, am ales perioada 1919–1929, pentru că repre-
zintă momentul în care societatea românească a trecut prin schimbări semnificative 
                                                           

10 Albert Pierre, Istoria presei, Iaşi, 2002, p. 8–9. 
11 Despre discursul presei legat de Unirea Transilvaniei cu România vezi Alexandru Nicolaescu, 

The Union of Transylvania with Romania in the Discourse to the Central Press of the First Interwar 
Decade (1919–1929), în „Transylvanian Review/Revue de Transylvanie”, XXIX, 2020, nr. 1, p. 32–48. 



Alexandru Nicolaescu 320

sub raport social şi politic. Intervalul 1919–1929 constituie şi prima etapă majoră a 
politicii interbelice româneşti în ceea ce priveşte rememorarea Marii Uniri, deoarece 
din 1930, odată cu Restauraţia carlistă, momentele festive ale Unirii din 1918 au 
căpătat alte valenţe. Fenomenul este evident din a doua parte a deceniului al patrulea 
al secolului al XX-lea, când începe să se manifeste un cult al personalităţii vizându-l 
pe regele Carol al II-lea. 

Din cauza spaţiului redus şi a ţelului acestui articol, nu am reluat prezentarea 
situaţiei politice şi sociale a perioadei discutate12. Dorim, însă, să menţionăm eveni-
mentele majore care au împiedicat, în primul deceniu interbelic, serbările dedicate 
primelor două provincii care s-au unit cu România în 1918.  

Serbările Basarabiei au fost surclasate în anul 1920 de problemele politice, 
precum schimbarea guvernului Blocului Parlamentar cu guvernul condus de Alexandru 
Averescu şi demararea campaniei electorale pentru alegerea unui nou Parlament. În 
1922, numirea unui nou guvern urmată de campania electorală a fost în prim-planul 
atenţiei presei. Avem în vedere alegerile organizate de Partidul Naţional Liberal 
(PNL), care au generat un ecou important în ziarele vremii, din cauza faptului că au 
fost considerate cele mai viciate de până la acel moment. În 1923, adoptarea Consti-
tuţiei din martie şi ecoul acesteia au depăşit fluxul informaţional dedicat rememorării 
Unirii Basarabiei cu România. Lunile martie–mai ale anului 1926 au adus o nouă 
schimbare pe scena politică, prin venirea la putere a guvernului Alexandru Averescu, 
eveniment care a „confiscat” titlurile principale ale ziarelor. De asemenea, tot în 
acest an, guvernul liberal a adoptat Legea electorală, mult comentată în perioada 
respectivă, datorită principiului primei majoritare13. Reacţiile faţă de noua Lege 
electorală, publicată în „Monitorul oficial” chiar în data de 27 martie 1926, au 
deturnat atenţia de la sărbătorirea Unirii Basarabiei, eveniment care era celebrat 
atât pe stil vechi (27 martie), cât şi pe stil nou (9 aprilie).  

În ceea ce priveşte aniversarea Unirii Bucovinei, cea dintâi serbare a fost 
surclasată de momentul formării guvernului rezultat în urma primelor alegeri generale 
de după înfăptuirea României Mari. Chiar la 1 decembrie 1919, Alexandru Vaida-
Voevod a devenit prim-ministru al guvernului coaliţiei denumite Blocul Parlamentar. 
În decembrie 1921, „criza” guvernului Averescu a luat locul ştirilor dedicate Unirii 
Bucovinei. În decembrie 1927, din cauza decesului lui Ion I.C. Brătianu, nu au avut 
loc manifestaţii dedicate zilelor de 28 noiembrie şi 1 decembrie 191814, iar ziarele 
                                                           

12 Pentru mai multe lămuriri legate de evoluţia României Mari în această perioadă vezi: Ioan 
Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 17–219; Istoria românilor, vol. VIII, ed. Ioan Scurtu, p. 221–280, 
646–653; Keith Hitchins, op. cit., p. 374–413, 441–451; Ion Agrigoroaiei, op. cit., p. 87–231. 

13 Pentru o analiză detaliată a Legii electorale din 1926 vezi: Sorin Radu, Modernizarea sistemului 
electoral din România (1866–1937), Iaşi, 2005, p. 198–219; idem, Electoratul din România în anii 
democraţiei parlamentare (1919–1937), Iaşi, 2004, p. 125–146. 

14 Ion I.C. Brătianu a decedat la 24 noiembrie 1927 şi a fost înmormântat pe domeniul său de 
la Florica, judeţul Argeş, în data de 27 noiembrie. Pentru mai multe detalii vezi: Nicolae-Alexandru 
Nicolaescu, Funeraliile lui Ion I.C. Brătianu, un model de organizare a funeraliilor naţionale, în „De 
la lume adunate …”. Lucrările Conferinţei Naţionale Viaţă cotidiană, familie, alimentaţie şi populaţie 
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s-au cantonat pe ştiri privind formarea noului guvern condus de Vintilă Brătianu şi 
pe articole comemorative dedicate celui care a fost cel mai longeviv şef de guvern 
al României Mari. La zece ani de la Unire, un alt eveniment politic a umbrit reme-
morarea unirilor Bucovinei şi Transilvaniei. În noiembrie 1928, Partidul Naţional 
Ţărănesc (PNŢ) a obţinut pentru prima dată guvernarea prin numirea lui Iuliu 
Maniu în funcţia de prim-ministru. Organizarea alegerilor din decembrie 1928 a 
dus la amânarea manifestaţiilor programate pentru serbarea unui deceniu de la 
Unirea Bucovinei şi Transilvaniei cu România.  

În afară de serbările sau rememorările anuale, în primul deceniu interbelic au 
avut loc câteva festivităţi de amploare dedicate Unirii din 1918. Astfel, Basarabia a 
fost sărbătorită în anul 1924 şi 1928, prilej pentru manifestaţii fastuoase organizate 
la Chişinău15. La fel ca în cazul provinciei de peste Prut, Bucovina a fost celebrată 
tot în 1924 şi 1928. Aniversarea dedicată împlinirii a zece ani de la Unire s-a desfă-
şurat într-o confuzie generală, provocată de amânarea festivităţilor consacrate unirilor 
Bucovinei şi Transilvanei de către proaspătul guvern instalat, condus de Iuliu 
Maniu. În acest context, vom prezenta modul în care s-a raportat presa la momentele 
festive ale aniversării Unirii din 1918 în cei zece ani cercetaţi. 

 
BASARABIA 

 
Basarabia a fost prima provincie care s-a unit cu România în 1918. În fiecare 

an, presa a încercat să rememoreze evenimentul prin publicarea unor articole de 
factură istorică referitoare la modul în care provincia a fost pierdută de Moldova în 
anul 1812 şi la demersurile de unificare cu România. 

După cum am subliniat deja, provincia de peste Prut a beneficiat de două 
momente festive de amploare. Presa a prezentat pe larg evenimentele dedicate 
Serbării Unirii Basarabiei din 9 aprilie 1924 de la Chişinău, dar şi din restul ţării. 
Ştirile au început cu publicarea programului manifestaţiilor din capitala provinciei 
aniversate16, trecând apoi la desfăşurarea evenimentelor din toată ţara17 şi la cuvântările 
                                                           
în secolele XVIII–XXI, ed. Cruciţa-Loredana Baciu, Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop, Cluj-
Napoca, 2011, p. 117–128. 

15 Pentru mai multe informaţii legate de momentele festive ale Unirii Basarabiei cu România 
din primul deceniu interbelic vezi: Adrian Viţalaru, Între dispute politice şi recuperarea memoriei. 
Sărbătorirea Unirii Basarabiei în primul deceniu interbelic, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii 
«Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, Istorie, s.n., LXIV, 2018, p. 611–624. Studiul se sprijină pe 
articolele din presa centrală a vremii şi urmăreşte trei serbări ale Unirii Basarabiei şi anume cea 
dedicată unui an de la Unire (p. 612–614), festivităţile din 1924 (p. 615–617) şi 1928 (p. 617–622). 
Cele trei evenimente sunt foarte bine descrise din punct de vedere organizatoric, de aceea nu vom 
relua prezentarea lor. 

16 Programul serbărilor pentru alipirea Basarabiei, în „Viitorul”, 2 aprilie 1924, nr. 4821. 
17 Aniversarea Unirei Basarabiei, în „Viitorul”, 10 aprilie 1924, nr. 4828; Ultime informaţiuni, 

în „Viitorul”, 6 aprilie 1924, nr. 4825; Aniversarea Unirii Basarabiei, în „Universul”, 11 aprilie 1924, 
nr. 82; Cum a serbat Ardealul aniversarea Unirii Basarabiei, în „Universul”, 15 aprilie 1924, nr. 85 bis. 
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oficialilor18. Fără îndoială că ziarul partidului guvernamental, PNL, a fost campionul 
acestor ştiri19. 

Ca şi în cazul festivităţilor din 1924, cele din 1928, chiar mai mult decât primele, 
s-au bucurat de o atenţie specială din partea presei. Toate periodicele analizate au 
acordat interes pregătirilor edilitare de la Chişinău pentru celebrarea unui deceniu 
de la Unirea Basarabiei cu România, care a avut loc în data de 29 aprilie 192820. 
Programul manifestărilor, mersul trenurilor, participanţii de la Chişinău21, precum 
şi modul în care s-au desfăşurat serbările în restul ţării22 au fost descrise în amănun-
ţime de toată presa analizată. După festivități, au fost prezentaţi participanţii, modul 
în care a decurs evenimentul şi discursurile rostite cu acest prilej23. Tema centrală a 
discursurilor dedicate aniversărilor din 1924 şi 1928, ca de altfel şi celor anuale, a 
fost declararea „unirii veşnice” a Basarabiei cu România, secondată de insistenţa 
asupra faptului că Imperiul Ţarist, în ciuda deselor încercări, nu a reuşit să rusifice 
populaţia românească a provinciei în decurs de peste 100 de ani de stăpânire. Atât 
ziarele apropiate de liberali, cât şi cele independente au subliniat faptul că la sărbă-
torirea celor zece ani de la Unirea Basarabiei au participat generalul Alexandru 
Averescu şi Nicolae Iorga24, prezenţa celor doi fiind pusă în paralel cu absenţa 
liderilor PNŢ. 

Cel mai mare ziar din România interbelică, „Universul”, a fost preocupat de 
aniversările Unirii Basarabiei cu România. De cele mai multe ori, articolele publicate 
pe acest subiect au fost critice. De exemplu, după patru ani de la Unire, era 
deplânsă situaţia alfabetizării din provincie, considerată dezastruoasă25. La şapte 
                                                           

18 Aniversarea Unirei Basarabiei, în „Viitorul”, 11 aprilie 1924, nr. 4829; Cum s’a sărbătorit 
Unirea Basarabiei, în „Universul”, 12 aprilie 1924, nr. 83; Populaţia basarabeană sărbătoreşte 
Unirea Basarabiei, în „Universul”, 16 aprilie 1924, nr. 86. 

19 Aniversarea Unirei Basarabiei, în „Viitorul”, 10 aprilie 1924, nr. 4828; Cuvântul Basarabiei, 
în „Universul”, 26 martie 1924, nr. 68. 

20 Al. Zidareanu, Pregătiri pentru serbările aniversarei Unirei Basarabiei cu patria mamă, în 
„Viitorul”, 26 aprilie 1928, nr. 6055; Aniversarea Unirii Basarabiei, în „Dreptatea”, 30 aprilie 1928, 
nr. 163. 

21 10 ani dela Unirea Basarabiei, în „Viitorul”, 26 aprilie 1928, nr. 6055; Zece ani dela Unirea 
Basarabiei, în „Curentul”, 2 mai 1928, nr. 109; Programul festivităţilor dela Chişinău, în „Dreptatea”, 
27 aprilie 1928, nr. 159; Sărbătorirea a 10 ani dela Unirea Basarabiei, în „Îndreptarea”, 30 aprilie 
1928, nr. 96; Aniversarea unui deceniu de la alipirea Basarabiei, în „Îndreptarea”, 2 mai 1928,  
nr. 97; Sărbătorirea Unirei Basarabiei, în „Îndreptarea”, 4 mai 1928, nr. 99; Aniversarea realipirii 
Basarabiei, în „Adevărul”, 26 aprilie 1928, nr. 13605. 

22 Serbarea Unirei Basarabiei, în „Viitorul”, 3 mai 1928, nr. 6060; Al. Zidareanu, Aniversarea 
Unirei Basarabiei la Bălţi, în „Viitorul”, 4 mai 1928, nr. 6061; Sărbătorirea Unirei Basarabiei la Cluj, 
în „Patria”, 1 mai 1928, nr. 94; Dunărean, 10 ani dela Unirea Basarabiei, în „Dreptatea”, 2 aprilie 
1928, nr. 141. 

23 Impunătoarele manifestaţii naţionale dela Chişinău, în „Viitorul”, 1 mai 1928, nr. 6059;  
C. Gongopol, Aniversarea Basarabiei, în „Cuvântul”, 12 aprilie 1928, nr. 1068. 

24 D. Iorga şi serbările dela Chişinău, în „Curentul”, 28 aprilie 1928, nr. 105. 
25 I. Duselan, Mişcarea culturală şi naţională în Basarabia, în „Universul”, 13 aprilie 1923, 

nr. 93. 
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ani de la Unire, „Universul” a publicat un articol care rememora succint momentul 
1918 şi condamna susţinerea de către URSS a Republicii Transnistrene, considerând 
că astfel se dorea inducerea, în opinia publică internaţională, a ideii că Basarabia 
avusese şi alte opţiuni decât alipirea la România26.  

Ce-a de-a noua celebrare a Unirii Basarabiei a fost marcată de ratificarea de 
către Italia a Tratatului de la Paris din octombrie 1920, prin care era recunoscută Unirea 
Basarabiei cu România. Mai toate articolele aniversare pomeneau de acest aspect şi 
condamnau nerecunoaşterea diplomatică a Unirii de către URSS27. La 10 ani de la 
Unirea Basarabiei s-a discutat intens despre introducerea legislaţiei româneşti în 
provincia de peste Prut28. Este de remarcat faptul că ministrul Justiţiei era Stelian 
Popescu, directorul „Universului”, de aceea ziarul a insistat asupra acestui aspect. 

În anul 1929, articolul referitor la Unirea Basarabiei sublinia faptul că ţările 
învinse în Marele Război mai devreme sau mai târziu vor dori revanşa. Constantin 
Bacalbaşa era de părere că situaţia internaţională a Basarabiei nu mai era o problemă 
românească, ci devenise una europeană. De asemenea, era convins de faptul că 
România nu a procedat corect în privinţa provinciei de peste Prut, deoarece nu a 
realizat demersurile necesare pentru contrabalansarea propagandei ruseşti29. 

Celălalt mare cotidian al României interbelice, „Adevărul”, nu a fost foarte 
preocupat de aniversarea Unirii Basarabiei cu România. Chiar dacă a publicat anual 
articole despre eveniment30, acestea au fost scurte şi nu au intrat în polemici legate 
de unificare, administraţie sau alte probleme politice şi sociale de actualitate. Au 
existat articole care deplângeau faptul că la nici şapte ani de la Unirea Basarabiei 
momentul nu era rememorat cum se cuvenea de către autorităţi, ziua de 9 aprilie 
nefiind declarată zi de sărbătoare naţională şi neorganizându-se festivităţi specifice31. 
Chiar şi în timpul serbărilor dedicate celor zece ani de la Unirea Basarabiei cu 
România din aprilie 1928, „Adevărul” a fost mult mai interesat de adunarea PNŢ 
de la Alba Iulia care urma să aibă loc în mai acelaşi an. Cu toate acestea, primele 
două pagini ale numărului din 1 mai 1928 au fost consacrate serbărilor de la Chişinău, 
fiind publicate ştiri despre desfăşurarea festivităţilor şi discursurile autorităţilor32. 
Ziarul serbase în stil propriu scurgerea unui deceniu de la Unirea Basarabiei în 
numărul din 10 aprilie33. 
                                                           

26 Şapte ani dela Unirea Basarabiei, în „Universul”, 28 martie 1925, nr. 72. 
27 L.T. Boga, Unirea Basarabiei, în „Universul”, 10 aprilie 1927, nr. 83. 
28 Unificarea legislaţiei sărbătorită în Basarabia, în „Universul”, 4 aprilie 1927, nr. 79. 
29 Constantin Bacalbaşa, Ce-i lipseşte Basarabiei, în „Universul”, 11 martie 1929, nr. 58. 
30 Basarabia, în „Adevărul”, 28 martie/10 aprilie 1919, nr. 10745; Politicianii şi Basarabia, în 

„Adevărul”, 29 martie/11 aprilie 1919, nr. 10746; Aniversarea Unirei Basarabiei, în „Adevărul”,  
28 martie 1920, nr. 11038; Aniversarea alipirei Basarabiei, în „Adevărul”, 12 aprilie 1920, nr. 11358; 
Ion Buzdugan, Trei ani de la Unirea Basarabiei (27 martie 1918 – 1921), în „Adevărul”, 15 aprilie 
1920, nr. 11361; Aniversarea Unirii Basarabiei, în „Adevărul”, 29 martie 1925, nr. 12663; Basarabia, 
în „Adevărul”, 10 aprilie 1926, nr. 12981. 

31 Aniversarea Unirii Basarabiei la Chişinău, în „Adevărul”, 3 aprilie 1925, nr. 12668. 
32 „Adevărul”, 1 mai 1928, nr. 13609. 
33 Ibidem, 10 aprilie 1928, nr. 13593. 
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Ziarul „Curentul”, apropiat de naţional-ţărănişti, a prezentat festivităţile oficiale 
din 29 aprilie 1928, ocupându-se de descrierea sărăciei populaţiei în contrast cu 
opulenţa care urma a fi etalată în timpul evenimentelor. De asemenea, autorul artico-
lului insinua că „în spatele serbării” a fost încheiat „un nou contract oneros” semnat 
de „guvernul liberal cu furnizorii lui”, aducând ca argument faptul că, deşi redactorii 
încercaseră să afle bugetul alocat serbărilor, nu l-au putut cunoaşte34. Mult mai 
preocupat a fost ziarul de adunarea de la Alba Iulia din mai 1928, decât de Serbările 
Unirii de la Chişinău, la fel ca toată presa naţional-ţărănistă a perioadei.  

Ziarul „Cuvântul” a tipărit, în perioada 1924–1926, mai multe articole despre 
faptul că, după 1919, în Basarabia nu fuseseră demarate lucrări de amploare legisla-
tive sau edilitare, cerând o mai mare intervenţie a guvernului în provincia de peste 
Prut35. La unsprezece ani de la Unirea Basarabiei era publicat un material care anunţa 
construirea a 2.000 de km de şosele şi a trei poduri peste Prut, care făceau parte 
dintr-un plan naţional de refacere a reţelei de drumuri din România36.  

Presa liberală, reprezentată de organul oficial al PNL, „Viitorul”, a inclus 
adesea articole referitoare la Unirea Basarabiei cu România. Cele mai multe au apărut 
în momentul serbărilor din 1924 şi 1928. În 9 aprilie 1924, au avut loc manifestaţii 
ample la Chişinău, dedicate Unirii Basarabiei37. Toate şcolile din România au celebrat, 
din ordinul Ministerului Instrucţiunii Publice, Unirea Basarabiei, prin conferinţe şi 
producţii şcolare „cu caracter naţional”38. Probabil că festivităţile au fost organizate 
de guvernul liberal la şase ani de la Unirea din 1918 pentru a arăta faptul că locui-
torii provinciei erau de partea României39. În plus, serbările aveau loc după eşuarea 
tratativelor de la Viena (28 martie – 2 aprilie 1924) dintre România şi URSS40 privind 
rezolvarea „diferendului basarabean”. Chiar şi în acest moment, răfuielile politice 
au continuat. Apropiaţii lui Iuliu Maniu erau învinuiţi că nu au participat la eveni-
mente şi că au sărbătorit „între patru pereţi”, la clubul lor de la Bucureşti. Ţărăniştii, 
în schimb, erau acuzaţi că au încercat să saboteze serbarea de la Chişinău, deoarece 
înainte de eveniment au dorit organizarea unei manifestaţii proprii41.  

Presa liberală s-a concentrat, în ceea ce priveşte Basarabia, pe un discurs axat 
pe realizările pe care le înfăptuiseră guvernele PNL în provincia de peste Prut după 
                                                           

34 Pamfil Şeicaru, Serbătorile Basarabiei, în „Curentul”, 23 aprilie 1928, nr. 102. 
35 Zece ani dela înfiinţarea Sfatului Ţării, în „Cuvântul”, 23 noiembrie 1927, nr. 935. 
36 D. Iuliu Maniu şi Basarabia, în „Cuvântul”, 29 martie 1929, nr. 1414. 
37 Programul serbărilor pentru alipirea Basarabiei, în „Viitorul”, 2 aprilie 1924, nr. 4821. 
38 Ultime informaţiuni, în „Viitorul”, 6 aprilie 1924, nr. 4825. 
39 Pentru Basarabia cea de-a pururi a noastră …, în „Viitorul”, 10 aprilie 1924, nr. 4828. 

Adrian Viţalaru este de părere că decizia de a serba oficial Unirea Basarabiei în 1924 s-a datorat mai 
multor factori, şi anume: ratificarea Tratatului din octombrie 1920 de la Paris de către Franţa, 
discuţiile româno-sovietice de la Viena din 27 martie – 2 aprilie 1924 pe tema Basarabiei şi faptul că 
se aştepta vizita în România a prinţului japonez Naruhiko Higasikuni, sperându-se că Japonia va ratifica, 
la rândul ei, Tratatul de la Paris, eveniment care nu s-a petrecut. Adrian Viţalaru, op. cit., p. 615. 

40 Pentru mai multe informaţii vezi: Gheorghe E. Cojocaru, Disputa sovieto-română de la 
Viena 27 martie – 2 aprilie 1924, Chişinău, 2018. 

41 Ultima oră politică, în „Viitorul”, 12 aprilie 1924, nr. 4830. 
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191842. În momentul ruperii tratativelor româno-ruse de la Viena din 1924, ziarul 
liberalilor a prezentat poziţia României prin vocea ministrului Ion Nistor, care 
sublinia că România va apăra Basarabia „cu armele, dacă va fi necesar”43. În ciuda 
stăpânirii ruseşti de peste 100 de ani, liberalii susţineau că Basarabia era „cea mai 
românească provincie”, insistând că inclusiv minorităţile acceptaseră ideea unirii 
cu România44.  

La şapte ani de la Unirea Basarabiei a fost tipărit un articol care releva dreptul 
provinciei de a se uni cu România, în ciuda faptului că Rusia nu recunoştea acest 
„fapt împlinit”45. Liberalii apreciau că ruşii nu dezvoltaseră provincia în niciun fel. 
Reţeaua de drumuri şi căi ferate era de calitate proastă, de aceea după Unire guvernul 
încercase să rezolve problema. După 1918, se construiseră 260 km de drumuri şi 
mai erau în lucru 80 km. Din cauza solului argilos, drumurile erau destul de greu de 
construit şi se stricau repede. Planul era ca în cinci ani să se construiască în Basarabia 
2.000 km de drumuri, care costau aproximativ 1 miliard de lei. Drumuri de mică 
circulaţie, însumând 16.000 km, urmau să fie construite de autorităţile locale46. Din 
cauza problemei infrastructurii rutiere nu se puteau valorifica produsele agricole ale 
judeţelor mărginaşe, cele din sudul provinciei fiind cele mai defavorizate. Articolul 
amintea că guvernul liberal iniţiase din 1924 un plan de construire a drumurilor în 
provincie, care nu a fost însă continuat şi de guvernul averescan. Liberalii cereau 
reluarea de urgenţă a planului de construcţie a drumurilor pentru că, dacă situaţia 
nu era remediată, provincia avea să devină din ce în ce mai săracă47. 

În momentul împlinirii a opt ani de la Unirea Basarabiei, Vintilă Brătianu 
publica un articol descriind viaţa politică din anii de după Unire. Din expunerea lui, 
PNL apărea ca singurul partid matur, care încercase să finalizeze opera de unificare, 
deoarece celelalte partide nu aveau experienţa necesară. V. Brătianu nu se ocupa de 
unificarea administrativă, politică sau legislativă, ci mai degrabă de situaţia forţelor 
politice care se luptaseră pentru putere în cei opt ani scurşi de la Unire48. Guvernul 
liberal nu a reuşit – susţinea Brătianu – să voteze toate legile de unificare pentru că 
nu a avut timpul necesar, de aceea principala sarcină a guvernului Alexandru Averescu 
era de a finaliza procesul de unificare. Liberalii constatau că guvernul nu se ocupa 
de problemele reale, ci de schimbarea legislaţiei existente49. 

                                                           
42 Vintilă Brătianu, După 8 ani, în „Viitorul”, 9 aprilie 1926, nr. 5431. 
43 Drepturile României asupra Basarabiei, în „Viitorul”, 27 martie 1924, nr. 4816; Momente 

din istoria Basarabiei, în „Viitorul”, 6 aprilie 1924, nr. 4825; Declaraţiile d-lui Nistor în chestia 
Basarabiei, în „Universul”, 9 aprilie 1924, nr. 80; Ultima oră telegrafică, în „Viitorul”, 8 aprilie 
1924, nr. 4826. 

44 Comemorarea realipirei Basarabiei, în „Viitorul”, 27 martie 1924, nr. 4816. 
45 Alipirea Basarabiei la Patria Mumă, în „Viitorul”, 28 martie 1925, nr. 5119. 
46 I. Dumitrescu, Căile de comunicaţii din Basarabia, în „Viitorul”, 9 decembrie 1925, nr. 5332. 
47 Care este situaţia drumurilor în Basarabia, în „Viitorul”, 12 aprilie 1927, nr. 5738. 
48 După 8 ani, în „Viitorul”, 9 aprilie 1926, nr. 5431. 
49 Guvernul şi opera de unificare, în „Viitorul”, 27 martie 1927, nr. 5725. 
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Ziarul „Viitorul” a stăruit, în momentul sărbătoririi unui deceniu de la Unire, 
în ceea ce priveşte Basarabia, pe un discurs care încerca să dovedească realizările 
„uriaşe” petrecute în provincie după 1918 şi anume reforma agrară, dezvoltarea 
economică, culturală şi bisericească50. Chiar dacă recunoşteau comiterea unor greşeli, 
acestea, în opinia liberalilor, nu puteau fi eclipsate de realizări51. Un alt punct de 
referinţă era preamărirea rolului jucat de Ion I.C. Brătianu în demersul înfăptuirii 
unirii, „uitând” însă de rolul lui Alexandru Marghiloman în transpunerea în fapt a 
acestui ideal52. Absenţa naţional-ţărăniştilor de la festivităţile de la Chişinău a fost 
amplu comentată. Aceştia erau învinovăţiţi că făceau jocurile Moscovei, fiind 
numiţi în dese rânduri „comunişti” sau „sovietici”53.  

Ziarul oficial al liberalilor sublinia faptul că în Basarabia erau „o mulţime de 
refugiaţi sovietici”, care veneau ca într-o „ţară a făgăduinţei”, în vreme ce locuitorii 
Basarabiei nu plecau în URSS, fapt care dovedea, în viziunea presei liberale, 
dreptul României asupra provinciei. Pe numărul mare de refugiaţi din URSS îşi 
bazau liberalii politica de menţinere a stării de asediu, văzută ca o metodă de a 
proteja populaţia de pericolul comunist. Redactorii de la „Viitorul” insistau şi pe 
istoria provinciei, subliniind că în timpul ocupaţiei ruseşti aceasta nu a putut fi 
rusificată, iar marea majoritate a populaţiei a continuat să fie vorbitoare de limbă 
română, fapt recunoscut şi de către ruşi54. 

Ziarul Partidului Poporului (PP), „Îndreptarea”, a fost interesat de serbările 
dedicate Basarabiei, un motiv important pentru atenţia acordată fiind faptul că liderul 
PP, Alexandru Averescu, era un veritabil basarabean, iar provincia reprezenta un 
bazin electoral averescan. Afirmaţia este susţinută de faptul că aici au câştigat voturi 
importante atunci când au ajuns la guvernare (1920–1921, 1926–1927). În acest 
sens, ziarul a fost preocupat să surprindă modul în care a evoluat ratificarea Tratatului 
de la Paris din 28 octombrie 1920, care recunoştea Unirea Basarabiei cu România. 
De exemplu, ratificarea tratatului de către Italia, în 1927, era văzută ca o încunu-
nare a politicii externe a generalului Averescu55. Referindu-se la serbările primului 
                                                           

50 Aniversarea Unirei Basarabiei, în „Viitorul”, 29 aprilie 1928, nr. 6058. 
51 Al. Zidareanu, Basarabia după zece ani dela Unire, în „Viitorul”, 5 mai 1928, nr. 6062. 
52 Zece ani de la Unirea Basarabiei, în „Viitorul”, 10 aprilie 1928, nr. 6043; 10 ani dela 

Unirea Basarabiei, în „Viitorul”, 29 aprilie 1928, nr. 6058. Alexandru Marghiloman a amendat în 
1919 atitudinea „Viitorului” de a nu pomeni numele lui în momentul în care era rememorată pentru 
prima dată Unirea Basarabiei cu România. De asemenea, sublinia faptul că ziua Unirii nu a fost 
celebrată de autorităţi aşa cum se cuvenea. Alexandru Marghiloman, Note politice, vol. IV, 1918–1919, 
Bucureşti, 1927, p. 286. 

53 Ultima oră politică, în „Viitorul”, 29 aprilie 1928, nr. 6058; Ultima oră politică, în 
„Viitorul”, 1 mai 1928, nr. 6059; Ultima oră politică, în „Viitorul”, 3 mai 1928, nr. 6060. 

54 Zece ani de activitate naţională în Basarabia, în „Viitorul”, 28 aprilie 1928, nr. 6057. 
55 Sărbătorirea ratificărei tratatului Basarabiei de către Italia în Cetatea-Albă, în „Îndreptarea”, 

4 aprilie 1927, nr. 77; Ratificarea convenţiei relativ la Basarabia în senatul italian, în „Îndreptarea”, 
5 aprilie 1927, nr. 78; Sărbătorirea ratificărei unirei Basarabiei la Storojineţ, în „Îndreptarea”,  
7 aprilie 1927, nr. 79. Pentru mai multe detalii despre rolul generalului Averescu în ratificarea 
Tratatului de la Paris din 1920 de către Italia vezi: Silvia Corlăteanu-Granciuc, Alexandru Averescu şi 
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deceniu de la Unire, desfăşurate la Chişinău, „Îndreptarea” sublinia faptul că generalul 
Averescu pusese bazele primei administraţii basarabene56. Redactorii ziarului erau 
de părere că guvernul liberal a făcut multe greşeli, dar Serbările Unirii nu trebuiau 
să fie analizate din punctul de vedere al unui guvern trecător, de aceea era necesar 
ca toţi românii să ia parte la eveniment57. La fel ca „Viitorul”, „Îndreptarea” susţinea 
că în ciuda demersurilor Imperiului Ţarist de a rusifica Basarabia, românii „au 
continuat să simtă şi să fie români”, de aceea, din toate punctele de vedere, Basarabia 
a continuat să fie românească58. 

De-a lungul anilor, gazeta ţărănistă „Aurora” a fost atentă la modul în care se 
punea problema Basarabiei pe plan internaţional şi la declaraţiile oficialilor URSS 
despre provincia de peste Prut, căreia aceştia din urmă nu îi recunoşteau aparte-
nenţa la România. De cele mai multe ori, astfel de articole generau prilejuri de a-i 
ataca pe guvernanţi, pentru că nu reuşiseră să rezolve problema din punct de vedere 
diplomatic59. La şase ani de la Unirea Basarabiei, ziarul oficial al ţărăniştilor de-
plângea faptul că provincia trăia sub un regim de opresiune, iar nemulţumirile erau 
exploatate de adversarii Unirii. Partidul Ţărănesc (PŢ) îi făcea responsabili pe guver-
nanţi de situaţia creată. Pentru a protesta împotriva politicii liberalilor, declarau că 
nu vor participa la serbările din 1924 de la Chişinău60. În anul 1924, au fost dedicate 
mai multe articole Unirii Basarabiei cu România. Ţărăniştii erau de părere că Unirea 
a fost „făcută de bunăvoie” şi că „nu va putea fi ruptă niciodată” nici pe calea armelor, 
nici pe cale diplomatică61. De asemenea, aminteau de aportul lui Constantin Stere 
şi al lui Alexandru Marghiloman la Unirea Basarabiei cu România62. Au existat şi 
luări de poziţie ţărăniste conform cărora guvernul liberal încercase să confişte sărbă-
torirea Unirii Basarabiei, pentru că se simţea dator faţă de acest teritoriu pe care îl 
desconsiderase în trecut63. 

Articolul care saluta împlinirea a şapte ani de la Unire relua tema că Basarabia, 
cea mai „urgisită” şi mai „cuminte” provincie a României, nu a fost deloc avantajată 
de guvernele care au condus ţara după 1918. Doar un guvern al ţărăniştilor era capabil 
să îndrepte situaţia. Constantin Stere şi Pantelimon Halippa erau consideraţi adevăraţii 
artizani ai Unirii, subliniindu-se calitatea celor doi de membri ai PȚ64.  
                                                           
ratificarea de către Italia a Tratatului Basarabiei de la Paris din 28 octombrie 1920, în „Analele 
Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, Istorie, s.n., LXIV, 2018, p. 385–399. 

56 Vasile C. Braesku, Sărbătorirea Unirei Basarabiei, în „Îndreptarea”, 27 aprilie 1928, nr. 94; 
Cuvântul românismului la sărbătoarea dela Chişinău, în „Îndreptarea”, 2 mai 1928, nr. 97. 

57 Două generaţii de basarabeni, în „Îndreptarea”, 2 mai 1928, nr. 97. 
58 Sărbătoarea naţională dela Chişinău, în „Îndreptarea”, 28 aprilie 1928, nr. 95. 
59 Chestiunea Basarabiei, în „Aurora”, 22 martie 1924, nr. 725. 
60 Manifestaţia dela Chişinău, în „Aurora”, 10 aprilie 1924, nr. 741. 
61 Pentru Basarabia, în „Aurora”, 10 aprilie 1924, nr. 741. 
62 V.V. Haneş, Cum s-a făcut unirea cu Basarabia, în „Aurora”, 10 aprilie 1924, nr. 741;  

T. Teodorescu-Branişte, Unirea Basarabiei, în „Aurora”, 10 aprilie 1925, nr. 1027. 
63 Liberalii în Basarabia, în „Aurora”, 13 aprilie 1924, nr. 744. 
64 Unirea Basarabiei, în „Aurora”, 11 aprilie 1926, nr. 1327. 
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Revenind la recunoaşterea internaţională a Unirii Basarabiei cu România, 
ţărăniştii erau de părere că situaţia persista din cauza faptului că liberalii nu luaseră 
măsurile corecte şi neglijaseră problemele Basarabiei. Astfel, ar fi dat prilej comuniş-
tilor sovietici să se manifeste şi să ridice pretenţii asupra provinciei. Liderii PŢ 
socoteau că Basarabia trebuia salvată de politica liberală şi că era necesar să fie 
instaurată o administraţie potrivită pentru ca provincia să poată fi integrată cât mai 
rapid şi corect în noul stat65. Ei sperau că, în cele din urmă, liberalii vor iniţia o 
politică administrativă benefică basarabenilor66. 

Jurnalistul Constantin Gongopol era contrariat de faptul că serbarea celor zece 
ani scurşi de la Unirea Basarabiei a fost programată pentru data de 29 aprilie 1928. 
El considera că locuitorii provinciei erau recunoscuţi pentru conservatorismul lor. 
Din acest motiv, milita pentru acordarea dreptului de întrunire şi celor care doreau 
sărbătorirea la o altă dată (9 aprilie)67. Articolul încerca să motiveze absenţa lide-
rilor ţărănişti de la serbările oficiale de la Chişinău, dar şi să justifice celebrarea 
evenimentului de către ei la 9 aprilie 1928.  

La rândul său, ziarul Partidului Naţional Român (PNR), „Patria”, a arătat interes 
pentru serbarea Unirii Basarabiei în primii ani de după 1918, punând accentul pe 
faptul că unitatea naţională urma să fie problematică şi dificil de realizat, mai ales 
în teritoriul de peste Prut, unde puterea ţaristă acţionase în sensul deznaţionalizării. 
Situaţia românilor basarabeni era evaluată ca fiind mai dificilă decât a ardelenilor 
sau a bucovinenilor. Cu toate acestea, naţionalii transilvăneni erau de părere că 
ţăranul basarabean avea o conştiinţă naţională puternică, iar reforma agrară îi 
întărise încrederea în statul român68. Ziarul a publicat şi articole care prezentau 
modul în care a fost organizată aniversarea Unirii Basarabiei la Chişinău, în ziua de 
23 martie 191969. 

Naţionalii nu au participat, la fel ca aliaţii lor ţărănişti, la serbările dedicate 
celor şase ani de la Unirea Basarabiei. Ziarul lor nu a relatat despre desfăşurarea 
evenimentului, ci a tipărit numai informaţia potrivit căreia Iuliu Maniu a celebrat 
momentul la clubul Partidului Naţional (PN) din Bucureşti70. Articolul care marca 
şapte ani de la Unire era realizat într-o formă critică, prezentând „toate greşelile 
autorităţilor” în procesul de unificare71. Materialele publicate cu ocazia împlinirii 
primului deceniu de la Unirea Basarabiei au fost foarte acide, insistând asupra faptului 
că provincia de peste Prut rămăsese în urmă din toate punctele de vedere, admi-
nistraţia liberală fiind învinuită pentru că a dorit doar „să o exploateze economic”72. 

                                                           
65 În jurul Basarabiei, în „Aurora”, 20 noiembrie 1925, nr. 1212. 
66 Petre P. Suciu, Ceasul Basarabiei, în „Aurora”, 5 decembrie 1925, nr. 1225. 
67 C. Gongopol, Aniversarea Basarabiei, în „Cuvântul”, 12 aprilie 1928, nr. 1068. 
68 S.B., Un an dela Unirea Basarabiei, în „Patria”, 13 aprilie 1919, nr. 49; Radu Dragnea, 

Eroarea cu Basarabia, în „Patria”, 24 aprilie 1919, nr. 57. 
69 Din Basarabia, în „Patria”, 16 aprilie 1919, nr. 51. 
70 Cuvântarea dlui Iuliu Maniu la sărbătorirea Basarabiei, în „Patria”, 12 aprilie 1924, nr. 78. 
71 După şapte ani, în „Patria”, 1 aprilie 1924, nr. 72.  
72 Unirea Basarabiei, în „Patria”, 27 martie 1928, nr. 69; Zece ani dela Unirea Basarabiei, în 

„Patria”, 27 martie 1928, nr. 69. 
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Însă, cu aceeași ocazie, subliniau că după 100 de ani de ocupaţie rusească, Basarabia 
a revenit la România aşa cum plecase, „neînstrăinată, românească”73.  

Ziarul central al nou formatului PNŢ, „Dreptatea”, promova opinia că liberalii 
nu erau în măsură să celebreze cei zece ani de la Unirea Basarabiei pentru că aceştia 
din urmă menţineau „starea de asediu în provincie, cenzura şi rechiziţiile ca în 
vreme de război”74. S-a insistat din plin pe ideea că Ion Inculeţ nu putea organiza 
Serbările Unirii deoarece fostul preşedinte al Sfatului Ţării fusese trimis de 
conducătorii revoluţionari de la Petrograd, la finalul anului 1917, să definitiveze 
revoluţia bolşevică şi nu a dorit unirea cu România75. Naţional-ţărăniştii considerau 
că liberalii au monopolizat serbările pentru a demonstra faptul că ei erau principalii 
artizani ai evenimentului din 1918. Din acest motiv, PNŢ a decis să nu participe la 
manifestaţii, deşi avea în „rândurile sale cea mai mare parte a liderilor care reali-
zaseră Unirea”. Conducerea partidului aprecia că nu era momentul oportun pentru 
sărbători, provincia fiind grav afectată de sărăcie şi de lipsa drepturilor elementare, 
iar regimul liberal era „susţinut prin jandarmerie şi Siguranţa statului”76. 

Descriind atmosfera serbării din 1928, Chişinăul era prezentat drept un oraş 
părăginit, care arăta „mai rău ca în urmă cu 10 ani”, din cauza guvernării liberale, 
care nu ştia decât să colecteze impozitele, investiţiile fiind minime77. Liberalii erau 
învinovăţiţi că, direct sau indirect, au condus ţara după 1918 şi din pricina lor „ţăranii 
basarabeni trăiau într-o sărăcie lucie”, nu aveau bani să îşi plătească impozitele, 
situaţie care generase mai multe „ridicări” ale contribuabililor împotriva organelor 
statului care doreau să colecteze impozitele restante. Jurnaliștii de la „Dreptatea” 
apreciau că nici pe vremea ţarilor nu s-au organizat astfel de „serbări cu forţa” şi 
într-o „asemenea încordare socială”78. Așa cum am remarcat deja, presa PNŢ a fost 
mult mai preocupată de organizarea adunării din 6 mai 1928 de la Alba Iulia, decât 
de serbările primului deceniu de la Unirea Basarabiei. 

„Neamul românesc” a consemnat momentele festive ale Unirii Basarabiei. 
Ziarul lui Nicolae Iorga a salutat serbările dedicate celor şase ani de la Unire79. Cu 
această ocazie, marele istoric a publicat un articol dedicat împlinirii a 100 de ani de 
la pierderea Basarabiei, în care sublinia că românii nu au semnat niciun tratat prin 
care să consimtă să renunţe la teritoriul de peste Prut, iar demersurile lor ulterioare 
anului 1812 s-au concentrat pe recuperarea regiunii pierdute80. Publicaţia includea 
şi un omagiu adus preoţilor basarabeni, care au continuat să vorbească şi să cultive 
limba română în popor, ei fiind cei care „au ţinut viu spiritul românesc”81. 

                                                           
73 Icoana serbărilor dela Chişinău, în „Patria”, 10 aprilie 1928, nr. 81. 
74 Basarabean, Liberalii nu pot prezida Serbările Unirii, în „Dreptatea”, 4 aprilie 1928, nr. 142. 
75 D. Inculeţ şi Unirea, în „Dreptatea”, 6 aprilie 1928, nr. 144.  
76 Monopolizatorii serbărilor naţionale, în „Dreptatea”, 30 aprilie 1928, nr. 163. 
77 M. Sevastos, Pregătirea serbărilor dela Chişinău, în „Dreptatea”, 20 aprilie 1928, nr. 154.  
78 Serbările Unirii, în „Dreptatea”, 21 aprilie 1928, nr. 155. 
79 Aniversarea Unirii Basarabiei, în „Neamul românesc”, 12 aprilie 1924, nr. 82. 
80 N. Iorga, Cuvinte pentru Basarabia, în „Neamul românesc”, 13 aprilie 1924, nr. 84. 
81 I. Duscian, Preoţimea basarabeană şi serbările Unirei la Chişinău, în „Neamul românesc”, 

18 aprilie 1924, nr. 87. 
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La un deceniu de la Unire, ziarul condus de Nicolae Iorga sublinia faptul că 
toate minorităţile au luat parte la manifestări82. Saşii şi-au exprimat acordul pentru 
momentul festiv de la Chişinău, iar în data de 28 aprilie 1928 din Transilvania au 
plecat mai multe trenuri pentru a putea participa la evenimentele aniversare organizate 
în capitala Basarabiei. Informaţiile erau preluate din ziarul „Siebenbürgisch-Deutsches 
Tageblatt”83. Totodată, articolele din „Neamul românesc” subliniau, asemenea presei 
naţional-ţărăniste, că în ciuda încercărilor de evitare a politizării, serbările Basarabiei 
au avut „un spirit de partid”84. 

Ziarul Ligii Apărării Naţional Creştine (LANC), „Apărarea naţională”, s-a 
referit la aniversările Basarabiei, susţinând, în principal, justeţea apartenenței provinciei 
la România85, sprijinindu-se în demonstraţie pe dreptul istoric.  

Cea de-a unsprezecea aniversare a Unirii Basarabiei a fost prezentată similar 
de presa vremii, prin publicarea conferinţei lui Pantelimon Halippa ţinută la radio, 
în care erau rememorate momentul „desprinderii” din 1812 şi împrejurările în care 
românii basarabeni au început să se regrupeze la începutul secolului al XX-lea şi în 
anii 1917–1918, evenimente care au dus la reunificarea cu România86.  

Au existat şi aspecte ale organizării sau celebrării momentelor festive dedicate 
Unirii Basarabiei cu România care au fost tratate similar de mai multe ziare. În cele 
ce urmează le vom prezenta uniform. Presa vremii a publicat în momentele 
aniversare actele legate de Unirea Basarabiei cu România87. Mare parte din ziare au 
scris şi despre dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare de la Chişinău, eveniment 
prilejuit de serbările primului deceniu de la Unire88. 

Presa de opoziţie, a PNŢ şi PP, a informat despre discuţiile din cadrul 
guvernului liberal privind organizarea Serbărilor Unirii Basarabiei din 1928. S-a 
vehiculat ideea că I.G. Duca nu voia să fie pregătite festivităţi speciale, fiind de 
părere că la 24 ianuarie fuseseră sărbătorite şi unirile din 1918, nemaifiind nevoie 
de alte manifestaţii. În contrast cu această părere, Ion Inculeţ dorea celebrarea 
Unirii Basarabiei. Un punct comun al discursului adversarilor liberalilor a fost condam-
narea la unison a transformării serbării de la Chişinău din 1928 într-una de partid89. 
                                                           

82 N. Iorga, Ce-am văzut în Basarabia, în „Neamul românesc”, 6 mai 1928, nr. 101.  
83 Saşii şi serbarea Basarabiei, în „Neamul românesc”, 19 mai 1928, nr. 111. Din discuţiile purtate 

pe marginea acestui subiect cu domnul profesor Vasile Ciobanu, care a studiat ziarul „Siebenbürgisch-
Deutsches Tageblatt” în vederea realizării unui studiu despre atitudinea presei săseşti referitoare la 
momentele aniversării Marii Uniri, material care este în curs de publicare, putem afirma că informaţia 
este eronată: cotidianul saşilor de la Sibiu nu a publicat o astfel de informaţie.  

84 Evocări dela „Comemorarea Unirii Basarabiei”, în „Neamul românesc”, 6 mai 1928, nr. 101; 
O sărbătoare a Românismului, în „Neamul românesc”, 29 aprilie 1928, nr. 96. 

85 G. Marcu, Basarabia este a noastră, a românilor şi numai a românilor, în „Apărarea naţională”, 
15 mai 1924, nr. 4. 

86 Unsprezece ani dela alipirea Basarabiei, în „Curentul”, 29 martie 1929, nr. 432; 11 ani dela 
Unirea Basarabiei, în „Dreptatea”, 29 martie 1929, nr. 440. 

87 Unirea Basarabiei cu România, în „Viitorul”, 10 aprilie 1924, nr. 4828; Unirea pentru 
totdeauna a Basarabiei, în „Viitorul”, 13 decembrie 1927, nr. 5944. 

88 Monumentul Unirei Basarabiei, în „Neamul românesc”, 3 mai 1928, nr. 98. 
89 Serbările pentru Unirea Basarabiei, în „Îndreptarea”, 13 martie 1928, nr. 58; Basarabean, 

Liberalii nu pot prezida serbările Unirii, în „Dreptatea”, 4 aprilie 1928, nr. 142. 
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Ştirile despre organizarea la Chişinău a unei şedinţe festive a Sfatului Ţării, 
cu ocazia celei de-a zecea aniversări de la constituirea sa în anul 1917, au fost pre-
zentate de presa PNŢ90. S-a vehiculat ideea că vor participa toţi foştii deputaţi ai 
Sfatului Ţării, indiferent din ce partid făceau parte la acel moment, deziderat care 
însă nu s-a realizat. Festivitatea a fost prezidată de Ion Pelivan91. În cadrul ședinței 
festive organizate la Chișinău, în anul 1927, s-a adoptat şi o moţiune prin care i s-a 
cerut guvernului liberal să intervină activ în dezvoltarea provinciei de peste Prut92.  

Pe fondul nerecunoaşterii de către URSS a apartenenţei Basarabiei la România, 
ziarele românești, indiferent de culoarea politică, au prezentat pe larg articolele din 
presa străină legate de subiect. Evident că au primat articolele favorabile poziţiei 
româneşti93, dar au fost redate şi vederile contrare94. De asemenea, au fost evidenţiate 
poziţiile unor personalităţi străine care susţineau cauza României în dauna URSS. 
O parte din luările de poziţie au amintit de numărul mare de refugiaţi ruşi care 
sosiseră în Basarabia pentru a fugi de „urgia bolşevică”95. 

Presa apropiată de PNŢ şi cea oficială a partidului au prezentat din plin 
informaţii despre încercarea de a sărbători trecerea a zece ani de la Unirea Basarabiei 
făcută de către liderii basarabeni ai PNŢ, în frunte cu Pantelimon Halippa. Aceştia 
doriseră să organizeze o manifestaţie chiar în ziua de 9 aprilie 1928 la Chişinău, 
dar acţiunea lor a fost întreruptă de autorităţi, chiar dacă susţinătorii PNŢ se aduna-
seră pentru eveniment96. După acest „incident”, ziarele vremii au publicat informaţia 
potrivit căreia liderii PNŢ nu aveau să participe la serbările dedicate celor zece ani 
de la Unirea Basarabiei97, în semn de protest faţă de guvernul liberal. 
                                                           

90 Zece ani dela întrunirea „Sfatului Ţării”, în „Aurora”, 23 noiembrie 1927, nr. 1820; Zece 
ani dela Unirea Basarabiei, în „Patria”, 25 decembrie [luna este greşită, corect – noiembrie] 1927, nr. 140. 

91 Pamfil Şeicaru, După zece ani, în „Cuvântul”, 23 noiembrie 1927, nr. 935. 
92 Zece ani dela înfiinţarea Sfatului Ţării, în „Cuvântul”, 23 noiembrie 1927, nr. 935. 
93 Drepturile României asupra Basarabiei, în „Viitorul”, 27 martie 1924, nr. 4816; Momente 

din istoria Basarabiei, în „Viitorul”, 6 aprilie 1924, nr. 4825; Chestiunea Basarabiei în presa ceho-
slovacă, în „Neamul românesc”, 9 aprilie 1925, nr. 82; Presa minoritară şi chestiunea Basarabiei, în 
„Neamul românesc”, 18 aprilie 1924, nr. 87; Vico Montegzza, Basarabia românească, în „Îndreptarea”, 
9 aprilie 1927, nr. 82; Basarabia românească, în „Îndreptarea”, 12 aprilie 1927, nr. 83; Basarabia a 
fost întotdeauna românească, în „Îndreptarea”, 19 aprilie 1927, nr. 90. 

94 Monarhiştii ruşi şi Basarabia, în „Viitorul”, 3 aprilie 1925, nr. 5124. 
95 Opinia publică din Anglia despre Basarabia, în „Viitorul”, 10 aprilie 1924, nr. 4828. 
96 Zece ani dela Unirea Basarabiei, în „Dreptatea”, 8 aprilie 1928, nr. 146; Autorităţile din 

Chişinău împiedică adunarea de comemorare a Unirii Basarabiei, în „Patria”, 11 aprilie 1928, nr. 82; 
Împiedicarea aniversării Unirii Basarabiei, în „Adevărul”, 11 aprilie 1928, nr. 13594; Ce s’a petrecut în 
ziua de 9 aprilie la Chişinău, în „Adevărul”, 13 aprilie 1928, nr. 13596; Ce s-a petrecut în ziua de  
9 aprilie la Chişinău, în „Dreptatea”, 14 aprilie 1928, nr. 151. 

97 Naţional-ţărăniştii şi serbările Unirei, în „Cuvântul”, 10 aprilie 1928, nr. 1066; Partidul 
naţional-ţărănesc nu participă la serbările Unirii Basarabiei, în „Curentul”, 10 aprilie 1928, nr. 91; 
Întâmplarea dela Chişinău, în „Curentul”, 12 aprilie 1928, nr. 93; D. Maniu şi serbările Unirei, în 
„Îndreptarea”, 5 aprilie 1928, nr. 78; Sărbătoarea naţională dela Chişinău, în „Îndreptarea”, 28 aprilie 
1928, nr. 95; Naţional-ţărăniştii nu participă la serbările Unirii Basarabiei, în „Adevărul”, 9 aprilie 1928, 
nr. 13592. 



Alexandru Nicolaescu 332

Ratificările de către ţările semnatare ale Tratatului de la Paris din 28 octombrie 
1920 de recunoaştere a Unirii Basarabiei cu România98 au fost amplu prezentate şi 
dezbătute de presa românească a perioadei. Ratificarea tratatului amintit de către 
Franţa99 şi Italia100 s-a bucurat de un ecou pozitiv. Au existat şi aici câteva dispute 
politice, de exemplu ratificarea de către Italia a tratatului a fost amendată de presa 
liberală, care acuza guvernul Averescu că pentru înfăptuirea acestui deziderat a 
acordat firmei italiene AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli) anumite avantaje 
economice privind produsele petroliere101. Evident că „Îndreptarea”, organul oficial 
al PP, a luat partea guvernului, considerând că ratificarea tratatului era exclusiv 
opera lui Alexandru Averescu102. Organul oficial al LANC a salutat adoptarea 
tratatului de către Italia, elogiind aportul lui Benito Mussolini, dar şi implicarea lui 
Alexandru Averescu103. Au fost preluate şi ecourile ratificării din presa inter-
naţională104, atât cele pozitive, cât şi cele negative, ultimele provenind din periodicele 
sovietice, precum „Izvestia”105, dar şi dintr-o parte a presei minoritare din România, 
care îmbrăţişa ideile revanşarde, precum ziarul „Brassói Lapok”106 din Braşov. Este 
interesant că despre ratificarea tratatului de către Marea Britanie, care a adoptat 
actul în aprilie 1922107, nu s-a discutat foarte mult şi nici nu s-a adus aminte de 
acest aspect în contextul noilor ratificări. 
                                                           

98 Pentru mai multe detalii despre tratatul menţionat vezi: Gheorghe Calcan, Recunoaşterea 
internaţională a Unirii Basarabiei cu România prin Tratatul de la Paris din 28 octombrie 1920. 
Reverberaţii în presa românească şi franceză a vremii, în De la imperiu la regat. Românii basarabeni 
şi Marele Război, ed. Gheorghe Negustor, Mircea-Cristian Ghenghea, Cluj-Napoca, 2018, p. 248–276. 

99 Opinia publică franceză şi Unirea Basarabiei, în „Viitorul”, 29 martie 1924, nr. 4818; 
Franţa în chestia Basarabiei, în „Universul”, 31 martie 1924, nr. 73; Propaganda sovietelor ruse, în 
„Universul”, 31 martie 1924, nr. 73. 

100 Senatul Italiei a ratificat tratatul unirei Basarabiei, în „Universul”, 6 aprilie 1927, nr. 79; 
Italia a ratificat tratatul de unire a Basarabiei, în „Universul”, 6 aprilie 1927, nr. 79; O aniversare, în 
„Adevărul”, 10 aprilie 1927, nr. 13286. 

101 Ratificarea pactului Basarabiei şi concesiunile petrolifere, în „Viitorul”, 12 aprilie 1927, 
nr. 5738. 

102 Sărbătorirea ratificărei tratatului Basarabiei de către Italia în Cetatea-Albă, în „Îndreptarea”, 
4 aprilie 1927, nr. 77; Ratificarea convenţiei relativ la Basarabia în senatul italian, în „Îndreptarea”, 
5 aprilie 1927, nr. 78; Sărbătorirea ratificărei unirei Basarabiei la Storojineţ, în „Îndreptarea”,  
7 aprilie 1927, nr. 79. 

103 A.C. Cuza, Ratificarea Tratatului privitor la Basarabia, în „Apărarea naţională”, 1 aprilie 
1927, nr. 1.  

104 Italia şi Basarabia, în „Neamul românesc”, 25 aprilie 1925, nr. 93; Basarabia, în „Neamul 
românesc”, 28 aprilie 1925, nr. 95; Presa polonă şi chestia Basarabiei, în „Universul”, 30 martie 
1927, nr. 73. 

105 Ultime informaţiuni, în „Viitorul”, 10 aprilie 1924, nr. 4828. 
106 Ultime informaţiuni, în „Viitorul”, 8 aprilie 1924, nr. 4826. Ziarul menţionat îmbrăţişa 

punctul de vedere rusesc în problema Basarabiei, susţinând organizarea unui plebiscit. 
107 Mihai-Alexandru Piţigoi, O oportunitate ratată. Marea Britanie şi ratificarea Tratatului de 

la Paris privind Basarabia, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, 
Istorie, s.n., LXIV, 2018, p. 406. Pentru mai multe detalii vezi ibidem, p. 401–413. 
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BUCOVINA 
 
Despre Bucovina nu s-a scris foarte mult la momentele festive, puţine ziare, 

chiar şi cele ale partidelor, rememorând Unirea cu România. 
Presa independentă nu a fost nici ea foarte preocupată de această provincie. 

Primul articol pe care l-am putut identifica în „Universul” despre aniversarea Unirii 
Bucovinei a apărut în 1927. Articolul era succint şi rememora momentul din 
1774108, când provincia a fost anexată de Imperiul Habsburgic. La zece ani de la 
Unirea Bucovinei cu România, a fost publicată o conferinţă a lui Sextil Puşcariu, în 
care era subliniat aportul pe care l-a adus el evenimentului, prin crearea gazetei 
„Glasul Bucovinei”. Amintea apoi de rolul lui Ion I.C. Brătianu şi al regelui 
Ferdinand109. Un alt articol descria evenimentele din ultima parte a anului 1918 şi 
intrarea Armatei Române în provincie110. 

De cele mai multe ori, „Adevărul” nu a dat importanţă zilelor de sărbătorire a 
Unirii Basarabiei, Bucovinei sau Transilvaniei, ocupându-se în schimb de problemele 
curente ale politicii naţionale sau internaţionale. Chiar dacă la aniversarea unui an 
de la Unirea Bucovinei, „Adevărul” a fost printre puţinele ziare centrale care au 
rememorat evenimentul, descriind modul în care au decurs serbările din 1919 de la 
Bucureşti111, periodicul nu a mai urmat acest exemplu în anii următori, preocupân-
du-se de cu totul alte aspecte politice sau sociale de moment.  

Ziarul „Curentul”, rememorând evenimentele care au dus la Unirea Bucovinei 
cu România, afirma că, după un an de la Unire, românii din provincie „deja se 
învrăjbiseră şi împărţiseră în două tabere” conduse de Ion Nistor şi Dori Popovici112. 
Chiar dacă guvernul condus de Iuliu Maniu amânase Serbările Unirii Bucovinei şi 
Transilvaniei cu România, se luase decizia ca festivităţile dedicate unui deceniu de 
la Unirea Bucovinei să aibă loc la 28 noiembrie 1928 la Cernăuţi. În capitala 
provinciei au fost planificate şi câteva şedinţe festive113, remarcându-se lipsa de 
fast şi proasta organizare în desfăşurarea evenimentelor. Afirmaţia este susţinută şi 
de atitudinea ziarului „Cuvântul”, care şi-a informat cititorii că la 1 decembrie 
1928 va fi „comemorată”114 Unirea Ardealului şi Banatului cu România, iar în 
cadrul acestor evenimente „se va vorbi şi despre Unirea Bucovinei”115. 

                                                           
108 Nouă ani dela Unirea Bucovinei, în „Universul”, 28 noiembrie 1927, nr. 278. 
109 Unirea Bucovinei, în „Universul”, 28 noiembrie 1928, nr. 277. 
110 Zece ani dela Unirea Bucovinei, în „Universul”, 29 noiembrie 1928, nr. 278. 
111 Aniversarea Unirei Bucovinei în capitală, în „Adevărul”, 1 decembrie 1919, nr. 10970. 
112 Pamfil Şeicaru, Aniversarea Unirii Bucovinei, în „Curentul”, 29 noiembrie 1928, nr. 317. 
113 V.T., Comemorarea Unirii Bucovinei, în „Curentul”, 29 noiembrie 1928, nr. 317;  

V.T., Serbarea Unirii Bucovinei la Cernăuţi, în „Curentul”, 1 decembrie 1928, nr. 319. 
114 În perioada interbelică termenul a fost folosit cu sensul de „a sărbători”, de aceea a apărut 

în mod frecvent în paginile ziarelor atunci când se făcea referire la Serbările Unirii Basarabiei, 
Bucovinei şi Transilvaniei. Sensul actual al cuvântului conform Dicţionarului explicativ al limbii 
române, Bucureşti, 2016, p. 226 este „a celebra solemn amintirea unei personalităţi sau a unui 
eveniment important”.  

115 Serbarea Unirei, în „Cuvântul”, 1 decembrie 1928, nr. 1298. 
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Organul oficial al liberalilor a anunţat faptul că guvernul liberal hotărâse 
sărbătorirea cu fast a Unirii Bucovinei, dar pentru că Vintilă Brătianu părăsise 
funcţia de prim-ministru, noul guvern a decis iniţial amânarea serbărilor. Ulterior, 
aşa cum am mai amintit, s-a permis celebrarea momentului în cazul Bucovinei. 
Noul guvern, condus de Iuliu Maniu, a cerut ca festivităţile să fie comasate cu cele 
din 1 decembrie, dar pentru că ordinul nu a sosit la timp în Cernăuţi, unele şcoli au 
serbat evenimentul, altele nu. Comitetul condus de Ion Nistor, împuternicit de 
fostul guvern liberal să aniverseze trecerea unui deceniu de la Unirea Bucovinei, 
şi-a desfăşurat activitatea fără concursul noului consiliu de miniştri naţional-
ţărănist. În ciuda ezitărilor autorităţilor centrale şi locale, o serie de personalităţi au 
participat la momentul festiv împreună cu o parte a reprezentanţilor Bisericii. În 
discursul lui, Ion Nistor a vorbit despre modul în care Bucovina s-a distanţat de 
stăpânirea austriacă, menţionându-i apoi pe artizanii Unirii, care au fost, în 
viziunea lui: regele Ferdinand, Ion I.C. Brătianu, regina Maria, Iancu Flondor şi 
Dionisie Bejan116.  

În 28 noiembrie 1928, la Cernăuţi a fost aniversată Unirea Bucovinei cu 
România. Presa a prezentat programul manifestaţiei, precum şi autorităţile locale 
sau naţionale care au luat parte. Cu acest prilej, Ion Nistor a ţinut o conferinţă în 
care a realizat un excurs istoric care acoperea perioada de la momentul pierderii 
provinciei în favoarea Imperiul Habsburgic şi până la unirea cu România117. 
„Viitorul” nu a uitat de Unirea Bucovinei118 nici în momentul serbărilor din mai 
1929, despre care, iniţial, se afirmase că vor fi realizate şi pentru provincia din nordul 
Moldovei, dar care, în cele din urmă, s-au transformat într-o manifestaţie dedicată 
exclusiv Transilvaniei.  

Ziarul „Patria” a publicat un articol despre Serbările Unirii Bucovinei cu 
România, organizate de liberali în 1924. Publicaţia Partidului Naţional critica guvernul 
liberal, considerând că momentele festive ar fi trebuit să fie celebrate la cinci, zece 
sau 25 de ani, dar din dorinţa de a abate atenţia publică de la nerealizările guver-
nului se apelase la acest tertip. Fastul din timpul manifestaţiilor era văzut ca o 
risipă a banului public, deoarece populaţia nu „achiesa” la astfel de sărbători, care 
erau benefice doar dacă se suprapuneau cu o situaţie economico-socială bună119. 

Ziarul oficial al PNŢ, „Dreptatea”, a dedicat numărul din 2 decembrie 1928 
împlinirii celor zece ani de la Unirea Bucovinei şi Transilvaniei. Articolul Alipirea 
Bucovinei reda discursul lui Iancu Flondor şi decizia de unire cu România. 
Oficiosul PNŢ a publicat, în contextul serbărilor din 10 mai 1929 de la Bucureşti, şi 
articole despre Unirea Bucovinei120 şi deceniul care trecuse de la momentul Unirii121. 

                                                           
116 Serbarea Unirii la Cernăuţi, în „Universul”, 1 decembrie 1928, nr. 280. 
117 Serbările Unirei Bucovinei, în „Viitorul”, 3 decembrie 1928, nr. 6241. 
118 Zece ani dela integrarea neamului, în „Viitorul”, 9 mai 1929, nr. 6369. 
119 Serbările din Bucovina, în „Patria”, 12 noiembrie 1924, nr. 243. 
120 Iancu Flondor, Cum s-a înfăptuit Unirea Bucovinei, în „Dreptatea”, 10 mai 1929, nr. 472; 

Din viaţa culturală a Bucovinei, în „Dreptatea”, 10 mai 1929, nr. 472. 
121 Unirea în perspectiva celor zece ani, în „Dreptatea”, 10 mai 1929, nr. 472. 
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Ziarele „Îndreptarea”, „Aurora”, „Neamul românesc” şi „Apărarea naţională” 
nu au fost preocupate de aniversările Unirii Bucovinei. Demnă de atenţie este 
atitudinea ziarului oficial al LANC, care, deşi avea aderenţi în teritoriul din nordul 
Moldovei, nu a fost interesat de acest aspect important pentru istoria provinciei.  

Schimbarea de guvern din noiembrie 1928 şi indecizia legată de serbările din 
mai 1929 au făcut ca Unirea Bucovinei cu România să nu fie celebrată aşa cum s-ar 
fi cuvenit. Declanşarea campaniei electorale pentru alegerile din decembrie 1928, 
de care guvernul PNŢ a fost intens preocupat, şi transformarea serbărilor din mai 
1929, care s-au desfăşurat la Bucureşti şi Alba Iulia, într-o manifestaţie dedicată 
exclusiv Transilvaniei au făcut ca rememorarea unui deceniu de la Unirea Bucovinei 
să fie rapid expediată de presa vremii. 

 
CONCLUZII 

 
Aşa cum am afirmat în introducerea cercetării, în cele ce urmează vom trage 

câteva concluzii referitoare la abordările presei legate de unirile primelor două 
provincii cu România în 1918. Vom începe analiza cu discursul presei privind Unirea 
Basarabiei, aşa cum am procedat şi în cadrul studiului. În vreme ce „Universul” a 
fost preocupat de rememorarea Unirii Basarabiei cu România, celălalt mare cotidian 
al epocii, „Adevărul”, nu a fost foarte atent la eveniment. Mult mai acaparat a fost 
„Adevărul” de situaţia politico-socială a vremii, rezumându-se la descrierea manifes-
tărilor festive şi la scurte articole elogiative în câteva momente ale aniversării 
Unirii Basarabiei. „Cuvântul” şi „Curentul” au fost mult mai interesate să atace 
guvernul liberal şi să releve acţiunile opoziţioniste ale PN, PŢ şi, ulterior, PNŢ. 
Trebuie să precizăm că o parte a presei independente a avut simpatii politice 
evidente, putându-se destul de uşor remarca cine îi erau preferaţii. În vreme ce 
„Universul” şi „Adevărul” au avut o atitudine cât de cât echidistantă, „Cuvântul” şi 
„Curentul” au fost vădit de partea PNR/PN şi apoi PNŢ. Însă, cu trecerea timpului, 
şi cel din urmă ziar, prin vocea redactorului său, Pamfil Şeicaru, a admis că nici 
PNŢ nu era diferit faţă de PNL sau PP în abordarea politicii guvernamentale. 

Presa partidelor politice a avut o atitudine diferită faţă de cea independentă în 
ceea ce priveşte rememorarea Unirii Basarabiei şi Bucovinei cu România. În primul 
rând, a încercat să sublinieze aportul propriilor lideri la realizarea Unirii, indiferent 
de provincia care se afla în discuţie. Am remarcat şi câteva teme specifice fiecărei 
provincii în parte. De exemplu, presa liberală, atunci când s-a referit la Basarabia, 
s-a străduit să pună accentul pe reformele şi realizările pe care guvernele liberale le 
înfăptuiseră în primul deceniu interbelic. O problemă sensibilă a fost cea a infra-
structurii basarabene, pornind de la „greaua moştenire” rusească. „Viitorul” a acuzat, 
în dese rânduri, regimul ţarist pentru că nu a dezvoltat în niciun fel provincia de 
peste Prut, blamându-l pentru situaţia dezastruoasă a drumurilor şi a căilor ferate, 
în ciuda planurilor sistematice de dezvoltare de după 1918. De evidenţiat este 
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atitudinea periodicului liberal, care, în timpul guvernării PP din 1926–1927, a 
condamnat vehement guvernul că nu a continuat planul de construire a drumurilor 
în Basarabia, fără a aminti că PNL condusese România în perioada 1922–1926. 
Criticarea adversarilor politici, în special naţional-ţărănişti, a fost o constantă a 
presei liberale, care i-a catalogat în cele mai plastice moduri, precum: „comunişti”, 
„bolşevici”, „plagiatori” etc. Principalul atac a vizat neparticiparea la serbările 
dedicate Basarabiei organizate de guvernul liberal. Ziarul PP a subliniat, la rândul 
lui, aportul liderului său la unirea şi integrarea provinciei de peste Prut în cadrul 
statului român, precum şi la recunoaşterea diplomatică a acestei realizări. Presa 
naţională şi ţărănistă („Aurora”, „Patria”, „Dreptatea”) a avut un discurs acid legat 
de problema administraţiei şi a modului de dezvoltare a Basarabiei, chiar şi în 
momentele festive. Naţional-ţărăniştii, prin intermediul periodicelor politice, şi-au 
justificat absenţa de la serbările din 1924 şi 1928, subliniind faptul că nu doreau să 
se asocieze politicii guvernamentale liberale. „Aurora” s-a cantonat pe condamnarea 
guvernului pentru că nu a reuşit să obţină acordul diplomatic al URSS pentru 
Unirea Basarabiei cu România, dar şi pe faptul că provincia era „urgisită” de politica 
liberală, deoarece starea de asediu se permanentizase, iar situaţia drumurilor şi a 
alfabetizării lăsa mult de dorit. „Patria” şi „Dreptatea” au insistat şi ele pe aceleaşi 
aspecte ca oficiosul PŢ, raportându-se însă mai puţin la situaţia diplomatică. În 
momentul sărbătoririi primului deceniu de la Unirea Basarabiei cu România, cele 
trei ziare menţionate anterior au fost mult mai preocupate de adunarea din 6 mai 
1928 de la Alba Iulia a PNŢ. La unison au catalogat serbările organizate de PNL 
dedicate Basarabiei ca fiind serbări de partid. Ziarul condus de Nicolae Iorga, 
„Neamul românesc”, a fost atent la manifestațiile închinate Unirii Basarabiei, profi-
lându-se pe un discurs istoric şi pe propagarea ideii că provincia „a fost şi a rămas 
românească”. Ziarul LANC, „Apărarea naţională”, a promovat, la rândul lui, un discurs 
de factură istorică, relevând apartenenţa provinciei la spaţiul românesc.  

Temele comune prezentate atât de presa independentă, cât şi de cea afiliată 
partidelor, indiferent de opţiunile politice, s-au referit la luările de poziţie ale unor 
personalităţi străine care susţineau dreptul României de a i se recunoaşte unirea cu 
Basarabia. Un alt subiect comun al gazetelor a fost legat de ratificarea Tratatului de 
la Paris, din octombrie 1920, de către Franţa (1924) şi Italia (1927), relatările pe 
această temă fiind detaliate. Presa politică şi cea independentă au considerat 
deopotrivă Basarabia drept o „problemă naţională”, din cauza slabei dezvoltări a 
regiunii, principala preocupare fiind îmbunătăţirea reţelei de drumuri şi a celei 
feroviare. Atât ziarele liberale, cât şi cele de opoziţie au remarcat precaritatea 
infrastructurii din Basarabia. Liberalii au fost învinovăţiţi că nu au rezolvat 
problema cât timp au fost la guvernare, insistându-se asupra faptului că, din acest 
motiv, nu aveau dreptul să dea lecţii atunci când erau în opoziţie. Deşi situaţia 
educaţională nu era nici ea roz, s-a discutat destul de puţin acest aspect. 
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După 1918, liantul politic al idealului unirii românilor a dispărut, iar partidele 
au încercat să folosească evenimentul pentru a-şi atrage aderenţi în lupta de cucerire 
a puterii. Din acest motiv, critica adversarului politic, căruia nu i se recunoştea niciun 
merit, şi intransigenţa au fost des întâlnite în paginile oficioaselor partidelor. Am 
remarcat lipsa unor programe sau proiecte concrete de redresare a situaţiei care să 
fi fost dezbătute de jurnalişti în jurul aniversărilor. 

În ceea ce priveşte Serbările Unirii Bucovinei cu România, presa, fie ea inde-
pendentă sau înregimentată politic, nu a acordat atenţia cuvenită evenimentului. 
Cel mai preocupat periodic de aspectul menționat a fost „Viitorul”, care a clamat 
aportul liderilor săi în actul Unirii. Publicaţiile apropiate de naţional-ţărănişti şi-au 
continuat, şi în acest caz, disputa politică cu guvernele liberale, pe care le-au 
învinuit pentru problemele întâmpinate în procesul de integrare a provinciei în 
cadrul statului român, dar şi pentru administraţia defectuoasă a regiunii. Ziarele 
celorlalte partide parlamentare, „Îndreptarea”, „Aurora”, „Neamul românesc” şi 
„Apărarea naţională”, nu au tratat subiectul. 

O abordare constantă a presei, în ceea ce priveşte celebrarea Unirii celor două 
provincii, a fost aceea de a publica actele Unirii pentru fiecare dintre acestea în 
parte. În vreme ce ziarele partidelor politice s-au atacat reciproc, mai ales pe subiectul 
proiectelor de unificare şi administrare, ziarele independente au clamat realizarea 
„unirii sufleteşti”, constatând că procesul era foarte departe de a fi înfăptuit, dispu-
tele ducând la îndepărtarea de idealul urmărit.  

Analizând discursul presei, am constatat că indiferent de simpatiile politice, 
atunci când au tratat Basarabia, ziariştii au utilizat, în dese rânduri, sintagma „reali-
pire”, pe când în privinţa Bucovinei şi Transilvaniei s-a folosit termenul de „unire”. 

În ciuda acuzelor şi atacurilor vădit politice, ziarele de partid şi cele inde-
pendente au avut câteva constante. Prima ar fi afirmarea univocă a veşniciei Unirii. 
Despre toate provinciile s-a declarat, la unison, că Unirea era eternă, iar provinciile, 
mai ales Basarabia şi Bucovina, erau „curat” româneşti, deși ultimul aspect nu a fost 
clamat şi în cazul Transilvaniei. Problemele sociale nu au fost eludate, iar 
concretizarea în fapte a proiectelor, renunţarea la politicianism şi unitatea politică 
au fost soluțiile cele mai des invocate. 

Serbările Unirii ar fi trebuit să fie un liant, dar analiza presei perioadei ne 
relevă că şi în momentele festive lupta politică a continuat. În ceea ce priveşte 
atitudinea ziarelor independente se constată o uniformizare a informaţiilor transmise 
şi o critică voalată a situaţiei politice. Dacă în primii ani de după 1918, discursul 
presei a fost unul elogios faţă de Unire, odată cu trecerea timpului a căpătat accente 
critice legate, mai ales, de modul în care s-a realizat procesul de unificare. În vreme 
ce politicienii de la Bucureşti abordau organizarea statului de pe poziţii centraliste, 
cei din provinciile unite îşi doreau o autonomie administrativă mult mai mare. Se 
poate constata că în momentele aniversare, tonul critic a fost mai scăzut decât cel 
folosit în mod obişnuit în dezbaterile politice şi, mai ales, decât cel adoptat în 
timpul campaniilor electorale din primul deceniu interbelic122. 
                                                           

122 Vezi spre exemplificare: Ion Novăcescu, Communication and Propaganda in Romanian 
Interwar Politics: The Election Campaigns of 1919 and 1922, în „Transylvanian Review/Revue de 
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În încheiere, dorim să atragem atenţia că în analiza de faţă ne-am raportat la 
discursul elitelor, urmărind principalele ziare ale primului deceniu interbelic. Prin 
urmare, nu ne-am ocupat de analiza percepţiei majorităţii populaţiei, ale cărei senti-
mente şi idei puteau să coincidă sau nu cu cele ale elitelor. Măsurarea acestor 
parametri rămâne un deziderat pentru viitoarele cercetări, care au nevoie de o nouă 
abordare şi de surse documentare suplimentare. 
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reflectate în presa vremii, în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu”, XXV, 2018,  
p. 139–171. 



„Revista istorică”, tom XXXI, 2020, nr. 3–4, p. 339–354 

ATITUDINI, DOCTRINE, REGIMURI 

I.E. TOROUŢIU ŞI ANTIMODERNISMUL CA FORMĂ A 
NAŢIONALISMULUI ŞI ANTISEMITISMULUI 

IOANA APOSTOL* 

În perioada interbelică, antisemitismul, ca parte constitutivă a naţionalismului 
românesc, s-a manifestat făţiş în sfera culturală. Cele mai violente forme ale dis-
cursului şi acţiunii politice împotriva evreilor au fost atinse în anii 1930 şi apoi în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial, însă primele semne clare apar din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. În anii 1920, criticul şi istoricul literar I.E. Torouţiu 
publica lucrarea intitulată Modernismul. Simbolism – impresionism – expresionism1, 
un text pe cât de nesemnificativ pentru istoria criticii literare şi de artă, pe atât de 
ilustrativ pentru o epocă marcată de xenofobie culturală şi naţionalism. Numeroase 
articole similare au fost publicate în deceniile trei şi patru ale secolului XX, mai 
ales în reviste literare, nediferenţiindu-se fundamental unele de altele, nici în privinţa 
argumentaţiei, nici ca profunzime a analizei. Ele arată însă cât de sensibilă era o 
parte a intelectualităţii româneşti la ideologiile antisemite, locale şi occidentale2. 
Cu un titlu aparent neutru, studiul lui I.E. Torouţiu se recomandă drept o analiză a 
curentului modernist în literatura şi artele plastice de la sfârşitul secolului al XIX-lea 
şi începutul veacului următor. După parcurgerea primelor pagini, textul se dovedeşte 
a fi un expozeu şi o demascare a conspiraţiei evreilor pentru distrugerea culturilor 
europene, naţionalismul luând în discursul autorului forma unui antisemitism vehement 
deghizat în antimodernism.  

În prima parte a articolului, după introducerea biografică, voi analiza textul 
lui I.E. Torouţiu, în timp ce partea a doua va fi dedicată unei scurte examinări a 
                                                      

* Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Bucureşti / Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; 
ioana.alexandra.apostol@gmail.com. 

 
1 I.E. Torouţiu, Modernismul. Simbolism – impresionism – expresionism, Bucureşti, 1926. 
2 Cercetarea problematicii antisemitismului intelectual interbelic a beneficiat, de-a lungul 

deceniilor postdecembriste, de numeroase contribuţii fundamentale din partea specialiştilor, generând 
dezbateri şi apeluri pentru asumarea trecutului. Însă antisemitismul intelectual este doar o parte din 
mozaicul politic, social, cultural şi diplomatic al perioadei interbelice româneşti. Atenţia deosebită 
acordată personalităţilor care au simpatizat sau aderat la extrema dreaptă nu trebuie să umbrească 
faptul că, în deceniile trei şi patru ale secolului trecut şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
au existat persoane publice care s-au delimitat de ideologiile de factură fascistă sau chiar au întreprins 
acţiuni concrete pentru apărarea comunităţilor evreieşti din România. Amintesc aici trei personalităţi rele-
vante din acest punct de vedere, distinse de Institutul Yad Vashem cu titlul „Drept între popoare”: regina 
mamă Elena, diplomatul Constantin Karadja şi primarul oraşului Cernăuţi, avocatul Traian Popovici. 
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contextului ideologic şi cultural în care acesta a apărut. Pentru explicarea motivelor 
xenofobe, antisemite şi ultranaţionaliste, am făcut trimitere în notele de subsol la 
lucrările World Fascism: A Historical Encyclopedia, editată de Cyprian P. Blamires 
şi Paul Jackson, şi Antisemitism: A Historical Encyclopedia of Prejudice and Perse-
cution, editată de Richard S. Levy, care tratează din punct de vedere conceptual şi 
istoric ideologiile şi regimurile fasciste europene. Pentru analizarea modului în care 
se articulează discursul de factură fascistă în lucrarea lui I.E. Torouţiu, am făcut 
apel la eseul lui Umberto Eco, Ur-Fascism. Aşa cum subliniază istorici precum 
Armin Heinen şi Oliver Jens Schmitt, problema fascismului românesc are un specific 
atât regional, cât şi internaţional. Prezentul demers intenţionează să detecteze ele-
mentele limbajului extremist în textul lui I.E. Torouţiu, ca un exemplu de discurs 
antisemit românesc din deceniul al treilea al secolului XX.  

 
I.E. TOROUŢIU (1888–1953) 

 
Ilie E. Torouţiu a fost istoric şi critic literar, traducător, tipograf, editor, publicist 

şi folclorist. S-a născut în Bucovina austro-ungară, în localitatea Solca. A absolvit 
Facultatea de Litere şi Filosofie la Universitatea din Cernăuţi (1908–1910), după 
care şi-a completat studiile la Universitatea din Frankfurt am Main, unde a lucrat în 
anii 1911–1913 ca asistent de limba română pe lângă catedra de limbi romanice. 
După terminarea studiilor, a realizat numeroase traduceri, în special de teologie şi 
literatură religioasă moralizatoare, din autori precum I.R. Macduff, J.C. Ryle, Otto 
Funcke şi John Bunyan3. În 1914, a fost mobilizat în armata austriacă, însă a 
dezertat şi s-a refugiat la Bucureşti, unde avea să se stabilească după Primul Război 
Mondial4. A fost profesor de limbă germană la Liceul „Cantemir Vodă” şi proprie-
tarul tipografiei şi editurii Institutul de Arte Grafice „Bucovina”5. I.E. Torouţiu a 
                                                      

3 Pentru lista completă a traducerilor lui I.E. Torouţiu, vezi ghidul elaborat de Biblioteca 
Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, Literatura română. Ghid bibliografic. Partea a III-a. 
Scriitori români traducători, coord. Ion Stoica, Bucureşti, 2003, p. 794–795. 

4 Liviu Papuc, I.E. Torouţiu – 50 de ani de la moarte, în „Convorbiri literare”, 2003, nr. 12, p. 84. 
Pentru o schiţă biografică a lui I.E. Torouţiu, vezi Oltea Prelucă, Side Notes from a Manuscript. 

Moments from the Life of Ilie E. Torouţiu, în „Revista de analiza discursului – Anadiss”, 2019, nr. 28 
(II), p. 269–273; eadem, Ilie Torouţiu. Un român din Bucovina, în „Observatorul”, 23 februarie 2007,  
http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=5007, accesat în 19.02.2020. 

5 Editura mai este cunoscută şi sub numele „Bucovina” I.E. Torouţiu. Politica editorială a 
Institutului de Arte Grafice „Bucovina”, care în sine ar merita un studiu aprofundat, a fost una 
generalistă, nefundamentată ideologic, cu volume ştiinţifice, tehnice, de istorie şi critică literară, de 
folcloristică şi filosofie. Editura a publicat lucrări ale unor artişti de orientare modernistă precum 
Charles Baudelaire (1940), Ilarie Voronca (1932), Cecilia Cuţescu-Storck (1943), Lucrezzia Karnabatt 
(1937), dar şi Iudaica (1937) de N. Iorga; propagandă legionară – Crez de generaţie (1937) de Vasile 
Marin, Prezent (1937) de Ion Moţa, Pentru legionari (1937) şi Cărticica şefului de cuib (1940) de 
Corneliu Zelea Codreanu; sociologie legionară – „Rânduiala. Arhivă de gând şi faptă românească” 
(1935–1938); propagandă carlistă – Iosif I. Gabrea, Şcoala şi străjeria în pregătirea tineretului 
(1938), Ştefan Şoimescu, Pe drumul reînnoirii (1939). Editura nu a avut însă o linie politică, tipărind 
în egală măsură şi lucrări de doctrină ţărănistă – Virgil Madgearu, Agrarianism, capitalism, imperialism: 
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fost preocupat în primul rând de critica literară şi de studiile de literatură comparată. 
Cele mai importante titluri ale sale sunt Heinrich Heine şi heinismul în literatura 
română6 şi Exegeza eminesciană, publicată parţial postum7. Pe lângă cercetările 
literare, a editat culegeri de folclor bucovinean8, a scris o lucrare de filosofie 
comparată9 şi o serie de lucrări de demografie bucovineană10. 

În perioada 1931–1946, a îngrijit şi publicat cele treisprezece volume de 
Studii şi documente literare, de o mare importanţă pentru istoria autohtonă, cuprinzând 
corespondenţa junimiştilor şi sămănătoriştilor11. În anii 1930, a fost secretarul de 
redacţie al „Revistei germaniştilor români”12. A condus publicaţiile „Revista Bucovina: 
culturală, politică, economică, literară” (1916), „Caietele eminesciene” (1927–1929) 
şi „Floarea-soarelui: literatură, artă, ştiinţă, viaţă socială” (1927–1929). A semnat 
articole şi studii literare în „Făt-Frumos” şi „Litere”. În anii 1939–1944, a fost 
directorul revistei „Convorbiri literare”13 şi din această poziţie a supervizat o politică 
editorială caracterizată de poziţii naţionaliste şi antisemite14.  

În 1935, a devenit membru al Societăţii Scriitorilor Români, iar în 1936 a fost 
ales membru corespondent al Academiei Române. Sub regimul comunist i-a fost 
confiscată tipografia, i s-a interzis să mai publice şi a fost exclus din Academie. 
I.E. Torouţiu şi-a donat întreaga arhivă şi bibliotecă Academiei RPR15.  

Cititorul care găseşte în cataloagele bibliotecilor titlul Modernismul. Simbolism – 
impresionism – expresionism va fi îndreptăţit să creadă că lucrarea semnată de  
I.E. Torouţiu este una de critică literar-artistică. Convingerea îi va fi întărită de cele 
câteva rânduri dedicate acesteia în Dicţionarul general al literaturii române (DGLR), 
de unde aflăm că, plecând de la un punct de vedere moralizator şi clasicizant, 
Torouţiu face „o analiză plină de sarcasm” a curentelor moderniste, criticate drept 
                                                      
contribuţiuni la studiul evoluţiei sociale româneşti (1936); Ion Mihalache, Lucrările dela Topoloveni: 
cuvântări ţinute cu prilejul inaugurărilor (1939). 

6 I.E. Torouţiu, Heinrich Heine şi heinismul în literatura română, Bucureşti, 1930. 
7 Idem, Exegeza eminesciană. Poeziile antume din punct de vedere filologic, ed. Doina Rizea, 

Bucureşti, 2002. 
8 Idem, A fost odată … Poveşti şi cântece poporale, Cluj, 1911; idem, Frunză verde. Cântece 

poporale din Bucovina, Solca, 1914; Poveşti poporale, Bucureşti, 1914.  
9 Idem, Immanuel Kant în filosofia şi literatura română, Bucureşti, 1925.  
10 Idem, Românii şi clasa intelectuală din Bucovina. Notiţe statistice, Cernăuţi, 1911; idem, 

Românii şi clasa de mijloc din Bucovina. Studiu statistic, partea I–II, Cernăuţi, 1912; idem, Poporaţia 
şi clasele sociale din Bucovina, Bucureşti, 1916. 

11 Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866–2016, partea a II-a, (M–Z, Anexe), ed. a 
V-a, rev. şi adăugită, Bucureşti, 2016, p. 742. 

12 Marin Bucur, Istoriografie literară românească. De la origini până la G. Călinescu, Bucureşti, 
1973, p. 289. 

13 Convorbiri literare, în I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti (1790–1982), Bucureşti, 
1967, p. 85.  

14 Propaganda antisemită şi retorica oficială despre primejdia iudeo-bolşevismului. Evreii 
români şi comunismul în perioada 1938–1944, în Raport final. Comisia Internaţională pentru Studierea 
Holocaustului în România, ed. Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu, Iaşi, 2004, p. 94.  

15 Pavel Ţugui, Ilie Torouţiu şi arhiva sa de istorie literară, în „Codrul Cosminului”, 2004,  
nr. 10, p. 271–272.  
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manifestări ale decadenţei, cu o influenţă nefastă asupra societăţii16. Vom vedea în 
cele ce urmează ce se află în spatele acestor critici formulate de pe poziţii 
conservatoare şi cum îşi construieşte autorul argumentaţia împotriva modernis-
mului literar şi artistic. Prezentul articol se va ocupa strict de studiul Modernismul. 
Simbolism – impresionism – expresionism17 şi nu urmăreşte să discrediteze opera 
de editor şi critic literar a lui I.E. Torouţiu, asupra căreia încă nu mă pot pronunţa. 

  
MODERNISMUL. SIMBOLISM – IMPRESIONISM – EXPRESIONISM 
 
Studiul Modernismul a fost publicat în 1926 la Institutul de Arte Grafice 

„Bucovina”. Are 66 de pagini, este ilustrat de Aurel Constantinescu şi include 
reproduceri după lucrări ale unor artişti precum Marcel Iancu, Miliţa Petraşcu şi 
Joan Miró. Textul este scris sub formă de eseu, cu doar câteva trimiteri biblio-
grafice. Lucrarea este structurată în cinci capitole: Introducere, Simbolism, Impre-
sionism, Expresionism şi Concluziuni18. Mottoul ales de autor, o epigramă a 
poetului bucovinean George Voevidca, stabileşte de la bun început poziţia conser-
vatoare, antimodernistă19 asumată de Torouţiu: „E proba unui gust subţire / Cum 
nici nu cred că mai există: / Amesteci tabla de ’nmulţire / Cu Tatăl nostru şi apoi, / 
Stropind-o grav cu OH2, / Îi zici nenorocitei foi: Poemă futuristă.”20 

În capitolul introductiv, autorul stabileşte reperele paradigmei culturale în 
care se plasează şi îşi expune concepţia despre „adevărata” artă, cea călăuzită de 
principiile clasicismului şi de estetica permanenţei, prin care se caută exprimarea 
frumosului universal şi etern. Pentru Torouţiu, modernismul apare ca o contrareacţie 
artificială la clasicism şi romantism. „Micile curente gălăgioase” – simbolismul, 
impresionismul, expresionismul –, create în laboratorul doctrinelor literare şi 
artistice moderne, nu pot concura cu arta clasică şi cu poezia tradiţională, care sunt 
veşnice21. De altfel, simbolismul şi impresionismul sunt deja declarate moarte, „au 
murit de rachitism şi nervi în vârsta copilăriei precoce”22, şi asta pentru că stilurile 
noi se demodează foarte repede23. Autorul operează cu o dihotomie între arta clasică 
                                                      

16 Constantin Teodorovici, Torouţiu, I.E., în Dicţionarul general al literaturii române, vol. VI, 
S–T, coord. Eugen Simion, Bucureşti, 2007, p. 754. 

17 Lucrarea va fi citată în continuare: Modernismul. 
18 În citatele reproduse am optat pentru păstrarea formelor lexicale vechi sau ieşite din uz, aşa 

cum au fost ele scrise de autor.  
19 Analizând curentele intelectuale antimoderne, Antoine Compagnon face distincţia între 

tradiţionalişti şi antimodernii autentici, adică artiştii şi literaţii care prefigurau postmodernismul în 
dimensiunea sa sceptică faţă de lumea modernă, de cultul progresului şi de pozitivism. Din acest 
punct de vedere, I.E. Torouţiu, ca opozant al avangardelor literar artistice, trebuie încadrat în curentul 
tradiţionalist antimodernist. Antoine Compagnon, Antimodernii. De la Joseph de Maistre la Roland 
Barthes, trad. Irina Mavrodin, Adina Diniţoiu, Bucureşti, 2008, passim.  

20 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 3. 
21 Ibidem, p. 5–6. 
22 Ibidem, p. 7. 
23 Ibidem, p. 10. 
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tradiţională şi trainică, născută şi dezvoltată firesc, şi arta modernă, o invenţie 
artificială, instabilă şi fragilă, care s-a stins imediat după ce a apărut.  

Definind simbolismul literar şi plastic, I.E. Torouţiu îl plasează alături de 
impresionism şi expresionism, adică în categoria curentelor „neoromantice”24, 
simboliştii fiind preocupaţi doar de inovaţie formală, nepăstrând nimic pentru 
conţinut25. Abandonând sfera analizei estetice, Torouţiu intră pe teren ideologic şi 
scrie că simboliştii, impresioniştii şi expresioniştii sunt de fapt verigi în „lanţul de 
asasinare a literaturilor naţionale”26. Astfel, simbolismul apărut în Franţa „nu are 
nimic comun cu sufletul francez: Jean Moréas este grec de origine, cu numele  
I. Papadiamantopulos; Kahn poate fi orice voiţi, poate fi chiar cetăţean francez, dar 
în vinele sale n’o fi zvâcnind sânge francez; el a fost cel dintâiu care a folosit 
versul fără rimă; Laforgue – creol; Vielé-Griffin, american; Marie Krysinska, de 
origine slavă”27. Paragraful sintetizează ideea pe care Torouţiu o va dezvolta pe 
parcursul următoarelor pagini: arta trebuie să fie naţională, însă ea se află într-un 
pericol permanent de a fi coruptă de străini. Acesta este primul semnal al unui 
discurs xenofob care va escalada treptat şi va culmina cu un violent atac antisemit. 
Invocând sufletul şi sângele francez, autorul deschide discursul naţionalist pe două 
căi: cea esenţială (ideea sufletului naţional) şi cea rasială (ideea sângelui naţional).  

Impresionismul este definit în capitolul al doilea drept un curent antinatu-
ralist, impresionismul literar apărând în siajul impresionismului din pictură. Eşecul 
impresioniştilor a fost cauzat de lipsa unui mare talent, care nu a putut fi compen-
sată de dimensiunea programatic-teoretică a mişcării28. Autorul condamnă apetenţa 
poeţilor impresionişti pentru tema suferinţei din dragoste şi acuză „cinismul cu care 
neoromanticii decadenţi tratează femeea”, găsind „multă exagerare în acest fanatic 
misoginism, dar şi mult adevăr. Femeea modernistă, după cum se va vedea dintr’un 
singur exemplu al capitolului următor … nu este mai presus decât bărbatul 
decadent; dimpotrivă, ea îl întrece de multe ori în exuberanţe şi prăpăd moral.”29 

Al treilea capitol continuă cu expresionismul în pictură, o „şcoală recunoscută 
de esteticieni încă din a doua jumătate a veacului al nouăsprezecelea şi ai cărei 
maeştri sunt Hodler şi Cesanne [sic!]”30. În literatură, expresionismul este preferat 
de tinerii scriitori germani şi aproape deloc de cei francezi. I.E. Torouţiu introduce 
                                                      

24 În accepţiunea lui Torouţiu, neoromantismul se referă la orientările artistice anticlasice.  
25 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 13. 
26 Ibidem, p. 15. 
27 Ibidem, p. 16. 
28 Ibidem, p. 18. 
29 Ibidem, p. 21–22. 
30 Ibidem, p. 23. Definiţia lui I.E. Torouţiu nu coincide cu cea acceptată în mod larg de istoricii 

de artă. Desigur, autorul se putea referi aici la expresionism ca la un stil artistic anticlasic modernist, 
simplificat ca formă, menit să creeze efecte expresive şi să suscite un răspuns empatic din partea 
privitorului. Însă curentul artistic expresionist este suficient de clar periodizat şi încadrat istoric în anii 
din jurul Primului Război Mondial, iar Paul Cézanne şi Ferdinand Hodler nu pot fi incluşi în acesta 
din considerente cronologice, dar mai ales stilistice. Este drept, totuşi, că ambii artişti sunt reprezen-
tanţi importanţi ai modernismului în pictură, orientare asupra căreia este îndreptată critica lui Torouţiu. 
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în cele ce urmează termenul de „decadenţă”31. „Esteticismul şi decadenţa” tinerilor 
modernişti au un caracter morbid şi bolnăvicios, gloria pentru ei însemnând să fie 
„altfel decât lumea normală”32. Autorul plasează astfel modernismul în zona alterităţii, 
transformându-l pe artistul modern într-un altul, viciat şi pervers, complet opus 
„cetăţeanului patriarhal, cuminte, aşezat moral şi cinstit”33. Idealul estetului decadent 
este „tipul ţiganului artist” în dauna „cetăţeanului patriarhal”, care, în noua paradigmă, 
„a ajuns odios”. Torouţiu schiţează, aşadar, scenariul unei răsturnări carnavaleşti a 
lumii cu susul în jos, în care modernismul îl valorifică pozitiv pe „ţigan” şi îl dispre-
ţuieşte pe „cetăţean”34.  

Continuarea capitolului dedicat expresionismului pierde complet busola argu-
mentaţiei, autorul prezentând o galerie de portrete ale moderniştilor imorali, care 
transgresează normele vieţii sexuale şi se dedau depravării: „P. Verlaine – un 
pustnic alcoolic – îndrăgostit de poetul Rimbaud, cu care a împărtăşit soarta închisorii; 
Oscar Wilde cu aceeaşi soartă; Baudelaire glorificând în lirică homosexualismul. 
Un bărbat din romanul lui Th. Mann «Tod in Venedig» se topeşte din dragoste 
pentru un băiat frumos; în drama lui Herbert Eulenberg «Anna Walewska», tatăl 
iubeşte pe fiică-sa şi doreşte convieţuire.”35 Stigmatizarea modernismului ca imoral 
este secondată de o primă observaţie care lasă să se întrevadă virajul antisemit pe 
care autorul îl va face peste câteva pagini. Torouţiu consideră că predilecţia 
moderniştilor decadenţi pentru exagerări, exotism baroc şi imoralitate este o 
consecinţă a faptului că „peste 80% din actualii scriitori ai literaturii germane sunt 
evrei sau de origine evreiască”36, citându-l, pentru a conferi credibilitate afirmaţiei, 
pe „unul din cei mai distinşi învăţaţi germani, Adolf Bartels”37. Autorul alunecă, 
                                                      

31 Roger Griffin, Decadence, în World Fascism: A Historical Encyclopedia, ed. Cyprian P. 
Blamires, Paul Jackson, Santa Barbara, 2006, p. 167. În ideologiile europene de extremă-dreapta, 
definirea decadenţei pleacă de la convingerea că societatea se află într-o stare alarmantă de 
degenerare, aceasta fiind o premisă esenţială a utopiilor fasciste de regenerare şi renaştere naţională. 
Similar, în artă, decadenţa prevesteşte venirea unui curent înnoitor şi sănătos, în opoziţie cu cel 
precedent, aflat în stadiul său final. În textul analizat, termenul de decadenţă în artă este strâns legat 
de conceptul nazist al artei degenerate (germ. Entartete Kunst) – arta moderniştilor evrei sau a 
artiştilor germani influenţaţi de „spiritul iudaic”. 

32 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 24–25. 
33 Ibidem, p. 25. 
34 Pe parcursul textului, I.E. Torouţiu foloseşte termenul de cetăţean ca sinonim pentru om şi 

român, implicaţia fiind că necetăţenii nu sunt oameni. După Primul Război Mondial, încetăţenirea 
evreilor a fost una dintre ţintele spre care s-au îndreptat vectorii antisemitismului românesc. 

35 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 28. 
36 Ibidem, p. 28. 
37 Roderick Stackelberg, Bartels, Adolf (1862–1945), în Antisemitism: A Historical Encyclo-

pedia of Prejudice and Persecution, ed. Richard S. Levy, Santa Barbara, 2005, p. 58–60. Adolf 
Bartels a fost un important ideolog al antisemitismului german în perioada 1900–1933. A sprijinit 
venirea la putere a naziştilor şi, drept răsplată, a primit numeroase distincţii în timpul celui de-al 
Treilea Reich. Bartels a fost un vehement antimodernist şi a sprijinit curentul literar tradiţionalist 
german. Ca publicist şi critic de artă s-a dedicat eradicării influenţei evreieşti asupra culturii germane. 
În studiul său, Torouţiu adoptă o parte din modelul discursiv al lui Bartels. 
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apoi, spre teoria conspiraţiei38: evreii, stăpânind presa şi capitalul, au pus mâna pe 
cele mai mari edituri şi teatre, reuşind „să lanseze un potop de autori nu mai puţin 
decât «mondiali»”39. Întreaga cultură europeană, sub toate aspectele ei, inclusiv 
politic şi economic, este ameninţată, iar „toate căile duc concentric spre o demora-
lizare pentru un singur scop: dominaţia”40.  

Revenind la analiza stilistică aplicată, I.E. Torouţiu evidenţiază câteva 
caracteristici ale modernismului literar: muzicalitatea limbajului, sinesteziile, mania 
de a crea cuvinte, formalismul şi artificialitatea. Revista „Contimporanul” este pusă 
la stâlpul infamiei, alături de poeţii care publică în ea, între care se găsesc Camil 
Baltazar, Ion Barbu şi Filip Corsa, din a căror operă selectează pentru reproducere 
câteva versuri ilustrative41. Autorul revine în registrul ideologic şi afirmă că evreii, 
ei înşişi conservatori, nu agreează cu adevărat ideile moderniste pe care le-au 
inventat, singura lor menire fiind propagarea prin intermediul presei, literaturii, 
artei, ştiinţei şi teatrului a seminţei „demoralizării şi a chaosului”42, care până la 
urmă va duce la subjugarea popoarelor Europei. Îşi încheie analiza decretând că 
toate curentele care compun modernismul – simbolismul, impresionismul, expresio-
nismul, dadaismul, primitivismul – sunt trecătoare, pentru că le lipseşte un cap de 
şcoală care să confere un solid fundament teoretic şi programatic43.  

Cu toate că analiza literară se încheie aici, capitolul expresionismul continuă 
pentru încă treizeci de pagini, rămânând de acum încolo exclusiv pe terenul comen-
tariului ideologic. Abordând dimensiunea politică a expresionismului pacifist,  
I.E. Torouţiu deschide primul cap de acuzare împotriva modernismului ca bolşe-
vism44. Moderniştii luptă „împotriva statului, împotriva contrarevoluţionarismului, 
absolutismului, imperialismului, militarismului, naţionalismului şi teismului. […] 
Şi pentru izbândirea acestui program trebuie abordat steagul roşu, bolşevismul 
Rusiei […].”45 A doua acuză adusă modernismului este decadenţa46. Autorul compară 
decadenţa modernistă cu aceea a Imperiului Roman, cea din urmă părând o „palidă 
                                                      

38 Cyprian Blamires, Conspiracy Theories, în World Fascism: A Historical Encyclopedia, ed. 
Cyprian P. Blamires, Paul Jackson, p. 148–149. Teoriile conspiraţiei sunt o parte importantă a ideolo-
giilor de extremă-dreapta, una dintre formele adoptate în perioada interbelică fiind cea a conspiraţiei 
mondiale evreieşti. În general, grupurile acuzate de conspiraţii au fost elitele cosmopolite cu relaţii la 
nivel internaţional, în cazul de faţă evreii, dar în alte situaţii puteau fi vizaţi masonii, Biserica Catolică 
sau Naţiunile Unite în epoci mai apropiate. Teoria conspiraţiei apare ca o explicaţie pentru problemele 
comunităţii şi îi detectează pe cei care se fac vinovaţi de nenorocirile care s-au abătut asupra colectivităţii. 

39 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 28.  
40 Ibidem, p. 29. 
41 Ibidem, p. 30–35. 
42 Ibidem, p. 36. 
43 Ibidem, p. 41. 
44 Ibidem, p. 43–44. 
45 Ibidem, p. 44. 
46 Matei Călinescu, Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmo-

dernism, ed. a II-a, rev. şi adăugită, Iaşi, 2005, passim. În gândirea de tip tradiţionalist, decadenţa 
însoţeşte modernismul, ea fiind o manifestare a individualismului estetic anarhic şi a rupturii de auto-
ritatea tradiţională. 
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copie” faţă de degenerarea contemporană lui Torouţiu şi atacul continuu la pudoarea 
cetăţeanului47. A treia şi ultima acuzaţie este antitradiţionalismul. Spaţiul urban, ca 
spaţiu predilect al modernismului, este locul în care toate normele sunt încălcate şi 
în care tradiţionalismul este considerat „răsuflat, romantic şi dulceag”48.  

După enunţarea celor trei capete de acuzare împotriva modernismului – 
bolşevism, decadenţă, antitradiţionalism –, Torouţiu îşi formulează concluziile. 
Întregul său demers discursiv a prefigurat această ultimă parte a textului, unde 
autorul apelează din nou la un citat din Adolf Bartels, potrivit căruia artiştii evrei 
sunt cauza decadenţei literare germane49. Drept urmare, trece la demascarea moder-
nismului drept o conspiraţie a evreilor pentru distrugerea culturii europene: „[…] şi 
acum îngădue-ni-se, rugămu-ne, să arătăm cine anume se ascunde subt Felixii şi 
Jakobii germani, literaţi simbolişti, impresionişti, neo romantici, senzaţionalişti 
(fireşte!), expresionişti, primitivişti, dadaişti etc. etc. etc.”50 Se impunea, aşadar, 
smulgerea măştilor scriitorilor şi artiştilor promovaţi de presa stăpânită de evrei, de 
teatrele acaparate de evrei şi de editurile încăpute pe mâna evreilor51. Urmează 
două pagini şi jumătate de-a lungul cărora sunt înşiruite 106 nume de artişti evrei 
germani, ordonate alfabetic, onomastica fiind considerată de autor drept elementul 
care le trădează originea etnică52. Pentru cazurile în care numele nu sunt conclu-
dente, Torouţiu ne asigură că există alte mărci ale evreităţii, precum „stilul melodic” 
de a scrie şi vorbăria goală53. După nominalizarea evreilor care distrug cultura 
germană, trece la enumerarea publicaţiilor care facilitează această distrugere. Este 
vorba de cotidiene sau reviste care, atunci când nu sunt deţinute de evrei, le sunt 
complice54. La fel ca în cazul solidarităţii cu sufletul francez de la începutul 
studiului, Torouţiu îşi manifestă de această dată solidaritatea cu naţiunea germană, 
dând dovadă de un antisemitism transfrontalier. Presa deţinută de evrei este „plină 
de venin pentru tot ce este german, liberalistă, avansată până în a preconiza ideea 
revoluţionară, iar când aceasta se înfăptuieşte, nu întârzie să se facă un pas înainte 
spre bolşevizare”55.  
                                                      

47 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 48.  
48 Ibidem, p. 54. 
49 Ibidem, p. 55. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem, p. 56. 
52 În contextul acestei demascări operate de Torouţiu, se impun câteva observaţii despre 

valoarea simbolică şi identitară a numelui în cazul evreilor din Europa. Dacă, pe timp de pace, numele 
stabilea apartenenţa etnică, în vremuri de tensiune xenofobă, el a devenit un stigmat al alterităţii. 
Pentru că numele nu indică întotdeauna apartenenţa etnică, în timpul regimului nazist s-au impus 
măsuri adiţionale de marcare precum Steaua lui David. În lagărele naziste, numele nu au mai contat. 
Odată separaţi de societate şi trimişi în lagărele de concentrare, evreii au primit în loc de nume, 
numere, ca un ultim gest de distrugere a identităţi şi a demnităţii umane, înainte de distrugerea fizică 
în camerele de gazare. Beneficiind de perspectiva istorică, îmi permit un comentariu contrafactual: în 
textul său, I.E. Torouţiu nu făcea altceva decât să aplice Steaua lui David scriitorilor evrei germani. 

53 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 58. 
54 Ibidem, p. 59. 
55 Ibidem. 
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Potrivit lui I.E. Torouţiu, întregul spectru cultural de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea s-a aflat sub influenţa conspiraţiei evreieşti. În acest sens, îl citează pe 
Felix Dahn56, care din anii 1890 avertizase cu privire la pericolul „modernismului 
semito-internaţional cosmopolit57, pe care promotorii lui îl botezaseră grandios «fin 
de siècle»”58. Acapararea capitalului a făcut ca „întreaga viaţă a lumii” să fie cucerită 
de „spiritul evreiesc, care, profitând de ieşirea în arena publică a elementelor naţionale 
nepregătite, în urma valului de ultrademocraţie59, devine corectiv hotărâtor în toate 
manifestările sufleteşti ale popoarelor”60.  

I.E. Torouţiu leagă, aşadar, coruperea sufletească dirijată de evrei de intriga 
acestora pentru a obţine dominaţia supremă asupra popoarelor. Pentru el, salvarea 
putea veni doar pe calea educaţiei: apare nevoia unui nou tip de şcoală, ca antidot 
capabil să combată „otrava modernismului”. În şcoală, lupta împotriva modernis-
mului va trebui să se dea pe coordonatele ştiinţei, clasicismului greco-roman şi ale 
artei naţionale61. Arta trebuie să fie una a „afirmării individualităţii etnice”, acesta 
fiind de altfel un punct de vedere larg răspândit în epocă62. Poziţia naţionalist-
tradiţionalistă şi critica sincronismului sunt concentrate în rândurile: „Progres? Plece 
Europa în pace cu expresul, cu aeroplanul, cu submarinul, plece înainte … Să nu ne 
pese că noi mergând încet, cu carul cu boi, vom ajunge mai târziu la ţintă.”63 
                                                      

56 Tzvetan Tzvetanov, Dahn, Felix (1834–1912), în Antisemitism: A Historical Encyclopedia, 
ed. Richard S. Levy, p. 159–160. După Adolf Bartels, Felix Dahn este a doua figură de autoritate invocată 
de Torouţiu. Dahn a fost un personaj emblematic al naţionalismului german de dinainte de Primul 
Război Mondial. Opera sa poetică şi critică se situează pe poziţii tradiţionaliste, antisocialiste şi 
anticatolice şi avansează o imagine nostalgică, romanţată şi idealizată a trecutului medieval german.  

57 Cyprian Blamires, Cosmopolitanism, în World Fascism: A Historical Encyclopedia, ed. Cyprian 
P. Blamires, Paul Jackson, p. 152. Termenii cosmopolit şi internaţional sunt aproape sinonimi şi sunt 
o marcă importantă a vocabularului antisemit de extremă-dreapta. Reprezentanţii cosmopolitismului 
aparţineau unei comunităţi internaţionale, care depăşea graniţele naţionale. Oricine era cosmopolit era 
privit cu suspiciune pentru că se considera că loialităţile sale nu erau naţionale, iar evreul era prin 
excelenţă cosmopolit şi internaţional. 

58 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 59. 
59 Ultrademocraţia are aici sensul de comunism şi bolşevism. 
60 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 60–61. 
61 Ibidem, p. 61. Autorul surprinde esenţa educaţiei în regimurile totalitare. Aceasta nu era 

menită să ducă la dezvoltarea gândirii creative a copiilor, să încurajeze curiozitatea şi cristalizarea 
mecanismelor de înţelegere raţională, ci trebuia să formeze indivizi apţi pentru a-şi îndeplini cu 
devotament datoria faţă de naţiune şi stat. Organizaţiile de tineret ale partidelor erau o componentă 
importantă care contribuia la formarea tinerei generaţii: Hitlerjugend (Tineretul Hitlerist) în Germania, 
Opera Nazionale Balilla (organizaţia tinerilor fascişti) în Italia, Frăţiile de Cruce (organizaţiile de 
tineret ale Mişcării Legionare), Straja Ţării creată de Carol al II-lea. 

62 Ruxandra Demetrescu, Conceptul de stil naţional în istoriografia artistică. Afirmarea voca-
bularului critic, în Istoria României prin concepte, ed. Victor Neumann, Armin Heinen, Iaşi, 2010,  
p. 331. Ruxandra Demetrescu descrie intensa dezbatere interbelică din jurul tradiţiei şi al specificului 
naţional şi notează că în această epocă „politicul şi esteticul s-au întâlnit într-un ethos naţionalist”, iar 
o serie de „scriitori şi artişti s-au orientat spre teme istorice, religioase, rurale, reprezentând peisajul 
ca marcă identitară”.  

63 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 61. 
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În încheiere, autorul lansează un avertisment cu privire la ameninţarea care 
planează asupra simţirii şi cugetului naţional, reprezentată de „invaziunea elemen-
tului străin, venetic, în deosebi semit”, conchizând însă că pericolul pentru literatură 
şi artă nu este încă acut, deoarece evreii nu au înzestrarea artistică necesară pentru 
a le periclita cu adevărat64. Cu un ultim apel la sfera biologică şi rasială, Torouţiu 
descrie comportamentul, acţiunile şi influenţele nefaste şi imorale ale evreilor: 
„Sângele oriental aprins şi crierul lor continuu agitat prefac democraţia în brutalitate 
şi canibalism, erotismul în perversitate, basmul şi povestea în fantasmagorie bizară, 
ştiinţa în blufuri einsteiniene, presa în scandal şi teatrul în bordel public.”65 
Concluzionează însă că toate acestea sunt trecătoare şi că modernismul nu va 
rezista în faţa artei adevărate, la baza căreia stă frumosul etern şi universal. Fraza 
de final surprinde prin anticipaţia sa involuntară: „Cine a privit în liniştea sării 
majestatea Cerului, admirând sclipirea stelelor, nu poate suporta comparaţia acelora 
cu scânteele de o clipă, care se arată tot acolo, sus, după explozia sgomotoasă a 
rachetelor artificiale …. În scurtă vreme trecătorul întâmplător va călca în picioare 
rămăşiţele de scrum şi pulbere ale acestor efemere şi falşe străluciri …”66. 

 
Modernismul literar şi artistic este înţeles de I.E. Torouţiu ca o triplă transgre-

siune: bolşevică, decadentă şi împotriva tradiţiei. Deşi curentele care compun 
modernismul sunt doar nişte mode trecătoare, ele erodează spiritul naţional. Sunt 
caracterizate de imoralitate, degenerare şi formalism artificial. Toate aceste însuşiri 
negative au o sursă precis identificată: spiritul evreiesc, care a creat şi care impune 
modernismul, urmărind unicul scop de a subjuga culturile naţionale, ca strategie a 
unui plan diabolic de a domina întreaga cultură europeană. Revenind la comentariul 
din DGLR asupra studiului prezentat, trebuie adăugat faptul că nu doar sarcasmul 
caracterizează această scriere a lui I.E. Torouţiu, ea nefiind o simplă analiză critică 
a unor curente artistice, ci un text de o virulentă retorică antisemită. 

* 
Modernismul rămâne un text obscur, fără ecouri în epocă sau în posteritate, 

însă reflectă o viziune despre artă şi cultură care îşi ia ca repere tradiţia şi criterii 
etno-rasiale, bifând, la nivel discursiv, o parte din trăsăturile fascismului enunţate 
de Umberto Eco în eseul său Ur-Fascism (Fascismul etern)67. Acestea sunt cultul 
tradiţiei, respingerea modernismului, teama de celălalt, obsesia complotului, 
duşmanul este şi slab, şi puternic, pacifismul este fraternizare cu inamicul. Recu-
noaştem la I.E. Torouţiu propensiunea pentru un cult al tradiţiei, atât în sfera artis-
tică, cât şi în cea socială, atunci când îl invocă pe „cetăţeanul patriarhal”68, când 
omagiază „poezia tradiţională veşnică”69 şi când condamnă abandonarea ei de către 
                                                      

64 Ibidem, p. 65; aceeaşi idee este exprimată şi de A.C. Cuza în Naţionalitatea în artă, Bucureşti, 
1915, p. 116–117. 

65 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 66. 
66 Ibidem. 
67 Umberto Eco, Ur-Fascism, în „The New York Review of Books”, vol. 42, 1995, nr. 11, p. 12–15. 
68 Ibidem, p. 25. 
69 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 6. 
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contemporani70. Pe lângă respingerea vehementă a modernismului, care este teza 
centrală a textului, ofensiva lui Torouţiu împotriva intruşilor, adică a artiştilor moder-
nişti evrei, trădează teama faţă de străini şi raportarea antagonică la alteritate71. 
Sentimentul cetăţii asediate şi obsesia că evreii complotează să subjuge culturile 
europene stau la baza atacurilor xenofobe, antisemite şi antimoderniste formulate 
pe parcursul textului. Intruşii evrei au o putere colosală: stăpânesc capitalul, presa 
mondială, editurile, teatrele, ştiinţa, literatura şi arta72; în acelaşi timp, în artă, 
curentele moderniste sunt trecătoare, le lipsesc doctrinele şi capii de şcoală, iar 
artiştii înşişi nu se iau în serios73. Este deplâns activismul moderniştilor împotriva 
militarismului74 deoarece pentru Torouţiu, care imaginează o luptă permanentă 
împotriva duşmanilor, a fi pacifist te plasează automat în tabăra adversarilor.  

Ideile exprimate de autor în 1926, în lucrarea Modernismul, nu sunt singulare. 
Ele se regăsesc, un an mai târziu, în programul revistei „Floarea-soarelui”, înfiinţată 
de Torouţiu alături de Barbu Theodorescu. În DGLR, Constantin Teodorovici observă, 
corect, dar incomplet, că articolul-program al revistei este desuet75. Însă nu este 
vorba doar despre asta. Sub aparenta desuetudine şi scriitură edulcorată, putem 
lesne decripta crezul cultural conservator, dar şi xenofob, exprimat deja în lucrarea 
mai sus analizată. I.E. Torouţiu se foloseşte de metafora florii-soarelui pentru a 
reprezenta ideea de cultură naţională sănătoasă şi patriarhală, care nu poate fi distrusă 
de străini: „Trăind cu rădăcinile adânc înfipte în brazda sănătoasă a lanurilor deschise, 
neştiind ce-i viaţa de seră, artificială, a coşmarelor orăşeneşti, Floarea-Soarelui stă 
senină în mijlocul naturii, dela care îşi soarbe viaţa, în lumină şi căldură, în vreme 
ce surate desrădăcinate din pământ străin şi aduse aici cu de-a sila vegetează în 
strâmtoarea ghiveciurilor, sfrijite şi plăpânde, mereu în agonie […]. Grădinarii 
vicleni şi venetici au adus însă, de aiurea, cactee ţepoase şi le înfăţişează aici drept 
minunate rarităţi, cerând să fie admirate, în vreme ce ele, acolo, în ţara de origini, 
nu sunt decât nişte spini netrebnici, parazitari printre zidurile căzute în ruină.”76 

 
ANTISEMITISMUL CULTURAL: MODERNISM VS. TRADIŢIONALISM 

 
După Primul Război Mondial şi până la sfârşitul celui de-al Doilea, climatul 

politico-ideologic din România a fost marcat de nelinişte socială, instabilitate 
guvernamentală, agitaţie xenofobă şi antisemită, care au stimulat apariţia diverselor 
forme de extremism ultranaţionalist77. La agregarea lor au contribuit şi dezbaterile 
                                                      

70 Ibidem, p. 54. 
71 Umberto Eco, loc. cit., primul atac al unei mişcări fasciste sau protofasciste este apelul 

împotriva intruşilor. Astfel, fascismul etern este prin definiţie rasist. 
72 I.E. Torouţiu, Modernismul, p. 28, 36. 
73 Ibidem, p. 41, 66. 
74 Ibidem, p. 43–44. 
75 Constantin Teodorovici, op. cit., p. 754.  
76 IET [I.E. Torouţiu], Floarea-soarelui, în „Floarea-soarelui. Literatură, artă, ştiinţă, viaţă 

socială”, an I, vol. 1, 1927. 
77 Roger Griffin, Nationalism, în World Fascism: A Historical Encyclopedia, ed. Cyprian P. 

Blamires, Paul Jackson, p. 451–452. Dacă naţionalismul este definit ca ideologia fundamentată în 
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despre efectele reformei pământului şi reforma electorală78, ale căror neajunsuri 
erau puse adesea pe seama minorităţii evreieşti, acuzată că i-ar fi influenţat în mod 
malefic pe guvernanţii şi legiuitorii ţării, precum şi discursurile politice şi gaze-
tăreşti caracterizate de violenţă şi exaltare naţionalistă, amplificate la sfârşitul 
deceniului al treilea de marea criză economică mondială79. Tabloul este completat 
cu manifestările antisemite ale unei părţi a studenţimii din marile centre universitare 
din ţară, care au culminat cu asasinate şi acte de agresiune achitate de justiţie sau 
pedepsite cu sentinţe uşoare, fapt care a dus la legitimarea judiciară a violenţelor 
antisemite şi antidemocratice80. Toate acestea nu au apărut din senin, violenţa, mai 
ales violenţa politică, şi gândirea naţionalistă în varianta sa antisemită devenind 
constante în societatea românească în ultima parte a secolului al XIX-lea şi la 
începutul secolului al XX-lea81.  

Ideologia naţionalismului românesc de la mijlocul secolului al XIX-lea s-a 
format pe coordonatele idealului naţional de suveranitate statală şi unitate etnică şi 
lingvistică, cuprinzând în structura sa o puternică componentă culturală, conturată 
prin idei precum tradiţia, valorile autohtone româneşti şi definirea specificului 
naţional. În contextul avântului naţional, se cristalizează, la nivel de mentalitate, 
modelul negativ al străinului: turcul, maghiarul, rusul, grecul şi, mai ales, evreul82. 
Spectrul xenofob se răsfrânge şi asupra modului de explicare şi înţelegere a ideii de 
cultură. În doctrina naţionalistă autohtonă, cultura, considerată o caracteristică 
înnăscută, era pusă în directă legătură cu rasa, iar lupta pentru îndeplinirea idealului 
naţional se dădea între cultura română şi civilizaţiile străine, în special cea 
evreiască. Peste această ciocnire se suprapunea presupusa incompatibilitate dintre 
cultura română şi modernitate, care era înţeleasă drept un construct venit din afară, 
străin de fiinţa naţională. Apărea astfel echivalarea modernităţii cu evreitatea, iar 
lupta naţională nu putea fi angajată decât împotriva ei83. Toate aceste elemente au 
condus la cristalizarea, la începutul secolului al XX-lea, a ceea ce Răzvan Pârâianu 
numeşte antisemitism literar modern, marcând naşterea antisemitismului drept curent 
                                                      
jurul ideii de naţiune, stat şi cetăţean, admiţând diversitatea etnică şi religioasă, ultranaţionalismul,  
în schimb, are la bază un fundament iraţional, mistic, cu o importantă componentă de xenofobie, pe 
baza căreia străinilor nu le este recunoscută demnitatea umană şi nici cetăţenia, aceasta fiind un privi-
legiu etnic. Ultranaţionalismul subordonează individul ideii de naţiune şi este în esenţa sa rasist.  

78 Dragoş Sdrobiş, Limitele meritocraţiei într-o societate agrară. Şomaj intelectual şi radicalizare 
politică a tineretului în România interbelică, Iaşi, 2015, p. 11. 

79 Armin Heinen, Legiunea „Arhanghelului Mihail”. Mişcare socială şi organizaţie politică.  
O contribuţie la problema fascismului internaţional, Bucureşti, 1999, p. 91–104. 

80 Pentru analize despre antisemitismul studenţesc, vezi Dragoş Sdrobiş, op. cit.; Armin 
Heinen, op. cit., p. 105–139; Roland Clark, Sfîntă tinereţe legionară. Activismul fascist în România 
interbelică, Iaşi, 2015, p. 41–75; Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier 1919–1941. Mistica ultrana-
ţionalismului, Bucureşti, 1993, p. 53–55, 73–80. 

81 Oliver Jens Schmitt, Corneliu Zelea Codreanu. Ascensiunea şi căderea „Căpitanului”, Bucureşti, 
2017, p. 356. 

82 Leon Volovici, Ideologia naţionalistă şi „problema evreiască”. Eseu despre formele antise-
mitismului intelectual în România anilor ’30, Bucureşti, 1995, p. 24–28. 

83 Răzvan Pârâianu, Culturalist Nationalism and Anti-Semitism in Fin-de-Siècle Romania, în 
“Blood and Homeland”: Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900–1940, 
ed. Marius Turda, Paul J. Weindling, Budapest, New York, 2007, p. 354–355. 
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politic de sine stătător84. Presa şi literatura au avut un rol important în fixarea stereo-
tipului antisemit al evreului insidios şi corupător, la fel ca încercările de fundamen-
tare ştiinţifică a discriminării evreilor pe criterii rasiale şi religioase, tabloul fiind 
completat cu devoalarea conspiraţiei evreieşti pentru dominaţie economică şi acapa-
rare a presei mondiale. Au fost puse în opoziţie conceptele de românism şi de spirit 
evreiesc, românismul urmând să fie aprofundat teoretic după Primul Război Mondial85.  

În Vechiul Regat, frontul antisemit s-a coagulat, politic şi doctrinar, în jurul 
unor universitari ieşeni şi bucureşteni precum Nicolae Iorga, A.C. Cuza şi Nicolae 
Paulescu86. Iorga milita pentru un protecţionism cultural care să vină în apărarea 
scriitorilor şi artiştilor români, împotriva celor evrei87. A.C. Cuza a teoretizat antise-
mitismul pe trei direcţii: antisemitismul etnic şi cultural, care propovăduia români-
zarea88; antisemitismul religios, care dădea un sens naţional-creştin luptei antisemite; 
şi antisemitismul politic, prin care se dorea ca drepturile cetăţeneşti ale evreilor să 
fie anulate şi, sub deviza „România a românilor!”, aceştia să fie eliminaţi din 
armată şi din funcţiile publice, iar cei stabiliţi în ţară după 1914 să fie expulzaţi. 
Nicolae Paulescu, om de ştiinţă, dar şi teoretician al antisemitismului, a elaborat o 
doctrină naţionalistă din perspectivă religioasă, psiho-patologică şi medicală. Printre 
altele, propunea un program de reeducare forţată a evreilor, prin abandonarea dogmelor 
Talmudului şi lichidarea Cahalului89. Ideea antisemită a coruperii şi iudaizării culturii 
româneşti prin intermediul modernismului prinde un nou elan în epoca interbelică. 
Suspiciunea şi reticenţa sunt accentuate de prezenţa evreilor în presa artistică şi în 
mediile culturale. Reacţia ultranaţionalistă vine să nege valoarea scriitorilor şi 
artiştilor evrei, imputându-le nocivitatea influenţei lor. Octavian Goga vorbeşte 
despre iudaizarea literaturii române, iar Nicolae Iorga acuză literatura „iudaică” de 
pornografie90. Nicolae Roşu şi Nicolae Davidescu publică studii şi au luări de poziţii 
despre alterarea culturii moderne sub influenţa semită. Cei doi descriu o înfruntare 
între modernismul evreiesc şi tradiţionalismul românesc, literatura de avangardă 
aflându-se sub semnul spiritului iudaic, care i-ar fi corupt şi pe unii autori români, 
                                                      

84 Ibidem, p. 360, 372, nota 23; Răzvan Pârâianu, Sintaxa antisemitismului despre superstiţii, 
prejudecăţi şi stereotipuri referitoare la evrei, în Cultură politică şi politici culturale în România 
modernă, ed. Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă, Iaşi, 2005, p. 233. Antisemitismul literar modern este 
literar pentru că foloseşte instrumente literare şi limbaj figurativ pentru a construi naraţiuni discursive 
şi este modern pentru că nu are precedente în discursurile antisemite de secol XIX. 

85 Leon Volovici, op. cit., p. 30–37. 
86 Despre antisemitismul universitar antebelic teoretizat şi promovat de N. Iorga şi A.C. Cuza 

şi despre ramificările şi transformările sale după Primul Război Mondial, a se vedea Oliver Jens 
Schmitt, op. cit., p. 24–35. 

87 Roland Clark, From Elite Pamphleteers to Social Movement Protagonists: Antisemitic Activism 
in 1920s Romania, în „Studies on National Movements”, 2019, nr. 4, p. 9. 

88 A.C. Cuza, Naţionalitatea în artă, Bucureşti, 1915. Aplicând doctrina ultranaţionalistă sferei 
artelor şi decretând că „naţionalitatea e puterea creatoare a artei – arta, putere creatoare a naţionalităţei” 
(p. 11), Cuza emite patru reguli fundamentale ale culturii: „I. Fiecare popor să-şi conserve naţiona-
litatea sa. II. Fiecare teritoriu să servească dezvoltărei unei singure naţionalităţi. III. Artiştii, învăţaţii, 
bărbaţii politici să fie reprezentanţii naţionalităţei lor. IV. Şcoala să cultive naţionalitatea” (p. 71–72). 

89 Leon Volovici, op. cit., p. 44–50. 
90 Ibidem, p. 180–181. 
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modernismul fiind de fapt un stadiu avansat al iudaizării culturale91. De cealaltă parte, 
orientarea unor avangardişti către ideologiile de stânga alimentează stereotipul evreului 
bolşevic şi asociază arta modernă cu comunismul. Astfel, prin extensie, întreg moder-
nismul apărea în cheia ultranaţionalistă ca fiind comunist şi iudaizat92.  

Începând cu anii 1920, discursul publicistic şi intelectual antisemit, specific 
epocii antebelice, a devenit atrăgător pentru mişcările de masă ale micilor comercianţi, 
profesori, avocaţi şi medici români, care începeau să se organizeze în uniuni, asociaţii 
şi ligi pentru a lupta împotriva pericolului bolşevic, împotriva corupţiei politicie-
nilor şi a eşecului socio-economic, de care se făceau responsabili, în mod invariabil, 
evreii93. Tratatele de pace de după Primul Război Mondial aduseseră, odată cu lărgirea 
graniţelor, şi o creştere a populaţiei evreieşti pe teritoriul României Mari, prin aportul 
demografic al fostelor provincii imperiale austro-ungare şi ruse. Peste noapte, mino-
rităţile etnice alcătuiau 30% din locuitori, dintre care evreii reprezentau 5%, devenind 
a treia minoritate, după maghiari şi germani94. Revoluţia Rusă din 1917, cu mulţi 
participanţi evrei în poziţii relevante, a contribuit şi ea la intensificarea şi diversi-
ficarea gamei de stereotipuri, aceştia fiind văzuţi ca revoluţionari, anarhişti, bolşevici 
şi trădători, cu toate că militari evrei luptaseră în armata română în toate con-
flagraţiile epocii moderne95. Revenirea în forţă a mişcării antisemite, în paralel cu 
răspânditele stereotipuri negative despre evrei, a fost alimentată şi de decretul din 
1919, consfinţit prin Constituţia din 1923, de încetăţenire a evreilor născuţi în 
România şi a celor care au participat la Primul Război Mondial în armata română96.  

În România Mare, prejudecăţile împotriva minorităţilor etnice, dar în special 
împotriva evreilor, erau propagate şi de către românii din provinciile nou-alipite. 
Aceştia proveneau din zone cu comunităţi evreieşti însemnate, precum centrele 
urbane din Bucovina şi Moldova. I.E. Torouţiu, la fel ca Ion Zelea Codreanu, era 
originar din Bucovina austro-ungară şi, din acest punct de vedere, convingerile sale 
naţionaliste şi revanşarde nu sunt atipice pentru o regiune în care românii erau 
minoritari. De extracţie socială modestă97, cu studii la Universitatea din Cernăuţi, 
oraş cu o populaţie evreiască majoritară98, Torouţiu a pătruns, prin intermediul stu-
diilor filologice, în mediul intelectual bucovinean, şi mai apoi, în cel bucureştean, 
                                                      

91 Lucian Boia, Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 şi 1950, Bucureşti, 
2011, p. 61. „El [Davidescu, n.n.] denunţă pericolul iudaic în presă şi identifică «Fenomene de judaizare 
a literaturii româneşti». Primul incriminat e Arghezi: nu e evreu, dar e ca şi cum ar fi, «o apariţie 
judaică de origină românească în scrisul nostru». […] Galaction, cu formaţie teologică şi în cele din 
urmă preoţit, ar fi, după Davidescu, «prin tendinţă, prin ideologia mărturisită, prin acţiunea lui, un 
rabin evreu, apologist al crezului lui evreiesc».”  

92 Avangarda românească în arhivele Siguranţei, ed. Stelian Tănase, Iaşi, 2008, p. 7–12. 
93 Roland Clark, From Elite Pamphleteers, p. 14, 27. 
94 Leon Volovici, op. cit., p. 42; Oliver Jens Schmitt, op. cit., p. 18. 
95 Andrei Oişteanu, Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-

central-european, ed. a III-a, rev., adăugită şi ilustrată, Iaşi, 2012, p. 302–311. 
96 Leon Volovici, op. cit., p. 42. 
97 Oltea Prelucă, Ilie Torouţiu. Un român din Bucovina, loc. cit. 
98 Armin Heinen, op. cit., p. 158–159, nota 48. 
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nutrind probabil o serie de complexe de ordin etnic şi financiar din anii tinereţii 
bucovinene, care îşi vor pune amprenta asupra biografiei sale. Filogermanismul 
cultural vădit de Modernismul poate fi lesne explicat prin perioada studenţiei din 
Cernăuţi, unde universitatea, teatrele şi cotidienele erau în limba germană99, şi, 
evident, prin studiile de la Universitatea din Frankfurt am Main. Dovezi ale justifică-
rilor pe temeiuri socio-economice şi demografice pentru convingerile antisemite 
pot fi găsite în lucrările sale timpurii, cele de demografie statistică având ca sursă 
de inspiraţie şi o sumă de argumente extrase din scrierile lui A.C. Cuza pe aceeaşi 
temă100. La 1916, în timpul refugiului bucureştean, Torouţiu scria că prezenţa evreilor 
la vârful piramidei socio-profesionale bucovinene îi dezavantajează şi îi margina-
lizează economic pe români, autorul militând pentru o politică de românizare a 
regiunii101. După încheierea războiului, în 1921, la Cernăuţi, oraş cosmopolit cu o 
populaţie evreiască considerabilă şi o cultură de limbă idiş bine reprezentată în 
mediile intelectuale, au avut loc agitaţii antisemite şi apeluri pentru românizarea 
universităţii. Presiunea împotriva readucerii la catedră a profesorilor „evreo-
germani” era susţinută, printre alţii, şi de unul dintre cumnaţii lui I.E. Torouţiu, 
Aurel Morariu. Românismul militant era, aşadar, şi o chestiune de familie pentru 
Torouţiu, a cărui soţie, Elvira, era fiica preotului Constantin Morariu, unul dintre 
cei cinci bucovineni membri ai societăţii „Arboroasa”102 care fuseseră arestaţi în 
1877 de austrieci, din cauza telegramei de condoleanţe trimise la Iaşi cu ocazia 
comemorării decapitării lui Grigore al III-lea Ghica, cel care se opusese cedării 
Bucovinei către habsburgi103.  

 
CONCLUZII 

 
Ideile articulate de I.E. Torouţiu cu privire la pericolul corupător constituit de 

evrei au fost specifice unor medii politice şi literare din România anilor 1920. Ele 
au fost integrate după 1929–1931 în paradigma discursului şi practicii politice 
legionare104. Cu toate acestea, Modernismul nu poate fi considerat un text (proto)le-
gionar, el fiind mai degrabă expresia unei propagande culturale antisemite receptate 
pe filieră germană. Nu se înscrie pe coordonatele neonaţionalismului, aşa cum este 
el descris de Armin Heinen105, pentru că nu exprimă ideile formulate de extrema 
dreaptă românească, lipsindu-i componenta mistico-religioasă. Textul este tributar 
unor lecturi conservatoare de critică a culturii şi artei moderne, dozat din plin cu 
                                                      

99 Vladimir Solonari, Purificarea naţiunii. Dislocări de populaţie şi epurări etnice în România 
lui Ion Antonescu, 1940–1944, Iaşi, 2015, p. 37. 

100 A.C. Cuza, Despre poporaţie: statistica, teoria şi politica ei. Studiu economic, Iaşi, 1899; 
ed. a II-a, Bucureşti, 1929. 

101 I.E. Torouţiu, Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina, Bucureşti, 1916, p. 306. 
102 Între cei arestaţi s-a aflat şi Ciprian Porumbescu, lider de seamă al Societăţii „Arboroasa”. 
103 Antisemitismul universitar în România (1919–1939). Mărturii documentare, ed. Lucian 

Nastasă, Cluj-Napoca, 2011, p. 43–44. 
104 Armin Heinen, op. cit., p. 170–174. 
105 Ibidem, p. 162–166. 



Ioana Apostol 354 

motive antisemite. Aparţinând generaţiei interbelice mature, iar nu celei tinere,  
I.E. Torouţiu glosează pe stereotipuri antisemite caracteristice epocii antebelice, 
lucrării analizate lipsindu-i forţa interpretativă, fiind mai degrabă o mărturisire a 
preferinţelor şi opţiunilor sale de ordin estetic, etic şi politic. 

Analiza critică a studiului Modernismul şi încadrarea discursului său antisemit 
în contextul epocii deschid noi perspective pentru cercetări viitoare, pe coordo-
natele bio-bibliografiei, dar şi pe cele ale istoriei intelectuale româneşti din prima 
jumătate a secolului al XX-lea şi ale dinamicii centru (Bucureşti) – provincie 
(Bucovina), atunci când este vorba de circulaţia ideilor. Acest text din 1926 va 
trebui mai departe pus în relaţie cu celelalte scrieri ale autorului, în special cu 
studiile de statistică economică şi demografică bucovineană (lucrări cu un apăsat 
punct de vedere etno-naţionalist), cu cele de critică literară şi cu politica editorială 
condusă de I.E. Torouţiu la revista „Convorbiri literare” un deceniu mai târziu. 

 
 

I.E. TOROUŢIU AND ANTI-MODERNISM AS A FORM OF  
NATIONALISM AND ANTI-SEMITISM 

Abstract 

The paper examines a 1926 text authored by I.E. Torouţiu, a Romanian 
editor, publisher and literary critic of the interwar period. Under the guise of literary 
and art criticism, the study entitled Modernismul. Simbolism – impresionism – 
expresionism (Modernism. Symbolism – Impressionism – Expressionism) turns out 
to be an anti-Semitic exposé motivated by the writer’s aesthetic and cultural natio-
nalistic bias. My analysis aims to identify and explain the xenophobic and anti-
Semitic tropes used by the author in his endeavor to discredit modernist art as an 
elaborate conspiracy of the Jews to subjugate national cultures. In Torouţiu’s text, 
modernism becomes a stand-in for the Jewish people, and his relentless attack on 
this artistic and literary movement proves to be an ultranationalistic tirade against 
the Jews, who are presented as corrupting culture, manipulating the press and 
monopolizing the financial capital. 

In order to explain the chief sources and motivations of I.E. Torouţiu’s 
beliefs, the paper outlines the Romanian cultural and political context which favored 
them, namely the anti-Semitic and xenophobic ideas disseminated in academic 
circles and in the press at the end of the nineteenth century and in the first three 
decades of the following one. 

 
Keywords: I.E. Torouţiu; ideology; literary criticism; modernism; anti-Semitism; 
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INSTITUTUL DE ISTORIE LITERARĂ ŞI FOLCLOR ÎNTRE 
CONFORMISMUL IDEOLOGIC ŞI STATUTUL DE SPAŢIU 

CULTURAL ALTERNATIV (1949–1965) 

CRISTIAN VASILE*  

În istoriografia autohtonă, cercetările de istorie instituţională au neglijat struc-
turile de la nivelul Academiei Române1 în epoca postbelică şi mai ales institutele 
de cercetare. Abia în ultimul deceniu preocupările în această direcţie au devenit 
mai vizibile. În general, cercetările s-au concentrat mai mult asupra biografiilor unor 
directori de institute de cercetare şi s-au extins, prin forţa lucrurilor, şi asupra dome-
niilor conduse de personalităţile culturale în cauză. Acesta este şi cazul lui George 
Călinescu, director, între 1949 şi 1965, al Institutului de Istorie Literară şi Folclor 
(IILF)2, for academic a cărui evoluţie se leagă în mod inextricabil de personalitatea 
istoricului literar, al cărui nume va fi, de altfel, ataşat denumirii instituţiei după 
1965, anul decesului acestuia din urmă.  

Începuturile instituţionale ale acestui important centru de cercetare umanistă 
se regăsesc în anii 1948–1949, ca şi în cazul Institutului de Lingvistică. Cu toate 
acestea, substanţa, configuraţia şi chiar conducerea institutului s-au conturat mai 
greu3. Deşi există scurte istorii consacrate Institutului de Istorie Literară şi Folclor, 
precum şi restituiri parţiale, întemeiate pe documente – inclusiv ale Securităţii –, 
mărturii orale, interviuri, amintiri4, totuşi multe aspecte din trecutul celui mai important 
centru autohton de istorie literară merită aprofundate. Câteva studii apărute în ultimul 
timp – mai ales despre G. Călinescu şi interacţiunile lui cu colegii – permit tentativa 
de reconstituire şi a profilului cercetării de istorie literară şi folclor. În ceea ce ne 
priveşte, în cele ce urmează, am căutat să umplem anumite lacune documentare 
prin valorificarea surselor inedite sau mai puţin frecventate, acordând în acelaşi 
timp o atenţie specială rolului pe care l-a avut în apariţia Institutului de Istorie 
Literară intenţia conducerii comuniste de rescriere a istoriei literaturii române, într-un 
mod oarecum dialectic, adică de alcătuire a unei opere de referinţă din perspectivă 
materialistă/marxist-leninistă, care să înlocuiască/să nege monumentala sinteză 
                                                 

* Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; cristivasile2002@yahoo.com. 
  
1 Academia RPR între 1948 şi 1965 şi Academia RSR între 1965 şi 1989. 
2 Ion Bălu, Viaţa lui G. Călinescu, Bucureşti, 1981 (ed. a II-a, 1994); Nicolae Mecu, G. Călinescu 

faţă cu totalitarismul, Cluj-Napoca, 2012.  
3 Stancu Ilin, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, în Dicţionarul general al 

literaturii române, ed. Eugen Simion, vol. III, E–K, Bucureşti, 2005, p. 601.  
4 Ionel Oprişan, G. Călinescu, spectacolul personalităţii. Dialoguri adnotate, Bucureşti, 1999; 

idem, Asaltul cetăţii. Dosarul de securitate al lui G. Călinescu, Bucureşti, 2014.  
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călinesciană de istorie literară publicată în 1941, dar care să fie realizată cumva şi 
cu concursul lui G. Călinescu, îndemnat la reeducare doctrinară. 

 

O ISTORIE A LITERATURII ROMÂNE DIN  
PERSPECTIVĂ MARXIST-LENINISTĂ 

 
Apariţia manualului de istorie a României asumat de Mihail Roller et comp., 

în toamna anului 19475, precum şi alte realităţi care ţineau de reforma comunistă a 
educaţiei şi a cercetării au stimulat preocupările oficiale pentru elaborarea (supra-
vegheată de către putere) a unor sinteze şi manuale de istoria literaturii române. 
Chiar unul dintre rolurile preconizatului Institut de Istorie Literară ar fi fost să 
contribuie la realizarea unei astfel de sinteze. Dificultăţile erau la fel de mari ca şi 
în cazul sintezei de istorie, poate chiar mai vizibile şi aceasta din cauza unui complex 
de factori. Pe de o parte, din punct de vedere ideologic, sinteza călinesciană – 
reluată în 1946 sub formă de compendiu6 – stânjenea vizibil, deoarece ea nu cores-
pundea tiparelor marxist-leniniste şi îi includea în analiză şi pe unii „fugari” legionari 
precum Mircea Eliade. Pe de altă parte, prin referirile la specificul naţional, la rasă 
etc., sinteza din 19417 putea fi lesne acuzată de şovinism şi xenofobie. În al doilea 
rând, dincolo de luările sale de poziţie în favoarea guvernului Petru Groza şi a 
partidului comunist, G. Călinescu rămânea imprevizibil, spontan şi înconjurat de un 
anturaj indezirabil. În fine, nu este exclus ca echipa „literară” comunistă să fi avut 
divergenţe cu Călinescu referitoare la subiecte sensibile (cum vor fi tratate rolul şi 
locul unor Tudor Arghezi, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale sau al Junimii, de exemplu).  

Discuţiile în jurul necesităţii unei istorii a literaturii au început chiar din 1947, 
iar unul dintre promotorii ideii şi „dezbaterii” a fost, alături de Nicolae Moraru – 
un alt ideolog apropiat de Leonte Răutu –, chiar Mihail Roller, deja exersat în 
alcătuirea de sinteze şi manuale. La începutul lui februarie 1948, Nicolae Moraru 
îşi informa colegii din Biroul SCEP8 că: „La Uniune [Uniunea Sindicatelor Artiştilor, 
Scriitorilor şi Ziariştilor – USASZ9] lucrează de două luni grupul care are ca obiect, 
la toamnă, să poată prezenta o modestă istorie a literaturii române care să se poată 
introduce în liceele progresiste. Se lucrează acuma la o lucrare unde [în care] intră 
scriitori mai importanţi, urmând să se completeze. La fel, se lucrează la două 
antologii, una pentru poezie, alta pentru proză, cu scurte biografii. S-au făcut primii 
paşi. Este în studiu o lucrare despre Titu Maiorescu, despre Junimea. Tov. Barbu 
Lăzăreanu face o lucrare, un studiu despre Sadoveanu, despre Cezar Petrescu, despre 
                                                 

5 Mihail Roller, Istoria României, Bucureşti, 1947.  
6 G. Călinescu, Istoria literaturii române. Compendiu, Bucureşti, 1946.  
7 Idem, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, 1941.  
8 SCEP – Secţia Centrală de Educaţie Politică – a fost o structură ideologică din subordinea 

CC al PCR care a precedat Secţia de Propagandă şi Agitaţie. SCEP a funcţionat între 1945 şi 1948, iar 
Nicolae Moraru a condus Comitetul de cultură asociat secţiei.  

9 Intervenţiile plasate între paranteze drepte aici şi în continuare ne aparţin. 
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Eminescu. Aceste lucrări vor arăta în ce măsură putem şi vom putea aplica metoda 
ştiinţifică în Istoria literaturii.”10 Era vorba evident de metoda „ştiinţifică” a realis-
mului socialist – afirmată din ce în ce mai apăsat din toamna lui 1947 –, pusă în 
serviciul materialismului dialectic şi istoric. Cadrul instituţional de elaborare avea 
să fie mai clar începând din iunie, odată cu crearea noii Academii (a RPR), instituţie 
care urma să patroneze şi un Institut de Istorie Literară (aprobat în octombrie 
1948). La aceeaşi şedinţă din 4–5 februarie 1948, N. Moraru a evidenţiat, într-o 
exprimare greoaie, şi carenţele incipientului front ideologic menit să elaboreze 
sinteza de istorie literară: „aici [în critica şi istoria literară] sunt lipsuri, [chiar11] ale 
tovilor [tovarăşilor] noştri. Nu putem spune că avem o critică artistică, literară 
[marxist-leninistă]. Se va face [se va forma o astfel de critică] în cadrul studiilor 
istoriei de literatură [literaturii].”12 O altă chestiune sensibilă era modul de realizare 
a noilor antologii de literatură română: cine va fi inclus şi cine va fi eliminat.  

A existat o perioadă, destul de scurtă, de ezitare a ideologilor şi teoreticie-
nilor literari comunişti în ceea ce priveşte opera lui I.L. Caragiale şi aceasta 
deoarece unii dintre ei au întrevăzut, mai ales în cazul pieselor sale, elemente de 
critică a puterii, indiferent de ideologie şi regim politic. Printre cei care au contribuit 
la reconsiderarea lui Caragiale a fost redactorul-şef de la „Scânteia”, Sorin Toma, 
fiul mediocrului poet Alexandru Toma –, devenit scriitor oficial şi preaslăvit în 
diverse ocazii. La întâlnirea din 4–5 februarie 1948, Sorin Toma aborda din nou 
acest subiect, probabil în mod decisiv pentru recuperarea şi instrumentalizarea 
politică a marelui dramaturg. În intervenţia lui, S. Toma venea cu precizări şi 
orientări referitoare la conţinutul şi prezentarea istoriei literaturii române: „[Legat 
de chestiunea] Caragiale. Reacţiunea a fost contra lui, noi suntem contra [lui]. Nu 
ne dăm seama de valoarea lui. [Trebuie] să jucăm piesele lui. Cred că este o 
greşeală că [l-]am înmormântat pe Caragiale. O facem fără analiză critică prea 
mare. Am auzit de la [Nicolae] Moraru că se face o istorie a literaturii, am auzit că 
se merge pe cale bună. Să se facă nu o istorie nouă, ci studii [s.n.]. Propun [ca] 
aceste studii să se publice treptat-treptat în presă. Este firesc ca şi [scriitorii] cei vechi 
să fi avut erori. Din discuţii va ieşi lumină. De asemenea, în ce priveşte antologia, 
şi acolo să existe o critică înainte, s-o fixăm negru pe alb pe hârtie.”13 Nu avem 
toate datele pentru a reconstitui motivaţiile intervenţiei lui Sorin Toma, mai precis 
opţiunea sa pentru studii de istorie literară şi respingerea ideii de sinteză cu pretenţii 
exhaustive sau măcar similare cu manualul rollerist de istorie. Probabil S. Toma a 
apreciat că, la acel moment, frontul oficial al criticii şi istoriei literare nu dispunea 
de forţele necesare, de resursele umane specializate şi pregătite ideologic pentru a 

                                                 
10 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond CC al PCR – Secţia Propa-

gandă şi Agitaţie, dosar nr. 6/1948, Raportul asupra activităţii din ultimele două luni a Comitetului 
pentru Artă al SCEP, f. 1–2, şedinţa Biroului SCEP din 4–5 februarie 1948. La şedinţă au participat: 
Iosif Chişinevschi, L. Răutu, N. Moraru, Zaharia Stancu, Ladislau Vass, Sorin Toma.  

11 Înseşi, în text.  
12 ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 6/1948, f. 17.  
13 Ibidem, f. 35.  
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se lansa într-un asemenea demers ambiţios, care să rivalizeze cu Istoria literaturii 
din 1941 a lui G. Călinescu. Dincolo de această posibilă motivaţie, să îi spunem 
obiectivă, este foarte probabil să fi existat la Sorin Toma şi o determinare subiectivă, 
mai personală, încurajată diversionist de superiorii săi pentru a-l compromite şi a-l 
singulariza. Într-o sinteză de proporţii, rolul şi locul tatălui său, poetul A. Toma, ar 
fi fost inevitabil redus14. Pe când studiile, care urmau să fie publicate şi separat, îl 
avantajau pe poetul agreat de partid. La 9 februarie 1948, N. Moraru a susţinut o 
conferinţă despre sarcinile criticii literare, în care a pledat pentru aplicarea marxism-
leninismului în demersul analitic, amintindu-l pe Călinescu la capitolul „neîmpliniri 
şi lipsuri”. Călinescu ar fi dat dovadă de confuzie şi s-ar fi situat pe o poziţie greşită 
deoarece nu a adoptat criteriul ştiinţific, ci pe acela arbitrar al impresiei imediate15.  

Din primăvara lui 1948 şi până în toamnă s-au mai vehiculat diverse idei 
privind istoria literară, fiind lansată şi versiunea unei sinteze în cinci volume. Vom 
insista asupra percepţiei oficiale despre scriitori, categorie care îi includea atât pe 
criticii, cât şi pe istoricii literari (din rândurile cărora aveau să fie recrutaţi în scurt 
timp cercetători ştiinţifici pentru Institutul de Istorie Literară şi Folclor). Deosebit 
de importantă pentru tema noastră este şedinţa cu activul scriitorilor şi ziariştilor 
din ziua de 29 noiembrie 1948, prezidată de L. Răutu, Zaharia Stancu, Petre Iosif, 
N. Moraru, I. Vitner şi Traian Şelmaru. Însă cel care a ieşit în evidenţă a fost Mihail 
Roller, mai ales prin discursul său radical contra profesionalizării de tip burghez şi 
prin pledoaria pentru o selecţie restrictivă, atentă, bazată în primul rând pe criteriul 
ideologic. În ceea ce priveşte scrierea unei noi istorii a literaturii, Roller era într-un 
fel congruent cu Sorin Toma. Cei mai importanţi ideologi au insistat în noiembrie 
1948 asupra necesităţii unei revoluţii şi în ceea ce priveşte scrierea istoriei literaturii; 
Istoria literaturii lui Călinescu era considerată desuetă, dar marele istoric literar 
putea şi trebuia să fie folosit, însă cu condiţia de a accepta îndrumarea partinică.  

Poate mai mult decât N. Moraru, M. Roller a subliniat nevoia unei istorii 
ideologizate a literaturii; din acest motiv voi şi cita pe larg din discursul său. El se 
referă la critică, dar de fapt are în vedere şi istoria literară: „În ce priveşte critica, 
eu ştiu şi ştim cu toţii că nu poate fi vorba de revoluţii literare, dacă nu vom valorifica 
în mod critic şi trecutul literaturii noastre, ca să nu creăm în mod anarhic, 
neorganizat. În această privinţă caut să argumentez şi să susţin o problemă, despre 
care am mai vorbit cu tov. Moraru. O valorificare critică a trecutului nostru literar 
este un lucru extrem de mare şi necesită ani de zile. Dar noi putem pregăti lucrul 
acesta, nu în mod anarhic, luând câţiva oameni la întâmplare. Trebuie să fie câţiva 
                                                 

14 De altfel, şi atacul său contra lui Tudor Arghezi a contribuit direct şi indirect la ascensiunea 
tatălui-poet. În textele şi memoriile sale de după 1989, Sorin Toma a negat faptul că ar fi nutrit 
gânduri de promovare şi preamărire a lui A. Toma, folosindu-se de poziţia lui în PCR; Sorin Toma, 
Privind înapoi. Amintirile unui fost ziarist comunist, redactor-şef al Scînteii din 1947 până în 1960, 
Bucureşti, 2004, p. 325–335; vezi Anexa 2, Care este adevărul în „cazul Arghezi”.  

15 Ana Selejan, România în timpul primului război cultural (1944–1948), vol. II, Reeducare şi 
prigoană, Sibiu, 1993, p. 166–167.  
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scriitori şi critici care să întocmească o istorie a literaturii noastre, modestă, nu în  
5 volume, ci în 2–3 volume cu câte 100–200 de pagini, unde să se analizeze curentele 
literare din trecutul ţării noastre. Şi acest lucru va avea un rezultat enorm de mare 
asupra criticii şi asupra artei, dar şi asupra nivelului cultural al ţării noastre.”16  
Mihail Roller insista atât ca istoricii şi criticii să preia doar „părţile pozitive” ale 
moştenirii culturale, cât şi asupra înlăturării prealabile a lipsurilor din literatura 
contemporană. „Prin urmare – conchidea el – această istorie [literară] scurtă, făcută 
pe bază marxist-leninistă, ne va dezvălui o serie de probleme de care astăzi nici nu 
ne dăm seama că există.” Iar Roller continua, scoţând în evidenţă două aspecte 
majore: necesitatea reeducării tinerei generaţii, a elevilor îndeosebi, precum şi alcă-
tuirea unui comitet editorial controlat de partid şi care să îl încadreze adecvat pe  
G. Călinescu, cărturarul-tovarăş de drum lipsit de orientare ideologică: „În al doilea 
rând vom face faţă unei cerinţe naţionale. Sunt sute şi mii de copii care nu au o 
[carte de] literatură română. Şi cât timp nu vor avea această literatură, sute de mii 
de copii, care vor să se cultive, nu vor putea să dobândească un anumit nivel. Dacă 
vom întocmi [sic!] comitetul [de redacţie] pentru a realiza această operă de mare 
însemnătate nu trebuie să lăsăm la o parte pe un Călinescu, foarte confuz, dar care 
poate să aducă o documentare enormă pentru a ne ajuta nouă [sic!] care avem 
concepţia, ca noi să ne dăm cu părerea, nu astfel de oameni. (Pentru că cunosc prea 
mult lipsurile lui Călinescu, se impune să fim destul de vigilenţi). […] Fără ajutorul 
lui Călinescu nu vom putea întocmi o literatură română [o istorie a literaturii române]. 
Dar [nici] singur Călinescu, nici 10 Călinescu nu pot să întocmească această istorie 
a literaturii; dar condus de partid, de membrii de partid din SSR17, cu concepţiile 
lor, cu cunoştinţele lor, vom putea realiza acest lucru.”18  

După cum scrie Ana Selejan, în 1947 au apărut primele semne ale procesului 
declanşat de ideologii şi teoreticienii literari comunişti de reeducare a maestrului 
Călinescu şi de revizuire a formaţiei sale estetice. Acest proces s-a derulat concomitent 
cu cel care îl privea pe Tudor Arghezi, însă Călinescu a putut apela la un „recurs”, 
s-a putut apăra19. Ana Selejan, ca şi alţi istorici literari, a pus această acţiune ideologică 
agresivă – care devine vizibilă mai ales la finele lui 1947 – într-un context mai larg, 
acela al tentativei de a anihila maiorescianismul şi lovinescianismul din critica şi 
istoria literară. A fost o exacerbare a campaniei contra „artei pure” şi a „turnului de 
fildeş” începută de fapt după 1945. Foarte probabil, Ion Vitner a fost desemnat de 
vârfurile ideologice ale PCR (Iosif Chişinevschi, Leonte Răutu) încă de la finele 
anului 1947 să îl supravegheze şi să îl „îndrume” din punct de vedere ideologic pe 
G. Călinescu; de altfel, Vitner avea să scrie o serie de articole care îl vizau pe 
                                                 

16 ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 6/1948, f. 266.  
17 Societatea Scriitorilor Români, asociaţie care a precedat Uniunea Scriitorilor.  
18 ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 6/1948, f. 267. Întrucât 

exprimările lui M. Roller sunt confuze şi eliptice, am operat mai multe întregiri, semnalate prin 
paranteze drepte.  

19 Ana Selejan, op. cit., vol. II, p. 156.  
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maestru20 şi, ulterior, a fost plasat alături de Călinescu la Institutul de Istorie Literară 
şi Folclor, ca director adjunct. (Mai mult, Călinescu a fost constrâns în 1954 să publice 
un curs de istoria literaturii române alături de I. Vitner şi de Ov. S. Crohmălniceanu21.) 
În intervalul ianuarie–aprilie 1948, G. Călinescu a fost criticat constant în „Flacăra” – 
publicaţie a USASZ – de către N. Moraru, Vicu Mândra, Petru Dumitriu. Au fost 
primele indicii că autorităţile comuniste luau în calcul atât scoaterea lui Călinescu 
de la catedră, cât şi punerea sub semnul întrebării a istoriei sale literare, extrem de 
contestabilă din punct de vedere ideologic; capitolul despre specificul naţional, cu 
întrebuinţarea termenului de rasă, cu explicaţiile/ipotezele rasiale etc.22, nu era 
deloc „corect politic” din perspectivă comunistă.  

 
1964 – APARIŢIA PRIMULUI VOLUM DIN  

ISTORIA LITERATURII ROMÂNE 
 
G. Călinescu – ca director al Institutului de Istorie Literară – a tergiversat în 

continuare munca la tratatul de istoria literaturii române, care nu a putut apărea cu 
ocazia unui prim moment major bilanţier pentru cercetarea umanistă marxist-leninistă, 
în 1959, la împlinirea a 15 ani de la „Eliberare” (23 august 1944) (cum s-a întâmplat 
cu alte tratate – vezi cazul celui despre istoria artelor plastice, editat de Institutul de 
Istoria Artei23). Când, în cele din urmă, în a doua parte a anului 1964, avea să fie 
tipărit primul volum din Istoria literaturii romîne (sic!), G. Călinescu figura doar în 
comitetul general de coordonare, nu şi în rândul membrilor comitetului de redacţie 
al volumului; şi – mai important –, spre deosebire de celelalte sinteze de istoria artelor, 
institutul de profil (condus chiar de Călinescu) nu era trecut pe pagina de gardă a 
volumului (unde figura doar Academia RPR)24; a fost nevoie şi de aportul important 
al altor forţe din cercetare (Institutul de Istorie, Institutul de Etnografie şi Folclor, 
Institutul de Lingvistică etc.) pentru a definitiva primul volum. O mărturie ceva 
mai recentă a dezangajării lui Călinescu o reprezintă memoriile profesorului Paul 
Cornea (cercetător la IILF, colaborator al lui Călinescu la tratat, profesor la univer-
sitate, dar şi demnitar în CSCA25/Ministerul Culturii), care în 1964–1965 voia cu 
                                                 

20 Ion Vitner, Critica, sinceritatea şi sensul libertăţii, în „Contemporanul”, 5 decembrie 1947, 
nr. 63; idem, Confuzia valorilor în critica literară românească. Critica pseudoştiinţifică, I–II, în 
„Contemporanul”, 1 ianuarie 1948 şi 9 ianuarie 1948, nr. 66 şi 67. 

21 G. Călinescu, Ion Vitner, Ov. S. Crohmălniceanu, Istoria literaturii române, Bucureşti, 1954. 
22 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ed. Al. Piru, Bucureşti, 

1982, p. 976. Marius Turda a explicat „deriva” călinesciană prin contextul pronunţat de „biologizare” a 
identităţii naţionale, care era monedă curentă în perioada interbelică. Marius Turda, Eugenism şi 
modernitate. Naţiune, rasă şi biopolitică în Europa (1870–1950), trad. Răzvan Pârâianu, Iaşi, 2014.  

23 Artele plastice în România după 23 august 1944, ed. George Oprescu, Bucureşti, 1959.  
24 Istoria literaturii române, vol. I, Folclorul. Literatura romînă în perioada feudală (1400–1780), 

coord. Alexandru Rosetti, Mihai Pop, Iosif Pervain, Alexandru Piru, Bucureşti, 1964. Din comitetul 
general de coordonare făceau parte: G. Călinescu, Mihai Beniuc, Alexandru Rosetti, Tudor Vianu, 
Alexandru Dima, George Ivaşcu, Mihai Novicov şi Iosif Pervain.  

25 Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă; denumirea Ministerului Învăţământului şi Culturii 
după 1962.  
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ardoare să se retragă de la conducerea Studioului Cinematografic Bucureşti-Buftea 
şi l-a folosit pe G. Călinescu în acest sens, invocându-i numele în pertractările sale 
cu ministrul Constanţa Crăciun menite să îi asigure plecarea; „am aşteptat o săptămână, 
două, trei – nu s-a întâmplat nimic [pentru a se rezolva solicitarea de înlocuire de la 
conducerea Studioului Cinematografic – n.n.]. În disperare de cauză, mi-a venit 
atunci ideea de a recurge la un sprijin exterior şi m-am adresat lui G. Călinescu. De 
unde şi până unde? Iată cum. Marele critic, care acceptase, desigur, fără entuziasm 
[s.n.], să gireze cu indiscutabila-i autoritate elaborarea unui tratat academic de istorie 
a literaturii române în cinci volume, întâmpina greutăţi la realizarea volumului al 
II-lea, unde fusesem numit, la indicaţia sa, cu ceva timp înainte, redactor responsabil 
adjunct, alături de profesorul Alexandru Dima. Primul volum al seriei era deja pe 
piaţă, în vreme ce cel de-al doilea, din varii motive, se afla abia în faza prelimina-
riilor. Ştiam că pe profesor îl jenau impacienţa şi sâcâielile conducerii Academiei, 
care voia să accelereze ritmul de lucru. De aceea l-am rugat să-i ceară Constanţei 
Crăciun să mă disponibilizeze pentru a mă putea consacra cu toată forţa muncii la 
tratat. Ceea ce G. Călinescu a şi făcut. Constanţa i-a dat un răspuns pozitiv: l-a asigurat 
că voi fi eliberat din Cinematografie cât de curând.”26  

 
G. CĂLINESCU ŞI PROBLEMATICA „DEMISIILOR MORALE” 

 
Aproape întreaga activitate politică şi publicistică a lui G. Călinescu de la începu-

turile regimului (pro)comunist, adică intervalul dintre 1945 şi 1949, a stat sub 
semnul înregimentării în serviciul PCR/PMR/Partidului Naţional Popular (PNP)27, 
al adeziunii interesate, cum s-a exprimat istoricul literar Andrei Terian, autorul celei 
mai consistente monografii dedicate lui Călinescu28. Articolele apărute sub semnă-
tura lui G. Călinescu în ziarele şi revistele de după 23 august 1944 şi în special în 
„Naţiunea”, oficiosul PNP, prin care a veştejit aşa-zisa „reacţiune” politică şi 
culturală29 – cu talent pus în slujba răului politic şi cu cinism fără margini –, pot fi 
văzute şi ca preţ al promovării şi menţinerii lui ca director de institut academic, 
                                                 

26 Paul Cornea, Ce a fost. Cum a fost. Paul Cornea de vorbă cu Daniel Cristea-Enache, Iaşi, 
2013, p. 261.  

27 PNP – Partidul Naţional Popular, considerat un paravan intelectual şi civic al PCR, i-a avut 
pe lista de candidaţi pentru alegerile din 1946 inclusiv pe Andrei Oţetea, Petre Constantinescu-Iaşi şi 
G. Călinescu, toţi trei ocupând după 1948 poziţii de director al unui institut de cercetare din domeniul 
umanist; Clara Mareş, Intelectualii. Cotidian şi identitate publică în timpul regimului Gheorghiu-Dej, 
în Spectrele lui Dej. Incursiuni în biografia şi regimul unui dictator, coord. Ştefan Bosomitu, Mihai 
Burcea, Iaşi, 2012, p. 343. Pentru o analiză detaliată a asocierii lui Călinescu cu PNP, vezi George 
Neagoe, Mizantropul optimist. G. Călinescu şi (de)stalinizarea României, Bucureşti, 2015.  

28 Andrei Terian, G. Călinescu, a cincea esenţă, Bucureşti, 2009.  
29 Iată câteva mostre: pentru G. Călinescu, Iuliu Maniu era în 1947 doar „un luptător din Imperiul 

Austriac care nu percepe structura unui stat liber ca România, cu responsabilităţi pozitive”; apoi 
criticul se întreba cumva cinic: „ce nevoie este de studierea amănunţită a dosarului, admiţând necu-
noaşterea lui, când politica fostului Partid Naţional-Ţărănesc este definită la radio Londra”; G. Călinescu, 
Acuzatul Iuliu Maniu, în „Naţiunea”, vineri, 31 octombrie 1947; republicat în Teroarea. Documente ale 
procesului Iuliu Maniu-Ion Mihalache, ed. Nicolae Henegariu et al., Bucureşti, 1999, p. 21–26. 
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dincolo de orice schimbări şi epurări politice, spre deosebire de cazuri precum 
Alexandru Rosetti, Alexandru Graur (Institutul de Lingvistică din Bucureşti) și Harry 
Brauner (Institutul de Folclor). Nici Iorgu Iordan, aparent mai bine situat politic 
decât G. Călinescu, nu a rezistat la direcţia unui institut de cercetare (cel de lingvis-
tică) fără întreruperi în primele două decenii de regim comunist, ceea ce face cu 
atât mai stranie supravieţuirea timp de circa 15 ani a lui Călinescu la conducerea 
Institutului de Istorie Literară30. 

Aproape totul stă, la publicistul politic postbelic Călinescu, sub semnul falsului: 
un stat pe cale de a deveni totalitar este prin lentilele lui deformate o … ţară liberă. 
Publicarea recentă a mai multor lucrări, monografii, studii etc. (vezi, de exemplu: 
George Neagoe, Nicolae Mecu, Andrei Terian31, Ionel Oprişan) privitoare la perso-
nalitatea lui G. Călinescu (mai ales în relaţia sa cu spaţiul politic, începând din anii 
1940 şi până la moarte), precum şi editarea comentată a dosarului său de urmărire 
informativă, păstrat în arhiva CNSAS32, au redeschis dezbaterea aprinsă referitoare 
la controversata biografie politică şi academică a acestui reputat savant umanist, 
încadrată de unii istorici în categoria celor mai răsunătoare „demisii morale” de 
după 1945.  

Cum am afirmat şi cu alte ocazii, în acest context au revenit în discuţia publică 
întrebări şi dileme legate de limitele colaborării cu puterea şi ale moralităţii în viaţa 
literară şi ştiinţifică, teme specifice anilor 1990. În urmă cu 20 de ani, în esenţă, pe 
marginea atitudinii politice a marilor intelectuali care au ales calea colaborării cu 
regimul comunist s-au confruntat poziţiile unor Gheorghe Grigurcu şi Zigu Ornea; 
dacă primul propunea post factum o soluţie „în conformitate cu simţul moral”, cel 
de-al doilea a replicat conchizând că: „Dacă toţi (inclusiv G. Călinescu, Tudor Vianu, 
Mihail Sadoveanu, Mihail Ralea, apoi Tudor Arghezi) ar fi tăcut, atunci cultura română 
şi-ar fi suspendat existenţa în dauna ei şi cu consecinţe catastrofale”33. Astfel de 
poziţii contradictorii – cu unele variaţiuni – au revenit periodic până astăzi, cu preci-
zarea importantă că, între timp, sursele istorice (fie că vorbim despre documente de 
arhivă relevante publicate, fie de izvoare memorialistice), dar şi lucrările de interpretare 
s-au îmbogățit simţitor.  

 
ÎNFIINŢAREA INSTITUTULUI DE ISTORIE LITERARĂ ŞI FOLCLOR 

 
În 1949, Călinescu a fost scos din învăţământul superior, de la catedra univer-

sitară; în schimb, ca un fel de lege a compensaţiei, i s-a încredinţat direcţia noului 
Institut de Istorie Literară şi Folclor, unde a fost menţinut de către conducerea 
                                                 

30 Nu este însă mai puțin adevărat că, prin înlăturarea de la catedra universitară, autoritățile 
l-au îndepărtat pe Călinescu de studenţi, măsură punitivă care nu i s-a aplicat profesorului I. Iordan. 

31 Pentru cartea lui Andrei Terian, vezi nota 28; pentru lucrarea lui Nicolae Mecu, vezi nota 2; 
pentru volumul lui George Neagoe, vezi nota 27.  

32 I. Oprişan, Asaltul cetăţii, pentru care vezi nota 4.  
33 Zigu Ornea, în „România literară”, 1995, nr. 50, apud Cristian Vasile, Literatura şi artele în 

România comunistă, 1948–1953, Bucureşti, 2010, p. 21.  
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comunistă şi de factorii decizionali ai Academiei RPR până la moarte (în martie 
1965), chiar dacă personalitatea lui puternică şi iniţiativele sale nu erau întotdeauna 
dezirabile din punct de vedere ideologic. Sursele istorice sunt însă contradictorii 
atunci când vine vorba de înfiinţarea efectivă a Institutului de Istorie Literară şi 
Folclor şi de instalarea de facto ca director a lui G. Călinescu. Istoriografia a oferit 
mai multe date, ele acoperind intervalul dintre 1949 şi 1951. Recent, în zilele de  
30 şi 31 ianuarie 2020, s-au celebrat la Academia Română 70 de ani de existenţă ai 
Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, sugerând prin urmare că 
întemeierea a avut loc la începuturile anului 195034.  

G. Călinescu a propus încă de la prima sesiune a Academiei, în şedinţa din  
22 octombrie 1948, înfiinţarea în structura Academiei a unui astfel de institut; 
propunerea a fost aprobată în principiu de Academie, dar întemeierea şi funcţio-
narea efectivă a institutului au întârziat. Ipoteza cea mai la îndemână este aceea că 
între 1949 şi 1951 G. Călinescu era de facto director al acestui proiectat institut, 
neavând nici personal suficient, nici elemente de infrastructură de cercetare, nici 
logistică şi nefiind confirmat de toate forurile ideologice şi statale35. Prin urmare, 
între aceşti ani (1949–1951) institutul a funcţionat mai mult pe hârtie. Ni s-a păstrat 
un memoriu al lui G. Călinescu către conducerea Academiei RPR, datat 22 decembrie 
1948, în care acesta se plângea de faptul că institutul „n-a fost prevăzut în buget”, 
spre deosebire de Institutul de Istoria Artei. Călinescu justifica urgenţa bugetării 
(cu cel puţin un milion de lei din cei 600 de milioane disponibili la Academie), 
înşirând opt motive şi invocând chiar declaraţii ale lui Gh. Gheorghiu-Dej în sprijinul 
cercetărilor de istorie literară36. În şedinţa din 23 decembrie 1948, Prezidiul Academiei 
a oferit un paliativ, o soluţie temporară, care nu avea cum să îl mulţumească pe 
Călinescu: institutul se va pune în funcţiune sub direcţiunea acestuia din urmă, având 
„patru colaboratori, ce urmează să fie plătiţi din posturile ce vor rămâne vacante”37.  

Ovid S. Crohmălniceanu a oferit în volumul său de memorii o versiune plau-
zibilă atât pentru îndepărtarea de la catedră a lui Călinescu, cât şi pentru instalarea 
sa ca director al Institutului de Istorie Literară: la finele lui 1948 sau la începutul 
lui 1949 s-a organizat o şedinţă de discutare a cursului ţinut de Călinescu la Facul-
tatea de Filologie (de Limbă şi Literatură Română) în prezenţa decanului Iorgu Iordan, 
care s-a delimitat de Călinescu, deoarece ar fi rămas la opiniile estetice vechi, neasu-
mând pe deplin materialismul istoric, acuzaţie care a generat reacţia furioasă a marelui 
critic: „urmarea şedinţei – continuă Crohmălniceanu – a fost o mişcare de şah magis-
trală în ordinea machiavelismelor epocii. S-a decis ca Institutul de literatură [sic!] 
şi catedra [Facultăţii de Limbă şi Literatură Română] să aibă un colectiv comun. 
Membrii ultimei vor desfăşura şi o muncă de cercetare. De asemenea, cadrele 
                                                 

34 Vezi https://acad.ro/com2020/pag_com20_0130.htm, accesat la 9 februarie 2020.  
35 ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 6/1951, f. 44, Plan de 

muncă al Sectorului de Literatură şi Artă, 1 iulie – 30 septembrie [1951], datat 13 iulie 1951.  
36 Arhiva Academiei Române, fond Secţia Ştiinţe Filologice, dosar Acte normative, structura 

unităţilor, 1948–1965 (P1, 1–3), f. 439–440.  
37 Ibidem, f. 438–439.  
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Institutului au să fie chemate să ţină cursuri la Universitate. Toţi primeau o sarcină 
de importanţă naţională, să elaboreze un tratat al istoriei literaturii române. Lui 
Călinescu îi revenea rolul cel mai de răspundere, să dirijeze la Institut această vastă 
lucrare. Ion Vitner va asigura între timp munca didactică de rutină. Surghiunirea 
era prezentată ca o mare cinste. O vreme (scurtă!) lucrurile au şi mers aşa. Am luat 
parte vreo jumătate de an, poate şi mai mult, la lucrările Institutului. Călinescu mi-a 
cerut chiar să alcătuiesc sumarul viitorului tratat. (…) O şiretenie administrativă a 
venit să desăvârşească manevra prin care Călinescu fusese îndepărtat de la catedră. 
Un timp, ca şeful acesteia, el a continuat să figureze pe statele de plată a salariilor 
achitate de Universitate, chiar dacă nu încasa banii. Apoi, contabilii au avut cuvântul 
în înlăturarea anomaliei. Călinescu a rămas a-şi primi salariul doar de director al 
Institutului [de Istorie Literară şi Folclor al Academiei RPR]. Operaţia izolării de 
Universitate era astfel înfăptuită.”38  

Una dintre problemele sensibile a fost raportarea lui Călinescu faţă de o 
reluare/rescriere a Istoriei literaturii române, precum şi faţă de profilul studiilor 
speciale de istorie/teorie literară şi folclor. Din perspectiva instanţelor politice, el ar 
fi trebuit să îşi renege opera monumentală din 1941 şi să accepte atât îndrumare 
ideologică, cât şi un colectiv cu resurse umane care să fie agreate – dacă nu chiar 
impuse – de către secţiile ideologice ale CC al PMR. La rândul său, Călinescu a 
răspuns prin tergiversarea tratatului de istorie a literaturii române, subminându-l cu 
toate mijloacele, în speranţa că îşi va putea vedea retipărită, reeditată – în versiune 
adăugită şi revizuită – sinteza de istorie literară din 194139. În faţa unei „intrigării 
bizantine”, a cărei victimă fusese, Călinescu a ripostat într-o manieră cumva similară. 
Evident, retipărirea urma să se facă şi în urma unor negocieri cu puterea, prefaţate 
de concesii pe măsură. Inclusiv din această perspectivă poate fi privită şi opera lui 
Călinescu, atât cea realizată ca director al institutului, cât şi aceea cu caracter 
publicistic de angajare procomunistă.  

Constandina Brezu a susţinut că încă din 1948 „academicienii literaţi au forjat 
statutul creatorului gata să răspundă «comenzii sociale»”. Această realitate, valabilă 
şi pentru cercetarea literară, a afectat inevitabil şi opera40 (de la Mihail Sadoveanu, 
Camil Petrescu până la G. Călinescu). O comandă mai degrabă politică a fost condam-
narea lui Constantin Brâncuşi, realizată de către puterea comunistă prin intermediul 
unora dintre cei mai prestigioşi intelectuali, cărora li s-a sugerat să preia iniţiativa 
de înfierare a reputatului sculptor de origine română aflat la Paris. Acţiunea de 
demonizare a lui Brâncuşi s-a produs în chiar aula Academiei RPR – în şedinţa din 
7 martie 1951 a Secţiei de Ştiinţa Limbii, Literatură şi Arte (preşedinte: acad. Mihail 
Sadoveanu). Această condamnare a contribuit la înstrăinarea lui Brâncuşi de România. 

                                                 
38 Ovid S. Crohmălniceanu, Amintiri deghizate, Bucureşti, 1994, p. 61–62.  
39 Ibidem, p. 62.  
40 Constandina Brezu, Academia şi literatura, în Anul 1948 – instituţionalizarea comunismului, 

comunicări prezentate la Simpozionul de la Sighetu Marmaţiei (19–21 iunie 1998), ed. Romulus 
Rusan, Bucureşti, 1998, p. 532.  
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Respingerea şi invalidarea ca artist a lui Brâncuşi au fost pregătite de către preşe-
dintele Academiei RPR, Traian Săvulescu, din însărcinarea partidului. Totuşi, lovitura 
de graţie, retorică, au dat-o savanţii umanişti. G. Călinescu a declarat cu cinismul 
deja exersat între 1944 şi 1948: „Brâncuşi nu poate fi creator în sculptură, fiindcă 
nu se exprimă prin mijloacele esenţiale şi caracteristice acestei arte”41. Nu putem şti 
în ce măsură astfel de abdicări morale ale lui Călinescu au contribuit la confirmarea 
sa în funcţie şi la menţinerea sa la direcţiunea IILF până la moarte, în martie 1965. 
Cert este că în 1951 Călinescu a căpătat toate recunoaşterile oficiale ca director al 
Institutului de Istorie Literară. Din echipa de cercetare au mai făcut parte: Valeriu 
Ciobanu; Ovidiu Papadima; D. Panaitescu-Perpessicius; Dumitru I. Suchianu; Teodor 
Vîrgolici (Vârgolici); Al. Bistriţianu; Rodica Florea; Elena Piru; Stancu Ilin; Marin 
Bucur; Alexandru Săndulescu; Paul Cornea; Zoe Dumitrescu-Buşulenga; Cornelia 
Ştefănescu; George Muntean. (Cum cazul ultimilor doi cercetători enumeraţi a fost 
mediatizat mai mult de curând şi cum documentele referitoare la parcursul lor provin 
din surse variate, îmi voi permite să îl tratez şi eu în cele ce urmează.)  

I-au fost impuşi lui Călinescu, ca directori adjuncţi, Ion Vitner şi, mai apoi, 
Mihai Novicov. Pe de altă parte, directorul a căutat să aducă în institut cercetători 
care să poată susţine o entitate de cercetare autonomă, unii dintre ei altminteri indezi-
rabili – precum D.I. Suchianu, angajat în 1951 (deşi fusese închis timp de doi ani, 
între 1948 şi 195042), şi Dinu (Constantin) Pillat, angajat la finele lui 195643. În 
cazul lui Ovidiu Papadima (trimis în judecată în 1953 pentru crime contra păcii), 
George Călinescu a acceptat să se prezinte la procesul său în calitate de martor al 
apărării, având o depoziţie favorabilă acuzatului: „La Academie – declara Călinescu 
la Tribunalul Bucureşti în data de 28 decembrie 1953 – activitatea acuzatului a fost 
ireproşabilă, nu numai ca tehnician, ci şi în ce priveşte lucrările de interpretare, a 
căror valoare este cunoscută şi azi, când institutul condus de mine publică lucrări la 
care acuzatul a avut o contribuţie de bază. Datorită pregătirii excepţionale, acuzatul 
a fost solicitat să lucreze şi la Institutul de Istorie.”44 În plus, pe Ovidiu Papadima, 
care a fost până la urmă condamnat la patru ani de temniţă pentru crime împotriva 
umanităţii45, l-a reangajat după eliberarea acestuia, în noiembrie 1955 (deşi doar pe 

                                                 
41 Apud Petru Popescu-Gogan, Claudia Ilie-Voiculescu, Cultul lui Stalin la Academia RP Române şi 

consecinţele lui în evoluţia lui ulterioară a Academiei, în Anii 1949–1953: mecanismele terorii. 
Comunicări prezentate la al VI-lea Simpozion al Memorialului de la Sighetu Marmaţiei (2–4 iulie 
1999), ed. Romulus Rusan, Bucureşti, 1999, p. 877.  

42 Ileana Ciocârlie, Suchianu, D.I., în Dicţionarul general al literaturii române, ed. Eugen 
Simion, vol. VI, S–T, Bucureşti, 2007, p. 508.  

43 Alte surse indică primăvara anului 1957; vezi Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii (în continuare: ACNSAS), fond Penal, dosar nr. 58411, vol. 1, f. 8.  

44 Ibidem, dosar nr. 50340 (Papadima Ovidiu), vol. 1, f. 18.  
45 Ibidem, fond Informativ, dosar nr. 264461 (Papadima Ovidiu), vol. 1, f. 17. O. Papadima a 

fost pus în libertate în baza decretului nr. 421 din 1955. Între altele, acuzatorii descoperiseră articolele 
antisemite ale lui Papadima din ziarul „Sfarmă Piatră” (1936–1938); ibidem, fond Penal, dosar nr. 
50340, vol. 1, f. 6r-v.  
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o funcţie de documentarist). Totuşi, periodic, Călinescu primea semnale de avertisment 
din partea puterii privind limitele în care îşi putea desfăşura activitatea46.  

 
DINU PILLAT SAU REPRIMAREA CERCETĂTORULUI  

NEALINIAT IDEOLOGIEI OFICIALE 
 
G. Călinescu a întâmpinat o opoziţie serioasă din partea forurilor politice la 

angajarea lui Dinu Pillat şi mai apoi la tentativa de atestare pe post a celui din urmă. 
Dinu Pillat era fiul poetului Ion Pillat (poet socotit „mistic” după 1948) şi fusese 
studentul şi asistentul lui G. Călinescu la catedra de la Facultatea de Litere şi Filosofie 
(din 1945 până în octombrie 194747). El se remarcase deja prin câteva studii literare 
importante48, unele rămase nepublicate din cauza instituirii cenzurii comuniste. În 
1947 şi-a susţinut teza doctorală – Romanul de senzaţie în literatura română din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu excursul suplimentar Contribuţiuni la 
biografia lui Ion Pillat, avându-l pe Călinescu drept îndrumător. După 1948, a 
terminat romanul Aşteptând ceasul de apoi (scris în manieră dostoievskiană, cu 
descrierea rătăcirii legionare) şi a redactat mai multe studii, între care două merită 
menţionate aici: De la Macedonski la Emil Botta şi Liniile de forţă ale romanului 
românesc contemporan. La interogatoriile Securităţii din 1959, Dinu Pillat declara 
că acestea „[au fost] scrise între 1950–[19]54 de pe poziţia esteticii burghezo-idealiste 
şi se refereau la prozatorii şi poeţii români dintre cele două războaie mondiale ca: 
Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Camil Petrescu şi alţii, fără a mă referi – nici măcar 
prin aluzie, în vreun sens – la literatura realist-socialistă de azi”49.  

G. Călinescu l-a dorit mult în sânul echipei de cercetare, deşi Dinu Pillat avea 
multiple probleme de „dosar” politic: era strănepotul lui Ion C. Brătianu; avea rude 
fugite din ţară – de pildă, sora sa, Pia Fărcăşanu, soţia lui Mihail Fărcăşanu, contesta-
tarul neînduplecat al comunismului din primii ani postbelici50 etc. Nu era singurul 
gest de aparentă frondă al lui Călinescu: atunci când Tudor Vianu – cu care, de 
altminteri, nu mai era într-o relaţie foarte apropiată – se afla într-o situaţie critică 
din punct de vedere politic (ameninţat cu pierderea catedrei universitare şi a postului 
de la Institutul de Istorie şi Filosofie), G. Călinescu şi-a arătat disponibilitatea de 
a-l angaja la Institutul de Istorie Literară. Acelaşi lucru l-a făcut şi în cazul lui Dinu 
Pillat. Numai că în acel moment au intrat în alertă şi organele represive; contextul 
era unul tulbure (unda de şoc a revoluţiei din Ungaria; retragerea trupelor sovietice, 
                                                 

46 Vezi articolul nesemnat Cu privire la Institutul de Istorie Literară şi Folclor al Academiei 
RPR, în „Contemporanul”, 25 ianuarie 1952, nr. 4, p. 5.  

47 Carmen Brăgaru, Pillat, Dinu, în Dicţionarul general al literaturii române, ed. Eugen Simion, 
vol. V, P–R, Bucureşti, 2006, p. 240–241.  

48 Dinu Pillat, Romanul de senzaţie în literatura română din a doua jumătate a secolului  
al XIX-lea, Bucureşti, 1947.  

49 ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 58411, f. 20v, proces verbal de interogatoriu din 19 octom-
brie 1959.  

50 Mihail Fărcăşanu, Viitorul libertăţii. Publicistică din ţară şi din exil, 1944–1963, ed. Pia Bader 
Fărcăşanu, Iaşi, 2013.  
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care i-a determinat pe liderii PMR să intensifice represiunea antiintelectuală etc.). 
Din nou biografiile politice ale cercetătorilor erau supuse ochiului atent al poliţiei 
politice. Or, Dinu Pillat – bun amic între alţii cu colegi cercetători de la Institutul 
de Istoria Artei precum Remus Niculescu, Theodor (Teodor) Enescu51 – apărea în 
documentele Securităţii ca un contestatar vehement al literaturii realist-socialiste şi 
un promotor al literaturii decadente burgheze. Situaţia lui s-a complicat în 1958, când 
Securitatea i-a arestat doi buni prieteni, pe Ion Caraion şi pe Vasile Voiculescu 
(care îi era, la fel ca G. Călinescu, un fel de părinte spiritual). Mai mult, s-a descoperit 
şi manuscrisul romanului său Aşteptând ceasul de apoi, etichetat imediat drept 
„legionar” de către Securitate (care a pus semnul de egalitate între metodele de acţiune 
ale legionarilor, descrise în roman, şi asumarea lor de către autor); o dactilogramă a 
romanului se găsea şi la o bună colegă de institut, Cornelia Ştefănescu (despre 
cazul acesteia vom vorbi ceva mai târziu). Până la transformarea lui Pillat et comp. 
într-un caz penal nu a mai fost decât un pas; iar prin implicarea mai multor 
cercetători, institutul însuşi devenea o ţintă. În plus, ca şi anchetarea cercetătoarei 
Teodora Voinescu (de la Institutul de Istoria Artei condus de acad. G. Oprescu), 
cazul urmăririi penale a lui Dinu Pillat era menit probabil să transmită şi un aver-
tisment conducătorului său, directorul G. Călinescu. Cum se ştie, Dinu Pillat a fost 
arestat în martie 1959 pentru uneltire contra ordinii sociale şi trădare de patrie52, 
fiind inclus, alături de Constantin Noica, într-un lot celebru de intelectuali şi condamnat 
la 25 de ani de muncă silnică53. A revenit în institut după eliberarea din închisoare, 
la finele lui 1964, datorită faptului că G. Călinescu păstrase postul său neocupat54. 
Tot atunci a fost angajat şi Vladimir Streinu (închis între 1959 şi 1962), cel care nu 
s-a mai putut întoarce la vechiul său loc de muncă, Institutul de Lingvistică55.  

 
CERCETĂTORI AI INSTITUTULUI DE ISTORIE LITERARĂ  

ŞI MEMORIA SELECTIVĂ 
 
Chiar şi atunci când s-a scris despre Institutul de Istorie Literară şi despre  

G. Călinescu, inclusiv după 1989, s-au vădit exemple flagrante de memorie selectivă 
şi de schimbare a strategiilor narative memorialistice în funcţie de contextul politic 
                                                 

51 Element reţinut şi în sentinţa nr. 24 din 1 martie 1960 a Tribunalului Militar al Regiunii a II-a 
Bucureşti: „Pentru activitatea lor contrarevoluţionară, inculpaţii au folosit ca pretext aşa-zisele «cenacluri 
literare» şi astfel Pillat Constantin, Niculescu Remus şi Enescu Teodor strecuraţi într-o secţie a Academiei 
RPR, împreună cu Iordache Nicolae zis Vladimir Streinu, Lăzărescu Sandu, Radian Nicolae şi Voiculescu 
Vasile (condamnat) au făcut lectura romanului «Aşteptând ceasul de apoi» al lui Pillat C-tin şi a 
scrierilor celorlalţi participanţi, toate având conţinut duşmănos, lucrări de «sertar», cum erau denumite 
de ei”; Prigoana. Documente ale procesului C. Noica, C. Pillat, N. Steinhardt, Al. Paleologu, A. Acterian, 
S. Al.-George, Al. O. Teodoreanu etc., ed. Mihai Giugariu, Cristina Cantacuzino, Silvia Colfescu, 
Victoria Valeria Drăgan, Nicolae Henegariu, Bucureşti, 1996, p. 440.  

52 Ibidem, p. 15 şi urm. 
53 Ibidem, p. 513.  
54 Carmen Brăgaru, op. cit., p. 241.  
55 Alexandru Săndulescu, Streinu, Vladimir, în Dicţionarul general al literaturii române, ed. 

Eugen Simion, vol. VI, p. 483.  
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şi cultural, soldate cu deformări, deturnări, omisiuni ş.a.m.d. Inevitabil, încercând 
să deconstruim aceste cazuri de memorie selectivă, ajungem la o discuţie de ansamblu 
legată atât de condiţia cercetătorului şi, în general, a intelectualului român în timpul 
unor regimuri autoritare/totalitare, cât şi de regimurile de memorie. Aşa cum am 
anticipat, la finele anului 2014, Ionel Oprişan, cercetător timp de decenii la Institutul 
de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, a editat cu ample comentarii dosarul 
întocmit de Securitate pe numele lui G. Călinescu. Dosarul a devenit disponibil la 
CNSAS încă din 2006 şi scotea în evidenţă o realitate pe care nu foarte mulţi o 
anticipau (cel puţin în anii 1990, când s-au iscat numeroase dispute în jurul „cola-
borării” unor mari intelectuali cu regimul comunist); în primul rând, G. Călinescu – 
perceput după 1989 drept „colaboraţionist” sau măcar „conformist” – a fost în realitate 
extrem de urmărit de poliţia secretă, mai ales în momente precum 1953–1955 şi 
1958–1960, intervale care corespund cu finalizarea şi publicarea celor două impor-
tante romane postbelice ale sale, Bietul Ioanide şi Scrinul negru56. În al doilea rând, 
dosarul de acţiune informativă vădeşte faptul că mai mulţi apropiaţi şi colaboratori 
(subordonaţi de la Institutul de Istorie Literară şi Folclor, în anii 1950–1960), care 
ulterior aveau să contribuie la un adevărat cult închinat lui G. Călinescu, au oferit 
Securităţii – sub constrângere sau în mod voluntar – numeroase informaţii despre viaţa 
(inclusiv intimă) a reputatului critic şi istoric literar57. După 1989, pentru aproape 
două decenii, aceşti colaboratori ai lui G. Călinescu nu au trăit deloc în adevăr, 
după formula lui Václav Havel58.  

Concret, Ionel Oprişan a descoperit – apelând la o simplă analiză stilistică şi 
de context – doi dintre informatori, identificându-i astfel: Cornelia Ştefănescu este 
una şi aceeaşi persoană cu sursa/agenta „Maria Săndulescu”, în timp ce George 
Muntean corespunde cu profilul sursei „Ştefan Dragomirescu”59. Amândoi au fost 
în anii 1950 şi 1960 cercetători ştiinţifici la Institutul de Istorie Literară şi Folclor, 
oameni aflaţi în proximitatea lui G. Călinescu. Îndeosebi Cornelia Ştefănescu s-a 
aflat în preajma lui Călinescu60, fiind şi printre ultimele persoane care l-au văzut în 
viaţă pe patul de suferinţă, în martie 1965, la sanatoriul de la Otopeni. Problemele 
Corneliei Ştefănescu au apărut după momentul martie 1959, atunci când Securitatea 
l-a arestat pe colegul său de institut, Dinu Pillat. Cum am amintit mai sus, acesta 
din urmă îi încredinţase mai multe scrieri, între care şi romanul Aşteptând ceasul de 
apoi, calificat de Securitate drept „mistico-legionar”61. 
                                                 

56 G. Călinescu, Bietul Ioanide, Bucureşti, 1953; idem, Scrinul negru, Bucureşti, 1960.  
57 Comuniştii au folosit de foarte timpuriu, imediat după 1945, această armă a delaţiunii; vezi 

cazurile Nicolae Vlădoianu (director la Teatrul Alhambra); col. Egizio Massini, directorul Operei de Stat 
din Bucureşti ş.a.; ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 32/1947, f. 3–10.  

58 Václav Havel, Viaţa în adevăr, trad. Jean Grosu, Bucureşti, 1997.  
59 I. Oprişan, Asaltul cetăţii, p. 94.  
60 Ulterior, la un deceniu de la moartea mentorului său, a editat un remarcabil dosar al 

romanului Scrinul negru; vezi G. Călinescu, „Dosarul” Scrinului negru. Documentaţie materială cu 
personaje imaginare, ed. Cornelia Ştefănescu, Bucureşti, 1977.  

61 ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 58411 (Ştefănescu Cornelia), vol. 1, f. 7.  
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CAZUL CORNELIA ŞTEFĂNESCU 
 
Judecata morală severă poate nu îşi are rostul, mai ales în cazul Corneliei 

Ştefănescu, întrucât aceasta a fost recrutată după toate indiciile în condiţiile în care 
era reţinută în cazul Dinu Pillat, fiind anchetată în legătură cu dactilograma rom-
anului sus-amintit. (Romanul a fost regăsit în arhiva CNSAS şi tipărit la editura 
Humanitas în 201062.) Cornelia Ştefănescu a fost reţinută la 19 august 1959 de 
către Direcţia Anchete Penale a Securităţii sub acuzaţia de „uneltire contra ordinei 
sociale”, prevăzută de celebrul articol 209, pct. 2, lit. a din Codul Penal63 – articol 
invocat în numeroase situaţii de către organele MAI din era stalinistă (C. Ştefănescu 
a fost reţinută prin ordonanţa locotenentului major de securitate Iosif Crăciun, anche-
tator şi al lotului Noica-Pillat, ofiţer care a intrat în memoria colectivă prin bătăile 
aplicate celor interogaţi64). Probabil după presiuni morale şi fizice, Cornelia Ştefănescu 
recunoştea la 25 august 1959 acuzaţiile, denunţându-l şi pe Dinu Pillat drept 
„element reacţionar”65. Eliberarea Corneliei Ştefănescu la finele lui octombrie 195966 
a intervenit probabil şi ca urmare a acestui preţ plătit de cercetătoare: angajamentul 
silit de colaborare cu organele poliţiei politice. Şi totuşi, notele amănunţite şi ostile 
lui G. Călinescu şi chiar institutului în care a continuat să lucreze – între altele chiar 
datorită directorului IILF, care a intervenit la organele de partid, la Emil Bodnăraş, 
în particular, ca ea să fie eliberată – au darul de a intriga. Situația este cu atât mai 
contradictorie cu cât aceste scrieri către Securitate, care trec în revistă inclusiv 
relaţii sentimentale ale mentorului său, Călinescu, nu au fost asumate după 1989, 
iar, – prin conţinut – notele/delaţiunile puteau servi chiar la declanşarea unei acţiuni 
penale contra lui G. Călinescu, mai ales în contextul represiunii antiintelectuale din 
perioada 1958–1960.  

Este foarte util ca dosarul de securitate al lui George Călinescu să fie citit în 
paralel cu memorialistica – în special cea de după 1989 – şi cu precădere în oglindă 
cu volumul conceput de acelaşi Ionel Oprişan, G. Călinescu, spectacolul persona-
lităţii67, care nu este numai o colecţie de interviuri (incluzându-i atât pe Cornelia 
Ştefănescu, cât şi pe George Muntean), ci şi o încercare de reconstituire istoriografică 
(prin comentarii ample pe marginea dialogurilor despre viaţa şi opera lui G. Călinescu). 
În rememorările din 1999 ale Corneliei Ştefănescu, provocate de Ionel Oprişan, 
Călinescu apare ca un fel de figură mitică, situat pe un soclu înalt, aproape de 
superlativ, intrând în sfera excepţionalităţii68 (chiar dacă ea era „persoana cea mai 
                                                 

62 Dinu Pillat, Aşteptând ceasul de apoi, ed. Monica Pillat, Bucureşti, 2010.  
63 ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 58411, vol. 1, f. 1.  
64 Vezi Lista celor care au bătut cu mâna lor, http://www.procesulcomunismului.com/marturii/ 

fonduri/ioanitoiu/tortionari/docs/tortionari_anexa_2.pdf, accesat la 22 noiembrie 2017.  
65 ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 58411, vol. 1, f. 8v. 
66 La 22 octombrie 1959, conform ordonanţei de încetare a procesului penal din 26 octombrie 

1959; ibidem, f. 26.  
67 I. Oprişan, G. Călinescu, spectacolul personalităţi, pentru care vezi nota 4.  
68 Cornelia Ştefănescu, Mulţumită lui, m-am născut a doua oară, în I. Oprişan, G. Călinescu, 

spectacolul personalităţii, p. 307.  
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certată [de Călinescu] din institut”69). Ceea ce stârneşte mirare pentru un cititor 
avizat este faptul că memorialista nu pomeneşte deloc despre reţinerea şi anche-
tarea ei – timp de aproximativ o lună (august–septembrie 1959) – de către organele 
de Securitate; Dinu Pillat apare în cu totul alte contexte. Acest moment de grea 
cumpănă din propria biografie este mai curând sugerat; chiar şi referirile la repre-
siunea din anii 1950 sunt mai degrabă vagi: Cornelia Ştefănescu oferă informaţii 
mai concrete atunci când vine vorba despre angajarea la Institutul de Istorie 
Literară şi Folclor: îşi aminteşte că avea un dosar de cadre prost, o explicaţie pentru 
faptul că nu s-a putut integra imediat după absolvire într-un institut al Academiei, 
ci abia în noiembrie 1953, când devenea doctorandă a lui G. Călinescu70.  

Putem detecta anumite afirmaţii stranii atât despre supravegherea poliţienească 
a anilor 1950, cât şi despre judecata morală ulterioară emisă de necunoscători. 
Când I. Oprişan se arată intrigat că G. Călinescu – un spirit aşa de mare, care putea 
să facă diferenţa între realitate şi aparenţe („faţă şi mască”) – nu a avut tăria de a 
înceta să colaboreze cu „Contemporanul”, cu autorităţile comuniste în general, 
după cenzura repetată aplicată articolelor sale la finele anilor 195071, Cornelia 
Ştefănescu îi răspunde: „exact spiritele acelea erau puse sub observaţie. Acelea 
erau urmărite mai sever. Nu puteau să facă nimic de capul lor. Dacă noi, mărunţeii, 
eram urmăriţi cu atâta asiduitate, cu atât mai mult erau urmăriţi asemenea oameni 
de care se asculta. Nu era uşor! Din păcate, cei tineri de acuma nu cunosc epoca, 
iar cei care au trăit atuncea au uitat sau nu vor să-şi mai aducă aminte. Aş vrea să 
văd pe cineva care ar fi reacţionat atunci cum se pretinde că ar fi trebuit să 
reacţioneze.”72 Sunt vorbe spuse cu năduf ca răspuns poate şi la recriminările care 
au apărut după 1989, adresate generaţiilor mai vârstnice de intelectuali. Dar frazele 
citate pot fi privite şi ca o autocaracterizare. Cornelia Ştefănescu este ea însăşi o 
persoană care „nu vrea să îşi mai aducă aminte”.  

Totuşi, în unele momente, memorialista lasă să se întrevadă traumele trăite, 
pe care le şi pune în legătură cu fostul său magistru. Întrebată tranşant: „v-aţi simţit 
bine la Institut, avându-l director pe G. Călinescu?”, Cornelia Ştefănescu răspunde: 
„a fost şi foarte bine, a fost şi foarte rău”; însă adaugă imediat (pentru atenuare?): 
„e extraordinar să ai o asemenea experienţă.”73 Din nou destăinuirea nu este dusă 
până la capăt. Iscodită totuşi de insistentul intervievator (care invocă şi discuţiile în 
jurul unor posibile relaţii sentimentale ale lui Călinescu), memorialista revine cu 
detalii, care amintesc şi de protecţia oferită de directorul IILF, precum şi de viaţa 

                                                 
69 Ibidem, p. 314.  
70 Ibidem, p. 322.  
71 Ibidem, p. 329.  
72 O replică similară şi la G. Muntean: Îndeosebi despre cei tineri, mai ales ziarişti tentaţi spre 

compromis post-1989 – „mulţi dintre cei care îl judecă pe Călinescu ar trebui să se uite la ei întâi” 
(George Muntean, A fost un om chinuit de activiştii vremii, în I. Oprişan, G. Călinescu, spectacolul 
personalităţii, p. 165).  

73 Cornelia Ştefănescu, Mulţumită lui, m-am născut a doua oară, p. 359.  
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de familie a acestuia: pentru ea, magistrul său a reprezentat totul. „Eu i-am considerat 
pe amândoi [pe soţii Călinescu, George şi Alice-Vera] a doua mea familie. Pentru 
că o parte din viaţa mea – dacă a existat – a existat graţie intervenţiei lui G. Călinescu. 
Nu intru în amănunte, dar te rog să mă crezi că, mulţumită lui, eu m-am născut a 
doua oară.” „De asta nici nu pot să accept atâtea mizerii şi atâtea fabule în legătură 
cu ei.” „Şi am conştiinţa împăcată că spun adevărul!” „G. Călinescu m-a scos la 
lumină.”74 Ultima frază trebuie înţeleasă (şi) la modul propriu (chiar Călinescu a 
intervenit pentru eliberarea sa din întunericul beciurilor Securităţii). La acest punct 
contradicţia în care se află Cornelia Ştefănescu atinge cotele cele mai înalte, deoarece 
notele sale către Securitate abundă practic în descrieri ale dramei sentimentale 
trăite de directorul IILF, sfâşiat de ataşamentul faţă de una dintre cercetătoarele din 
institut, Liliana Fischer. Pe scurt, notele sale zugrăvesc un peisaj îngrozitor pentru 
căsnicia soţilor Călinescu.  

 

CAZUL GEORGE MUNTEAN 
 
În rememorările din 1999 ale lui George Muntean75 pare vizibilă de la început 

intenţia de a sublinia confruntarea lui Călinescu cu organele de partid şi de propa-
gandă (întruchipate de Leonte Răutu), în detrimentul focalizării asupra Securităţii 
şi a supravegherii la care a fost supus Călinescu de către poliţia politică. Paradoxul 
este acela că G. Muntean perpetuează o temă vehiculată şi de înalţi activişti din 
jurul lui Gheorghiu-Dej, aceea a unui prim-secretar al partidului, Gh. Gheorghiu-Dej 
însuşi, văzut drept „comunist patriot”, antimoscovit, un Gheorghiu-Dej contrapus – 
culmea! – lui L. Răutu, un Răutu care conducea un fel „mafie” care urmărea dimi-
nuarea efectivă şi simbolică a lui G. Călinescu76 (uneori la modul foarte concret, 
prin împiedicarea publicării romanului Scrinul negru). G. Muntean introduce în mod 
cumva insidios şi o nuanţă (inter)etnică prin sugestia că toţi opozanţii lui Călinescu 
(Leonte Răutu, Ion Vitner, Nina Cassian, Vicu Mândra, chiar Paul Cornea) erau 
activişti de partid de origine evreiască77. Ca deturnarea să fie majoră, în acest context 
apare şi prima (şi singura) referire a lui G. Muntean la existenţa unor informatori ai 
Securităţii în jurul lui Călinescu: „Vitner venea din aceeaşi lume cu Răutu, cu Vicu 
Mândra, chiar şi cu Paul Cornea (…) Pe aceştia Călinescu îi mai bârfea pe ici, pe 
colo … Şi probabil că erau şi delatori, care-l turnau.”78 Prin urmare, problema 
delaţiunii este la alţii, la celălalt prin excelenţă, la străin. Ca totul să fie şi mai 
complicat în această operă de reconstituire istorică, merită să amintim că George 
Muntean avea să sfârşească prin a fi el însuşi atent urmărit de Securitate, îndeosebi 
în anii 1980, sub suspiciunea de „trădare prin culegerea şi furnizarea de informaţii 
                                                 

74 Ibidem, p. 366–367.  
75 George Muntean, op. cit., p. 146–188.  
76 Ibidem, p. 149, 173.  
77 Ibidem, p. 158, 174. 
78 Ibidem, p. 174.  



Cristian Vasile 

 

372

diplomaţilor americani” de la Bucureşti79. În plus, cu în deceniu înainte, în anii 1970, 
începuse să se ocupe asiduu de îngrijirea unor ediţii din opera lui Dinu Pillat80, 
cercetătorul atât de persecutat de regimul politic represiv.  

Se cuvine să facem câteva remarci pe marginea acestor exemple de memorie 
selectivă (care au afectat inclusiv analiza istoriografică postcomunistă a cercetării 
ştiinţifice umaniste). În primul rând, astfel de cazuri pun în faţa istoricului probleme 
de deontologie. În al doilea rând, ele confirmă o dată în plus cât de multe necunoscute, 
câte pete albe pot fi puse în dreptul biografiilor, al reconstituirilor istorice din primii 
20 de ani de postcomunism, inclusiv din cauza absenţei mărturisirilor (oneste şi cât 
mai amănunţite). Din ce motive oameni de cultură, martori ai unor evenimente 
esenţiale, au preferat să tacă, să îşi ascundă trecutul, să afecteze percepţia despre 
profesorii în umbra cărora s-au format? S-a tăcut mai mult în România în compa-
raţie cu celelalte ţări ale Europei Centrale şi de Est? La acest moment poate că este 
greu de făcut o analiză comparativă exhaustivă.  

Totuşi, cum s-ar putea explica această tăcere, dincolo de motive individuale, 
meschine, legate de păstrarea prestigiului profesional şi moral sau de aşa-zisul 
„beneficiu terapeutic al uitării”? Poate fi pusă în cauză precaritatea culturii civico-
politice autohtone? Sau condiţia fragilă a intelectualului român în secolul al XX-
lea? Sau mai degrabă cultura religioasă (în special, dar nu numai, ortodoxă, în 
forma ei instituţională), cultură care nu a încurajat mărturisirea? (Şi aici este vorba 
de mărturisirea publică, nu de spovedanie doar în faţa duhovnicului.) Este interesant 
că cei doi intelectuali aflaţi în preajma lui G. Călinescu au fost (sau au pretins că 
sunt) persoane ataşate tradiţiei religioase, creştine. Pentru Cornelia Ştefănescu a 
oferit o susţinere morală chiar IPS Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, care a 
cunoscut-o încă din anii 1950. Dat ca exemplu pozitiv mult timp după 1989, datorită 
mărturisirii păcatelor, mitropolitul Nicolae Corneanu a fost confruntat la rândul său 
cu o altă versiune a biografiei care rezultă din documentele de arhivă, versiune mult 
mai întunecată stabilită chiar de CNSAS. (Şi celălalt caz de mărturisire presupus 
exemplară, Alexandru Paleologu, s-a dovedit controversat.) Sigur, aceste cauze 
posibile înfăţişate aici sunt simple ipoteze de lucru; abia de acum încolo discuţia 
poate fi aprofundată, incluzând şi alte cazuri, nu doar din România, ci şi din alte 
spaţii ale Europei de Est.  

 
TEME DE CERCETARE 

 
Să revenim însă ceva mai aplicat la Institutul de Istorie Literară şi Folclor şi 

la temele de cercetare asumate de către conducere şi cercetători. Teza doctorală a 
Corneliei Ştefănescu în cadrul institutului (conducător ştiinţific: George Călinescu) 
a fost reconstituirea biografiei scriitorului Spiridon Popescu. De ce Spiridon Popescu 
                                                 

79 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 264463 (George Muntean), f. 1 şi urm.  
80 Dinu Pillat, Itinerarii istorico-literare, ed. George Muntean, Bucureşti, 1978; vezi şi G. Călinescu 

în conştiinţa literară a contemporanilor, ed. Dinu Pillat, rev. George Muntean, Bucureşti, 1999. Dinu 
Pillat a murit în decembrie 1975. 
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ca temă doctorală pentru Cornelia Ştefănescu? Probabil pentru că G. Călinescu a 
socotit că este o temă dezirabilă şi pentru puterea politică: cu puţin efort, Spiridon 
Popescu putea fi prezentat şi drept un personaj care se remarcase prin biografia şi 
activitatea lui exemplare, chiar şi pentru comunişti, căci militase pentru educarea 
poporului81, în antiteză cu învăţători şi clerici nedemni din trecut; în plus, înfiinţase 
în Vaslui primele biblioteci săteşti, deci ar fi ieşit în evidenţă ca luminător al lumii 
rurale, al ţăranilor muncitori.  

Mai pe scurt, putea fi o tentativă de a prezenta un poporanist drept un scriitor 
afin cu Ioan Păun-Pincio şi D. Th. Neculuţă. S. Popescu vorbise despre imaginile 
întunecate ale vieţii de clăcaş (Spiridon Popescu, Zori de iulie, 1912), despre existenţa 
celor obidiţi şi anunţase apariţia unui roman intitulat Om nou! Spiridon Popescu 
așternuse pe hârtie proze despre existenţa din spaţiul ţărănesc, cu inserţii autobio-
grafice, iar unul dintre personajele sale, Moş Gheorghe, era foarte pornit contra claselor 
burgheze, „surtucarii” (oameni politici, judecători, finanţişti82). Astfel de teme puteau 
fi alese şi pentru a evita abordarea unor subiecte legate de literatura realist socialistă, 
despre care, inevitabil, nu se putea scrie fără a trece de un control şi mai strict, 
infernal chiar în anii dogmatismului de tip jdanovist. Alte teme asumate de Cornelia 
Ştefănescu – analiza operei lui Petru Dumitriu (195883) – au condus la foarte puţin 
timp după abordare şi valorificare parţială la un impas, căci din 1960 nu se va mai 
putea vorbi (în context favorabil) despre scriitorul răsfăţat (odinioară) al realismului 
socialist românesc; sau au acoperit subiecte foarte puţin ofertante din punct de 
vedere estetic, ducând inevitabil la conformism şi clişee ideologice84.  

G. Călinescu a publicat de-a lungul perioadei 1952–1965 fie materiale docu-
mentare pentru istoria literaturii române85, fie texte de mare întindere (editate ulterior 
separat, chiar sub formă de carte86). Ion Const. Chiţimia s-a concentrat asupra literaturii 
populare, a folclorului şi cântecului (românesc şi polon, mai ales87).  

 
INSTITUTUL CA SPAŢIU CULTURAL ALTERNATIV 

 
G. Călinescu a intuit că mulţi tineri, din cauza ideologizării, se îndepărtau de 

domeniul istoriei literare, al umanioarelor şi privea cu condescendenţă spre Facultatea 
                                                 

81 Spiridon Popescu, Contribuţiune la munca pentru ridicarea poporului, Galaţi, 1904. Ulterior, 
istorici literari eliberaţi de (auto)cenzură vor califica scrierile literare ale lui Spiridon Popescu drept 
„simpluţe”; vezi Florin Faifer, Spiridon Popescu, în Dicţionarul general al literaturii române, ed. 
Eugen Simion, vol. V, p. 369.  

82 Florin Faifer, op. cit., p. 370.  
83 Cornelia Ştefănescu, Câteva aspecte ale operei lui Petru Dumitriu, în „Studii şi cercetări de 

istorie literară şi folclor” (în continuare: SCILF), VII, 1958, nr. 3–4, p. 463–471.  
84 Eadem, Muncitorul şi uzina în proza nouă, în SCILF, VII, 1959, nr. 3–4, p. 603 şi urm. 
85 G. Călinescu, Material documentar pentru istoria literaturii române, în SCILF, VII, 1959, 

nr. 3–4.  
86 Idem, Estetica basmului, I, în SCILF, VI, 1957, nr. 3–4, p. 395–485; idem, Estetica 

basmului, II, în SCILF, VII, 1958, nr. 1–2, p. 7–136; idem, Estetica basmului, Bucureşti, 1965.  
87 Ion Const. Chiţimia, Cântece populare funerare, în SCILF, VII, 1959, nr. 3–4, p. 664.  
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de Filologie (de Limbă şi Literatură Română) a Universităţii din Bucureşti, rebo-
tezată Universitatea „C.I. Parhon”. Exista şi o percepţie în epocă, potenţată după 
îndepărtarea de la catedră a unor magiştri importanţi, aceea a politizării ireversibile 
a literelor, a zonei umaniste universitare. Scriitoarea israeliană de origine română 
Riri Sylvia Manor mărturiseşte că, deşi scria poezii de la vârsta de nouă ani şi era 
foarte activă în domeniul artistic în timpul şcolii, ca să evite „proletcultismul” 
(dogmatismul jdanovist) din facultăţile umaniste ale vremii, în 1953 s-a înscris la 
Facultatea de Medicină88.  

George Călinescu a conceput institutul şi ca o contrauniversitate, o alternativă 
atât la dogmatizarea din facultăţile de profil, cât şi la critica literară oficială. Atunci 
când factorul politic i-a reproşat că nici revista „Studii şi cercetări de istorie literară 
şi folclor” (SCILF), nici institutul condus de el (prin planul tematic) nu îşi îndreptau 
atenţia asupra „literaturii contemporane” (politizate, purtând mesajul realist socialist), 
Călinescu a admis ca mai multe cărţi „de actualitate” să fie comentate cu prilejul 
unor şedinţe publice la Institutul de Istorie Literară. Prin urmare, „cărţile de actua-
litate” au început să fie luate în discuţie la institut, cel care prezida şedinţa/ 
dezbaterea fiind chiar directorul Călinescu. Însă acesta din urmă plănuia totul astfel 
încât autorul – adeseori invitat la şedinţă – era luat în derâdere şi chiar umilit89. 
Şedinţele de acest fel s-au repetat până când poetul Cicerone Theodorescu – ridiculizat 
pentru ultimele sale rondeluri – s-a adresat forurilor politice, care au suspendat 
astfel de manifestări. Probabil Călinescu recursese la această stratagemă în mod 
deliberat, tocmai pentru a pune capăt şedinţelor dedicate literaturii politizate şi mai 
ales îndemnurilor insistente de a lua în seamă aşa-numitele cărţi de actualitate.  

Acelaşi Călinescu a tolerat şedinţe în care el însuşi era criticat. Cornelia 
Ştefănescu, anchetată de Securitate, declara la 25 august 1959: „Pillat Constantin 
[Dinu] manifesta interes şi elogia scrierile fugarilor români din Occident, mergând 
până acolo încât în cadrul unor şedinţe de la institut, unde se combătea [sic!] 
vehement unele scrieri ale fugarului român Ierunca Virgil, el a declarat «că-i place 
[sic!] scrierile acestui fugar». De asemenea, Pillat se manifestă împotriva faptului 
că Gheorghe Călinescu scria şi publica unele articole în presă, cum a fost în 
«Contemporanul», iar [mie] îmi spunea şi mă îndemna să nu mă ocup de literatura 
de după 23 august 1944, ci să mă ocup de aceea din secolul XIX. (…) În unele 
lucrări pe care le-a făcut la institut, pe linie de serviciu, Pillat C. nu şi-a fixat 
niciodată poziţia sa, ci făcea numai o simplă descriere a faptelor la care se referea, 
şi cu toate acestea lucrările sale erau acceptate, în special de Călinescu.”90  
                                                 

88 Riri Syvia Manor, Bucuria de a nu fi perfectă. Memorii Bucureşti | Tel Aviv, 1941–2015, 
Bucureşti, 2016, p. 2.  

89 Ovid S. Crohmălniceanu, op. cit., p. 57.  
90 ACNSAS, fond Penal, dosar nr. 58411, vol. 1, f. 9r-v. Continuarea – [George Călinescu,] 

„care îl susţinea îndeaproape” – a fost ştearsă ulterior, eliminarea fiind asumată prin semnătură de 
Cornelia Ştefănescu.  
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„STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIE  
LITERARĂ ŞI FOLCLOR” 

 
Iniţial – în 1952, la prima apariţie – comitetul de redacţie al revistei era format 

din G. Călinescu (redactor responsabil); I. Vitner (până în 1956); D. Panaitescu-
Perpessicius; acad. Mihai Beniuc; acad. Zaharia Stancu; Mihai Novicov. Ulterior, 
au fost cooptaţi Ion Constantin Chiţimia şi Teodor Vîrgolici (secretar)91. Călin Teutişan 
susţine că „articolul program din numărul inaugural, intitulat Cuvânt înainte, este 
semnat de Direcţia Institutului de Istorie Literară şi Folclor (conducere cu care însă 
G. Călinescu nu are nici o legătură92 [sic!]) şi cuprinde o declaraţie de intenţii 
orientată mai degrabă către implementarea în critica şi istoria literară a unor principii 
ideologice marxist-leniniste. Biografia revistei va infirma această platformă iniţială. 
Publicaţia devine, prin selecţia inteligentă a materialelor şi prin atragerea unor 
nume dintre cele mai prestigioase, un spaţiu de ţinută academică, în care preocuparea 
esenţială se referă la dimensiunea estetică a actului literar şi la valoare.”93 Aceste 
afirmaţii ar merita un pic nuanţate, în sensul că, mai ales în prima jumătate a anilor 
1950, concesiile cultural-ideologice sunt vizibile. 

În momentele politice aniversative (celebrând 1 şi 8 mai 1921, 23 august 
1944 etc.), G. Călinescu publica în revistă editoriale cu mesaj ideologic, apelând la 
conformism şi sofisme. Un exemplu în acest sens este textul din 1959, atunci când 
se aniversau 15 ani de la „Eliberare”. Într-un an de teroare ideologică – când şi Dinu 
Pillat, colaborator al institutului, era arestat (la fel precum Cornelia Ştefănescu) –, 
directorul IILF îşi afirma ataşamentul faţă de regimul politic, critica fără menaja-
mente autonomia artei, a artistului, în general „autonomia esteticului” şi repeta obstinat 
că „arta este ideologie”94. (Vorbind despre artă şi literatură, includea aici şi istoria 
literară.) Abia apoi urmau nuanţele, mai greu de detectat: „cu toate că azi ne ferim 
de cuvântul «autonomie» de teama de a nu fi greşit înţeleşi, ideea că socialismul ar 
tăgădui existenţa artei ca domeniu propriu este eronată. Este adevărat că spunem: 
«arta e ideologie», însă orice manifestare culturală este ideologie, totul e pătruns de 
viziunea societăţii respective despre lume.”95 Editorialul călinescian se încheia parcă 
cu un amestec de mea culpa (pentru miopia ideologică din perioada de început), 
conformism şi dorinţă de a proteja institutul într-o epocă de domnie a terorii 
poliţieneşti (vezi cazurile lui Dinu Pillat, Cornelia Ştefănescu, Vladimir Streinu 
ş.a.m.d.) şi a utilizării de către instanţele politice a armei „atestării pe funcţii” 
pentru a-i elimina mai lesne pe cercetătorii indezirabili: „La înfiinţarea Institutului 

                                                 
91 Călin Teutişan, Revista de istorie şi teorie literară, în Dicţionarul general al literaturii 

române, ed. Eugen Simion, vol. V, p. 594.  
92 Nu ni se explică cum ar fi fost posibil ca directorul institutului să nu fi avut vreo legătură cu 

… direcţia institutului.  
93 Călin Teutişan, op. cit., p. 595. 
94 G. Călinescu, La 15 ani, în SCILF, VIII, 1959, nr. 1–2, p. 7 şi urm.  
95 Ibidem, p. 8–9.  
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de Istorie Literară şi Folclor nici conducătorul lui şi nici colaboratorii nu înţelegeau, 
cu toată buna lor credinţă, funcţiunea exactă a criticii şi a istoriei literare. Primii 
şcolari ai institutului în spiritul concepţiei marxist-leniniste sunt aceşti primi cola-
boratori, inclusiv directorul. Apoi încetul cu încetul, pe măsura constituirii unei 
literaturi socialiste prin apariţia unor remarcabile talente noi şi în urma unui studiu 
îndelungat şi răbdător, semănat cu înfrângeri şi izbânzi, am ajuns să ne însuşim nu 
numai înţelegerea misiunii noastre, dar şi entuziasmul pentru zidirea măreaţă concepută 
în aceşti 15 ani şi care se înalţă mereu. Acum ştim ce vrem, dar mai presus de toate 
simţim adânc frumuseţea faptei. Cu uşile deschise aşteptăm noile generaţii de 
cercetători spre a duce cu ei mai departe munca de interpretare a trecutului literar şi 
de îndrumare a tinerilor pe calea umanismului socialist.”96  

* 

În final, se cuvine precizat faptul că există o distanţă uneori uriaşă între 
„discursul public” extrem de conformist al lui G. Călinescu (cuvântul scris în reviste, 
publicaţii etc.) şi manifestările efective de la institut (transformat inclusiv în scenă 
pentru un teatru neconvenţional, în spaţiu cultural alternativ în raport cu arta oficială 
realist socialistă). Dacă este să identificăm cele mai politizate/ideologizate institute/ 
domenii din spaţiul cercetărilor socio-umaniste circumscrise Academiei RPR, 
probabil că am putea vorbi despre filosofie, economie şi cercetări juridice; la polul 
opus – printre cele mai puţin politizate (dacă gradele de comparaţie sunt valide 
într-un astfel de context) – s-ar putea enumera istoria artei şi istoria literaturii.  

Deşi G. Călinescu a fost o individualitate uneori greu de temperat, un savant 
umanist imprevizibil, a reuşit ceea ce alţi intelectuali-„tovarăşi de drum” ai Parti-
dului Comunist nu au izbândit: supravieţuirea pentru un deceniu şi jumătate la direcţia 
unui institut de cercetare, unde a impus şi o linie culturală, artistică, neagreată 
oficial. A existat şi un preţ care s-a vădit sub diverse forme: ruperea brutală de 
către oficialităţi a lui Călinescu de contactul nemijlocit cu studenţii de la Litere 
(după 1949), compromisurile vădite prin textele de elogiere a politicii oficiale, 
precum şi supravegherea atentă la care a fost supus directorul institutului – la fel 
precum colaboratorii săi apropiaţi – de către organele Securităţii.  

 
 

THE INSTITUTE OF LITERARY HISTORY AND FOLKLORE  
BETWEEN IDEOLOGICAL CONFORMISM AND THE STATUS  

OF ALTERNATIVE CULTURAL ENTITY (1949–1965) 

Abstract 

Although some researchers have already published studies regarding the Institute 
of Literary History and Folklore, sometimes based on documents of the Securitate 
(secret police), oral testimonies and interviews, many aspects from the recent past 
                                                 

96 Ibidem, p. 12. 
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of the most important national center of literary history still have to be covered. 
Using mainly documents preserved at the National Archives and the Archive of the 
National Council for the Study of the Securitate Archives, as well as secondary 
literature, the aim of this paper is to sketch the history of the aforementioned 
institute during the Gheorghe Gheorghiu-Dej period (1949–1965), focusing on the 
personality of G. Călinescu – the most renowned Romanian literary historian –, 
who survived as director of the institute for approximately 15 years. Moreover, the 
study focuses on the role played in the emergence of the Institute of Literary History 
by the intention of the communist leadership to rewrite the history of Romanian 
literature, in a somewhat dialectical way; that is to say, to create a reference work 
from a materialist and Marxist-Leninist perspective, which would replace and deny 
Călinescu’s synthesis from 1941, but was supposed to be somehow carried out with 
the help of the same Călinescu.  

It should be mentioned that sometimes there was a huge distance between 
George Călinescu’s pro-communist public discourse (delivered through the agency 
of magazines, academic journals, and various publications) and the internal manifes-
tations within the Institute of Literary History and Folklore. The institute was also 
transformed into a stage for an unconventional theater, into an alternative cultural 
space sometimes defying the official Soviet type socialist realist art and literature.  

 
Keywords: Institute of Literary History and Folklore; George Călinescu; 

Gheorghe Gheorghiu-Dej; humanistic research; history of Romanian literature; 
communism; Romania 
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PAUL GOMA: ÎNTRE ESTETICĂ ŞI EST-ETICĂ 

FLORI BĂLĂNESCU* 

„En s’engageant dans l’espace public, on propose non seulement ses idées pour la cité,  
mais aussi, on délimite les paramètres dans lesquels on tolère ses adversaires.  

Qui est admis dans la cité, qui ne l’est pas? Qui sont les  
contradicteurs légitimes de l’idéologie dominante?”1 

 
Indiferent dacă este vorba de publicistică, jurnal sau roman, marca etică a 

scrìsurilor lui Paul Goma este o evidenţă care nu mai trebuie demonstrată, în sensul 
exprimat sintetic de Monica Lovinescu referitor la scriitori şi literatură: „Morala se 
învaţă la şcoala primară, eticii i se poate consacra o viaţă sau o operă.”2 Paul Goma 
se situează, prin viaţă şi operă, în ambele ipostaze. Pe lângă încărcătura istorică a 
biografiei sale, această marcă distinctă încă mai face obiectul unor răfuieli specifice 
lumii literare, împărţite între a da întâietate „autonomiei esteticului” sau „est-eticii”3 – 
ca etică specifică scriitorilor şi scriiturii din ţările Blocului Sovietic.  

În linia lui Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu defineşte, sub titlul Critica nouă, 
ce însemna „autonomia esteticului” la începutul secolului XX: „Întrucât titlul de 
«modernist» pare exclusiv şi chiar «partizan», înscriem evoluţia criticii de după război 
sub semnul «sincronismului», nu în sensul unui avangardism programatic sau al unei 
formule de şcoală, ci al armonizării teoretice cu spiritul timpului şi al atitudinii înţele-
gătoare faţă de curentele noi de artă. Controversa T. Maiorescu – C. Dobrogeanu-
Gherea, de la sfârşitul veacului trecut, dintre critica estetică şi critica socială, şi conti-
nuată apoi de N. Iorga şi G. Ibrăileanu, de o parte, şi M. Dragomirescu, O. Densuşianu 
şi E. Lovinescu, de alta, adică între autonomia esteticului şi confuzia lui în etic şi 
etnic – o putem privi azi, în conştiinţa criticii, dacă nu şi a publicului şi a presei 
neliterare, ca definitiv încheiată. Biruinţa conceptului estetic, fără alterări de 
elemente străine, oricât de interesante ar fi din alte puncte de vedere, este un bun 
incontestabil al generaţiei actuale. Istoricul va constata limpezirea confuziilor ce 
pândesc, de altfel, orice literatură în începuturile ei şi va înregistra cu bucurie 
prezenţa atitudinii exclusiv estetice în spiritul tuturor criticilor tineri.”4  
                                                      

* Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti; flowerbalanescu@gmail.com. 
 
1 „Angajându-te în spaţiul public, îţi prezinţi nu numai ideile tale despre binele cetăţii, ci 

delimitezi, de asemenea, între ce parametri îţi tolerezi adversarii. Cine e admis în cetate şi cine nu? 
Cine sunt cei ce pot contrazice legitim ideologia dominantă?”, Mathieu Bock-Côté, Le multicultu-
ralisme comme religion politique, Paris, 2016, p. 22–23 (traducere de O. Nimigean). 

2 Monica Lovinescu, Unde scurte, vol. I, Jurnal indirect, Bucureşti, 1990, p. 492. 
3 O expresie pe care Monica Lovinescu a preluat-o de la Timothy Garton Ash şi care va face carieră. 
4 E. Lovinescu, Scrieri, vol. VI, Istoria literaturii române contemporane, 1900–1937, ed. Eugen 

Simion, Bucureşti, 1975, p. 17–18. 
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În efervescenţa primelor decenii ale secolului XX, în plină epocă a sincronis-
melor în artă şi nu numai, a racordărilor la curente şi tendinţe, însă în ciuda mai 
vechii realităţi a „formelor fără fond”5, „biruinţa conceptului estetic” putea să pară 
şi să fie un deziderat necesar. Cât de valabilă rămânea definiţia lui Lovinescu după 
al Doilea Război Mondial, după confruntarea întregii realităţi istorice cu dictatul, 
cu controlul ideologic? Noua configuraţie politică nu mai permitea mecanismele 
conservării unei conştiinţe a libertăţii (de creaţie), în afara încălcării conformismului, 
ceea ce ar fi însemnat opoziţie, rezistenţă activă (publicarea în afara perimetrului 
cenzurii/autocenzurii, în lumea liberă) sau rezistenţă subterană (samizdat ş.a.) ori 
pasivă (literatură de sertar). Sincronismul literaturii române în timpul regimului 
comunist pare să fie mai degrabă tributar formulelor acceptate de cenzură, într-un 
perimetru controlat politic, decât racordurilor la modernitatea literaturii din lumea 
liberă. Din perspectiva teoriei „moderniste” a autonomiei esteticului, un roman ca 
Ostinato era sincron cu literatura est(-)etică a scriitorilor curajoşi din ţările stăpânite 
ideologic de Moscova şi foarte apreciată de lumea culturală a Vestului democratic. 
Pentru aceasta a fost nevoie să „fugă” din România, din lagăr. Un roman „fugit” 
din România, potrivit expresiei lui Giorgio Sandri, Ostinato nu este doar o carte, ci 
dovada materială a libertăţii de gândire şi expresie a autorului rămas pe loc, în 
România guvernată de totalitarism: „Romanul mai este şi un eseu despre «realitatea» 
românească; o fereastră deschisă înspre întorsăturile «sistemului», în care, chiar şi 
după «dezgheţ», nimic substanţial nu s-a schimbat.”6 

Ostinato se dovedeşte a fi sincron atât cu literatura Vestului, cât şi cu con-
ştiinţa Estului nonconformist, care salvează, chiar şi prin literatură, memoria şi 
conştiinţa traumei ideologice ale unei comunităţi culturale sau naţionale. Istoria 
poate fi un asemenea carburant. 

Viaţa/scriitorul şi opera s-ar subsuma în cele din urmă viziunii lui George 
Călinescu7 asupra metodologiei pe care trebuie să o folosească biograful: „documente 
suficiente” şi „invenţie” (în sensul în care orice descoperire este o interpretare, o 
invenţie), dacă Goma şi-ar fi propriul biograf, mai degrabă memorialist, decât prozator, 
aşa cum tinde să sugereze o parte a criticii literare. Nicolae Manolescu, unul dintre 
cei mai titraţi critici literari din România, după ce enumeră Ostinato, Gherla, Patimile 
după Piteşti, Din calidor şi Arta refugii, apoi Jurnalul („tendenţios la culme, frustrat, 
nedrept şi agresiv, o răfuială, în definitiv, cu toată suflarea intelectuală românească”) 
şi Săptămâna Roşie (titlul corect: Săptămâna Roşie, 28 iunie – 3 iulie 1940 sau 
Basarabia şi evreii), concluzionează că „la o privire atentă, ne dăm seama că Goma 
                                                      

5 „Forma fără fond nu numai că nu aduce niciun folos, dar este de-a dreptul stricăcioasă, 
fiindcă nimiceşte un mijloc puternic de cultură. Şi prin urmare vom zice: este mai bine să nu facem o 
şcoală deloc decât să facem o şcoală rea, mai bine să nu facem o pinacotecă deloc, decât să o facem 
lipsită de arta frumoasă […]”, Titu Maiorescu, Critice, vol. I, Bucureşti, 2008, p. 145. 

6 Giorgio Sandri, Un roman „fugit” din România, în „Il Tiempo”, 20 noiembrie 1971, apud 
Receptare critică, în Paul Goma, Ostinato, Bucureşti, 1991, p. 454. 

7 Pe larg în Principii de estetică, Bucureşti, 1939. 
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a scris toată viaţa o singură carte. Nu grozavă.”8 Romanele enumerate sunt distincte, 
cu stiluri diferite şi cu „factologie” diferită. Pe de altă parte, Patimile după Piteşti 
nu poate fi bănuit de autoficţionalizare, fiind romanul reeducării de la Piteşti, 
experienţă prin care Paul Goma nu a trecut, dar pe care a documentat-o, începând 
chiar din vremea când era închis la Jilava, apoi la Gherla. Ostinato şi Gherla au ca 
„intrigă” narativă propria detenţie politică, iar meritele lor estetice au fost deja 
stabilite de specialişti, în cazul Ostinato, încă de la apariţia în traducere, în 1971, de 
către critica occidentală. În ceea ce priveşte romanele Din calidor şi Arta refugii, 
cele două cărţi ale „copilăriei basarabene” (de dinainte de refugiul în România, 
martie 1944) şi „copilăriei transilvane” (de după refugiu), nu „repetă” evenimentele 
(nici stilul literar) din celelalte. Rămâne de stabilit în ce măsură opera lui Paul 
Goma este una non-ficţională, ficţională sau auto-ficţională. Scriitorul O. Nimigean 
fixează, în cazul lui Goma, istoria în literatură şi literatura în istorie:  

„Să-i ceri literaturii, după Gulag, să privilegieze ficţiunea în defavoarea 
memoriei, adică a experienţei directe a infernului …  

La o dezbatere despre Goma la un liceu din Orhei, cineva întreba de ce 
scriitorul nu s-a împăcat cu cenzura, iar un elev a răspuns, abia articulând, el însuşi 
uluit de ceea ce tocmai descoperise: «Păi dacă se împăca, atunci n-ar mai fi scris 
aşa cum a scris.» «Aşa cum a scris.» «Aşa.» Nu renunţi la adevăr (şi la memorie) 
decât cu preţul mutilării ontologice. Adevărul, aletheia, înseamnă «neuitare», refuz 
de a sorbi din apele râului Lethe. Nu-şi promitea Goma, literal: «Am să-i neuit! Am 
să-i netac!»? În scrisul său memoria se luptă cu o istorie (iar acum cu o postistorie …) 
care vrea să o anihileze. Se luptă pentru adevărul faptelor, întâi şi-ntâi.”9  

Precizările lui Varlam Şalamov din Despre proză, textul de deschidere al 
volumului Povestiri din Kolîma, sunt de un dramatism şi de o luciditate greu de 
replicat. Din perspectiva studiului nostru, opiniile din 1965 ale lui Şalamov, el 
însuşi fost deţinut politic („zek”), rămân vizionare, într-un context istoric, literar şi 
analitic românesc conservând liniile tradiţionaliste ale criticii.  

„Romanul a murit. Şi nicio forţă din lume nu va învia această formă literară. 
Oamenilor care au trecut prin revoluţii, războaie şi lagăre de concentrare nu 

le arde de romane. […] Nevoia de artă a scriitorului s-a păstrat, dar încrederea în 
beletristică s-a zdruncinat. 

Ce formă literară are dreptul la existenţă? Ce formă literară rămâne intere-
santă pentru cititor? […] Interesul imens pentru biografiile literare […] este încă o 
dovadă a nevoii cititorului de ceva mai serios decât romanul. […] Autorul în care 
crede cititorul trebuie să fie «nu doar martor, ci şi participant la marea dramă a 
vieţii», ca să-l cităm pe Niels Bohr. […] Cititorul caută, cum a făcut şi înainte, 
răspuns la întrebările «eterne», însă şi-a pierdut speranţa să-l afle în beletristică. 
Cititorul nu vrea să citească nimicuri. El cere rezolvarea problemelor vitale, caută 
                                                      

8 Nicolae Manolescu, Istoria literaturii române pe înţelesul celor care citesc, capitolul Genuri 
„minore”? Memorialişti de ieri şi de azi. Jurnalul intim, Piteşti, 2014, p. 346–347. 

9 O. Nimigean, O ureche de om pe o spinare de şoarece, Iaşi, 2020, p. 395. 
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răspunsuri referitoare la sensul vieţii, la legăturile dintre artă şi viaţă. […] Propriul 
sânge, propria soartă – iată cerinţa literaturii de astăzi.”10 

Şalamov exagerează intenţionat „moartea” romanului ca specie, pentru a sublinia 
tensiunea creată de lipsurile etice ale esteticii, într-o lume, aşa cum remarca şi 
Nimigean, ieşită din „infern”, adică din infernul războaielor ideologice. În secolul 
XX, omenirea s-a confruntat cu Genocidul Armean, cele două războaie mondiale, 
Gulagul, Holocaustul şi toate replicile lor naţionale, genocidele, crimele împotriva 
umanităţii şi actele de terorism din toate spaţiile conflictuale şi totalitare de pe 
pământ. Faţă în faţă cu un astfel de tablou, cuvintele lui Şalamov par să aibă şi mai 
mult sens. 

În spaţiul românesc, înainte de 1989, o astfel de delimitare (estetică/est-etică) 
din afara literaturii – făcută la Paris de Monica Lovinescu şi popularizată prin inter-
mediul emisiunilor postului Radio Europa Liberă – era funcţională pentru a separa 
literatura care trecea de cenzura oficială de literatura care se abătea de la „canonul 
oficial”. După 1989, percepţiile au devenit tot mai ambigue. O atare separare îşi 
avea rostul în acel context ideologic, într-o societate funcţionând după regulile 
libertăţii de expresie şi ale dreptului la diferenţă, iar astfel de încadrări nu ar trebui 
să marginalizeze, să minimalizeze ori să elimine din literatură pe acei scriitori şi 
opera lor care nu sunt deliberat asimilaţi „autonomiei esteticului”. Spaţiul literar 
oferă chiar interpretări care încearcă să netezească unele asperităţi ale sintagmelor, 
într-un sens sau altul. Astfel, poetul Ştefan Aug. Doinaş distinge11 între „un fel de 
etică a scrisului” („puritatea artistică” = estetică) şi „etica cetăţenească” (absentă la 
scriitorii români), în vreme ce dialogul din 1990 între Gabriela Adameşteanu şi 
Matei Călinescu fixează cărţile lui Paul Goma ca aparţinând „rezistenţei estetice”12, 
alături de cele ale lui Norman Manea, un alt scriitor „minorizat”.  

Intervievat de Monica Lovinescu, în februarie 1977, pentru Radio Europa 
Liberă, Eugen Ionesco avea să spună: „[Paul Goma] este un excelent scriitor, este 
un mare scriitor, evident nu are suprafaţa lui Soljeniţîn, că nici România nu are 
suprafaţa Rusiei sovietice, dar este moralmente de aceeaşi talie şi poate că e şi mai 
tare încă decât el pentru că există o inerţie românească, există un fel de fatalism 
românesc, un fel de nepăsare metafizică.”13 Un „scriitor mare”, în viziunea lui Eugen 
Ionesco, trebuie să aibă şi înălţime morală, altfel spus, să fie racordat şi implicat 
la/în istoria timpului său.  
                                                      

10 Varlam Şalamov, Povestiri din Kolîma, trad. Ana-Maria Brezuleanu, Magda Achim, Iaşi, 
2015, p. 5–7. 

11 Apud Gabriel Andreescu, Existenţa prin cultură (represiune, colaboraţionism şi rezistenţă 
intelectuală sub regimul comunist), Iaşi, 2015, p. 33. 

12 Ibidem, p. 34. 
13 Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (în continuare: 

ACNSAS), Fond Informativ, dosar nr. 2217, vol. 5, f. 165–168, Disidenţii din România şi alte ţări din 
Europa Răsăriteană (Radio Europa Liberă – interviul luat de Monica Lovinescu lui Eugen Ionesco), 
în transcrierea Securităţii. Este vorba despre un dosar de urmărire informativă (DUI) întocmit pe 
numele lui Paul Goma. 
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Înainte de 1989, opinia publică occidentală a primit cu normalitate traduceri 
ale unor cărţi româneşti precum Ostinato (Paul Goma, Frankfurt, 1971), în vreme ce la 
Bucureşti n-ar fi putut apărea decât, eventual, decapitate de cenzură, din cauza 
căreia, de altfel, trecuseră graniţa. Scandalul declanşat prin retragerea standului 
oficial al României în jurul romanului Ostinato, în toamna anului 1971, la Târgul 
de carte de la Frankfurt, este o dovadă elocventă a triunghiului ideologic imposibil 
de armonizat: scriitor (care trăia în România) – editor (german) – regimul politic de 
la Bucureşti. Într-un regim nedemocratic, legătura dintre text (cenzurat şi auto-
cenzurat) şi context (ideologic) este mai puternică decât s-ar putea înţelege dintr-o 
perspectivă ne-analitică, tributară opiniilor metatextuale, neracordate la factualitatea 
istorică. Turneul asiatic al lui Nicolae Ceauşescu din iunie 1971 în „statele prietene” 
China, Coreea de Nord, Vietnam şi Mongolia l-a bulversat într-o asemenea măsură, 
încât o lună mai târziu a iniţiat o „minirevoluţie culturală”, cunoscută drept Tezele 
din iulie, care a însemnat sfârşitul „deschiderii” pe care o practicase regimul până 
atunci, „un manifest declarat împotriva liberalizării, a competenţei profesionale, a 
intelectualilor”14. Încă de la anunţarea lor, era limpede că Tezele din iulie nu erau 
„discursuri de circumstanţă, ci un program de măsuri care, dacă va fi aplicat întocmai”, 
risca „să readucă România spre stalinismul integral”15. În cadrul prelucrării acestor 
„teze”, la Expunerea la consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul 
ideologiei şi al activităţii politice şi cultural-educative din iulie 1971, Ceauşescu a 
vorbit despre îndatoririle comunistului, „obligat, atât în cadrul Uniunii Scriitorilor, 
al Uniunii Compozitorilor, al Uniunii Artiştilor Plastici, cât şi în celelalte uniuni de 
creaţie să înfăptuiască linia partidului, să lupte şi să realizeze el însuşi opere literar-
artistice care să contribuie la ridicarea conştiinţei socialiste a maselor, care să militeze 
pentru revitalizarea liniei politice a partidului nostru”16. Programul PCR nu permitea 
abateri: „de dragul libertăţii de creaţie noi nu putem închide ochii, nu vom admite 
să se scrie orice fel de literatură”, iar critica de specialitate „trebuie să fie critică 
comunistă, gazetele şi revistele literare trebuie să fie în întregime comuniste”, să 
respingă acea „critică ce încearcă să promoveze concepţii estetice retrograde”17. 

La sfârşitul anilor 1960, spune Anneli Ute Gabanyi, în acel context ideologic-
literar „niciunul dintre noile romane apărute – şi trebuie subliniat acest fapt – nu a 
putut totuşi aborda teme care nu fuseseră deja discutate de partid: lipsa din trecut a 
democraţiei în interiorul partidului, greşelile făcute la colectivizarea agriculturii, 
actele de injustiţie etc.”18. Dar, continuă aceeaşi analistă, există doi scriitori care au 
terminat două „romane politice”19 în această perioadă, pe care le-au propus editurilor 
                                                      

14 Monica Lovinescu, Unde scurte, vol. I, p. 510. 
15 Ibidem. 
16 Apud Ştefan Marius Deaconu, Tezele din iulie 1971: reacţii ale unor reprezentanţi ai exilului 

românesc în revistele „Limite” şi „Ethos”, în „Buletinul Cercului de Ideologii Politice şi Mentalităţi”, 4, 
2015–2016, https://www.academia.edu/38098056/Tezele_din_iulie_1971_Reacţii_ale_unor_reprezentanţi_ 
ai_exilului_românesc_în_revistele_Limite_şi_Ethos_, accesat în 21 iulie 2019. 

17 Ibidem. 
18 Anneli Ute Gabanyi, Literatura şi politica în România după 1945, trad. Irina Cristescu, 

Bucureşti, 2001, p. 183. 
19 Ibidem, p. 184. 
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spre publicare: Paul Goma, cu Ostinato, şi Alexandru Ivasiuc, cu Păsările. Pe cei 
doi scriitori îi apropia detenţia politică, cauzată de implicările revoluţionare ale 
anului 1956, dar îi despărţea viziunea asupra integrării în noua societate, pe care au 
găsit-o schimbată după ani de încarcerare şi domiciliu obligatoriu. Îi mai deosebea 
şi atitudinea faţă de actul scrierii şi publicării, altfel spus, faţă de cenzură. Dacă 
Goma nu a acceptat să îşi desfigureze romanul, „concesiile pe care Ivasiuc a fost 
nevoit să le facă pentru ca romanul său să poată fi publicat în România au dăunat 
calităţii artistice a operei”20, consideră Anneli Ute Gabanyi. Aceasta crede că „în 
descrierea situaţiei din închisori şi lagăre de muncă, precum şi a practicilor 
Securităţii, dar şi în prezentarea abuzurilor comise în procesul de colectivizare a 
agriculturii, Goma a mers mai departe decât i-a fost permis oricărui alt scriitor din 
România”21. Credem că în această ultimă afirmaţie este o eroare de analiză sau de 
traducere. În realitate, Goma nu a fost lăsat să meargă mai departe, editura şi 
cenzura nu au acceptat manuscrisul. Scriitorul a mers mai departe în opoziţie cu 
restricţiile, a trimis manuscrisul pe căi secrete în Occident, cartea apărând în 1971 
la editura Suhrkamp din Frankfurt-am-Main. Cele 4.000 de exemplare ale primei 
ediţii au fost scoase pe piaţă la 15 septembrie şi s-au vândut în două săptămâni22. 

Se poate considera că apariţia în traducerea germană a Mariei-Thérèse 
Kerschbaumer (şi ea „supravegheată informativ” de Securitate) a romanului Ostinato 
este întâiul moment definitoriu în traseul lui Paul Goma drept ceea ce s-a încetăţenit 
sub formula „disidentul Goma”. Trebuie remarcat că în lumea occidentală ştirile 
despre români şi România aveau două surse majore, nici una, nici alta ferite de 
suspiciuni: cea mai puţin credibilă era filiera oficială şi a agenţilor Securităţii, a 
doua era a exilului românesc – la rândul lui infiltrat de agenţi ai Securităţii. Prin 
urmare, un roman cu amprentă puternic autobiografică, aşa cum era Ostinato, chiar 
dacă nu era scris într-o manieră „de consum”, suplinea cvasiabsenţa cărţilor de 
orice fel despre realităţile româneşti în comunism. Din această perspectivă, articolele 
care l-au întâmpinat în Occident sunt cu atât mai relevante.  

* 

„Scriitorul a fost de totdeauna în relaţii ambigue cu Puterea (fie ea cerească, 
fie pământească), deci în raporturi sado-masochiste cu libertatea …”23 

 
Pe fondul noilor constrângeri ideologice, Ostinato apărea în Germania – şi 

simultan la Paris24 –, vorbind despre o temă tabu în spaţiul cultural, social şi politic 
românesc: teroarea sistemului concentraţionar din epoca Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Era un afront major adus imaginii regimului de la Bucureşti, care îşi dădea silinţa, 
                                                      

20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 David Binder, articol tradus de Securitate, după originalul apărut în „New York Times”,  

17 octombrie 1971, în ACNSAS, Fond Penal, dosar nr. 313, vol. 16, f. 18r-v. 
23 Paul Goma, Amnezia la români, Bucureşti, 1992, f. 9. 
24 Idem, La cellule des libérables, Paris, 1971. 
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prin mijloace de constrângere staliniste, să îşi mascheze neostalinismul de catifea. 
Romanul lui Paul Goma nu a fost o lovitură doar pentru regim, care se străduia să 
ţină „secretele de stat” în interiorul graniţelor, ci şi pentru scriitorii români. Ostinato 
şi rumoarea din jurul lui demontau diversiunea că Paul Goma nu este scriitor şi nu 
are talent, o aserţiune care a făcut şcoală, asemenea unei „ştiri pe surse”, în absenţa 
cărţilor sale în limba română care au fost scrise, în România, înainte de 1989. 
Comentariile criticilor şi analiştilor străini sunt edificatoare pentru o atare perspec-
tivă, arătând că frustrarea inexistenţei unei literaturi române pe „piaţa” europeană 
se resimţea şi în Occident, nu doar în România, printre scriitorii care preferau totuşi 
o bună relaţie cu autorităţile. 

„Tema lui Goma aparţine unei întregi generaţii, nu o generaţie care a fost târâtă 
spre stalinism, ci una care s-a născut chiar în el – iar această grozăvie, trăită pe propria 
piele şi reflectată acum literar, se numeşte: fascinaţia paralizantă a non-libertăţii.”25 

„Acest roman este deosebit de tot ce cunoaştem noi din literele româneşti 
actuale. El vorbeşte în ţara lui o limbă nouă. Şi chiar dacă românii scrâşnesc încă 
din dinţi, ei vor reţine, mai devreme sau mai târziu, Ostinato ca o operă importantă 
a literaturii lor.”26  

Siegfried Lenz atinge problemele-cheie ale literaturii şi scriitorilor din România 
comunistă, arătând că lumea culturală occidentală era preocupată de starea lucrurilor 
din Europa Răsăriteană şi Central-Europeană: „Goma a avut soarta lui Soljeniţîn: 
cărţile lor au devenit în mod irevocabil un caz. Ostinato a rămas până astăzi nepu-
blicat în România. Publicarea lui la editura Suhrkamp a provocat retragerea delegaţiei 
române de la Târgul de la Frankfurt. 

Motivul? Cel mai important motiv pare a fi acela că Paul Goma a lezat una 
dintre regulile jocului, la care ţin în mod riguros funcţionarii meschini ai culturii: el 
a scris despre lumea închisorilor şi deci despre una din «feţele întunecate» ale 
realităţii socialiste. El a sfidat anumite tabuuri. Conducătorul partidului, Ceauşescu, 
a vorbit, ce-i drept, despre posibilităţile scriitorilor de a reprezenta şi părţile întunecate 
ale societăţii socialiste –, dar acest lucru trebuie să fie făcut cu simţul măsurii, 
într-un echilibru corespunzător cu părţile luminoase. 

Cunoaştem aceste preocupări cosmetice şi cunoaştem şi consecinţele unor 
aspiraţii ale utopiei socialiste, fixate asupra unei realităţi care urmează abia a fi 
atinsă. Cântărirea meschină a posibilităţilor, atât-cât, acte de echilibristică forţată între 
lumină şi întuneric fac ca orice literatură să devină sterilă, un lucru făcut la comandă. 

Oamenii care îi reproşează lui Paul Goma că a lezat regulile jocului ar trebui 
să ia în sfârşit act de faptul că unul ca el a contribuit la prestigiul şi puterea litera-
turii mai mult decât toţi autorii semiobscurităţii şi ai tonurilor bine temperate.”27 
                                                      

25 Manfred Grunert, Fascinaţia paralizantă a non-libertăţii, în „Bücherkommentare”, decembrie 
1971, apud Receptare critică, loc. cit., p. 455. 

26 Françoise Wagener, O mare carte românească, în „Le Monde”, 7 ianuarie 1972, apud Receptare 
critică, loc. cit., p. 457. 

27 Siegfried Lenz, Închisoarea este pretutindeni, în „Der Spiegel”, 28 februarie 1972, apud 
Receptare critică, loc. cit., p. 457–459. 
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Monica Lovinescu reuşeşte să explice poate cel mai bine legătura dintre etică 
şi estetică, altfel spus, să definească est-etica, întinzând o punte între teoria despre 
„autonomia esteticului” a lui E. Lovinescu şi, mai ales, despre revizuirile prin 
mijloace estetice, pe de o parte, şi viziunea lui Varlam Şalamov asupra literaturii, 
în speţă, asupra prozei şi romanului, pe de alta. Monica Lovinescu sintetizează 
viziunea teoretică a estetismului cu încrederea nemărginită în memorialistică, aşa 
cum spune Şalamov, atunci când literatura este şi document, dar mai mult decât 
document, fără să fie vorba despre „revizionism”, care induce o tensiune ireme-
diabilă între cele două căi. Dimpotrivă, după 1990, establishment-ul cultural pare 
să fi fost monopolizat de stânga literară (autonomia esteticului), în vreme ce dreapta 
literară (est-etica) este adesea confundată cu anticomunismul ideologic. Nicoleta 
Sălcudeanu legitimează nu numai autonomia de nefisurat a esteticului, ci şi „rezis-
tenţa prin cultură”, care este corolarul acestei „autonomii”, un ambalaj pretenţios 
care ar da siguranţă inexpugnabilă conceptului, la orice fel de atingere ideologică 
sau de altă natură. Crede şi nu cerceta. „Ceea ce, prin mai mult sau mai puţin 
legitima «rezistenţă prin cultură», în comunism, fusese alungat pe uşă, iată că, în 
postcomunism, se întoarce pe fereastră şi nu oricum, ci cu o vehemenţă nemaiîntâl-
nită. Un rol esenţial în această «cruciadă» a abluţiunii morale îl va avea, ca iniţiator 
al politizării actului critic, dar în condiţii de «front» justificate de agresiunea 
ideologiei comuniste asupra culturii, ceea ce s-a numit «grupul de la Paris», al 
cărui nucleu era reprezentat de criticii postului de radio Europa Liberă, Monica 
Lovinescu şi Virgil Ierunca […] se fac epurări, excomunicări, «deconspirări», 
simbolice desigur, iar tonul nu este diferit de al celui [sic!] întâlnit în presa culturală 
şi nu numai, din anii de instalare şi din timpul comunismului.”28 Se pare că există 
un prag de netrecut, de neîmpăcat între cele două viziuni majore asupra literaturii 
române şi a implicaţiilor lor în spaţiul vast cultural, social şi politic. Cu toate 
acestea, punctul de vedere al Monicăi Lovinescu, înainte de 1989, adică exact în 
timpul în care est-etica avea temei istoric, iar nu după căderea regimului comunist, 
este cât se poate de limpede şi de justificat. Şi aceasta în ciuda unor expresii 
tardive, dar care au creat tendinţa devenită monopol, precum „rezistenţa prin 
cultură”, şi care au apărut ca necesităţi ale momentului revoluţionar, de legitimare a 
câtorva generaţii de scriitori şi artişti, care dacă ar fi aprobat mecanismele de 
funcţionare ale est-eticii şi-ar fi recunoscut lipsa componentei moral-etice a actului 
creator (adică exact ceea ce neagă susţinătorii autonomiei actului estetic, ai 
literaturii „pure”). Neliterar spus: o carte care respectă pur şi simplu ingredientele 
reţetei „estetice” poate să fie lipsită de impact estetic şi etic asupra conştiinţei literare 
şi publice. „Conflictul” începe atunci când o carte şi estetică, şi est-etică îşi revendică 
dreptul de a ajunge la cititorii în a căror limbă a fost scrisă, chiar şi după câteva 
decenii în care regimul politic i-a interzis acest drept. Conflictul nu se mai consumă 
între autorul interzis/minimalizat/marginalizat şi ideologia care nu mai este la frâiele 
                                                      

28 Nicoleta Sălcudeanu, Revizuire şi revizionism în literatura postcomunistă, Bucureşti, 2013, 
p. 21–22. 
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regimului politic, ci între scriitor şi obştea literară (prin cei mai vizibili şi vocali 
reprezentanţi), care deşi a fost „eliberată” de presiunile comandamentului ideologic, 
continuă să funcţioneze după normele nescrise ale unei rezistenţe închipuite: 

„Am afirmat adesea şi o vom repeta şi acum, că în condiţiile de aglomerare a 
cărţilor pe piaţa occidentală, numai calitatea estetică medie nu poate asigura unei 
cărţi o putere de circulaţie maximă. Constatam că, ori de câte ori o literatură din 
Est, închisă într-o limbă ne-universală, a atras asupra ei atenţia Occidentului, a fost 
din motive care ţin de o etică a scriitorului, mai mult decât de o estetică a operei. 
Literatura maghiară a fost tradusă masiv, după revoluţia de la Budapesta, cea 
poloneză, după evenimentele de la Poznan, cărţile cehe şi slovace, după Primăvara 
de la Praga. Nu pentru că editorii, criticii, intelectualii de aici ar fi sistematic 
anticomunişti – dimpotrivă –, ci pentru că scriitorul din Răsărit care şi-a recuperat 
statutul de scriitor printr-un gest de revoltă devenea un scriitor demn de crezare, 
autentifica, prin experienţa lui limită, opera. În anumite situaţii istorice, ca aceea a 
Răsăritului ultimului sfert de veac, neconformismul etic reprezintă pragul liminar 
care trebuie trecut pentru a se pătrunde din nou în estetic [s. F.B.]. […] Paul Goma 
cu Ostinato este prima mare izbândă românească din acest punct de vedere şi n-ar 
fi exclus ca succesul să se răsfrângă şi asupra unora dintre confraţii săi, făcând publicul 
străin mai permeabil la valorile româneşti. Dar până în clipa în care scriitorii 
români vor avea să-i mulţumească lui Paul Goma – moment poate nu atât de înde-
părtat – paradoxal, cenzura din România a asigurat răsunetul lui Ostinato […] Dacă 
cenzura şi scandalul n-ar fi avut drept obiect decât un roman oarecare, s-ar fi produs 
o vâlvă fără urmări. Cum însă Ostinato este o realizare estetică, succesul prinde 
rădăcini în autenticitatea experienţei, în calitatea omului, în talentul autorului şi, în 
sfârşit, în contemporaneitatea limbajului său […] Şi dacă am ţinut să insist, dintru 
început, asupra izbânzii majore pe plan estetic, este pentru a sublinia că nu numai 
curajul politic face din Ostinato o carte importantă şi că nu numai în descrierea 
faptului brut stă valoarea ei. Mărturie, desigur, dar şi literatură, şi încă de cea mai 
exigentă calitate.”29 

Optimismul Monicăi Lovinescu nu s-a materializat, chiar dacă l-au exprimat 
şi alţi oameni ai literelor la începutul anilor 1990, precum Marta Petreu: „literatura 
română şi-l va recupera pe Goma cu oarecari reţineri tocmai pentru că opera lui va 
produce modificări în ierarhiile literare. […] Complicatele mecanisme ce ţin de 
psihologia resentimentului vor mai întârzia, probabil, o vreme recunoaşterea calităţilor 
strict estetice, nu doar a celor istorice şi etice, pe care le au cărţile lui Goma.”30 

Opiniile exprimate de unii membri ai lumii literare chiar în acei ani arată că 
motivul respingerii cărţilor lui Goma a fost şi a rămas unul extraliterar. Într-o notă 
informativă din 7 noiembrie 1971, agentul Securităţii „Petrescu” reproduce conţinutul 
                                                      

29 Monica Lovinescu, Unde scurte, vol. I, p. 517–519. 
30 Apud Ana-Maria Jugănaru, Anamneza în scrierile lui Paul Goma, în Condiţia scriitorului/inte-

lectualului disident în România comunistă (Colocviile revistei „Mozaicul”, ediţia a XV-a, 26–27 octombrie 
2012, Craiova), coord. Daniela Micu, Petrişor Militaru, Craiova, 2012, p. 109. 
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unei discuţii cu directorul Editurii Eminescu: „Stând recent de vorbă cu Ioanichie 
Olteanu, directorul Editurii Eminescu din Bucureşti, am aflat lucruri mai adevărate 
[s. F.B.] despre Paul Goma. 

I.O. îl cunoaşte pentru că romanul lui P. Goma a fost depus chiar la Editura 
Eminescu. Despre această carte I.O. mi-a spus că e scrisă de pe poziţii duşmănoase 
faţă de idealurile de viaţă ale societăţii noastre, dar că autorul nu ar fi lipsit de talent.”31 

Accentul pus pe memorie de scriitori ca Soljeniţîn, Şalamov şi Goma arată o 
legătură nu doar fericită, ci mai ales necesară între literatură şi istorie. Prin îndemnul 
întoarcerii la estetică prin etică, Monica Lovinescu realizează complementaritatea 
cu viziunea despre revizuire a lui E. Lovinescu, de altfel, criticul literar cel mai 
citat de către susţinătorii „autonomiei esteticului”. Corecta fixare a memoriei faptelor, 
evenimentelor şi personalităţilor în istorie s-a putut face şi prin intermediul litera-
turii, care astfel nu şi-a pierdut latura estetică, mai ales în grelele vremuri în care 
ideologia a desfigurat profilurile identitare32. Spune Monica Lovinescu: „în climatul 
de sinistroză la care ne-a adus amnezia33, pledez încă o dată pentru memorie. Adică 
pentru «procesul comunismului». Altfel nu putem să rupem cu secolul XX şi 
riscăm să-l târâm după noi în ceea ce ne-a mai rămas ca destin istoric.”34 

Anul 1971 este un marcaj important în biobibliografia lui Paul Goma. Este anul 
care a debutat cu Tezele din iulie şi în care apare primul roman tradus în Occident fără 
voia autorităţilor de la Bucureşti (Ostinato), în contextul politic intern al „revoluţiei 
culturale” a regimului Ceauşescu. După decenii de comunism, de reeducare a menta-
lităţilor, prin gestul de curaj şi de frondă al lui Goma, anul 1971 a constituit primul 
prilej major oferit scriitorilor români de a se raporta la conştiinţa de sine, ca breaslă 
şi ca indivizi. Cenzura, autocenzura şi para-literatura35 – titlul unui text al lui 
Goma, apărut la Hamburg, în „Die Zeit”, în 1972, erau ingrediente de bază ale noii 
realităţi mentale şi culturale. Totodată, anul 1971 marca, la 12 martie, deschiderea 

                                                      
31 ACNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 2217, vol. 3, f. 288–290. 
32 „2 mai [1977] […] De ce oare nu sunt românii în stare să scrie o carte cât de cât convenabilă 

despre ţara lor, pentru străini?”, Sanda Stolojan, Nori peste balcoane. Jurnal din exilul parizian, trad. 
Micaela Slăvescu, Bucureşti, 1996, p. 37. 

33 Două volume de texte ale lui Paul Goma se intitulează Amnezia la români, Bucureşti, 1992, 1995. 
34 Monica Lovinescu, Un secol neterminat, în eadem, Diagonale, Bucureşti, 2010, p. 253–256. 
35 „Cenzura ca «instanţă a interdicţiei» există de multă vreme şi va exista mereu, câtă vreme 

Puterea nu poate suporta adevărul (când a rulat la Bucureşti filmul «Adevărul şi Puterea», spectatorii 
ziceau – înainte de a-l vedea: «În sfârşit, cineva îi spune Puterii Adevărul …») şi câtă vreme îi va fi 
frică de cuvânt, care-i mai ascuţit decât sabia. Abia dacă se cristalizase proaspăta – ca urmare a 
circumstanţelor istorice – conştiinţă de sine a românilor, că s-a şi confruntat cu interdicţiile. Dar aceia 
care aveau într-adevăr ceva de spus nu s-au lăsat terorizaţi de cenzură şi de propria-i frică faţă de 
cuvânt. Aceşti autori s-au luptat cu cenzura, uneori au obligat-o să bată în retragere sau au păcălit-o. 
Se spune că din bătălia cu cenzura ar fi ieşit adesea învingătoare forma artistică; astfel, se spune, s-ar 
fi născut metafora … Se mai spune şi că cenzura ar fi răul necesar, abia ea dându-i libertăţii spirituale 
un sens … Din păcate, o prelungă şi dură tiranie a cenzurii îl transformă pe cenzurat în cenzor al 
propriilor cuvinte. Experienţa l-a învăţat că nu-i este permis să dea glas anumitor adevăruri, aşa că 
nici nu mai încearcă.” Paul Goma, Scrìsuri, vol. I, 1971–1989, Bucureşti, 2010, p. 41. 
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dosarului de urmărire informativă nr. 6201, pe numele conspirativ „Bărbosul”36. 
Principalul motiv pentru această decizie a Securităţii era reprezentat de corespondenţa 
şi tratativele scriitorului pentru apariţia în străinătate a cărţilor refuzate ani de zile 
de editurile din România. Până la Mişcarea pentru drepturile omului din iarna-
primăvara anului 1977, Goma şi-a construit involuntar un profil de marginal. 
Marginalii pot fi tăcuţi sau vocali. Goma a fost unul vocal, a provocat nedumeriri, 
idiosincrazii, pagube regimului politic, culminând cu „cutremurul oamenilor” din 
197737. A continuat să fie marginalizat şi în condiţii de libertate, după 198938. 

Dieter Schlesack, unul dintre scriitorii „fugiţi” din România şi printre primii 
traducători în limba germană ai lui Goma, foloseşte cuvinte tranşante: „Nu e vorba 
aici [în romanul Ostinato, n. F.B.] de simpla necesitate de recuperare – provocată 
de un oarecare dezgheţ – a unor intelectuali răzvrătiţi care se mulţumesc cu «împun-
sături» în sus, ci de renunţare la literatura de curte, la comisionul literar, la evazionism; 
este vorba de manifestarea insatisfacţiei faţă de o existenţă literară ezoterică a 
stipendiilor şi castelor, departe de popor şi de realitate.”39 

Acelaşi scriitor român de origine germană îi scria lui Goma în 2 februarie 1972, 
însă mesajul nu a ajuns niciodată la destinatar, Securitatea operând o interceptare 
totală a corespondenţei în acest caz. Documentul se află în original în DUI al lui 
Paul Goma: „Cărţii i s-a făcut dreptatea cuvenită. Şi sper că va apărea odată-şi-
odată în limba ei. […] Am scris la Inter Nationes pentru invitaţie. Ar fi grozavă o 
vizită. M-aş bucura enorm să te îmbrăţişez. / Te sărut şi aştept veşti, / Dieter”40 Era 
vorba despre romanul Ostinato. 

Un alt document relevă mai multe aspecte importante pentru înţelegerea 
felului în care situaţia politică, socială şi culturală într-un regim lipsit de libertăţi 
poate fi afectată de un gest neconform. În primul rând, comentariile jurnaliştilor 
germani arată că Paul Goma nu era „fiştecine” (cum a tradus ofiţerul), un „necunoscut” 
sau „scriitor netalentat”, aşa cum este catalogat scriitorul în multe documente din 
arhivele Securităţii. În al doilea rând, mai dovedesc că termenii-cheie în demersul 
                                                      

36 Alte nume de „obiectiv” sub care era urmărit Paul Goma erau „Gom” şi „Grama”. 
37 Semnificaţiile anului 1971 sunt tratate în Flori Bălănescu, Paul Goma, între vocaţia libertăţii şi 

percepţia contemporanilor. O perspectivă nuanţată de dosarele de urmărire informativă, în Condiţia 
scriitorului/intelectualului disident, coord. Daniela Micu, Petrişor Militaru, p. 77–94. 

38 „Paul Goma ar fi trebuit să fie primul invitat de onoare al României post-revoluţionare. Cu 
toţii – politicieni, scriitori sau oameni de rând – îi datorăm această recunoaştere simbolică şi tardivă a 
ceea ce a făcut el împotriva comunismului şi pentru noi. Din câte ştiu, el n-a fost nici măcar invitatul 
Uniunii Scriitorilor, darmite al parlamentului ori al altui for şi mai reprezentativ. Ba chiar mai mult, 
primul juriu «liber» al Uniunii şi-a inventat suficiente pretexte pentru a nu-i acorda nici premiul de 
proză, deşi 1990 a fost, în acest domeniu, «anul Goma». Toate aceste gesturi negative sunt, din 
păcate, prea grăitoare. Şi nu de bine. Ele sunt de o flagrantă ruşine”, Alexandru Cistelecan, Romanul 
infernului, în „Vatra”, 21, 1991, nr. 5 (242). 

39 Dieter Schlesack, Un semn de viaţă, semnal literar din România. Ostinato – un roman de Paul 
Goma, în „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 12 octombrie 1971, apud Paul Goma, Ostinato, p. 452. 

40 ACNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 2217, vol. 3, f. 337; la f. 338–339 este „reţinută” 
scrisoarea originală. 
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lui Goma sunt: drepturi, libertăţi, solidarizare şi nu contează cine şi cum îi exprimă. 
În al treilea rând, din aceste comentarii se vede că societatea civilă şi mass-media 
din Occident ştiau să discearnă între priorităţile diplomatice ale statelor, retorica 
drepturilor omului şi drepturile propriu-zise ale indivizilor. În al patrulea rând, 
lumea liberă şi-a amintit în 1977 de Goma din 1971, când a fost supranumit, ca 
urmare a publicării romanului Ostinato, „un Soljeniţîn român”41. În acest context, 
politica externă independentă faţă de Moscova a regimului Ceauşescu pare şi mai 
mult un eufemism care nu putea camufla regimul dictatorial intern, abuzurile şi 
ilegalităţile practicate de regim împotriva cetăţenilor.  

Că astfel stăteau lucrurile o dovedeşte, printre altele, revista presei occidentale 
făcută de ofiţerii de Securitate după scrisoarea de solidarizare cu Carta 77 trimisă 
de Goma lui Pavel Kohout. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” – arată materialul infor-
mativ – a tipărit pe prima pagină „un lung reportaj sub titlul următor Nemulţumirea 
din Europa Răsăriteană ia aspecte tot mai curajoase. Subtitlul acestui reportaj este 
următorul «Într-o scrisoare din Bucureşti adresată lui KOHOUT se afirmă textual: 
noi trăim cu toţii sub acelaşi jug.»” Acelaşi ziar publica şi un editorial dedicat scrisorii 
de solidarizare a lui Goma, precum şi un interviu cu Milovan Djilas „despre drepturile 
omului în Iugoslavia”. Şi nota lucrătorului de Securitate reţine un pasaj relevant din 
acest editorial: „Faptul că mişcarea de protest din Răsărit ţine puţin seama de diferen-
ţele de nivel pe planul politicii externe ar putea să surprindă pe unii din Occident. 
Oare intelectualii de acolo nu ar trebui [oare], mai mult ca noi, din Occident, să 
preţuiască calea politică proprie a României sau independenţa Iugoslaviei. Cu toate 
acestea, cei oprimaţi de Ceauşescu nu văd într-o lungă perspectivă nici un avantaj 
în faptul că conducerea încearcă să întărească ţara cu un leninism românesc, 
împotriva leninismului sovietic. Scriitorul GOMA vorbeşte în numele a sute de mii 
de concetăţeni atunci când se referă textual la ceea ce numeşte «ocupaţia românească 
a României» şi GOMA nu este fiştecine. În 1956, când repercusiunile revoltei 
maghiare se îndreptau spre România, el a fost aruncat în închisoare. Cartea sa 
«OSTINATO» a iritat atât de mult partidul încât acesta a pus în scenă un scandal la 
Expoziţia cărţii de la Frankfurt din 1971, unde era prezentat acest roman în traducere 
germană. O lună mai târziu, Ceauşescu a strâns chinga în domeniul politicii culturale. 
Dar nu numai GOMA, ci întreaga Românie doreşte un socialism mai suportabil.”42  

Instinctul libertăţii conduce la rezistenţă morală şi la implicare civică, la 
opoziţie deschisă, solidarizarea fiind una dintre formele de manifestare ale acestei 
implicări. Aparent paradoxal, comportamentul vertical se naşte din frică. Frica şi 
curajul sunt feţe ale unei singure realităţi. Acest dualism al fiinţei umane a fost 
surprins de Paul Goma într-o expresie pe cât de potrivită cu contextul istoric care a 
                                                      

41 În 1967 Miron Radu Paraschivescu a exclamat citind un fragment din Ostinato, tradus în 
germană, în redacţia revistei „Neue Literatur”: „Dar băiatul ăsta e un Soljeniţîn român!”; în 1971, pe 
pliantul de promovare al editurii Suhrkamp, a apărut, scris pe fotografia scriitorului: „Ein rumänischer 
Solschenizyn”; în 9 martie 1979, Eugen Ionesco îşi intitula textul din revista „Le Monde”: Paul Goma – 
un Soljenitsyne roumain. 

42 ACNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 2217, vol. 4, f. 298–299v. 



Paul Goma: între estetică şi est-etică 

 

391 

generat-o, pe atât de pertinentă din perspectiva unei analize moral-filosofice: 
„Celor care în anul de graţie 1977 s-au încăpăţânat să creadă că sunt oameni şi au 
început cu începutul: s-au eliberat de frică; s-au eliberat de ei înşişi.” Este dedicaţia 
din volumul Culoarea curcubeului ’77 (Cutremurul oamenilor), care trimite între 
altele la binomul antonimic solidarizare/desolidarizare. Lumea intelectuală şi culturală 
a asumat tacit noua politică, trecând de la cenzură la autocenzură şi de la autocenzură 
la paraliteratură. Ceea ce, în stilul său, surprindea şi Herta Müller într-o conferinţă: 
„Cărţile erau şi o cale de a te eschiva. Un gest personal, onest, de a scrie cărţi curate 
nu era un gest împotriva sistemului.”43 

Literatura nu a ieşit niciodată în timpul regimului comunist de sub incidenţa 
ideologică, indiferent ce nume au purtat noile măsuri de necesitate. În 6 iulie 1971, 
propunerile făcute de Nicolae Ceauşescu în faţa Comitetului Executiv al CC al 
PCR erau o reiterare a angajamentului ideologic în general, în artă şi cultură, în 
special. Această înnoire a jurămintelor se va întări, între altele, prin Legea nr. 23 
din 17 decembrie 1971 privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă 
România44, votată de Marea Adunare Naţională în aceeaşi zi, cu 428 de voturi 
exprimate, 422 de voturi pentru şi 6 voturi împotrivă. A fost semnată de preşedin-
tele Marii Adunări Naţionale, Ştefan Voitec, şi de preşedintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceauşescu. În finalul articolului 5 din Capitolul 1 se prevedea, într-o exprimare 
laxă, care viza, după cum se va vedea, şi publicarea manuscriselor literare în străi-
nătate: „Se interzice scoaterea, difuzarea sau publicarea în străinătate a lucrărilor 
sau scrierilor de orice fel, care ar putea prejudicia interesele statului român.” Este 
greu, dacă nu imposibil, de dovedit că un roman poate constitui „secret de stat”, cu 
toate acestea, fie şi interpretată aberant, legea se aplică, nu se discută. Alte articole 
care îi vizau pe oamenii de cultură sunt în capitolul 2 – art. 14 şi 15 şi în capitolul 7 – 
art. 6045. 
                                                      

43 Carmen Muşat, Herta Müller şi colecţionarul de porţelanuri, în „Observator cultural”,  
18–24 noiembrie 2010, nr. 551. 

44 Publicată în „Buletinul oficial”, 17 decembrie 1971, nr. 157, http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_ 
pck.htp_act_text?idt=1423, accesată în 6 iulie 2019. 

45 „Se interzice cetăţenilor români de a avea orice fel de legătură cu posturile de radio şi tele-
viziune ori cu organele de presă din străinătate, care, prin acţiunile lor, desfăşoară o activitate de 
defăimare sau contrară intereselor statului român” (ibidem, cap. 2, art. 14); „Acordarea de interviuri 
organelor de presă, agenţiilor de presă ori posturilor de radio sau televiziune străine de către cetăţenii 
români, în ţară sau pe timpul cât se află în străinătate în interes de serviciu sau personal, pentru probleme 
ce privesc interese politice, social-economice, de apărare şi tehno-ştiinţifice ale statului român, se va 
face numai cu aprobarea conducătorului organului central în subordinea căruia se află organizaţia din 
care face parte cel în cauză sau, după caz, a preşedintelui comitetului executiv al consiliului popular 
judeţean ori al municipiului Bucureşti” (ibidem, cap. 2, art. 15); „Constituie contravenţii la normele 
privind apărarea secretului de stat următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni: […] e) nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. 3, 
art. 4, 5, 11, 13, 14, 15, 36 şi 38 şi neglijenţa care a dat posibilitatea unei persoane neautorizate să 
cunoască sau să posede date şi documente secrete de stat, precum şi divulgarea secretului de stat 
atunci când nu constituie o infracţiune, ori divulgarea de informaţii sau date care, deşi nu constituie 
secrete de stat, nu sunt destinate publicităţii” (ibidem, cap. 7, art. 60). 
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Securitatea a elaborat mai multe Planuri de măsuri care l-au vizat pe Paul Goma, 
în unele dintre ele fiind prelucrată legea secretului de stat, în sensul în care „secretul” 
era totuna cu politica partidului comunist, ceea ce determina în cazul lui Goma, în 
mod dialectic, un act de trădare46: „«Bărbosul» continuă să se situeze pe o poziţie 
ostilă orânduirii noastre socialiste, preocupându-se de găsirea unor posibilităţi de a 
scoate ilegal din ţară (pentru a fi publicate în străinătate) alte materiale care au un 
conţinut ce contravine politicii partidului nostru. În acest scop el întreţine relaţii şi 
acordă interviuri unor cetăţeni străini, devenind astfel un instrument în mâna propa-
gandei imperialiste.” Planul prevedea o serie de „măsuri” pentru compromiterea şi 
anihilarea scriitorului: „pe linie informativă” – creşterea numărului de agenţi ai 
Securităţii din jurul lui Goma şi dirijarea mai eficientă a celor existenţi, precum şi 
punerea sub urmărire a unor persoane considerate strategice, precum Marie-Thérèse 
Kerschbaumer, traducătoarea lui; „măsuri tehnico-operative” – „se va continua exploa-
tarea măsurilor tehnice instalate la domiciliul său”, supraveghere operativă (filaj), 
interceptarea corespondenţei interne şi externe, percheziţii secrete la domiciliu şi la 
locul de muncă („prin realizarea acestei măsuri să putem verifica conţinutul ultimelor 
manuscrise ale lui Paul Goma, să sustragem unele materiale sau să le fotocopiem”), 
interceptarea convorbirilor telefonice internaţionale; „alte măsuri” – aflarea din timp 
a perioadelor şi locurilor petrecerii concediilor de odihnă şi supravegherea scriitorului 
„şi în aceste locuri”47. Un alt Plan, din 6 mai 1972, trece la măsuri detaliate de 
diversiune pentru compromiterea scriitorului, „în cercurile culturale din ţară şi din 
străinătate”: „Acţiunile să aibă la bază ideea că activitatea lui Grama este inspirată 
de organele unor «puteri străine» interesate să creeze dificultăţi României în politica 
sa internă şi externă. Această versiune va fi lansată în cercurile vizate, de maniera 
în care ea să evidenţieze că comportarea lui Grama face parte din acţiunile întreprinse 
de unele «puteri străine» pentru a deteriora unitatea intelectualilor români în jurul 
partidului şi să afecteze prestigiul internaţional al României.”48 Planul este extrem 
de minuţios, menţionând, între altele, felul în care opiniile culese de agenţii Securităţii 
din mediul scriitoricesc şi cultural veneau în ajutorul conceperii planului de compro-
mitere şi neutralizare: „Ideea este verosimilă având în vedere opiniile exprimate 
deja de mai mulţi oameni de cultură, că neluarea unor măsuri asupra lui Grama nu 
se poate explica decât prin existenţa unor interese politice speciale. […] În reuşita 
acestei acţiuni mai scontăm şi pe faptul că în toate ocaziile în care au intervenit 
sinuozităţi în relaţiile noastre cu alte ţări socialiste, creatorii de artă s-au alăturat 
fără rezerve punctului de vedere al partidului nostru. Prevedem astfel că acţiunea 
                                                      

46 Conform unei adrese a MAI – UM 0676 Bucureşti către Inspectoratul General al Miliţiei, 
din 4 aprilie 1977, Paul Goma „se face vinovat de trădare prin transmitere de secrete”, ACNSAS, 
Fond Penal, dosar nr. 313, vol. 11, f. 11. 

47 Idem, Fond Informativ, dosar nr. 2217, vol. 2, f. 6–9, Plan cu măsurile ce vor fi întreprinse 
în acţiunea „Bărbosul”, 121/AV/7 aprilie 1972. 

48 Ibidem, f. 16–22, Plan cu măsuri pentru compromiterea şi neutralizarea lui „Grama”,  
6 mai 1972. 
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pe care o propunem în legătură cu Grama va avea audienţă largă în cercurile scriito-
riceşti şi va suscita la aceştia sentimente de indignare şi blamare.”49 Autorii planului 
se bazau, între alte metode de compromitere, pe folosirea scriitorilor care plecau cu 
diverse motive în străinătate drept colportori ai variantelor Securităţii, fiind vizaţi 
mai ales cei „care au relaţii utile în rândul emigraţiei culturale româneşti. Aceştia 
vor prelua versiunea din ţară şi o vor transmite în străinătate, la care vor fi stimulaţi 
de măsurile noastre.”50 

 
* 

 
„Nu eu am căderea să iert, eu am căderea: să nu uit.” 

Paul Goma 
 
La Plenara lărgită de partid a Uniunii Scriitorilor, din 15 noiembrie 1971, 

prezidată de „tov. Dumitru Popescu, secretar al CC al PCR”, după cum informează 
agentul Securităţii „Radu Moldovan”, „cineva din prezidiu a pus problema transfu-
gilor şi a trădătorilor: Breban, Ţepeneag şi Paul Goma. Cei care au vorbit cu mai 
mult aplomb şi duritate în această chestiune au fost Eugen Barbu, Corneliu Leu, 
Ion Lăncrănjan, Nicolae Stoian etc. […] Cam aceiaşi scriitori – şi alţii – au discutat 
şi cazul Goma, criticându-l aspru. De asemenea, câţiva membri ai prezidiului.”51 
Din 1971 şi până în 1977, dosarele de urmărire informativă întocmite pentru Paul 
Goma au strâns mii de file. În furnizarea şi colportarea de versiuni compromiţă-
toare în mediul literar şi în rândul unor foşti deţinuţi politici un rol-cheie a avut 
scriitorul Alexandru Ivasiuc. Dacă din notele informatoarei „Ruxandra”, care lucra 
în redacţia revistei „România literară”, se desprind o aplecare spre cleveteală şi un 
discurs de critic ratat, dar şi reale veleităţi de detectiv52, din propunerile şi informa-
ţiile furnizate de Ivasiuc se vede intenţia de a-l anihila pe Goma moral şi profesional: 
„Vă voi da o listă cu numele tuturor persoanelor care au stat cu noi în puşcărie şi 
care pot confirma ceea ce spun eu despre carte […] Aceste persoane propun să fie 
împărţite în două categorii: a) Asupra celor care au acordul Dvs. voi acţiona eu, 
dată fiind sensibilitatea lor; b) Asupra cărora veţi acţiona Dumneavoastră […] 
Pentru pregătirea celor menţionaţi mai sus mă angajez să mă ocup eu. Cred de 
asemenea că e bine să folosesc posibilităţile ce le am la ziariştii străini. Ginerele lui 
                                                      

49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem, vol. 3, f. 274–276. 
52 ACNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 2217, vol. 2, f. 8, punctul „B. Măsuri tehnico-operative” 

din Plan cu măsurile ce vor fi întreprinse în acţiunea „Bărbosul” din 7 aprilie 1972: „Vom studia 
posibilitatea efectuării unei percheziţii secrete la domiciliul lui PAUL GOMA şi la locul său de muncă. 
În acest scop, cu ajutorul informatorilor «George» şi «Ruxandra»[,] vom căuta să obţinem c[h]eile 
atât de la locuinţa susnumitului cât şi de la birou. Avem în vedere că prin realizarea acestei măsuri să 
putem verifica conţinutul ultimelor manuscrise ale lui PAUL GOMA, să sustragem unele materiale 
sau să le fotocopiem.” Mai multe date despre activitatea informatoarei „Ruxandra” în Flori Bălănescu, 
Paul Goma 80. Memorie şi istorie a cotidianului, Oradea, 2015. 
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H. Barnes este primul secretar al ambasadei SUA la Paris, un personaj pe care îl 
pot folosi foarte uşor […] Tot la Paris se află M. SERDARU, şeful unei clinici de 
neurologie, personaj cu mare influenţă asupra lui MONICA LOVINESCU […] Mai 
poate fi folosit şi VARLAM, descendent din familia GHICA, care a stat cu noi în 
detenţie şi are mare influenţă asupra unor persoane din emigraţie […] O singură rugă-
minte are [Ivasiuc]. Să-l considerăm un fel de consilier în acest caz, nu un simplu 
executant. În limita conspirativităţii să ştie şi el ce se poate şti.” Nota-raport a maiorului 
Victor Achim începe astfel: „Conform aprobării am organizat o nouă contactare a 
scriitorului Alexandru Ivasiuc cu scopul de a-l determina să folosească posibilităţile 
de care dispune împotriva acţiunilor ostile întreprinse de PAUL GOMA aşa cum a 
afirmat recent.”53  

Securitatea a pregătit în permanenţă terenul şi a construit din mers versiunile 
care aveau să fie colportate, în special de lumea literară. Există situaţii în care unele 
idei sunt culese din mediul literar şi din cel cultural, apoi dezvoltate, prelucrate şi 
ambalate de aparatul de dezinformare al Securităţii:  

Plan cu măsuri pentru compromiterea şi neutralizarea lui „Grama”, 6 mai 
1972: „În cercurile scriitorilor de prestigiu din ţara noastră se comentează cu indignare 
faptul că GRAMA este lăsat să-şi desfăşoare nestingherit acţiunile sale insolente şi 
că asupra lui nu se iau măsuri care să-l oblige la o atitudine corectă, atât ca scriitor, 
cât şi ca cetăţean. […] propunem a se aproba realizarea unor acţiuni care să ducă la 
compromiterea lui GRAMA în cercurile culturale din ţară şi din străinătate. Aceste 
acţiuni urmăresc să afecteze totodată şi cercurile ziaristice şi editoriale din Occident, 
interesate din punct de vedere comercial şi politic în cazul lui GRAMA. […] La 
început se va crea atmosfera corespunzătoare în rândul oamenilor de cultură din 
ţară şi în următoarea etapă aceasta să-şi producă ecoul în cercurile similare din străi-
nătate. […] Instructajul surselor va fi făcut de maniera unor «confidenţe scăpate» 
de ofiţerul de legătură, într-un context anume, astfel încât să înţeleagă sensul voit al 
instructajului, dar nu şi faptul că este o acţiune organizată. […] În mod concret 
versiunea va fi lansată în următoarea ordine: În ţară: – În anumite cercuri din 
conducerea Uniunii Scriitorilor. Urmărim astfel ca persoanele respective, transmiţând 
versiunea în cercuri mai largi, să-i asigure autoritatea, ca fiind aflată de la surse 
competente, la care au acces prin poziţia lor oficială. Avem în vedere anumiţi membri 
ai conducerii Uniunii despre care cunoaştem că difuzează cu uşurinţă unele informaţii 
la care au acces prin funcţia pe care o ocupă.  

– În mediul unor scriitori de prestigiu care s-au manifestat indignaţi de faptul 
că autorităţile nu iau măsuri împotriva lui Paul Goma. Scontăm pe faptul că versiunea 
(noastră va adânci indignarea lor şi)54 va stimula (manifestarea) difuzarea acesteia 
în cercuri mai largi. 

– În cercurile unor femei care frecventează lumea scriitorilor. Cunoscând curiozi-
tatea acestora faţă de diferite evenimente din viaţa particulară a scriitorilor şi obişnuinţa 

                                                      
53 ACNSAS, Fond Informativ, dosar nr. 2217, vol. 4, f. 275–277. 
54 Aici și în continuare: parantezele apar astfel în original. 
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de a le discuta şi chiar exagera, apreciem că versiunea noastră va circula cu uşurinţă 
în asemenea cercuri.  

În străinătate:  
În rândul emigraţiei de la Paris şi a celei legionare din R.F. a Germaniei care 

se preocupă de viaţa literară din ţara noastră şi mai ales de faptele care contravin 
politicii oficiale culturale a statului nostru. Mai avem de asemenea în vedere suspi-
ciunea permanentă a acestora faţă de cetăţenii români care se bucură de audienţă în 
cercurile occidentale.  

– În rândul vârfurilor culturale franceze care au manifestat interes pentru 
«cazul GRAMA» (Goma). Luăm în consideraţie faptul că aceste persoane manifestă 
simpatie faţă de politica internaţională a României şi îndeosebi a modului [sic!] inte-
ligent în care rezolvă anumite dificultăţi în relaţiile cu unele ţări (socialiste). Aflând 
versiunea noastră ne aşteptăm la o reacţie defavorabilă lui (GRAMA) Goma …”55 

Documentul continuă astfel pe câteva pagini, inclusiv cu scenarii care îi 
privesc pe ziariştii străini, serviciile de informaţii străine, compromiterea lui Goma 
prin compromiterea soţiei sale etc. 

În anii 1971–1977, acţiunile combinate au dat rezultate din perspectiva dispo-
zitivului de anihilare. Mulţi aderenţi la Mişcarea pentru drepturile omului din iarna-
primăvara anului 1977 s-au desolidarizat de Goma. Munca de „avertizare” şi de 
„influenţare” a determinat oameni obişnuiţi şi mai cunoscuţi să renunţe la semnătură, 
din motive diferite. Aşa s-a întâmplat cu criticul literar Ion Negoiţescu, cu actorul 
Victor Mavrodineanu, cu fotoreporterul Aurel Mihailopol şi cu jurnalistul Neculai 
(Constantin) Munteanu. Conformismul, cedările, autocenzura, inapetenţa pentru solida-
rizare, nivelarea mentală au atins cote neverosimile. Modelele intelectuale şi culturale, 
în sens larg, fuseseră neutralizate, atunci când nu fuseseră pur şi simplu eliminate 
fizic, în închisorile politice ale epocii Dej. Puţini intelectuali şi scriitori se comportau 
în răspăr cu noua direcţie în cultură. A fost preferată literatura de dragul literaturii, 
naraţiunea istorică fiind ocultată deliberat pentru a nu trece firesc în naraţiunea literară.  

Criticul literar Virgil Podoabă vorbeşte despre „confortul social” şi „duplici-
tatea vinovată” ale scriitorilor care şi-ar fi căutat refugiul în literatură, în ciuda 
faptului că „graniţele fuseseră dinainte trasate de Putere”56. O astfel de viziune exclude 
orice mesaj social faţă de discursul oficial, „legal”, al Puterii, ridicând totodată întrebări 
asupra menirii literaturii pure, cu atât mai mult în condiţii de teroare ideologică. 
Virgil Podoabă vede şi dincolo de componenta estetică a literaturii, extrapolând asupra 
cadrului mai larg al sensurilor vieţii: „tăcând, ei nu şi-au pierdut numai dreptul la 
«cuvântul ce exprimă adevărul» şi deci controlul moral şi spiritual asupra limbii şi 
vorbitorilor ei, ci au predat, totodată, aceste puteri în mâinile propagandiştilor, care 
au confiscat, odată cu prezentul, şi viitorul, însăşi memoria colectivă: adică însăşi 
istoria, înseşi rădăcinile neamului. Tăcând, ei au consimţit …”57 În 9 aprilie 1977, 
                                                      

55 Ibidem, vol. 2, f. 16–22. 
56 Virgil Podoabă, Metamorfozele punctului (în jurul experienţei revelatoare), Piteşti, 2004, p. 266. 
57 Ibidem, p. 267. 
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Comitetul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti l-a exclus la comandă politică pe 
Paul Goma din Uniunea Scriitorilor, iar Consiliul Uniunii Scriitorilor a ratificat 
această hotărâre, „în unanimitate”, în şedinţa plenară din 13 aprilie 1977. În legătură 
cu acest eveniment, criticul literar Adrian Dinu Rachieru consideră că „pentru lumea 
scriitoricească, cazul Goma, născând mitul Goma, a devenit complexul Goma. Un 
mărturisitor al istoriei netrucate […] după ’89, alibiurile intelighenţiei noastre 
(rezistenţa prin cultură) deveneau jenante pentru dilemioţi; vecinătatea lui Goma 
era inconfortabilă, «măştile eroice», înmulţindu-se spectaculos, defilau în preajmă şi 
«detronarea» celui care luptase pe faţă, îngropat acum în tăcere ori calomniat, înju-
riind vârtos, la rându-i, pe toată lumea, funcţiona ca un comandament implicit …”58 La 
data eliminării din Uniunea Scriitorilor, Goma era închis în penitenciarul Rahova 
(din 1 aprilie). Documente din dosarul său de urmărire informativă atestă că scriitorul 
a fost salvat de la moarte în ultima clipă, în urma intervenţiei opiniei publice occi-
dentale, variantă care coincide cu experienţa Mişcării pentru drepturile omului 
salvată de scriitor în volumul Culoarea curcubeului ’77 (Cutremurul oamenilor), 
apărut în traducere la editura Seuil, la Paris, în 1979, sub titlul Le tremblement des 
hommes – Peut on vivre en Roumanie aujourd’hui? 

„Dacă Goma n-a murit în închisoare, este poate, în primul rând, datorită inter-
venţiilor scriitorilor din Vest, americani, englezi, francezi, germani, care l-au susţinut 
de la distanţă şi tot de la distanţă au manifestat pentru el … Nu avem adevăratul 
curaj al lui Goma şi al disidenţilor sovietici, trebuie să fim mai întâi loviţi noi înşine 
pentru a-l dobândi.”59  

 

ESTETICA ŞI/SAU EST-ETICA? 
 

„Romanul nu este niciodată înnoit de literatură, ci de realitatea pe care 
ştie să o disloce romanesc.”60 

Philippe Muray 

„Opera este produsul unei personalităţi, fiinţă umană unitară psihic 
chiar în conflictele sale interioare, şi modelată de viaţa sa, cu care se află în 
raporturi de determinare reciprocă.”61 

Tatiana Slama-Cazacu 
 
O analiză atentă a evoluţiei literaturii române în perioada regimului comunist 

arată că Goma s-a despărţit fără rezerve şi de moştenirea „obsedantului deceniu”, şi 
de autoproclamata literatură a „rezistenţei prin cultură” din deceniile următoare. 
Deşi nu a trimis manuscrise în Occident, acelaşi lucru se poate afirma şi despre un 
                                                      

58 Adrian Dinu Rachieru, Paul Goma, mărturisitorul, în „Tribuna”, s.n., XVIII, 2019, nr. 394, 
https://tribuna-magazine.com/paul-goma-marturisitorul/, accesat în 20 iulie 2019. 

59 Eugène Ionesco, Paul Goma – un Soljenitsyne roumain, în „Le Monde”, 9 martie 1979. 
60 Apud O. Nimigean, op. cit., p. 410. 
61 Tatiana Slama-Cazacu, Viaţă, personalitate şi limbaj: Paul Goma, în „Vatra”, 2000, nr. 10–

11, p. 116–128, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=193883, accesat în 16 iulie 2019. 
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alt scriitor, tot fost deţinut politic, „exilat” de regim imediat după detenţie, în 1964, 
din Transilvania în Craiova, unde a şi murit în septembrie 1989 – Ion D. Sîrbu. 
Criticii şi istoricii literari din viitorul previzibil vor explica poate de ce nici Paul 
Goma, nici Ion D. Sîrbu sau Norman Manea nu sunt apreciaţi corespunzător ca 
prozatori de către critica literară canonizatoare din România. O concluzie pe filieră 
istorică ar fi că dimensiunea confesivă, augmentarea anamnetică, efortul estetic de 
a recupera literar o memorie şi o identitate traumatizate de regimul concentraţionar, 
indiferent de epocă, deranjează din motive extraliterare factori de decizie din esta-
blishment-ul cultural şi nu numai de după 1989. „Virusul suspiciunii”62 administrat 
sistematic de maşinăria represivă a regimului politic pentru compromiterea lui Goma, 
cu ajutorul comportamentului guvernat de idiosincrazii al multor scriitori şi intelectuali, 
nu şi-a consumat efectele nici după 50 de ani de la apariţia în Occident a unui 
roman românesc cu adevărat relevant în contextul istoric, politic şi literar al epocii.  

Paul Goma, acest „excepţional poet al cruzimii”63, a respins autismul etic în 
literatură, simţindu-se ca om şi scriitor strivit de comandamentele ideologice, de 
interdicţiile drepturilor şi libertăţilor constituţionale. Din această perspectivă, un 
om cu o biografie traumatizată64 este un scriitor cu o biografie traumatizată, care nu 
poate scrie în afara memoriei şi conştiinţei sale, aşa cum nu poate inventa sută la 
sută realităţi paralele cu care să creeze romane după reţete prestabilite. Profesionişti 
români şi occidentali consideră că Paul Goma este un scriitor veritabil, un prozator 
puternic, a cărui literatură nu doar „place”, ci are efecte benefice asupra conştiinţei 
cititorului. O astfel de literatură „biografistă”, cum a fost „minorizată”, are toate 
şansele să nu „dateze”, să rămână reper atât în limbajul estetic, cât şi în cel est-etic – 
istoric, psihologic, antropologic. Este ceea ce reiese din opiniile unor critici literari 
precum Monica Lovinescu – varianta est-eticului considerat şi estetic, dar şi din 
analizele celui mai titrat psiholingvist român la nivel internaţional, Tatiana Slama-
Cazacu: „Eliminând dintru început concepţia simplistă a unei oglindiri aidoma a 
detaliilor biografice în opera unui scriitor şi adăugând importanţa înţelegerii vieţii 
ca incluzând ambianţa, ca şi personalitatea celui care suportă influenţe contextuale, 
dar le şi creează în parte, cred că modelul contextual-dinamic (CD) de analiză a 
textului literar … se potriveşte în asemenea măsură înţelegerii romanelor lui Paul 
Goma, încât pare inspirat (deşi nu a fost) de contactul cu aceste opere.”65 
                                                      

62 Adrian Dinu Rachieru, loc. cit. 
63 Ion Negoiţescu, citat ibidem. 
64 Refugiat de război în copilărie, rămas singur luni de zile după ce i-au fost arestaţi părinţii, 

hărţuit de Securitate în adolescenţă, arestat pentru câteva zile, eliminat din toate şcolile din România, 
arestat şi condamnat în studenţie la închisoare şi, apoi, la domiciliu obligatoriu, cu drept de semnătură 
interzis, hărţuit în permanenţă de Securitate până la arestarea din timpul Mişcării pentru drepturile 
omului din 1977 şi forţat de practicile Securităţii să se exileze în noiembrie 1977, devenit 
refugiat/azilant politic, alături de familie, apoi victimă a două tentative de asasinat, în 1981 şi 1982, 
comandate de regimul de la Bucureşti, în speţă de Nicolae Ceauşescu; a se vedea Biobibliografia 
detaliată, în Paul Goma, Culoarea curcubeului ’77 (Cutremurul oamenilor), Oradea, 2015, p. 19–49. 

65 Tatiana Slama-Cazacu, loc. cit. 
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Diferenţa dintre Paul Goma şi marea masă a scriitorilor din epoca maturizării 
sale este că Goma a ales să înfrunte politica partidului, în vreme ce scriitorii şi 
artiştii au preferat să negocieze cu partidul, prin însuşi Ceauşescu. Documentele 
PCR şi ale Securităţii desecretizate începând din anii 1990, apoi în număr tot mai 
mare în anii 2000, estompează mult impresia de monopol lăsată de retorica „rezis-
tenţei prin cultură”. Audienţa la Putere devenise o adevărată instituţie a „supravie-
ţuirii” prin cultură, în timpul regimului comunist, alături de coada pentru alimente 
şi alte produse de strictă necesitate, de bancuri, de şopârle şi de limbajul esopic, de 
toate mecanismele descurcării sau de alte asemenea expediente: „scriitorii înşişi 
devin complici pentru a nu fi anihilaţi.”66 Întâlnirile organizate în anii 1970 între 
scriitori şi Putere pot fi analizate prin intermediul stenogramelor care s-au păstrat în 
arhive, conducând la concluzia că a existat o atitudine cvasimajoritară obedientă 
faţă de Putere, opozabilă singurei alternative care ar fi produs ruptura majoră şi ar 
fi determinat nu numai apariţia unei literaturi după principiile esteticii, dar nu 
lipsite de etică, ci şi conturarea unui nucleu de societate civilă: nonconformismul 
materializat în opoziţie deschisă sau în rezistenţă tăcută (refuzul de a colabora cu 
orice formă de cenzură, practicarea samizdatului, literatura de sertar). Confruntarea 
diferitelor surse arată că nonconformismul literar şi nonconformismul ideologic 
sunt consubstanţiale. Refuzul cenzurii şi autocenzurii este, în fapt, refuzul paralite-
raturii; pentru a folosi termenii în ordinea propusă de Paul Goma, trimiterea în 
Occident a manuscriselor în vederea traducerii şi publicării în străinătate devenea 
un dublu act de „duşmănie”, de „trădare”: 1) încălca Legea 23/1971; 2) sfida confor-
mismul, cuminţenia majorităţii absolute a scriitorilor. Pe cale de consecinţă, câţiva 
ani mai târziu, lipsa de solidarizare a cobreslaşilor şi nedezicerea lui Goma de propriile 
alegeri denotă un comportament de tip consecvent la capete opuse. 

„Fără îndoială, Paul Goma este un scriitor de primă mărime. Proza sa nu are 
numai valoare de document istorico-politic şi uman, aşa cum s-a subliniat aproape 
întotdeauna, ci şi de mod specific de compoziţie, de stil, de limbaj şi de exprimare 
elaborată dar nu mai puţin sinceră a trăirilor proprii, în genere explozive. Forţa sa 
empatică, pe de-o parte, şi creatoare de valenţe expresive, ba chiar de inovaţii pe 
tema limbii române, pe de altă parte, este aproape unică.”67 

Din opera lui Goma transpare conflictul în mai multe ipostaze: moral; politic 
şi istoric; est-etic. Numitorul comun al tuturor conflictelor gomiene este persoana-
conştiinţă a scriitorului, propria tensiune internă, împărţită între dorinţa de a fi – mai 
presus de orice – scriitor şi omul-scriitor, pus mereu la încercare de alter ego-ul său 
(persoana-conştiinţă). Din această perspectivă, Goma susţine (şi se afirmă în perma-
nenţă ca atare) că omul şi opera sunt un tot, că nu pot fi interpretate separat. 

„Nu «în funcţie de biografie» – oricât aş stima-o, sincer – îi «judec» opera” şi 
îl „consider pe autor un mare povestitor, un inconfundabil scriitor român, dar judecata 
estetică nu se poate împlini fără analiza realităţii trăite de el. Nici nu cred că, în 
                                                      

66 Ceauşescu, critic literar, ed. Liviu Maliţa, Bucureşti, 2007, p. 10. 
67 Tatiana Slama-Cazacu, loc. cit. 
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cazul său, cartea, în speţă Roman intim, trebuie citită «cu ochi de cameleon» (eu aş 
zice: stereoscopic), ca să apară «o imagine întreagă». Deoarece opera este ea însăşi 
un întreg, în care se contopesc toate datele biografice, inclusiv de personalitate, 
modelate de aceasta (dar pe care omul-scriitor le-a şi creat, în mare măsură).”68 

Numărul mare de surse primare şi secundare în cazul scriitorului şi opozan-
tului Paul Goma impune o analiză de tip „viaţa şi opera”69 în care să se ţină cont 
atât de dimensiunea istorică a „cazului”, cât şi de o viziune sincretică, în care interpre-
tările de teorie şi analiză literară sunt complementare celor de psiholingvistică, de 
sociologie sau de antropologie culturală. 

 
 
PAUL GOMA: BETWEEN AESTHETICS AND EASTERN-ETHICS 

Abstract 

The present study is an attempt to explain on the basis of historical and 
literary history data what are the mechanisms underlying the transformation by 
almost political means of the writer Paul Goma, recognized for his work as an anti-
communist opponent who did not accept any censorship, into a mere opponent / 
dissident. Starting from the controversial aesthetics / eastern-ethics distinction, this 
study proposes a “reconciliation” of the two terms, against the background of a 
recent history deeply affected by ideology and the perversion of mentalities and 
behaviors at the social and cultural level, both before 1989, and after. 

 
Keywords: self-censorship; censorship; rights; aesthetics; eastern-ethics; 

ethics; opposition; resistance; solidarity; Paul Goma; writers; Romania 

                                                      
68 Ibidem. 
69 „Pentru scriitorul român a venit momentul să aibă în vedere şi interesele altora, ale 

oamenilor în general, nescriitori cu care nu au tratat combinaţiuni, pacte, acorduri, învoieli; să-i aibă 
în vedere şi pe aceia, măcar de, cum se zice: «amorul artei». (…) În timpul nostru bolnav este nevoie 
nu doar de pâine, ci şi de adevăr. O faptă rea a altuia, tăcută de tine, devine o faptă rea a ta − prin 
complicitate. Acolo intrând şi faptele rele ale «prietenului», negate, justificate de tine, în numele unei 
prietenii decăzute.” Paul Goma, Scrìsuri, vol. III, 1998–2010, Bucureşti, 2014, p. 129. 
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NOTE ŞI RECENZII 

 
MONICA OANA ENACHE, Arta şi metamorfozele politicului. Tematica istorică 

în arta oficială românească între 1944–1965 (pictură, sculptură, grafică), 
Edit. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2018, 449 p. 
 
De câţiva ani se simte o revigorare accentuată a interesului academic pentru studiile 

consistente dedicate istoriei artelor vizuale în perioada postbelică, îndeosebi sub regimul 
comunist. Caterina Preda, Irina Cărăbaş, Magda Predescu, Adriana Copaciu, Olivia Niţiş, 
Cosmin Nasui ş.a. sunt numai câteva dintre numele care – foarte recent – au întregit, continuat 
sau nuanţat demersul Magdei Cârneci, cea care a oferit prima sinteză de istorie a artelor 
plastice pentru intervalul 1945–1989. Însă poate cea mai temerară tentativă de restituire, 
prin amploarea documentării, materializată până acum mi se pare cea întreprinsă de Monica 
Enache, cercetător la Muzeul Naţional de Artă al României, care, la finele toamnei lui 
2018, a publicat o monografie voluminoasă şi bogat ilustrată consacrată artelor în perioada 
realismului socialist, Arta şi metamorfozele politicului. Tematica istorică în arta oficială 
românească între 1944–1965 (pictură, sculptură, grafică), cu remarci introductive datorate 
Ruxandrei Demetrescu. 

Trebuie spus că această sinteză extrem de documentată a fost la origine o teză 
doctorală pregătită şi anunţată inclusiv de un eveniment cultural artistic care nu a rămas fără 
ecouri mediatice: în 8 decembrie 2016 a avut loc, la Muzeul Naţional de Artă al României, 
Galeria de artă românească modernă, vernisajul expoziţiei Artă pentru popor? Plastica 
oficială românească între 1948 şi 1965 (curator a fost chiar tânăra doctorandă Monica 
Enache). Au fost reunite pe simezele MNAR în principal picturi şi sculpturi aflate în 
proprietatea muzeului, depozitate de decenii (şi uitate) în subsolurile instituţiei; înainte de 
1989, multe dintre ele figurau la loc de cinste, fiind parte din canonul oficial – atât de 
nivelator – al plasticii autohtone. Cum scriam şi cu altă ocazie, indiferent dacă ele reprezintă 
opere ale unei arte „angajate”, care a mutilat creaţia şi a deformat percepţia artistică a 
publicului, ele ar fi meritat expuse – cu comentarii critice şi cu legende potrivite – la mai 
puţin de un deceniu de la revoluţia din decembrie 1989. Observatori atenţi ai spaţiului 
artelor vizuale au pus întârzierea pe seama unor bariere culturale şi psihologice legate de 
diverse sensibilităţi (în principal ale artiştilor care au supravieţuit schimbării din decembrie 
1989, dar şi ale rudelor acestora). Autoarea însăşi formulează în carte, în cuprinzătoarea 
introducere, câteva posibile explicaţii, oferind amănunte inclusiv despre greutăţile imense 
care i-au stat în cale în tentativa de a se documenta în mod adecvat (p. 27 şi urm.).  

Monica Enache dezvoltă pe parcursul celor cinci capitole o analiză extinsă şi pertinentă 
a mecanismului de funcţionare a industriei artistice şi expune resorturile instituţionale, 
culturale şi de represiune prin care s-a realizat controlul şi condiţionarea produsului artistic. 
Nu în ultimul rând, autoarea recurge la repertorierea şi analizarea lucrărilor cu tematică 
istorică prezente în marile expoziţii colective din epoca dejistă, decupând o periodizare cu 
trei etape: 1944–1947, 1948–1956 şi 1957–1965. Cartea reprezintă şi o provocare metodologică, 
lansând de fapt o întrebare pentru colegii de breaslă privitoare la modalitatea de folosire a 
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surselor istorice în reconstituirea istoriei artelor vizuale (ce anume ar trebui să privilegieze 
un cercetător: interpretarea documentului istoric clasic sau analizarea operei de artă?).  

Cumva inspirată şi de literatura secundară occidentală (Susan Reid, Jérôme Bazin et 
al.), autoarea lansează în carte, odată cu această periodizare, şi o provocare conceptuală, 
vorbind despre o deviere către un aşa-numit „modernism socialist”, tendinţă care ar fi vădită 
încă din 1957, în contextul destalinizării hruşcioviene, şi s-ar fi simţit într-o anumită măsură 
şi în spaţiul artistic şi politic autohton. Acest decupaj cu care operează poate stârni obiecţii, 
însă Monica Enache caută în volum să aducă argumente care să îi susţină delimitarea: 
invocă atât o direcţie care a vizat primenirea stilistică, cât şi procesul de modernizare prin 
care ar fi trecut arta autohtonă (p. 82–83). În plus, efuziunea reformistă a artiştilor, acceptarea 
impresionismului ca sursă de inspiraţie, precum şi reabilitarea spiritului modern al creaţiilor 
plastice contemporane par să sprijine teza desprinderii de spiritul realismului socialist dogmatic 
(p. 83–86). Autoarea mai consemnează formule vizuale eclectice de extracţie modernistă, 
care coexistă cu un discurs al criticii ce recurge spre 1965 la o nouă interpretare a realismului 
socialist cu o vizibilă componentă naţionalistă (p. 89–90). Încă de acum, anumiţi critici şi 
istorici de artă stabilesc filiaţii cu note protocroniste.  

Motivaţia alegerii tematicii istorice din arta plastică rezidă în faptul că ar reprezenta o 
adevărată hârtie de turnesol în cazul analizării interacţiunii dintre artă şi politică în primele 
două decenii de regim comunist, deoarece prin intermediul discursului istoric ar fi mai uşor 
de pus în evidenţă modificările de conţinut ideologic intervenite după 1956 (p. 42). Dacă în 
perioada de tranziţie (1944–1947) tematica muncitorească şi antifascistă este puţin vizibilă, 
predominante fiind peisajele şi picturile înfăţişând naturi moarte, situaţia se schimbă radical 
din 1948, momentul instituţionalizării regimului comunist. Odată cu instaurarea republicii 
de tip sovietic, tematica istorică include ca subiecte predilecte: pretinsa istorie seculară a 
relaţiilor apropiate româno-ruse, ajutorul frăţesc venit de la Răsărit, precum şi ilustrarea atât 
a unor personaje agreate de propaganda culturală oficială (Gheorghe Doja, Pintea Viteazul, 
Horea, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Varga, Nicolae Bălcescu ş.a.), cât şi a unor momente 
reprezentative pentru lupta de clasă sau pentru confruntarea cu fascismul – Răscoala de la 
1907, ilegaliştii, greva de la Griviţa din 1933, partizanii (p. 197). Toate acestea sunt teme 
privilegiate trecute în revistă de Monica Enache, care, în plus, analizează pertinent dinamica 
tematico-stilistică a scenelor istorice, cu modificările de accent de la o perioadă la alta. În 
ultimul interval studiat, lucrările artistice consacrate relaţiilor ruso-române se împuţinează, 
iar, în paralel – pe lângă redescoperirea unui anumit intimism specific artei autohtone 
moderne –, îşi face apariţia şi un stil îndatorat vechii picturi româneşti de tradiţie post-
bizantină (p. 289–291).  

Monica Enache îmbină foarte eficient izvoarele adunate pe parcursul cercetării. Nara-
ţiunea istorică a autoarei iese în evidenţă nu doar prin buna stăpânire a surselor arhivistice 
(foarte variate) şi a literaturii secundare, ci şi prin analizarea directă, nemijlocită, a operei 
de artă. Monica Enache încearcă să înţeleagă fenomenul artistic în ansamblul său, cu toate 
condiţionările, inclusiv prin repertorierea cu pretenţii de exhaustivitate a patrimoniului artistic 
al perioadei, metodă dificilă, puţin practicată până la acest moment istoriografic (p. 20), de 
multe ori din motive obiective. De altfel, unele creaţii artistice din intervalul realist socialist 
s-au pierdut sau au fost scoase deliberat din circuitul public, astfel încât cercetătorul de azi 
este constrâns să se raporteze la diverse reproduceri nu întotdeauna sugestive şi de calitate. 
Alteori doar are ştiinţă despre existenţa unei lucrări, fără a avea acces la ea. Prin această 
carte de referinţă, Monica Enache a reuşit să urmărească în mod sistematic şi bine documentat 
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evoluţia tiparelor tematice şi stilistice din arta autohtonă cu subiect istoric în strânsă 
conexiune cu mediul politic în primele două decenii de regim comunist.  

Singurul defect al cărţii pare să fie reprezentat de lipsa corecturii finale. La p. 39 este 
vorba despre Hans Mattis-Teutsch; la p. 61 despre Svetlana Boym, nu Svetlana Boyn. 
Anumite formule par să fi rămas tributare momentului în care a fost terminată efectiv teza 
doctorală, fără alte actualizări care să ţină cont de trecerea anilor: „între comunişti şi 
anticomunişti, privirea asupra istoriei a balansat în aceşti 27 de ani [sic!] …” (p. 42), deşi 
cartea este tipărită în toamna anului 2018, deci la 29 de ani de la căderea regimului 
comunist, punctul de ruptură la care se raportează autoarea. În 1954, denumirea oficială a 
celui mai înalt for cultural al ţării era Academia RPR (p. 46, nota 70), nu Academia 
Română. În 1966, titulatura oficială a ceea ce astăzi este Muzeul Naţional de Artă al 
României era Muzeul de Artă al RSR, nu Muzeul de Artă al RPR (p. 205). Autoarea susţine 
că „încă din 1948 se înfiinţează Studii (Revista de istorie)” (p. 197). De fapt, titlul complet 
şi corect pentru momentul 1948 era: „Studii. Revistă de ştiinţă, filosofie, arte”. „Studii. 
Revistă de istorie” a fost adoptat mai târziu. În text în general este acceptată ortografia cu â 
din a de după 1993, dar există uneori o revenire la folosirea lui î (p. 66). Probabil la p. 122 
se face referire la opera lui Aurel Mărculescu intitulată Taras Sevcenko, nu Taras Cevnenko. 
În fine, la p. 290, nota 586 pare a fi vorba despre Dan Simonescu, nu Dan Simionescu. 
Numeroasele erori de dactilografiere (p. 68, 69, 71 n. 129, 122, 290 n. 588 ş.a.) ar trebui 
îndreptate în cazul unei ediţii a doua sau al unui nou tiraj, variante dezirabile pentru ca acest 
volum remarcabil să ajungă la un public mult mai larg.  

 
Cristian Vasile 

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti 
cristivasile2002@yahoo.com 

 
 

OVIDIU-VICTOR OLAR, La boutique de Théophile. Les relations du patriarche de 
Constantinople Kyrillos Loukaris (1570–1638) avec la Réforme, Centre d’Études 
Byzantines, Neo-Helléniques et Sud-Est Européennes, Paris, 2019, 398 p.1 
 
Cu prima sa monografie într-o limbă străină, Ovidiu-Victor Olar, unul dintre 

reprezentanţii de seamă ai tinerei generaţii de istorici români, a obţinut drept de cetate nu 
numai în istoriografia românească, ci şi în cea internaţională. După ce a studiat istoria la 
Universităţile din Iaşi şi Bucureşti, Olar şi-a făcut doctoratul la Paris, în cadrul Centrului de 
studii bizantine, neo-elenice şi sud-est europene al prestigioasei École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, sub conducerea profesorului Paolo Odorico. Cartea care face obiectul 
recenziei de faţă reprezintă, în fapt, varianta tipărită a tezei sale de doctorat. 

Atât din punct de vedere teologic, cât şi intelectual, una dintre personalităţile cele 
mai complexe şi controversate ale secolului al XVII-lea este, fără umbră de îndoială, 
patriarhul ecumenic „filocalvin” Chiril Lukaris. În pofida faptului că activitatea lui Lukaris 
se leagă foarte strâns de istoria sistemului bisericesc şi a vieţii politice din cele două 
principate române (ba chiar şi din Principatul ardelean), niciun istoric român nu a scris până 
acum o monografie detaliată despre patriarhul constantinopolitan. Odată cu apariţia cărţii 

                                           
1 Recenzia a fost scrisă în cadrul grantului NKFIH 128 151. 
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lui Olar, această lacună a fost completată; de asemenea, istoriografia românească a intrat pe 
scena internaţională a „lukarisologiei”. 

Obstacolul principal din faţa cercetătorilor interesaţi de personalitatea şi activitatea 
lui Lukaris este faptul că izvoarele şi sursele referitoare la el nu au fost adunate şi publicate 
într-o ediţie documentară exhaustivă. În cele mai multe cazuri, materialul respectiv se 
găseşte risipit în colecţii greu accesibile şi astăzi. Parcurgând monografia discutată aici, pot 
însă să afirm că la ora actuală Ovidiu-Victor Olar este cel care a depistat şi a consultat cele 
mai multe surse originale referitoare la Lukaris. Ca să ne facem o idee despre această muncă 
de cercetare arhivistică enormă – într-o lume ştiinţifică în care sursele sunt din ce în ce mai 
mult neglijate, fiind considerate mai degrabă obstacole în prezentarea unor prejudecăţi 
(numite emfatic interpretări) geniale – este de ajuns să enumăr numele oraşelor în ale căror 
biblioteci şi arhive Olar a făcut cercetări: Atena, Basel, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Florenţa, Geneva, Haga, Kiev, Londra, Moscova, München, Oxford, Paris, Roma, Sankt 
Petersburg, Stockholm, Uppsala, Viena, Wolfenbüttel și Zürich. Este o listă impresionantă. 
Totuşi, în ciuda acestui fapt, rămân destule documente despre care avem dovezi sigure că 
au existat, dar nu putem nicidecum să le dăm de urmă. De exemplu, nu ştim nici astăzi unde 
a dispărut corespondenţa purtată de Lukaris cu predicatorul ardelean luteran sas Marcus 
Fuchs (1557–1619). S-au pierdut şi cele 130 de scrisori ale patriarhului văzute la sfârşitul 
secolului al XIX-lea de marele bibliograf elenist Émile Legrand. De asemenea, nu s-a găsit 
până acum nicio scrisoare din corespondenţa purtată de Antoine Léger, cel mai apropiat 
colaborator al lui Lukaris, cu profesorii germani chemaţi de către principele ardelean Gabriel 
Bethlen la colegiul din Alba Iulia (Johann Heinrich Alsted, Johann Heinrich Bisterfeld şi 
Johann Ludwig Piscator) şi cu predicatorul de curte al principesei Caterina de Brandenburg 
(a doua soţie a lui Gabriel Bethlen), Johann Caspar Appelius. Sperăm însă că monografia 
lui Olar va înlesni cercetările din viitor. Poate vom reuşi să mai găsim câte ceva din acest 
material documentar extrem de important, mai ales din punctul de vedere al istoriei relaţiilor 
lui Lukaris cu intelectualii şi predicatorii calvini din Ardeal. 

Cartea lui Olar pune în centrul analizei relaţiile lui Lukaris cu Reforma. Alegerea nu 
are de ce să ne mire, întrucât de departe cele mai incitante discuţii s-au ivit tocmai în legătură 
cu filocalvinismul lui Lukaris. Pe lângă acest fapt, viaţa patriarhului este un adevărat roman 
de aventuri. Biografia sa zbuciumată este narată de Ovidiu Olar într-un stil clar şi concis, 
cititorul având uneori chiar impresia că lecturează un roman şi nu o lucrare ştiinţifică. Faptul 
nu diminuează însă cu nimic caracterul ştiinţific al monografiei: pentru mine, a fost de-a 
dreptul o plăcere citirea textului, lipsit de clişeele plictisitoare ale limbii de lemn ştiinţifice, 
fie moştenite din epoca ceauşistă, fie preluate din discursul orgolios şi ultrascientist occidental. 

Structura monografiei este una clasică: prezentarea evenimentelor se derulează crono-
logic, urmând traseul biografic al eroului principal. În primul capitol, autorul ne prezintă 
istoria familiei Luccari, care a emigrat în Creta din Italia. Ni s-au păstrat destul de multe 
date şi despre studiile lui Lukaris, începute pe insula natală şi continuate la Veneţia şi Padova. 
Datorită profesorilor săi (în primul rând Maximos Margounios şi Meletie Pigas), viitorul 
patriarh a intrat încă de pe atunci în contact cu ideile Reformei. Astfel, Margounios, care 
studiase tot la universitatea din Padova, era în legătură cu teologul protestant David Höschel 
(1556–1617), iar Pigas primise un exemplar din cartea de căpătâi a lui Jean Calvin (Institutio 
christianae religionis) de la Martin Crusius (1526–1607), unul dintre cei mai activi teologi 
protestanţi din Tübingen, care trudeau la unirea Bisericii Protestante cu cea Greco-
Orientală, luând legătura pentru atingerea acestui scop şi cu patriarhul Ieremia al II-lea. 
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În 1595, în calitate de protosinghel al lui Pigas, Lukaris este trimis în Polonia, unde 
se duceau tratative serioase pentru unirea rutenilor şi cazacilor ortodocşi cu Biserica Romei. 
La Brest (1596), unde până la urmă majoritatea episcopilor ruteni au acceptat unirea, Lukaris 
a participat la un contra-sinod ortodox, dar din analiza lui Ovidiu Olar reiese că nu a fost 
vioara principală în procesul de contracarare a unirii, aşa cum ar fi fost de aşteptat de la un 
demnitar al Bisericii Greco-Orientale. Atitudinea lui Lukaris devine oarecum explicabilă 
dacă luăm în considerare conţinutul scrisorii sale din 24 ianuarie 1601, adresată episcopului 
catolic de Liov, Jan Dymitr Solikowski. Este meritul lui Olar că a atras atenţia asupra acestei 
surse importante, cunoscută de specialişti, dar în mare măsură neglijată. În scrisoarea respectivă, 
Lukaris se pronunţă net împotriva calvinismului, accentuând totodată faptul că, în realitate, 
credinţa Bisericii Orientale şi a celei Occidentale „este una şi aceeaşi” şi că, pe când unirea 
Bisericii Orientale cu „sectele ereticilor” (adică protestanţii) este exclusă, unirea cu Biserica 
Romei nu ar fi un lucru insurmontabil. Privită din perspectiva confesiunii calvinizante 
ulterioare a lui Lukaris, această atitudine filocatolică i-a derutat pe cercetătorii de mai târziu. 
Nici Olar nu oferă vreo explicaţie (poate intenţionat) pentru acest paradox, dar simpla punere 
în centrul atenţiei a sursei este de mare folos pentru cercetările viitoare. 

Atitudinea filocatolică se menţine şi după părăsirea Poloniei, până în 1608. În acest 
răstimp, Lukaris devine patriarh de Alexandria, succedându-i maestrului său, Pigas, decedat 
între timp. Tentativele de apropiere de calvini ale lui Lukaris, la început timide, dar mai târziu 
din ce în ce mai ample, sunt pe larg dezbătute de către autor. Astfel, din cartea lui Olar 
aflăm că Lukaris se afla din 1602 în contact cu viitorul ambasador olandez la Constantinopol, 
Cornelis Haga, un colaborator apropiat şi al principelui Gabriel Bethlen. În plus, patriarhul 
era în legătură epistolară cu arhiepiscopul de Canterbury, George Abbot, şi cu Iacob I, regele 
Angliei. Într-o scrisoare adresată predicatorului olandez remonstrant Johannes Wtenbogaert 
(1557–1664), concepută în Ţara Românească, pe 22 septembrie 1613, Lukaris afirmă că în 
ceea ce priveşte natura (esenţa) lui Dumnezeu, Sfânta Treime, predestinarea şi rolul faptelor 
bune este de acord cu ideile lui Jacobus Arminius (1560–1609), aşa cum au fost ele exprimate 
în lucrarea Disputationes theologicae (1604), care îi fusese trimisă de Wtenbogaert. Remon-
stranţii au vrut să tempereze într-o oarecare măsură teza rigidă a lui Calvin despre predestinare, 
susţinând că mântuirea nu depinde în exclusivitate de voinţa lui Dumnezeu, fiindcă omul 
are libertatea alegerii în ceea ce priveşte acceptarea sau refuzarea graţiei divine. Deşi ideile 
remonstrante au fost condamnate în cadrul sinodului de la Dordrecht din 1618, ele au 
supravieţuit totuşi datorită activităţii lui Johannes Cocceius (1603–1669); doctrina teologiei 
de alianţă (teologia foederalis) a acestuia viza şi ea îmblânzirea predestinaţiei, susţinând că 
relaţia om-Dumnezeu nu este total arbitrară, ci este una de alianţă. Întrucât Cocceius a avut 
foarte mulţi studenţi veniţi din Ardeal, ideile sale au cunoscut o răspândire largă în cursul 
secolului al XVII-lea, mai ales printre profesorii colegiului reformat din Aiud, astfel încât 
episcopul calvin ardelean Mihály Tofeus (1624–1684) a fost nevoit să organizeze un sinod 
la Iernut, în 1673, în vederea condamnării dascălilor care predau ideile carteziene şi 
cocceiene: Márton Dézsi, Pál Hunyadi, István Pataki şi Pál Csernátoni. La sinod, adepţii lui 
Tofeus au fost foarte agresivi: după unele informaţii, au vrut chiar trimiterea pe rug a 
profesorilor cocceieni. Aristocraţii ardeleni au intervenit însă şi, întemeindu-se pe ius 
patronatus, au cerut ca decizia preoţilor să nu fie aplicată, profesorii fiind astfel achitaţi şi 
eliberaţi. La aceste dezbateri a participat şi un intelectual român ardelean de seamă al vremii. 
Este vorba despre Mihai Halici-fiul (1643–1712), care nu era în tabăra „progresiştilor” (aşa 
cum s-a crezut până acum, vezi lucrările lui József Hajós, László Muzsnai, Anton Dörner 
sau Doru Radosav), ci în cea a „reacţionarilor” anticartezieni şi anticocceianişti ai lui Tofeus. 
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Lucru şi mai curios, ecoul acestor dezbateri se poate depista până şi în prefaţa Molitvenicului de 
la Bălgrad (1689), în care editorul cărţii, protopopul Ioan Zoba din Vinţ, citează aproape 
cuvânt cu cuvânt, în traducere română, câteva fraze din lucrarea lui Cocceius, Summa doctrinae 
de foedere et testamento Dei, Leiden, 1654. 

Luând în calcul contextul, relaţia stabilită între Lukaris şi Gabriel Bethlen capătă o 
importanţă deosebită. Prea puţin a fost luat în considerare până acum faptul că legăturile 
epistolare dintre principele ardelean şi patriarh datează încă din anul 1620. Este meritul lui 
Ovidiu Olar că a atras atenţia asupra faptului că umanistul olandez Jan Rutgers i-a transmis 
cancelarului suedez Axel Oxenstierna o scrisoare adresată de Lukaris lui Bethlen la data de 
31 iulie / 10 august 1620. Din păcate, documentul nu s-a păstrat, dar avem şi alte surse care 
dovedesc că în acel an corespondenţa dintre Bethlen şi Lukaris s-a intensificat. Printre 
actele lui Abraham von Dohna (1579–1631), diplomatul lui Frederic al V-lea (1596–1632), 
palatin de Pfalz şi rege al Boemiei, s-a păstrat o scrisoare redactată de patriarh la Târgovişte, 
pe 24 martie / 4 aprilie 1620, adresată principelui. În epistolă, Lukaris (pe atunci aflându-se 
încă în scaunul patriarhal al Alexandriei) laudă în fraze elegante şi lungi, compuse după 
principiile retoricii pompoase bizantine, demersurile lui Bethlen, care vizau răspândirea liberă 
a evangheliei. După această laudatio, aflăm că inamicul comun al corespondenţilor este 
catolicismul, mai precis iezuiţii, care lucrează la edificarea regatului lui Antihrist. Urmează 
înşirarea unor chestiuni „profane”, cotidiene: din convorbirea avută cu Ferenc Balassa, 
trimisul lui Bethlen la Poartă, Lukaris aflase că principele dorea să vândă în Ţara Românească 
20.000–30.000 de oi, precum şi o cantitate mare de cereale. Pentru coordonarea tranzacţiei, 
patriarhul recomandă călduros principelui, pe lângă banul Craiovei, o persoană de încredere, 
Scarlat din Constantinopol. 

Se ştie că Dohna s-a aflat în preajma principelui ardelean în timpul dietei ţinute la 
Besztercebánya (astăzi Banská Bystrica, Slovacia) în iunie–august 1620. Din jurnalul diplo-
matului aflăm că pe 25 iulie 1620, cu ocazia convorbirii avute cu Bethlen, cei doi au 
discutat despre posibilitatea de unire a protestanţilor cu grecii ortodocşi. Până la urmă, 
demersurile lui Dohna au avut succes: pe 6 august 1620, scrisoarea principelui către Lukaris 
era gata. Însă în scrisoare nu este deloc vorba despre posibilitatea de unire a ortodocşilor cu 
calvinii. Bethlen afirmă că scopul acţiunilor sale militare este asigurarea libertăţii religioase 
în Ungaria Superioară. Iezuiţii din Polonia fac totul pentru a-l împiedica. Pentru ca lupta să 
nu fie în zadar, este necesară unirea tuturor forţelor, inclusiv cele ale popoarelor de rit grec 
din Rusia şi din Polonia, aflate sub jurisdicţia patriarhului de Constantinopol. Bethlen şi 
Dohna ştiau probabil deja câte ceva despre simpatiile calvine ale lui Lukaris. Totuşi, în 
scrisoarea sa, Bethlen nu vorbeşte absolut deloc despre o posibilă apropiere religioasă între 
protestanţi şi ortodocşi, ci solicită un ajutor politic practic şi concret de la Lukaris: o 
intervenţie pe lângă ţar şi la rutenii şi ucrainenii din Polonia ca aceştia să nu se opună 
planurilor sale politice. Lukaris a reacţionat pozitiv la cererea lui Bethlen: în 1621, în calitate 
de patriarh ecumenic, el l-a trimis la Moscova pe arhimandritul Filotei, îndemnându-l pe ţar 
la o coaliţie ruso-turcă împotriva Poloniei catolice. Am evocat evenimentele din 1620 
pentru că reluarea legăturilor epistolare şi diplomatice între Bethlen şi Lukaris în 1629 a 
avut loc într-un context politic absolut identic. 

Înainte însă de a trece la prezentarea acţiunilor de colaborare ale lui Bethlen cu 
Lukaris, Ovidiu Olar ne înfăţişează în capitolele II–III strădaniile eroice ale lui Lukaris în 
ceea ce priveşte guvernarea, ba chiar şi reformarea Bisericii Orientale Greceşti, în mijlocul 
intrigilor ţesute atât de autorităţilor otomane, cât şi de ambasadorii ţărilor protestante (mai 
ales Olanda şi Anglia) şi catolice (Roma, Franţa şi, într-o măsură mai mică, Monarhia 
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Habsburgică). Cauzele instabilităţii scaunului patriarhal sunt prezentate cu mare erudiţie de 
către autor. Fără aprobarea sultanului, adică fără eliberarea unei diplomei de împuternicire 
(berat), nimeni nu putea să obțină conducerea patriarhiei. La început, în schimbul eliberării 
beratului, patriarhii ofereau anumite cadouri sultanului şi principalilor funcţionari imperiali. 
Mai târziu, obiceiul a devenit o tranzacţie economică obligatorie. Astfel, ocuparea scaunului 
patriarhal se făcea pe baza unor operaţiuni băneşti. În alegerea patriarhului, forurile bisericeşti 
jucau un rol din ce în ce mai mic. Numirea patriarhului devenea o chestiune pur economică 
şi politică: cine plătea mai mult şi avea „prieteni” mai influenţi şi mai puternici la Poartă, 
acela era numit patriarh de către sultan. Atât propaganda catolică, cât şi cea protestantă au 
înţeles imediat starea aservită a patriarhilor ecumenici. Ambasadorii ţărilor protestante şi 
catolice au finanţat patriarhii sau au ajutat prin diverse intrigi numirea lor. În schimb, 
cereau o atitudine filoprotestantă sau filocatolică. Olar demonstrează convingător că toţi 
demnitarii ecleziastici orientali care erau contra lui Lukaris erau filocatolici sau cel puţin 
aşa pretindeau. 

Cel mai mare merit al monografiei lui Ovidiu Olar este, după părerea mea, acela că 
publicarea Mărturisirii de credinţă a lui Lukaris, precum şi colaborarea între patriarh şi Bethlen, 
este interpretată în cadrul acestui context politico-religios. Astfel, capitolul al IV-lea, în 
care este prezentată geneza şi recepţia confesiunii, precum şi relaţia dintre Lukaris şi 
Bethlen, reprezintă pentru mine partea cea mai valoroasă a cărţii. Din cercetările lui Ovidiu 
Olar reiese clar că nu există niciun dubiu asupra autenticităţii confesiunii calvinizante a lui 
Lukaris. Fără îndoială, broşura cu titlul Confessio fidei reverendissimi domini Cyrilli patriarchae 
Constantinopolitani a fost scrisă de Lukaris, iar ideile exprimate în ea îi aparţin patriarhului. 
Marea majoritate a acestor idei nu erau în contradicţie cu dogmele Bisericii Orientale 
Greceşti – susţine autorul –, dar în privinţa unor principii (mai ales în varianta greacă a 
confesiunii, publicată în 1633) Lukaris exprima idei net calviniste: există numai două taine 
(euharistia şi botezul), omul este îndreptăţit prin credinţă şi nu prin fapte bune, credinţa este 
mâna sufletului, cu care creştinul îl prinde pe Hristos (metafora din urmă îşi are originea în 
scrierile lui Calvin). Apariţia Mărturisirii a stârnit un ecou enorm în toată Europa şi este 
normal să fi fost cunoscută şi de către predicatorii şi intelectualii calvini din Transilvania, 
deşi avem doar o singură dovadă în acest sens: Johann Heinrich Alsted (1588–1638), 
profesorul universităţii din Herborn invitat de Bethlen la colegiul din Alba Iulia, în vara-
toamna anului 1629, a reeditat varianta latină a Mărturisirii lui Lukaris în opera sa volumi-
noasă Encyclopaedia. 

Date fiind antecedentele, era normal ca relaţia Bethlen-Lukaris să fie analizată în 
contextul genezei şi recepţiei contemporane a confesiunii patriarhului. Interesul deosebit al 
istoriografiei româneşti faţă de corespondenţa dintre Bethlen şi Lukaris se explică prin 
convingerea că scrisoarea lui Lukaris din 2 septembrie 1629 dovedeşte, în primul rând, că 
patriarhul era un ortodox adevărat, care în realitate nu a fost infectat de virusul calvinismului, 
iar în doilea rând, că românii din Ardeal rezistau propagandei calvine deoarece între ei şi 
confraţii lor de dincolo de Carpaţi existau deja, la începutul secolului al XVII-lea, „legături 
de sânge şi de sentiment” („sanguinis affectuumque nexus, qui inter Valachos ditionis 
Transilvanicae ac incolas terrarum Valachiae Moldaviaeque clancularius quam-quam, at 
arctissimus tamen viget”). Olar analizează scrisoarea respectivă nu din punct de vedere 
religios, ci în contextul manevrelor politice făcute de Bethlen pentru acapararea coroanei 
polone. Am amintit deja că reluarea legăturilor epistolare şi diplomatice între Bethlen şi 
Lukaris din 1629 a avut loc într-un context politic foarte asemănător cu cel din anul 1620. 
În 1629, urmând exemplul lui Ştefan Báthory, Bethlen voia să devină rege al Poloniei. La 
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fel ca în 1620, principele ardelean dorea şi acum să fie asigurat din partea Rusiei şi a 
popoarelor ortodoxe din Rzeczpospolita. Prin solii săi Jacques Roussel şi Charles de 
Talleyrand, Bethlen i-a cerut lui Lukaris să intervină pe lângă cazaci, ucraineni şi ruteni, 
îndemnându-i să se răscoale împotriva regelui polon. Lukaris era gata să îl ajute pe 
principele ardelean şi şi-a trimis oamenii de încredere în Polonia şi la ţarul rus. 

În aceste împrejurări a fost concepută, aşadar, faimoasa scrisoare a lui Lukaris din  
2 septembrie 1629. Olar aminteşte într-o notă şi opinia mea cu privire la autenticitatea 
documentului. În două lucrări apărute în limba maghiară, am semnalat că scrisoarea a fost 
publicată pe baza unei surse nesigure, Apparatus epistolaris supplementum al marelui 
colecţionar şi falsificator József Kemény. Colecţia respectivă se găseşte astăzi la Biblioteca 
Academiei din Cluj şi, din fericire, s-a păstrat şi volumul care conţine scrisoarea lui 
Lukaris. Ea nu este însă originală, ci doar o copie făcută de Kemény, cu indicaţia următoare 
privind locul originalului: „Ex manuscriptis Petri [Bod, scris de către o altă mână] in 
bibliothaeca N[agy-]Enyediensi sub titulo Grammatophilax praeexistentibus.” În afară de 
Kemény, despre această colecţie a lui Péter Bod nu aminteşte nimeni. Din cele două colecţii 
de documente ale lui Bod păstrate până astăzi, scrisoarea lui Lukaris lipseşte. Ştim, 
totodată, că Bod a scris două lucrări (una în latină, cealaltă în maghiară) despre istoria 
religioasă a românilor ardeleni, în care a publicat foarte multe documente originale refe-
ritoare la unirea românilor cu calvinii. Dacă ar fi avut în posesia sa un document atât de 
important precum scrisoarea lui Lukaris, nu cred că nu l-ar fi republicat în aceste două 
opere. Cred, aşadar, că Grammatophilax-ul atribuit lui Péter Bod nu a existat în realitate, ci 
este doar o invenţie a lui Kemény. 

Am remarcat, totodată, faptul că unele fragmente din scrisoarea lui Lukaris nu cadrează 
cu contextul politico-religios al secolului al XVII-lea. Stilul ciudat, pe alocuri chiar ironic al 
scrisorii a fost observat deja de Zenovie Pâclişanu. De exemplu, Lukaris scrie la un moment 
dat următoarele: „monahii şi preoţii românilor din ţinuturile supuse stăpânirii Seninătăţii 
Voastre nu au niciun fel de religie («nullam plane habere religionem») şi ar fi de dorit ca ei 
să aibă vreuna, fie şi greşită după părerea Bisericii noastre, decât să n-aibă niciuna. Dar cine 
va zice că nu este acelaşi lucru să ai o religie greşită şi să nu ai niciuna?” La începutul 
secolului al XVII-lea, nimeni nu afirma în Ardeal că românii nu au nicio religie. Românii 
erau consideraţi schismatici, dar niciodată nu s-a zis despre ei că ar fi fără religie sau că ar 
fi eretici. În plus, oare de ce spune Lukaris că religia propusă de Bethlen pentru românii 
ardeleni, adică religia calvină, este greşită („iudicio ecclesiae nostrae erroneam”)? Sau, în 
alt loc, de ce susţine el că religia urmată de principele ardelean diferă mai mult, în temeiurile 
ei („in essentialibus magis plane differt”), de credinţa mărturisită de Biserica Răsăriteană, 
decât diferă Biserica Greacă de cea Latină (care, de altfel, este plină de greşeli)? Cum putea 
să afirme aceste lucruri cineva care cu câteva luni mai înainte scria o confesiune calvinistă? 
Dacă religia calvină era greşită, atunci aproape toată confesiunea scrisă de Lukaris conţinea 
idei greşite. Dar atunci de ce o republicase în 1633 în traducere greacă (destinată în special 
enoriaşilor de rit oriental), într-o ediţie augmentată? Va fi vrut patriarhul să inducă în eroare 
pe toată lumea? 

Ţin să subliniez că opinia mea privind statutul de fals al scrisorii lui Lukaris este doar 
o ipoteză, care trebuie încă verificată de cercetările viitoare. Dacă s-ar găsi varianta originală 
sau o copie păstrată într-o altă colecţie, atunci problema s-ar rezolva repede. Până acum 
însă nu s-a ivit niciun alt exemplar şi nu există nicio altă referire la existenţa reală a 
scrisorii. E drept, totodată, şi că o astfel de atitudine ambiguă nu ar fi deloc străină de 
personalitatea contradictorie a lui Lukaris. Deşi scria clar în Mărturisirea sa că singurul 
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intermediar între om şi Dumnezeu este Iisus şi deci relicvele şi icoanele sfinţilor nu trebuie 
adorate, în anii 1631–1633, patriarhul aşază cu mare cinste în biserica Patriarhiei din 
Constantinopol icoane şi relicve trimise de la Moscova, susținând că sfintele icoane trebuie 
venerate de toţi ortodocşii şi că fiecare enoriaş ar trebui să ţină icoane în casa lui. În acelaşi 
timp, pe 15 martie 1634, într-o epistolă destinată lui Antoine Léger de pe insula Tenedos, 
unde era exilat, Lukaris compune cu ardoare o confesiune absolut filocalvină, afirmând că 
învățătura lui Iisus Hristos este în conformitate cu confesiunea sa şi cu Confessio Belgica, 
că îl dezgustă erorile papistaşilor şi superstiţiile grecilor şi că acceptă doctrina savantului 
doctor Jean Calvin. Peste câteva luni însă, pe 4 decembrie 1634, într-o scrisoare adresată 
ortodocşilor ruteni din Liov, acelaşi Lukaris sugerează că numai inamicii îl acuză de 
calvinism, ceea ce ar fi o erezie, şi că el nu a modificat niciodată dogmele şi nu a schimbat 
legile în vigoare ale Bisericii Ortodoxe. 

Aceste contradicţii şi inadvertenţe se pot explica numai printr-un joc dublu practicat 
la un nivel foarte înalt de către patriarhul constantinopolitan. „Était-il alors un ‛simulant’, 
un ‛amphibie’?” – pune întrebarea adecvată Ovidiu-Victor Olar. Iată şi răspunsul lui: „Face 
à l’avalanche de questions restées sans réponse satisfaisante, il n’y avait qu’une solution 
profitable: intégrer la Confession au parcours intellectuel de son auteur et la lire en tant que 
message immédiat et dans son contexte.” Însă chiar dacă citim Mărturia lui Lukaris în 
contextul anului 1629, comportarea sa ambiguă şi simulantă bate la ochi. 

Deşi patriarhul a fost un maestru al disimulării, aprecierea finală a lui Olar este mult 
mai nuanţată. Simplificarea lucrurilor este întotdeauna mai la îndemână decât prezentarea 
complexităţii lor. Chiar unii contemporani de seamă ai lui Lukaris au ales calea mai uşoară 
şi, dintr-un punct de vedere al superiorităţii culturale occidentale, au văzut în el prototipul 
grecului balcanic oportunist (de exemplu, Daniel Tilenus şi Hugo Grotius). Ovidiu-Victor 
Olar ne atrage însă atenţia asupra tragismului care se ascunde în soarta lui Lukaris. Prins la 
mijloc între propaganda calvină şi cea catolică, patriarhul a dorit să salveze Biserica 
Orientală Greacă, încercând totodată o reformare a acesteia, şi aceasta într-o situaţie absolut 
dificilă, Patriarhia de Constantinopol fiind o instituţie din ce în ce mai integrată aparatului 
de stat otoman. Nu a reuşit, dar a fost singurul dintre toţi patriarhii ecumenici din secolul  
al XVII-lea care ar fi avut capacităţile culturale, teologice şi ştiinţifice necesare desăvârşirii 
unui proiect atât de ambiţios. Monografia lui Ovidiu-Victor Olar m-a convins că figura lui 
Lukaris devine din ce mai ce fascinantă pentru istorici; fără îndoială, ea va inspira alte 
cercetări viitoare.  
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CĂTĂLIN PAVEL, Arheologia iubirii. De la Neanderthal la Taj Mahal, Humanitas, 
Bucureşti, 2019, 328 p. 
 
Să scrii o arheologie a iubirii este un proiect ambiţios. Nu doar în România, ci şi pe 

plan internaţional acesta este un subiect aproape absent. Există doar o bioarheologie a 
îngrijirii celor dragi, despre tratamentele pe care le-au primit cei cu boli sau dizabilităţi pe 
baza urmelor lăsate pe schelet. Însă arheologii, în special în ultimele decenii, se feresc să 
intre pe un teritoriu care pare subiectiv şi scapă metodologiei cuantificabile. Există însă o 
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întreagă subramură a arheologiei care este preocupată de capacităţi cognitive şi de înţelegerea 
umanităţii prin studiul creierului în paradigma neo-evoluţionistă. Această situaţie însă spune 
mai mult despre cercetători şi ce cred ei că putem şti despre trecut, decât despre limitele 
subiectului. Aşa că este cu atât mai necesar şi lăudabil un asemenea volum, unde autorul îşi 
ia inima în dinţi să vorbească despre dragoste pe baza urmelor arheologice. În plus, ce mod 
mai bun de a introduce publicul larg în culisele domeniului decât printr-un asemenea subiect? 

Neobişnuitul temei în peisajul academic ridică şi provocări legate de felul în care 
aceasta poate fi investigată. Cătălin Pavel alege să ordoneze materialul pe criterii cronolo-
gice, iar în cuprinsul fiecărui palier temporal să se axeze pe câteva descoperiri importante. 
Ele diferă atât prin natura surselor – morminte, texte scrise, arhitectură, ADN –, cât şi prin 
legătura cu tema: de la postularea sexului între neanderthalieni şi sapiens, la vrăji de 
dragoste, de la indivizi înmormântaţi îmbrăţişaţi, la arhitectură cu caracter erotic. În acest 
fel, sub umbrela mare a „iubirii” sunt cuprinse multiple manifestări ale erosului; după cum 
anunţă autorul încă din introducere, volumul cataloghează „dragostea de cuplu” şi urmele ei 
fizice. Avantajul unei asemenea metode este că surprinde multiple faţete ale temei şi 
exploatează surse diverse. Dezavantajul se simte la nivel narativ, prin absenţa unui fir unitar 
între capitole. Volumul ne aduce aminte de vizita într-un muzeu, unde, poposind în faţa 
fiecărui exponat – studiu de caz, ni se deschide o altă poveste. 

Astfel, primul capitol ne duce în timp până la începuturi, la venirea Homo sapiens în 
Europa acum 45.000–35.000 ani şi la interacţiunile lor cu neanderthalienii. Aici se menţionează 
inclusiv descoperirea importantă din România de la Peştera cu Oase şi contribuţia ei la 
rescrierea istoriei acestor origini ale oamenilor moderni în Europa. În capitolul respectiv, 
autorul citează cercetări recente din domeniu, care, pe baza analizelor de ADN, postulează 
că au avut loc cuplări între indivizi ai celor două populaţii. Pornind de la aceste date, Cătălin 
Pavel propune un scenariu credibil despre cum ar fi decurs interacţiunile şi le încadrează 
într-un context mai larg de comportamente culturale (funerare, artistice), prin care ne arată 
cum se construia şi exprima umanitatea în acele timpuri. Capitolul iese din limitele stricte ale 
iubirii şi lărgeşte lentila focală, povestind şi despre prejudecăţile noastre referitoare la neander-
thalieni, dar şi despre saltul cognitiv necesar pentru un contact de succes între hominizi. 

Capitolul următor discută unele dintre cele mai celebre descoperiri preistorice când 
este vorba de tema iubirii – aşa-zisele înmormântări de îndrăgostiţi îmbrăţişaţi. Printre acestea 
sunt mormântul dublu de la Valdoro (Italia) sau un cuplu într-o nişă la Hasanlu (Iran). Sunt 
de apreciat consideraţiile metodologice foarte bune ale autorului şi discuţia în detaliu a 
acestor cazuri. Când avem de-a face cu stabilirea poziţiei unor indivizi în mormânt (în acest 
caz determinarea dacă erau îmbrăţişaţi sau nu), contează identificarea corectă a ceea ce a 
fost intenţionat şi ceea ce a fost rezultatul hazardului post-depunere: oasele se mişcă în 
pământ şi îşi schimbă poziţia. Voi lăsa însă cititorii să descopere dacă C. Pavel le consideră 
pe acestea morminte de îndrăgostiţi sau nu. 

De la cuplurile preistorice peste care s-a lăsat tăcerea vremurilor facem un salt în 
capitolul al treilea la o cu totul altă categorie: scrisori, blesteme şi vrăji de dragoste în Egiptul 
greco-roman. Numeroasele exemple sunt amuzante, dar în acelaşi timp te şi pun pe gânduri: 
„Cum să faci femeia să-şi iubească soţul. Pisează păstăi de salcâm cu miere, unge falusul şi 
culcă-te cu ea. Ca să faci să-i placă femeii să se culce cu tine, unge-ţi falusul cu spumă de la 
botul unui armăsar” (p. 78). Din păcate însă nu aflăm prea multe despre viaţa de cuplu în 
Egiptul antic, dincolo de aceste mărturii. 

Cu capitolele al patrulea şi al cincilea rămânem în Antichitatea greco-romană. Autorul 
duce mai departe detaliile, pe alocuri picante, către o discuţie a arhitecturii şi ceramicii erotizate. 
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În capitolul al patrulea politicul întâlneşte erosul în Roma împăraţilor Cezar şi Augustus, iar 
capitolul al cincilea abordează zeii şi pasiunile lor – erosul aşa cum îl putem citi pe vasele 
greceşti. În acest ultim caz, poate pentru că avem păstrate miturile şi poveştile antice, nara-
ţiunea capătă viaţă şi cititorul este atras în drama şi emoţiile unor personaje precum Ulise, 
Ahile, Paris, Elena, Briseis sau Calipso. De altfel, acesta este şi cel mai extins capitol, având 
52 de pagini. 

Al şaselea şi al şaptelea capitol sunt dedicate unor cupluri: Adam şi Eva, Artemisa şi 
Mausolos (Halicarnas) şi Shah Jahan şi Mumtaz (Taj Mahal). În aceste texte ne plimbăm de 
la eros la thanatos şi aflăm despre dragoste prin prisma mormintelor ca urme materiale ale 
acesteia. O imagine extrem de frumoasă este în capitolul al şaptelea, cea a unei grădini de la 
Taj Mahal întinsă pe opt hectare. Grădina, despre care se ştia din scrierile unui călător 
francez de la 1675, a fost scoasă recent la iveală prin cercetări arheologice. Aici mogulul 
contempla mormântul preaiubitei soţii la „lumina lunii”, printre arbori precum magnolii, 
chiparoși, cedri sau fistici, după cum au relevat analizele paleobotanice (p. 188).  

Capitolul următor intră pe teritoriul amorului fizic şi povesteşte despre graffiti erotice 
de la Pompei. Cătălin Pavel ne prezintă cu o bogăţie de detalii notaţiile explicite, citatele, 
laudele erotice şi calităţile partenerilor aşa cum apar în aceste inscripţii.  

Capitolul al nouălea este foarte interesant, dar este şi cel care se aventurează cel mai 
mult pe teritoriul supoziţiilor. Aici Pavel aduce în atenţia cititorilor detalii probabil necu-
noscute de publicul larg, despre prezenţa vikingilor în Dobrogea medievală. Urmele materiale 
ale trecerii acestor vikingi sunt discutate în detaliu şi bine conturate în contextul epocii. 
Este de apreciat şi exerciţiul de interpretare pe care ni-l propune autorul, de a imagina 
relaţii posibile de dragoste pornind de la câteva obiecte găsite. Însă aceste descoperiri 
rămân puţine şi legăturile firave. Autorul ar fi putut să dezvolte cadrul şi să îl transforme 
într-un capitol mai larg despre relaţia dintre populaţiile migratoare / străinii medievali şi 
populaţiile autohtone. Cu toate acestea, capitolul rămâne preferatul meu, poate şi pentru că 
descoperirile locale sunt încadrate şi ancorate în contextul istoric mai larg. 

Capitolul al zecelea duce cititorii în coloniile din Noua Lume şi discută foarte pe scurt 
situaţia din Antilele sfârşitului de secol XV, pe baza urmelor materiale. Următoarele două 
texte schimbă brusc perspectiva şi ne prezintă iubirea la arheologi. În capitolul al unspreze-
celea aflăm despre una dintre primele arheoloage, Gertrude Bell, inclusiv detalii interesante 
despre timpul petrecut de ea la Bucureşti. Însă în absenţa unui context mai larg, acest text ia 
mai degrabă forma unei cronici mondene. Capitolul care îi urmează este mai bine construit 
deoarece ne prezintă un cuplu celebru, Agatha Christie şi al doilea ei soţ, arheologul Max 
Mallowan, în acţiune în campaniile arheologice din Orient. Capitolele al treisprezecelea și 
al paisprezecelea mută din nou discuţia pe un alt palier, către felul în care au fost receptate 
reprezentările amorului din Antichitate atât în pictura modernilor Picasso şi Chirico, cât și 
în scrierile lui Freud. Poate ar fi ajutat cititorul ca volumul să fie delimitat în două părţi, 
capitolele 1–10 și, respectiv, 11–14. Cartea se încheie cu un post-scriptum şi concluzii. 

Încă o dată merită apreciată alegerea temei de către autor, sursele variate pe care le 
abordează şi grija cu care împleteşte consideraţii metodologice cu detalii arheologice. Informaţia 
prezentată este analizată critic, iar concluziile sunt „traduse” pe înţelesul publicului larg. 
Însă cititorii care descoperă titlul nu trebuie să se aştepte ca acesta să fie un volum care 
scrie o istorie culturală a dragostei în desfăşurarea ei istorică, aşa cum au făcut-o spre exemplu 
Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello în cazul Istoriei corpului sau Umberto 
Eco pentru urât şi frumuseţe. Cătălin Pavel păstrează naraţiunea în limitele unei arheologii 
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ancorate în descoperiri materiale, descoperiri care ocupă locul central – nu aflăm mai multe 
detalii despre viaţa socială şi istoria emoţiilor pentru Antichitate, Evul Mediu sau modernitate. 
Prin aceasta, volumul se citeşte mai degrabă ca o colecţie de eseuri, cu capitole care nu îşi 
propun să fie legate explicit între ele. În acelaşi timp, fiind un volum dedicat publicului larg, 
este dificil de recenzat prin lentila unui studiu academic. Dacă în calitate de cercetător m-ar 
fi interesat să aflu cum se încadrează fiecare descoperire în imaginarul epocii sale şi ce semni-
ficaţii capătă conceptul de iubire, cum variază acesta de la caz la caz, în calitate de cititor al 
unui volum pentru publicul larg înţeleg că acesta este o introducere în lumea arheologiei. 
Ar fi însă interesant de văzut unde ar duce cercetările dacă autorul decide să le continue. 

Naraţiunea este colorată de stilul ironic-umoristic al autorului, care traduce evenimente 
din trecut prin referinţe moderne. Acest lucru îi conferă personalitate textului şi poate ajuta 
cititorul contemporan să înţeleagă trecutul prin prisma unor referinţe care îi sunt familiare. 
Eventual s-ar fi putut totuși renunţa la unele dintre aceste imagini, deoarece acolo unde sunt 
în număr mai mare rup ritmul naraţiunii şi cufundarea în trecut.  

În esenţă, acesta este un volum original prin tema abordată. Este util publicului larg 
şi nespecialiştilor prin introducerea în temele, întrebările şi metodele arheologilor. Dar 
poate fi şi o bună sursă de inspiraţie pentru specialişti în a aborda teme de care se feresc în 
mod tradiţional. Cu siguranţă avem nevoie de mai multe lucrări care să pornească de la 
emoţiile, interacţiunile şi viaţa socială a celor din trecut; în acest fel putem să dăm viaţă 
urmelor materiale şi surselor scrise şi să explorăm limitele imaginaţiei istorice/arheologice.  
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IOAN STANOMIR, Aşteptând revoluţia. Paşoptismul şi vocile sale, Humanitas, 
Bucureşti, 2019, 256 p.  
 
După ce în anul 2013 a publicat o carte solidă despre junimismul politic, Ioan Stanomir 

a revenit în faţa cititorilor la finele lui 2019 cu un volum consistent despre faţetele paşoptis-
mului. Dacă prima parte a lucrării este consacrată ideilor, documentelor programatice şi 
identităţii plurale a paşoptismului (Corpul de cuvinte al ideilor, p. 15–162), cea de-a doua 
cuprinde o galerie de portrete de la Gheorghe Asachi la Alexandru Ioan Cuza (Vieţile de 
apoi ale statuilor, p. 163–251).  

Ca şi în cazul altor curente culturale sau politice despre care a scris (junimismul, conser-
vatorismul ş.a.), Ioan Stanomir plasează paşoptismul într-un context mai larg, european, cu 
raportări la izvoarele epocii şi la literatura secundară, inclusiv anglo-saxonă (Martin Malia, 
James Billington, Adam Zamoyski, Ludmilla A. Trigos, Patrick O’Meara, Franco Venturi, 
Jonathan Sperber, Jeremy Jennings, Isaiah Berlin, Peter Viereck ş.a.). Autorul continuă 
dialogul polemic cu volumul datorat lui Adrian Marino şi Sorin Antohi (Al treilea discurs. 
Cultură, ideologie şi politică în România, Iaşi, 2001), care sugera neopaşoptismul drept model 
pentru România postcomunistă. Or, Ioan Stanomir nuanţează cumva lucrurile, vorbind despre 
ambiguitatea moştenirii paşoptiste, aspect care poate complica asumarea unui neopaşoptism 
fără o reflecţie atentă. De la idei extrem de generoase, care implicau descentralizare, libertăţi 
şi drepturi pentru fiecare, indiferent de rasă, etnie, confesiune şi religie, s-a ajuns – invo-
cându-se legatul paşoptist – la un stat (ultra)centralizat şi chiar autoritar (sub Ion C. Brătianu, 
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mai ales). Această ultimă orientare cultural-politică nu are deloc o dimensiune impersonală 
în naraţiunea lui Ioan Stanomir, deoarece autorul oferă exemple concrete: avocatul paşoptist 
al emancipării robilor ţigani, Cezar Bolliac, devine un soi de instigator al antisemitismului 
la nici două decenii de la 1848, o transformare nefericită echivalând cu înlocuirea umanita-
rismului de tinereţe cu xenofobia militantă (p. 254). Onest, Ioan Stanomir dezvăluie cititorului 
perspectiva asumată la scrierea cărţii: „Liberal-conservator şi junimist, nu am dorit să ridic 
paşoptismului un monument al veneraţiei necritice, ci să propun o lectură ce mobilizează 
luciditatea patriotică” (p. 11).  

În lectura lui Ioan Stanomir, post-paşoptismul nu este atât un liberalism de tip clasic, 
european, cât un brătienism foarte rezervat cu ideea cultivării libertăţii individuale (cum se 
ştie, lui Ion C. Brătianu i se spunea „Vizirul”!). Aceste afirmaţii nu neagă calitatea lui Ion 
C. Brătianu de „arhitect al statului român modern”, ci doar nuanţează o imagine care risca 
să se muzeifice şi până la urmă să falsifice realitatea istorică. Fireşte, paşoptismul nu se 
identifică cu brătienismul, însă ceea ce subliniază în mod recurent autorul este faptul că 
fenomenul paşoptist – dincolo de trunchiul ideologic comun (credinţa în progres, orientarea 
spre occidentalism, modernizare etc.) – îşi are propriile contradicţii, nefiind un corpus 
ideologic unitar, ci un amestec de liberalism, radicalism, utopism şi naţionalism.  

Pe de altă parte, iese totuşi în evidenţă un aspect oarecum frapant: generozitatea utopică 
a anului 1848 este înlocuită, mai ales după 1866, cu ideea naţiunii etnice omogene şi a statului 
omnipotent. Noua elită politică, în bună parte paşoptistă, renunţă la multe dintre limitările 
derivate din domnia legii şi neglijează libertăţile politice. Ioan Stanomir vorbeşte despre un 
adevărat deficit în ceea ce priveşte cultivarea libertăţii individuale, vădit în a doua parte a 
secolului al XIX-lea şi prelungit în secolul al XX-lea. De aici decurge şi concluzia cumva 
pesimistă formulată la finalul cărţii: „Eşecul României mari este eşecul scenariului paşoptist 
însuşi” (p. 255).  

Deşi nu neagă aspectul proteic al paşoptismului, autorul insistă şi asupra dimensiunii 
deconcertante a Revoluţiei de la 1848. Pe lângă contradicţiile despre care am vorbit, există 
o adevărată ruptură între spiritul revoluţionar muntean (profesând frăţietatea şi solidaritatea 
inclusiv cu revoluţia maghiară) şi „contrarevoluţia” prohabsburgică asumată de către Avram 
Iancu şi fruntaşii români din Transilvania (mişcare politico-militară grăbită, este adevărat, 
de presiunile naţionaliste ungare).  

Ioan Stanomir pare că îşi construieşte naraţiunea în antiteză cu un curent principal 
istoriografic îndatorat regimului trecut, reprezentat în primul rând de Dumitru Almaş. Se 
simte în carte polemica cu acest gen de scrieri „ecranizate” înainte de 1989, dar difuzate şi 
astăzi de TVR fără vreun avertisment. Fără să fie o reconstituire istorică exhaustivă sau o 
examinare monografică, volumul lui Ioan Stanomir abordează în mod nuanţat începuturile 
modernităţii autohtone, uneori plină de contradicţii. În această lectură, paşoptismul cuprinde 
multe voci, obsesii, dileme şi interogaţii.  

În final, o îndreptare: cartea profesorului Tudor Drăganu din 1991 acoperă istoria vieţii 
parlamentare până la momentul 1916 şi nu se opreşte la 1866, cum eronat este reprodus în 
nota 1, de la p. 61 (Tudor Drăganu, Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar în 
România până la 1916, Cluj-Napoca, 1991).  
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