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RUSIFICAREA BASARABIEI (1812–1945)
EUGEN TOMAC

Interesul strategic al Imperiului Rus şi apoi al Rusiei sovietice a fost acela de
a stăpâni Basarabia şi de a impune populaţiei majoritare o nouă identitate, creată
artificial şi implementată forţat. Moldovenismul a fost găsit drept soluţia cea mai
sigură prin care românitatea răsăriteană să poată fi ruptă de valorile ei autentice şi
apropiată de cultura şi spiritul slav, proces care a început întâi prin Biserică şi a
continuat printr-o politică de stat bine dirijată.
Nu întâmplător a fost promovat acest concept. Românii din acest spaţiu se
denumeau şi erau denumiţi, în subsidiar, moldoveni şi înainte de 16 mai 1812, data
la care a fost anexată Basarabia la Imperiul Ţarist. Stau dovadă scrierile
cronicarilor moldoveni, precum şi monografiile unor călători români sau străini.
Cronicarii Miron Costin, Grigore Ureche şi Ion Neculce fac deseori referire la
moldoveni şi la graiul moldovenesc, dar nicidecum la o limbă moldovenească
diferită de cea vorbită în Ţara Românească sau Transilvania. Miron Costin scria la
1686, în De neamul moldovenilor, că moldovenii sunt întrebaţi dacă ştiu „româneaşte”
şi nu dacă ştiu „moldoveneşte”, chiar dacă se identifică drept moldoveni, cu sens
clar de locuitori ai Moldovei1.
La rândul său, ceva mai târziu, folcloristul ieşean Teodor Burada, care a
vizitat neobosit aproape toate regiunile locuite de români din Europa, face în 1883
o vizită la românii de peste Nistru, ajungând până în gubernia Cherson, şi ne spune
acelaşi lucru, că moldovenii de aici vorbesc aceeaşi limbă şi au aceleaşi obiceiuri
ca şi ceilalţi români din Transilvania sau Dobrogea2.
Aceste izvoare ne prezintă clar continuitatea şi conştiinţa unitară atât
culturală, cât şi lingvistică a poporului român şi înainte, dar mai ales după anexarea
Basarabiei la Imperiul Ţarist.
Fiind de-a lungul secolelor parte integrantă a Moldovei, ţinutul Basarabiei nu
se putea deosebi cu nimic de restul Moldovei. Mărturie sunt ruinele cetăţilor Hotin,
Soroca, Cetatea Albă şi Chilia, precum şi mănăstirile Căpriana şi Curchiul. În
Basarabia existau, la 1812, 12 mănăstiri şi 13 schituri, care, însă, au fost în
majoritate desfiinţate de către autorităţile ţariste, iar unele au fost obligate să se
1
2

Miron Costin, Opere, Bucureşti, 1958, p. 269.
Teodor Burada, Punctele extreme ale spaţiului etnic românesc, Bucureşti, 2003, p. 24.
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supună noului regulament şi să participe activ la rusificarea populaţiei. Biserica a
jucat un rol foarte important în acest proces de deznaţionalizare a românilor
basarabeni, credinţa ortodoxă comună fiind una dintre premisele ce au înlesnit o
apropiere a intelectualităţii moldoveneşti de biserica şi cultura slavă.
La începutul secolului al XIX-lea, în Basarabia existau 749 de biserici. Unele
ctitorii ale domnilor şi boierilor moldoveni şi-au păstrat stilul moldovenesc până în
zilele noastre. Biserica Sf. Dumitru din Orhei, zidită de Vasile Lupu, sau biserica
cu hramul Maicii Domnului din Căuşeni, ctitorită în secolul al XV-lea, restaurată
de Scarlat Grigore Ghica şi Grigore Calimah, au păstrat chipurile ctitorilor şi
restauratorilor pe pereţi3.
Deseori întâlnim în istoriografia română teoria conform căreia conceptul de
naţiune şi limbă moldovenească sunt o creaţie stalinistă. Într-adevăr, termenul de
„limbă moldovenească” este instituţionalizat în anul 1924, odată cu crearea Primei
Republici Sovietice Moldoveneşti, dar despre o limbă moldovenească diferită de
cea română s-a scris şi s-a vorbit mult mai devreme. De asemenea, şi iniţiativa
înfiinţării unui stat moldovenesc în cadrul Rusiei este mult mai veche, bolşevicii au
fost doar cei care au pus în aplicare unul dintre planurile strategice ale împărătesei
Ecaterina a II-a4.
Pentru prima dată în anul 1793, după ce Rusia a pus stăpânire pe Ucraina
Hanului, în urma păcii încheiate la Iaşi, în 1792, prin care ruşii îi obligă pe tătari să
se retragă în Crimeea, în acest spaţiu al Transnistriei meridionale, la iniţiativa
contelui Panin, este pus în practică un plan politic de colonizare a teritoriului cu
populaţie din Moldova, iar denumirea acestei provincii a fost pentru o vreme
Moldova Nouă. Ecaterina a II-a a oferit aici, mai multor boieri moldoveni, pământ,
cu condiţia că se vor supune Rusiei şi îl vor coloniza. Printre cei care au acceptat
această propunere au fost prinţul Deleanu-Scarlat Cantacuzino, boierul Scarlat
Sturdza, care va deveni imediat după anexarea Basarabiei, la 1812, şi primul
guvernator al Basarabiei.
Odată cu trecerea sub stăpânire ţaristă, mulţi localnici şi-au părăsit
gospodăriile şi s-au refugiat în Moldova de dincolo de Prut. Autorităţile ţariste au
încercat diverse metode prin care să poată opri valul de populaţie ce se refugia, dar
nu au reuşit, decât după ce au fost luate măsuri extreme. Impunând artificial
carantină pe malul Prutului şi susţinând că în Moldova există ciumă, a fost interzisă
pe o perioadă de jumătate de an orice formă de comunicare între cele două maluri
ale râului Prut.
Imediat după aceasta încep să fie şi mai clare formele de abuz, noua putere
încercând prin teroare să impună propria formulă de organizare a societăţii
basarabene. În documentele epocii putem observa cum atât ţăranii, cât şi boierii
insistă să nu le fie încălcate obiceiurile şi legile locale pe care le-au moştenit.
3
4

Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânire rusă, Chişinău, 1992, p. 23.
Ion I. Nistor, Românitatea transnistreană, Bucureşti, 1996, p. 68.
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Astfel, în 1813, mitropolitul Gavril Bănulescu-Bodoni trimite o cerere ţarului
Alexandru I, prin care îi solicită să-l schimbe pe guvernatorul rus, generalul
Harting, care ducea o adevărată campanie de prigonire împotriva boierilor moldoveni.
Acesta a început procedura de unificare a legislaţiei administrative a Basarabiei cu
cea a Rusiei, fapt ce a nemulţumit întregul guvern, deoarece până atunci legile de
funcţionare ale provinciei erau exact aceleaşi ca şi la Iaşi, iar noile legi puneau în
pericol toate drepturile dobândite, dar în mod special limba română5.
Toate aceste nemulţumiri, exprimate în legătură cu organizarea şi funcţionarea
provinciei, n-au rămas fără ecou. În 1817, este dată o lege specială pentru Basarabia,
sub denumirea „Regulamentul aşezământului regiunii Basarabia”, publicat în limba
rusă şi română. Acest regulament a încercat să ofere o formă mai largă de
autonomie, iar organul suprem de conducere era Consiliul Superior, format din
11 membri, cinci numiţi de guvernul de la Sankt Petersburg, iar şase aleşi din
rândul deputaţilor moldoveni6.
Autonomia Basarabiei nu a fost respectată de guvernul ţarist, acesta
încercând în repetate rânduri, prin diverse legi şi ucazuri, să ştirbească din
drepturile pe care le aveau românii în virtutea formei de organizare. În 1820 au fost
numiţi doi membri în Consiliul Superior. Astfel, majoritatea o constituiau deja cei
numiţi de guvern. Ispravnicii de judeţ au început şi ei să fie, începând din 1823,
numiţi de guvern, iar în 1825 au fost desfiinţate în Consiliu funcţiile judecătoreşti.
Treptat, se urmărea lichidarea sistemului de valori autohton şi implementarea unui
tip nou de organizare, cel ţarist. În 1828, ţarul Nicolae I a impus un nou
regulament, prin care au fost şterse toate drepturile de autonomie, transformând
Consiliul Superior în Consiliu de Oblastie, ce avea un rol din ce în ce mai puţin
important. Instituţiile sunt transformate după modelul rusesc şi se supun toate
ministerelor din Sankt Petersburg, la fel ca şi în celelalte gubernii7.
Toate aceste transformări au avut consecinţe dramatice în plan cultural şi
spiritual asupra românilor din Basarabia. Educaţia, la rându-i, a fost unul dintre
mijloacele prin care populaţia trebuia apropiată cât mai mult de cultura şi limba
ruse. Ea a fost adaptată noilor cerinţe impuse de autorităţile ţariste.
Dacă înainte de 1812 în teritoriul dintre Prut şi Nistru, atât în şcolile
mănăstireşti, cât şi la şcoala domnească din Chişinău se foloseau manuale tipărite
în Moldova şi Ţara Românească, imediat după anexare guvernul ţarist a impus ca
toate şcolile să fie ruseşti, iar faptul că populaţia era complet străină de limba rusă a
silit autorităţile să accepte şcolarizarea elevilor şi în limba română. De altfel, unul
dintre manualele cele mai vechi din această perioadă este gramatica limbii ruse,
tipărită în 1819, în limba română8. De asemenea, şcolile au continuat să-şi
5

Suferinţele Basarabiei şi răpirile ruseşti. Antologie, ed. Florin Rotaru, Bucureşti, 1996, p. 21.
A fost retipărit în revista „Polnoeie sobranie zaconov Rosiiskoi Gmţerii”, p. 222–281.
7
Ibidem, p. 224.
8
Ibidem, p. 68.
6
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desfăşoare activitatea în preajma mănăstirilor şi bisericilor, după modelul vechi, şi
observăm că tot în anul 1819 se tipăreşte în limba română Biblia.
Un rol foarte important în viaţa culturală şi spirituală a Basarabiei l-a avut
Seminarul Teologic din Chişinău, înfiinţat la 13 ianuarie 1813 de către mitropolitul
Gavril Bănulescu-Bodoni, care va pregăti generaţii de preoţi şi profesori. Tinerii
din Basarabia încep să fie trimişi la studii la Sankt Petersburg, iar în 1827 apare,
sub semnătura juristului basarabean Ştefan Margellă, prima gramatică „RussascăRomânească”9. De fapt, Margellă a jucat un rol deosebit în ceea ce priveşte
păstrarea limbii române în instituţiile de învăţământ, militând pe lângă guvernul de
la Sankt Petersburg pentru editarea de noi lucrări. Pe Marţela, cum se semna el în
limba rusă, îl întâlnim şi la Paris, de unde ţine corespondenţa cu Ion Heliade
Rădulescu şi alţi români din ţară. Rolul îi este simţit prin contribuţia pe care o aduc
studiile sale asupra gramaticii limbii române, în condiţiile în care ţarul Nicolae I
îngrădeşte tot mai mult drepturile românilor.
Şcoala a fost şi ea puternic transformată, iar începând cu 1828 se pun bazele
învăţământului primar, proces ce va dura până în 1860. Dacă până atunci aveam
doar şcoli bisericeşti, acum se înfiinţează şi şcoli primare, care aveau trei clase
gimnaziale, unde se preda şi în limba română10.
În anul 1933, la Chişinău ia fiinţă primul liceu regional, unde limba română
se studia obligatoriu, iar după o scurtă perioadă elevii puteau alege între limba
română şi cea germană. Având în vedere că pentru a fi primit la universitate era
obligatorie cunoaşterea limbii germane, mulţi dintre elevi renunţau la învăţământul
în limba română.
Chestiunea studierii în limba română preocupă tot mai mult nobilimea
basarabeană, aceasta fiind nemulţumită de faptul că elevii moldoveni nu aveau în
aceste şcoli primare material didactic în limba română şi nici în cea rusă. În aceste
condiţii, elevii erau foarte slab pregătiţi şi nu puteau urma învăţământul liceal.
La 1 martie 1833, adunarea nobilimii basarabene a încheiat un proces-verbal
prin care solicita „numirea în fiecare şcoală ţinutală a unui profesor de nădejde de
limba moldovenească şi cumpărarea în cantităţi necesare de cărţi didactice din
Moldova şi Muntenia”, aceştia oferindu-se să achite costurile achiziţiei11.
Faţă de această solicitare, guvernatorul Basarabiei, generalul Feodorov, a
dispus ca limba română să fie studiată obligatoriu doar în şcolile din Hotin şi Bălţi,
iar despre celelalte şcoli nu s-a amintit nimic, susţinând însă că este mai importantă
introducerea altor limbi străine în aceste şcoli.
Intelectualitatea basarabeană era foarte puţin la curent cu literatura românească.
Elevii aveau ocazia să o cunoască doar în şcolile ţinutale în care se permitea studiul
limbii române. Ceva mai aprofundat se putea studia la cursul opţional de limba
română de la liceul regional din Chişinău.
9

Peter Hanes, Scriitori basarabeni, Bucureşti, 1920, p. 147.
Ştefan Ciobanu, op. cit., p. 136.
11
Suferinţele Basarabiei, ed. Florin Rotaru, p. 33.
10
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În aceste condiţii, populaţia îşi păstrează încă vie conştiinţa identităţii.
Observăm că încep să fie traduse opere ale unor clasici ruşi şi în limba română
pentru a putea cunoaşte şi majoritatea populaţiei ceea ce scriitorii basarabeni
învăţaseră la Sankt Petersburg. După cum ne mărturiseşte scriitorul Ion Sârbu, în
această perioadă se ciocnesc cele două culturi, română şi rusă, iar el a tradus în
limba română fără să fie influenţat de curentul literar românesc, doar atins de
dragostea „către fiii româneşti”12.
Au existat câteva încercări de a se scrie şi poezie românească basarabeană,
care de fapt oglindesc situaţia prin care treceau românii, cu o conştiinţă veche
naţională şi una rusească suprapusă care nu reuşeşte pe deplin să se impună şi să
domine sufletele intelectualilor.
În urma Tratatului de Pace de la Paris din 1856, judeţele Cahul, Cetatea Albă
şi Ismail revin Moldovei. Acest act a avut o influenţă deosebită asupra întregii
provincii, creând un curent favorabil reunificării. În ciuda măsurilor aspre, impuse
de autorităţile ţariste, iniţiativele de a duce o campanie de apărare a culturii şi
limbii române nu au putut fi oprite. Mai mult, unificarea Ţării Româneşti şi a
Moldovei, în 1859, întăreşte speranţa în rândul boierilor moldoveni, care au început
să solicite guvernatorului înfiinţarea de tipografii şi ziare moldoveneşti. Se poate
spune că relaţiile dintre românii din Basarabia şi cei din ţară intră într-o nouă etapă.
De exemplu, în 1862, boierul Ion Cristi i-a solicitat guvernatorului permisiunea
de a înfiinţa o tipografie moldovenească. Acesta a refuzat propunerea, motivând
apartenenţa boierului la un grup de moldoveni înflăcăraţi, ce vor unirea cu România.
Solicitările privind editarea de ziare şi cărţi în limba română nu au încetat, iar în
presa de limbă rusă se scrie tot mai mult despre apariţia unor grupuri de românofili.
Imediat după Unirea principatelor din 1859, autorităţile ţariste întreprind o
serie de acţiuni cu scopul de a bloca orice iniţiativă ce ar fi urmărit orientarea
Basarabiei spre România.
În intervalul 1856–1884, s-au desfăşurat mai multe evenimente pe întregul
cuprins al Imperiului Rus, care au adus diverse schimbări şi în Basarabia. Perioada
a rămas cunoscută în istorie sub denumirea de epoca marilor reforme.
Una dintre reformele care trebuiau puse în practică viza educaţia populaţiei,
majoritatea fiind neştiutoare de carte. În Basarabia, acest proces urmărea, pe lângă
reorganizarea învăţământului, şi începerea unui nou val de deznaţionalizare a românilor.
Prima decizie pe care au luat-o autorităţile ţariste a fost închiderea Catedrei de
limba română din cadrul Universităţii din Sankt Petersburg, la 27 august 1858.
Catedra fusese înfiinţată în 1848, cu scopul de a pregăti funcţionari pentru instanţele
judecătoreşti superioare, unde era nevoie să se lucreze cu acte în limba română13.
12

Ion Sârbu, În Basarabia sub dominaţia rusă, în vol. Suferinţele Basarabiei, ed. Florin
Rotaru, p. 115.
13
B. Loşcovi, Chişiniovscaia oblasti, nine pervaia ghimnazia, Kishinyov, 1908, p. 34.
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Procesul privind scoaterea limbii române din instituţiile de învăţământ începe
să se extindă şi în Basarabia. În 1860, la Liceul nr. 1 din Chişinău, singurul din
toată provincia, este introdusă predarea cursurilor în limba greacă, în limba română
urmând să studieze doar cei care solicitau expres acest lucru. Pentru că demersul
autorităţilor nu a avut succes, iar majoritatea tinerilor îşi doreau să studieze în
limba română, Consiliul de Stat al guvernului rus a luat hotărârea, la 9 februarie
1866, să suspende predarea limbii române în liceu, pentru că „elevii cunosc această
limbă în mod practic, iar predarea ei alte scopuri nu urmărea”14.
Şi biserica trebuia să aplice noul plan de rusificare a populaţiei. Odată cu
ocuparea scaunului de episcop de către Pavel Lebedev în 1871, acesta obligă toate
bisericile să scrie registrele şi actele de stare civilă în limba rusă. Pentru a alunga
preoţimea română din biserici, Lebedev a modificat statutul parohiilor şi a închis în
jur de 340 de biserici, expulzându-i pe toţi clericii care nu se supuneau noului
regulament15. Procesul de deznaţionalizare iniţiat de înaltul prelat nu s-a încheiat
aici, el dând ordin să fie strânse din parohii şi aduse la reşedinţa sa toate cărţile
tipărite în limba română. Episcopul şi-a încălzit vreme îndelungată aşezământul
prin arderea tuturor cărţilor româneşti adunate. El a ordonat, de asemenea, să fie
desfiinţată publicaţia „Buletinul eparhiei de Chişinău”, tipărită în limba rusă şi
română. Cei care au urmat la conducerea episcopiei au continuat linia de
deznaţionalizare adoptată de episcopul Lebedev. În 1882, în fruntea bisericii din
Basarabia a fost numit episcopul Serghei Lebedevski, care a propus printr-un raport
trimis Sinodului rus să închidă tipografia moldovenească, pe motiv că în
majoritatea bisericilor slujbele erau ţinute în limba rusă, iar cărţi şi broşuri în limba
română nu mai erau necesare. În această perioadă, pentru preoţii şi învăţătorii
români, singurul sprijin a fost reprezentat de publicaţiile tipărite în cele trei judeţe
din sudul Basarabiei, revenite sub administraţie românească.
După Congresul de la Berlin din 1878, sunt reanexate de către Imperiul Ţarist
cele trei judeţe din sudul Basarabiei, iar pentru românii din aceste teritorii reîncepe
calvarul. Autorităţile ţariste iau măsuri speciale împotriva românilor din aceste trei
judeţe. În 1893, episcopul Nifon deschide o şcoală de clerici la Ismail, ce avea
drept scop declarat rusificarea intensă a clericilor de pe malurile Dunării şi
Prutului. La rândul său, succesorul lui Nifon, episcopul Iacov Piatnitţki, a redactat
un raport cu nr. 1366, din data de 23 martie 1900, adresat Sinodului rusesc, prin
care semnala că „majoritatea parohiilor sunt compuse din moldoveni, care ştiu
limba moldovenească şi nu înţeleg deloc limba rusească, chiar în vorba numai
vorbită”16. El atrage atenţia asupra faptului că este necesară tipărirea de urgenţă a
14

Ibidem, p. 22.
M. Porhomovici, Trudi besarabscoi tercvi, Administrativnaia diatelinosti preasvesceonogo
Pavla, p. 28.
16
Ibidem, p. 184.
15
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literaturii bisericeşti, şi nu numai, în limba română, cu litere chirilice, pentru
bisericile şi mănăstirile din toată gubernia.
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, în toată provincia nu funcţionau decât 7
şcoli secundare şi 591 şcoli primare, cuprinzând un număr total de 47 000 elevi. În
Basarabia se înregistrau peste 82% de bărbaţi analfabeţi, iar ponderea femeilor
neştiutoare de carte depăşea 96%17.
În anul 1908, după mişcările revoluţionare ce au cuprins tot imperiul, guvernul
ţarist decide să trimită la Chişinău, în fruntea bisericii, pe Serafim Ciceagov, un fost
colonel ce a participat activ la înăbuşirea revoltei. Acesta va expedia Sinodului rus, în
1910, o adresă prin care înştiinţează că în Basarabia există preoţi şi alţi moldoveni
care vor ca slujbele în biserici să fie ţinute în limba lor. El mai preciza că în rândurile
Partidului Moldovenilor există numai 15 preoţi, dar sunt printre cei mai buni şi cu o
influenţă foarte mare în eparhie. Despre liderii partidului spune că sunt moldoveni
care au trăit sau au studiat în România, subliniind şi faptul că sunt cei mai „răi
duşmani ai noştri”. Episcopul Ciceagov declară că va lupta împotriva lor prin toate
mijloacele, deoarece „partidul separatist tinde să-i înveţe pe moldoveni limba cultă
moldovenească”. Moldovenismul, în opinia episcopului, are o influenţă mare, dar
aceasta provine nu atât din dorinţa de a se separa, ci pentru că oamenii vor să-şi
păstreze limba şi obiceiurile pământului. De asemenea, Serafim Ciceagov precizează
că atrage periodic atenţia bisericilor şi mănăstirilor din Basarabia „să nu uite că sunt
şi aparţin de guvernământ rusesc şi că trebuie să urmărească scopurile statului şi
unificarea popoarelor prin limba rusă”18.
Petre Cazacu ni-l prezintă pe episcopul Ciceagov drept un rus fervent şi foarte
energic, care nu se mulţumea cu activităţile administrative ale bisericii, ci făcea şi
politică violentă. Ciceagov este primul care susţine că limba locală în care erau
tipărite publicaţiile, dar cu litere ruseşti, este de fapt „limba moldovenească” şi ea
trebuie ferită de românizare, deoarece este o limbă diferită faţă de cea din România.
După reîntoarcerea Basarabiei la România, în 1918, centrul politic şi ideologic
în ceea ce priveşte chestiunea moldovenească se mută la Odessa, unde sovietele
încep să organizeze o nouă strategie. În data de 26 iunie 1924, este înfiinţată la
Odessa, pe lângă departamentul gubernial al învăţământului obştesc, o secţiune
moldovenească, cu scopul de a organiza şi conduce învăţământul moldovenesc în
şcoală şi nu numai, constituindu-se case de lectură, cluburi, biblioteci şi teatre
ambulante în regiunile locuite de români. Toate aceste acţiuni urmăreau desfăşurarea
unei propagande eficace printre români. Au fost trimişi, în acest sens, studenţi în
regiunile locuite de români, în mod special la Balta şi în părţile Podoliei, cu misiunea
de a redacta rapoarte privind situaţia limbii române în regiunile menţionate, pentru a
se lua măsuri privind noile direcţii politice şi ideologice.
17
18

Ibidem, p. 107.
Petre Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru 1812–1918, Chişinău, 1992, p. 180, 181, 183.
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La 1 iulie 1924, la Odessa a apărut în cadrul acestei direcţii de învăţământ
moldoveneşti ziarul „Plugarul Roşu”. Menirea publicaţiei era intensificarea
propagandei privind înfiinţarea noii Republici Moldoveneşti. În numărul din
21 august 1924, se face un apel către toţi moldovenii care ştiu să citească şi să
scrie, să se înregistreze la secţia moldovenească din cadrul direcţiei guberniale a
învăţământului obştesc, situată în Odessa, pe strada Baranova nr. 10. Tot în acest
număr al ziarului „Plugarul Roşu”, este tipărit anunţul că secţiunea moldovenească
este creată pentru a organiza învăţământul în limba română. În acest sens, studenţi
de la Universitatea din Moscova, Secţia română, sunt trimişi prin localităţile
moldoveneşti pentru a studia din punct de vedere cultural şi politic starea
populaţiei. Editura gubernială, preciza ziarul „Plugarul Roşu”, „va tipări cărţi
pentru copii şi cărţi pentru cei mai în vârstă”. Sunt editate cărţi de citire, printre
care Cine a fost Lenin, Chestiunea noroadelor mici în Uniunea Sovietică şi Poveşti
moldoveneşti de Ion Creangă. Precizarea care atrage atenţia este referirea făcută la
lucrările mai sus menţionate, şi anume la alfabetul în care sunt tipărite cărţile.
Redactorii susţin că, din cauza faptului că dialectul moldovenesc este foarte sărac
în cuvinte, motiv pentru care se îngreunează „luminarea norodului moldovenesc,
s-a hotărât ca în şcoli, case şi aşezăminte de cultură moldovenească să se
întrebuinţeze limba românească, care este mai bogată în cuvinte”.
Un alt demers al noii secţii de învăţământ moldovenesc a fost înfiinţarea unei
trupe de teatru care susţinea spectacole în satele locuite compact de români. În
acest fel, se duce o campanie asiduă pentru identitatea moldovenească şi spiritul
sovietic, sub îndemnul „proletari din toate timpurile, uniţi-vă!”19
Tot în paginile „Plugarului Roşu” găsim şi un mesaj al secţiunii moldoveneşti
din cadrul direcţiei guberniale către învăţătorii moldoveni, prin care erau îndemnaţi
să lupte pentru cultura şi limba moldovenească. Se menţiona că „sub ocârmuirea
ţarismului lacom şi asupritor, norodul moldovenesc a trăit o perioadă de întuneric
şi de deznaţionalizare. Politica de rusificare dusă de ţarism a dat cele mai straşnice
roade de dărâmare şi distrugere a culturii moldoveneşti”. Toate acestea nu aveau
decât un singur scop, de a pune în practică planul prin care se urmărea crearea unei
noi Republici Moldoveneşti în cadrul Ucrainei Sovietice.
Iniţiativa privind înfiinţarea unei Republici Moldoveneşti în cadrul U.R.S.S.
avea drept scop provocarea României şi nu urmărea nicidecum acordarea de
drepturi naţionale românilor aflaţi în stânga Nistrului, după cum susţineau
autorităţile bolşevice. Pentru a regiza cât mai bine procesul privind înfiinţarea
Republicii Autonome Moldoveneşti, Comitetul Central al Ucrainei convoacă, la 8
octombrie 1924, o şedinţă plenară specială, unde pune pe agendă chestiunea
înfiinţării noii republici20. Aici a luat cuvântul Grigorii Ivanovici Borisov, cu nume
19
20

Ion I. Nistor, Istoria românilor din Transnistria, Galaţi, 1995, p. 52.
Ibidem, p. 54.
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conspirativ Starîi (Moşneagul), etnic rus, expulzat din Basarabia pentru agitaţie
bolşevică la atelierele muncitoreşti din Tighina, care a cerut înfiinţarea Republicii
Moldoveneşti în numele delegaţiilor prezente la Harkov. Încercând să arate că
autorităţile comuniste vin în sprijinul românilor din stânga Nistrului, dornici să-şi
construiască o ţară a lor în cadrul uniunii, Comitetul Central a luat, în aceeaşi zi,
hotărârea de a înfiinţa Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească.
Preşedintele Comitetului Central Moldovenesc a devenit Grigorii Borisov Starîi, iar
adjunct al preşedintelui a fost ales avocatul bulgar Alexandru Stoev. În discursul
său, Starîi a declarat în faţa delegaţiilor prezente la şedinţă: „Noi niciodată nu vom
uita de fraţii noştri care gem sub jugul boieresc”, iar în încheiere a rostit cuvintele:
„Trăiască Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, leagănul
României Sovietice”21.
Din lista membrilor guvernului autonom, doar doi erau români, unul bulgar,
restul ruşi. Faptul acesta trăda de la început intenţia sovietelor. Publicaţia britanică
„The Times” menţiona că sovietele, prin înfiinţarea Republicii Moldoveneşti, au
elaborat noi planuri pentru a semăna dezordine în Basarabia, iar ziarul finlandez „Usi
Suomi” scria că proclamarea acestei republici înseamnă, în fapt, un atac la adresa
României. De aceeaşi părere era şi istoricul Nicolae Pop, care afirma că noua
republică era „o pepinieră pentru creşterea unei generaţii de români comunişti, cu
scopul de a-i întrebuinţa la momentul oportun la comunizarea României”.
THE RUSSIFICATION OF BESSARABIA (1812–1945)
Abstract
A discussion is made of the Russification of Bessarabia after its annexation to
the Tsarist Empire on 16 May 1812. Administrative measures were taken to reduce
the autonomy of the province and to suppress it eventually in 1828. The education
system strived to familiarize the local population with the Russian language and
culture, while the Romanian language was slowly removed from schools. The Church
also played an important role in denationalizing the Bessarabian Romanians. A
number of Romanian churches were closed down, whereas the remaining ones
were forced to contribute to the Russification of the population. After the
reintegration of Bessarabia into Romania in 1918, the political and ideological
center of the Moldavia Question was relocated to Odessa, where the Soviets
implemented a new strategy. This later was to create a new Moldavian Republic in
Soviet Ukraine – a so-called “cradle of Soviet Romania” – with the purpose of
encouraging disorder in Bessarabia.
21
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GRECIA LUI IOANNIS METAXAS (1936–1941).
FUNDAMENTUL ŞI NATURA REGIMULUI DE LA 4 AUGUST*
RADU TUDORANCEA

Accederea la putere a lui Ioannis Metaxas (Ιωάννης Μεταξάς) a survenit în
condiţiile în care, la 13 aprilie 1936, fostul prim-ministru al Greciei, Konstantinos
Demergis (Κωνσταντίνος ∆εµερτζής), deceda. Regele George al II-lea al Greciei,
din dinastia de Glücksburg, care se afla, din octombrie 1935, din nou pe tronul
Greciei, avea să-l numească pe Ioannis Metaxas în fruntea guvernului. Merită a fi
amintit aici că suveranul elen fusese căsătorit, în perioada 1921–1935, cu
principesa Elisabeta a României, fiica regelui Ferdinand şi a reginei Maria.
În privinţa orientării politice a lui Ioannis Metaxas, acesta fusese dintotdeauna
un monarhist, fidel susţinător1 al regelui George al II-lea, aşa încât, în condiţiile
vitrege de după prima domnie a acestuia (1922–1923), când suveranul a fost nevoit
să plece din Grecia, Metaxas avea să părăsească, la rândul său, acea ţară.
Din primele zile ale regimului Metaxas, treptat, în condiţiile suspendării
lucrărilor parlamentare şi sub pretextul creşterii pericolului reprezentat de
ascensiunea comuniştilor, Metaxas a acaparat pârghiile puterii, dispunând reprimarea
manifestărilor sindicale şi arestarea celor răspunzători de tulburarea ordinii, un prim
episod în acest sens fiind reprezentat de reprimarea grevei generale din Salonic, de la
*

Lucrare realizată în cadrul proiectului de cercetare „Baze de date istorice. Proiectarea,
gestionarea şi analiza statistică a unei baze de date privind călătorii străini care au străbătut spaţiul
românesc în secolul al XIX-lea” (director dr. Irina Gavrilă), proiect finanţat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, contract nr. 847/2009.
1
Ofiţer de carieră şi monarhist convins, Metaxas îl susţinuse pe regele Constantin I,
opunându-se intrării Greciei în Primul Război Mondial. I. Metaxas avea să-l urmeze pe rege în exil
până în 1920. După căderea monarhiei în 1922, I. Metaxas a intrat în politică, fondând Partidul Libercugetătorilor (Kόµµα των Ελευθεροφρόνων), încă din 1922. Deşi monarhist, avea să servească şi
republica, ocupând fotoliul de ministru în 1928. După revenirea Greciei la monarhie, în 1935, ca
urmare a unei lovituri de stat militare, condusă de generalul Gheorghios Kondylis, regele George al
II-lea al Greciei, care a ocupat tronul după un plebiscit, avea să propulseze cariera politică a lui
Ioannis Metaxas, aceasta atingând apogeul. Pe fondul ascensiunii curentului comunist, regele George
al II-lea l-a numit pe Ioannis Metaxas (care deţinea deja portofoliul Apărării) în funcţia de primministru, la 13 aprilie 1936, numire care avea să fie confirmată de parlament. Tulburările şi presiunile
tot mai mari din Grecia aveau să-i ofere lui Metaxas motivaţia pentru suspendarea parlamentului,
precum şi a unor articole din Constituţie.
„Revista istorică”, tom XX, 2009, nr. 3–4, p. 221–227
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9 mai 1936. Ulterior, în contextul derulării altor evenimente, precum incendierea
unui depozit militar din insula Leros, la 31 iulie (act atribuit comuniştilor), dar şi pe
fondul anunţării unei greve generale, ce ar fi trebuit să debuteze la 5 august 1936,
Metaxas convoca pe membrii cabinetului, comunicându-le decizia de a dizolva
parlamentul. Aşadar, unul din motivele principale invocate de Metaxas, care ar fi
justificat proclamarea dictaturii de la 4 august, era legat de necesitatea de a combate
într-un fel pericolul comunist, care pregătea „revoluţia socială”. Au existat, de
asemenea, elemente care au favorizat evoluţia către un asemenea regim. Putem
aminti aici susţinerea venită din partea suveranului, George al II-lea, faptul că, într-un
interval scurt de timp, de pe scena politică a Greciei au dispărut unele personalităţi
politice cheie, precum Eleftherios Venizelos, Panagis Tsaldaris (Παναγής Τσαλδάρης),
Alexandros Papanastasiou (Αλέξανδρος Παπαναστασίου), susţinerea armatei, precum
şi sprijinul venit din partea Marii Britanii, care exercita o influenţă semnificativă
asupra Casei regale şi care era interesată în existenţa unei Grecii liniştite, ferită de
agitaţii. De altfel, însuşi Metaxas mărturisea, în jurnalul său, că Grecia „în niciun caz
nu se poate afla într-un bloc opus celui în care se află Anglia”.
După instituirea stării de urgenţă şi suspendarea instituţiilor democratice2,
Metaxas a început transformarea Greciei, sprijinindu-se pe armată şi pe o poliţie
omniprezentă, având misiunea de a supraveghea şi de a exercita un control strict
asupra oricărui tip de acţiune orientată împotriva regimului. Regimul Metaxas avea
să interzică existenţa partidelor politice, organizaţiile sindicale, precum şi
desfăşurarea grevelor, introducând, în acelaşi timp, cenzura.
Noul regim, inaugurat de Metaxas la 4 august 1936, avea la bază două
dimensiuni fundamentale, anume anticomunismul şi antiparlamentarismul3. Comunismul
şi parlamentarismul reprezentau, potrivit regimului, o „infecţie care provoca suferinţă
poporului elen”, insistându-se pe falimentul sistemului reprezentativ, vinovat de a fi
redus poporul la egoism şi materialism. De altfel, Metaxas susţinuse, într-un discurs
din 20 mai 1938, că ideologia comunistă era „un fel de religie primitivă … care
vizează distrugerea a ceea ce există”4. Răspunsul regimului în faţa acestor „rele”
(comunismul şi parlamentarismul) a constat în iniţierea unui proces ce viza o
regenerare a civilizaţiei elene şi o întărire a unităţii naţionale. Noua civilizaţie la care
făcea referire regimul avea să capete notorietate, curând, prin sintagma „A Treia
Civilizaţie Elenă” (Tρίτος Eλληνικός Πολιτισµός), ce reprezenta, potrivit noilor
autorităţi elene, urmarea firească a epocii Greciei Antichităţii clasice şi a perioadei
2

Încă din prima zi, I. Metaxas a suspendat articolele 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20 şi 95 ale
Constituţiei, sub pretextul ameninţării reprezentate de ascensiunea comunistă. Apostolos Vacalopoulos,
Histoire de la Grèce moderne, Roanne, 1975, p. 259.
3
Pe larg, asupra trăsăturilor fundamentale ale regimului Metaxas, la Constantine Sarandis, The
Ideology and Character of the Metaxas Regime, în vol. The Metaxas Dictatorship: Aspects of Greece
1936–1940, ed. Robin Higham şi Thanos Veremis, Athens, 1993.
4
„Le Messager d’Athènes” , 20 mai 1938, Le discours du chef du gouvernement à Sparte.
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bizantine, coroborând trăsăturile amândurora şi conţinând inclusiv referiri la o „rasă
Greacă”, având rolul de „civiliza lumea”. Revenind la moştenirea Greciei clasice,
regimul Metaxas condamna democraţia ateniană, ale cărei hibe erau considerate
mediocritatea şi decadenţa, admiraţia şi elogiile regimului de la 4 august fiind
direcţionate către modelul reprezentat de Sparta antică, ale cărei trăsături erau
autodisciplina, obedienţa faţă de stat şi curajul, valori pe care regimul şi le dorea
preluate şi adaptate la Grecia contemporană5. Un pilon de referinţă în cadrul acestui
proces, ce viza naşterea şi dezvoltarea celei de-a Treia Civilizaţii, urma să fie
mobilizarea generală a naţiunii şi o întoarcere la „tradiţia greacă”, ce presupunea
inclusiv o respingere a influenţelor străine, oricare ar fi fost acestea.
O altă dimensiune a regimului Metaxas era reprezentată de susţinerea,
aproape cu exaltare, a unui mod de viaţă auster, ce presupunea un angajament
deplin şi necondiţionat, din partea fiecărui individ, faţă de naţiune, şi o completă
obedienţă faţă de stat, care oferea un gen de „libertate disciplinată” cetăţenilor săi.
Într-un asemenea sistem, munca, în sine, devenea o componentă indispensabilă,
nefiind loc pentru oameni leneşi, întrucât „motto-ul nostru este ordine, disciplină şi
muncă”. În acelaşi timp, statul era considerat un „organism viu”, în interiorul
căruia orice tip de conflict urma să fie eliminat, indivizii urmând să-şi subordoneze
interesele binelui colectiv naţional6. În plan social, aprecierea deosebită a lui
Metaxas era direcţionată către straturile de jos ale societăţii, în mod special către
fermieri şi muncitori, categorii pe care Metaxas le numea „piloni ai societăţii”. De
altfel, aprecierile sale la adresa fermierilor aveau la origine convingerea că
respectiva categorie reprezenta un element rămas încă pur al rasei elene, veritabil
gardian al tradiţiilor naţionale, ferit de influenţele nefaste, existente în mediul
urban. Pentru protejarea acestor categorii, Metaxas avea să adopte unele măsuri
precum legea privind moratoriul asupra datoriilor fermierilor (1937)7, acordarea de
titluri de proprietate pentru loturile ce fuseseră atribuite refugiaţilor (1939) şi legea
privind abolirea impozitării producţiei de ulei de măsline (1938). Cât priveşte
situaţia lucrătorilor industriali, regimul Metaxas a adoptat măsuri precum
introducerea contractelor colective de muncă (1937), legea privind fixarea zilei de
muncă de 8 ore (1937) sau măsurile privind stabilirea salariilor minime.
Totuşi, toate aşteptările regimului şi implicit ale lui Metaxas erau direcţionate
către tineretul elen, mai precis către EON (Εθνική Οργάνωση Νεολαίας),
Organizaţia Naţională a Tineretului. Această organizaţie era rezultatul eforturilor
de a crea o forţă devotată regimului, elaborată plecând de la valorile şi idealurile pe
care Metaxas le aştepta de la tineretul elen, anume patriotism, devotament,
5

Asupra sintagmei de „disciplină obligatorie” în anii regimului Metaxas v., bunăoară, lucrarea
lui Demetrios Caclamanos, Greece in Peace and War, London, 1942, p. 116–117.
6
Constantine Sarandis, op. cit., p. 150.
7
Apostolos Vacalopoulos, op. cit., p. 261. Aplicarea acestei legi a însemnat un sprijin substanţial
acordat unei categorii importante a populaţiei, micii proprietari agricoli.
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disciplină. Organizaţia fusese înfiinţată la câteva luni după debutul regimului de la
4 august, anume la 7 octombrie 1936, de către Alexandros Kanellopoulos, având
drept scop iniţial cultivarea solidarităţii în rândul membrilor săi, însă treptat, pe
măsură ce efectivele sale au crescut, regimul avea să le impună membrilor
organizaţiei o disciplină absolută, similară celei militare, precum şi un devotament
deplin faţă de principiile „Noului Stat”. Organizaţia era împărţită în două grupe de
vârstă, anume tinerii cu vârsta între 10 şi 13 ani şi cei cu vârsta între 14 şi 25 de
ani, toţi purtând uniforme albastre. Membrii EON urmau să reprezinte „un model
de onoare şi datorie” pentru restul naţiunii, Metaxas supraveghind personal
evoluţia organizaţiei. Astfel, începând din 1938, acesta avea să-şi asume şi
controlul Ministerului Educaţiei, sub autoritatea căruia se afla, teoretic, EON, aşa
încât, către sfârşitul anului 1939, organizaţia devenea obligatorie pentru tineret,
atingând un număr de 750 000 de membri şi înglobând şi alte entităţi, precum
Cercetaşii sau Batalioanele de Muncă8. Începând cu ultima parte a anului 1939,
până la moartea lui Metaxas, valorile asumate de EON includeau deja principalele
componente ale ideologiei regimului, aşa cum fusese schiţată ea până atunci,
anume: unitate, solidaritate, egalitate, muncă susţinută şi sacrificii pentru realizarea
celei de-a Treia Civilizaţii.
În privinţa raportării regimului faţă de religie, se poate afirma că aceasta era
recunoscută, însă i se rezerva un rol secundar în ansamblul valorilor regimului.
Totuşi, potrivit jurnalului său9, Metaxas susţinea că „Biserica Ortodoxă nu a fost
niciodată separată de naţiune” şi că EON era, în fond, o „Organizaţie Creştină”,
pentru care, însă, naţiunea era totdeauna pe primul loc. De altfel, ierarhia valorilor
EON conţinea pe prima treaptă regele şi patria, abia apoi urmând religia şi familia.
Potrivit regimului, familia era recunoscută ca o instituţie strâns legată de
existenţa societăţii greceşti, însă Metaxas aştepta de la părinţii eleni să fie oricând
gata „să-şi ofere cu mândrie copiii Patriei şi Societăţii”, întrucât „copiii nu sunt
piese de mobilier, ei aparţin Greciei”10.
Abordările în planul politicii externe a Greciei, în ciuda faptului că Metaxas
percepea Germania şi Italia drept aliaţi naturali, au continuat să plaseze securitatea
statului elen în strânsă legătură cu Marea Britanie, a cărei flotă rămânea o forţă
dominantă în estul Mediteranei. Mai mult decât atât, pe măsură ce Mussolini
enunţa şi susţinea politica italiană privind „Noua Romă”, iar expansionismul italian
în zonă devenea tot mai evident, interesele Greciei lui Metaxas privind controlul
asupra Mării Egee şi a Insulelor Dodecaneze erau implicit lezate, aşa încât se
8

Mario Cervi, The Hollow Legions. Mussolini’s Blunder in Greece, 1940–1941, New York,
1971, p. 1. Abia din momentul în care participarea a devenit obligatorie (1939), EON a căpătat
proporţii „de masă”, până atunci adeziunea fiind, mai degrabă, redusă.
9
În privinţa consideraţiilor lui Metaxas privind religia, v. Ioannis Metaxas, To prosopiko tou
imerologhio tou, vol. IV, Athena, 1960.
10
Constantine Sarandis, op. cit., p. 168–169.
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prefigura un viitor conflict. După începerea celui de-al Doilea Război Mondial şi
ca urmare a presiunilor venite din partea Marii Britanii, Grecia a semnat, în
octombrie 1939, un tratat comercial prin care erau restricţionate exporturile către
Germania, fapt ce avea să atragă o puternică reacţie la Berlin.
În privinţa naturii regimului de la 4 August, se poate afirma că a conţinut
unele elemente de natură fascistă, ce puteau fi întâlnite şi în alte regimuri totalitare
contemporane ale Europei. În primul rând trebuie menţionat aici naţionalismul
fervent (deşi, în fond, naţionalismul nu constituie o trăsătură propriu-zis fascistă, el
putând fi regăsit şi în cadrul unor regimuri democratice), identificarea naţiunii cu
statul şi implicit cu regimul, conceptul de „libertate disciplinată”, subordonarea faţă
de interesul colectiv, teoria ce descria societatea drept o „entitate vie”, principiul
solidarităţii sociale şi unităţii interne.
Au existat, desigur, puternicele campanii anticomuniste, polemica antiparlamentară,
crearea unui stat poliţienesc, cu un control strict asupra mijloacelor de comunicare. În
privinţa campaniilor anticomuniste, mai precis, în privinţa măsurilor de exilare a
comuniştilor în diferite insule, merită a fi subliniat totuşi că, de fapt, numărul
comuniştilor exilaţi era mai mic decât, bunăoară, cel înregistrat în timpul guvernelor
anterioare, cum a fost cazul guvernării lui Venizelos.
De asemenea, pot fi identificate similitudini privind existenţa unor organizaţii
paramilitare, având corespondent în Germania nazistă sau Italia fascistă. Este cazul
(pentru Grecia) Batalioanelor de Muncă şi Organizaţiei Naţionale a Tineretului.
Pot fi invocate, în egală măsură, un anumit nivel al cultului personalităţii, în
cadrul căruia Metaxas devenise „Primul Fermier”, „Primul Războinic”, „Marele
Guvernator” – „O Megalos Kivernitis”, unele referiri privind „rasa aleasă”, cu rol
civilizator, precum şi adoptarea salutului fascist şi a însemnelor specifice regimului,
semănând fasciilor italiene.
Cât priveşte ideologia, trebuie subliniat că regimul de la 4 august nu a
formulat o ideologie elaborată, cum era cazul celorlalte regimuri ale epocii.
Bunăoară, nu a existat ceva similar cu Doctrina Fascismului11, din Italia lui
Mussolini. Lipsindu-i un teoretician, Metaxas a fost cel care a furnizat, de-a lungul
anilor, prin declaraţii sau luări de poziţie, unele principii de bază, călăuzitoare, în
legătură cu direcţiile regimului. De altfel, în Grecia regimului Metaxas nu a fost
creat un partid oficial, care să servească drept vector de diseminare pentru o
ideologie, întrucât Organizaţia Naţională a Tineretului, formată în mare parte din
adolescenţi, nu poate fi considerată o astfel de entitate. Prin urmare, nici efectele nu
au fost cele scontate de liderii regimului, populaţia elenă rămânând detaşată sau
neangajată pe linia regimului sau, oricum, nu la nivelul aşteptat de autorităţile de la
Atena, lipsind, implicit, acel gen de manifestări publice de angajament sau
11
Benito Mussolini, The Doctrine of Fascism, în „The Living Age”, November 1933, p. 235–
244. Deşi lucrarea i-a fost atribuită oficial lui Mussolini, un rol deosebit în elaborarea acesteia i-a
aparţinut, de fapt, lui Giovanni Gentile.

226

Radu Tudorancea

6

susţinere necondiţionată, vecine cu isteria, specifice altor regimuri ale epocii. O
raliere a populaţiei în jurul regimului a avut loc, totuşi, în lunile ce au urmat
ultimatumului italian din 28 octombrie 1940, dar aceasta nu avea la bază niciun
considerent de ordin ideologic, reprezentând, pur şi simplu, expresia solidarităţii
naţiunii elene în faţa pericolului extern, pe care Metaxas a ales să îl înfrunte, aşa
încât, la momentul morţii sale, era deja un erou pentru cea mai mare parte dintre
conaţionalii săi.
Cultul personalităţii, deşi existent (imaginea lui Ioannis Metaxas fiind una
paternă şi binevoitoare), nu a atins niciodată nivelul celui specific Italiei lui
Mussolini, deşi Metaxas a adoptat titlul de Aρχηγός (Conducător), ce poate fi
oarecum asemănat cu cel deţinut de Mussolini, în Italia, de Il Duce.
Batalioanele de Muncă, echivalentul grecesc al Batalioanelor de Asalt din
Germania, aveau să fie curând dizolvate şi absorbite de EON.
În privinţa lui Metaxas, deşi acesta ajunsese să concentreze, la un moment dat, în
mâinile sale, pe lângă şefia Cabinetului, şi portofoliile a încă cinci ministere, anume
Ministerul Afacerilor Străine, Ministerul de Război, Ministerul Marinei, Ministerul
Aerului şi Ministerul Educaţiei, proclamându-se, în 1938, „Premier pe viaţă”, totuşi,
din punctul de vedere al puterii de decizie, în vreme ce, bunăoară, Mussolini se situa, în
Italia, deasupra regelui Victor Emanuel al III-lea, în Grecia, Metaxas depindea de
suveranul său, George al II-lea, în slujba căruia s-a aflat întotdeauna.
Nu lipsit de importanţă este faptul că, de-a lungul anilor regimului Metaxas,
nu a fost urmărită o politică expansionistă, nu au fost instituite programe antisemite
şi a fost menţinut un oarecare caracter nonviolent, lipsit de activitatea tribunalelor
militare şi de execuţii, fiind aleasă, de cele mai multe ori, varianta exilării pe
diferite insule, rezervată mai cu seamă comuniştilor.
Merită a fi menţionat de asemenea că Metaxas, cel care nu a adoptat obiceiul
de a purta uniforma, deşi era, la origine, un înalt ofiţer al armatei elene şi nu a fost
văzut niciodată răspunzând la salutul fascist, a intrat la un moment dat în conflict
cu unii reprezentanţi mult prea zeloşi ai regimului, precum Theodoros Skylakakis
(Θεόδωρος Σκυλακάκης), un fervent admirator al fascismului, al cărui fanatism
avea să-i atragă înlăturarea din guvern. Se poate afirma că unele trăsături ale
regimului, precum antiparlamentarismul, antiliberalismul, statul poliţienesc cu
metodele şi practicile sale specifice, care pot fi identificate la unele state fasciste
ale vremii, erau, de fapt, specifice regimurilor dictatoriale în general, în vreme ce
exaltarea trăsăturilor liderului carismatic era o trăsătură a regimurilor autoritare.
Aşadar, putem trage concluzia că regimul de la 4 august a fost mai degrabă unul de
natură hibridă, având unele trăsături fasciste, dar neajungând la stadiul în care să
poată fi considerat fascist în toată puterea cuvântului. El poate fi considerat mai
degrabă un regim de dictatură cu accente paternaliste aparţinând Noii Drepte, în
care elementele ce ţin de fascism, deşi existente, nu s-au dezvoltat suficient încât să
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se dovedească decisive. Interesante sunt, în acest sens, ultimele însemnări ale lui
Metaxas, care susţinea că, după 4 august 1936, „Grecia a devenit un stat totalitar,
anticomunist şi antiparlamentarist, având la baza sa pe muncitori şi pe fermieri, în
care nu a fost creat un partid de guvernare”.
IOANNIS METAXAS’ GREECE (1936–1941).
THE FUNDAMENT AND NATURE OF THE REGIME OF 4 AUGUST
Abstract
The circumstances of Ioannis Metaxas’ rise to power and the main directions
of the regime set up in Greece on 4 August 1936 have stirred up the interest of
historians, owing especially to the particular, distinctive character of Metaxas’
regime. The present paper makes an evaluation of the nature of the regime of
4 August 1936, pointing out to similarities and dissimilarities as compared to other
contemporary regimes. It is concluded that despite appearances, Metaxas’ regime
cannot be properly considered a fascist state, but more likely a dictatorship with
paternalist accents, in which several traits of the fascist state can nevertheless be seen.

228

Radu Tudorancea

8

HOLOCAUSTUL ÎN UNGARIA. STUDIU DE CAZ: UCRAINA
SUBCARPATICĂ ŞI GHETOUL DIN MUNKÁCS (I)
OTTMAR TRAŞCĂ

I. INTRODUCERE. OPERAŢIUNEA „MARGARETHE I” –
OCUPAREA MILITARĂ GERMANĂ A UNGARIEI

Anul 1943 a însemnat agravarea continuă a disensiunilor dintre cel de-al III-lea
Reich şi aliaţii/sateliţii săi din sud-estul Europei, Ungaria şi România. Politica
de „balansoar” promovată de guvernul Kállay Miklós, caracterizată prin
satisfacerea cerinţelor economice ale Germaniei, respectiv prin refuzul categoric
al asumării unor noi angajamente de natură politică şi militară în Balcani,
retragerea treptată a unităţilor maghiare aflate pe frontul de est, intensificarea
contactelor diplomatice în vederea ieşirii din război şi, nu în ultimul rând, refuzul
constant de a aplica soluţia finală împotriva populaţiei evreieşti de pe teritoriul
Ungariei au constituit factori ce au contribuit la tensionarea relaţiilor dintre Berlin
şi Budapesta1. Mai mult, înfrângerile suferite de Wehrmacht pe diferitele teatre de
operaţiuni şi îndeosebi ieşirea Italiei din război au accentuat la nivelul conducerii
germane temerea cu privire la posibilitatea ca în scurt timp Ungaria şi România să
urmeze exemplul Italiei2. Menţinerea Ungariei în sfera de influenţă a celui de-al
1

Pentru evoluţia relaţiilor dintre Germania şi Ungaria în anul 1943 v. Mario D. Fenyo, Hitler,
Horthy, and Hungary. German-Hungarian Relations, 1941–1944, New Haven-London, 1972, p. 131
şi urm.; Ránki György, 1944. Március 19. Magyarország német megszállása, Budapest, 1978, p. 7–47;
Magyar-brit titkos tárgyalások 1943-ban, ed. Juhász Gyula, Budapest, 1978; Idem, Magyarország
külpolitikája 1919–1945, ed. a 2-a rev., Budapest, 1988, p. 285–386; Czettler Antal, A mi kis élethalál
kérdéseink. A magyar külpolitika a hadba lépéstől a német megszállásig, Budapest, 2000, p. 319–405;
Ungváry Krisztián, A magyar honvédség a második világháborúban, Budapest, 2005, p. 229 şi urm.
2
„În ce priveşte posibilităţile de trădare la celelalte state satelite – nota în jurnalul său la
23 septembrie 1943 Goebbels – Horthy ar dori cu plăcere să treacă de partea cealaltă, dar Führer-ul a luat
deja măsurile necesare. De altfel, la prima menţionare a unei asemenea trădări el va deplasa la Viena două
divizii blindate; cred că asta îi va trezi la realitate pe maghiari. Kállay, prim-ministrul maghiar, este un
porc. Dar el nu se deconspiră, este prea precaut pentru a se descoperi. Prin urmare noi trebuie momentan
să facem o figură bună la un joc răuvoitor. Antonescu este un aliat de încredere, în măsura în care se poate
afirma aşa ceva despre un balcanic. Chiar şi el se află însă în mâna coruptului şi anglofilului Mihai
Antonescu, ce ar trece de partea cealaltă mai degrabă azi decât mâine.” Die Tagebücher von Joseph
Goebbels, Partea a II-a Diktate 1941–1945, vol. 9 Juli–September 1943, ed. Elke Fröhlich, München,
1993, p. 589; Walter Warlimont, Al treilea Reich. Comanda supremă. În inima Cartierului General al
Führer-ului 1939–1945, f.l., f.a., p. 417 şi în special partea a V-a, capitolul IV, nota 6.
„Revista istorică”, tom XX, 2009, nr. 3–4, p. 229–260
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III-lea Reich era de o importanţă primordială pentru conducerea germană,
deoarece, spre deosebire de Italia sau Finlanda, Ungaria ocupa o poziţie cheie în
angrenajul politic şi militar german3.
În consecinţă, în toamna anului 1943, pentru a preîntâmpina repetarea unor
evenimente nedorite şi neplăcute precum cele petrecute în Italia, Hitler şi Înaltul
Comandament al Wehrmacht-ului au luat decizia ocupării Ungariei. Astfel, în
perioada 30 septembrie 1943 – 27 februarie 1944, Înaltul Comandament al Armatei
de Uscat (Oberkommando des Heeres – OKH) a elaborat în colaborare cu Înaltul
Comandament al Wehrmacht-ului (Oberkommando der Wehrmacht – OKW)
planurile de ocupare militară a Ungariei şi de dezarmare a armatei maghiare4. În
cursul planificării acestor operaţiuni conducerea militară germană a ajuns la
concluzia că în viitorul apropiat Wehrmacht-ul nu avea să dispună de forţe
suficiente în vederea ocupării Ungariei, decât în cazul în care diviziile necesare
îndeplinirii acestui plan ar fi fost retrase de pe teatrul de operaţiuni din Rusia. Prin
urmare, contracararea unei eventuale desprinderi concomitente a Ungariei şi a
României din alianţa cu cel de-al III-lea Reich prin intermediul unor măsuri de
natură militară a părut la prima vedere imposibilă OKW şi OKH 5. În această
situaţie conducerea germană a dat dovadă de abilitate şi pragmatism, elaborând o
variantă care prevedea, iniţial, implicarea armatelor române şi slovace în
operaţiunile de ocupare militară a Ungariei. Conform acestui plan (codificat
„Unternehmen Margarethe I”) teritoriul maghiar urma să fie împărţit în trei zone
militare. Prima zonă cuprindea teritoriul aflat la vest de Tisa, inclusiv Budapesta,
unde ocupaţia militară avea să revină exclusiv trupelor germane. A doua zonă
militară cuprindea teritoriul situat la est (inclusiv Transilvania de Nord) şi sud de
Tisa, ocupaţia urmând să fie executată de unităţile armatei române. În fine, a treia
zonă – nordul Ungariei – avea să fie controlată de trupele germane, în colaborare
cu cele slovace. Implicarea forţelor militare ale României şi Slovaciei în cadrul
operaţiunii „Margarethe” prezenta o tentă politică evidentă, deoarece planurile
elaborate de OKW şi OKH stipulau că „românilor şi slovacilor le-au fost rezervate
sarcini care coincid cu principalele lor scopuri politice” 6. Planurile iniţiale au
suferit diverse modificări pe parcursul elaborării lor, în funcţie de schimbările
intervenite în evoluţia situaţiei politice şi militare, astfel că în februarie 1944
Berlinul a decis să renunţe la participarea trupelor române şi slovace, operaţiunea
„Margarethe” urmând să fie executată exclusiv de unităţi germane.
3

Walter Warlimont, op. cit., p. 434.
Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, ed. Percy Ernst Schramm, Hans-Adolf
Jacobsen, Andreas Hillgruber, Walther Hubatsch, vol. IV 1 Januar 1944 – 12 Mai 1945, Frankfurt am
Main, 1961, p. 189, 211; Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg im Breisgau (în continuare: B.M.F.), RW
4 (Oberkommando der Wehrmacht/Wehrmachtführungsstab)/584, 585, Chefsachen „Margarethe”.
5
Walter Warlimont, op. cit., p. 435.
6
Kriegstagebuch des Oberkommandos, ed. Percy Ernst Schramm, Hans-Adolf Jacobsen,
Andreas Hillgruber, Walther Hubatsch, vol. IV, p. 190, 211.
4
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Această decizie a fost urmarea memorandumului întocmit de Wilhelm Höttl,
conducătorul Südostreferat-ului din Amt VI (Auslandsdienst) din Reichssicherheitshauptamt
(RSHA) – sprijinit de Walter Schellenberg, şeful Amt VI7 –, memorandum prezentat
lui Hitler prin intermediul ambasadorului Walter Hewel. Plecând de la premisa că
implicarea trupelor române şi slovace în ocuparea militară a Ungariei nu numai că nu
ar fi avut ca rezultat asigurarea securităţii liniilor de comunicaţii germane, ci,
dimpotrivă, ar fi provocat pe teritoriul maghiar – îndeosebi în Transilvania – un
război de partizani cu efecte incalculabile asupra intereselor militare germane,
memorandumul propunea renunţarea la participarea trupelor române şi slovace în
cadrul operaţiunii „Margarethe I”. De asemenea memorandumul solicita ca
regentul Horthy Miklós să nu fie îndepărtat de la putere, ci să fie câştigat de partea
Germaniei pentru a se asigura astfel continuitatea din punct de vedere
constituţional, fără a se perturba ordinea internă a statului maghiar. Horthy urma
doar să fie obligat să înlocuiască guvernul Kállay Miklós cu un guvern de uniune al
cărui principal obiectiv era concentrarea tuturor forţelor politice, economice şi
militare în vederea continuării războiului alături de Reich8. Argumentele prezentate
în cadrul memorandumului l-au determinat pe Hitler să revizuiască planul iniţial şi
să opteze în favoarea soluţiei „evolutive” propusă de RSHA.
În paralel cu preparativele militare, Auswärtiges Amt l-a trimis la Budapesta pe
Edmund Veesenmayer, acesta primind misiunea de a se informa la faţa locului şi a
raporta cu privire la situaţia politică din Ungaria. Veesenmayer – care efectuase încă
din aprilie 1943 o primă vizită de informare în capitala Ungariei şi întocmise un raport
cuprinzător cu acel prilej cu privire la situaţia politică din Ungaria9 – s-a deplasat în
noiembrie 1943 la Budapesta, unde, pe durata şederii sale, a purtat numeroase
convorbiri cu reprezentanţii opoziţiei de extremă dreaptă, printre care liderii Partidului
Reînnoirii Maghiare (Magyar Megújulás Pártja) Imrédy Béla şi Rátz Jenő, generalul
progerman Ruszkay Jenő (agent german), respectiv politicienii Windischgrätz Lajos şi
Hubay Kálmán. În cadrul discuţiilor au fost abordate chestiuni precum participarea
Ungariei la războiul antisovietic, politica duplicitară a guvernului Kállay şi, nu în
ultimul rând, situaţia populaţiei evreieşti. După întoarcerea la Berlin, Veesenmayer a
redactat un amplu raport în 10 decembrie 194310 în care propunea îndepărtarea şi
înlocuirea „clicii de palat” cu un guvern progerman şi executarea operaţiunii de
ocupare militară a Ungariei în cooperare cu autorităţile maghiare. În finalul raportului
7

Walter Schellenberg, Aufzeichnungen des letzten Geheimdienstchefs unter Hitler, ed. Gita
Petersen, Gütersloh, 1981, p. 386.
8
Walter Hagen, Die geheime Front. Organisation, Personen und Aktionen des deutschen
Geheimdienstes, Linz-Wien, 1950, p. 345–346; Wilhelm Höttl, Einsatz für das Reich, Koblenz, 1997,
p. 245–246.
9
Ránki György, 1944. Március 19., p. 51.
10
A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944,
ed. Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Loránt, Juhász Gyula, Budapest, 1968, doc. nr. 561,
561–1, 561–2, 561–3, 561–4, p. 742–755.

Ottmar Traşcă

232

4

său Veesenmayer rezuma în felul următor propunerile sale cu privire la situaţia
existentă în Ungaria şi obiectivele pe care trebuia să le îndeplinească în această
privinţă conducerea politică şi militară germană:
„1. Evoluţiile din Ungaria au ajuns într-un stadiu ce necesită în mod stringent
o acţiune rapidă şi energică.
2. Întrucât soluţionarea chestiunii maghiare, dacă aceasta este cu adevărat
posibilă, nu poate fi realizată decât în colaborare cu regentul (Horthy – n.n.),
consider că din acest punct de vedere a sosit momentul să punem capăt aspiraţiilor
de independenţă ale Ungariei.
3. Ca zonă de comunicaţii şi instrument economic complementar adecvat,
mai ales din punct de vedere agrar, Ungaria poate şi trebuie să fie integrată în
economia de război a Reich-ului.
4. Politica şi propaganda guvernamentală prezentă au atins o formă ce ne
relevă provocarea continuă, camuflată, a Reich-ului. Dacă nu vom reacţiona într-o
manieră corespunzătoare, atunci aceasta va fi privită ca un semn de slăbiciune atât
de maghiari, cât şi de inamicii noştri şi ar influenţa ca atare inclusiv elementele
folositoare nouă.
5. Politica activă promovată de Reich – cu consecinţele sale corespunzătoare –
nu reprezintă niciun pericol pentru politica viitoare a Reich-ului, deoarece Ungaria se
află încă într-un stadiu incipient în cadrul procesului de formare ca naţiune şi acest
proces poate necesita decenii de acum încolo, până când Ungaria va atinge un
oarecare stadiu de maturitate în această privinţă.
6. Nu trebuie să ne temem de nicio influenţă negativă ce s-ar putea manifesta
la adresa statelor aliate cu noi, limitrofe Ungariei, deoarece pericolul bolşevic
planează mult prea ameninţător asupra întregului spaţiu sud-est european.
7. Din diferite motive consider că a sosit momentul să ne ocupăm în mod
fundamental de chestiunea evreiască. Soluţionarea chestiunii evreieşti este premisa
integrării Ungariei în lupta Reich-ului pentru apărarea şi existenţa sa (s.n.)”11.
Propunerile lui Veesenmayer erau susţinute inclusiv de Ministerul de
Externe, de Oberbefehlshaber Süd-Ost, feldmareşalul Maximilian Freiherr von
Weichs, dar şi de reprezentanţii RSHA precum Walter Schellenberg sau Wilhelm
Höttl. În consecinţă, planurile militare ce vizau ocuparea militară a Ungariei au fost
modificate în conformitate cu „soluţia evolutivă” propusă de Veesenmayer şi
RSHA. Astfel la 12 martie 1944 OKW a emis ordinul semnat de Adolf Hitler cu
privire la înfăptuirea operaţiunii „Margarethe I”12, iar în cadrul consfătuirilor din
11
12

Ibidem, doc. nr. 561–1, p. 750–751.
Ordinul prevedea următoarele:
„Führer-ul FHQ, la 12.3.1944
şi
Comandantul Suprem al Wehrmacht-ului 12. Exemplare
OKW/WFSt/Op. Nr. 77683/44 gKd. Chefs.
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15 şi, respectiv, 17 martie 1944, Hitler împreună cu colaboratorii săi apropiaţi –
Ribbentrop, Himmler, Veesenmayer, generalul-colonel Jodl şi alţii – au decis
combinarea ocupaţiei militare şi a „soluţiei evolutive”, urmând ca regentul Horthy
să fie convins să accepte decizia Berlinului în cadrul întâlnirii prevăzute pentru
data de 18 martie 194413. Aşa cum era de aşteptat întrevederea Hitler-Horthy ce a
avut loc la castelul Klessheim a avut o desfăşurare furtunoasă. Hitler a reproşat
atitudinea duplicitară a Ungariei şi a comunicat interlocutorului său într-o manieră
neechivocă faptul că în vederea preîntâmpinării ieşirii Ungariei din alianţa cu
Reich-ul se vede nevoit să „adopte măsuri corespunzătoare”. Horthy a reacţionat
vehement. A respins acuzele formulate de Hitler la adresa politicii maghiare şi a
părăsit sala. După masă, la rugămintea suitei sale, Horthy a acceptat să reia
convorbirile cu Hitler şi a încercat să-l convingă pe acesta din urmă să renunţe la
ocuparea militară a ţării, fără succes, însă. În urma ameninţărilor proferate de
Hitler, Horthy a cedat şi a acceptat înlocuirea guvernului Kállay, respectiv ocupaţia
militară germană14. După încheierea convorbirilor, Horthy a intenţionat să plece
I) Eu şi guvernul Reich-ului suntem de mult timp informaţi că guvernul maghiar Kállay a
pregătit trădarea Ungariei faţă de naţiunile europene aliate. Poporul maghiar, prieten, a fost adus în
această situaţie de evreimea ce stăpâneşte totul în Ungaria, respectiv de unele elemente reacţionare,
iudaizate ori corupte ale aristocraţiei maghiare. Dispunem de dovezi incontestabile că inclusiv câţiva
ofiţeri superiori ai Armatei maghiare sunt trădători. Trădarea urma să fie înfăptuită anul trecut,
concomitent cu trădarea italiană. Doar contramăsurile rapide şi energice ale Wehrmacht-ului
împotriva trupelor italiene-Badoglio au intimidat la vremea respectivă trădătorii maghiari. Şi în
prezent, ca şi în trecut, planul trădătorilor prevede abandonarea prietenilor şi aliaţilor şi, ulterior,
atacarea lor pe la spate.
Primele avertismente, pe care noi le-am adresat în mod repetat Ungariei, au rămas, din
nefericire, zadarnice. Mai mult, guvernul Kállay – în atitudinea sa dezonorantă şi în orbirea sa totală –
s-a implicat din ce în ce mai mult în trădare, încheind pregătirile în vederea realizării acesteia, pentru
a putea trece acum de partea inamicului.
În lupta existenţială împotriva bolşevismului şi a complicilor săi anglo-americani evoluţia
situaţiei din Ungaria reprezintă cel mai grav pericol pentru trupele combatante ale tuturor statelor
europene aliate, inclusiv pentru existenţa însăşi a naţiunii maghiare.
Nu sunt dispus să privesc dezvoltarea acestui plan până când, precum în cazul Italiei, suntem
surprinşi de trădarea înfăptuită; m-am decis să înlătur acum această clică trădătoare. Trupe germane
vor intra în Ungaria şi vor ocupa temporar ţara. Astfel se va deschide calea formării unui guvern
naţional maghiar ce reprezintă interesele reale ale maghiarimii, care, respectând obligaţiile de aliat şi
în spiritul vechii prietenii şi camaraderii de arme dintre popoarele german şi maghiar, va angaja toate
forţele în vederea victoriei finale a cauzei comune. […]
ss. Adolf Hitler”
B.M.F., RW 4/584, f. 13–18; V. şi Mario D. Fenyo, Hitler, Horthy, and Hungary, p. 160–161.
13
B.M.F., RW 4/33, Tagebuch des Generaloberstes Alfred Jodl, Chef des WFSt. des OKW,
Eintragung vom 17.03.1944; Mario D. Fenyo, Hitler, Horthy, and Hungary, p. 162–163; Ránki
György, 1944. Március 19., p. 112; Juhász Gyula, Magyarország külpolitikája, p. 393.
14
În şedinţa Consiliului de Coroană din 19 martie Horthy afirma că nu a fost în postura de a
opune rezistenţă în faţa ocupaţiei germane deoarece „Nu dispunem de forţele militare necesare. Dar
chiar dacă le-am fi avut, germanii ar fi distrus naţiunea maghiară şi ar fi luat în stăpânire Ungaria.
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imediat, dar, sub diverse pretexte, trenul său special a fost reţinut de autorităţile
germane astfel încât la sosirea sa în Budapesta în dimineaţa zilei de 19 martie 1944
ocupaţia militară germană era deja un fapt împlinit15. Deşi principalele probleme ce
au figurat pe agenda întâlnirii Hitler-Horthy au fost cele de natură politică şi
militară, există indicii care arată că în cadrul convorbirilor a fost abordată inclusiv
chestiunea evreiască. Potrivit stenogramei Consiliului de Coroană care a avut loc în
după-masa zilei de 19 martie 1944, în care Horthy a relatat desfăşurarea convorbirilor
de la Klessheim, printre acuzaţiile formulate de Hitler la adresa guvernului Kállay
Miklós s-a numărat inclusiv atitudinea tolerantă faţă de populaţia evreiască:
„Ungaria nu întreprinde nimic în chestiunea evreiască şi nu este dispusă să
lichideze numeroasa populaţie evreiască maghiară”. Sztójay Döme, ministrul
plenipotenţiar maghiar la Berlin, prezent de asemenea la şedinţă, a transmis
participanţilor inclusiv reproşurile formulate în aceeaşi privinţă de ministrul de
Externe Joachim von Ribbentrop, potrivit căruia „În ceea ce priveşte chestiunea
evreiască [în Ungaria – n.n.] nu s-a întâmplat nimic”16. Chiar dacă factorii
decizionali din Berlin erau profund nemulţumiţi de atitudinea tolerantă a
guvernului maghiar faţă de populaţia evreiască din Ungaria, totuşi această
nemulţumire nu a jucat practic niciun rol în decizia de ocupare militară a Ungariei.
Operaţiunea „Margarethe I” a vizat în primul rând obiective de natură politică,
militară şi economică, respectiv prevenirea ieşirii Ungariei din alianţa cu Reich-ul,
înlocuirea guvernului Kállay Miklós cu unul obedient, asigurarea securităţii liniilor
de comunicaţii germane pe teritoriul maghiar şi, nu în ultimul rând, concentrarea
potenţialului militar şi economic maghiar în vederea continuării războiului de
partea Germaniei. De altfel ordinele şi dispoziţiile emise de conducerea militară
Rezistenţa din partea noastră ar atrage după sine pătrunderea armatei române în Ungaria. Croaţii şi
slovacii ar proceda la fel.” Horthy Miklós titkos iratai, ed. Szinai Miklós, Szűcs László, ed. a 2-a,
Budapest, 1963, doc. nr. 81, p. 427 (Stenograma şedinţei Consiliului de Coroană din 19.03.1944);
Mai mult, se pare că principalul motiv care l-a determinat pe Horthy să nu demisioneze din funcţia de
regent – în semn de protest la adresa ocupaţiei germane – a fost ameninţarea proferată de Hitler,
potrivit căreia într-o asemenea ipostază „Ungaria urma să fie tratată ca un stat inamic, vor fi trimise
inclusiv trupele române, slovace şi croate, iar cele două arbitraje de la Viena urmau să fie anulate.
Aceste argumente au avut un efect demoralizant asupra lui Horthy.” Bánffy Miklós, Emlékeimből
(1932). Huszonöt év (1945), ed. a 2-a rev. şi adăug., Kolozsvár, 2001, p. 351; Allianz Hitler – Horthy –
Mussolini. Dokumente zur ungarischen Aussenpolitik (1933–1944), ed. Magda Ádám, Gyula Juhász,
Lajos Kerekes, Budapest, 1966, doc. nr. 125, p. 367 (Stenograma şedinţei Consiliului de Miniştri
maghiar din 19.03.1944); Horthy Miklós, Emlékirataim, Budapest, 1993, p. 281–285.
15
Pentru întâlnirea Hitler-Horthy din 18.03.1944 a se vedea îndeosebi Horthy Miklós titkos
iratai, ed. Szinai Miklós, Szűcs László, doc. nr. 81, p. 422–428 (Stenograma şedinţei Consiliului de
Coroană din 19.03.1944); Mario D. Fenyo, Hitler, Horthy, and Hungary, p. 163–167; Ránki György,
1944. Március 19., p. 116–124; Juhász Gyula, Magyarország külpolitikája, p. 395–396.
16
Horthy Miklós titkos iratai, ed. Szinai Miklós, Szűcs László, doc. nr. 81, p. 425, 428
(Stenograma şedinţei Consiliului de Coroană din 19.03.1944); Christian Gerlach, Götz Aly, Az utolsó
fejezet. Reálpolitika, ideológia és a magyar zsidók legyilkolása 1944/1945, Budapest, 2005, p. 104.
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germană în cursul elaborării planului „Margarethe I” nu amintesc nimic despre
măsurile ce urmau să fie adoptate împotriva evreilor din Ungaria17.
II. CONSTITUIREA GUVERNULUI SZTÓJAY DÖME ŞI CONSECINŢELE
SALE PENTRU EVREII DIN UNGARIA. MISIUNEA LUI ADOLF EICHMANN
LA BUDAPESTA

În 19 martie 1944, la scurt timp după ocuparea militară a Ungariei, guvernul
Kállay Miklós şi-a prezentat demisia18. Numirea noului guvern a întârziat însă din
cauza dezacordului existent între regentul Horthy Miklós şi ministrul plenipotenţiar
german Edmund Veesenmayer cu privire la persoana prim-ministrului. În timp ce
Veesenmayer ar fi dorit numirea în calitate de prim-ministru a liderului Partidului
Reînnoirii Maghiare, Imrédy Béla, Horthy a respins categoric această nominalizare –
sub pretextul originii evreieşti a celui nominalizat – optând în schimb pentru un
guvern de funcţionari format din reprezentanţii mai multor partide19. Refuzul lui
Horthy de a nominaliza persoanele agreate de conducerea Reich-ului a condus la
ameninţări cu represalii din partea lui Hitler şi la acutizarea crizei germanomaghiare. În cele din urmă, după mai multe zile de pertractări, s-a ajuns la o soluţie
de compromis, Horthy propunându-l prim-ministru pe Sztójay Döme care
îndeplinea din 1936 funcţia de ministru plenipotenţiar al Ungariei la Berlin şi care
beneficia de încrederea conducerii Reich-ului20. Noul guvern format la 23 martie
1944 reunea reprezentanţii de extremă dreaptă ai Partidului Vieţii Maghiare şi
Partidului Reînnoirii Maghiare. Componenţa guvernului era următoarea:
1) Prim-ministru şi ministru de Externe: Sztójay Döme;
2) Viceprim-ministru: Rátz Jenő;
3) Ministru de Interne: Jaross Andor;
4) Ministrul Industriei: Szász Lajos;
5) Ministrul Comerţului şi Transporturilor: Kunder Antal;
6) Ministru de Finanţe: Reményi-Schneller Lajos;
7) Ministrul Agriculturii şi Aprovizionării Publice: Jurcsek Béla;
8) Ministrul Justiţiei, Cultelor şi Educaţiei Naţionale;
9) Ministrul Apărării Naţionale: generalul-colonel Csatay Lajos21.
17

B.M.F., RW 4/584, 585, Chefsachen „Margarethe”; Christian Gerlach, Götz Aly, Az utolsó
fejezet, p. 104–105; Ungváry Krisztián, A magyar honvédség, p. 230.
18
Allianz Hitler – Horthy – Mussolini, ed. Magda Ádám, Gyula Juhász, Lajos Kerekes, doc.
nr. 125, p. 365–367.
19
A Wilhelmstrasse és Magyarország, ed. Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Loránt,
Juhász Gyula, doc. nr. 589, p. 786–787; doc. nr. 590, p. 787–788.
20
A magyar Quisling-kormány. Sztójay Döme és társai a népbiróság előtt, ed. Karsai László,
Molnár Judit, Budapest, 2004, p. 62–66.
21
Ránki György, 1944. Március 19., p. 136–139; Juhász Gyula, Magyarország külpolitikája, p. 404.
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Din guvern nu făceau parte reprezentanţii Crucilor cu Săgeţi şi membrii
Partidului Naţional Socialist din Ungaria, cu excepţia notabilă a secretarului de stat
din Ministerul de Interne, Baky László22.
Deşi alcătuirea guvernului Sztójay Döme nu a corespuns întru totul
aşteptărilor ministrului plenipotenţiar german Veesenmayer, acesta din urmă a
acceptat într-un final componenţa noului cabinet ca o soluţie de tranziţie. Mai mult,
formula guvernamentală convenită în 23 martie 1944 putea fi considerată drept un
succes pentru Berlin, întrucât prin preluarea unor miniştri ai guvernului Kállay
Miklós în noul executiv (Apărării, Finanţelor, Economiei) se menţinea aparenţa
continuităţii administrative, respectiv iluzia „respectării suveranităţii” Ungariei.
Cele mai importante schimbări au vizat, după cum era de aşteptat, Ministerul de
Interne. Sub mandatul noului ministru, Jaross Andor (Partidul Reînnoirii
Maghiare), au fost numiţi în calitate de secretari de stat Baky László, respectiv
antisemitul notoriu Endre László23, ambii urmând să îndeplinească roluri cheie în
coordonarea şi realizarea practică a exterminării evreilor maghiari. Potrivit
organigramei de funcţionare a Ministerului de Interne, Baky László răspundea de
departamentele VI (Poliţie), VIII (Poliţia judiciară), XVIII (mobilizarea naţională),
XX (Jandarmerie), XXI, în timp ce secretarului de stat Endre László îi erau
subordonate departamentele III (prefecturi şi comune), IV (oraşe) şi XXI (evidenţa
locativă). De asemenea, în cursul operaţiunilor de ghetoizare şi deportare a evreilor
din Ungaria, Baky a coordonat activitatea Poliţiei şi Jandarmeriei, Endre fiind
responsabil de adoptarea actelor normative şi cooperarea cu autorităţile civile24.
Ocuparea militară germană a Ungariei a reprezentat începutul sfârşitului
pentru numeroasa comunitate evreiască maghiară. Trecând în revistă cadrul istoric
ce a marcat evoluţia comunităţii evreieşti din Ungaria după 1867 până la sfârşitul
celui de-al Doilea Război Mondial, Randolph Braham caracterizează în mod
sugestiv Holocaustul evreilor maghiari drept unul al paradoxurilor25. Afirmaţia
reputatului istoric este cu atât mai justificată dacă analizăm contextul internaţional
în care survine ghetoizarea, deportarea şi exterminarea evreilor maghiari. În acest
sens este suficient să relevăm faptul că în anii premergători ocupaţiei germane,
îndeosebi în 1942, guvernul maghiar a depus eforturi considerabile în vederea
protejării cetăţenilor săi de naţionalitate evreiască, refuzând în mod constant să-i
22

V. mărturia lui Baky László în cadrul procesului său cu privire la contextul numirii sale ca
secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne în vol. Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László,
Molnár Judit, Budapest, 1994, p. 53, interogatoriul din 18 decembrie 1945.
23
Pentru contextul numirii lui Endre László în calitate de secretar de stat în cadrul Ministerului
de Interne v. Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás. A magyar zsidók gazdasági megsemmisitése,
Budapest, 2005, p. 106–107; Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, Molnár Judit, p. 40–41,
interogatoriul din 17 decembrie 1945.
24
Christian Gerlach, Götz Aly, Az utolsó fejezet, p. 106.
25
Randolph L. Braham, A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon, vol. I, ed. a 2-a
rev. şi adăug., Budapest, 1997, p. xxxi.
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predea Germaniei naziste26, într-o perioadă în care celelalte state aliate/satelite ale
celui de-al III-lea Reich (România, Croaţia sau Slovacia) se străduiau să
implementeze pas cu pas modelul nazist în „soluţionarea” chestiunii evreieşti.
Situaţia s-a modificat radical în urma ocupaţiei germane. Deşi în primăvara anului
1944 situaţia militară a Germaniei era catastrofală, iar state precum România şi
Slovacia renunţaseră la persecutarea populaţiei evreieşti, în Ungaria autorităţile
maghiare în colaborare cu cele germane au trecut cu frenezie la planificarea şi
anihilarea sistematică a comunităţii evreieşti. Mai mult, colaborarea „armonioasă”
germano-maghiară pe tărâmul implementării măsurilor antisemite a făcut posibilă
încheierea într-un timp record a ghetoizării şi deportării evreilor din Ungaria.
Spre deosebire de Reich şi de teritoriile aflate sub controlul/ocupaţia sa, unde
aplicarea „soluţiei finale” a necesitat ani, în Ungaria a fost nevoie doar de 112 zile.
Adoptarea actelor normative cu caracter antisemit şi ghetoizarea s-au realizat în
doar 56 de zile27. Deşi dispoziţia oficială a guvernului cu privire la ghetoizarea
evreilor a fost publicat doar pe 28 aprilie 194428, concentrarea evreilor maghiari în
ghetou a început practic pe 16 aprilie – după unele surse chiar pe 15 aprilie – şi s-a
încheiat în linii mari în următoarele şase săptămâni, cu excepţia capitalei Budapesta
şi a regiunii învecinate. Deportarea în masă a evreilor maghiari a debutat în 15 mai
1944 şi s-a încheiat, practic, în următoarele 56 de zile. „Eficienţa” mecanismului de
exterminare maghiaro-german a avut ca rezultat stabilirea unui adevărat „record” în
materie: potrivit estimărilor autorităţilor maghiare au fost deportaţi în trenurile
morţii un număr de 450 000 de evrei. 97% dintre cei deportaţi au ajuns la
Auschwitz-Birkenau, iar ¾ şi-au găsit aici sfârşitul29.
Concomitent cu intrarea trupelor germane, în Ungaria şi-a făcut apariţia un
mare număr de emisari ai celui de-al III-lea Reich. Printre aceştia se număra Adolf
Eichmann, sosit în Budapesta în fruntea unui comando special. Pentru prima dată
în cursul războiului, Obersturmbannführer-ul SS Adolf Eichmann, conducătorul
referatului IV-B4 (chestiuni evreieşti) din cadrul RSHA, urma să coordoneze la
faţa locului operaţiunile de „deiudaizare” dintr-un stat ocupat. Contextul în care
Eichmann urma să-şi desfăşoare „activitatea” în Ungaria era nefavorabil. În mărturia
sa, depusă în cadrul procesului intentat de autorităţile maghiare criminalilor de război
maghiari (procesul Baky-Endre-Jaross), ministrul plenipotenţiar german Edmund
26

Karsai László, A végzetes esztendő: 1942 a magyar diplomaták jelentésében, în „Hadtörténelmi
Közlemények”, 17, 2004, nr. 3, p. 859–884; Christopher R. Browning, The Final Solution and the German
Foreign Office. A Study of Referat D III of Abteilung Deutschland 1940–43, New York-London, 1978,
p. 127–133; Idem, Die Entfesselung der „Endlösung”. Nationalsozialistische Judenpolitik 1939–1942,
Berlin, 2003, p. 308–311.
27
Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 106.
28
Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetébez, vol. I
1944 március 19 – 1944 május 15. A német megszállástól a deportálás megkezdéséig, ed. Benoschofsky
Ilona, Karsai Elek, Budapest, 1958, doc. nr. 106/b, p. 241–244; doc. nr. 106/c, p. 244–248.
29
Ibidem.
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Veesenmayer a relevat dificultăţile întâmpinate de ocupanţi. Ungaria era un caz
atipic deoarece, deşi ocupată, nu era administrată de germani ca de exemplu Polonia
sau Franţa. În al doilea rând, autorităţile de ocupaţie germane din Ungaria nu au
dispus de instrumentele de putere necesare pentru a transpune în practică deportarea
evreilor întrucât, din cauza situaţiei grave existente pe fronturi, forţele de ocupaţie
germane nu au putut rămâne decât o scurtă perioadă pe teritoriul maghiar: „Ocupaţia
a durat doar puţin timp şi retragerea diviziilor a început la doar câteva zile după
intrarea în Ungaria. De asemenea, [deportarea evreilor – n.n.] ar fi fost o sarcină
poliţienească, nu militară, iar noi nu dispuneam decât de foarte puţine forţe
[poliţieneşti – n.n.]”30. Mai mult, timpul avut la dispoziţie de autorităţile germane în
vederea aplicării soluţiei finale în Ungaria era extrem de limitat – din cauza
apropierii rapide a frontului de est spre teritoriul maghiar – spre deosebire de statele
vest-europene sau balcanice ocupate de Germania în 1940–1941. De asemenea,
sarcina forurilor decizionale germane era îngreunată considerabil inclusiv de
mărimea comunităţii evreieşti din Ungaria, precum şi de teritoriul extins pe care era
răspândită (aproximativ 170 000 km2). Spre exemplificare, vom menţiona faptul că
doar în Budapesta trăia un număr de evrei egal cu cel existent, laolaltă, pe teritoriul
Olandei, Belgiei, Luxemburgului, Danemarcei, Norvegiei, Serbiei şi Croaţiei31. În
consecinţă, deportarea evreilor din Ungaria părea la prima vedere – în lipsa
aparatului administrativ, a forţelor militare şi poliţieneşti şi a timpului necesar – o
sarcină aproape imposibil de realizat. În această conjunctură complexă RSHA a decis
să încredinţeze coordonarea şi realizarea operaţiunii de deportare a evreilor maghiari
„expertului” numărul 1, Obersturmbannführer-ul SS Adolf Eichmann32.
Misiunea primită l-a luat oarecum prin surprindere pe Eichmann. Întrucât
aplicarea soluţiei finale în teritoriile controlate/ocupate de Reich se apropia de
sfârşit, Eichmann şi principalii săi colaboratori fuseseră trimişi la începutul anului
1944 într-o localitate situată la aproximativ 80 km de Berlin pentru a coordona
construirea unui sat de barăci, ce urma să servească drept sediu provizoriu al
RSHA. Aici a primit în jurul datei de 10 martie 1944 vizita şefului Amt IV din
RSHA, Gruppenführer-ul SS Heinrich Müller, care i-a comunicat faptul că, pe baza
ordinului Reichsführer-ului SS Heinrich Himmler, urma să se deplaseze în Ungaria
în calitate de „referent pentru chestiunile evreieşti” al conducătorului Poliţiei de
Siguranţă şi al SD, Standartenführer-ul SS dr. Hans Geschke33. Potrivit afirmaţiilor
lui Gideon Hausner, procuror şef în procesul Eichmann din Ierusalim, Himmler a
30

Az Endre-Baky-Jaross per, ed. Karsai László, Molnár Judit, p. 195, interogatoriul din
17 decembrie 1945; mărturia lui Edmund Veesenmayer din 21.12.1945.
31
Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 108.
32
Pentru activitatea lui Adolf Eichmann în Ungaria v. îndeosebi Yaacov Lozowick, Hitler’s
Bureaucrats. The Nazi Security Police and the Banality of Evil, London-New York, 2000, p. 238–
267; David Cesarani, Eichmann. Élete és búnei, Debrecen, 2005, p. 167–206.
33
Adolf Eichmann, Tárgyalástól itéletig. Feljegyzések a börtönből, Budapest, 2000, p. 209;
David Cesarani, Eichmann, p. 168.
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fost cel care a insistat ca în Ungaria să fie trimis însuşi „maestrul”34. Eichmann a
relatat că ordinul primit de la Himmler prevedea „filtrarea teritoriului ţării din
direcţia est-vest şi deportarea într-un interval de timp cât de scurt posibil a fiecărui
evreu la Auschwitz”35. Obiectivele urmărite de nazişti în Ungaria erau, aşadar,
similare cu cele de pe teritoriul altor state: deportarea totală a evreilor maghiari. Cu
toate acestea, din experienţele acumulate în prealabil, autorităţile germane erau
conştiente de faptul că atingerea acestui obiectiv în condiţiile date era practic
imposibilă şi că, la rigoare, vor fi nevoite să se mulţumească cu mult mai puţin. În
plus, aşa cum am arătat anterior, inclusiv contextul în care autorităţile germane
urmau să realizeze deportarea evreilor maghiari era nefavorabil. În consecinţă, în
viziunea lui Adolf Hitler, Heinrich Himmler şi Ernst Kaltenbrunner – principalii
artizani ai Endlösung-ului maghiar – trimiterea lui Adolf Eichmann avea menirea de
a compensa dificultăţile existente în Ungaria, atuul principal fiind reprezentat de
„experienţa” acumulată de acesta în cursul activităţii anterioare. În plus, prezenţa lui
Eichmann în Ungaria se explică şi printr-un alt factor, respectiv teama resimţită de
cercurile decizionale germane cu privire la posibilitatea izbucnirii unei revolte
evreieşti asemănătoare celei din ghetoul din Varşovia, ceea ce ar fi putut periclita
liniile de comunicaţii germane spre frontul de est. Conjunctura nefavorabilă şi
dificultatea sarcinii încredinţate nu l-au dezarmat pe Eichmann, dimpotrivă.
Eichmann dorea nu numai să-şi îndeplinească sarcina, ci, potrivit mărturiei lui Dieter
Wisliceny36, el intenţiona chiar să doboare „recordul” deţinut de SS la acea dată în
privinţa deportărilor de evrei. Acest record este legat de numele Sturmbannführer-ului
SS Hermann Höfle, care în perioada 22 iulie – 12 septembrie 1942 a organizat
deportarea unui număr de 275 000 de evrei din ghetoul Varşovia în lagărul de
exterminare Treblinka37.
34

Gideon Hausner, Itélet Jeruzsálemben, Budapest, 1984, p. 198.
Ibidem; Yaacov Lozowick, Hitler’s Bureaucrats, p. 242–243; Stark Tamás, Magyarország
második világháborus embervesztesége, Budapest, 1989, p. 32; În 1957, Eichmann – aflat la acea dată în
Argentina – a oferit următoarea versiune cu privire la misiunea primită în Ungaria: „Acum, după atâţia
ani petrecuţi în spatele biroului, păşeam pe terenul real al câmpului de luptă. Aşa cum a formulat Müller
m-au trimis pe mine personal, adică «maestrul», pentru a fi siguri că evreii nu se vor revolta aşa cum au
procedat în ghetoul din Varşovia. Întrucât ei au trimis «maestrul», eu am vrut, în orice condiţii, să
acţionez ca un maestru. Am vrut să demonstrez cât de bine poate fi îndeplinită o sarcină dacă cel care
comandă se implică 100%. Deportând evreii prin intermediul unei operaţiuni strălucite voiam să ofer un
exemplu pentru acţiunile ce urmau să aibă loc în viitor. […] Himmler mi-a comunicat faptul că doreşte o
filtrare extrem de temeinică a Ungariei, înainte ca evreii să-şi dea seama de planurile noastre şi să
organizeze o mişcare de partizani. Din acest motiv m-a ales pe mine, personal, lider al acţiunii noastre în
Ungaria […] Principala mea sarcină în Ungaria a constat în deportarea de pe teritoriul ţării, în cel mai
scurt timp posibil, a tuturor evreilor.” Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 109.
36
Mărturia lui Dieter Wisliceny este citată în Lévai Jenő, The Hungarian Deportation in the
Light of the Eichmann Trial, în „Yad Vashem Studies”, 5, 1964, p. 84.
37
Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 110; Iidem, A magyar holokauszt sajátos
vonásai, în „História”, XXII, 2000, nr. 3, p. 26; Karsai László, A Holokauszt utolsó fejezete, în
„Beszélő”, X, 2005, nr. 10, p. 74.
35
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Adolf Eichmann a sosit în Budapesta la 21 martie 1944, stabilindu-şi cartierul
general în hotelul „Majestic”, situat pe muntele Sváb. Sondereinsatzkommando-ul
aflat sub conducerea lui Eichmann era format din aproximativ 150–200 de oameni
(incluzând personalul auxiliar şi trupa)38. Printre colaboratorii apropiaţi ai lui
Eichmann se numărau „experţi” cu vechi state de serviciu precum Hauptsturmführer-ul
SS Dieter Wisliceny, fost consilier pentru chestiunile evreieşti pe lângă Legaţia
germană din Bratislava, Hauptsturmführer-ul SS Franz Abromeit, care a activat în
1942 în aceeaşi calitate în cadrul Legaţiei germane din Zagreb, Hauptsturmführer-ul
SS Theodor Dannecker, care în perioada 1940–1942 a fost reprezentantul lui
Eichmann în Franţa şi comandant al lagărului Drancy, Obersturmbannführer-ul SS
Hermann Krumey, adjunctul lui Eichmann la Budapesta, Hauptsturmführer-ul SS
Siegfried Seidl, Hauptsturmführer-ul SS Franz Novak, responsabil pentru chestiunile
legate de transport, Hauptsturmführer-ul SS Otto Hunsche, expert juridic,
Hauptsturmführer-ul SS Wilhelm Schmidtsiefen, Obersturmführer-ul SS Ernst
Girczik, Untersturmführer-ul SS Richard Hartenberger, Hauptscharführer-ul SS
Werner Lemke, expert în interogatorii, Oberscharführer-ul SS Eduard Neumann,
Oberscharführer-ul SS Leopold Richter, Oberscharführer-ul SS Wilhelm Vrtoch etc.39
Unitatea condusă de Eichmann era unul dintre cele 9 Einsatzkommando-uri aflate în
subordinea Standartenführer-ului SS Hans Geschke ce au acţionat în Ungaria, celelalte 8
desfăşurându-şi activitatea la Budapesta (Obersturmbannführer-ul SS Alfred Trenker),
Miskolc (Obersturmbannführer-ul SS Reiner Gottstein), Cluj (Sturmbannführer-ul SS
Rudolf Oebsger-Roeder, 31 martie – 25 mai 1944) din iunie, Debrecen (Sturmbannführer-ul
SS Hans Bauer), Novi Sad, ulterior Szeged (Sturmbannführer-ul SS Adolf Blunck), Pécs
(Obersturmbannführer-ul SS Josef Auinger), Székesfehérvár (Sturmbannführer-ul SS
Franz Sprinz) şi, ulterior, Szombathely (Sturmbannführer-ul SS Friedrich Schallwig)40.
La scurt timp după instalarea sa în capitala Ungariei, Eichmann a trecut la
îndeplinirea sarcinii încredinţate. Chiar în ziua sosirii sale la Budapesta, Eichmann
împreună cu colaboratorii săi s-au întâlnit cu Ernst Kaltenbrunner, care le-a ţinut o
cuvântare şi le-a dorit succes în acţiunea de deportare a evreilor41. În zilele
următoare, Eichmann, conştient de faptul că fără colaborarea autorităţilor maghiare –
care dispuneau de forţele şi instrumentele administrative necesare desfăşurării
acţiunii – planul de deportare era sortit eşecului, a hotărât să ia legătura în cel mai
scurt timp posibil cu reprezentanţii guvernului maghiar. Astfel, prin intermediul lui
38

Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 108; Christian Gerlach şi Aly Götz (Az utolsó
fejezet, p. 115) indică un număr de 60–80 de oameni. Karsai László (Holokauszt, Budapest, 2001,
p. 240) arată că Sonderkommando-ul condus de Eichmann se cifra (incluzând trupă şi personal
auxiliar) la aproximativ 200–300 de oameni. În opinia noastră cifra este exagerată.
39
Szita Szabolcs, A Gestapo Magyarországon. A terror és a rablás történetéből, Budapest,
2002, p. 95; Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 110; Christian Gerlach, Götz Aly, Az utolsó
fejezet, p. 115.
40
Christian Gerlach, Götz Aly, Az utolsó fejezet, p. 115–116.
41
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Dieter Wisliceny, Eichmann a aflat de numirea lui Endre László în calitate de
secretar de stat în Ministerul de Interne şi a căutat să intre în contact nemijlocit cu
acesta. Întâlnirea Eichmann-Endre s-a desfăşurat la 29 martie 1944 într-un
restaurant din Budapesta42 şi a constituit pentru Eichmann un succes deplin.
Ulterior el a rememorat această întâlnire după cum urmează: „În cadrul unei
discuţii neprotocolare lângă o sticlă de vin maghiar i-am informat [pe interlocutorii
mei – n.n.] că Himmler a dat ordin Poliţiei germane şi că intenţionează să închidă
în ghetouri şi să deporteze la Auschwitz evreii maghiari”. Eichmann i-a comunicat,
de asemenea, lui Endre că: 1) germanii nu au nevoie de oameni în vârstă de peste
60 de ani şi inapţi pentru muncă; 2) evreii care urmau să fie deportaţi trebuiau să
primească hrană rece pentru două zile şi să fie trataţi corespunzător. Expunându-şi
planurile cu privire la deportarea evreilor din Ungaria, Eichmann – care se
aşteptase la rezistenţă din partea partenerilor maghiari – a fost plăcut surprins de
dorinţa de cooperare şi chiar entuziasmul manifestate în această privinţă de Endre.
Astfel că discuţia pe tema deportărilor a fost momentan sistată, iar cei prezenţi s-au
dedicat unei activităţi mult mai plăcute: degustarea vinurilor maghiare. În opinia lui
Eichmann, convorbirea din 29 martie a fost decisivă pentru „cooperarea”
maghiaro-germană şi „a pecetluit soarta evreilor din Ungaria” 43. În zilele următoare
au avut loc noi întâlniri Endre-Eichmann, iar relaţia personală dintre cei doi a
devenit în curând extrem de cordială. Eichmann a constatat destul de repede faptul
că Endre nu era un simplu lacheu al germanilor, ci, dimpotrivă, acesta era un
antisemit convins, dornic să profite de conjunctura favorabilă – reprezentată de
prezenţa autorităţilor şi trupelor germane pe teritoriul Ungariei – în vederea
aplicării soluţiei finale. Într-adevăr, în cadrul exterminării evreilor din Ungaria,
Endre şi Baky aveau să joace un rol cheie, fapt recunoscut inclusiv de Eichmann în
cadrul procesului său: „Dr. Endre a fost un om capabil, acestuia şi lui Baky i se
datorează faptul că Ungaria a fost singura ţară unde nu ne-am confruntat cu niciun
fel de dificultăţi majore, administrative sau de altă natură” 44. Rolul central al
secretarului de stat Endre în coordonarea chestiunilor evreieşti din Ungaria este
relevat atât de documentele oficiale ale vremii (rapoarte, cereri, memorii,
propuneri) înaintate de Consiliul Central Evreiesc Ministerului de Interne ori
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri şi care, invariabil, ajungeau pe biroul său de
42

Yaacov Lozowick (ibidem, p. 245) plasează prima întâlnire Eichmann-Endre pe data de
22 martie 1944, însă nu citează nicio sursă în sprijinul acestei afirmaţii.
43
Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 111; David Cesarani, Eichmann, p. 174.
44
Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 112; În legătură cu acest aspect Eichmann a
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lucru45, cât şi prin luările sale de poziţie ca de exemplu interviul apărut în presa
maghiară în 1 aprilie 194446. În plus, Endre coordona organele de siguranţă publică
implicate în deportări – chiar dacă acestea erau, formal, în subordinea lui Baky – şi
toate actele normative, respectiv măsurile ce vizau chestiunile evreieşti nu puteau fi
elaborate şi transpuse în practică fără aprobarea sa prealabilă47. În consecinţă,
optimismul afişat de Eichmann după prima întâlnire avută cu Endre era pe deplin
justificat. Eichmann era conştient că planurile sale de exterminare nu puteau fi aplicate
fără cooperarea partenerilor maghiari. Ori în cadrul întâlnirii din 29 martie obţinuse,
mult mai uşor decât se aşteptase, colaborarea personajelor cheie din administraţia
maghiară în acest scop. Este incontestabil faptul că, prin poziţiile deţinute în cadrul
Ministerului de Interne, precum şi prin entuziasmul manifestat în vederea
înfăptuirii planurilor germane, atât Endre, cât şi Baky au făcut posibilă deportarea
şi exterminarea într-un timp record a aproximativ 450 000 de evrei maghiari.
III. PRIMELE MĂSURI ANTISEMITE ADOPTATE DE GUVERNUL SZTÓJAY DÖME.
IMPLICAREA REPREZENTANŢILOR REICH-ULUI ÎN PERSECUTAREA EVREILOR
MAGHIARI

Aplicarea soluţiei finale în Ungaria a devenit actuală la scurt timp după
ocuparea militară a ţării. Astfel, în trenul special al lui Horthy Miklós care-l
readucea pe acesta în ţară în noaptea de 18/19 martie 1944, călătorea inclusiv noul
ministru plenipotenţiar german la Budapesta, Edmund Veesenmayer48. După vizita
de prezentare la regentul Horthy, Veesenmayer şi conducătorul RSHA, Ernst
Kaltenbrunner, s-au întreţinut cu Sztójay Döme – la acea dată încă ministru
plenipotenţiar la Berlin. Kaltenbrunner i-a comunicat că „partea germană aşteaptă
soluţionarea chestiunii evreieşti”, afirmaţie ce nu l-a surprins pe Sztójay întrucât
subiectul fusese abordat inclusiv în cadrul convorbirii Hitler-Horthy din castelul
Klessheim49. Ulterior, în cursul scurtei sale şederi în capitala Ungariei,
Kaltenbrunner a revenit asupra acestei chestiuni în cadrul convorbirilor purtate cu
Sztójay, fără a înainta propuneri sau cerinţe concrete în acest sens. El s-a limitat
doar să sublinieze necesitatea ca Ungaria să soluţioneze chestiunea evreiască după
45

Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 113.
Vádirat a nácizmus ellen, ed. Benoschofsky Ilona, Karsai Elek, vol. I, doc. nr. 39, p. 88–89.
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Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 113.
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exemplul oferit de statele vecine şi a atras atenţia că restabilirea suveranităţii
statului depindea în bună măsură de îndeplinirea acestei cerinţe50, Chiar dacă Ernst
Kaltenbrunner a utilizat o formulare cu caracter general, pentru Sztójay nu existau
dubii cu privire la obiectivele reale urmărite de germani în privinţa chestiunii
evreieşti, mai ales că în calitatea sa de ministru plenipotenţiar la Berlin înaintase în
repetate rânduri guvernului Kállay note ale guvernului Reich-ului referitoare la
această problemă. După numirea sa ca prim-ministru, chiar în cadrul primei şedinţe
a Consiliului de Miniştri din 21 martie 1944, Sztójay le-a adus la cunoştinţă
membrilor guvernului solicitările formulate de germani, anume: introducerea
obligativităţii purtării de către evrei a semnului distinctiv, excluderea din viaţa
economică şi politică, confiscarea averilor acestora şi internarea lor în ghetouri (în
oraşe), respectiv în lagăre de internare (în mediul rural)51. Se pare că, iniţial, erau
preconizate doar ghetoizarea şi purtarea stelei lui David, nu şi deportarea în
lagărele de exterminare. Cu toate acestea este greu de închipuit că Sztójay nu era
informat cu privire la scopul final urmărit de germani, mai cu seamă în urma
activităţii sale la Berlin. Cererile înaintate de germani au fost receptate pozitiv de
membrii guvernului maghiar. Aceştia erau, aproape fără excepţie, politicieni de
dreapta, antisemiţi, care susţineau măsuri precum internarea evreilor în ghetouri şi
lagăre, excluderea din viaţa publică şi confiscarea bunurilor deţinute de populaţia
evreiască. Mai mult, unii dintre ei erau dispuşi să meargă chiar mai departe şi să
supraliciteze cererile germane, ceea ce explică zelul colaboraţionist al guvernului
Sztójay în implementarea măsurilor antisemite. Pe de altă parte, acest din urmă
aspect a fost influenţat probabil şi de afirmaţiile reprezentanţilor Reich-ului din
Ungaria, care au condiţionat în repetate rânduri retragerea forţelor germane de pe
teritoriul Ungariei de soluţionarea definitivă a chestiunii evreieşti52. Prin urmare,
deşi stenograma Consiliului de Miniştri din 21 martie 1944 nu s-a păstrat, totuşi pe
baza indiciilor existente se poate afirma că în această şedinţă guvernul Sztójay şi-a
dat acordul formal în vederea adoptării măsurilor discriminatorii şi, îndeosebi, a
ghetoizării evreilor maghiari.
Urmările nu au întârziat să apară. La 29 martie 1944 era luată prima decizie
guvernamentală îndreptată împotriva evreilor cu privire la obligaţia acestora de a
notifica datele referitoare la aparatele telefonice aflate în proprietatea lor53. În
aceeaşi zi a avut loc Consiliul de Miniştri maghiar ce a marcat începutul adoptării
actelor normative cu caracter discriminatoriu. Prima şi cea mai importantă măsură
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aprobată de guvernul Sztójay a vizat obligativitatea purtării semnului distinctiv de
către evrei54. În expunerea de motive, Ministerul de Interne a susţinut că adoptarea
actului normativ era necesară pentru ca „evreii nesiguri din punct de vedere al
siguranţei naţionale şi ordinii publice să poată fi identificaţi în mod corespunzător.
Identificarea lor corespunzătoare înlesneşte de altfel în mare măsură controlul
activităţii şi comportamentului lor şi permite îndepărtarea lor de acele locuri unde
prezenţa lor ar putea periclita siguranţa naţională”. În consecinţă, decizia adoptată
de guvern prevedea că fiecare evreu care împlinise vârsta de 6 ani era obligat
începând cu data de 5 aprilie 1944 să poarte semnul distinctiv55. În aceeaşi şedinţă,
Consiliul de Miniştri a dezbătut şi adoptat şi alte decizii discriminatorii, printre
care amintim cele care prevedeau notificarea şi confiscarea autovehiculelor aflate
în proprietatea evreilor, interzicerea dreptului evreilor de a activa în serviciile
publice, de a ocupa funcţii publice, respectiv dreptul de a practica avocatura sau
dreptul de a face parte din asociaţiile artistice sau de presă 56.
Într-o declaraţie acordată de Endre László presei maghiare la sfârşitul lunii
martie 1944 – şi care, datorită importanţei sale, merită a fi citată in extenso –, acesta
a explicat că introducerea măsurilor discriminatorii fusese necesară deoarece „cele
precedente nu au oferit rezultatele scontate şi deoarece în anii trecuţi intelectualitatea
evreiască a obţinut supremaţia într-o manieră nestânjenită”. De asemenea Endre a
ţinut să accentueze că: 1) aceste acte normative reprezentau doar începutul măsurilor
îndreptate împotriva evreilor; 2) guvernul Sztójay era decis să soluţioneze definitiv
chestiunea evreiască; 3) măsurile adoptate nu se datorau noului context creat de
ocupaţia germană, ci voinţei guvernului maghiar de a soluţiona definitiv problema
evreiască; 4) antisemitismul maghiar avea o tradiţie îndelungată şi nu era o imitaţie a
celui german; 5) introducerea obligativităţii purtării semnului distinctiv nu însemna
înjosirea evreilor, ci autoapărarea maghiarilor. „[…] dispoziţiile de până acum ale
guvernului reprezintă doar începutul măsurilor ce vor conduce la soluţionarea
definitivă a chestiunii evreieşti în Ungaria. Guvernul este decis să soluţioneze această
chestiune pe baza unui plan unitar. Vremea căutărilor şi a jumătăţilor de măsură a
trecut. Este falsă şi tendenţioasă opinia potrivit căreia chestiunea evreiască ar fi
apărut recent în Ungaria, ca rezultat al situaţiei politice internaţionale.
Antisemitismul maghiar nu este o modă politică, nu este o imitare a curentelor şi
ideilor politice contemporane. Opinia publică maghiară solicită o soluţie
fundamentală în chestiunea evreiască de aproape un sfert de secol. Din punct de
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vedere al rasei maghiare, evreimea este nedorită, atât moral, cât şi spiritual. În
deplină cunoştinţă a acestei recunoaşteri se va identifica o soluţie prin care evreimea
va fi înlăturată în totalitate din viaţa maghiarimii. Noile dispoziţii nu sunt dictate de
ură sau cruzime şi scopul nu este înjosirea individului. Semnul distinctiv nu a fost
introdus cu gândul că acesta înseamnă în vreo privinţă umilire sau stigmatizare.
Semnul distinctiv reprezintă în primul rând un mijloc de autoapărare a maghiarimii,
întrucât evenimentele consumate în ultimele luni au demonstrat că intelectualitatea
evreiască – instigată într-o manieră incontrolabilă – a pregătit nimicirea cercurilor de
bună-credinţă ale maghiarimii”57.
Măsurile adoptate de guvernul Sztójay au fost primite cu satisfacţie de
reprezentaţii Reich-ului din Ungaria. În cadrul telegramei sale înaintate la 7 aprilie
1944 ministrului de Externe Joachim von Ribbentrop, Veesenmayer a elogiat
deciziile adoptate de factorii decizionali maghiari arătând că „noul guvern
demonstrează faptul că ia în serios soluţionarea chestiunii în conformitate cu
cerinţele noastre. Raportat la contextul existent aici putem afirma că această
evoluţie este surprinzător de rapidă”58. Într-o altă telegramă expediată de
Veesenmayer câteva zile mai târziu, acesta a ţinut să sublinieze încă o dată
eforturile guvernului maghiar în vederea soluţionării chestiunii evreieşti şi maniera
„activă” şi „neobişnuit de rapidă” în care acesta acţionează. Textele legilor şi
dispoziţiilor antisemite adoptate de guvernul Sztójay au fost examinate inclusiv de
„experţii” germani, care au constatat că unele prevederi erau chiar mai severe
comparativ cu legile germane, în schimb actele normative maghiare conţineau mai
multe situaţii de exceptare şi care ofereau numeroase portiţe de scăpare celor vizaţi.
Pentru a preveni creşterea cazurilor de exceptare a evreilor, Ribbentrop a cerut ca
aplicarea legislaţiei antisemite să fie observată şi controlată de autorităţile germane,
propunând ca departamentul care răspundea de chestiunile evreieşti din cadrul
Ministerului de Interne maghiar să fie coordonat de o persoană de încredere, eventual
de un funcţionar al SD59. Astfel se explică detaşarea Hauptsturmführer-ului SS Otto
Hunsche, în calitate de consilier, în cadrul Ministerului de Interne60. Într-adevăr,
legislaţia antisemită maghiară denotă o influenţă germană considerabilă, dar
prezintă inclusiv caracteristici maghiare, de la definirea juridică a termenului de
„evreu” până la categoriile de exceptare. Se pare că autorităţile maghiare nu au
legiferat numai după modelul oferit de legislaţia germană în domeniu, ci au încercat
să se inspire şi din legislaţia altor state aliate/satelite ale Reich-ului. Astfel, la dorinţa
expresă a secretarului de stat Endre László, în 24 martie Hauptsturmführer-ul SS Dieter
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Wisliceny a fost trimis la Bratislava pentru a „studia legislaţia antisemită slovacă şi a
revigora guvernul maghiar”61.
Autorităţile germane nu s-au limitat doar la activităţi de supervizare sau
consiliere a executivului maghiar în adoptarea legislaţiei antisemite, ci, începând
chiar din prima zi a ocupaţiei militare germane, s-au implicat activ în persecutarea
evreilor maghiari. Astfel, la scurt timp după intrarea trupelor germane în ţară, un
val de arestări s-a abătut asupra întregului teritoriu al Ungariei. SD şi Gestapo – în
colaborare cu Poliţia secretă maghiară condusă de Hain Péter – au arestat liderii
politici şi militari proeminenţi ai opoziţiei, personalităţi cu convingeri antinaziste,
dar mai ales evrei62. Arestările au fost efectuate pe baza unor liste întocmite în
prealabil fie de autorităţile maghiare, fie de SD, dar nu puţine au fost cazurile în
care s-a procedat în mod arbitrar. De exemplu, Standartenführer-ul SS Hans
Geschke, comandantul Sipo şi al SD în Ungaria, chestionat de Heinrich Himmler
chiar în cursul zilei de 19 martie 1944 cu privire la numărul evreilor arestaţi, în
dorinţa sa de a face pe plac superiorilor din Berlin, a identificat o soluţie inedită: a
selectat din cartea de telefon a Budapestei un număr de 200 de avocaţi şi medici cu
nume evreieşti şi a dispus arestarea acestora. Mai mult, în seara aceleiaşi zile,
mistificând în mod deliberat realitatea, Geschke a raportat cu mândrie
Reichsführer-ului SS Heinrich Himmler că reuşise să aresteze „2 000 de
funcţionari proeminenţi ai evreimii maghiare”63, cei arestaţi fiind internaţi în
lagărul din Kistarcsa64. Cele mai căutate elemente erau cele suspectate din punct de
vedere politic sau din alte motive, dar şi evreii înstăriţi au reprezentat o ţintă
predilectă65. Aceştia erau arestaţi îndeosebi de Poliţia secretă maghiară şi predaţi
ulterior autorităţilor germane spre a fi anchetaţi, torturaţi sau – în cazul evreilor
bogaţi – şantajaţi în vederea extorcării averilor lor. Astfel, în urma descinderilor,
raziilor, dar şi a denunţurilor66, numărul evreilor arestaţi a crescut rapid. Dacă la
27 martie 1944 Wehrmachtbefehlshaber Südost – comandantul Wehrmacht-ului din
Europa de Sud-Est – raporta arestarea unui număr de peste 3 000 de evrei (printre
care „mulţi industriaşi”)67, la 2 aprilie numărul celor arestaţi era 3 45168, la 18 aprilie –
7 28969, pentru a atinge la 25 aprilie cifra de 7 80970. Potrivit afirmaţiilor unor ofiţeri
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germani, şocul măsurilor antisemite şi teroarea instaurată de SD şi Gestapo în
Ungaria afectaseră într-o asemenea măsură moralul evreilor maghiari încât aceştia
abia mai îndrăzneau să iasă în stradă71. Trebuie spus că măsurile îndreptate împotriva
evreilor – mai ales a celor înstăriţi – nu au dăunat prestigiului ocupanţilor.
Dimpotrivă, ele au fost în multe cazuri bine primite de către o parte destul de
însemnată a populaţiei maghiare72. Deportarea şi confiscarea averilor celor deportaţi
a exercitat o influenţă stabilizatoare asupra societăţii maghiare şi pentru mulţi a
justificat continuarea alianţei cu cel de-al III-lea Reich. În plus, cu ajutorul averilor
evreieşti confiscate au fost acoperite într-o oarecare măsură sumele necesare
bugetului de stat şi, inclusiv, satisfacerii cererilor economice germane73.
Odată cu adoptarea măsurilor discriminatorii, introducerea obligativităţii
purtării semnului distinctiv şi perfectarea modalităţii de colaborare între autorităţile
germane şi maghiare se încheia în linii mari prima etapă a aplicării soluţiei finale în
Ungaria. Înainte însă de a se trece la următoarea etapă, cea a internării evreilor în
ghetouri şi lagăre, Adolf Eichmann şi colaboratorii săi au decis să intervină în
vederea calmării şi adormirii vigilenţei comunităţii evreieşti din Ungaria. Această
intervenţie era necesară pe de o parte pentru a contracara neliniştea, chiar panica,
ce pătrunsese în rândul evreilor în urma sosirii în ţară a comandoului Eichmann şi a
terorii instaurate de Gestapo, respectiv SD. Pe de altă parte, din pricina mărimii
comunităţii evreieşti din Ungaria, scopul final urmărit de autorităţile germane
trebuia să rămână secret în faţa evreilor cât mai mult timp cu putinţă, pentru a nu
oferi acestora posibilitatea organizării unei mişcări de rezistenţă împotriva
deportărilor, aşa cum se întâmplase în cazul ghetoului din Varşovia. În atingerea
acestor obiective Eichmann a recurs la o tactică abilă, alternând ameninţările cu
promisiunile şi asigurările liniştitoare. În fapt, aservirea, centralizarea şi
manipularea comunităţilor evreieşti reprezentau domeniile în care Eichmann şi
71
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colaboratorii săi „excelau”74, iar din acest punct de vedere cazul comunităţii
evreieşti din Ungaria nu avea să constituie o excepţie de la regulă.
În ziua următoare ocupării Ungariei, autorităţile maghiare au dat instrucţiuni
liderilor comunităţii evreieşti să intre în legătură cu germanii şi să se supună
dispoziţiilor venite din partea acestora. În aceeaşi zi, Obersturmbannführer-ul SS
Krumey şi Hauptsturmführer-ul SS Wisliceny şi-au făcut apariţia în sediul
comunităţii evreieşti din Budapesta pentru a emite primele dispoziţii. Pe un ton
curtenitor, dar energic, Krumey le-a transmis în esenţă celor prezenţi că: 1) începând
din acel moment toate chestiunile evreieşti ţineau de competenţa SS; 2) evreilor le
era strict interzis să-şi părăsească domiciliile; 3) organul de presă oficial al
comunităţii, precum şi celelalte publicaţii urmau să apară doar cu permisiunea
Gestapo; 4) evreii trebuiau să-şi constituie până a doua zi la prânz un consiliu
evreiesc. De asemenea Krumey şi Wisliceny au convocat pentru data de 21 martie,
orele 17, o şedinţă cu reprezentanţii tuturor instituţiilor evreieşti din Budapesta, au
oferit asigurări că nimeni nu avea să fie persecutat doar pentru faptul că era evreu şi
au cerut celor prezenţi să risipească temerile populaţiei evreieşti75. În cadrul adunării
desfăşurate în ziua următoare, la care au participat aproximativ 200 de lideri ai
comunităţii evreieşti, germanii au acceptat propunerile înaintate cu privire la
componenţa consiliului, iar Wisliceny a oferit din nou asigurări că soarta comunităţii
evreieşti nu era în pericol. A mai afirmat, de asemenea, că vor fi anumite restricţii
datorate condiţiilor de război, dar viaţa religioasă şi culturală a comunităţii evreieşti
putea să se desfăşoare în continuare, fără niciun fel de interdicţii76. Două zile mai
târziu a fost înfiinţat Consiliul Central al Evreilor din Ungaria, organ căruia îi erau
subordonate toate comunităţile evreieşti din ţară77. Pentru a risipi temerile şi a induce
populaţiei evreieşti un fals sentiment de siguranţă, Consiliul a fost nevoit să publice
în primul număr din 23 martie 1944 al organului de presă oficial al comunităţii
evreieşti – „A Magyar Zsidók lapja” (Foaia Evreilor Maghiari) – un apel intitulat
Apel către evreimea maghiară, care reitera în esenţă dispoziţiile emise, precum şi
asigurările oferite de autorităţile germane78.
În 28 martie, colaboratorii lui Eichmann au organizat singura întâlnire cu
liderii regionali ai comunităţilor evreieşti în vederea extinderii autorităţii Consiliului
Central al Evreilor din Ungaria asupra tuturor organizaţiilor şi comunităţilor
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evreieşti din ţară. Şi de această dată Hermann Krumey s-a străduit să menţină
calmul, reiterând asigurările oferite anterior cu privire la intenţiile germanilor79.
Participanţii la această discuţie au rămas cu sentimente contradictorii, unii
evaluând într-o manieră optimistă soarta viitoare a comunităţii evreieşti din
Ungaria, alţii, dimpotrivă, aşteptându-se la ce putea fi mai rău din partea
germanilor. Freudiger Fülöp, de exemplu, a declarat că „Nu cred că ne aşteaptă
soarta evreilor polonezi. Trebuie să renunţăm la avutul nostru, trebuie să ne
pregătim pentru multe suferinţe şi lipsuri, dar nu îmi fac griji pentru vieţile
noastre”80. De cealaltă parte, reprezentantul mişcării sioniste, dr. Kahán Niszon, a
caracterizat în termeni extrem de sumbri situaţia şi perspectivele evreilor din
Ungaria: „Soarta noastră nu este numai degradarea materială, nici măcar
înlănţuirea suferinţelor fizice şi sufleteşti, pierderea ultimelor fărâme ale demnităţii
noastre umane, ci anihilarea fizică sigură”81. Întrucât guvernul maghiar nu era în
măsură să ofere niciun fel de protecţie, majoritatea participanţilor la întâlnirea din
28 martie 1944 a decis ca liderii comunităţilor evreieşti să încerce să încheie
înţelegeri cu şefii comandourilor SS. În schimb alţii, în frunte cu reprezentantul
comunităţii evreieşti din Munkács, au propus ca evreii să opună rezistenţă paşnică,
propunere ce a fost însă respinsă ferm de majoritatea celor prezenţi82.
Trei zile mai târziu – 31 martie 1944 – a fost rândul lui Adolf Eichmann să
iasă în lumina reflectoarelor. El i-a convocat la cartierul său general din hotelul
Majestic pe membrii Consiliului Central al Evreilor din Ungaria, cărora le-a oferit
o reprezentaţie de „gală”, alternând în mod abil promisiunile şi asigurările cu
ameninţările. Eichmann a comunicat celor prezenţi că: 1) evreii trebuiau să poarte
semnul distinctiv, dar materialul şi banii necesari confecţionării acestora urmau să
fie procurate de Consiliu (Eichmann, fire practică, a oferit chiar sugestii concrete
cu privire la modalitatea obţinerii sumelor necesare!); 2) evreii erau obligaţi din
acel moment să lucreze în interesul economiei de război, dar în cazul în care îşi
îndeplineau sarcinile în mod corespunzător aveau să beneficieze de un tratament
corect din partea autorităţilor; 3) şi-a arătat interesul faţă de arta şi bibliotecile
ebraice, exprimând totodată dorinţa efectuării unei vizite în muzeul evreiesc; 4) a
oferit asigurări celor prezenţi că toate măsurile adoptate împotriva lor au un
caracter temporar, iar odată cu încheierea războiului situaţia va reveni la
normalitate. În cursul discuţiei, Eichmann nu a ezitat însă să recurgă la ameninţări
mai mult sau mai puţin voalate, afirmând că va lua măsuri drastice în cazul în care
avea să constate că evreii refuzau să coopereze cu autorităţile sau opuneau
rezistenţă: „El [Eichmann – n.n.] a declarat că nu este adeptul măsurilor de forţă şi
79
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doreşte ca lucrurile să evolueze fără acest element, deoarece la ei personalul este
scris cu P. Cu alte cuvinte, ei au nevoie de fiecare om şi prin urmare nu pot
întrebuinţa un mare număr de gărzi. Potrivit experienţei constatate până în prezent,
doar acolo unde evreii au trecut în rezistenţă s-au produs excese şi au avut loc
execuţii. Dacă aici s-ar întâmpla ca evreii să se alăture fie partizanilor ruteni, fie
bandelor lui Tito – aşa cum s-a întâmplat în Grecia –, atunci i-ar lichida fără milă,
deoarece este război şi în război nu se poate proceda altfel. Dacă însă evreimea va
înţelege că el nu doreşte nimic altceva de la ei în afară de menţinerea ordinii şi
disciplinei, respectiv prestarea muncilor repartizate, indiferent dacă este vorba de
industria pieii, exploatarea pădurilor ori activităţile casnice, atunci nu numai că ei
nu trebuie să se teamă de persecuţii, ci, dimpotrivă, el îi va proteja şi vor beneficia
de tratament şi salariu identic cu ceilalţi muncitori”. În final, Eichmann le-a cerut
celor prezenţi să transmită mai departe cele spuse şi a încheiat cu asigurarea că
totul se va termina cu bine dacă evreii vor respecta întocmai dispoziţiile
autorităţilor83. Reprezentanţii evreilor au respirat uşuraţi. În fond, oricât de
înfricoşătoare păreau ameninţările proferate de Eichmann, acesta nu a manifestat
comportamentul tipic unui călău. Dimpotrivă, aşa cum s-a putut constata anterior,
şi-a luat chiar angajamentul să protejeze evreii faţă de orice acte de forţă. Este
adevărat că în Polonia şi pe teritoriul altor state avuseseră loc excese, dar membrii
Consiliului explicau acestea prin rezistenţa opusă de evrei autorităţilor de ocupaţie
germane. Prin urmare cei prezenţi la întâlnire au crezut că în cazul respectării
dispoziţiilor emise de Eichmann şi colaboratorii acestuia vor putea evita
deportarea. În fapt, dacă luăm în considerare refuzul autorităţilor maghiare de a le
oferi protecţie, evreilor maghiari nu le rămânea altă opţiune decât colaborarea cu
germanii. În consecinţă, la scurt timp Consiliul a trimis o circulară liderilor
comunităţilor evreieşti din judeţe, cerându-le acestora să dea curs dispoziţiilor
emise de Budapesta84. Concomitent, Consiliul a adresat şi un manifest populaţiei
evreieşti în care aducea la cunoştinţă faptul că, în ce priveşte chestiunile evreieşti,
Consiliul era singurul organ abilitat să trateze cu autorităţile maghiare. Totodată,
manifestul cerea populaţiei evreieşti menţinerea disciplinei şi executarea strictă a
dispoziţiilor venite din partea Consiliului85. În ce-l priveşte pe Eichmann, acesta
83
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Manifestul din 6 aprilie 1944 avea următorul conţinut:
„Fraţilor! Autorităţile maghiare tratează exclusiv cu Consiliul Central şi comunică prin
intermediul Consiliului toate dispoziţiile referitoare la evreimea maghiară. Pentru executarea întocmai
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Fraţilor! Evreimea maghiară este datoare să execute cu propriile organe executive dispoziţiile
emise de autorităţi. Prin urmare Consiliul Central nu este o autoritate, ci doar un organ executiv al
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şi-a interpretat partitura într-o manieră atât de convingătoare încât a reuşit să
„hipnotizeze practic Consiliul Evreiesc şi – prin acesta – pe toţi evreii din
Ungaria”86. Eichmann reuşise să atingă un obiectiv ce părea la prima vedere
aproape imposibil de atins, respectiv manipularea comunităţii evreieşti din Ungaria
şi transformarea ei într-un instrument maleabil în mâna autorităţilor germane.
Atunci când liderii comunităţii evreieşti au realizat ce se întâmplă în realitate era
deja mult prea târziu, iar soarta evreilor maghiari era pecetluită. Nu întâmplător, la
câteva zile după întâlnirea avută cu membrii Consiliului în 31 martie 1944,
Eichmann îl trimitea la Viena pe „expertul” său în probleme de transport87,
Hauptsturmführer-ul SS Franz Novak, în vederea discutării detaliilor referitoare la
transportul evreilor maghiari la Auschwitz88. Cu aceasta prima etapă în aplicarea
soluţiei finale pe teritoriul Ungariei s-a încheiat şi s-au creat totodată premisele
trecerii la următoarea etapă, cea a ghetoizării evreilor.
IV. PREPARATIVELE EFECTUATE DE CĂTRE MINISTERUL DE INTERNE
MAGHIAR ŞI AUTORITĂŢILE GERMANE ÎN VEDEREA GHETOIZĂRII EVREILOR
DIN UNGARIA

La două zile după intrarea în vigoare a obligativităţii purtării semnului
distinctiv (5 aprilie 1944), mai precis în 7 aprilie, în sala de consiliu a Ministerului
de Interne s-a desfăşurat o consfătuire referitoare la chestiunea evreiască. La
consfătuire – care, datorită importanţei sale pentru soarta evreilor din Ungaria, a
fost caracterizată în mod sugestiv de unii istorici maghiari drept varianta maghiară
a conferinţei de la Wannsee89 – au participat cei doi secretari din cadrul
Ministerului de Interne Baky László şi Endre László, Adolf Eichmann şi un alt
ofiţer SS, ofiţeri de Poliţie şi Jandarmerie precum comandantul districtului
autorităţilor. Consiliul Central nu poate permite ca executarea dispoziţiilor primite să eşueze în urma
nesupunerii unor elemente şi prin aceasta asupra întregii comunităţi să se abată o nenorocire
nemaiîntâlnită până acum! La chemarea Consiliului Central, fiecare trebuie să se prezinte la locul
indicat şi la ora fixată. Consiliul Central a primit dreptul de a dispune, fără rezerve, de toate bunurile
materiale şi spirituale evreieşti, precum şi de toată forţa de muncă evreiască. Voi toţi, femei, fete,
bărbaţi şi tineri, deopotrivă, sunteţi executorii dispoziţiilor emise de Consiliul Central. Să luaţi aminte
că inclusiv cele mai drastice măsuri adoptate de Consiliul Central au la bază decizii oficiale şi că de
executarea întocmai a acestora depind atât viaţa fiecărui individ, cât şi viaţa întregii comunităţi.
Dumnezeu să ne ajute şi să ne dea forţa şi capacitatea necesare pentru a ne îndeplini datoria în mod
conştiincios”. Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 456; Raul Hilberg, Exterminarea
evreilor din Europa, vol. I, Bucureşti, 1997, p. 725.
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Jandarmeriei Kosice, colonelul Tölgyessy Győző, locotenent-colonelul de jandarmi
Ferenczy László, ofiţer de legătură între Ministerul de Interne şi Einsatzkommando-ul
Eichmann90, comisarii de Poliţie Thurzó György şi Meskó Zoltán, respectiv
consilierul ministerial Halász Géza. Subiectul principal abordat în cadrul
conferinţei l-a constituit internarea populaţiei evreieşti în ghetouri şi lagăre. Baky a
comunicat celor prezenţi că autorităţile maghiare în colaborare cu cele germane
urmau să demareze în viitorul apropiat operaţiunile de ghetoizare a evreilor,
începând cu districtul de Jandarmerie Kosice91, iar la sfârşitul conferinţei el a
prezentat şi distribuit inclusiv o dispoziţie confidenţială emisă în acest scop de
către Ministerul de Interne, respectiv dispoziţia nr. 6163/1944. BM. VII res., datată
7 aprilie 1944. Deşi, în mod formal, dispoziţia avea ca obiect „stabilirea
domiciliului evreilor”, în realitate ea se referea la internarea acestora în ghetouri şi
maniera în care operaţiunea urma să fie pusă în aplicare: „Guvernul regal maghiar
va curăţa în scurt timp ţara de evrei. Dispun efectuarea internării pe regiuni şi în
consecinţa acestei dispoziţii evreimea – fără deosebire de sex şi vârstă – trebuie să
fie transportată în lagărele de internare. În oraşe şi în comunele mai mari, ulterior,
o parte a evreimii va fi internată în clădirile evreieşti, respectiv ghetourile indicate
în acest scop de organele de ordine publică”. Adunarea şi internarea evreilor în
ghetouri urmau să fie efectuate de către Poliţie şi Jandarmerie pe districte de
Jandarmerie în ordinea următoare: VIII (Kassa-Kosice), IX (Kolozsvár-Cluj), X
(Marosvásárhely-Târgu Mureş), II (Székesfehérvár), III (Sopron-Komárom), IV
(Pécs), V (Debrecen), VI (Szeged), VII (Miskolc), I (Budapest). După încheierea
operaţiunii, autorităţile locale aveau să constituie comisii în vederea sigilării
locuinţelor evreieşti părăsite, precum şi preluării sumelor de bani şi a obiectelor din
metale preţioase92.
Înainte însă de a prezenta urmările conferinţei şi ale deciziei prezentate
anterior, credem că se cuvin câteva precizări cu privire la evenimentele care au
precedat şi au determinat întrunirea de la Ministerul de Interne, respectiv
elaborarea dispoziţiei 6163. Deşi documentul poartă data de 7 aprilie şi semnătura
secretarului de stat Baky, iar majoritatea lucrărilor de specialitate consacrate
Holocaustului din Ungaria consideră ziua de 7 aprilie 1944 drept dată a adoptării
90
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legătură în chestiunile evreieşti între Ministerul de Interne şi Einsatzkommando-ul condus de Adolf
Eichmann. V. în acest sens Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Budapest (în continuare:
ÁSZTLB), V–79348, Ferenczy László per, f. 128, interogatoriul lui Ferenczy László din 9 noiembrie 1945.
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deciziei şi emiterii dispoziţiei referitoare la ghetoizare, există totuşi indicii care
relevă faptul că documentul în cauză a fost redactat anterior. Examinând activitatea
lui Endre László, pe baza unor informaţii arhivistice inedite, istoricii maghiari
Kádár Gábor şi Vági Zoltán consideră că decizia de principiu referitoare la
ghetoizarea evreilor a fost luată în zilele de 29–31 martie, în urma întâlnirilor
Endre-Eichmann, iar cel târziu în 31 martie 1944 decizia a fost aprobată de către
ministrul de Interne Jaross Andor93. Ulterior, la 1 aprilie 1944, la Ministerul de
Interne a avut loc o întâlnire la care au participat Jaross, Baky şi Endre, în cadrul
căreia a fost abordată inclusiv chestiunea internării evreilor în lagăre şi ghetouri94.
Afirmaţia istoricilor maghiari citaţi anterior este confirmată de elaborarea în
aceeaşi zi a dispoziţiei nr. 6136/1944. BM. VII res. Această dispoziţie adresată
primarilor de oraşe şi comune a fost redactată de asemenea de Endre – dar semnată
de Baky şi datată 4 aprilie 1944 – şi solicita întocmirea până la data de 8 aprilie a
unor liste nominale cu evreii din localităţile respective, liste ce urmau să fie trimise
Ministerului de Interne95. Acesta este primul document oficial ce relevă intenţia
autorităţilor maghiare de internare în ghetouri şi lagăre a evreilor din Ungaria. Mai
mult, la 5 aprilie 1944, Ministerul de Interne a emis încă o dispoziţie cu semnătura
lui Baky, respectiv dispoziţia nr. 6137/1944. BM. VII res., care venea în
completarea dispoziţiei prezentate mai sus şi care credem că a fost, de asemenea,
elaborată anterior de către Endre. Acest document – adresat autorităţilor din Ucraina
Subcarpatică şi spre informare autorităţilor centrale ale Poliţiei, Jandarmeriei şi
Centrului de Apărare Naţională – prevedea trimiterea conducătorului (procurorul
Meggyessy Lajos) şi personalului departamentului de investigaţii judiciare al
Centrului de Apărare Naţională (Államvédelmi Központ) la faţa locului pentru a
verifica maniera de implementare a măsurilor îndreptate împotriva evreilor şi a
preîntâmpina jefuirea de către populaţia locală a locuinţelor şi bunurilor evreilor ce
urmau să fie ghetoizaţi. Se avea astfel în vedere prevenirea „acuzaţiilor şi
abuzurilor ce ar putea surveni ulterior în cadrul soluţionării chestiunii evreieşti”96.
Această dispoziţie poate fi considerată drept al doilea document oficial care relevă
intenţiile autorităţilor maghiare faţă de evrei şi, extrem de important, indică şi
prima zonă ce era vizată în vederea ghetoizării: Ucraina Subcarpatică. Dispoziţiile,
deşi elaborate de Endre, au fost semnate de Baky ca urmare a faptului că la acea
dată numirea lui Endre în calitate de secretar de stat în cadrul Ministerului de
Interne – acceptată în cadrul Consiliului de Miniştri din 29 martie 1944 – nu fusese
încă aprobată în mod formal de regentul Horthy Miklós. Până la învestirea sa
93
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oficială – survenită abia în 8 aprilie –, Endre nu a dispus de drept de semnătură,
astfel că dispoziţiile au fost emise sub semnătura lui Baky 97.
În paralel au trecut la acţiune inclusiv autorităţile germane. Astfel, la 1 aprilie
1944, comandantul Poliţiei de Siguranţă şi al SD Kosice s-a adresat comandantului
Jandarmeriei din aceeaşi localitate solicitând începerea transportării evreilor din
satele situate în Ucraina Subcarpatică în oraşele Munkács, Ungvár, Beregszász şi
Huszt98. Deşi pe baza documentaţiei existente nu se poate stabili cu certitudine dacă
această măsură a survenit în urma unui acord prealabil încheiat între Eichmann şi
Endre – fapt ce nu poate fi exclus, dar nici confirmat –, este cert că solicitarea
comandantului SS din Kosice nu putea fi rezultatul unei iniţiative personale şi că ea a
avut girul superiorilor săi, Eichmann şi Geschke. Cererea ofiţerului SS coroborată cu
prevederile dispoziţiilor amintite anterior au plasat evreii din Ucraina Subcarpatică
într-o situaţie fără ieşire. A doua zi, 2 aprilie 1944, comandantul districtului
VIII-Kosice al Jandarmeriei, colonelul de jandarmi Tölgyessy Győző, l-a informat pe
consilierul ministerial Halász Géza – ce îndeplinea la data respectivă funcţia de locţiitor
al Oficiului Guvernatorului Teritoriului Ucrainei Subcarpatice – cu privire la solicitarea
înaintată de autorităţile germane, adăugând că în vederea „strămutării evreilor” putea fi
luată în considerare inclusiv comuna Nagyszőllős. De asemenea, Tölgyessy a susţinut
necesitatea încheierii acţiunii de strămutare până în seara zilei de 6 aprilie, urmând ca
după acest termen evreii rămaşi să fie strămutaţi de către Jandarmerie. Halász a luat
imediat legătura cu colonelul Király Gyula din cadrul Ministerului de Interne şi a
transmis cererea. La scurt timp, în jurul orelor 12, Király i-a comunicat că „domnul
ministru de Interne a dispus ca solicitarea să fie îndeplinită”. Nu este exclus ca şi de
această dată aprobarea să fi venit din partea lui Endre, întrucât în ziua respectivă el era
97
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prezent în Minister99. În continuare, Halász a convocat o şedinţă – la care au participat
generalul-maior Álgya Papp Zoltán, maiorul Volant, locotenent-colonelul de jandarmi
Pálffy şi căpitanul de jandarmi Záhonyi –, în care s-a discutat „modalitatea”
implementării solicitării germane, Halász solicitând totodată generalului Álgya să pună
la dispoziţie în acest scop numărul de vagoane necesar100.
„Entuziasmul” manifestat de Halász Géza şi ceilalţi organizatori s-a mai
atenuat în cursul după-amiezii, când comandamentul Armatei I maghiare a
comunicat faptul că se opunea realizării planului preconizat întrucât „strămutarea
evreilor ar perturba în mod grav mobilizarea aflată în plină desfăşurare a Armatei,
mai cu seamă în localităţile aflate de-a lungul frontierei, iar în afară de aceasta
comandamentul Armatei, respectiv unităţile aflate în subordinea sa au nevoie de
fiecare loc de cazare disponibil în Munkács, astfel că evreii nu pot fi direcţionaţi spre
oraş”. Comandamentul Armatei I maghiare a solicitat ca acest răspuns să fie
comunicat comandantului SS, cu rugămintea ca acesta să ia contact în acest sens cu
ofiţerul de legătură german ataşat comandamentului Armatei I maghiare. În urma
acestei intervenţii, acţiunea a fost suspendată momentan, iar consilierul ministerial
Halász Géza s-a adresat din nou Ministerului de Interne în vederea clarificării
situaţiei101. Răspunsul a venit în dimineaţa zilei de 4 aprilie, după o serie de
consultări maghiaro-germane, şi a fost transmis de colonelul Király Gyula: „Potrivit
poziţiei adoptate de factorii responsabili germani din Budapesta, strămutarea evreilor
din zona de frontieră a Ucrainei Subcarpatice poate fi realizată doar cu acordul
comandamentului Armatei [I – n.n.], în timp ce strămutarea tuturor evreilor din
Ucraina Subcarpatică, deci o acţiune mai amplă, necesită acordul comandamentului
central german din Budapesta. Dispoziţia […] dată de domnul ministru de Interne la
2 aprilie se modifică în conformitate cu prezenta decizie”102. Răspunsul denotă faptul
că propunerea avansată de Eichmann cu privire la internarea tuturor evreilor din
Ucraina Subcarpatică fusese însuşită de Ministerul de Interne maghiar, sub rezerva
acceptării sale de către comandamentele militare maghiare şi germane.
În aceeaşi zi, 4 aprilie 1944, a fost elaborată dispoziţia confidenţială
nr. 6163/1944. BM. VII res. la care ne-am referit pe larg mai sus. Deşi Endre a fost
cel care a dat forma finală textului, conceptul i-a aparţinut lui Adolf Eichmann,
care l-a transmis lui Endre prin intermediul locotenent-colonelului de jandarmi
Ferenczy László, ofiţer de legătură între comandoul lui Eichmann şi Ministerul de
Interne maghiar103. În procesul care i-a fost intentat, Endre a mărturisit următoarele
99

Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 117.
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cu privire la rolul jucat de Eichmann în elaborarea dispoziţiei 6163: „Ferenczy mi-a
adus proiectul întocmit de germani, pe care eu mi l-am însuşit şi l-am înaintat
domnului secretar de stat Baky”104. Chiar dacă Endre a încercat în cadrul
procesului său să minimalizeze contribuţia sa la elaborarea dispoziţiei, transferând
responsabilitatea în întregime în seama lui Eichmann, în realitate acesta din urmă a
întocmit doar un concept, ce a fost modificat, completat de Endre şi ulterior
înaintat lui Baky spre avizare şi semnare. După aprobarea şi distribuirea dispoziţiei,
detaliile colaborării germano-maghiare au fost discutate de Ferenczy cu Eichmann
în hotelul Majestic. Ferenczy şi-a reamintit ulterior că Eichmann i-a comunicat cu
acel prilej momentul declanşării operaţiunii de ghetoizare şi i-a cerut să acţioneze
în conformitate cu prevederile dispoziţiei105. Preparativele în vederea începerii
operaţiunilor de internare a evreilor s-au intensificat în zilele următoare. După
emiterea dispoziţiei nr. 6137 din 5 aprilie la care ne-am referit deja anterior, în
7 aprilie a fost publicată o altă dispoziţie discriminatorie – nr. 1270/ME – în
„chestiunea restricţionării călătoriei evreilor”, aprobată în cadrul Consiliului de
Miniştri din 3 aprilie 1944106, care interzicea utilizarea de către evrei a maşinilor
personale şi a motocicletelor, iar călătoriile cu trenul erau permise doar cu acordul
scris al organelor de Poliţie şi Jandarmerie107. În acest fel, dispoziţia – emisă la
cererea expresă a lui Adolf Eichmann – avea menirea de a împiedica refugierea
populaţiei evreieşti din faţa iminentei ghetoizări. Între timp, Endre era angrenat
într-o activitate intensă. În zilele de 4–5 aprilie 1944 s-a întreţinut în repetate
rânduri cu ministrul de Interne Jaross Andor cu privire la chestiunea evreiască, iar
în seara zilei de 6 aprilie a luat cina în compania secretarului de stat Baky, a
Gruppenführer-ului SS Otto Winkelmann şi a ministrului plenipotenţiar german
Edmund Veesenmayer. Istoricii maghiari Kádár Gábor şi Vági Zoltán presupun că
în cursul acestei întrevederi Endre şi Baky au primit acceptul final din partea
autorităţilor germane în vederea declanşării campaniei de ghetoizare a evreilor108.
În consecinţă, putem afirma că reuniunea din 7 aprilie desfăşurată în clădirea
Ministerului de Interne maghiar a avut menirea de a prezenta participanţilor mecanismul
proiectat de tandemul Eichmann-Endre în vederea aplicării soluţiei finale în Ungaria şi
reprezintă în opinia istoricilor Kádár Gábor şi Vági Zoltán varianta maghiară a
asigurarea comunicării dintre Ministerul de Interne şi Comandamentul militar german, respectiv
transmiterea doleanţelor germanilor”, ÁSZTLB, V–79348, Ferenczy László per, f. 227–228, mărturia
generalului-colonel de jandarmi (în rezervă) Faraghó Gábor din 6 aprilie 1946.
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„conferinţei de la Wannsee”. În sprijinul acestei aserţiuni istoricii citaţi anterior invocă
faptul că: 1) în ambele cazuri deciziile de principiu nu au survenit în cadrul conferinţelor
respective; 2) conţinutul documentelor adoptate era ambiguu, fapt care nu a diminuat
eficacitatea măsurilor operative aplicate ulterior pe baza acestora; 3) nu întâmplător Adolf
Eichmann a fost cel care a pregătit în ambele cazuri planurile de eliminare a evreilor şi a
fost singura persoană care a participat la ambele conferinţe109. De asemenea, în legătură
cu această reuniune se cuvine a fi subliniat încă un aspect. Deşi ea fusese convocată
formal pentru discutarea măsurilor de internare a evreilor din Ucraina Subcarpatică, pe
baza surselor existente putem afirma că metodele aplicate în această regiune au fost
utilizate ulterior şi în celelalte provincii. Totodată, dispoziţia nr. 6163/1944 distribuită
participanţilor a indicat inclusiv ordinea în care ghetoizarea urma să fie aplicată, pe
districte ale Jandarmeriei, începând cu Kosice şi încheind cu Budapesta.
În ceea ce priveşte ordinea în care s-a procedat la internarea evreilor în
ghetouri şi lagăre, ea a fost convenită în urma întâlnirilor Eichmann-Endre. Deşi
iniţial Endre ar fi dorit începerea ghetoizării în Budapesta – pentru a „decapita”
dintr-o lovitură evreimea –, Eichmann a susţinut o altă opinie, solicitând în primul
rând internarea evreilor din teritoriile vizate de înaintarea Armatei Roşii (Ucraina
Subcarpatică, Transilvania de Nord), urmată de internarea evreilor din Ungaria
trianonică şi abia în ultimă instanţă a evreilor din Budapesta. Ordinea propusă de
Eichmann prezenta din punct de vedere al organizatorilor operaţiunilor de
ghetoizare şi deportare câteva avantaje evidente. În Ucraina Subcarpatică şi
Transilvania de Nord – regiuni situate în apropierea frontului de est – ghetoizarea
putea fi justificată prin argumente de natură militară. În al doilea rând, Eichmann
spera că începând operaţiunile de internare a evreilor în aceste teritorii va obţine
mai uşor colaborarea autorităţilor maghiare, întrucât Ucraina Subcarpatică şi
Transilvania de Nord fuseseră alipite Ungariei abia în cursul anilor 1939–1940, iar
evreii locali erau consideraţi drept „mai puţin leali faţă de statul maghiar decât
coreligionarii lor din Ungaria trianonică şi, mai ales, din Budapesta”110. În al treilea
rând, acţiunea concentrică – de la periferie spre centru – propusă de Eichmann
permitea autorităţilor maghiare şi germane să inducă în eroare evreii, până în
ultimul moment, cu privire la scopul real urmărit şi, astfel, să prevină iniţierea unei
mişcări de rezistenţă din partea acestora. Iar planul conceput de Eichmann a
funcţionat. Astfel, în timp ce populaţia evreiască din Ucraina Subcarpatică şi
Transilvania de Nord era deportată, evreii din Ungaria trianonică au primit
asigurări că măsurile radicale adoptate de guvernul maghiar nu erau îndreptate
împotriva lor, ci vizau doar evreii neasimilaţi din teritoriile estice111. Nu în ultimul
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rând, evreii scăpaţi din acţiunea concentrică aveau să se refugieze, după toate
probabilităţile, în capitală, iar aici puteau să fie capturaţi cu uşurinţă în cadrul
ultimei faze a ghetoizării ce viza comunitatea evreiască din Budapesta112. Endre s-a
declarat în cele din urmă de acord cu varianta operaţională propusă de
Eichmann113, iar operaţiunea de strângere a evreilor şi internare în ghetouri s-a
desfăşurat în conformitate cu planul convenit de tandemul Endre-Eichmann,
începând cu Ucraina Subcarpatică.
După adoptarea deciziei referitoare la internarea evreilor în ghetouri şi lagăre,
următorul pas efectuat de autorităţile maghiare a fost crearea cadrului legislativ
necesar în vederea confiscării bunurilor evreilor internaţi. Iniţiativa a aparţinut şi de
această dată conducerii Ministerului de Interne şi a fost determinată de temerea că
până la începerea ghetoizării în Ucraina Subcarpatică guvernul Sztójay nu va
adopta legile sau dispoziţiile necesare care să ofere baza juridică preluării bunurilor
evreilor internaţi. Pentru a remedia situaţia, conducerea Ministerului de Interne a
adoptat un set de măsuri menite a umple golul legislativ. Prima dispoziţie emisă în
acest sens a fost cea referitoare la „ascunderea bijuteriilor de către evrei” –
nr. 6138/1944. VII res. – din 6 aprilie 1944, care avea ca scop să împiedice
vânzarea de către evrei a bijuteriilor ori transmiterea acestora spre păstrare sau
valorificare unor alte persoane: „potrivit informaţiilor de care dispun, evreii
transferă în masă – cu garanţii formale – obiectele de aur, bijuteriile, podoabele
unor persoane ariene spre păstrare, eventual vânzare, sub forma folosinţei comune
sau prin alte modalităţi, eventual sub forma unui cadou formal”. Dispoziţia solicita
măsuri energice din partea autorităţilor împotriva celor care încercau să
comercializeze bijuterii sau alte obiecte din aur, fie că era vorba despre evrei sau
maghiari114. Scopul urmărit de autorităţi era cât se poate de evident: prevenirea
înstrăinării valorilor deţinute de evrei pentru ca acestea să ajungă ulterior în
proprietatea statului. Următoarea dispoziţie emisă de conducerea Ministerului de
Interne maghiar, respectiv dispoziţia nr. 230900/1944 BM semnată de ministrul
Jaross Andor în 10 aprilie – dar redactată anterior, mai precis la 6 aprilie şi semnată
iniţial de secretarul de stat Baky115 – stipula sechestrarea şi administrarea de către
sedriile orfanale a bunurilor evreilor care îşi părăsiseră domiciliile pentru o
perioadă mai lungă de un an, al căror domiciliu era necunoscut şi care din diferite
motive nu puteau să se întoarcă sau să-şi administreze personal bunurile: „Faptul că
112

Walter Hagen, Die geheime Front, p. 38.
David Cesarani, Eichmann, p. 174; Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 121;
Randolph L. Braham, A népirtás politikája, vol. I, p. 558.
114
MOL, K 148, Belügyminiszterium, Elnöki iratok, 1200 csomó, Zsidó állampolgárokra
vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos vegyes iratok 1942–1944, dispoziţia nr. 6138/1944 VII res.,
semnată colonel de jandarmi Király Gyula; publicată în vol. Vádirat a nácizmus ellen, ed. Benoschofsky
Ilona, Karsai Elek, vol. I, doc. nr. 57/a, p. 121–122.
115
Kádár Gábor, Vági Zoltán, Hullarablás, p. 122.
113

31

Holocaustul în Ungaria

259

cel plecat este încă în viaţă sau nu nu reprezintă un impediment în calea plasării
sub sechestru”116. Prevederile dispoziţiei aveau să devină de actualitate îndeosebi în
a doua jumătate a lunii mai 1944 când, odată cu începerea deportărilor, un mare
număr de evrei avea să părăsească Ungaria într-o direcţie „necunoscută”. Temerea
conducerii Ministerului de Interne cu privire la lipsa cadrului legislativ necesar
jefuirii evreilor avea să se dovedească nefondată, întrucât la 14 aprilie guvernul
Sztójay a emis hotărârea de guvern nr. 1600/1944 ME – intrată în vigoare pe
16 aprilie –, ce obliga toţi evreii să notifice până la 30 aprilie 1944 valoarea
proprietăţilor mobiliare şi imobiliare deţinute, precum şi obiectele de uz casnic ce
întreceau valoarea de 10 000 de pengő. De asemenea hotărârea guvernului anula
toate actele de vânzare-cumpărare încheiate după data de 22 martie 1944, iar
sumele de bani mai mari de 3 000 de pengő trebuiau depuse spre păstrare la sediile
instituţiilor fiscale locale. Mai mult, trebuiau depuse spre păstrare inclusiv inelele
şi verighetele în măsura în care acestea erau prevăzute cu pietre preţioase. Evreii
proprietari de întreprinderi şi magazine erau obligaţi să întocmească inventare cu
privire la stocurile, utilajele şi înzestrările existente. Întreprinderile şi magazinele
puteau momentan să-şi continue activitatea, dar hotărârea de guvern oferea
posibilitatea Ministerelor de resort (Industriei, Comerţului şi Transporturilor) să
închidă magazinele evreieşti, ceea ce ulterior s-a şi întâmplat 117. Dat fiind faptul că
hotărârea de guvern nr. 1600/1944 ME a fost publicată în 16 aprilie – dată care a
coincis cu prima zi a ghetoizărilor –, ea nu a putut fi aplicată întotdeauna în cazul
evreilor din Ucraina Subcarpatică. Aici, în majoritatea cazurilor, s-a acţionat în
conformitate cu cele stipulate de dispoziţia nr. 6163/1944, iar consecinţa a fost o
campanie de jaf şi instaurarea unei stări de haos.
THE HOLOCAUST IN HUNGARY. A CASE STUDY: SUBCARPATHIAN
UKRAINE AND THE GHETTO OF MUNKÁCS (I)
Abstract
The German military occupation of Hungary of 19 March 1944 (Operation
“Margarethe I”) aimed to prevent Hungary’s withdrawal from the alliance with the
Reich; to replace the government led by Kállay Miklós with an obedient one; to
secure the German communication network in Hungary; and, last but not least, to
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cumulate the Hungarian economic and military potential, so that Hungary would
continue the war alongside Germany. The investiture of the puppet government led
by Sztójay Döme was the beginning of the end for the large Jewish community in
Hungary. With the German troops marching into Hungary, a large number of the
Third Reich employees turned out as well. Amongst them was Adolf Eichmann,
who arrived in Budapest at the head of a special commando. His mission was to
coordinate the “anti-Jewish” actions on the spot, in an occupied country. The
demands made by the German occupation authorities against the Jews were
positively received by the members of the Hungarian government. The large
majority of this government was made, with almost no exception, of right-wing
anti-Semite politicians. They favored the exclusion of Jews from public life, their
internment in ghettos and concentration camps, and seizure of their property.
Moreover, some of these politicians were ready to go further and outbid the
Germans’ demands, which explains the quisling zeal of the Sztójay government in
applying the anti-Semite measures. In a very short time, the Hungarian and German
authorities issued a series of measures of discriminatory nature (e.g. the
compulsoriness of wearing the yellow star). It was a way to prepare the final
assault against the Jewish population in Hungary.

FAMILIE ŞI SOCIETATE

URMAŞII LUI PETRU ŞCHIOPUL ŞI CASA DE AUSTRIA.
DATORII ŞI PROCESE
ILEANA CĂZAN

La moartea lui Petru Şchiopul toţi cei care îl părăsiseră, în momentul în care
poziţia sa în Imperiul German devenise nesigură, au revenit în Tirol, dornici de a-şi
demonstra drepturile asupra averii domnului defunct. Deşi existau 3 testamente
făcute de domn în luna mai 1594, care anulau toate clauzele anterioare, familia
numeroasă a domnului a pretins intrarea în vigoare a testamentului făcut la Tulln,
în primul an de pribegie şi, cum acesta nu îi mulţumea pe toţi cei care se credeau
îndreptăţiţi să profite de moartea principelui, au fost fabricate încă două falsuri, cu
scopul de a se obţine tutela nevârstnicului Ştefan. Cei care sperau că se vor căpătui
din averea rămasă erau în primul rând fiica domnului, domniţa Maria, cu abilul ei
soţ Zotu, sora lui Petru, Alexandra, căsătorită cu Gheorghe Cămăraşul, precum şi
nepotul domnului, Gheorghe Hatmanul1.
Cel din urmă se prezenta, în virtutea testamentului din Tulln, ca fiind tutorele
de drept al lui Ştefan-Vodă şi custodele averii acestuia. La rândul lor, Zotu şi
domniţa Maria se considerau tutorii fireşti ai lui Ştefan şi comoştenitorii de drept ai
lui Petru Şchiopul. Ginerele domnului defunct, plătind cu bani grei indiscreţia unei
slujnice, intrase în posesia celor 4 variante de testament scrise de domn în luna mai
1594, furate de către slujnica amintită. Cei doi aflaseră astfel că domniţa Maria
fusese exclusă de la moştenire, pentru că îşi abandonase părintele şi fratele,
stabilindu-se la Veneţia fără voia domnului. În plus se consemna în dispoziţiile
testamentare faptul că zestrea, promisă fiicei domnului, îi fusese înmânată chiar la
căsătorie, în 1587, dar şi faptul că domniţa împreună cu soţul ei „furaseră” din
banii cuveniţi lui Ştefan, pentru a face faţă cheltuielilor din Cetatea Lagunelor.
Toate aceste amănunte nu erau deloc măgulitoare la adresa celor doi şi testamentul
îi excludea de la orice pretenţii. Tocmai de aceea Zotu a ascuns aceste dispoziţii
testamentare şi a invocat „ultimele cuvinte” ale socrului său, prin care acesta îl
încredinţase pe minor, spre a fi tutelat, domniţei Maria.
Rapacitatea rudelor nu a fost cu nimic mai prejos decât dorinţa arhiducelui
Ferdinand de a prelua custodia lui Ştefan şi, implicit, averea acestuia. Cel căruia i-a
1
N. Iorga, Prefaţă la Idem, Documente privitoare la istoria românilor relative mai ales la domnia şi
viaţa lui Petru Vodă Şchiopul (în continuare: Hurmuzaki), vol. XI, Bucureşti, 1900, p. LXXXIX.
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revenit sarcina de a-l creşte şi educa pe tânărul principe, care nu fusese convertit
încă la religia catolică, a fost căpitanul provinciei Inn-ul Superior, Ferdinand von
Kühbach, ce se transformase din supraveghetor al domnului în prieten al familiei.
Consilierul imperial începuse să fie sincer interesat de soarta familiei lui Petru şi
simţise o compasiune reală pentru principele pribeag, mai ales în ultimele luni de
viaţă ale acestuia. Om de o probitate exemplară, von Kühbach a împiedicat
risipirea averii domnului şi în timpul vieţii lui Ştefan i-a administrat bunurile cu
cea mai mare conştiinciozitate, l-a încredinţat colegiului iezuit din Innsbruck
pentru a fi educat, asigurându-i un trai cu adevărat princiar. Ştefan a primit botezul
în rit catolic şi a dovedit reale aptitudini de studiu, devenind în anul 1600 preşedinte
al Solidarităţii mariane din colegiul său2.
Revenind la momentul morţii lui Petru Şchiopul, von Kühbach a procedat
imediat la inventarierea bunurilor rămase. A consemnat tot ceea ce a fost găsit în
locuinţa domnului din Bozen. Ceea ce atrage atenţia din primele rânduri este
înregistrarea unei coroane princiare, cu nimic mai prejos decât cele purtate de
capetele încoronate ale epocii. Este vorba despre o coroană „de perle”, bătută la
bază cu 34 de smaralde şi 41 de rubine „mici şi mari”, surmontată de 15 smaralde
şi terminată „în vârfuri” cu perle. Este modelul clasic al coroanei deschise cu
fleuroane de perle, la modă încă în Occident. Este curios faptul că în perioada în
care domnii români primeau deja investitura de la Istanbul, sub forma tuiului şi a
cucăi cu pene de struţ, Petru a achiziţionat şi poate a şi purtat în pribegie coroana
ce corespundea, în Europa vremii, rangului său princiar. Între bunurile personale
ale defunctului, care îi conferiseră prestigiu în momentul în care intrase în Imperiul
German, erau şi un splendid pumnal cu rubine, diamante şi lapislazuli, evaluat la
3 000 de zechini, şi 4 pene montate în aur. Era vorba evident despre pene de păsări
exotice, foarte la modă în epocă, dar şi foarte scumpe, fiind considerate printre
mărfurile de lux cele mai profitabile, aduse din Orient3.
Von Kühbach face apoi un inventar amănunţit al bunurilor de tot felul găsite
în locuinţă. În cea mai mare parte este estimată valoarea în monede curente sau de
calcul, există însă şi estimări în monede mai puţin folosite în Imperiul German,
loth-i de argint, probabil zlotul sau în unităţi de măsură (coţi etc.). Au fost
consemnate deopotrivă datoriile de încasat, ca şi cele de plătit, precum şi chiria
restantă a casei din Bozen. Pe baza acestor estimări, amalgamate, ţinând însă cont
de cursul de schimb al diferitelor monede, am încercat să însumăm averea mobilă
rămasă în Imperiul German, la moartea lui Petru. Totalul ce rezultă, pentru
2
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bijuterii, veşminte de lux şi bani peşin, este de 3 949 de coroane4 şi 18 956 de
ducaţi. La aceasta se adaugă bunurile de uz curent, neevaluate în bani: veselă de
argint, orfevrărie, ceasuri („o pendulă mică şi una mare”), veşminte, blănuri, stofe,
mătăsuri, aşternuturi, pânzeturi, covoare, arme, harnaşamente şi bijuterii de valoare
mai mică. Totalul depăşeşte inventarul pe care Petru însuşi îl făcuse la începutul
anului 1594 şi poate ajunge la 70 000 de taleri (plus sau minus), cu toate
echivalările de curs pe care le putem face pentru sfârşitul secolului al XVI-lea.
După stabilirea valorii bunurilor rămase, prima grijă a lui von Kühbach a fost
aceea de a-i pune să jure pe toţi slujitorii lui şi pe apropiaţii lui Ştefan-Vodă, veniţi
la înmormântare, că nu vor înstrăina nimic din cele rămase, dar lucrurile s-au
întâmplat tocmai pe dos. Nu le-a fost teamă de a încălca jurământul nici lui Tudose
Barbovschi, preceptorul principelui, nici lui Costea Postelnicul, nici Radei (sau
Maria) supranumită Cercheza, ibovnica domnului, şi, evident, nici lui Zotu. Toţi au
încercat să ia cu sine câte ceva din multele lucruri de preţ rămase. Au ascuns, ca
nişte infractori mărunţi, în saltele, în ghemuri, în pernuţe de ace şi în păturile cailor,
iar femeile sub fuste mai cu seamă bijuterii şi obiecte mici de aur şi de argint5.
Furtul a fost descoperit la Veneţia, în momentul în care fugarii s-au luat la ceartă şi
au depus plângere, unul împotriva celuilalt6. O bună parte din bunuri a fost
recuperată şi pusă sub sechestru. Zotu Tzigara a revenit în Tirol, sperând să poată
intra în posesia întregii averi, dar de această dată naivitatea autorităţilor nu a mai
fost atât de mare. În ciuda salv-conductului pe care îl avea asupra sa, a fost arestat,
până la elucidarea cazului7.
În tot acest timp arhiducele Ferdinand nu a renunţat la ideea de a găsi
adevăratul testament al domnului defunct8, ale cărui ultime variante fuseseră furate
de Zotu. La rândul lor, la 4 iulie, „oamenii de casă” ai principelui Ştefan recuzau
autoritatea lui von Kühbach asupra tânărului şi cereau voie să-l scoată din Imperiul
German. Ei argumentau că astfel ar fi cel mai bine pentru Ştefan-Vodă. Cereau
bunurile sechestrate după inventarul averii şi depuneau mărturie că Petru Şchiopul
lăsase, prin testament, tutela fiului său în grija lui Gheorghe Hatmanul. Scrisoarea
4

Coroana este moneda de aur bătută în Imperiul German şi în Spania în timpul lui Carol
Quintul şi preluată apoi de Filip al II-lea. Probabil că în inventarul lui Kühbach ea avea o valoare de
calcul, pentru că la sfârşitul secolului al XVI-lea nu mai era o monedă curentă în imperiu.
5
Hurmuzaki, doc. DXCVIII, p. 471, raportul lui Kühbach din iulie 1594.
6
La 22 august 1594 Zotu Tzigara o chema în judecată pe Maria Cercheza, la Veneţia,
acuzând-o că a furat bani şi bunuri de preţ din moştenirea lăsată de Petru. Aceasta luase „zechini,
sultani, ongari cu mia şi cu zecile de mii, bijuterii de o mare valoare, blănuri de zibelină, veşminte şi
altele”. Furtul fusese pus la cale şi dus la bun sfârşit împreună cu Gheorghe Movilă, „mitropolitul
Moldovei, cu călugărul Theodosio Barbovschi, cu Gheorghe Hatmanul şi cu Maria, soţia lui
Gheorghe Cămăraşul, şi cu Ioan şi Aslan, fiii acestuia, … şi cu alţii, împărţind între aceştia aurul şi
veşmintele”. Ibidem, doc. DCXXII, p. 497.
7
N. Iorga, Prefaţă, p. LXXXIX.
8
Hurmuzaki, doc. DXCIX, Ambras, 3 iulie 1594, p. 481.

Ileana Căzan

264

4

din 4 iulie 1594 se încheie cu dorinţa exprimată ca tânărul principe să poată fi dus
în Italia sau „în altă ţară străină unde ar vrea să se aşeze”. În ceea ce îl privea pe
Zotu, petiţionarii considerau că arhiducele este în măsură să hotărască dacă acesta
are sau nu dreptate. În final menţionau faptul că ei aveau să plece cu toţii, în
situaţia în care Ştefan ar fi fost reţinut în imperiu9, pentru că nu ştiu limba ţării şi
nici nu au putut-o învăţa.
În aceeaşi zi credinciosul von Kühbach îi scria arhiducelui despre înmormântarea
domnului şi despre deschiderea testamentului lăsat de Petru. „Maria Circaziana” i-a
înmânat 4 scrisori lăsate de domn, pecetluite, între care ultima, în limba română,
purta pe verso menţiunea că toate acele înscrisuri nu vor fi deschise decât de Ştefan,
după moartea părintelui său. Corect ca întotdeauna, von Kühbach a înmânat scrisorile
lui Ştefan, urmând a fi citite acestuia de către Gheorghe Cămăraşul. Pe moment
consilierul imperial nu citise conţinutul testamentului („am avut originalul în mână,
dar acum nu mai este la mine”) şi menţiona că avea să îl informeze pe arhiduce
imediat ce tălmaciul le-ar fi tradus. A urmat apoi o interogare minuţioasă a tuturor
celor de faţă pentru a afla unde mai avusese Petru depuşi bani. Cu toate eforturile,
von Kühbach nu a aflat nimic nou. Toţi s-au eschivat într-un fel sau altul. Cei mai
mulţi au spus că nu ştiu nimic. „Vreo doi sau trei au spus că o sumă de bani a fost
lăsată în două mânăstiri greceşti, din Constantinopol sau din Cairo. Dar nu se va
putea recupera nimic din bani, pentru că se ştie că [Petru] a murit [şi] nu vor vrea să
aducă nimic aici pentru că au fost informaţi că [Ştefan] este ţinut prizonier în
Germania”. Urmează o nouă pledoarie făcută de apropiaţii principelui cu scopul de a
fi trimisă, prin oamenii domnului, stabiliţi la Veneţia, o scrisoare de debit
(Schuldbrief), pentru ca astfel banii să fie scoşi din cele două mânăstiri, pentru a fi
înmânaţi lui Ştefan şi domniţei Maria. Pe aceasta Zotu o prezenta ca fiind
moştenitoare de drept a domnului defunct şi tutore natural al principelui minor10. Din
scrisoarea guvernatorului Inn-ului Superior sunt evidente manevrele pe care rudele şi
boierii care plecaseră împreună cu Petru în 1591 le făceau, în acel moment, pentru a
primi o parte cât mai consistentă din averea rămasă.
La 25 iulie 1594, din Bozen a fost expediată o petiţie, în limba latină,
semnată de către Ştefan „fost voievod al Moldovei”, prin care arhiducele Ferdinand
era rugat cu „umilinţă” de către semnatar să preia tutela pentru că „eu nu mai am pe
nimeni în afară de Dumnezeu”. De aceea spera că Ferdinand avea să îl considere
„pupilul său”, avea să îl apere cu grijă părintească şi se lăsa în mâna acestuia pentru
a fixa locul unde avea să se stabilească. Petiţia cuprindea şi cererea ca averea
paternă să nu fie risipită şi arhiducele să vegheze asupra integrităţii acesteia11.
Putem considera că această petiţie nu este altceva decât răspunsul
Habsburgilor la tentativa familiei lui Petru de a-l scoate din imperiu pe Ştefan, care
9

Ibidem, doc. DC, p. 481.
Ibidem, doc. DCII, p. 483.
11
Ibidem, doc. DCXIV, p. 495.
10
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astfel se punea de bunăvoie sub protecţia lui Ferdinand. Nu se pune problema ca
tânărul Ştefan să fi scris petiţia, pentru că el nu ştia bine să citească nici în limba
română, după cum dovedeşte raportul din 4 iulie al lui von Kühbach, ce
menţionează că scrisorile lăsate de Petru pentru fiul său au fost citite de către
Gheorghe Cămăraşul. De aceea este greu de crezut că Ştefan deprinsese de la
preceptorul său, Tudose Barbovschi, limba latină elegantă în care este redactată
scrisoarea. Aceasta nu este decât încă una dintre piesele false, care abundă în
dosarul moştenirii lăsate de Petru Şchiopul.
Goana după moştenire, a cărei valoare totală nu o ştia nimeni, dar care era
considerată a fi fabuloasă, s-a complicat după ce Zotu a deschis acţiunea la Veneţia
împotriva restului rudelor, desemnând-o ca principală instigatoare la furt pe Maria
Cercheza. Aceasta, la rândul ei, îl denunţa lui von Kühbach pe Zotu, afirmând că acesta ar
plănui să îl omoare pe Ştefan, pentru ca domniţa Maria să rămână singura moştenitoare.
În luna august 1594, ancheta referitoare la furtul de proporţii s-a desfăşurat în
paralel la Veneţia şi Bozen. La Veneţia, Habsburgii au fost reprezentaţi de
Bernardino Rosso, în timp ce von Kühbach a rămas mai departe ca împuternicit al
autorităţilor imperiale în Tirol. Treptat făptaşii, din dorinţa de a se disculpa şi de a
beneficia de împărţirea moştenirii, au predat o parte din bunuri, denunţându-i pe
ceilalţi. În aceste condiţii Zotu s-a aventurat să revină la Bozen. Autorităţile din
Tirol i-au eliberat un salv-conduct numai după ce a depus în faţa lui Bernardino
Rosso bijuteriile sustrase. Acestea au fost inventariate şi sechestrate, inventarul
fiind trimis la 25 septembrie 1594 lui Ferdinand12. Sunt menţionate: un inel cu
diamant, unul cu „carniol”, o medalie de aur cu chipul Sfintei Elena, „perle şi
bijuterii de mai multe mii de ducaţi”, o căciulă de aur (probabil cuca domnească)
cu turcoaze, din „care lipsesc 5 pietre”, 8 diamante, montate în aur, 41 de rubine,
30 de perle, un ceas de aur cu rubine, diamante şi smaralde, şiraguri de perle mari
(unul de 37 de perle, altul de 100, al treilea de 103 şi al patrulea de 83). Mai
fuseseră returnate 7 inele cu diamante mari, plate, 5 inele cu rubine mari, plate,
2 inele cu diamante rotunde, 4 inele cu smaralde, lanţuri de aur, 20 de brăţări de aur
cu diamante, cu rubine sau perle, un surguci (cimiero) cu diamante şi cu pene de
aur. Urmau: pandantive de aur bătute cu rubine (unul fiind în formă de „şarpe cu
cap de femeie” şi având 60 de diamante), cercei cu smaralde, cu perle sau cu alte
pietre, o pereche de mănuşi bătute cu diamante şi rubine mari (câte 5 din fiecare),
altă pereche de mănuşi cu câte 5 rubine mari şi cu 30 de diamante mici, plus
140 rubine mici şi 20 de perle „pe fiecare” mănuşă. În fine mai existau 3 pandantive
de aur, dintre care 2 imaginau stelele şi luna, făcute din diamante, iar cel de la
treilea era un pandantiv mic cu un diamant solitar, încadrat de perle. Între bunurile
de valoare furate se afla şi ceea ce este notat fără alte amănunte „Una corona
imperial. Una stella et una luna”. Este clar că avem de-a face cu coroana domnului
defunct, pe care o amintise şi inventarul făcut de von Kühbach. Ea avea o valoare
12

Ibidem, doc. DCXXXVII, p. 507.
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excepţională, ce o făcea comparabilă cu o coroană imperială. De altfel descrierea
făcută în inventarul amintit ne face să considerăm că Rosso nu exagera folosind
epitetul imperial, pe care trebuie să îl înţelegem ca desemnând o coroană de mare
preţ, demnă de un împărat. Steaua şi luna, menţionate lângă coroană, par să
desemneze două obiecte folosite deopotrivă în ceremonialul de curte, mai ales că
cei doi aştri sunt nelipsiţi în toate reprezentările stemei Moldovei.
În ciuda bunăvoinţei pe care dorea să o afişeze pentru rezolvarea furtului, Zotu a
fost arestat, după cum am menţionat deja. La 4 octombrie era încă reţinut la Bozen şi
arhiducele constata că ginerele domnului defunct minte în continuare şi că a ascuns
încă o parte din bunurile furate. La 13 octombrie fratele lui Zotu, Apostol, a fost trimis
la Veneţia pentru a aduce şi restul lucrurilor sustrase şi la aceeaşi dată se menţionează
şi găsirea testamentului lui Petru, redactat în limba germană la 10 mai 1594, prin care
Gheorghe Hatmanul era exclus de la tutela principelui minor şi întreaga avere era lăsată
lui Ştefan. În aceeaşi lună octombrie sunt menţionate şi defectele fizice ale nefericitului
copil. Von Kühbach îi scria la 14 octombrie arhiducelui Ferdinand că Ştefan
şchiopătează uşor, din cauza unei deformaţii în partea inferioară a corpului. De
asemenea mai exista şi un al doilea defect, dat de poziţia defectuoasă a coloanei, care îl
obligă pe adolescent să îşi îndrepte mereu corpul. Se recomandau băi şi masaj
îndelungat, pentru ca cele două „defecte cu sfaturi bune şi cu mult ajutor” să fie
diminuate. În cazul în care doica lui Ştefan, Muta, şi cealaltă roabă, care îl
crescuse, aveau să fie îndepărtate de lângă Ştefan, odată cu întreaga sa suită,
trebuia ca principele să fie dat în grija altor slujnice. În rest, von Kühbach încheia
spunând despre Ştefan că îl considera un „domn înţelegător, care dacă Dumnezeu îi
îngăduie să rămână în viaţă va fi bine instruit în toate privinţele”13.
În pofida sentinţei dată la Veneţia, la 16 noiembrie 1594, ce valida
testamentul făcut la Tulln de către Petru Şchiopul, care îl desemna pe Gheorghe
Hatmanul tutore al lui Ştefan şi custode al averii acestuia, Habsburgii au continuat
să îl reţină pe adolescent în Tirol, ocupându-se de educaţia sa ca bun catolic şi
viitor supus al împăratului. De altfel tutela lui Gheorghe Hatmanul fusese anulată
chiar de Petru-vodă, în ultimul său testament, în care însă nu fusese numit niciun
alt tutore. Habsburgii au considerat că este dreptul lor să hotărască soarta băiatului,
preluând averea spre administrare şi oferindu-i cea mai bună educaţie pe care o
putea primi în Imperiul German.
Înarmaţi cu sentinţa tribunalului veneţian, boierii şi rudele lui Petru Şchiopul
au pornit un adevărat război al petiţiilor şi denunţurilor pentru a prelua custodia lui
Ştefan, singurul deţinător al averii paterne. Apostol Tzigara, trimis la Veneţia
pentru a aduce bunurile sustrase, nu a mai revenit, iar Zotu a fost eliberat, nu atât
pentru că se îmbolnăvise de podagră, ci mai ales deoarece prezenţa sa la Veneţia
era folositoare Habsburgilor, pentru că ar fi tergiversat aplicarea sentinţei obţinute
de Gheorghe Hatmanul şi ar fi învrăjbit tabăra veneţiană a moştenitorilor. Miza a
13

Ibidem, doc. DCXLV, p. 515.
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fost atât de mare, după cum arată numai bunurile inventariate, încât în anul 1595
s-a pus la cale răpirea lui Ştefan. Cu ajutorul ultimilor slujitori moldoveni ce
rămăseseră lângă principe, casa unde locuia adolescentul urma a fi incendiată14,
pentru ca în haosul creat Ştefan să poată fi scos din Bozen. Conspiraţia a fost
descoperită, toţi servitorii au fost alungaţi şi tânărul principe a fost instalat la
Innsbruck, unde a început cursurile Colegiului iezuit15.
Cu toate acestea, contestaţiile nu au încetat şi încep să apară unul după altul
testamente, evident false, ale căror date de redactare se apropiau din ce în ce mai
mult de data morţii domnului şi tocmai de aceea au fost suspecte. În 1595, boierii
din Polonia au obţinut din partea regelui Sigismund al III-lea validarea unui
testament din 1 iunie 1594, potrivit căruia Ştefan ar fi trebuit să fie încredinţat spre
creştere acestora. În 1596, Zotu prezenta un alt testament, de bună seamă în
favoarea sa, datat în 28 iunie 1594, chiar în preajma morţii domnului.
În anul 1599, la 11 aprilie, Zotu înceta din viaţă şi von Kühbach pleca din
nou la Veneţia pentru a încerca să aplaneze conflictul şi să recupereze o parte din
bunurile deţinute încă de făptaşi. S-a ajuns la o înţelegere de nevoie, prin care
domniţa Maria a fost lăsată să aleagă şi să oprească o parte din bijuterii, în timp ce
Gheorghe Hatmanul, Ioan Cămăraşul, Maria Cercheza şi alţii au fost chiar plătiţi
pentru a se încheia scandalul, ce dura deja de 4 ani.
În anul următor, la 12 septembrie 1600, Ştefan-Vodă a fost declarat major şi
urma a începe o frumoasă carieră la curtea imperială, unde fusese recomandat
pentru a fi primit în calitate de paj. Este evident că interesul Habsburgilor de a face
din tânărul principe un supus loial era foarte mare, atâta timp cât averea sa rămânea
în Imperiul German. De altfel raportul făcut de von Kühbach cu privire la
administrarea averii pentru perioada minoratului lui Ştefan (anii 1594–1599) arată
cum sumele cheltuite devin din ce în ce mai mari, pe măsură ce se apropia
momentul majoratului. În anul 1594 abia s-au cheltuit pentru întreţinerea
adolescentului 251 de florini şi 28 de creiţari16. Este adevărat însă că nu a fost
vorba decât de cheltuieli făcute în şase luni, domnul murind la 1 iulie. În 1595
suma creşte, fără a fi însă exagerată. Este vorba despre 1 327 de florini, din care
814 florini şi 40 de creiţari au fost plătiţi pentru taxele de colegiu şi pentru
întreţinerea adolescentului la Innsbruck. În 1596 suma este chiar mai mică, numai
1 100 de florini. În 1598 cheltuielile sunt majorate de sumele datorate lui OttoMarx, gazda tânărului, dar şi fratele lui von Kühbach, pentru îmbrăcăminte şi
lenjerie de pat. Totalul la care s-a ajuns a fost de 1 830 de florini. În 1599 banii pe
14

Copilul a fost găzduit în casa lui Otto-Marx, fratele lui von Kühbach.
N. Iorga, Prefaţă, p. XC.
16
Monedă de argint de valoare mică, răspândită în Tirolul de Sud şi denumită Kreuzer după
crucea dublă pe care o avea pe avers. Din 1551 a fost folosită în întreg Imperiul German, cursul
stabilit fiind de 72 de creiţari la un gulden de aur. În secolele următoare, cursul a variat şi a scăzut
treptat cantitatea de argint din monedă, până la a fi înlocuită total, din secolul al XVII-lea, prin cupru.
În 1872 un gulden valora doar 60 de creiţari.
15
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care Otto-Marx îi cerea pentru întreţinerea principelui ajung la 1 696 de florini,
dintr-un total de 1 984 florini. Ceea ce arată că inclusiv meticulosul von Kühbach a
profitat, pentru familia sa, de bunăstarea şi de capriciile principelui, sunt tocmai cei
1 696 de florini, cheltuiţi pentru întreţinere, în care intrau din nou şi aşternuturile.
Scenariul se repetă la scară mai mare în 1599, când cheltuielile pentru Ştefan sunt
mult mărite, la ele adăugându-se şi banii pe care von Kühbach a fost obligat să îi
dea la Veneţia, după moartea lui Zotu, pentru a aplana conflictul. De altfel tot ceea
ce s-a cheltuit pentru procesul de moştenire, de la corespondenţă, la plata
informatorilor, la deplasări şi bani daţi făptaşilor, pentru a-i face să se demaşte
reciproc, a fost reţinut cu meticulozitate de consilierul imperial din moştenirea lui
Ştefan. Din acelaşi raport aflăm că adolescentul era mare amator de haine scumpe
şi de lux, dovadă fiind lanţurile de aur şi cupoanele întregi de atlas, despre care se
menţionează că au fost date acestuia, pentru veşminte 17. Cum nu sunt înscrise sume
în dreptul lor putem crede că aceste bunuri făceau parte din moştenirea lui Petru.
De situaţia averii lui Ştefan se dovedeşte a fi fost interesat personal şi
împăratul Rudolf al II-lea. La 15 martie 1601 Guvernul Austriei îl informa despre
situaţia bunurilor rămase de la Petru Şchiopul şi despre litigiul dintre moştenitori.
Se amintea deplasarea, din luna ianuarie a anului 1601, pe care o făcuse Ferdinand
von Kühbach la Veneţia pentru a cerceta situaţia bunurilor ridicate şi oprite acolo,
după ce se dovedise furtul din moştenirea primită de tânărul principe Ştefan.
Bunurile în speţă ajunseseră obiect de litigiu cu sora sa şi cu alţi boieri. Raportorul
menţiona destul de confuz bijuterii, dar şi scrisori de debit privind datorii ce urmau
a fi încasate în Turcia. Călătoria durase câteva săptămâni şi von Kühbach a
întâmpinat „nu puţine pericole”. De aceea „a fost trimis ca însoţitor pe lângă
tânărul domn şi Christophor Satlbergers, în calitate de consilier şi fost cancelar
(Hofmeister), ca şi Hyieronimus Hörls pentru a ne reprezenta”. Aceştia fuseseră şi
cotutori în perioada minoratului principelui, împreună cu Wilhelm Freyherr zu
Wolkenstein şi cu Jakob Andreas von Brandis. Toţi patru, spunea raportul, nu au
dovedit o grijă deosebită, în timp ce Kühbach s-a străduit timp de 7 ani pentru a
exercita tutela, „dându-şi osteneală, dovedind grijă şi sârguinţă, călătorind şi
punându-şi viaţa în pericol, astfel că el s-a ocupat singur de întreaga afacere”, fapt
pentru care are de primit suma de 1 800 de guldeni, ca răsplată ce merita să o
primească odată cu declararea majoratului lui Ştefan. Celorlalţi avea să li se
plătească după eforturile depuse, respectiv lui Wolkenstein doar 150 de guldeni, în
timp ce lui von Brandis, care i-a ţinut locul lui Kühbach, în absenţa acestuia, i se
vor plăti 250 de guldeni. Kühbach avea să rămână şi pe mai departe curator al
averii tânărului prinţ şi după majoratul acestuia, fapt pentru care urma a-şi da toată
silinţa pentru a administra averea cât mai bine. Este de menţionat că sumele pe care
Guvernul Austriei Superioare le propunea să fie plătite tutorilor erau scăzute tot din
moştenirea lui Ştefan. Raportul mai consemna faptul „că este nevoie ca tânărul
17

Hurmuzaki, doc. DXCVIII, p. 471–480, raportul de gestionare a averii principelui.
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domn să mai rămână o vreme pe lângă curtea imperială, pentru a dobândi
cunoştinţe mai bune”. Lui von Kühbach, în calitate de curator, îi revenea sarcina de
a recupera „datoriile din Turcia”. În ceea ce privea bijuteriile şi scrisorile de debit
aflate la Veneţia împăratul a emis o hotărâre a Dietei, cu nr. 62, pentru a fi
recuperate în scurt timp.
Raportul se încheie cu informaţii privind aptitudinile tânărului domn, care
crescuse şi „nu mai dorea să meargă la şcoală” (derr Schuel allgemacht mued
werden will). La 4 martie 1601 i se înmânase situaţia financiară a bunurilor şi de
„acum se va îndeletnici cu exerciţiul politicii la curtea imperială sau se poate găsi
altă modalitate şi poate urma alt drum pentru a-şi găsi o ocupaţie”, conchidea
Guvernul Austriei Superioare, care în mod evident dorea să îl ţină pe Ştefan cât
mai mult timp în Imperiul German18.
Soarta, însă, părea să îi surâdă tânărului Ştefan, pe care Mihai Viteazul l-ar fi
dorit în anul 1600 din nou domn în Moldova. Din nefericire viaţa ambiţiosului
domn muntean a fost curmată brusc la Câmpia Turzii în anul 1601 şi nici Ştefan nu
a fost mai norocos. La 21 martie 1602 tânărul principe „murea înainte de a fi
trăit”19, fiind bolnav de câtva timp de podagră şi de tuberculoză. Moartea
prematură nu a fost prilej de jale pentru rudele principelui, ci dimpotrivă un motiv
de relansare înverşunată a luptei pentru moştenire. Din nefericire pentru ei,
Habsburgii s-au constituit în legatari testamentari, dar şi în moştenitori de drept,
după cum arată succesiunea rămasă definitivă în septembrie 1606. Conform
acesteia întreaga moştenire se ridica la 79 172 de florini şi 44 de creiţari, din care
se retrăseseră diversele legate şi datorii în valoare de 10 120 de florini şi 23 de
creiţari. Rămâneau 69 052 de florini şi 2 creiţari, care au fost împărţiţi în 8, între
moştenitorii legali: sora domnului (reprezentată de cel de al doilea soţ, Polo Minio),
împăratul şi arhiducii. Lui Polo Minio i s-au dat 3/8, în valoare de 25 894 florini,
38 creiţari şi 1,25 şilingi, în timp ce Camera Aulică sau Fiscul prelua restul de 5/8,
ce se ridica la 43 157 de florini, 43 de creiţari şi 2,50 şilingi20. Calculul este făcut
conform atenţiei pentru amănunt caracteristică birocraţiei imperiale habsburgice şi
sunt notate deopotrivă sumele pe care moştenitorii aveau să le primească, precum
şi cele pe care Camera Aulică le avea de încasat de la debitori sau de plătit unor
creditori ai principelui defunct.
Moştenirea lui Ştefan avea să nască noi conflicte şi procese. Din documentele
Camerei Aulice şi din petiţiile Colegiului iezuit din Innsbruck reiese faptul că
împăratul nu a cedat drepturile succesorale fraţilor şi verilor săi, conform mesei
succesorale stabilite în septembrie 1602, ci a reţinut întreaga sumă ce trebuia
împărţită între membrii familiei Habsburg doar pentru sine. La 21 martie 1607,
18

E. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. VI,
Bucureşti, 1933, doc. 314, p. 336–337.
19
N. Iorga, Prefaţă, p. XCI.
20
Hurmuzaki, doc. DCXCIX, p. 570–571.
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arhiducele Mathia îi scria fratelui său Maximilian, specificând faptul că din
bunurile mobile rămase la moartea domnului Moldovei Ştefan-Vodă, împăratului i
se cuvine doar suma de 33 430 de florini, iar restul legatului de aproape 10 000 de
florini trebuia împărţit între toţi membrii familiei Habsburg, fraţi şi veri, fiecăruia
cuvenindu-i-se 1/7, adică 1 667 de florini. Cum aceşti bani nu fuseseră plătiţi de
Fisc până în 1607, Maximilian era rugat să facă demersurile necesare pentru ca
banii să fie remişi cât mai repede21. Situaţia a rămas nerezolvată pentru că
împăratul Rudolf nu a fost omul care să cedeze obiecte de preţ, orfevrărie sau
bijuterii, fiind un colecţionar împătimit. În ceea ce priveşte banii este clar că în
contextul Războiului cel Lung aceştia au fost cheltuiţi imediat de Camera Aulică,
ce nu a considerat necesar să îi mai returneze destinatarilor de drept. În aceeaşi
perioadă datoriile recunoscute ale imperiului către Nicolae Pătraşcu, moştenitorul
lui Mihai Viteazul, nu au fost onorate decât prin promisiuni, din acelaşi motiv
invocat în permanenţă: lipsa de lichidităţi în trezorerie22.
La 14 septembrie 1609, arhiducele Maximilian, aflat la Innsbruck, încerca
încă o dată să obţină banii moşteniţi de arhiduci, bani pe care aceştia doreau să îi
îndrepte spre o operă caritabilă. Maximilian nu mai cerea banii, ci doar
contravaloarea bunurilor mobile moştenite (respectiv bijuterii şi alte obiecte de
preţ), valoare ce se ridica doar la modica sumă de 1 000 de florini de persoană.
Arhiducii hotărâseră să doneze aceste sume cumulate Colegiului iezuit din
Innsbruck, unde Ştefan-Vodă fusese elev. Ca urmare Maximilian cerea plata a
6 606 florini şi 40 de creiţari către amintitul colegiu23.
Şi acest demers a rămas fără niciun rezultat. Petiţiile iezuiţilor, din perioada
1612–1617, arată că la moartea lui Rudolf moştenirea cuvenită iezuiţilor se regăsea
în averea lăsată de către împărat, sub formă de bijuterii şi obiecte de orfevrărie.
Arhiducele Maximilian a susţinut în continuare cauza iezuiţilor, dar noul împărat
Mathias I nu a dat niciun fel de dispoziţii de recuperare a bunurilor de către
numitul colegiu, după cum arată noua petiţie înaintată de fratele său la 9 aprilie
1612. Din această petiţie aflăm că, la rândul său, arhiducele Ferdinand cedase
moştenirea moldavă (cum avea să fie desemnat în actele Cancelariei Aulice legatul
testamentar al lui Petru şi al fiului său Ştefan), „rămasă în Tirol”, aceluiaşi Colegiu
iezuit, dar banii nu ajunseseră niciodată la călugări24.
Nici plata banilor cuveniţi rudelor de sânge nu a fost făcută de către Fisc aşa
cum prevăzuse hotărârea din septembrie 1602. La 29 martie 1609, la 7 ani de la
moartea lui Ştefan, consilierii personali ai împăratului cereau imperios Guvernului
Austriei Superioare plata sumei de 4 000 de guldeni, cuvenită lui Ioan Cămăraşul,
21

E. Veress, Documente, vol. VIII, 1935, doc. nr. 8, p. 8.
Pentru moştenirea lui Mihai v. articolul nostru „Moştenirea” lui Mihai Viteazul. Datoriile
Habsburgilor faţă de Nicolae Pătraşcu, în „Studii şi materiale de istorie medie”, vol. XXVI, 2008,
p. 211 şi urm.
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E. Veress, Documente, vol. VIII, doc. nr. 63, p. 68–69.
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din moştenirea moldavă. Se specifica faptul că, în ciuda hotărârii remise Camerei
Austriei Superioare de către arhiducele Maximilian, pe data de 8 a aceleiaşi luni, cu
privire la plata acestei datorii, banii nu fuseseră încă înmânaţi petiţionarului. De
aceea se cerea achitarea grabnică a ceea ce i se cuvenea din această moştenire,
adică a 1/9 parte, pentru a fi mulţumit. În ceea ce privea resursele de plată, acestea
aveau să fie parţial acoperite din recuperarea a „2 000 de guldeni daţi domnului
von Brandis şi se va plăti integral suma datorată lui Ioan Cămăraşul, pentru ca
acesta să nu mai aibă niciun motiv să o reclame în viitor”25 şi nici să mai
zăbovească în imperiu. Petiţiile şi insistenţele rudelor lui Ştefan se pare că dăduseră
în cele din urmă roade, măcar pentru o parte din moştenitori.
Sora principelui, Maria, nu a fost însă la fel de norocoasă. La 12 decembrie
1607 Guvernul Austriei Superioare îl informa pe arhiducele Maximilian că doamna
Maria şi soţul său Polo Minio mai reclamau 1 700 de guldeni din moştenirea
moldavă, pe care nu i-ar fi primit în 1602. Insistenţele acesteia „dădeau însă de
gândit” şi documentele pe care ea le prezenta trebuiau verificate, pentru că
„afacerea moldavă nu fusese încă înregistrată de către Cancelaria [imperială]” şi de
aceea nu era sigur ce mai era de plată; ca urmare „înscrisurile” pe care fiica
domnului le adusese urmau a fi examinate cu atenţie. În acest scop se cerea
autentificarea şi ratificarea documentelor de către Guvernul Austriei Superioare.
Comportamentul doamnei Maria născuse suspiciuni şi pentru că venise la Viena
fără a-şi fi anunţat, în prealabil, autorităţilor vizita. „În plus aducem la cunoştinţă
Înălţimii voastre că mai sus pomenita Doamnă Maria, împreună cu suita ei şi cu un
nobil veneţian, Contarini, se află adăpostită la Zeughaus, fără să ne fi adus la
cunoştinţă călătoria, de asemenea mai multe persoane străine au fost deja cu o lună
înainte la Zeughaus ca să-i pregătească şederea”26.
Din hotărârea Guvernului Austriei Superioare, din 5 ianuarie 1608, aflăm că nici
măcar clauza testamentară a defunctului Ştefan, prin care ceruse aşezarea unei pietre
de mormânt şi a unui epitaf, nu fusese dusă încă la îndeplinire. Fiind vorba despre o
îndatorire creştinească se stabilea ca de urgenţă să fie pusă piatra de mormânt cerută,
mai ales că principele lăsase, special pentru aceasta, suma de 300 de guldeni. Se
specifica faptul că încă din 26 iunie 1607 arhiducele Maximilian dăduse această
dispoziţie şi ceruse ca înainte de a fi executată lucrarea să îi fie trimisă o schiţă27.
Revenind la moştenirea rămasă de pe urma lui Petru şi a lui Ştefan, domniţa
Maria, prin intermediul celui de al doilea soţ, Polo Minio28, a încercat recuperarea
banilor plasaţi de tatăl său la cele două „mânăstiri greceşti”. Credem că fie sumele nu
au fost atât de mari precum le estimaseră Habsburgii, fie că Petru însuşi scosese, pe
25

Ibidem, doc. nr. 59, p. 58.
Ibidem, doc. nr. 34, p. 37–38.
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Ibidem, doc. nr. 39, p. 42.
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Căsătoria a avut loc în anul 1600, iar Polo Minio era fiul lui ser Scipione, făcând parte
dintr-o familie patriciană din Veneţia. V. şi N. Iorga, Foaia de zestre a unei domniţe moldovene din
1587 şi exilul veneţian al familiei sale, în „Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice”,
s. III, t. VI, 1927, p. 214.
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ascuns, o parte însemnată din aceşti bani, pentru a-şi întreţine familia şi curtea, în
timpul exilului din Tirol. Cert este că documentele referitoare la banii plasaţi de
domnul Moldovei la mânăstirea Sfântul Sava, din Ierusalim, şi la mânăstirea Sfânta
Ecaterina, de la Muntele Sinai, nu confirmă o sumă totală mai mare de 20 000 de
ongari (florini de aur ungureşti). Cu opt decenii în urmă, Nicolae Bănescu a completat
monumentala informaţie adusă în ţară de către Nicolae Iorga, relativă la exilul lui Petru
Şchiopul şi al familiei sale, prin acte culese din arhivele de la San Georgio. Această
biserică de rit ortodox a fost construită în anul 1511 şi a fost destinată numeroasei
diaspore greceşti, refugiată din Bizanţ şi adăpostită la Veneţia, încă din secolul al
XV-lea29. Cum cea mai mare parte a rudelor domnului l-a părăsit din 1592 şi s-a
stabilit în Cetatea Lagunelor, toate actele referitoare la testamente sau procese legate
de moşteniri sau alte conflicte au fost înregistrate pentru autentificare la San Georgio.
Ceea ce interesează în mod deosebit pentru cercetarea de faţă sunt dosarele
procesului pe care l-a deschis în 1607 Polo Minio pentru lămurirea situaţiei banilor
depuşi de Petru Şchiopul la mânăstirile deja amintite. Actele cuprinse în dosar
coboară până la originea cazului, în anul 1601, când domniţa Maria, prin intermediul
lui Minio, l-a împuternicit pe vărul său Aslan, fiul lui Gheorghe Cămăraşul şi al
Alexandrei, să aducă de la mânăstirea Sfântul Sava, din Ierusalim, cei 10 000 de
ongari, depuşi de Petru Vodă. Ştefan era încă în viaţă şi se pare că acesta
recunoscuse surorii sale (în ciuda faptului că Petru o exclusese din ultimul testament)
dreptul de a ridica 4 000 de ongari din cei 10 000, restul de 6 000 urmând a-i fi
predaţi de către Aslan. În acest scop împuternicitul primea de la moştenitori două
sineturi, în valoare de 4 000 şi respectiv 6 000 de ongari. Cum călătoria era
anevoioasă şi plină de primejdii se convenea ca Aslan să primească, pentru eforturile
sale, o cincime din toată suma şi avea libertatea de a lăsa, cât va crede de cuviinţă,
din bani călugărilor, pentru a-şi uşura demersul. Suma totală urma a fi adusă la
Veneţia şi înmânată domniţei Maria, în decurs de un an de la data plecării în
călătorie. În cazul unui eşec mandatarul avea să predea în bună stare cele două
sineturi şi urma a i se plăti 100 de ducaţi pentru osteneala sa. La 18 octombrie 1602
abatele mânăstirii Sfântul Sava nota că a dat procuratorilor lui Ştefan 1 800 de ongari
şi că anterior mai plătise prin intermediul „episcopului Flaviano” încă 1 000 de
ongari. Din această scrisoare rezultă că din banii depuşi de Petru au mai fost scoase
periodic diverse sume de bani. După această însemnare este greu de precizat ce s-a
mai întâmplat cu restul de bani. Din citaţia făcută călugărilor de la mânăstirile
Sfântul Sava şi Sfânta Ecaterina, de la Muntele Sinai, la 23 mai 1607, rezultă că până
la acea dată banii nu fuseseră recuperaţi în totalitate, călugării declarând că nu au
niciun act privitor la împuternicirea lui Aslan30, ceea ce ne face să deducem că,
practic, aceştia se derobau de la plata oricăror altor sume.
29

C. Sathas, Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au Moyen Âge, Paris, 1890,
p. XXX şi urm.
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Ce s-a întâmplat până în anul 1607 aflăm dintr-un alt dosar din arhivele de la
San Georgio, ce se referă la avatarurile lui Aslan în Ţara Sfântă. La 10 mai 1601,
Ştefan îl împuternicea pe vărul său să îi recupereze banii depuşi de părintele său în
cele două mânăstiri şi se angaja să îi plătească pentru osteneală jumătate din suma
recuperată. După moartea principelui, în 1602, domniţa Maria a reclamat
moştenirea fratelui său, iar succesiunea a fost validată prin actul din 9 mai 1603,
Aslan urmând a-i preda întreaga sumă adusă din Levant. Vărul celor doi
moştenitori revenise la Veneţia în ianuarie 1603, dar rezultatul misiunii sale fusese
cum nu se poate mai modest. La 7 martie depunea bilanţul expediţiei sale din care
rezulta că din banii recuperaţi a cumpărat pene, de mare preţ, dar o parte din
încărcătură a fost prădată de piraţii englezi, iar altă parte era încă în vamă. La 2 mai
marfa era scoasă din vamă şi se încheiau socotelile astfel:
– Se consemnează o primă sumă recuperată de 5 000 de ongari. Conform
actului de învoială, dintre Ştefan şi Aslan, lui Polo Minio i se cuvin 2 071
de ongari, jumătate din suma totală, după ce au fost scăzute cheltuielile.
– Urmează înregistrarea celei de a doua sume, scoase de la Muntele Sinai,
în cuantum de 6 000 de ongari, ce reveneau în acel moment domniţei
Maria ca ultimă moştenitoare. Din aceasta urma a i se plăti lui Aslan,
conform înţelegerilor anterioare, semnate cu Minio şi cu Ştefan, o
cincime şi respectiv o jumătate din sumele cuvenite celor doi moştenitori.
– Aceşti ultimi bani fuseseră investiţi în pene, iar domniţei Maria i se
cuveneau pene în valoare de 2 404 ongari.
– Aslan mai recunoştea o datorie faţă de domniţa Maria de 436 de ongari.
– După ce scăzuse cheltuielile făcute în timpul călătoriei, rezulta că domniţa
Maria are de primit 2 287 de ongari partea sa iniţială de moştenire şi 2 783
de ongari partea din moştenirea ce îi revenise de la fratele său Ştefan.
– Restul banilor, fără să se specifice exact cât, au fost pierduţi odată cu
penele prădate de piraţi. În cazul recuperării acestora sumele aveau să fie
împărţite la fel ca şi în situaţiile anterioare31.
Socotelile făcute de Aslan par a fi foarte confuze, în lipsa unor date precise
referitoare la sumele recuperate şi la cheltuielile făcute. Un pic de lumină aduc
declaraţiile vărului vlăstarelor domneşti, declaraţii făcute la 14 mai 1604, cu
prilejul lămuririi situaţiei celor două sineturi, pe care Aslan nu le returnase lui
Minio. Mandatarul celor doi fraţi declara că în 1601 reuşise să scoată de la
călugării de la mânăstirea Sfânta Ecaterina 6 000 de ongari, iar de la cei de la
Ierusalim „altra buona somma di denari”. Dacă punem această mărturie în legătură
cu socotelile predate către Officio di Petition în 1603, putem crede că suma
recuperată de la mânăstirea Sfântul Sava (din Ierusalim) a fost de 5 000 de ongari.
Aslan continuă explicaţiile menţionând că la Cairo a cumpărat, de toţi banii,
pene, dar marfa i-a fost confiscată de autorităţi, pentru că acestea fuseseră
31
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înştiinţate că toată încărcătura era destinată lui „Mihai Valahul” sau imperialilor.
După mult zbucium Aslan a reuşit să convingă un negustor, pe Messer Giacomo
Bandini, să îi preia 200 cântare de pene şi să i le ducă la Veneţia. Sineturile, cu care
Aslan spera să recupereze şi alte datorii la Constantinopol, le-a încredinţat unui
grec, pe nume Zaccaria. Acesta, de frică, în momentul în care a văzut că Aslan şi
tatăl său, Gheorghe Cămăraşul, erau anchetaţi de către autorităţile otomane, a
distrus sineturile. În final cei doi Cămăraşi au fost eliberaţi, marfa a ajuns la
Veneţia, dar sineturile au fost definitiv pierdute32. Declaraţia lui Aslan a fost
susţinută de către Patriarhul din Alexandria şi aşa s-a stins litigiul cu Polo Minio,
care la data de 10 august 1604 îşi retrăgea plângerea referitoare la sineturi.
La 19 mai 1609 domniţa Maria a plecat împreună cu soţul ei în Cefalonia şi
cu această ocazie şi-a făcut testamentul. Toată averea era lăsată fiului rezultat din
căsătoria cu Minio, pe nume Thedoro Stefano, care prelua astfel tot ceea ce
obţinuse domniţa din moştenirea fratelui ei. Cele patru fiice din prima căsătorie,
cărora Zotu le lăsase cea mai mare parte a averii sale, primeau doar câteva obiecte
personale ale mamei lor, ca simplă amintire, nu ca obiecte de valoare. Păunei i se
cuvenea patul în care dormea domniţa Maria, iar Zamfirei o rochie, un covor, o
cingătoare de chihlimbar, „fără aur” şi alte obiecte mărunte ce aparţinuseră mamei
sale. Ultimele născute, Ruxandra şi Isabela, aveau să primească fiecare trei cămăşi,
şase cearşafuri şi alte obiecte de lenjerie33.
Prin urmare, în 1620, când domniţa Maria murea printre străini, cei cărora
le-a rămas averea domnului Petru Şchiopul au fost Habsburgii şi familia Minio.
Din sumele fabuloase pe care cei dintâi sperau să le obţină, prin tutela şi apoi prin
reţinerea lui Ştefan în imperiu, nu au putut dobândi decât cei 43 157 de florini,
43 de creiţari şi 2,50 de şilingi, consemnaţi prin succesiunea din septembrie 1602.
După cum am arătat, această avere a fost folosită parţial pentru a finanţa Războiul
cel Lung şi parţial pentru a completa fabuloasa colecţie de bijuterii şi orfevrărie pe
care o adunase pe parcursul vieţii împăratul Rudolf al II-lea. Domniţa Maria şi
soţul ei Polo Minio nu au primit nici măcar atât, pentru că sumele depuse la
Muntele Sinai şi la Ierusalim au fost cu mult mai mici decât se crezuse iniţial, iar
din bunurile rămase, la moartea lui Ştefan, Habsburgii îşi reţinuseră partea leului.
THE DESCENDANTS OF PETRU ŞCHIOPUL AND THE HOUSE
OF AUSTRIA. DEBTS AND LAWSUITS
Abstract
After the death of Petru Şchiopul, those who had deserted him when his
position in the German Empire had become precarious returned to Tyrol, eager to
32
33
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raise a claim on the estate. Despite the existence of three wills drawn up in May
1594, by which all previous arrangements were annulled, the large family of the
Prince insisted on the validity of the will made in Tulln, in his first year of exile.
Additionally, as this particular will could not satisfy all of those who considered
themselves entitled to derive some benefit from the Prince’s death, two forgeries
were produced to secure the guardianship of Ştefan, then underage. The Prince’s
daughter, princess Maria, and her resourceful husband Zotu, his sister Alexandra,
married to Gheorghe Cămăraşul, and his nephew, Gheorghe Hatmanul, showed
their interest in the inheritance under dispute most energetically.
Based on the inventory made by Ferdinand von Kühbach, Ştefan’s guardian,
in Petru’s house of Bozen, and taking into consideration the exchange rate of the
various currencies, the author of the present article makes an evaluation of the
inheritance left by Petru Şchiopul in the German Empire, after his death. Thus, the
jewelry, expensive attires and cash amounted to 3,949 crowns and 18,956 ducats.
To these were added various items, the value of which was not estimated:
silverware, gold and silver objects, clocks (“a small wall clock and a big one”),
clothes, furs, fabrics, silk, linen, bed sheets, carpets, weaponry, harnesses, and
small jewelry. The total exceeds the inventory made by Petru himself at the
beginning of 1594, but it hardly matches the fabulous evaluation by the Habsburgs,
being probably the equivalent of 90,000 thalers.
In the first days of July 1594, the company who attended Petru’s funeral and
the young prince’s entourage tried to lay hands on anything available. Metropolitan
Gheorghe Movilă, monk Tudose Barbovschi, the young prince’s private teacher,
Costea Postelnicul, Rada (or Maria) also called Cercheza, the Prince’s mistress,
and especially Zotu were among the most enthusiastic. Like petty thieves, they all
walked out with a little something – jewelry, money, small gold and silver items –
tucked under a mattress, in a wool ball or a pin cushion, under the horse saddle or a
petticoat. The looting surfaced in Venice, where the fugitives broke into a general
quarrel and filed complaints one against another. A great part of the stolen goods
were seized back. A settlement of accounts occurred only in 1599, when Ştefan
agreed to hand over to his sister, princess Maria, part of the jewelry.
With a bright future seemingly lying ahead, Ştefan departed “before having
lived,” as termed by Nicolae Iorga. The young prince died on 21 March 1602 in
Bozen, having suffered for some time from gout and tuberculosis. The Habsburgs
assumed the quality of legatees and heirs by right, as it can be seen in the inheritance
case ruled final in September 1606. According to it, the entire bequest amounted to
79,172 florins and 44 kreuzers, from which various legacies and debts had been
deduced to the amount of 10,120 florins and 23 kreuzers. The remaining
69,052 florins and 2 kreuzers were divided by 8 and distributed among the heirs by
right: the Prince’s sister (represented by her second husband Polo Minio), the
Emperor, and the Archdukes. Polo Minio was given 3/8 amounting to 25,894 florins,
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38 kreuzers and 1.25 shillings, whereas the Aulic Chamber or department of finance
pocketed the remaining 5/8 amounting to 43,157 florins, 43 kreuzers and 2.50 shillings.
Ştefan’s legacy gave rise to new conflicts and lawsuits. According to the
documents of the Aulic Chamber and the petitions filed by the Jesuit College of
Innsbruck, the Emperor failed to cede any rights to his brothers or cousins in
relation to the inheritable property, as established in September 1602, but kept the
sum which should have been divided among the members of the Habsburg family
entirely for himself.
The finance department failed to make the due payments to blood relatives, as
previously established by the decision of September 1602. On 29 March 1609,
7 years after Ştefan’s death, the personal advisors of the Emperor were requesting
imperatively that the Government of Upper Austria should arrange for the payment
of 4,000 guldens due to Ioan Cămăraşul, out of the Moldavian bequest. Maria, the
Prince’s sister, was not so fortunate. On 12 December 1607, the Government of
Upper Austria informed Archduke Maximilian that princess Maria and her husband
Polo Minio claimed an additional 1,700 guldens from the Moldavian bequest, which
they had seemingly not received in 1602. The petition was temporarily put aside, as
“the Moldavian issue was not yet processed by the [Imperial] Chancellery,” and thus
it was impossible to determine exactly what was still to be paid to whom.
Upon the death of princess Maria in Cephalonia in 1620, her entire estate went
to her son from her second marriage, Theodoro Stefano. As a result, the greater part
of Prince Petru Şchiopul’s estate ended up with the Habsburgs and the Minio family.
The fabulous sum they intended to obtain from Ştefan’s guardianship, and further on
from keeping him in the Empire, amounted eventually to only 43,157 florins,
employed partially in the Long War and partially for new acquisitions adding to the
impressive collection of jewelry, and gold and silver objects which Rudolf II had
gathered during his life. Princess Maria and her husband Polo Minio received even
less, as the sums deposited at Mount Sinai and at Jerusalem turned out to be smaller
than initially believed, and as the Habsburgs had managed to secure for themselves
the greatest part of the valuables left by Ştefan.

PROSTITUŢIA ÎN ORAŞELE ŢĂRII ROMÂNEŞTI (1829–1859)*
NICOLETA ROMAN

Într-o societate precum cea de secol XIX, în care moravurile tind să iasă la
suprafaţă, să devină vizibile şi în consecinţă să fie analizate, definite şi
reglementate de contemporani, nu este de mirare că un fenomen social precum
prostituţia are o evoluţie asemănătoare, culminând cu oficializarea sa în 1862.
Perioada pe care ne propunem să o studiem este cea referitoare tocmai la acea
epocă de tranziţie, în care schimbările devin mai perceptibile atât pentru populaţie,
cât şi pentru Stat, determinând o transformare a mentalităţii faţă de prostituţie. Cu
alte cuvinte, ne interesează momentul în care se trece de la ignorare la primele
măsuri şi semnale de alarmă ce trimit spre sistemul reglementarist 1 , făcându-se
paşii premergători implementării legilor.
Pentru reconstituirea acelei epoci am apelat la trei surse importante, care se
completează reciproc: documentele de arhivă, codurile de legi şi relatările de
călătorie. Primele, foarte numeroase pentru această perioadă, dezvăluie evoluţia
fenomenului şi date despre personajele implicate, în timp ce reglementările impuse
de Stat şi de Biserică arată modul în care se realiza supravegherea şi controlarea
prostituţiei. Relatările de călătorie vin să întregească tot acest tablou, prin imaginea,
adeseori mai obiectivă, oferită de un străin aflat în trecere prin Ţara Românească.
I. TERMENI, DENUMIRI ŞI „CATEGORISIRI” REFERITOARE LA PROSTITUŢIE

Vocabularul referitor la prostituţie a fost dintotdeauna unul foarte bogat, după
cum a arătat şi Constanţa Vintilă-Ghiţulescu 2, prostituatele fiind „categorisite” la
început de secol XIX după locul practicării meseriei (cârciumăreasă, podăreasă) şi
după manifestarea unei relaţii ilicite (celetnică, posadnică, ţiitoare). Primii doi
termeni fac trimitere la spaţii publice, cu mari aglomerări, unde se practica un
*

Lucrare realizată în cadrul proiectului de cercetare „Baze de date istorice. Proiectarea,
gestionarea şi analiza statistică a unei baze de date privind călătorii străini care au străbătut spaţiul
românesc în secolul al XIX-lea” (director dr. Irina Gavrilă), proiect finanţat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, contract nr. 847/2009.
1
Aşa cum este definit de Alain Corbin, Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au
e
XIX siècle, Paris, 1982, p. 166.
2
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Discipline ecclésiastique – discipline sociale. La prostitution au
e
XVIII siècle à Bucarest, în „Romanian Political Science Review”, vol. IV, 2004, no. 2, p. 282–284.
„Revista istorică”, tom XX, 2009, nr. 3–4, p. 277–290

Nicoleta Roman

278

2

oarecare negoţ şi unde lumea devenea mai vulnerabilă prin actele socializării
(băutură, joc, bârfă). Relaţiile interumane se înfiripau mai uşor, iar cârciumăreasa,
uneori ea singură proprietară a stabilimentului, era cea care dinamiza şi declanşa
anumite evenimente, discuţii şi confruntări. Şi ea şi podăreasa (sau podăriţa) se
lăsau angrenate în jocul micilor plăceri oferite de bărbaţii care erau fie clienţi fideli,
fie doar simpli trecători: de la un pahar oferit în cinstea frumuseţii femeii şi mici
daruri menite a-i atrage atenţia până la atingeri fugare, subtile sau mai îndrăzneţe,
care depăşeau stadiul declarativ. Ispitită şi încurajată, femeia accepta propunerile
bărbaţilor, conştientă de statutul trecător al unei astfel de relaţii, mulţumindu-se cu
ceea ce i se dădea. În cârciumi, ca şi în hanuri, puteau fi întâlnite celetnicele3, tinere
femei care trăiau dintr-o astfel de ocupaţie, ele putând fi considerate cele mai
apropiate – ca statut – de viitoarele dame publice sau prostituate dinspre finalul
secolului al XIX-lea. Deocamdată, până la jumătatea acestui veac nu exista o
legislaţie propriu-zisă în acest sens sau o identificare foarte clară a persoanelor care
puteau fi circumscrise într-un fenomen al prostituţiei. Aceste lucruri nu negau însă
existenţa fenomenului, ci reprezentau pur şi simplu doar situaţia de contemplare
semi-pasivă în care se afla Statul. Dar asupra acestui aspect vom reveni ulterior.
Ultimii doi termeni, posadnică şi ţiitoare, erau asimilaţi în legiuirile vremii
noţiunii de concubină, amantă 4 , având o evidentă conotaţie negativă, care îngloba
realităţile vremii: obţinerea unei prosperităţi materiale prin prejudicierea patrimoniului
familiei bărbatului; câştigarea afectivităţii masculine în detrimentul soţiei şi copiilor
legitimi; crearea unui climat imoral, cu alte cuvinte, încurajarea şi perpetuarea
„desfrâului feminin”, declanşator al altor păcate condamnate de Biserică şi societate5.
Interesant este că persoana care mijlocea practicarea prostituţiei purta
denumirea de votru sau voatră. De ce spunem interesant? Pentru că unul din primele
înţelesuri, chiar şi regionale, date acestui cuvânt a fost cel de mijlocitor al căsătoriei,
peţitor. Cu alte cuvinte, chiar dacă Îndreptarea legii (1652), ca unul din cele mai
vechi coduri juridice ale Valahiei, îl identifica în mod clar ca proxenet: „cele ce au
mueri la casa lui, de le ţine pentru dobânda lui, carele-şi dau trupurile”6, totuşi
rădăcinile acestui termen trebuie căutate în obiceiurile care ţin de peţit7. Ele presupun
cel mai adesea pentru acest rol existenţa unei persoane în vârstă (de exemplu o
văduvă), care să cunoască ambele familii, comunitatea, dar mai ales natura umană.
Ea propunea, controla negocierile şi finaliza realizarea contractului de căsătorie
dintre cele două familii, alegându-se cu o plată pentru eforturile sale. Evident, ea
putea înlesni şi întâlnirile dintre tinerii care nu doreau o oficializare a relaţiei sau
3

H. Tiktin, Rumänisch-Deutsch Wörterbuch, fasc. 6, Bukarest, 1900, p. 321.
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Discipline ecclésiastique, p. 283.
5
Eadem, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească în
secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 2004, p. 285–292.
6
Îndreptarea legii (1652), Bucureşti, 1962, gl. 128, zec. 1, p. 150.
7
Al. Ciorănescu, Dicţionar etimologic al limbii române, Bucureşti, 2001, p. 844.
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între bărbaţii nemulţumiţi de propriile căsătorii şi acele femei singure, vulnerabile, ce
puteau oferi servicii sexuale. Oportunitatea îi era dată de pendularea ei între spaţiul
public, al comunităţii, şi cel privat, al familiilor cu care intra în contact. Aceasta ar fi
o posibilă explicaţie pentru coabitarea a două definiţii pentru acelaşi termen.
La sfârşitul deceniului patru al secolului al XIX-lea, dacă nu mai devreme, îşi
face simţită prezenţa o nouă terminologie a prostituţiei, care mai păstrează puţin
din vechiul vocabular şi care vădeşte influenţa franceză. Prostituatele încep acum
să fie considerate, tratate şi denumite dame publice, dorindu-se a se face într-un
mod mai explicit distincţia faţă de doamnele măritate, care, câteodată, treceau prin
comportamentul lor libertin spre această zonă a imoralităţii recunoscute. Ceea ce
este important de consemnat este faptul că Statul începe să conştientizeze în mod
public, prin consemnare oficială, că posadnicele (a se citi concubinele) pot practica
prostituţia sub această formă. În 1853, când se realizează catagrafierea
prostituatelor de către Comisia Vopselei de Negru a oraşului Bucureşti, la secţiunea
observaţii se trece, în dreptul unor femei, faptul că acestea îşi exercitau meseria
„supt mască de posatnică”8.
În ceea ce priveşte proxenetismul, denumirile care predomină sunt pezevenghe,
marşandă şi macarelă/macherelă. Primul, legat de etimologia turcească şi grecească,
cu influenţe fanariote9, demonstrează evoluţia lentă la nivelul limbajului. Dacă votru
semnifica şi peţitor în primă instanţă (deci o persoană cu vizibilitate pentru
comunitate), pezevenghe are ca sinonim cuvântul codoaşă. Cu alte cuvinte, este vorba
despre o persoană care facilitează actul iubirii, dar plasându-l, de data aceasta, în
sfera privatului, a tăinuirii şi ilegalităţii. Despre termenul macarelă nu ştim multe,
dar fără îndoială că a reprezentat un împrumut. Tot pe o filieră externă, de data
aceasta franceză, a pătruns şi termenul de marşandă, care desemna o patroană a unei
case de modă sau o modistă, cum mai întâlnim în documente. Asocierea acestei
ocupaţii cu prostituţia nu trebuie să ne mire, deoarece a presupus întotdeauna
existenţa unui număr mare de femei tinere, cu o oarecare frumuseţe şi care, chiar
dacă erau angajate de marşande pentru diferite slujbe, căutau în continuare un venit
suplimentar, practicând prostituţia clandestină. Şi în cazul marilor case de modă,
femeile nu scăpau de o asemenea bănuială. Este, de altfel, unul dintre „miturile” care
se mai menţin şi astăzi: moda ca paravan al prostituţiei. Pe lângă toţi aceşti termeni,
Lucian Dărămuş, specialist mai ales în fenomenul prostituţiei din perioada interbelică,
îl mai introduce şi pe cel de ţaţă10.
8

Arhivele Naţionale. Direcţia Municipiului Bucureşti (în continuare: DMBAN), fond Comisia
Culorii de Negru, dosar 25/1853, f. 10–12, 16. În secolul al XIX-lea Bucureştiul a fost împărţit în
5 unităţi administrative care purtau numele de „văpseli”/„vopseli”. În unele acte şi documente de
epocă apar denumite şi culori. Acestea sunt: roşu, galben, albastru, verde şi negru.
9
H. Tiktin, Rumänisch-Deutsch Wörterbuch, fasc. 19, 1924, p. 1152.
10
Lucian Dărămuş, De la reglementarea toleranţei la incriminarea parazitismului, în „Dilema
veche”, an II, 16 septembrie 2005, nr. 87.
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Am realizat o prezentare a tuturor acestor termeni pentru a putea face o scurtă
introducere în lumea românească de altădată şi a observa evoluţiile care au avut loc
la nivelul mentalului colectiv. Termeni vechi, de secol XVII şi XVIII, intră în
desuetudine şi sunt înlocuiţi de alţii noi, aduşi din mediul grecesc şi francez,
ultimul cu o importanţă hotărâtoare în modernizarea sistemului medical şi juridic
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
II. DE LA IGNORARE LA RECUNOAŞTERE

Prostituţia a rămas ascunsă, alături de alte păcate ale femeii (adulter,
concubinaj), sub un singur nume, acela de preacurvie 11 , şi nu a fost discutată
separat decât într-un mod vag în Îndreptarea legii (1652), pentru ca în legiuirile
următoare, de până la Regulamentele organice, apărute în 1831 şi valabile până în
1849, să nu fie discutată aproape deloc. Având rolul unor constituţii aproape
identice pentru cele două principate, codurile de legi iniţiate sub administraţia
rusească condusă de generalul Pavel Kiseleff vor aduce o înnoire sub raport penal
în Ţara Românească. Pentru că au fost redactate într-o perioadă scurtă de timp
aceste legi nu au putut include tot ceea ce s-ar fi dorit în materie de legislaţie
penală. De aceea, pe parcurs s-a revenit cu o serie de completări. Trebuie spus că
Moldova, spre deosebire de Ţara Românească, avea deja o Condică criminalicească
încă din 1820–1826, ceea ce permitea un control mai mare asupra moravurilor
publice şi ale familiei. Judecătorii valahi cunoşteau şi foloseau această lege precum
şi codurile de secol XVI sau pravilele. Această stare de fapt s-a menţinut până în
1850 când domnitorul Barbu Dimitrie Ştirbei a emis Condica criminală cu
procedura ei, rod al eforturilor începute de către comisia întrunită în timpul
generalului Kiseleff şi al juriştilor români.
Totuşi, primii paşi în reglementarea prostituţiei trebuie căutaţi mult mai
devreme, întrucât documentele demonstrează existenţa unei asemenea preocupări
din partea autorităţilor. William Wilkinson, consul britanic în principate, arăta, în
jurul anului 1820, vorbind despre prostituate şi numărul lor, că: „Femeile din
această clasă nenorocită sunt atât de multe la Bucureşti, încât ultimul agă sau
director al Poliţiei a sugerat domnului ideea de a le supune pe fiecare <în parte>
plăţii unei dări prin care şi-ar procura un nou venit de vreo câteva sute de mii de
piaştri. Acest plan n-a fost pus în aplicare, contrar tuturor aşteptărilor, deşi nu
părea să întâmpine piedici.”12
11

Ioan Diaconu, Bogdan Florin Popovici, La început infracţiune, mai apoi un rău acceptat, în
„Magazin istoric”, an XXXIII, s.n., 1999, nr. 4 (385), p. 68.
12
Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, s.n., vol. I (1801–1821), coord.
Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 2004, p. 643.
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Neacceptarea de către autorităţi a acestei măsuri, care ar fi sporit veniturile
Vistieriei, îşi poate avea explicaţia în teama de a nu încuraja şi mai mult prostituţia
clandestină. Odată incluse într-un registru de „taxare”, aceste femei ar fi ieşit din vizorul
Poliţiei şi al spaţiului public, preferând practicarea meseriei pe tăcute, în spaţii greu de
controlat. Pe de altă parte, la începutul secolului al XIX-lea, în Ţara Românească se
prefera în continuare folosirea pedepsei ca o formă de supliciu ce implica o expunere şi
o stigmatizare publică13, în timp ce amenda percepută de Biserică pentru păcatul trupesc
fusese desfiinţată, nefiind în concordanţă cu rolul acestei instituţii în societate14. Ritualul
prin care prostituatele sau femeile adulterine erau transformate într-un exemplu de
dezonorare dat societăţii includea: citirea cu voce tare a sentinţei, biciuirea în locuri
comune şi aglomerate, precum uliţele şi pieţele, vizualizarea unui trup gol, însângerat şi
mutilat de răni şi ridiculizarea prin transportarea lor pe măgari, cu faţa spre coada
acestora 15 . La toate acestea mai trebuie adăugată şi condamnarea venită din partea
Bisericii, proclamarea publică a femeii ca păcătoasă16, orice asociere cu ea însemnând o
preluare a păcatului şi deci o izolare socială.
Dar situaţia a început să se schimbe odată cu introducerea Regulamentului
organic în 1831, când se face mai degrabă auzită vocea Statului decât a Bisericii,
schimbându-se balanţa de putere în cadrul societăţii. Fiind mult prea preocupată cu
reorganizarea instituţiilor şi întărirea puterii domnului, administraţia Kiseleff a omis
discutarea şi reglementarea prostituţiei şi a moravurilor. Acest fenomen însă va intra în
atenţia domnilor ce i-au urmat lui Kiseleff pe două căi: poliţienească şi medicală. Deşi
se folosea în continuare Legiuirea Caragea (1818), completările care sunt aduse părţii
a V-a (Pentru vini) a acesteia începând cu anul 1831 sunt grăitoare pentru
transformările pe care le suferă societatea. Pricinile de judecată sunt încadrate ca fiind:
criminaliceşti, poliţieneşti mari şi poliţieneşti mici. În funcţie de această încadrare era
dată şi pedeapsa. Iertarea şi mila domnului, care erau menite a-l apropia pe individ de
figura paternală a conducătorului Statului, au fost introduse ca o prerogativă la care se
13

M. Foucault, A supraveghea şi a pedepsi. Naşterea închisorii, Bucureşti, 1997, p. 74–75;
Ovidiu Cristea, „Cu acest feliu de pompă i-au adus”: un „spectacol” pentru un caz de „hiclenie” în
veacul al XVII-lea, în vol. Spectacolul public între tradiţie şi modernitate. Sărbători, ceremonialuri,
pelerinaje şi suplicii, coord. Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Mária Pakucs Willcocks, Bucureşti, 2007;
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, „La scara Mitropoliei”: pedeapsa publică ca spectacol în societatea
românească (1750–1834), ibidem; Ovid Stănciulescu, Cercetări asupra regimului penitenciar român
din veacul al XIX-lea cu un studiu necunoscut al lui Constantin Moroiu, „profesor obştesc de legi la
şcoala rumânească de la Sf. Sava”, Cluj, 1933, p. V.
14
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Focul Amorului: despre dragoste şi sexualitate în societatea
românească. 1750–1830, Bucureşti, 2006, p. 69–76; Dan Horia Mazilu, Lege şi fărădelege în lumea
românească veche, Iaşi, 2006.
15
Îndreptarea legii, gl. 131, zec. 1, p. 153.
16
Pedeapsa dată de Biserică se traducea prin închiderea într-o mânăstire de maici. Condica
criminalicească cu procedura ei din 1820 şi 1826: legi româneşti, ed. Ştefan Beredret, Chişinău,
1928, partea a V-a, cap. 12, par. 231.
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putea apela folosindu-se art. 298 din Regulamentul organic. În 1833 se schimbă şi mai
mult perspectiva asupra modalităţilor corecţionale oferite de autorităţi. Pedeapsa pentru
femeile preacurve şi prostituate nu mai este una publică, ci una desfăşurată în incinta
mânăstirilor Răteşti şi Ostrov, căutându-se ca „prin pocăinţă să-şi cureţe cugetul lor de
păcate”17. Acestor două mânăstiri li se vor alătura Dintr-un Lemn, Mărgineni, Viforâta
şi Snagov. Deşi rămân în continuare locaşuri monahale, ele devin centre de
„reeducare” a delincventelor şi de găzduire a persoanelor care, din motive medicale, nu
se puteau integra în societate18. Biserica predă ştafeta Statului, acceptând ca stareţele să
devină gardieni şi să poarte o corespondenţă frecventă cu Departamentul Treburilor din
Lăuntru pe tema supravegherii şi îndreptării comportamentale a oaspeţilor-delincvenţi.
Condica criminală a domnitorului Barbu Ştirbei19 de la jumătatea secolului
al XIX-lea se apleacă în mod deosebit asupra moravurilor societăţii, secţia a IV-a
purtând titlul de Porniri cu faptă împotriva bunelor năravuri. Apărută pentru a
încheia un efort juridic început cu aproape douăzeci de ani în urmă, această condică
a fost folosită din plin, răspunzând multor probleme. Articolul 264, cel mai des
citat în dosarele de judecată, definea prostituata, dar şi matroana: „Oricare va
aduce vătămare bunelor năravuri, obicinuind a îndemna, a ajutora sau a înlesni
desfrânarea persoanelor tinere în vârstă mai mică de cincisprezece ani, se va
pedepsi cu închisoarea Snagovului de la un an şi jumătate până la trei, şi cu
globire de la lei una sută până la una mie (…)”20.
Prostituata nu putea fi o tânără mai mică de 15 ani şi femeie măritată21, în timp
ce despre persoana care intermedia prostituţia se ştia deja şi se consfinţea şi prin lege
că putea fi o rudă de sânge (tată, mamă) sau prin alianţă (soţ)22. După câţiva ani de
observare şi înregistrare a prostituatelor din oraşe şi mai ales din capitală, autorităţile
au hotărât că: „Femeile publice se împart în trei clase: a. Femeile ce întrebuinţează
această profesie de faţă şi fără pericol. b. Femeile ce întrebuinţează această profesie
în taină cu oarecare îngrijire şi cu pericol. c. Femeile ce întreprind această profesie
prin mijlocirea altor femei făcătoare de bine (pezevenghi)”23.
17

Legiuirea Caragea (1818), Bucureşti, 1955, anexa II, 102, art. 213; 115, p. 237 şi Aurel V.
Sava, Regulamentele organice ale Valahiei şi Moldovei: textele puse în aplicare la 1 iulie 1831 în
Valahia şi la 1 ianuarie 1832 în Moldova, Bucureşti, 1944, secţia a III-a, cap. VII, art. 298.
18
Dan Horia Mazilu, Lege şi fărădelege, p. 487.
19
Condica criminală cu procedura ei. Întocmită în zilele şi prin părinteasca îngrijire a prea
înălţatului domn stăpânitor a toată Ţara Românească, Barbu Dimitrie Ştirbey, întărită prin luminatul
ofis cu no. 1644 din 5 decembrie 1850, tipărită după înalta slobozenie prin îngrijirea şi cu cheltuiala
clucerului Ştefan Burke, Bucureşti, 1852.
20
Ibidem, p. 85.
21
Ibidem, art. 268, p. 86.
22
Ibidem, art. 264–267 şi 269, p. 85–86.
23
DMBAN, fond Comisia Vopselei de Negru, dosar 116/1854, f. 29: „Instrucţii pentru femeile
publice şi măsuri pentru stârpirea boalei venerice în principate”, art. 1, f. 29.
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De asemenea, orice femeie găsită fără acte sau fără a cunoaşte vreo persoană
care să depună mărturie pentru ea era considerată a fi femeie publică24. În acelaşi
document, citat mai sus, matroana era denumită pezevenghe, marşandă şi macherelă
şi era considerată o femeie făcătoare de bine. Se conştientiza astfel că, desfăşurată
după anumite reguli şi în spaţii proprii, prostituţia putea fi benefică societăţii.
Serviciul sanitar a atras şi el atenţia asupra prostituţiei prin apelurile la organizarea
unor spitale destinate celor suferind de boli venerice şi prin cele referitoare la
controlarea medicală constantă a tuturor prostituatelor de către doctori şi moaşe.
Rezultatele au început să se întrevadă rapid, deoarece au fost numiţi mai mulţi medici şi
moaşe, iar în 1852 existau spitale venerice în mai toate judeţele Ţării Româneşti (Argeş,
Brăila, Dolj, Muscel, Mehedinţi, Romanaţi etc.)25. Mai mult, jurnalul medical din 2 iulie
1853 referitor la efectele prostituţiei nesupravegheate asupra populaţiei a dus la crearea
unei colaborări fructuoase cu poliţia, care s-a materializat prin redactarea unor „Instrucţii
pentru femeile publice şi măsuri pentru stârpirea boalei venerice în principate”.
III. PROSTITUATA, MATROANA ŞI TRAFICANTUL

Ajungând în acest punct al studiului nostru, în continuare trebuie realizat, pe cât
posibil, un portret al personajelor implicate în fenomenul prostituţiei de secol XIX.
Dacă până acum ne-am ocupat de aspectul lingvistic al termenilor utilizaţi, este cazul
să ne îndreptăm atenţia spre tipologii, caractere şi manifestări care semnalează
închegarea, omogenizarea şi înrădăcinarea prostituţiei. Fără îndoială că prostituate au
fost într-un număr mare tot timpul26, dar prezenţa lor a devenit mai vizibilă abia din
perioada regulamentară. Locurile în care puteau fi întâlnite – hanuri, cârciumi, bâlciuri,
târguri, grădini, cazărmi, cluburi – au atras atenţia autorităţilor şi au contribuit la
„cartografierea” zonelor de manifestare27. Pentru marile oraşe, precum Bucureştiul, se
ştia deja că hanurile de barieră sau cele negustoreşti erau focare ale delincvenţei, ele
fiind asociate nu numai cu prostituţia, ci şi cu hoţia, şarlatanismul şi violenţa. La rândul
24

Ibidem, art. 6, lit. D, f. 1.
Iacob Felix, Istoria igienei în România în secolul al XIX-lea şi starea ei la începutul
secolului al XX-lea, Bucureşti, 1901, p. 43–44.
26
Numărul foarte mare este semnalat şi de Domenico Zanelli, abate italian şi călător în
Valahia în 1841. Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, s.n., vol. 4 (1841–1846),
coord. Daniela Buşă, Bucureşti, 2007, p. 52.
27
Pentru modul în care s-a aplicat aceeaşi metodă şi în Franţa secolului al XVIII-lea v. EricaMarie Benabou, La prostitution et la police des moeurs au XVIIIe siècle, Paris, 1987, p. 196–205, care
arată, în mod just, că locurile plăcerii sunt şi locuri ale racolării. În ce priveşte România v. şi I.
Bibicescu, Mişcarea poporaţiunei în România de la 1870 până la 1878, Bucureşti, 1880, p. 187–188.
Despre aceste locuri depun mărturie şi călătorii străini, dintre care îl amintim pe St. Raicevich,
Domenico Sestini, Osservazioni storiche, naturali, e politiche intorno la Valachia e Moldavia: Con
una carta, Napoli, 1788, p. 226.
25
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lor, hanurile mari, boiereşti, trecând prin administraţia mai multor proprietari, ajung în
timp să decadă şi să aibă o reputaţie proastă. Camerele nu mai erau închiriate, ca
odinioară, cu săptămânile sau cu luna, ceea ce permitea cunoaşterea îndeaproape a
chiriaşului, ci cu ziua28 . Călători, negustori de provincie, ofiţeri sau tineri care abia
depăşiseră vârsta copilăriei închiriau astfel de camere doar pentru o noapte, petrecând
până în zori cu prostituate. În 1854 Comisia de Negru a oraşului Bucureşti înregistrase
doar în fostul han boieresc Gazotti trei astfel de femei, în timp ce în cel negustoresc al
Zamfirescului, mult mai pestriţ în chiriaşi, nu mai puţin de zece29. Situaţia era similară şi
în celelalte oraşe ale Valahiei şi nu surprindea pe nimeni, căci unde erau băutură, străini,
comerţ şi voie bună era şi câte o muieruşcă fluşturatică. Încă din 1833 Agia sesizase
vătămarea pe care o putea aduce obştii asocierea acestora şi emitea o interdicţie pentru
„păcătoasele ce stăruiesc pe la cârciumi şi alţi străini”, căutând a sparge cuibul
răutăţilor30. Şi a primit încuviinţare pentru că, cel puţin pentru o vreme, toţi cârciumarii
şi hangii erau opriţi a mai ţine celetnice, cum li se spunea încă prostituatelor la acea dată.
Pedeapsa primită era de 15 toiege pentru fiecare. Dar stârpirea nu s-a produs niciodată,
pentru că, începând cu venirea regimului fanariot, principatele au fost, în mod constant,
teatrul de operaţiuni al mai multor războaie ruso-austro-turce şi Ţara Românească a
cunoscut două ocupaţii militare străine: austriacă (1718–1739) şi rusă (1829–1834).
Astfel, în 1832, deci în plină ocupaţie rusească, viitorul colonel Lăcusteanu a părăsit
postul pentru a se alătura grupului de soldaţi ruşi şi români ce petreceau la un club de
mâna a doua. Încă de la intrare a fost izbit de „înghesuiala dinlăuntrul sălei, de mulţimea
ofiţerilor ruşi şi a femeilor publice” 31 . Pentru el era o plăcere care făcea parte din
„zburdălniciile vieţii singuratice” a oricărui holtei. Dar nu toţi simţeau astfel, deoarece,
deşi mulţi soldaţi veneau mereu plângându-se la Agie că au căpătat boală venerică de la
cutare sau cutare damă publică, totul era în zadar. Nimic nu se putea face. Spre exemplu,
îngrijitorul polcului nr. 1 din oştirea română a înaintat o cerere poliţiei capitalei Ţării
Româneşti, în care, după ce anunţa că: „soldatul din acea roată (n.a. a 6-a din acel polc),
anume Marin Dima Munteanu, s-ar fi îmbolnăvit veneric de la o femee publică, anume
Maria Nemţoaica, ce şede în casele lui Ene Vâlco, vis-a-vis de cazarma Alicsandro a
Văpselii Verde, no. 775 (…)”32, cerea luarea măsurilor de rigoare.
Prima măsură a fost luată de Departamentul din Lăuntru, care a hotărât introducerea
livrezoanelor sau condicuţelor de stare medicală33. Apoi, când fenomenul a luat amploare,
28

George Potra, Istoricul hanurilor bucureştene, Bucureşti, 1985, p. 144.
DMBAN, fond Comisia Vopselei de Negru, dosar 116/1854, f. 38.
30
Idem, fond Agia Bucureşti, dosar 405/1833, f. 2 şi 3.
31
Radu Crutzescu, Amintirile colonelului Lăcusteanu, Bucureşti, 1935, p. 63.
32
DMBAN, fond Comisia Culorii de Negru, dosar 116/1858, f. 46.
33
Ibidem, f. 53. Asupra modului în care a fost rezolvat aspectul medical în ce priveşte prostituţia
v. Ionela Băluţă, Surveiller et punir: les médecins et la réglementation de la prostitution dans la seconde
moitié du XIXe siècle roumain, în vol. Bonnes et mauvaises moeurs dans la société roumaine d’hier et
d’aujourd’hui, coord. Ionela Băluţă şi Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Bucureşti, 2005, p. 173–211.
29
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a urmat oprirea la cazarmă, care însă nu a redus numărul soldaţilor îmbolnăviţi.
Interdicţia a acţionat ca o atracţie irezistibilă pentru tinerii străini şi români concentraţi
în oraşe. Astfel, războiul Crimeii a dovedit că aceste măsuri nu au fost de ajuns şi, în
1856, generalul-maior Popovici raporta peste 150 de soldaţi suferind de boli venerice34.
Prostituatele întâlnite în documentele de până la 1847–1848 sunt ţigănci,
evreice, românce, slujnice sau femei angajate la cârciumi, cu vârste cuprinse între
15 şi 25 ani. Cam atât ştim despre ele. Odată cu catagrafierea 35 , informaţia se
lărgeşte şi încep să se distingă nu numai chipurile, ci şi motivaţiile alegerii unei
asemenea meserii. Ideea conform căreia ţigăncile formau grosul prostituatelor36 din
societatea românească este infirmată parţial de sursele oficiale. Din cele
înregistrate pe parcursul anilor 1848–1856 reiese că procentajul cel mai mare îl
formau româncele văduve, nemţoaicele şi evreicele. Prejudecata era însă pe
jumătate îndreptăţită, deoarece ţigăncile nu aveau un domiciliu stabil, practicau
meseria fără o motivaţie puternică şi într-un mod clandestin, fiind surprinse adesea
de epistaţi în ruinele diferitelor case şi locuri umbrite. Ţiganii erau greu de
controlat şi înregistrat, chiar dacă aparţineau vreunui boier sau vreunei mânăstiri.
Plecau, veneau şi aveau relaţii atât în interiorul, cât şi în afara incintei fără ştirea
celor în a căror grijă se aflau. De exemplu, Maria ţiganca, roabă a mânăstirii
Câmpulung, a plecat în 1850 şi s-a aciuat în Bucureşti, unde a cunoscut un soldat
rus, cu care a început să întreţină relaţii intime în nenumărate rânduri. În noaptea de
15 martie a fost găsită cu acesta „în zidurile caselor de Costache Nica, <acelea> ce
să află înruinate de foc”37. În urma cercetării făcute de Poliţie, asupra femeii s-au
găsit câteva obiecte de valoare şi bani care au întărit convingerea că practica
ocazional prostituţia. După ce a fost înregistrată în dosarele Poliţiei, a fost eliberată,
putând fi încadrată în a doua categorie a femeilor publice. Asemenea cazuri au
determinat controlarea periodică, pentru confruntarea înscrisurilor cu realitatea
străzii, întrucât unele dintre prostituate îşi schimbau domiciliul sau renunţau să mai
practice. Dar, revenind la imaginea sub care puteau fi întâlnite în epocă, nu trebuie
să surprindă prezenţa văduvelor. După ce depăşeau „anul jalii”38 şi li se terminau şi
ultimele resurse financiare, multe se găseau în imposibilitatea de a-şi mai putea
întemeia o familie, din lipsa zestrei, a unui suport familial 39 şi chiar din cauza
34

Ioan Diaconu, Bogdan Florin Popovici, La început infracţiune, p. 70.
Conform afirmaţiei lui I. Felix (op. cit., p. 128) catagrafierea prostituatelor a început în 1843.
Totuşi, din listele care ne-au parvenit, data de pornire a acestui proces pare a fi anul 1848.
36
Aceasta pare a fi părerea călătorului francez Raoul Perrin (Coup d’oeil sur la Valachie et la
Moldavie, Paris, 1839, p. 64), care a vizitat principatele după 1837 şi care asocia ţigăncile frumoase
cu prostituţia.
37
DMBAN, fond Comisia Vopselei de Negru, dosar 40/1850, f. 20.
38
Despre văduve, în special cele din înalta societate, v. Dan Horia Mazilu, Văduvele sau
despre istorie la feminin, Iaşi, 2008.
39
Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Focul amorului, p. 135–137.
35
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prezenţei copiilor. Într-o astfel de situaţie, vădanele tinere apelau şi la această
soluţie a vinderii trupului. Cu cât erau mai singure şi neajutorate material, cu atât
erau mai vulnerabile în faţa bărbaţilor, care le pândeau, le doreau şi le ispiteau cu
promisiuni. Căderea în păcat le era astfel mai uşoară decât rămânerea la statutul de
femeie respectabilă. Şi oricum, cât de mult era preţuită cinstea lor de ceilalţi din
comunitate, când toţi, şi mai ales cei de la sat, le discutau viaţa, le atribuiau acţiuni
şi gesturi şi le categoriseau? Fetele tinere, venite din împrejurimile oraşului,
deveneau slujnice şi odată intrate la stăpân luau contact cu o lume masculină
diversă prin puterea ofertei şi a pretenţiilor. Servitorul, argat, vizitiu sau om bun la
toate, putea oferi femeii, atunci când dorea, chiar şi o căsătorie, dar stăpânul, nu.
Începute ca aventuri, relaţiile se puteau termina prost şi tânăra femeie învăţa repede
că pentru a obţine ceva în viaţă, pentru „a-şi face un căpătâi”, trebuia să ştie să
negocieze. Şi aşa făceau primii paşi în prostituţie …
Pornind de la lista prostituatelor oferită de Comisia Vopselei de Negru a
oraşului Bucureşti pentru anul 1854, observăm că, pe lângă copleşitoarea prezenţă
a văduvelor, acestea îşi practicau meseria chiar în casa lor „supt cuvânt de cumpăt”.
În cazul în care nu puteau face acest lucru, pentru că lucrau şi stăteau cu chirie
într-o locuinţă unde nu li se permitea, ele apelau la o „pezevenghe nehotărâtă”.
Este cazul Elencăi fata, de la poziţia 34, care a apelat la Uţa slava, pezevenghea din
mahalaua Sf. Vineri, pentru a se întâlni cu potenţialii clienţi. În tot acest timp, nu
trebuie omis că era posibil ca prostituatele să aibă o relaţie pe care o putem numi
stabilă, deoarece la capitolul observaţii s-a trecut: „supt mască de posatnică”.
Partenerul nu era astfel străin de ocupaţia femeii şi când nu exista o pezevenghe
fără îndoială că el era cel care juca acest rol. Dar, până în acest moment, bărbaţii nu
erau dispuşi să-şi asume aceste atribuţii şi preferau să se ascundă sub această
formulă a concubinajului. Mai mult, casa nu excludea prezenţa familiei, care totuşi,
prin definiţia tradiţională, este un spaţiu al legitimităţii şi sacralităţii. Dar iată că
Marghioala lui Ivan „are ţiitor şi şade cu mă-sa în casă”. Lipsa oricărei menţiuni
care să arate apartenenţa la vreo etnie denotă că Marghioala noastră este o româncă
şi încă una destul de tânără (căci îi lipsesc celelalte apelative care fac trimitere la
statut social, vârstă etc.), aflată, evident, în nevoie40. Autorităţile sunt în această
perioadă foarte atente în a nota etnia, statutul social (văduvă, fată), ocupaţia
adiacentă (spălătoreasă, coşereasă, slujnică etc.), provenienţa geografică
(craioveanca, piteşteanca etc.), semnele distinctive (ciupita, grasa, cârna) şi
domiciliul la care putea fi găsită sau/şi la care practica meseria. Femeia căpăta
astfel o identitate dincolo de numele său, ceea ce înlesnea reperarea ei în câmpul
infracţional. Autorităţile erau conştiente de faptul că racolarea, „aprovizionarea” cu
prostituate se putea face şi din afara oraşului, din zonele limitrofe şi sărace,
exploatându-se orice circumstanţă sau moment nefericit pentru ca femeia să fie
40

DMBAN, fond Comisia Vopselei de Negru, dosar 116/1854, f. 38.
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convinsă. De aceea intrarea şi ieşirea din oraş a pezevenghelor era supravegheată.
Erau verificate şi, când se găseau nereguli, ofiţerii de poliţie încercau să le reţină
cât mai mult timp posibil pentru cercetări. Catinca, cojocăreasa din Craiova,
cunoscută şi ca pezevenghe de către autorităţi, a fost oprită în 1855 să plece din
oraş spre Bucureşti. Având cu sine două fete, Mariţa şi Anica, şi un băiat, Petrache,
a fost acuzată de către comisarul Poliţiei oraşului Craiova că a înregistrat pe nume
străin o a treia femeie, pe care voia să o introducă între damele publice din
Bucureşti. La o mai atentă privire s-a observat că aceasta, pe numele ei adevărat
Evgheniţa, i se recomandase Catincăi drept Marghioala şi, sub acest nume, dorea să
scape de traiul rău pe care-l ducea alături de bărbatul ei, Şerban Iordache.
Cercetările au arătat că femeile s-au cunoscut prin intermediul a două slujnice, care,
după ce i-au confirmat că Marghioala este orfană şi că nu are niciun ban, au rugat-o
„să-şi facă pomană” cu ea şi să o ajute. Şi cum şi Marghioala dorea să ajungă la o
marşandă să-şi facă un rost, s-au înţeles repede, iar Catinca a inclus-o printre fetele
pe care urma să le ducă la Bucureşti. Apărarea Catincăi în faţa judecătorilor a
plecat tocmai de la premisa că ea nu a ştiut situaţia adevărată a Marghioalei şi că ea
nu a comis nicio înşelăciune în acte. Şi cum Marghioala era femeie măritată, iar
soţul nu depusese nicio plângere, fapta nu putea fi încadrată la corupere sau atac la
adresa bunelor moravuri, iar cele două femei au scăpat de orice acuzaţie41. Cazul,
însă, ne dezvăluie câteva elemente importante ce ţin de fenomenul prostituţiei. În
primul rând se ştia că pentru o asemenea profesie erau căutate femeile singure, care
reprezentau o garanţie a faptului că matroanele nu vor avea în faţa cui să răspundă
dacă se întâmpla ceva cu acestea. Pe de altă parte, persoanele cu un asemenea statut
social deveneau mai uşor dependente şi manipulabile în faţa unei pezevenghe cu
experienţă. În al doilea rând, discutând problema matroanelor în această perioadă,
observăm o serie de aspecte care întregesc evoluţia lor în timp. La început, ele au
fost denumite ‚,pezevenghe nehotărâte”, ceea ce demonstrează că îndeletnicirea lor
nu era una stabilă, constantă şi bine susţinută, dar, după cum am văzut şi în cazul
anterior, nu era nici unica. Fie că se ascundeau sub masca unei alte profesii
(cojocărese, modiste, cârciumărese) sau nu, cert este că o practicau şi pe aceasta,
cel puţin formal. Apoi, ele se ocupau singure de racolarea prostituatelor, care, în
viziunea lor, trebuiau să aibă vârsta minimă prevăzută de lege (15 ani), să fie active
din punct de vedere sexual, orfane şi suficient de motivate pentru a-şi da acordul şi a
„lucra” sub oblăduirea lor. Mai târziu, după ce afacerea căpăta cheag, pezevenghea nu
se mai ocupa personal de racolarea fetelor, ci îşi lăsa angajaţii să facă acest lucru.
Majoritatea caselor de întâlnire, a bordelurilor, aşa cum erau la începuturile lor, se aflau
în zonele sărăcăcioase ale oraşului sau la o oarecare apropiere de zonele negustoreşti,
dar întotdeauna destul de departe de centru, pentru a nu atenta la conduita morală a
41

Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (în continuare: DANIC), fond Ministerul
Justiţiei. Penale, dosar 143/1855.
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societăţii bune a oraşului. În unele cazuri, întâlnim o asociere dublă în ce priveşte
conducerea afacerii: din punct de vedere al genului şi al etniei. Spre exemplu, Mariţa
lui Nadul din Vopseaua Albastră, având o casă la nr. 251 din mahalaua Vlădica, şi-a
luat ca asociat un croitor ţigan42. E drept că ea este trecută prima în scriptele Poliţiei, că
raportarea se face mai ales la ea, dar menţionarea lui arată rolul important pe care îl
juca în desfăşurarea afacerii. Meseria de croitor îl ajuta, iar de persuasiune nu ducea
lipsă. Multe dintre pezevenghe sau macherele erau însă şi evreice sau nemţoaice, venite
din afara principatelor şi, ca atare, mai umblate decât româncele, cu o cunoaştere mai
bună a gusturilor bărbaţilor în materie de femei.
Datele despre traficul cu prostituate sunt puţine şi răspândite în rarele
documente juridice ce ni s-au păstrat până acum. Poate singurul dosar complet
referitor la un asemenea caz este cel al lui Dumitrache Ionescu şi al lui Mendel
Herman, amândoi evrei la origine, primul bucureştean creştinat, iar cel de-al doilea
basarabean. În 1859 ajung să fie amândoi acuzaţi de poliţia locală a oraşului Brăila
„ca factori [= agenţi, traficanţi] cu intenţia de a lua fete de aici şi a le duce la
Constantinopol”43. Procesul s-a desfăşurat repede, s-a bucurat de atenţia procurorilor şi
a avut numeroşi martori, printre care matroana bordelului, prostituatele şi orăşenii care
le-au oferit găzduire. Ca întotdeauna, poveştile diferă. Dumitrache a arătat că el a venit
de la Constantinopol, unde fusese trimis să ducă la îndeplinire o hotărâre a Tribunalului
Vlaşca, iar din cauza unei încurcături în acte i s-a adus această acuzaţie. Mendel s-a
apărat spunând că el era în drum spre Viena, pentru a-şi îngriji sănătatea, a stat în gazdă
la un prieten de-al său din Brăila şi nu a avut nicio înţelegere cu Dumitrache. Problema
apare în momentul în care damele publice, matroana şi unii orăşeni dau declaraţii care
se dovedesc a fi contrare celor afirmate de inculpaţi. Măndica Ioneasca şi Anica
Georgeasca îşi aduc aminte cum: „Dumitrache factorul au venit la Mariţa Brăceasca,
cerându-i ca să le dea pă ele şi îi va plăti douăzeci galbeni, apoi acel factor s-au
adresat şi către ele, zicându-le să meargă la Constantinopol ca să le îmbunătăţească
soarta, fiind gata a le da orice lucru de trebuinţă”44.
Spusele fetelor sunt încuviinţate de Mariţa Brăceasca, matroana lor, dar şi de
alţii. Luându-se în considerare că mai fusese acuzat de o asemenea faptă, dar de data
aceasta la Giurgiu, şi că existau mărturii numeroase împotriva sa, Tribunalul din
Brăila a hotărât că Dumitrache este vinovat şi trebuie deci să stea la închisoare două
luni, urmând ca apoi să fie alungat din principat 45. În schimb, Mendel Herman a
rămas liber de orice acuzaţie, pentru că nu existau dovezi împotriva sa. Făcând apel
la instanţele superioare din Bucureşti, Dumitrache Ionescu a fost declarat, în cele din
urmă, nevinovat, pentru că nu exista nicio lege referitoare la asemenea pricini46.
42

DMBAN, fond Comisia Vopselei de Negru, dosar 116/1854, f. 43.
DANIC, fond Ministerul Justiţiei. Penale, dosar 26/1859, f. 3.
44
Ibidem, f. 4.
45
Hotărârea are la bază art. 215 şi 216 din Condica criminală, p. 69, care le stabileşte statutul
de vagabonzi.
46
DANIC, fond Ministerul Justiţiei. Penale, dosar 26/1859, f. 8.
43
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CONCLUZII

Reconstituirea unor solidarităţi aflate la marginea societăţii 47 se dovedeşte
întotdeauna dificilă din cauza numeroaselor piese pe care le avem de reunit.
Căutând a stabili un punct solid de plecare într-o cercetare ce va fi mult mai
detaliată şi extinsă în timp, ne-am oprit asupra unui interval bogat documentat, care
face trecerea de la o perioadă lacunară şi inegală ca mod de tratare a prostituţiei la
una de recunoaştere şi sistematizare. Secolul al XIX-lea românesc a dovedit şi în
acest domeniu cât de mult este tributar spaţiului francez, de la care a preluat nu
numai modelul reglementarist, ci şi termeni de desemnare a personajelor acestui
tablou (damă publică, marşandă, macherelă, factor). Statul, dacă la început s-a
mulţumit să adopte o atitudine de indiferenţă şi tolerare semi-pasivă, a ajuns apoi
să se implice în mod direct, să perturbe organizarea prostituţiei prin imixtiunea
principalelor sale instituţii cu autoritate în acest domeniu: Poliţia şi spitalul.
Prostituata, care în zorii secolului al XIX-lea îşi desfăşura singură activitatea,
reprezentând un risc pentru toţi cei cu care intra în contact, a început să fie
controlată şi supravegheată, să meargă mai întâi la case de întâlnire şi mai apoi, spre
jumătatea secolului, la bordeluri. Prostituatele clandestine, femei care practicau şi altă
meserie în acelaşi timp, încep să fie serios concurate de cele înregistrate la poliţia
oraşelor. Matroanele erau de obicei de origine străină şi îşi alegeau fetele astfel încât să
acopere gusturile cele mai diverse. Se întâlneau fete tinere, dar şi văduve, femei slabe,
dar şi grase, pistruiate, cârne. Până în jurul anilor 1830 ideea de casă de rendez-vous nu
apare documentată, dar după acest moment ea se regăseşte într-un număr din ce în ce
mai mare, pentru ca în anii 1850 să existe în paralel cu bordelurile, ce abia de acum
încep să se organizeze şi să devină mai vizibile. Urmând un tipar existent în întreaga
Europă48, aprovizionarea cu prostituate avea loc de la periferie spre centru, oraşul, şi
mai ales capitala, acţionând ca un magnet. Reţelele de trafic încep şi se termină în
nodurile comerciale (porturi: Brăila, Giurgiu; puncte de graniţă: Braşov), dar în faţa
acestui nou simptom al prostituţiei, autorităţile nu ştiu cum să reacţioneze. Abia ieşite
din etapa de definire a prostituţiei, care acum a ajuns să fie privită ca un rău necesar, ele
trebuie să se ocupe de dimensiunea infracţională complementară acestui fenomen. Şi
nu o pot face încă din lipsa unei legislaţii, care este introdusă abia la finalul veacului.
Traficul cu dame publice devenea astfel o infracţiune inexistentă pentru codul penal
românesc de la începutul secolului. Şi, totuşi, această perioadă este importantă pentru
că datorită măsurilor luate acum (acceptării, definirii şi reglementării prostituţiei;
47

Karine Lambert, Solidarités reconstituées: prostitution et criminalité en milieu urbain provençal
sous l’Ancien Régime, în „Cahiers de la Méditerranée”, vol. 63, 2001.
48
Susan Zimmermann, Making a Living from Disgrace. The Politics of Prostitution, Female
Poverty and Urban Gender Codes in Budapest and Vienna. 1860–1920, în „Central European
University History Department Yearbook”, 1994–1995, p. 67; Laure Adler, Casele de toleranţă între
1830 şi 1930: viaţa cotidiană, Bucureşti, 2004, p. 61–65.
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apariţiei unor coduri de legi penale; introducerii unor măsuri de ordin sanitar) statul
român intră într-o fază de normalitate cu privire la acest fenomen, alăturându-se
celorlalte ţări din Europa. Oficializarea prostituţiei prin legile din 1860–1862 nu va
face decât să arate lumii o realitate cu care autorităţile, societatea şi Biserica se
confruntaseră de mai mult timp şi pentru care au găsit soluţii.
PROSTITUTION IN THE WALLACHIAN CITIES
(1829–1859)
Abstract
Prostitution, a topic little approached in Romanian historiography, is a social
phenomenon with a long history, albeit difficult to follow as to the characters
involved. The images of the prostitute, the brothel matron and the procurer are
reconstructed based on archive material, with the linguistic definitions of the terms
as a starting point. The transformations undergone by Wallachian society in the
researched period are pointed out, together with the change in attitude manifested
by state institutions in relation to this phenomenon.

ISTORICI ŞI OAMENI REPREZENTATIVI

BIOGRAFIA LUI AURELIAN SACERDOŢEANU:
O REEVALUARE A SURSELOR*
BOGDAN POPA

Istoric plin de acribie, considerat „arhivistul” prin excelenţă, Aurelian Sacerdoţeanu
(1904–1976) a fost des evocat şi omagiat1. Acest fapt ar părea că nu justifică o
nouă cercetare a biografiei sale, îndeobşte bine cunoscută, ci, din contră, că ar face
inutil orice demers nou.
Într-adevăr, nu pot anunţa descoperiri sau clarificări biografice deosebite. Există,
cel puţin în acest moment, anumite limite inerente pentru această cercetare, pe care
doar documente noi, din fonduri arhivistice încă închise, sau poate revelaţii ale unei
„istorii orale” a istoriografiei româneşti din ultimele şase decenii le pot înlătura. Mă
refer îndeosebi la perioada în care Aurelian Sacerdoţeanu s-a aflat în fruntea Arhivelor
Naţionale (din 1938 până în 1953) şi la relaţiile directe cu colegii şi subalternii.
Ceea ce îmi propun prin lucrarea de faţă este o reevaluare a izvoarelor pe baza
cărora se poate scrie, chiar şi parţial, biografia unui istoric român a cărui carieră a
început în anii 1920 şi s-a încheiat în anii 1970. Există aspecte pe care lucrările
anterioare nu le-au inclus, precum avatarurile relaţiilor dintre Nicolae Iorga şi Aurelian
Sacerdoţeanu sau contestările şi conflictele din perioada directoratului său la Arhivele
Naţionale şi activitatea ca profesor la Universitatea din Bucureşti. Un asemenea mod
de a privi lucrurile este cu atât mai necesar cu cât, ca şi în cazul demersurilor mai sus
citate, sursele acestei contribuţii provin îndeosebi din deosebit de bogatul fond personal
Aurelian Sacerdoţeanu păstrat la Arhivele Naţionale Istorice Centrale. Bun cunoscător
al noţiunii de izvor istoric şi arhivistic, Aurelian Sacerdoţeanu pare să fi organizat
*
Lucrare realizată în cadrul proiectului de cercetare „Baze de date istorice. Proiectarea,
gestionarea şi analiza statistică a unei baze de date privind călătorii străini care au străbătut spaţiul
românesc în secolul al XIX-lea” (director dr. Irina Gavrilă), proiect finanţat de Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, contract nr. 847/2009.
O primă variantă a acestui text a fost prezentată la Sesiunea Anuală a Institutului de Istorie
„Nicolae Iorga”, 4–5 decembrie 2008, cu titlul „O biografie a lui Aurelian Sacerdoţeanu”. Mulţumesc
colegilor prezenţi pentru întrebările, sugestiile şi completările care au clarificat anumite aspecte ale
comunicării mele.
1
Cf. contribuţiile incluse în vol. Caietul Seminarului special de ştiinţe auxiliare ale istoriei,
vol. VII In memoriam Aurelian Sacerdoţeanu (1904–1996), coord. Adina Berciu-Drăghicescu,
Bucureşti, 1997; Ana-Felicia Diaconu, Aurelian Sacerdoţeanu, în „Hrisovul”, s.n., VIII, 2002, p. 93–96;
1904 – Centenar – 2004. Aurelian Sacerdoţeanu. Studii şi documente, Râmnicu Vâlcea, 2004.
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personal o parte din respectivul fond. Mărturie în acest sens stau, de exemplu,
aşa-numitele „dosare sindicale”, ce documentează conflictele interne dintre directorul
Arhivelor Naţionale şi anumiţi membri ai personalului. Pe de altă parte, deşi ştia că
date spre cercetare aceste documente s-ar fi putut întoarce împotriva memoriei sale,
Aurelian Sacerdoţeanu nu s-a sfiit să folosească, fie în lista documentelor ce reflectă
conflictele cu colaboratorii şi subalternii, supuse judecăţii forurilor sindicale, fie în
adnotări la referate făcute de colegi asupra cursurilor propuse pentru multiplicare,
cuvinte dure, termeni neacademici, fie pentru a caracteriza direct anumite persoane,
fie pentru a împunge de la distanţă. Nici „Autobiografiile” alcătuite începând din
1948, în condiţiile „politicii de cadre”, nu au fost atent cercetare. Dar însuşi stilul
în care sunt redactate acestea merită o analiză aparte, dată fiind apariţia sau
dispariţia anumitor referiri sau evenimente.
Cursul vieţii lui Aurelian Sacerdoţeanu este îndeobşte bine cunoscut. S-a
insistat însă asupra evenimentelor majore ce au privit viaţa publică, personală şi
ştiinţifică a lui Aurelian Sacerdoţeanu, fără a se urmări însă şi „umbrele”2. Din acest
motiv, voi încerca să introduc o comparaţie între momentele deja bine cunoscute şi
nuanţările ce rezultă din lectura „Autobiografiilor” redactate între 1948 şi 1961. În
ceea ce priveşte relaţiile cu subalternii şi colegii de la Arhivele Statului, Institutul de
Arhivistică şi Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, nu avem la
dispoziţie, cel puţin momentan, decât varianta lui Aurelian Sacerdoţeanu.
Aurelian Sacerdoţeanu s-a născut la 20 decembrie 1904 la Ferigile, comuna
Costeşti, judeţul Vâlcea. Era fiu de preot, tatăl său (Gheorghe) fiind căsătorit cu o
descendentă (Filofteia) a unei familii de slujitori ai altarului. De altfel, acest aspect
al „originii sociale” a fost imediat contrabalansat de către Aurelian Sacerdoţeanu
prin inserarea unei referiri la rolul bunicului matern în eliberarea clăcaşilor
Mânăstirii Bistriţa3.
Primele clase primare le-a urmat în satul natal, ciclul gimnazial la Liceul
„Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea, iar cel liceal la Bucureşti, la Liceul
„Gheorghe Şincai”. „Nu pot spune că studiile le-am făcut uşor”, avea să arate
Aurelian Sacerdoţeanu, insistând asupra diferenţelor vizibile între fiii de orăşeni şi
cei de ţărani de la gimnaziul din Râmnicu Vâlcea, dovedite mai ales de alimentaţie şi
micile cumpărături zilnice4. Din pricina unor neînţelegeri familiale, a urmat Liceul
„Gheorghe Şincai” din Bucureşti, locuind în gazdă şi insistând, în „Autobiografia”
din 1950, asupra posibilităţii ca tânărul său coleg de cameră să fi fost comunist5.
2

Pentru datele biografice generale rămân de referinţă, în afara fondului personal de la Arhivele
Naţionale: Aurelian Sacerdoţeanu, Memoriu de titluri şi lucrări, Bucureşti, 1937, p. 3–4;
Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 290–291; Corneliu Tamaş, Petre Petria,
Aurelian Sacerdoţeanu. Biobibliografie, Râmnicu Vâlcea, 1995, p. 6–7.
3
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Aurelian Sacerdoţeanu,
dosar 4, f. 14 („Autobiografie”, 29 iunie 1950).
4
Ibidem, f. 3.
5
Ibidem, f. 4.
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Altundeva, scriind despre cursurile universitare urmate în Franţa (la Sorbona, École
Nationale des Chartes şi Institut du Panthéon), a menţionat că i-a audiat pe Charles
Diehl şi Ferdinand Lot, spunând despre acesta din urmă că ar fi fost un „cunoscut
comunist”. Aceeaşi valoare ideologizată pare să fie dată şi întâlnirii cu M.N.
Pokrovsky la Congresul Internaţional de Istorie de la Oslo din 19286.
Asemenea aprecieri, făcute în „Autobiografia” din 1950 şi eliminate în cele
din 1961 şi 1964, par să fi fost utile, în condiţiile în care în prima şi foarte scurta
„Autobiografie” datată 11 noiembrie 1948, necesară dosarului sindical, afirma că
nu a făcut parte din vreun partid politic, dar că din 1945 era membru al ARLUS şi
al Institutului Româno-Sovietic şi că „am socotit ziua de 23 Aug. 1944, ca o zi de
eliberare, date fiind concepţiile în care am crezut totdeauna”7.
În „Autobiografia” din 29 iunie 1950, Aurelian Sacerdoţeanu nota: „mă
hotărâsem din cl. IV să fac istoria, mă interesam de ea îndeaproape”, hotărâre
neschimbată, în anii de liceu, de relaţia aparent rece cu profesorul Vasile Vlădescu,
zis „Nebunul”8. Din 1924, Aurelian Sacerdoţeanu studiase la Facultatea de
Filozofie şi Litere, precum şi la Şcoala Superioară de Arhivistică din Bucureşti, pe
care le-a absolvit în 1927. În acelaşi an a absolvit şi Seminarul Pedagogic
Universitar „Titu Maiorescu”. În schimb, încercarea de a rezolva ceea ce pare să fi
fost o criză morală prin studii de teologie a eşuat după o scurtă vreme9. La
întoarcerea în ţară după perioada de studii în străinătate s-a căsătorit cu Virginia
Vasiliu (1898–1975), una dintre asistentele profesorului său, Nicolae Iorga.
Lista celor pe care Aurelian Sacerdoţeanu i-a avut profesori între 1920 şi 1927
la Liceul „Gheorghe Şincai”, Facultatea de Filozofie şi Litere sau Şcoala Superioară
de Arhivistică este lungă şi cuprinde nume importante ale culturii româneşti10.
„Am socotit că un istoric nu se poate forma numai cu istoria românilor sau
numai cu cea universală, ci cu toate la un loc”, explica Aurelian Sacerdoţeanu
caracterul studiilor sale universitare, ce au inclus şi limbile slavă, greacă, latină şi
italiană11 şi, mai cu seamă, cursurile Şcolii de Arhivistică12. Dintre profesorii de la
6

Ibidem, f. 8.
Ibidem, f. 1.
8
Ibidem, f. 5.
9
Ibidem, f. 8. Aurelian Sacerdoţeanu relata întâlnirea cu un preot, fost coleg al tatălui său, care
i-ar fi spus că Dumnezeu nu poate fi găsit la Facultatea de Teologie. Este imposibil de precizat dacă
discuţia a avut loc într-adevăr şi, dacă da, care a fost înţelesul ei exact.
10
Pentru o listă exhaustivă a se vedea ibidem, f. 3–15; cf. Corneliu Tamaş, Petre Petria,
Aurelian Sacerdoţeanu. Biobibliografie, p. 6–7.
11
Despre Ramiro Ortiz şi Anita Belciugăţeanu, profesori de italiană la Universitatea din
Bucureşti, Aurelian Sacerdoţeanu a avut numai cuvinte de laudă. Într-una din „Autobiografiile” sale,
el a arătat faptul că a învăţat slovele chirilice citind, la îndemnul lui Ortiz, o variantă românească a
Decameronului Franţiei; ANIC, fond Aurelian Sacerdoţeanu, dosar 4, f. 244. Anitei Belciugăţeanu
i-a dedicat un necrolog în 1944 (Anita Belciugăţeanu, în „Revista Arhivelor”, VI, 1944, nr. 1, p. 140–141),
unde a notat discret dificultăţile cu care aceasta s-a confruntat după 1938.
12
ANIC, fond Aurelian Sacerdoţeanu, dosar 4, f. 7.
7
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Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, Vasile Pârvan şi Nicolae Iorga
par să fi influenţat decisiv destinul tânărului Sacerdoţeanu. Moartea prematură a
celui dintâi a oprit, evident, orice colaborare. Rămâne însă un discurs funebru
simplu şi revelator pentru imaginea lui Pârvan în rândurile tineretului13.
Primele urme ale colaborării de lungă durată cu Nicolae Iorga coboară până
în anul 1926, când studentului Aurelian Sacerdoţeanu de la Facultatea de Litere i se
publica, în „Neamul românesc”, un articol polemic la adresa regulamentului de
funcţionare a facultăţii. Într-un text destul de lung pentru un cotidian politic,
Sacerdoţeanu ataca modul de organizare a studiilor, propunând reorganizarea
specializărilor şi acordarea unui rol mai sporit studiului paleografiei. De asemenea,
el argumenta că, deşi scopul primar al universităţilor româneşti era de a pregăti
profesori pentru învăţământul secundar, nu pedagogia, ci ştiinţa istorică în sine
trebuie să formeze baza pregătirii studenţilor, care trebuiau să aibă cunoştinţe de
istorie cât mai vaste. Sacerdoţeanu găsea dubla specializare istorie-geografie ca
ilogică. „Multiplicarea greşelilor în învăţământul secundar” ar fi fost urmarea
firească a unui regulament universitar greşit întocmit. „În facultate studentul nu
creează şi nu-i savant, ci umil ucenic în ale dăscălii, trebuind să acumuleze şi
metodă şi material pentru viitor”, îşi încheia Sacerdoţeanu pledoaria14. Părerile lui
Nicolae Iorga asupra organizării defectuoase a studiilor superioare şi a menirii
universităţilor româneşti erau de mult cunoscute opiniei publice15.
Aurelian Sacerdoţeanu şi-a susţinut lucrarea de licenţă în 1927, şi, deşi Nicolae
Iorga i-a acordat doar calificativul „bine”, l-a recomandat ca bursier al Şcolii Române
de la Fontenay-aux-Roses. Din motive de sănătate, plecarea a avut loc abia în februarie
1928. Pe durata şederii la Paris, Sacerdoţeanu a fost interesat mai cu seamă de
diplomatica şi paleografia latină şi de documentarea în arhive şi biblioteci. În august
1928 a luat parte la Congresul Internaţional de Istorie de la Oslo, iar în noiembrie 1929
s-a întors în ţară pentru a susţine teza de doctorat despre Guillaume de Rubruck16.
Din nou, ordinea informaţiilor oferite de „Autobiografiile” lui Aurelian
Sacerdoţeanu exemplifică atât un anumit cadru oficial al istoriografiei româneşti de
după 1947, cât şi eventualele raportări personale la acesta. În textele datate 30 ianuarie
1961 şi 28 februarie 1964 Aurelian Sacerdoţeanu vorbea despre importanţa Institutului
de Studii Sud-Est Europene (fondat de Nicolae Iorga în 1914) ca sprijin
extrauniversitar pentru studenţi17 şi, respectiv, despre faptul că l-a însoţit pe
Nicolae Iorga la Congresul Internaţional de Istorie de la Belgrad în 192718.
13
„Aduc aci plânsul unei tinerimi, sdrobită de moartea neaşteptată a îndrumătorului ei”, afirma
cu acel prilej Aurelian Sacerdoţeanu, În memoria Prof. Vasile Pârvan. Cuvânt funebru rostit în faţa
Universităţii la moartea profesorului meu în ziua de 29 VI 1927, Bucureşti, 1927, p. 2.
14
Idem, Un regulament şi o modificare, în „Neamul românesc”, an XXI, 21 martie 1926, nr. 66, p. 2.
15
Nicolae Iorga, Opinii sincere şi pernicioase ale unui rău patriot, Bucureşti, 2008, p. 51 şi urm.
16
ANIC, fond Aurelian Sacerdoţeanu, dosar 4, f. 8.
17
Ibidem, f. 244.
18
Ibidem, f. 253.
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Colaborarea de lungă durată cu Nicolae Iorga nu reiese în totalitate din varianta de
„Autobiografie” datată 1950.
În 1937 Aurelian Sacerdoţeanu a devenit secretar al Institutului de Istorie
Universală, de unde a demisionat în 1938, la numirea în poziţia de director al
Arhivelor Statului. Pentru a putea beneficia de prevederile legale privind numărul
de funcţii, Nicolae Iorga a acceptat numirea sa ca referent, în locul poziţiei de
secretar, funcţie neretribuită19. În această calitate, s-a remarcat prin alcătuirea unui
prim regulament de ordine interioară a Institutului de Istorie Universală. De
asemenea, Sacerdoţeanu a propus delegarea vânzării publicaţiilor institutului către
o librărie bucureşteană şi alcătuirea unui catalog de noutăţi, care, însă, deşi
publicat, nu pare să fi întrunit şi acordul directorului Nicolae Iorga. Dar abia în
luna iunie a anului 1941, în paginile „Revistei Arhivelor”, a putut apărea
necrologul dedicat de către Aurelian Sacerdoţeanu lui Nicolae Iorga, unde acesta
era caracterizat ca un „părinte pentru studenţii care voiau să muncească20”.
Dar relaţia dintre profesor şi discipol reiese din extraordinara prefaţă la
antologia de Scrieri istorice ale lui Nicolae Iorga, apărută în 1971. În acest text,
Aurelian Sacerdoţeanu a analizat câteva teme predilecte ale fostului său profesor,
precum relaţia dintre istoria românească şi istoria universală, războiul sau chiar
monarhia. Nu atât ideile exprimate, cât trimiterile sunt cheia înţelegerii unei relaţii
complexe: cu puţine excepţii, majoritatea acestor trimiteri sunt la diverse lucrări ale
lui Nicolae Iorga21. Un fapt nemenţionat de autorii care au cercetat fondul personal
Aurelian Sacerdoţeanu este prezenţa unui consistent dosar cu tăieturi din presa
anilor 1960–1970, referitoare la percepţia publică a contemporanilor asupra operei
lui Nicolae Iorga şi comemorarea morţii sale22.
Exceptând meditaţiile date în timpul liceului pentru a putea plăti chiria şi
alimentele, prima slujbă a lui Sacerdoţeanu s-a suprapus peste studiile sale
universitare. Din septembrie 1926 şi până la plecarea la Paris a deţinut poziţia de
copist paleograf la Direcţia Generală a Arhivelor Statului, aflate încă sub direcţia
profesorului său de la Şcoala de Arhivistică, Constantin Moisil23. În primii ani de
căsătorie, nefiind retribuit pentru cursurile ţinute la Şcoala de Arhivistică, a deţinut
prin cumul poziţii de profesor la Seminarul Teologic din Buzău, Şcoala Comercială
elementară de băieţi „N. Bălcescu”, Şcoala Normală de băieţi şi Seminarul Pedagogic
Universitar „Titu Maiorescu”.
19

Arhiva Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti, 1937, f. 4, 6; ANIC, fond Aurelian
Sacerdoţeanu, dosar 6, f. 13.
20
Aurelian Sacerdoţeanu, Nicolae Iorga 5/17 Iunie 1871 – 27 Noemvrie 1940, în „Revista
Arhivelor”, IV, 1941, nr. 2, p. 212. Textul era datat 17 iunie 1941.
21
Idem, Introducere, în Nicolae Iorga, Scrieri istorice, vol. I, Bucureşti, 1971, p. 5–51.
22
ANIC, fond Aurelian Sacerdoţeanu, dosar 138, passim.
23
Ibidem, dosar 6, f. 1; ibidem, dosar 4, f. 10.
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La 1 octombrie 1938, Aurelian Sacerdoţeanu era numit director-general
delegat al Arhivelor Statului, succedându-i lui Constantin Moisil. Numirea
definitivă a avut loc la 1 februarie 193924. Aurelian Sacerdoţeanu a rămas în funcţie
până în 1953. Directoratul său s-a suprapus atât peste monarhia autoritară a lui
Carol al II-lea, guvernarea legionară şi apoi cea antonesciană, cât şi peste primii ani
ai regimului comunist. În deja citata „Autobiografie” din 1950, Aurelian
Sacerdoţeanu nu s-a sfiit să califice Arhivele din 1938 ca rămase în urmă cu 100 de
ani25. La numirea în funcţie a dispus realizarea unui set de fotografii pentru a
documenta cu precizie situaţia reală a instituţiei în fruntea căreia se afla. Păstrate,
de asemenea, în fondul său personal, cele 10 imagini sunt sugestive pentru
dezinteresul arătat păstrării şi conservării documentelor interne26.
Deşi poate apărea ca un gest de bunăvoinţă faţă de autorităţile statului,
rapoartele anuale de activitate întocmite între 1938 şi 1945 şi publicate în „Revista
Arhivelor” arată un progres remarcabil faţă de deceniile anterioare şi care poate fi
urmărit de la an la an27. Deşi toate rapoartele de activitate se încheiau practic cu
aceleaşi deziderate, organizarea efectivă a unei instituţii existente, dar neglijate de
autorităţi şi de creatorii de fonduri arhivistice i se datorează în mare măsură lui
Aurelian Sacerdoţeanu.
Ocolite de abordările biografice anterioare şi puse în umbră de opera de
organizare necontestată, conflictele dintre directorul Arhivelor Statului şi subalterni
au îmbrăcat inclusiv haina luptei sindicale (extraordinar documentată printr-o serie
de dosare consistente aflate în fondul de la Arhivele Naţionale) şi chiar a
procesului civil pentru calomnie28. Chiar după înlocuirea în fruntea Arhivelor cu
Vasile Maciu şi plecarea în învăţământul superior, în iunie 195329, problemele par
să fi continuat, Sacerdoţeanu acuzând alte şicane din partea colegilor.
Deşi după 1945 Aurelian Sacerdoţeanu a inclus materialismul istoric şi
referinţele la operele clasice ale filosofiei marxiste în lucrările sale30, mărturisind
24

Ibidem, dosar 6, f. 15, 17.
Ibidem, dosar 4, f. 10.
26
Ibidem, dosar 33, f. 66.
27
Aurelian Sacerdoţeanu, Dare de seamă despre Arhivele Statului. Făcută către Consiliul de
Perfecţionare (1 octombrie 1938 – 31 decembrie 1939), în „Revista Arhivelor”, IV, 1940, nr. 1,
p. 110–121; Idem, Dare de seamă despre Arhivele Statului. Făcută către Consiliul de Perfecţionare
(1 ianuarie – 31 decembrie 1940), ibidem, IV, 1941, nr. 2, p. 335–348; Idem, Dare de seamă despre
Arhivele Statului pe 1941, ibidem, V, 1942, nr. 1, p. 166–176; Idem, Dare de seamă despre Arhivele
Statului pe 1942, ibidem, V, 1942–1943, nr. 2, p. 395–404; Idem, Dare de seamă despre Arhivele
Statului pe 1944, ibidem, VI, 1945, nr. 2, p. 287–297.
28
ANIC, fond Aurelian Sacerdoţeanu, dosar 43, f. 130v (Aurelian Sacerdoţeanu fusese dat în
judecată, dar câştigase procesul cu Victor Ionescu).
29
Ibidem, dosar 6, f. 46, 48.
30
La 20 decembrie 1949 Aurelian Sacerdoţeanu a contribuit la ziarul de perete al Arhivelor Statului
cu articolul „Stalin şi materialismul istoric şi dialectic în ştiinţa istoriei”, unde arăta că problemele de
25
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chiar „revelaţia personală” adusă de contactul cu ştiinţa arhivistică sovietică31, el
era considerat drept un istoric „necorespunzător ideologic” la mijlocul anilor 1960.
În „Autobiografia” datată 30 ianuarie 1961, aşadar în perioada profesoratului
la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, Aurelian Sacerdoţeanu scria:
„am făcut şi fac eforturi să-mi însuşesc marxism-leninismul spre a-l folosi în mod
corect în lucrările mele mai noi”. În ciuda acestor constante măsuri de precauţie, de
integrare artificială a unor note bibliografice şi clişee politice, specifică
istoriografiei româneşti, Aurelian Sacerdoţeanu pare să fi fost într-adevăr
marginalizat, pentru o vreme. Motivele reale nu sunt cunoscute, în acest stadiu al
cercetării. Cert este faptul că după 1957 Aurelian Sacerdoţeanu a publicat cu
precădere în revistele bisericeşti („Mitropolia Olteniei”, „Biserica Ortodoxă
Română”, „Glasul Bisericii”, „Studii teologice”) şi a semnat în unele cazuri
„Şerban Răzeşul”, variantă a pseudonimului „Şerban A. Răzeşul”, sub care a
publicat unele articole de popularizare a istoriei, din 1934, în revista „Albina”32.
Ca o altă mărturie în acest sens stau două note anonime păstrate în fondul
personal. Într-una din acestea, o persoană neidentificată relatează în scris discuţia
cu decanul Facultăţii de Istorie, profesorul Gheorghe Ştefan, care nu recomanda
respectivei să frecventeze cursurile de pregătire de vară ale profesorului Sacerdoţeanu,
din cauza „nivelului politic şi ideologic scăzut”33. I. Negoiu (universitar absent din
Enciclopedia istoriografiei româneşti din 1978) ataca direct lucrările lui Aurelian
Sacerdoţeanu în comunicarea „Denaturarea de către istoriografia burgheză a rolului
tătarilor pe teritoriul patriei noastre”34.
Aproximativ în aceeaşi perioadă, într-o scrisoare personală, datată 4 aprilie
1965, Aurelian Sacerdoţeanu nota cu deosebită sinceritate: „noi cu sănătatea n-o
prea ducem. E şi explicabil: vârsta [fericire]. De toate. Ca în socialism. Dar sper
totuşi să o mai ducem. Acum lucrez la o comunicare pentru sesiunea ştiinţifică a
facultăţii. Dar până la urmă nu ştiu dacă am spaţiu. Mi-e lehamite de toate”35.
Este o atitudine de înţeles, în condiţiile în care opera sa fundamentală,
Arhivistica, apărută în 1970, nu a fost scutită, în şedinţa Consiliului Facultăţii de
înţelegere de către istorici a teoriei lui Karl Marx privind materialismul istoric au fost rezolvate de „genialul
Stalin” prin accentuarea importanţei „modului de producţie”; ibidem, dosar 43, f. 51 r-v.
31
Ibidem, dosar 4, f. 197.
32
Comunicare personală a domnului Ştefan Andreescu la 2 decembrie 2008. Pentru o listă
bibliografică exhaustivă, cf. Corneliu Tamaş, Petre Petria, Aurelian Sacerdoţeanu. Biobibliografie,
p. 25 şi urm.
33
ANIC, fond Aurelian Sacerdoţeanu, dosar 17, f. 6–7. Nota anonimă, olografă, este datată
18 iulie 1963.
34
Ibidem, dosar 78, f. 46–54.
35
Ionela Niţu, Corespondenţă de la Aurelian Sacerdoţeanu către Alexandru Bălintescu despre
prezentul şi viitorul Arhivelor Statului, în vol. 1904 – Centenar – 2004. Aurelian Sacerdoţeanu. Studii
şi documente, p. 97.
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Istorie, de critici aduse nealinierii la materialismul istoric şi nu obiectului în sine36.
În 1963, Sigismund Jakó alcătuia un Referat asupra cursului de arhivistică al
tovarăşului profesor A. Sacerdoţeanu, pentru a se putea trece la litografiere şi
distribuire în rândul studenţilor, unde afirma: „independent de părerile exprimate
până acum şi de complicatele relaţii din cadrul Catedrei, am avut în vedere numai
lucrarea în cauză, căutând în mod cu totul dezinteresat să-mi formez părerea cea
mai principială posibilă”37. Un exemplar al referatului i-a fost încredinţat lui
Sacerdoţeanu, iar adnotările sale dovedesc un spirit caustic şi dezamăgirea unui
profesionist combătut fără argumente. Când Sigismund Jakó scria că „se simte
legătura afectivă a autorului cu subiectul său” şi trimitea la „cei care nu cunosc
temeinic disciplina”, Sacerdoţeanu adnota: „desigur” sau „sunt mulţi şi proşti”38.
Întoarcerea la biografia lui Aurelian Sacerdoţeanu este o întoarcere către
istoria ştiinţei istorice româneşti. Exerciţiile de retorică, obligaţia asumată conştient
de a naviga între sinceritate şi ficţiune în „Autobiografiile” date pentru dosarele de
cadre, conflictele personale între colegi, motivate însă administrativ sau ştiinţific,
nesiguranţa valorilor umane şi profesionale reies din lectura documentelor păstrate
în fondul personal Aurelian Sacerdoţeanu de la Arhivele Naţionale, chiar dacă
acestea spun doar una dintre variantele participanţilor la evenimente întinse pe
aproape cincizeci de ani.
AURELIAN SACERDOŢEANU’S BIOGRAPHY:
A REASSESSMENT OF SOURCES
Abstract
Starting out from “Autobiographies” filed with the cadre authorities in
1948–1961, a new approach is made to several aspects of the history of Romanian
historiography during the past eight decades. An analysis is made of exercises of
sincerity and fiction to which Aurelian Sacerdoţeanu (1904–1976) resorted in order
to be able to survive professionally after 1945. The avatars of his relations with
Nicolae Iorga and his conflicts with colleagues at the State Archives are topics less
approached until now.

36

ANIC, fond Aurelian Sacerdoţeanu, dosar 78, f. 88–96.
Ibidem, f. 1.
38
Ibidem, f. 23, 24.
37

GRIGORE TOCILESCU ÎNTRE MODERNISM
ŞI TRADIŢIONALISM
PAUL GRIGORIU

Treptele formării sale spirituale s-au desfăşurat în vremea în care societatea
românească parcurgea meandrele sfârşitului secolului XIX şi începutului veacului
următor; atunci se resimţeau efectele binefăcătoare ale regimului constituţional şi
sistemului de organizare statală de tip european. Drepturile şi îndatoririle
cetăţeneşti şi-au găsit expresia şi în diferite sectoare ale vieţii cultural-ştiinţifice.
Ideea modernizării se impunea, dar nu neapărat înţeleasă pe deplin. Moştenirea
culturală garanta identitatea oricărui popor, iar în spaţiul public românesc discursul
moralizator şi reformator avea efectul paşilor mici, dar necesari unor veritabile
schimbări. Azi, cărturarii trecutelor decenii nu mai sunt actuali, dar civilizaţia
românească, aşa cum spunea odinioară Eugen Lovinescu, a fost permanent
sincronizată potrivit canoanelor valorice venite din surse germane şi franceze1.
Unele idei ale cărturarilor români erau adânci, cu miza experienţei în termeni mai
mult decât expliciţi, iar performanţele lor dezvăluie, pas cu pas, nuanţări clare; ele
aduceau o căldură umană. Politica înnoitoare s-a constituit într-un segment
important al activităţii guvernamentale, manifestându-se din plin în legislativul
format din elite liberale şi conservatoare tributare şi intereselor politice. La o nouă
recitire a textelor din vremurile „vechi” înţelegem sensurile tradiţiei din perspectiva
orizonturilor de percepţie şi înţelegere a lumii contemporane, iar dezbaterea de idei
ar putea provoca adaptarea lor la rigoarea argumentativă însumând consistenţa,
varietatea şi actualizarea unei bibliografii de cultură şi civilizaţie românească.
Suntem departe, aşadar, de a reduce la un simplu efort „documentar” viaţa şi
activitatea lui Grigore Tocilescu. Principiul selecţiei critice trebuie să acţioneze
constant pentru retuşarea trecutului în scopul reconstituirii în mod „obiectiv” a unui
anume tip de intelectual trecut în registrul valorilor naţionale.
Studiind dreptul şi filozofia la Universitatea din Bucureşti, Grigore Tocilescu
s-a specializat la Praga în filozofie şi limbi slave, iar la Viena şi Paris a dobândit
cunoştinţe temeinice în epigrafie şi arheologie; între colegii de breaslă, preocupările lui
reprezentau o raritate. Trimis de guvernul României, a cercetat peste hotare
1

Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române, Bucureşti, 1993. Autorul, oarecum dependent
de civilizaţia occidentală, încerca să explice pătrunderea sincretismului ca o nevoie reală a structurilor
noastre depăşite de vreme. Reacţiile la Istoria civilizaţiei au fost unele favorabile, iar altele potrivnice.
„Revista istorică”, tom XX, 2009, nr. 3–4, p. 299–307
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documente inedite referitoare la istoria naţională. Autoritatea sa profesională a
câştigat sensuri teoretice şi practice prin publicarea izvoarelor istorice cercetate atât
în Bulgaria, Franţa, Italia, Germania, Rusia, cât şi în arhivele naţionale. A fost
profesor de istorie antică şi epigrafie la Universitatea din Bucureşti, unde a pus
bazele Muzeului Naţional de Antichităţi – prima instituţie de acest gen, în sensul
modern al cuvântului. Înţelegerea detaliată a concepţiei de cultură naţională a lui
Gr. Tocilescu rezultă şi din tematica periodicului „Revista pentru istorie,
arheologie şi filozofie”, fondată şi condusă de el; revista, cu sporită atenţie, punea
istoria în conexiuni cu alte discipline, în care dorea să activeze fondatorul.
Coordonând culegerea Materialuri folcloristice, Gr. Tocilescu reînvia vechiul
folclor întâlnit în rapsodii, peisagistică rurală şi arhitectura populară – atribute ale
suveranităţii şi identităţii naţionale. În introducere, coordonatorul, cu tonalităţi uşor
exaltate, exagera originile romane, trăsătură specifică curentului romantic din care
făcea parte. Culegerea păcătuieşte prin lipsa sistematizării şi alte probleme
recunoscute de Gr. Tocilescu. În epocă, Lazăr Şăineanu, un alt discipol al lui
Haşdeu ca şi Grigore Tocilescu, a studiat lingvistica în strânsă legătură cu folclorul,
reuşind să ofere contribuţii teoretice privind metodologia filologiei comparate; la
acest capitol moştenirea spirituală a lui Tocilescu a fost depăşită. Autor de studii şi
lucrări de epigrafie, el a fost considerat şi drept întemeietor al epigrafiei româneşti;
numai în Dobrogea a descoperit peste 600 de inscripţii – carenţele unor interpretări
originale sunt şi azi discutabile. În genere traducerile din limbi scoase din circulaţie
constituie cercetări dificile, considerate pe nedrept inferioare operelor originale
propriu-zise. Şi în acest caz, Gr. Tocilescu a dovedit acribia documentaristului şi
răbdarea cercetătorului pasionat. Apropiindu-se de trecut în concretul său istoric şi
geografic, cu retuşări cerute de ştiinţa modernă, îl găsim pe neobositul Grigore
Tocilescu printre redactorii Marelui dicţionar geografic al României (5 volume).
Colaborarea sa la periodice din ţară şi străinătate, apartenenţa la societăţi culturale
şi ştiinţifice interne şi externe, conferinţele prezentate la diverse manifestări, editări
de manuscrise şi lucrări rare, toate ne îndreptăţesc să-l încadrăm succint drept un
clasic receptiv la modernizare.
Opera academicianului Grigore Tocilescu a fost bogată şi îngrijit redactată2.
Domeniul prin care s-a distins a fost cel al antichităţii geto-dace şi greco-romane:
opera de pionierat a rămas Dacia înainte de romani din punct de vedere geografic,
2

Dintre ele menţionăm selectiv: Monumentele epigrafice şi sculpturale ale Muzeului Naţional de
Antichităţi, Bucureşti, 1902–1908; Despre monumentele de la Adamclisi şi diferitele păreri asupra
originii lor, în „Revista pentru istorie, arheologie şi filologie”, X, 1909, p. 87–105; Documente
privitoare la istoria românilor. 1518–1780, Bucureşti, 1886; 534 documente istorice slavo-române din
Ţara Românească şi Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul, 1346–1603, Bucureşti, 1931; Cronica
românilor şi a mai multor neamuri, Bucureşti, 1886; Hronicul vechimei a romano-vlahilor, Bucureşti,
1901; Ţăranul român, studiu amplu premiat de Academia Română rămas în manuscris; Petru Cercel,
Bucureşti, 1874; Nicolae Bălcescu. Viaţa, timpul şi operele sale (1819–1852), în „Columna”, VII, 1876,
p. 49–82; Doamna Stanca, soţia lui Mihai Viteazul, 1560–1604, Bucureşti, 1872 şi 1877.
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istoric şi arheologic, premiată de Academia Română. Lucrarea cuprinde un vast
material istoric, filologic şi arheologic, fiind prima încercare istoriografică
privitoare la Dacia preromană – sinteză a permanenţei geto-dace. Posteritatea
recunoaşte că numele arheologului Tocilescu este indisolubil legat de cele dintâi
cercetări privind marele complex arheologic de la Adamclisi, unde timp de 12 ani a
întreprins săpături de dezvelire a monumentului. Descoperirea aducea dovezi
istorice dobrogene referitoare la rădăcinile dace ale vechimii noastre, convieţuirea
celor două popoare care au dat o unitate etnică de netăgăduit. După decesul lui
Grigore Tocilescu, statutul arheologiei ca ştiinţă a fost marcat de Vasile Pârvan,
autorul primului plan de efectuare a cercetătorilor pe plan local şi aplicarea lui în
practică. Un alt segment din biografia spirituală a lui Gr. Tocilescu cuprinde şi
manuale didactice adresate elevilor din clasele primare şi secundare. La cumpăna
dintre veacuri, pedagogia românească se constituia ca ştiinţă. Şcoala şi pedagogia
noastră s-au afirmat iniţial cu lucrări din istoria pedagogiei universale, cuprinzând
opere semnate de Comenius, Rousseau, Kant, Pestalozzi, Herbart, Ferrière,
Spencer, Montessori, Locke şi nu numai aceştia. Treptat, cărţile şcolare româneşti
reflectau specificul configuraţiei culturale a epocii şi universul uman al ei. Astăzi,
putem analiza pluridisciplinar manualele ca modalitate menită să releve tematicile
din conţinutul lor. Ca atare, avem posibilitatea să înregistrăm şi dimensiunile
geografice ale literaturii didactice româneşti. Astfel, ideile noi din pedagogia
universală au fost adaptate la necesităţile societăţii noastre în diferitele ei stadii de
dezvoltare. Un exemplu care atestă existenţa unei activităţi didactice închegate l-a
constituit Cursul de pedagogie generală (1899), publicat de universitarul ieşean
Ion Găvănescu; de amintitul curs au ţinut seama generaţii de profesori şi autori de
lucrări didactice. În aceeaşi perioadă, pe întreg teritoriul locuit de români au trăit
cadre didactice, cu pregătire temeinică, ale căror lucrări se disting prin idei perene.
Sub imboldul pedagogiei moderne au publicat studii şi lucrări de profil Petru Pipoş
(Arad), Ştefan Velovan (Caransebeş, Bucureşti, Craiova), Vasile Petri (Sibiu),
Vasile Goldiş (Braşov), canonicul mitropolitan Ioan Micu Moldovan (Blaj),
preotul-poet Constantin Morariu (Cernăuţi) – şi înşiruirea lor ar putea continua. Formarea
şi dezvoltarea literaturii didactice româneşti a fost inegală sub raportul administraţiei
politice şi delimitărilor confesionale. În străvechiul pământ românesc dintre Prut şi
Nistru, regimul politic ţarist se împotrivea folosirii limbii române (moldoveneşti) în
şcoală şi biserică, interzicând şi utilizarea alfabetului latin. Procesul de rusificare impus
încă din 1840 era presant la sfârşitul veacului XIX în instituţiile de învăţământ şi cult
ortodox, cărţile româneşti circulând clandestin. În răstimpul acestor evenimente,
influenţa educaţiei naţional-religioase a diminuat blocarea totală a folosirii limbii
române. Gândirea pedagogică s-a manifestat şi aici prin elaborarea cărţilor româneşti
care depăşeau în conţinut şi exprimare vechile lucrări intitulate bucoavne, abecedare
sau cărţi de citire – unele semnate de profesorii Iacob Hîncu şi Ioan Petrea Doncev. În
spiritul modern din spaţiul cultural răsăritean, învăţătorii basarabeni Gheorghe
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Codreanu şi Constantin Popescu tipăreau manuale şi calendare concomitent cu
dicţionarul ruso-moldovenesc al preotului Mihail Ciachir. Un efort sistematic de creare
a unui complex unitar naţional, bine conceput şi exprimat se întâlneşte în cărţile
publicistului şi omului politic Pan(telimon) Halippa, membru corespondent al
Academiei Române. Istoria învăţământului şi gândirii pedagogice în Moldova a reţinut
din lucrările acestui adevărat patriot titlurile: Pilde şi novele, prima carte literară din
Basarabia (1908); Basarabia, schiţă geografică (1912) şi Scurtă schiţă istorică asupra
Basarabiei până la lipirea ei la Rusia, prima istorie obiectivă a istoriei locale în strânsă
legătură cu Moldova (1914)3. În peisajul spiritual al vremii, nevoile de modernizare au
conturat noi concepţii, au determinat fapte nu fără legătură cu cele similare din
străinătate – dar legate de realităţile din Vechiul Regat, Banat, Ardeal, Bucovina şi
Basarabia. Ele s-au reflectat şi în preocupările oamenilor de şcoală, constituind partea
originală a culturii româneşti, depăşind hotarele convenţionale şi vremelnice.
Încrezător în forţele proprii, cu stimă de sine, Gr. Tocilescu a introdus în agenda
de lucru şi orizontul literaturii didactice de care era legat prin structura sa de cărturar
şi profesor. Depăşind cultura unilaterală, atras de existenţa convenţiei cu doctrinele
pedagogice occidentale şi condiţionat de criteriile stabilite prin Regulamentul privitor
la cerinţele cărţilor didactice, a editat şi reeditat manuale de istorie naţională. Pătruns
de puterea civilizatoare a cuvântului scris, a îmbrăcat informaţiile în forme moderne
accesibile tinerilor cititori. Istoria, prin cunoaştere, presupune şi capacităţi de
interpretare şi reţinere a perioadelor istorice în care s-au produs evenimente obiective
şi subiective. Profesorul Gr. Tocilescu, cunoscând trăirile retrospective filtrate prin
conştiinţa educatului, în ediţii revizuite şi completate, a fost printre primii autori care
au introdus reproduceri cartografice şi iconografice împletite cu întrebări
recapitulative şi rezumate în scopul sporirii atractivităţii şi formării gândirii libere.
Ediţia din 1900 era considerată de autor „prima istorie ilustrată a românilor”. Punctele
de interferenţă între formă şi fond, în perspectiva cerinţelor moderne, profesorul le
explica convingător: „În dorinţa ca această ediţie să fie cât mai folositoare tineretului
studios, am introdus, pe lângă alte îmbunătăţiri, mai bine de 200 de ilustraţii în text:
hărţi geografice, vederi de biserici, de mânăstiri, de vechi ruine şi localităţi istorice,
schiţe de bătălii, reproduceri de inscripţii, de peceţi, monede, autografe şi manuscrise,
odoare şi obiecte artistice etc., toate făcute după originale sau după desene autentice”4.
Cunoscut autor de manuale de istorie, profesorul Grigore Tocilescu a cultivat
3
Ştefan Ciobanu, Cultura românească din Basarabia sub stăpânirea rusă, Chişinău, 1992.
Academicianul Şt. Ciobanu (Basarabia, 1883 – Bucureşti, 1950) a fost profesor universitar de
literatură română veche. Alături de toţi românii a susţinut unirea Basarabiei cu România. Moştenirea
sa culturală şi morală conţine studii istorice cu vădite nuanţări originale. S-a stins din viaţă exclus din
Academia Română (1948); a fost repus în drepturi post-mortem în 1990.
4
Manual de istoria românilor pentru şcolile secundare de ambe-sexe. Carte întocmită după
noul program, ed. a II-a rev. şi adăug., Bucureşti, 1900, p. V; Paul Grigoriu, Grigore Tocilescu un
clasic al literaturii didactice româneşti, în „Revista de pedagogie”, 1990, nr. 1.
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ataşamentul faţă de pământul strămoşesc prezentând în cărţi date statistice referitoare
la populaţia din Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina, Transilvania şi Banat pe care a
privit-o ca unitate etnică determinată de originea, limba şi aspiraţiile comune ale
tuturor românilor. Cum era şi firesc, o importanţă deosebită a rezervat educaţiei
patriotice, socotită un canal de comunicare spre noi valori naţionale şi occidentaleuropene. Universul axiologic al manualelor, având o determinare culturală şi socială,
l-a îndemnat pe omul de cultură modernă, Grigore Tocilescu, să colaboreze la
elaborarea manualelor adresate elevilor cursului primar. Virtuţile didactice ale acestor
cărţi dau o notă specifică de pedagogie practică reliefată şi în Didactica specială a
cărţii de citire – Povăţuitor, care înglobează învăţământul intuitiv cu cel educativ
asociat în favoarea inteligenţei şi voinţei raţionale, potrivit pedagogiei intelectualiste.
În ansamblu privite, cărţile şcolare din secolele trecute acordau o procesare mai
complexă informaţiilor solicitând parţial memoria activă şi palide începuturi ale
spiritului critic, cum spunea Garabet Ibrăileanu în urmă cu un secol (1909)5. Cu
orientare social-politică centrată pe necesităţi curente, conservator şi liberal-democrat,
academicianul Gr. Tocilescu a înţeles că arta educativă suferă schimbări progresive
vizibile în aria instructivă. Din asemenea considerente, lucrează temporar la
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, iar în legislativ susţine înnoirea
învăţământului de toate gradele. Atitudinea lui critică a fost o problemă de conştiinţă
civică manifestată de un tehnocrat şi mai puţin de un politician6.
Gândirea critică românească a fost relativ în pas cu moda înnoirilor,
manifestându-se prin campanii în mediile culturale şi întâmpinând repetate dificultăţi ale
subiectivismului, invidiei şi intereselor politice. Un loc confortabil în istoria criticii
noastre îl ocupă Titu Maiorescu, de numele căruia se leagă definirea spaţiului literarestetic şi cultural-filozofic. Principiul său de conduită era pragmatismul. Opiniile sale au
cântărit greu în formarea tinerilor intelectuali7. Cu maturitate politică şi analitică
discutabilă în unele cazuri, critici (avizaţi sau improvizaţi) au participat la dezbateri în
spaţiul conflictual autohton fără experienţă în strategii complicate, dorind modificarea
echilibrului de forţe în favoarea modernismului şi mutarea tradiţionaliştilor „romantici”
într-o poziţie secundară. Dacă cuantificăm diversitatea grilelor critice adresate vechiului
curent istoriografic, obţinem o gamă de nuanţe clare şi anume: superficialitate în
cercetarea izvoarelor istorice, libertatea fanteziei, amatorism şi intuiţie ipotetică ca
metodă de cunoaştere, exaltare nostalgică în detrimentul adevărului care trebuie respectat
cu scrupulozitate, fără menajamente. Urmând logica cerinţelor enumerate, aderenţii lui,
cu precădere tineri (Nicolae Iorga, Ioan Bogdan, Al. Tzigara-Samurcaş), criticau dur
reprezentanţii vechiului curent printre care figurau Gr. Tocilescu, Gh.I. Ionescu-Gion,
5

Paul Grigoriu, Tradiţie şi inovaţie în pedagogia românească din secolul al XIX-lea, în
„Revista de pedagogie”, 1988, nr. 7.
6
Dezbaterile Adunării Deputaţilor, 1890/1891, 1891/1892; Dezbaterile Senatului, 1891/1892.
7
Ioana Pârvulescu, Mai avem azi un Maiorescu?, în „România literară”, mai 2009, nr. 19–21.
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N.I. Apostolescu şi alţi admiratori ai lui B.P. Haşdeu8. La rândul lor, romanticii şi-au
construit mental şi faptic trăsăturile enciclopedismului, care prin tradiţie respectă
canoanele vremii, cu sporadice unde moderne umbrite de primatul informativului asupra
formativului. Pe coordonatele unor mişcări de idei se evidenţiază cererea punctuală a
istoricului Tocilescu adresată autorilor G. Panu şi P. Cernătescu, dovediţi plagiatori din
autori străini şi înţelegerea greşită a unor documente publicate de mentorul său, B.P.
Haşdeu9. Despre literatura didactică de contrabandă l-a acuzat universitarul Tocilescu
pe fostul său student, profesorul Th. Av. Aguletti, cunoscut autor de manuale şi lecturi
istorice; cum era de aşteptat, nici în acest caz schimbul de replici polemice publicate
n-a atras după sine vreun blam definitiv sau vreo formă de lustraţie editorială.
În amurgul vieţii, omniprezenţa lui Gr. Tocilescu îl făcea vulnerabil, fiind
considerat un manipulator al celor care lecturau Dacia înainte de romani,
traducerile epigrafice şi manualele de istorie naţională. Unul dintre campionii
defăimării cercetătorului Tocilescu a fost şi Al. Tzigara-Samurcaş10. Ca să-şi
menţină reuşita socială şi profesională, profesorul criticat, nemaiputând suporta
gravitatea acuzaţiilor, mult îngroşate, a deschis un proces de calomnie fostului său
discipol. Raţiunea i-a împins pe cei doi la împăcare prin concesii reciproce în aşa
fel încât să fie afectat statutul lor de cadre didactice universitare. De o deosebită
severitate şi inspirat de un negativism aproape fără rezerve, tânărul Iorga critica
manualul de istorie revizuit şi îmbunătăţit de autorul Tocilescu; este cunoscută
respingerea cărţii la concursul de manuale în urma referatului alcătuit de I. Bogdan
(cumnatul lui Iorga), membrul comisiei de cercetare a lucrărilor didactice. Iar în
discursul de primire în Academia Română (1910), Nicolae Iorga, cu perseverenţă,
admonesta valorile depăşite ale istoriografiei vechi, inclusiv ale decedatului
Grigore G. Tocilescu, al cărui fotoliu academic îl ocupa acum prin merite în
consonanţă cu orizontul intelectual larg, de nivel occidental 11.
Acum, la trecerea zecilor de ani, regăsim idei de doctrine culturale, unele
expuse spectaculos, altele moderate, toate subliniind ascensiunile şi coborârile din
8

Al. Zub, De la istoria critică la criticism. Istoriografia română sub semnul modernităţii,
Bucureşti, 2000. E. Lovinescu îl înregistrează pe Iorga în rândul geniilor similare lui Haşdeu,
poligraf, tribun prolix, nestăpânit, susceptibil, manifestându-se sub formele cele mai contradictorii
dictate de capriciu şi impulsivitate.
9
Gr. Tocilescu, Doi istorici G. Panu şi P. Cernătescu. Schiţe critice, Bucureşti, 1874.
10
Al. Tzigara-Samurcaş, Memorii, vol. 1–3, Bucureşti, 1991–2003. Premergător al istoricilor
de artă, Samurcaş poseda spirit dinamic, neliniştit, dominat de un subiectivism violent, manifesta
reacţii necontrolate faţă de personalităţi proeminente, pe care în alte situaţii le respecta. Nu avea
simţul penibilului, lipsindu-i măsura. Fondator al Muzeului de Artă Naţională, organizator de
expoziţii în ţară şi peste hotare, universitar, exclus şi primit în Academia Română, a condus periodicul
„Convorbiri literare” şi Fundaţia Universitară Carol I; Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române.
Dicţionar. 1866–2003, Bucureşti, 2003.
11
N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, Iaşi, 1999; Idem, Opinii sincere şi
pernicioase ale unui rău patriot, Bucureşti, 2008. La savantul Iorga predominau concepţiile sintetice
prin metoda comparativă în sprijinul utilităţii sociale a ştiinţei istorice.
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societatea românească. Atât la Tocilescu, cât şi la criticii săi găsim pagini autentice,
necruţătoare la adresa impostorilor, farsorilor şi plagiatorilor, indiferent de nivelul lor
cultural12. Cu bune şi rele, societatea a evoluat spre modernismul înţeles de
combatanţii schimburilor de idei existente atunci, dar şi azi. Statutul de academician
situa revolta şi protestele lui Gr. Tocilescu pe un palier deosebit. Tocmai de aceea,
articolele care-l defăimau ne apar azi într-o lumină subiectivă şi derizorie. Exemplul
criticii ştiinţifice care decurge din exerciţiul unui profesionalism riguros l-a dat –
dacă mai era nevoie – T. Maiorescu, judecând imparţial scăderile şi calităţile Daciei
înainte de romani13. Din pleiada cărturărească a vremii, Al. Lapedatu consemna că
fostul său profesor (Tocilescu), fiind „acaparat de însărcinări şi demnităţi publice în
afara îndeletnicirilor sale profesionale, nu s-a mai putut ţine la curent cu progresele
specialităţii sale ştiinţifice. Când şi-a dat seama de aceasta, era prea târziu ca să se
mai pună la curent cu noua literatură istorică română şi chiar cu cea arheologică, în
genere”14. Un demers al lui I. Petrovici aduce un plus de rigoare memorialistică şi
sporeşte sensibil interesul pentru trecut. Memorialistul analizează la Gr. Tocilescu
diferit anii de creaţie de cei afectaţi de critica adversarilor 15. Aşadar, canonul de
„literatură subiectivă” atribuit de profesorul Tudor Vianu memorialisticii nu
corespunde în totalitate acestui gen de scriere. O binemeritată recunoştinţă a
contemporanilor săi a primit Grigore Tocilescu cu prilejul împlinirii unei jumătăţi de
veac a vârstei sale16. În volumul omagial figurează cu versuri şi proză Haşdeu, Lazăr
Şăineanu, G.I. Lahovary, V.A. Urechia, Pericle Papahagi, Radu D. Rosetti şi alţii;
lipsesc numele universitarilor din Bucureşti şi Iaşi. Denigratorii câştigaseră teren din
anii sfârşitului de secol, ocupând unele posturi deţinute de Tocilescu şi ulterior, cum
12
Alexandru Dobrescu, Corsarii minţii. Istoria ilustrată a plagiatului la români, Iaşi, 2007.
Rolul listei complete a plagiatorilor este de a elimina volumele (ştiinţa de contrabandă), iar nu pe
autori. Toleranţa la plagiat a favorizat continuarea lui şi în momentul actual; legislaţia în acest
domeniu se lasă aşteptată.
13
Cercetători avizaţi (E. Lovinescu, N. Manolescu, Z. Ornea, Al. Zub) îl văd pe Titu Maiorescu
echilibrat, cu stimă faţă de adevăr, conferenţiar argumentat. Ignorând arta dialogului, era singurul
depozitar al adevărului. Cu ţinută uniform verticală, se remarca rar prin originalitate şi inventivitate.
A rămas o personalitate reformatoare şi formatoare de mare interes de la care noile generaţii învaţă
onestitatea, prestigiul cultural şi politic.
14
Alexandru Lapedatu, Scrieri alese, Bucureşti, 1985, p. 192. Istoric şi om politic liberal cu
demnităţi în perioada interbelică, profesor universitar, cercetător de arhive şi monumente istorice, a
fondat şi modernizat instituţii, reanimând viaţa culturală şi politică. Exclus din rândurile
academicienilor (1948), a fost apoi reconfirmat în drepturi post-mortem ca membru titular (1990).
Sfârşitul lui s-a petrecut la închisoarea din Sighetu Marmaţiei (1950). A fost unul dintre milioanele de
români care au aparţinut generaţiei Marii Uniri.
15
Ion Petrovici, De-a lungul unei vieţi, Bucureşti, 1996. Demnitar în perioada interbelică, a
lăsat posterităţii lucrări filozofice, literare, note de călătorie şi memorialistică. După detenţia politică a
rămas în atenţia organelor de urmărire. Condiţiile de viaţă ale acestui excelent universitar şi orator au
rămas umilitoare până la decesul din 1972. A fost înlăturat din Academia Română (1948) şi repus în
drepturi post-mortem ca membru titular (1990).
16
Lui Gr. G. Tocilescu – cu ocazia jumătăţii de veac a vârstei sale, Bucureşti, 1900.
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era de aşteptat, s-a aşternut cenuşa uitării peste o muncă de zeci de ani a unui savant
harnic, recunoscut şi medaliat în ţară şi străinătate17. Astăzi, numele lui Grigore G.
Tocilescu este în penumbră şi din cauza perpetuării contradicţiilor inerente între
generaţii şi orientării diferite în scrierea istoriei. Activ, muncitor, instruit şi destoinic
a rămas singur, neputând stabili un climat profesional de lucru în formarea
specialiştilor. Deschizător de drumuri după reţetele epocii şi codul etic profesional, el
poate fi privit în lumini şi umbre, întrucât societatea umană a fost şi este în căutare
permanentă a modelelor de comportament moral şi profesional. Aruncând o privire
retrospectivă asupra orientărilor social-politice, Grigore Tocilescu a rămas un
autentic şi civilizat naţionalist, alunecând, în unele cazuri, spre fantezii romantice
care făceau parte din cultura politică promovată printre alţii de Eminescu, Maiorescu,
Slavici ş.a.m.d. – continuată de generaţiile de maiorescieni cu sporită inspiraţie
rurală, precum sămănătorismul şi poporanismul.
Rămâne datorie neonorată a unui editor de specialitate să strângă studiile,
articolele şi parţial manuscrisele într-un volum reprezentativ18. Pe lângă semnificaţia
istoriografică se adaugă un act de dreptate înţeleaptă şi căutarea mijloacelor de
îndreptare. Cu ani în urmă în Bucureşti exista o stradă ce-i purta numele? O instituţie
cu numele academicianului Tocilescu nu cunosc să existe în capitală, poate în
provincie să fie? Recunoştinţa a rămas o floare rară, dar până când? Ne lipseşte un
substrat cultural? Există o formă de genocid cultural? Ori Arghezi a nimerit când ne
ironiza spunând că suntem aici proşti de 2000 de ani? Acum înfloreşte democraţia
demagogică în ambianţă cu mentalitatea loialismului faţă de superficialitate,
grandomanie şi ignoranţă. Politica culturală nu este acordată la cerinţele vieţii în
continuă evoluţie. Schimbările sunt pătrunse de interese individuale, de grup sau
conjuncturi externe fără conexiuni corespunzătoare realităţilor româneşti. Dacă
educaţia morală se face prin exemplu şi deprinderi, să sperăm că după anul 2050 se
vor ivi zorile convingerilor raţionale specifice valorilor autentice.
GRIGORE TOCILESCU BETWEEN MODERNISM
AND TRADITIONALISM
Abstract
Professor Grigore Tocilescu studied in the country and abroad, and specialized
in Slavic languages, epigraphy and archeology. Commissioned by the Romanian
17
Vasile Barbu, Cristian Chuster, Grigore Tocilescu şi „cestiunea Adamclisi”, Brăila, 2005–2006.
Spre regretul celor interesaţi, monografia, cuprinzând întreaga viaţă şi activitate a lui Grigore
Tocilescu, are o circulaţie restrânsă.
18
Paul Grigoriu, Preţuitori ai arhivelor. Grigore Tocilescu, în „Revista arhivelor”, vol. 4, 1979;
Idem, Un secol de la publicarea monografiei „Dacia înainte de romani” de Grigore Gr. Tocilescu, în
„Muzeul Naţional de Istorie”, 1981; Dan Berindei, Modernitate şi trezire naţională, Bucureşti, 2003.
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government, he researched archive documents concerning the Romanians in Bulgaria,
Russia, France, and Italy.
As a professor of ancient history and epigraphy at Bucharest University he
organized several documentary trips with his students. He is considered the founder
of Romanian epigraphy. He was the founder and first director of the National
Museum of Antiquities, and of “Revista pentru istorie, arheologie şi filologie”. He
mainly collaborated with publications edited by his mentor B.P. Hasdeu. He
delivered papers at several conferences in Romania and abroad. He was a member
on the editing staff of Marele dicţionar geografic al României, and the coordinator
of the ample collection Materialuri folcloristice. As a board member of the
Romanian Athenaeum, he edited “Buletinul Societăţii Ateneul Român”. Appointed
in several political and education offices, he supported the interests of Romanian
education in all historical territories.
The spiritual biography of Tocilescu includes textbooks for primary and
secondary education. He was an intellectual who devoted himself to the development
of education at all levels. Overcoming the unilateral culture and being attracted by
the convergence of western pedagogical doctrines, he edited national history
textbooks. Fully aware of the civilizing impact of the written word, he clad
information in modern apparel, making it thus accessible to his young readers.
Professor Tocilescu was among the first authors who introduced cartographical and
iconographical reproductions, together with recapitulative questions and abstracts, in
order to stimulate the students’ interest and encourage personal intellectual effort.
Professor Tocilescu was a pioneer in the history of Romanian culture and linked
his name to the research of Greco-Roman antiquities and epigraphy in Romania.
Overwhelmed by his many attributions and becoming fragile in health, he fell short of
adjusting research work to modern scientific requirements, which earned him unduly
harsh criticism. Professor Tocilescu, who was also a member of the Romanian
Academy, did not enjoy in his time all the credit he deserved. The thematic outline
of his research effort can be seen in encyclopedias and dictionaries, restitutions of
details, and ample syntheses written with encyclopedic erudition. The gathering of
Professor Tocilescu’s articles and manuscripts into a representative volume, by a
specialized editor, is still a task to be undertaken.
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MIHAIL HRUŞEVSKI ŞI ISTORIA UCRAINEI-RUSI1
EDUARD BAIDAUS

Motto: „Mihail Hruşevski … posibil mai mult decât oricine
altul merită titlul de părinte al naţionalismului ucrainean”2.

ÎN LOC DE INTRODUCERE: DE CE HRUŞEVSKI?

Înainte de a începe lucrul asupra acestui studiu mă întrebam pe mine însumi cât
de mult sau cât de bine sunt cunoscuţi corifeii istoriografiei noastre cititorului străin?
Suficient de bine, mi-am zis eu, dacă opera lor a văzut lumina tiparului şi într-o limbă
de circulaţie internaţională, în caz contrar … Mă întrebam cu aceeaşi ocazie ce ştim
noi, românii, despre specialiştii de renume din Europa de Est care, prin activitatea lor
publică şi moştenirea istoriografică, au avut tangenţe directe cu istoria noastră
naţională, cum ar fi, de exemplu, cazul istoricului şi omului politic ucrainean Mihail
Hruşevski? Trebuie să recunosc că am eşuat în tentativa de a găsi o publicaţie scrisă
în româneşte care ne-ar putea familiariza cu destinul şi opera acestuia3.
Dacă Herodot este acceptat ad litteram a fi părintele istoriei, atunci Mihail
Hruşevski este considerat de către ucraineni a fi atât părintele istoriei Ucrainei, cât şi
1

Prin „Istoria Ucrainei-Rusi” Mihail Hruşevski a subînţeles „Istoria Ucrainei”. „Rusi” este
echivalentul pentru „Rutenia”, drept „ruteni” fiind desemnaţi ucrainenii din regiunile de vest ale
Ucrainei contemporane. Potrivit lui Hruşevski „Ucraina-Rusi” nu este în conexiune cu „RusescMoscovit”. Îmbinarea de cuvinte „Ucraina-Rusi” a fost concepută şi interpretată de autor drept o
noţiune de tranziţie spre noul termen geopolitic „Ucraina”. Ultimul urma să substituie, fapt care s-a şi
întâmplat, denumirile Rutenia/rutean şi Malorosia/maloros cu Ucraina/ucraineni.
2
John A. Armstrong, Ukrainian Nationalism, Englewood, Colorado, 1990, p. 4. În istoriografia
occidentală prin „naţionalism” este subînţeles „patriotism”. Se ştie că, dimpotrivă, în fosta URSS şi ţările
afiliate sistemului totalitar comunist, „patriotismul” excludea „naţionalismul”. În cartea sa Armstrong dă
o succintă, dar clară definiţie a „naţionalismului”: „… naţionalismul modern – doctrina care prevede că o
cultură distinctivă trebuie să constituie un stat independent …”. Ibidem, p. 1.
3
Unele referinţe, în mare măsură cu caracter ocazional, au fost totuşi făcute. Dintre acestea,
cea mai consistentă rămâne recenzia lui Nicolae Iorga la ediţia germană a Istoriei Ucrainei-Rusi:
Legăturile românilor cu ruşii apuseni şi cu teritoriul zis „ucrainean”, în „Analele Academiei
Române. Memoriile Secţiunii Istorice”, t. XXXVIII, 1916, p. 733–773; A. Boldur, Istoria Basarabiei,
Bucureşti, 1992; Ion N. Nistor, Problema ucraineană în lumina istoriei, ed. Ştefan Purici, Rădăuţi,
1997; Andrei Pippidi, Cazacii navigatori, Moldova şi Marea Neagră la începutul secolului al XVII-lea, în
vol. Marea Neagră. Puteri maritime – Puteri terestre (sec. XIII–XVIII), coord. Ovidiu Cristea,
Bucureşti, 2006, p. 260–282.
„Revista istorică”, tom XX, 2009, nr. 3–4, p. 309–328
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unul dintre principalii făuritori ai statalităţii ucrainene moderne. Savant, pedagog, om
de stat – iată doar câteva din calificativele racordate la personalitatea istoricului
Hruşevski. Scopul pe care ni l-am propus în studiul de faţă este de a prezenta cititorului
român principalele file din viaţa şi activitatea acestui istoric prin prisma evenimentelor
epocii în care el a trăit şi a creat. Hruşevski nu a fost doar un contemporan şi martor
ordinar al evenimentelor din anii 1917–1918. El a participat activ în desfăşurarea lor,
fiind implicat şi în relaţiile româno-ucrainene. Un loc deosebit este rezervat
împrejurărilor geopolitice şi academice în care a fost gândită, scrisă şi publicată
lucrarea Istoria Ucrainei-Rusi – magnum opus al istoriografiei ucrainene, bogat în
date, aprecieri şi concluzii referitoare inclusiv la trecutul istoric al românilor.
ÎNCEPUTURILE UNEI CARIERE ACADEMICE4

Născut în familia unui proeminent pedagog şi autor de manuale5, tânărul
Hruşevski (1866–1934) a urmat studiile elementare în Georgia (Gruzia), iar cele
universitare la Kiev. Încă pe când era elev la gimnaziul din Tbilisi (Tiflis), viitorul
istoric a fost profund impresionat de etnografia, istoria şi literatura ucraineană.
Ulterior, când s-a decis să îşi continue studiile, tatăl său, susţinând această intenţie,
îi ceru fiului să nu se lase implicat în activităţi politice anti-guvernamentale6.
La Universitatea din Kiev, deschisă în 1834, Mihail Hruşevski a urmat
Facultatea de Istorie şi Filologie, specializându-se în perioadele medie şi modernă.
Unul din profesorii săi preferaţi a fost fondatorul şcolii ucrainene de
documentaristică Vladimir Antonovici (1834–1908), care a iniţiat şi primele
cercetări ale istoriei cazacilor zaporojeni, ulterior dezvoltate de către Hruşevski. Se
consideră că teza de curs Castelele suveranilor din Sudul Ruteniei în cea de a doua
jumătate a secolului al XVI-lea, apărută ca studiu aparte în 1890, a fost prima
contribuţie ştiinţifică ieşită de sub condeiul lui Hruşevski. În anul 1894, an de
absolvire a instituţiei, a fost publicată şi teza de magistru Starostatul districtului
4

Frank E. Sysyn, Introduction to the History of Ukraine-Rus’, în Mykhailo Hrushevsky,
History of Ukraine-Rus’, vol. I From Prehistory to the Eleventh Century, Edmonton-Toronto, 1997,
p. xxii-xlii; Serhii Plokhy, Revisiting the ‘Golden Age’: Mykhailo Hrushevsky and the Early History
of the Ukrainian Cosacks, în Mykhailo Hrushevsky, History of Ukraine-Rus’, vol. VII The Cossack
Age to 1625, 1999, p. xxvii–lii.
5
Serhii Hruşevski, tatăl istoricului, a fost profesor de gimnaziu şi autorul celui mai popular
manual de limbă slavă-bisericească din Imperiul Rus. Frank E. Sysyn, Introduction, p. xxv.
6
Guvernul ţarului Alexandru II Romanov (1818–1881), deşi a fost unul reformator (de ex.:
desfiinţarea şerbiei în 1861), a rămas totuşi calificat mai mult ca fiind reacţionar şi represiv,
direcţionat în mod special împotriva oricărei mişcări revoluţionare sau de emancipare naţională.
Măsurile drastice luate au dus la asasinarea monarhului. Succesorul acestuia, Alexandru III Romanov
(1845–1894), decedat de moarte naturală, a avut parte de câteva atentate nereuşite la viaţa sa. Atât în
activitatea revoluţionară, cât şi în realizarea actelor de terorism politic au fost implicaţi şi studenţii
universitari, printre aceştia şi Dm. Ulyanov, fratele viitorului lider bolşevic V.I. Lenin. John D. Haney,
Vladimir Ilich Lenin, New York-Philadelphia, 1988, p. 25–27.
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Bar. Concomitent, de sub tipar au fost scoase şi două volume de documente Acte
ale starostatului de Bar, îngrijite de acelaşi autor.
Este de menţionat că, aşa cum Polonia dispăruse de pe harta politică a
Europei în urma celor trei dezintegrări teritoriale7, ucrainenii, în conformitate cu
istoriografia ucraineană, îşi pierduseră statalitatea mult mai devreme8, ambele naţiuni
coexistând astfel în secolul al XIX-lea în cadrul celor două Imperii: Habsburgic şi
Rus. Dacă relaţiile polono-ucrainene din Rusia ţaristă erau relativ mai bune, această
stare de lucruri fiind un rezultat al conştientizării de către ambele comunităţi a
necesităţii de a opune o rezistenţă comună împotriva politicii de rusificare promovată
de cabinetul de la Sankt Petersburg, în Galiţia austriacă era cale lungă până la
toleranţă şi reciprocitate între ucraineni şi polonezi. Totuşi, regretabilul conflict
polono-rutean din Galiţia va conduce, în cele din urmă, la unele concesii pentru partea
ucraineană. Astfel, către mijlocul anilor ’90 ai secolului XIX austriecii au îngăduit
crearea la Universitatea din Lvov a Catedrei de Istorie Universală cu specializarea în
istoria Europei de Est, unde cursul de istorie a Ucrainei urma să fie predat în limba
ucraineană. Noua subdiviziune înfiinţată a fost de fapt specializată în istoria
Ucrainei, iar persoana invitată să preia acest post fusese profesorul Antonovici.
Ultimul, refuzând oferta, l-a recomandat pe Hruşevski, proaspăt absolvent al
Universităţii din Kiev (1894), unul dintre cei mai promiţători discipoli ai săi.
Sosirea lui Mihail Hruşevski la Lvov în 1894, unde acesta a activat până la
declanşarea primei conflagraţii mondiale, nu a însemnat doar o schimbare radicală
intervenită în viaţa privată şi profesională a tânărului istoric (avea doar 28 de ani).
Ea a marcat începutul unei noi perioade în dezvoltarea ştiinţei ucrainene şi, nu în
ultimul rând, o fortificare a mişcării intelectuale a rutenilor din Imperiul AustroUngar. Istorică a rămas lecţia de inaugurare a lui Hruşevski din 30 septembrie
1894. Mesajul acesteia nu a fost altceva decât un sincer apel şi un îndemn
profesional de a studia trecutul propriului popor. Câţiva ani mai târziu textele
acestor prelegeri vor sta la baza studiului monografic Istoria Ucrainei-Rusi.
Tocmai această operă îl va face pe autor o figură centrală în istoriografia
ucraineană contemporană. Pe parcursul îndelungatei perioade de timp cât s-a aflat
7

Cele trei împărţiri ale Republicii Nobiliare Polono-Lituaniene, orchestrate de Austria, Prusia
şi Rusia, au avut loc în anii 1772, 1793 şi 1795. Pentru detalii: John T. Alexander, Catherine the
Great. Life and Legend, New York, Oxford, 1989, p. 134–135, 316–320. De menţionat că românii au
avut de suferit „teritorial” în acelaşi secol al Luminilor: mai întâi pierderea provizorie a Olteniei
(către habsburgi între 1718–1739), a Moldovei de Nord-Vest (Bucovina, către habsburgi între
1775–1918), iar apoi, în secolele următoare, a estului Moldovei (Basarabia rusă între 1812–1918 şi
Basarabia sovietică, 1940–1991).
8
Conform istoriografiei ucrainene, Republica Ucraina este succesoarea statului Rus Kievean şi nu
Federaţia Rusă. Dimpotrivă, în istoriografia rusă este acceptată teza că Rusia Moscovită este succesoarea
Kievului, istoria Ucrainei (Rusiei Mici/Malorosiei) şi cea a ucrainenilor (ruşilor mici/maloroşilor) fiind
tratate drept componente ale istoriei Rusiei Mari. Frank E. Sysyn, Introduction, p. Xxii–xxiii, xxviii;
Andrew Wilson, The Ukrainians. Unexpected Nation, New Have, London, 2000, p. 2.
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la Lvov (20 de ani), Mihail Hruşevski a ţinut cursuri, a publicat articole şi studii
monografice, a organizat viaţa cultural-ştiinţifică a galiţienilor etc. Hruşevski a
prezidat Societatea Ştiinţifică Ucraineană care purta numele lui Taras Şevcenko9,
care a avut un impact considerabil asupra formării unei noi generaţii de intelectuali
ucraineni. Pentru Şevcenko, identităţile naţionale ale ucrainenilor, ruşilor şi polonilor
se excludeau reciproc, fiind fundamental ostile10.
SUB IMPACTUL REVOLUŢIEI RUSE DIN 1905

Prima revoluţie rusă a avut iniţial un impact benefic pentru mişcarea de
eliberare naţională a popoarelor Imperiului Ţarist, inclusiv pentru români şi
ucraineni. În Basarabia, spre exemplu, impulsionarea conştiinţei naţionale de către
revoluţia din anii 1905–1907 a condus spre editarea mai multor reviste şi ziare de
limbă română: „Basarabia” (1906), „Viaţa Basarabiei” (1907), „Moldovanul”
(1907), „Luminătorul” (1908), „Cuvânt moldovenesc” (1913), „Glasul Basarabiei”
(1913), în septembrie 1905 la Chişinău fiind înfiinţată şi Societatea Moldovenească
pentru răspândirea culturii naţionale11.
Referindu-ne la teritoriile populate de ucraineni, considerăm oportună opinia
lui Ivan L. Rudnytsky, care menţiona creşterea unei puternice şi dinamice
conştiinţe naţionale ucrainene în Galiţia, care a radiat spre pământurile ucrainene
din Rusia în special după anul 190512. Semnificativ este faptul că noul ministru de
Interne, Petr Sviatopolk-Mirskii, a acceptat cu puţin timp înainte de revoluţie (adevărat
sub presiunea protestelor lui Mihail Hruşevski) transferul Istoriei din AustroUngaria în Imperiul Ţarist.
Aşadar, noua conjunctură politică l-a determinat pe profesorul Hruşevski să
considere în modul cel mai serios eventualitatea revenirii acasă. Ocazia părea să fie
realizabilă abia către anul 1908, când Universitatea din Kiev anunţase concursul la
postul vacant de profesor de istorie a Rusiei. Hruşevski nu a fost singurul care şi-a
dorit acea poziţie didactică, rival fiindu-i istoricul de origine basarabeană Vladimir
9

Taras Şevcenko (1814–1861), mare poet, scriitor, pictor şi umanist ucrainean. Referindu-se
la opera lui Şevcenko, istoricul Andriewsky menţiona că publicarea Cobzarului în anul 1840 a fost
fără îndoială cel mai important eveniment în literatura ucraineană modernă. Olga Andriewsky, The
Russian-Ukrainian Discourse and the Failure of the „Little Russian Solution”, 1782–1917, în
vol. Culture, Nation and Identity. The Ukrainian-Russian Encounter, 1600–1945, ed. Andreas
Kappeler, Zeon E. Kohut, Frank E. Sysyn, Mark von Hagen, Edmonton-Toronto, 2003, p. 191–192.
10
Andrew Wilson, The Ukrainians, p. 90.
11
Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente. 1812–1918, Chişinău, 1998,
p. 35–39, 130–131.
12
The Ukrainian National Movement on the Eve of the First World War, în vol. Essays in
Modern Ukrainian History by Ivan L. Rudnytsky, ed. Peter L. Rudnytsky, Edmonton, 1987, p. 382.
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Savva13. Deşi Mihail Hruşevski a avut numeroşi susţinători, autorităţile universitare
l-au preferat pe Savva, inclusiv din considerente politice. Probabil, în viziunea lor,
ultimul era mai loial regimului şi nu avea acea experienţă galiţiană, care, doar
două decenii mai târziu, va fi calificată drept „naţionalist-burgheză”, iar posesorul
ei „duşman al poporului”14.
Spre deosebire de Vladimir Savva, Hruşevski era privit de cercurile şovine
ruse şi rusofile ca fiind „ucrainofil”15, arhitect al „separatismului mazepist”16.
Pentru el „nu era loc la Universitatea din Kiev”, iar oraşul Kiev, „leagăn al
Rusiei”17, „nu a fost niciodată şi nu va deveni un centru al autonomiei Ucrainene” –
cum afirma categoric unul din adversarii săi18. În pofida acestui eşec, Mihail
Hruşevski şi-a continuat activitatea de savant şi de organizator al cercetării istorice,
efort apreciat de mediul academic rusesc. Dovadă a recunoaşterii ponderii sale
ştiinţifice a fost alegerea în anul 1910 în calitate de membru-corespondent al
13

Vladimir Ivanovici Savva s-a născut la 27 ianuarie 1865, la Chişinău; a absolvit Institutul
din Nejinsk, Facultatea de Istorie şi Filologie; a fost docent al Universităţii din Harkov, Catedra de
Istoria Rusiei, membru al Societăţii de Arheologie din Moscova (din 1902) şi al Societăţii de Istorie şi
Antichităţi Ruse de pe lângă Universitatea din Moscova (din 1908).
14
Calificativul „duşman al poporului” nu a fost o invenţie originală a bolşevicilor. Emergenţa
acestui termen indică cel puţin spre revoluţionarii francezi din secolul al XVIII-lea. Legacy. The West
and the World, ed. Garfield Newman et al., Toronto, 2002, p. 190–191.
15
Frank Sysyn, Assessing the „Crucial Epoch”: From Cossack Revolts to the Khmelnytsky
Uprising at Its Height, în Mykhailo Hrushevsky, History of Ukraine-Rus’, vol. VIII The Cossack Age,
1625–1650, 2002, p. xxxii.
16
Ivan Mazepa (1639–1709) a fost hatmanul Ucrainei ruse între 1687–1709. Fiind decepţionat
de politica ţarului Petru I (1682–1725), acesta a făcut o tentativă nereuşită de a scoate Ucraina de sub
auspiciile Moscovei cu ajutorul regelui suedez Carol al XII-lea. Dar victoria lui Petru I la Poltava în
anul 1709 l-a făcut pe Mazepa să se retragă în Moldova împreună cu monarhul suedez. Va deceda la
Tighina [Bender] în toamna aceluiaşi an. În istoriografia ţaristă şi sovietică hatmanul Mazepa a fost
privit ca trădător de patrie. În ultimul timp, Ivan Mazepa se numără printre ilustrele personalităţi ale
istoriei ruse. Recent, cunoscuta serie de publicaţii ruseşti Zhizn’ znamenatel’nykh liudej (Viaţa
oamenilor iluştri) s-a completat cu un nou studiu, dedicat lui Ivan Mazepa: T.G. Tairova-Yakovleva,
Ivan Mazepa, Moskva, 2006. De menţionat că dacă Mazepa, lider al cazacilor zaporojeni, era
decepţionat de politica lui Petru I faţă de aspiraţiile ucrainene, un alt lider, Dimitrie Cantemir, domn
al Ţării Moldovei, dimpotrivă, va miza prea mult pe puterea ţarului moscovit. În final, dezastrul de pe
Prut din vara anului 1711 va aduce după sine nu doar instaurarea regimului fanariot, ci şi tragedia
personală a voievodului refugiat. Pentru intrigile de palat şi implicarea în ele a Mariei Cantemir, fiica
voievodului, devenită graţie împrejurărilor amanta lui Petru I, a se vedea Henry Troyat, Peter the
Great, New York, 1987, p. 268–270.
17
Evident nu în sensul Rusiei Kievene, or, conform istoriografiei şi geopoliticii moscovite,
„Kievul” este „un leagăn” al întregii Rusii care cuprindea: Moscovia – Rusia Mare, Belarus – Rusia
Albă şi Rusia Mică (Malorosia) – Ucraina de Est.
18
Serhii Plokhy, Revisiting the ‘Golden Age’, p. xxxii. Este interesantă constatarea făcută de
Donald Mackenzie Wallace în anul 1905: „Oraşul [Kiev] şi împrejurimile ţării [regiunii – E.B.] de
fapt sunt mai degrabă malorose [ucrainene] decât velikoruse, iar între aceste două secţiuni [grupuri]
ale populaţiei există deosebiri profunde”. John A. Armstrong, Ukrainian Nationalism, p. 3.
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Academiei imperiale19. Stabilit la Kiev, el a fondat Societatea Ştiinţifică
Ucraineană, a cărei menire era să joace acelaşi rol pe care îl avea Societatea
Ştiinţifică Şevcenko din Lvov. Astfel a fost creată o legătură academică între cele
două Ucraine: austriacă şi rusă. Totodată, asumându-şi responsabilitatea pentru
editarea „Analelor” la Kiev şi Lvov, Hruşevski găsea timp şi pentru deplasări de
documentare la Sankt Petersburg, capitala de atunci a Imperiului Rus.
RĂZBOIUL, REVOLUŢIA, INDEPENDENŢA ŞI EMIGRAREA

Începutul Primului Război Mondial (1914–1918) l-a găsit pe Mihail
Hruşevski, de altfel supus al Coroanei ruse, în Galiţia austriacă. Situaţia nu era una
dintre cele mai bune. Rusia, membră a Antantei, era adversara Triplei Alianţe, din
care făcea parte Austro-Ungaria20. Să rămână în Lvov era primejdios, dar să se
întoarcă în Rusia ţaristă nu era mai puţin riscant. Considerând că rămânerea pe
teritoriul statului inamic va fi neapărat exploatată de autorităţile ruse în detrimentul
mişcării naţionale ucrainene, Hruşevski decide să revină la Kiev. Întors „acasă”,
suspectat de spionaj în favoarea duşmanului, a fost de îndată arestat şi exilat în
Siberia21. Numai graţie intervenţiei prietenilor săi din cadrul Academiei de Ştiinţe a
Rusiei, Mihail Hruşevski a fost transferat mai întâi la Simbirsk, apoi la Kazan, iar
de acolo, peste doi ani – în 1916 – la Moscova. În viitoarea metropolă a statului
sovietic savantul a stat sub stricta supraveghere a poliţiei până la colapsul
imperiului. Revoluţia din Februarie 1917 şi abdicarea monarhului Nicolai al II-lea
Romanov (1894–1917) îl vor readuce pe Hruşevski din nou la Kiev, de această dată
în calitate de preşedinte al Radei Centrale Ucrainene22.
Profitând de haosul din Moscova şi Petrograd, Kievul făcea tentative serioase
în direcţia transformării sale într-un important centru politic post-imperial. Drept
dovadă a acestei tendinţe poate servi Congresul Popoarelor din Rusia convocat de
Rada Centrală în septembrie 191723. La scurt timp după aceasta, cursul istoriei a
fost schimbat de Revoluţia bolşevică. Preluarea puterii de stat de către Lenin şi
asociaţii lui va determina pe de o parte destinul Republicii Populare Ucraina, iar pe
de alta, cu un efect întârziat, şi soarta Basarabiei.
19

Frank Sysyn, Assessing the „Crucial Epoch”, p. xxxiii.
Pentru o prezentare mai amplă a situaţiei politice înaintea declanşării Primului Război
Mondial a se vedea F.R. Bridge, Roger Bullen, The Great Powers and the European States System
1815–1914, Boston, 1980, p. 164–179.
21
Frank Sysyn, Assessing the „Crucial Epoch”, p. xxxiv şi xxxvii.
22
Orest Subtelny, Ukraine. A History, 3rd ed., Toronto-Buffalo-London, 2000, p. 345–346,
354. Rada Centrală de la Kiev a fost parlamentul ucrainean din anii 1917–1918, similar Sfatului Ţării
din Basarabia.
23
Din partea Basarabiei au participat Şt. Holban, I. Dascăl, T. Ioncu, Vl. Cazacliu, I. Codreanu
şi V. Cijevschi. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei, p. 41.
20
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Primul parlament ucrainean a manifestat un interes deosebit faţă de fosta
gubernie (provincie) rusă Basarabia. Încă în vara anului 1917 Chişinăul declara
liderilor de la Kiev că „Basarabia va fi autonomă”24. Este ştiut că în decembrie 1917
Sfatul Ţării proclama Basarabia „Republică Populară Democratică Moldovenească” în
componenţa unei noi Federaţii Ruse. Dar, după ce Ucraina îşi declarase
independenţa faţă de Rusia în ianuarie 1918, basarabenii au declarat şi ei
independenţa republicii lor25. Ucrainenii, însă, dorind extinderea hotarelor tânărului
lor stat, au înaintat revendicări teritoriale guvernului basarabean. Sfatul Ţării a
respins aceste pretenţii, fapt care a condus spre răcirea relaţiilor moldo-ucrainene26,
iar, ulterior, unirea Basarabiei cu România a provocat regatului român disensiuni
diplomatice mai întâi cu Ucraina Populară27, iar apoi şi cu Rusia Sovietică.
În calitate de preşedinte al Radei, Mihail Hruşevski a luat poziţie împotriva
hotărârii Basarabiei, din 27 martie 1918, de a se uni cu Regatul României. Istoricul
se pronunţase în persoană împotriva deciziei Sfatului Ţării, afirmând la şedinţa
Radei din 12 aprilie 1918 că Republica Populară Ucraina are tot dreptul să nu
recunoască acest act28. Deputatul Radei I. Dumitraşcu, un român din stânga
Nistrului, a protestat faţă de pretenţiile Ucrainei, scriind mai târziu că Hruşevski,
stresat de cele întâmplate la Chişinău, ar fi declarat că Basarabia niciodată nu a
aparţinut Moldovei, moldovenii constituind acolo doar o minoritate etnică29.
Două comentarii ar putea fi făcute aici. În primul rând, în magnum opus
Hruşevski includea parţial Basarabia, nordul Bucovinei şi Maramureşul în teritoriul
etnic ucrainean30. În al doilea rând, evenimentele care s-au desfăşurat în anul 1918
indică în mod clar că autorităţile ucrainene nu au fost indiferente nici faţă de soarta
minorităţii ucrainene din Basarabia şi nici faţă de destinul politic al ţinutului31. Aşa
de pildă, noua conducere a Ucrainei (sfârşitul lunii aprilie 1918), reprezentată de
guvernul lui Pavel Skoropadski, opta „pentru o poziţie mai dură faţă de chestiunea
24

Ion Alexandrescu, A Short History of Bessarabia and Northern Bucovina, Iaşi, 1994, p. 28–29.
A. Boldur, Istoria Basarabiei, Bucureşti, 1992, p. 499.
26
Ioan Aurel Pop şi Ioan Bolovan, autorii volumului History of Romania. Compendium (ClujNapoca, 2006, p. 527), menţionează că Unirea cu Vechiul Regat a fost impulsionată de pretenţiile
Radei Centrale faţă de Basarabia.
27
Preludiul pentru contradicţiile româno-ucrainene din cauza Basarabiei indică asupra
evenimentelor anului 1917. „Deoarece autoritatea şi instituţiile ruseşti au început să se prăbuşească,
Rada Ucraineană şi-a extins autoritatea peste Basarabia. Drept rezultat, în vara anului 1917, efortul
românesc de a obţine autonomia şi separarea Basarabiei s-a intensificat”. A History of Romania,
ed. Kurt W. Treptow, Iaşi, 1996, p. 385-386.
28
Vasil’ Boechko, Oksana Ganzha, Boris Zakharchuk, Kordony Ukrainy: Istorichna Retrospektiva
ta suchasnii stan, Kyiv, 1994, p. 38.
29
Ibidem.
30
Mykhailo Hrushevsky, History of Ukraine-Rus’, vol. I, p. 5.
31
Conform recensământului rus din 1897 populaţia ucraineană a Basarabiei constituia 19,62%,
iar moldovenii [românii] la rândul lor, dacă e să credem acestor date, constituiau 47,58%. Dinu
Poştarencu, O istorie a Basarabiei, p. 125–126.
25
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anexării Basarabiei de către România”32. La rândul său, ministrul de Externe
D. Doroşenko insista că Ucraina avea toate drepturile asupra Basarabiei şi că
majoritatea basarabenilor îşi doreau să fie parte a acestui stat – a Ucrainei33.
Autorităţile sovietice au rămas mai târziu pe aceeaşi poziţie, dar nu atât din
considerente naţional-statale, cât ideologice. Este cunoscut că tentativele
diplomatice ale României Mari de a soluţiona problema recunoaşterii de către
Moscova a Unirii nu au condus spre rezultatul scontat. Dimpotrivă, crearea în anul
1924 a Republicii Sovietice Socialiste Autonome Moldoveneşti în componenţa
Ucrainei, devenită între timp sovietică, a fost un indiciu clar al poziţiei Kremlinului
faţă de chestiunea Basarabiei. Guvernul URSS a făcut apel la toate mijloacele
pentru a „soluţiona pe cale paşnică problema Basarabiei”. Savanţii sovietici şi-au
adus şi ei contribuţia, exagerând, denaturând şi falsificând în fapt realitatea istorică.
De exemplu, în perioada interbelică istoriografia sovietică a produs o serie de
„studii” cu un conţinut propagandistic antiromânesc „demonstrând” caracterul
ilegal al unirii Basarabiei cu România34. Falsul privind componenţa etnică şi
apartenenţa statală a viitoarei „republici-surori” – Republica Sovietică Socialistă
Moldovenească – de obicei îmbrăca un „original” veşmânt. Se afirma, bunăoară, că
Basarabia istoriceşte era o parte integrală a Rusiei, populaţia majoritară a acesteia
constituind-o ucrainenii35.
Iosif Stalin, sau mai exact sistemul pe care acesta îl reprezenta, nu a întârziat să
multiplice şi să folosească aceste neadevăruri. Chiar şi „faimoasa” notă ultimativă
expediată guvernului României în iunie 1940 spunea următoarele: „În anul 1918,
România, folosindu-se de slăbiciunea militară a Rusiei, a desfăcut de la Uniunea
Sovietică (Rusia) o parte din teritoriul ei, Basarabia, călcând prin aceasta unitatea
seculară a Basarabiei, populată în principal cu ucraineni, cu Republica Sovietică
Ucraineană”36. Straniu că după „eliberare” Basarabia nu a devenit o regiune (oblast’)
a Ucrainei, ci un subiect „independent” al URSS cu o populaţie majoritar românească.
Cariera de înalt demnitar de stat a istoricului Hruşevski nu a fost de lungă
durată. Nu există însă niciun dubiu că acest politician şi-a dorit să realizeze cât mai
mult posibil pentru naţiunea ucraineană, care încerca să facă primii paşi spre o
independenţă faţă de Rusia. Dar conjunctura politică de atunci, mersul Conferinţei
de la Paris (1919) şi alte evenimente politico-militare nu au fost favorabile creării
şi recunoaşterii unui nou stat în Europa Răsăriteană – a Ucrainei.
32

Vasil’ Boechko, Oksana Ganzha, Boris Zakharchuk, Kordony Ukrainy, p. 39.
Ibidem.
34
H. Rakovskij, Rumynia i Bessarabia. K semiletiju anneksii Bessarabii, Moskva, 1925,
passim; L.S. Berg, Bessarabia, Strana – Liudi – Hozeaistvo, Moskva, 1918, passim.
35
Sovetskaja Bessarabia i Sovetskaja Bukovina, Moskva, 1940, p. 6 şi 22. Conform
recensământului realizat de autorităţile române în anul 1930 în Basarabia erau: „ucraineni/ruteni” –
314.211 sau 11%, iar „români” – 1.610.757 sau 56,2%. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei, p. 178.
36
I. Scurtu, C. Mocanu, D. Smârcea, Documente privind istoria României între anii 1918–1944,
Bucureşti, 1995, p. 529–530.
33
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Între timp, intervenţia germanilor, pe care însuşi preşedintele Hruşevski i-a
chemat în ajutor ca să oprească bolşevizarea Ucrainei, a condus spre lovitura de
stat organizată de generalul Skoropadski37. Ultimul, cu toate că a avut susţinerea
plenară a nemţilor38, curând avea să piardă puterea în favoarea lui Simion Petliura,
fost coleg al lui Mihail Hruşevski din timpul editării la Kiev a ziarului „Rada”
(Sfatul). Dar nici guvernarea lui Petliura nu a fost de durată. În vâltoarea luptelor
purtate între Rusia Sovietică pe de o parte şi Polonia pe de alta, soarta Ucrainei va
fi în cele din urmă hotărâtă la Riga în 1921. Istoricul Margaret MacMillan făcea
referiri concrete privind dramatica perioadă a primului an postbelic. În studiul său
consacrat Conferinţei de Pace de la Paris, eveniment de o importanţă politică
majoră, care pregătise semnarea Tratatului de la Versailles (iunie 1919), autoarea
menţiona tentativa nereuşită a polonilor de a negocia cu sovieticii acceptarea
independenţei statului ucrainean39.
La Paris, Marile Puteri nu doreau să vadă o Ucraină independentă, toate
şansele revenindu-i Poloniei40. Roman Dmowski, liderul Comitetului Naţional
Polonez care a participat la lucrările conferinţei, susţinea că „rutenii (ucrainenii)
sunt departe de fi pregătiţi pentru a se conduce singuri”, ei (ucrainenii), în viziunea
lui, „având nevoie de guvernarea şi civilizaţia polonă”41. Deşi în realitate nu putea
fi vorba de o incapacitate a ucrainenilor de a se auto-administra, situaţia lor fiind
similară cu cea a belaruşilor sau chiar a lituanienilor, aceste afirmaţii erau o
expresie a pan-slavismului polonez al lui Dmowski, doritor să restabilească Polonia
în hotarele existente la 177242.
Defavorabilă cauzei ucrainene, după încheierea Primului Război Mondial, nu
a fost doar poziţia Casei Albe, ci şi a Marii Britanii43. Şeful delegaţiei engleze la
Conferinţa de la Paris, Lloyd George, referindu-se la chestiunea poloneză, făcea,
37

Pavlo Skoropadski (1873–1945) a menţinut puterea în calitate de hatman (conducător) al
statului Ucraina în perioada aprilie–decembrie 1918. Orest Subtelny, Ukraine. A History, p. 355–359.
38
Politicienii din Kiev, urmărind principalul deziderat – crearea unui stat independent
ucrainean –, au mizat pe Germania, planurile lor eşuând însă deoarece aceasta a fost învinsă în Primul
Război Mondial. Ibidem, p. 352–353.
39
Margaret MacMillan, Paris 1919: Six Months that Changed the World, New-York, 2002, p. 227–228.
40
Chestiunea creării unui stat ucrainean (rutean) independent a fost una controversată. Chiar şi
diplomaţia română, datorită interesului faţă de Bucovina, a dorit să-şi spună cuvântul cu această
ocazie. Pentru detalii v. Sherman David Spector, Rumania at the Paris Peace Conference: A Study of
the Diplomacy of Ioan I. C. Bratianu, Iaşi, 1995.
41
Margaret MacMillan, Paris 1919, p. 225.
42
Pentru etno-naţionalismul lui Roman Dmowski v. Andrew Wilson, The Ukrainians, p. 103.
43
Delegaţia ucraineană sosită la Paris nu a fost privită cu mare entuziasm. Iniţial, englezii au
manifestat un modest interes faţă de cauza Ucrainei ca o contra-acţiune împotriva diplomaţiei
franceze interesate în restabilirea statului polonez. Ulterior, războiul civil din Rusia şi dezbaterile
diplomatice din cadrul Conferinţei de la Paris nu au lăsat nicio şansă ucrainenilor. Orest Subtelny,
Ukraine. A History, p. 371 şi 374.
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printre altele, următorul comentariu: „Am văzut un ucrainean doar o singură dată.
Este ultimul ucrainean pe care l-am văzut şi nu sunt sigur că vreau să mai văd [şi
alţii]”44. Poate nu este cazul să îl judecăm prea aspru pe autorul acestui comentariu,
care, în fond, nu a fost altceva decât o expresie a unei tipice mentalităţi imperiale
caracteristice acelor vremuri.
Pentru cauza Ucrainei, Conferinţa de la Paris şi Tratatul de la Versailles au fost
de puţin folos. În 1921, Tratatul de la Riga va conduce spre împărţirea acesteia între
poloni şi ruşi. Poloniei îi vor reveni patru milioane de ucraineni, două milioane de
evrei şi un milion de belaruşi45. Acestea au fost deci împrejurările care l-au forţat pe
primul preşedinte al Parlamentului ucrainean să ia calea exilului politic.
Următorii cinci ani (1919–1924) au fost pentru Mihail Hruşevski ani de
emigraţie, preponderent în Austria. Stabilit în apropiere de Viena, unde îşi găsiseră
azil mai mulţi refugiaţi ucraineni, Hruşevski a continuat activitatea publică şi
ştiinţifică. În acest răstimp, istoricul a organizat viaţa intelectuală a diasporei, fapt
salutat şi apreciat de ucrainenii stabiliţi în Europa Centrală. Cea mai mare realizare a
fost totuşi publicarea în 1922 la Lvov a trei (din cinci) volume ale Istoriei literaturii
ucrainene. Conştientizând însă că Lvovul sub administraţia polonă nu mai era cel de
odinioară, Hruşevski începea să se gândească unde să se stabilească definitiv: în
Austria, în Cehoslovacia sau în Ucraina Sovietică. Ultimele două opţiuni au fost mai
atractive. Din Viena fusese transferată la Praga Universitatea Liberă Ucraineană,
instituţie susţinută de preşedintele Masaryk. Acolo lui Hruşevski i s-a propus un post
didactic. Autorităţile sovietice, la rândul lor, îi garantau inviolabilitatea şi îi ofereau
şansa unei activităţi didactice universitare şi de organizare a ştiinţei în cadrul
Academiei Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene.
UN DECENIU CONTROVERSAT: MIHAIL HRUŞEVSKI ÎN URSS (1924–1934)

Foarte mulţi nu au înţeles sau poate nu şi-au dorit să înţeleagă decizia lui
Hruşevski de a se întoarce la Kiev. Nici pentru el nu a fost uşor să se hotărască
dacă să rămână în emigraţie sau să-şi asume riscul revenirii. Cercurile emigraţiei
politice ucrainene nu i-au salutat decizia, considerând-o drept un dezavantaj pentru
cauza dobândirii independenţei de stat a Ucrainei. Hruşevski, însă, conştient de
faptul că fără arhivele şi bibliotecile din URSS nu va putea încheia cu succes cele
două lucrări fundamentale, Istoria Ucrainei-Rusi şi Istoria literaturii ucrainene, a
acceptat ademenitoarele promisiuni ale guvernului de la Harkov46.
44

Ibidem, p. 226.
Ibidem, p. 228.
46
Harkov, şi nu Kiev, a fost capitala Ucrainei Sovietice în perioada anilor 1918–1934. Aceasta se
explică prin faptul că politicienii din Kremlin nu aveau deplină încredere în Kiev. Harkov, localizat în estul
Ucrainei şi aflat în apropierea hotarelor Rusiei Sovietice, era mult mai ruso-(sovieto)-fil decât ucrainofil.
45

11

Mihail Hruşevski şi Istoria Ucrainei-Rusi

319

Stabilit la Kiev, savantul a profesat la Universitate şi s-a angajat plenar în
organizarea activităţii ştiinţifice din cadrul Academiei. Înconjurat de o tânără, dar
promiţătoare pleiadă de cercetători, Hruşevski a revigorat „Analele” şi a lansat o
serie nouă de publicaţii. Totul părea a fi bine, dar la scurt timp după aceasta şi-a dat
seama că această situaţie era doar o fatală aparenţă.
Iniţial sovieticii au fost interesaţi de Hruşevski şi promovarea proiectelor lui, însă
cu timpul au conştientizat faptul că autoritatea şi influenţa acestuia asupra istoriografiei
din URSS nu se racordau ideologiei politice a partidului de guvernământ. Reprezentând
„şcoala veche”, el nu a dorit să susţină ideile istoricilor marxişti, iar propriile cercetări
neglijau „standardele” impuse de ştiinţa sovietică. Prin publicaţiile sale după stabilirea în
URSS, Mihail Hruşevski a făcut să se înţeleagă clar că naţiunea ucraineană era mult mai
importantă pentru el decât valorile ideologiei marxiste47. Hruşevski a fost criticat şi
pentru faptul că nu folosea periodizarea marxistă a istoriei48. Drept rezultat, la intersecţia
deceniilor trei şi patru, toate acestea au condus spre lansarea unei campanii antiHruşevski dirijată de la Kremlin de către Stalin49. Astfel, declanşarea la Kiev, la
începutul anilor ’30 ai secolului XX, a luptei împotriva „naţionalismului burghezoucrainean” a făcut ca Mihail Hruşevski să plece la Moscova. Savantul credea că va găsi
acolo adăpost şi susţinere. El se înşelase şi de data aceasta. Situaţia s-a repetat în linii
mari ca în anul 1914. Atunci, după revenirea din Galiţia se trezise arestat şi exilat
de autorităţile ţariste în Siberia pentru spionaj în favoarea Austro-Ungariei. La
scurgerea a circa două decenii, tot ruşii, dar de această dată de o altă culoare
politică, îl arestau la Moscova (martie 1931), îl expulzau înapoi la Kiev, pentru ca
după o serie de înjosiri să fie din nou trimis în metropola statului sovietic.
De fapt, Mihail Hruşevski a împărtăşit soarta multor intelectuali ai URSS din
perioada dictaturii staliniste. În anii ’30 „s-a început revizuirea ideologică a mai
multor domenii ştiinţifice: istorie şi biologie, lingvistică, literatură şi filozofie”50,
Situaţia nu s-a schimbat nici după scurgerea a circa unui veac, alegerile prezidenţiale şi Revoluţia Oranj din
2005 confirmând această realitate. Oraşul Kiev a devenit capitala RSSU abia în anul 1934.
47
John A. Armstrong, Ukrainian Nationalism, p. 10.
48
Frank E. Sysyn, Introduction, p. xxxviii. După destrămarea URSS şi restabilirea suveranităţii de
stat a Ucrainei, învăţământul şi cercetarea istorică din această fostă republică sovietică au fost
racordate la standardele periodizării occidentale a istoriei naţionale şi universale, contribuindu-se
astfel la de-ideologizarea ştiinţei. Mai multe detalii despre această chestiune apud E. Baidaus, Evul
Mediu şi Epoca Modernă în ştiinţa şi instruirea istorică din Republica Moldova (termeni, cronologie,
metodologia predării), în „Analele ANTIM”, Chişinău, 2002, nr. 3, p. 55–60. De remarcat că
producţia istoriografică ucraineană din Occident şi-a adus propria contribuţie privind promovarea
concepţiei de istorie modernă timpurie pentru istoria naţională a Ucrainei. Zenon Kohut, Korinnya
identichnost’. Studii z ranne’modernoi ta modernoi istorii Ukrainy, Kyiv, 2004.
49
John A. Armstrong, Ukrainian Nationalism, p. 10.
50
I. Isayev, Istorija gosudarstva i prava Rossij, Moskva, 2001, p. 680. Dacă în anii ’30 se
începuse revizuirea ideologică a ştiinţei sovietice, persecutarea şi exterminarea savanţilor în URSS
datează chiar din primii ani de existenţă a acestui stat. A se vedea mai nou Mariana Ţăranu, „Politica
statului faţă de intelectualitatea sovietică (1917–1922)”, Teză de doctorat în ştiinţe istorice, Chişinău, 2005,
http://www.cnaa.acad.md/files/theses/2005/2086/mariana_taranu_thesis.pdf (accesat 18 ianuarie 2008).
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proces care a pus în pericol viaţa şi activitatea profesională a intelectualităţii sovietice
de sorginte „burgheză”. În acest context, remarcăm că numai pe parcursul anului
1931, an în care a fost arestat şi Hruşevski, au fost intentate 2490 de dosare penale,
dintre care 89 erau împotriva profesorilor universitari, evident de „şcoală veche”51.
Odată cu exilarea lui Mihail Hruşevski a încetat activitatea Institutului de
Istorie al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, iar proiectele de cercetare au fost închise.
Deşi şi-a continuat cercetările la Moscova, publicându-şi materialele în reviste de
specialitate ruseşti, devenise clar că istoricul a căzut în dizgraţie. Izolat, intimidat şi
persecutat, el trebuia să reziste atât presiunilor venite din partea funcţionarilor de stat
şi de partid, cât şi atacurilor neîncetate din partea colegilor istorici. În viziunea
acestora, Hruşevski era un „demon ideologic”, un „naţional-fascist”52.
În cele din urmă, extenuat şi stresat, Hruşevski va deceda la Kislovodsk în
anul 1934 în urma unei intervenţii chirurgicale. Moartea lui este considerată a fi
acoperită de mister53. Mihail Hruşevski nu a fost primul care şi-a pierdut viaţa în
urma unei operaţii medicale, în condiţii suspecte. Câţiva ani mai înainte (1925),
Mihail Frunze (Frunză), fiul unui român basarabean, devenit vestit comandant al
Armatei Roşii, a murit tot ca urmare a unei operaţii chirurgicale54. Mai „clară”
fusese dispariţia de pe scena politică a lui Serghei Kirov, liderul organizaţiei de
partid din oraşul Leningrad, a cărui popularitate îl ţinea pe Stalin în gardă. Kirov a
fost asasinat în decembrie 1934, nu fără implicarea şefului de stat55. De remarcat că
anul 1934 este considerat începutul represaliilor în masă îndreptate împotriva
duşmanilor poporului. După decesul lui Hruşevski, autorităţile URSS au organizat,
precum prevedea protocolul, funeralii de stat. Savantul a fost petrecut pe ultimul
său drum cu toate onorurile caracteristice regimului sovietic.
ISTORIA UCRAINEI ÎNAINTE DE HRUŞEVSKI

Indiscutabil, lui Mihail Hruşevski îi aparţine pionieratul elaborării unui studiu
fundamental despre trecutul Ucrainei. Lucrarea Istoria Ucrainei-Rusi relevă
evenimente şi procese istorice începând cu perioada veche şi terminând cu a doua
jumătate a secolului al XVII-lea. Pe parcursul realizării acestui proiect, istoricul
intenţiona să extindă cadrul cronologic până la 1917. Evenimentele politice care au
urmat după 1914 şi schimbările survenite în viaţa personală a cercetătorului nu au
51

Rezhim lichnosti vlasti Stalina, ed. Iu. S. Kukushkina, Moskva, 1989, p. 71–72, 86, 147–149.
Frank Sysyn, Assessing the „Crucial Epoch”, p. lvii.
53
Idem, Introduction, p. xxxii.
54
Persistă opinia că Mihail Frunze s-a opus intenţiei lui Iosif Stalin de a introduce în armată
organele poliţiei politice a URSS (GPU). Fiind bolnav de ulcer la stomac, Frunze a acceptat să fie
operat în urma sugestiilor insistente din partea lui Stalin. Cei patru medici care l-au operat pe Mihail
Frunze au decedat succesiv unul după altul în anul 1934.
55
Geofrey Hosking, A History of the Soviet Union, London, 1985, p. 185–186.
52
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permis acest lucru. Întârzierea apariţiei unei astfel de sinteze ştiinţifice cum este
Istoria denotă dificultăţile cu care ucrainenii s-au confruntat în procesul de afirmare a
lor ca o naţiune distinctă de cea poloneză sau rusă56. Hruşevski a fost autorul
primului tratat de istorie ucraineană, dar diverse aspecte ale trecutului acestui popor
au fost prezente în opera istoricilor polonezi, ruşi şi ucraineni ce au activat până la el.
Istoriografia rusă leagă originea şi evoluţia statului moscovit de istoria
Rusiei Kievene57. Baza acestei concepţii a fost pusă încă în secolul al XVIII-lea şi
dezvoltată în secolele următoare58. Ruşii nu s-au dezis şi nici nu se vor dezice de
Kievul medieval, nedorind să accepte că mai există şi altcineva în afară de ei care
poate pretinde la acest patrimoniu istoric al slavilor răsăriteni. Istoricii din perioada
ţaristă Pogodin şi Kliucevskii au dezvoltat „baza mitologică pentru o Rusie mai
rusocentrică”, teorie în conformitate cu care Rusia Moscovită a re-creat unitatea
pierdută a Rusiei Kievene59. În acelaşi timp, cunoscuta expresie „Kievul – Mama
oraşelor ruseşti”60 serveşte drept o sursă de alimentare pentru pretinsul monopol al
Federaţiei Ruse asupra istoriei Rusiei Kievene, Rusiei Mici (Malorosiei – Ucrainei
ţarului) şi a tot ce ţine de ucraineni (maloroşi)61. De fapt, nu este de mirare faptul
că ştiinţa istorică din Republica Ucraina şi Federaţia Rusă abordează perioada
Rusiei Kievene drept o exclusivitate a istoriei naţionale respective. În acest context
este similară polemica dintre istoriografia germană şi cea franceză privind
moştenirea merovingiană şi carolingiană pentru ambele ţări 62.
Tradiţia stabilită de istoricii Tatişcev, Karamzin, Soloviov, Kliucevskii şi alţii
de a include Ucraina şi Belarus în istoria Rusiei s-a perpetuat ulterior în istoriografia
56

Frank E. Sysyn, Introduction, p. xxii.
De regulă, istoricii din Occident susţin opinia colegilor ruşi în această privinţă. Orest
Subtelny, recenzie la Serhii Plokhy, The Origins of Slavic Nations: Premodern Identities in Russia,
Ukraine, and Belarus, New York, 2006, p. xix, 379, în „The American Historical Review”, vol. 113,
februarie 2008, nr. 1, p. 283. Totodată, este de remarcat că poziţia istoricilor americani privind istoria
Rusiei, Ucrainei sau a raporturilor ruso-ucrainene nu este lipsită de critică. Paul Bushkovitch, recenzie
la The Cambridge History of Russia, vol. I From Early Rus’ to 1689, ed. Maureen Perrie, Cambridge,
2006, în „Slavic Review”, vol. 67, 2008, nr. 1, p. 28–29.
58
O analiză mai amplă a modului în care istoria Ucrainei a fost integrată în manualele Rusiei
imperiale şi apoi reflectată în conştiinţa studenţilor de origine ucraineană a fost făcută de Serhy
Yekelchyk, The Grand Narrative and Its Discounts: Ukraine in Russian History Textbooks and
Ukrainian Students’ Minds. 1830s – 1900s, în vol. Culture, Nation and Identity, p. 229–255.
59
Andrew Wilson, The Ukrainians, p. 82.
60
Se consideră că această declaraţie îi aparţine lui Oleh/Oleg/Helgi, care a cucerit Kievul în
anul 862. Orest Subtelny, Ukraine. A History, p. 26–27. Conform lui A. Wilson (The Ukrainians,
p. 19–20), „pentru majoritatea ruşilor ideea potrivit căreia Kiev este «Mama oraşelor ruseşti» este
centrală în autoperceperea originii lor ca naţiune”, acestora fiindu-le dificil să accepte „realitatea
politică a existenţei unui stat ucrainean independent”.
61
Despre resentimentul ucrainenilor faţă de monopolizarea de către ruşi (moscoviţi) a gloriei
Kievului Vechi a se vedea ibidem, p. 52–53.
62
Andrzej Poppe, Introduction to Volume 1, în Mykhailo Hrushevsky, History of UkraineRus’, vol. I, p. l-li.
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sovietică63 şi post-sovietică. Drept exemplu expresiv al istoriografiei ruse
contemporane faţă de chestiunea în cauză poate servi lucrarea lui Nikolai Ul’yanov,
consacrată „rădăcinilor istorice ale separatismului ucrainean”. Ul’yanov susţine că
„… Ucraina, după 350 de ani de cataclisme istorice – invazia tătaro-mongolă şi
ocupaţia de către Polonia –, s-a re-unit cu Rusia [sic!] … Oponenţii statalităţii rusoucrainene nu au încetat să încerce distrugerea acestei unităţi frăţeşti … Ucraina este
astăzi ruptă artificial din corpul Rusiei …, problema în cauză necesită a fi soluţionată –
popoarele unite graţie destinului istoric nu pot exista separat”64.
La un an după apariţia acestui studiu, Andrei Kozârev, care a condus Ministerul
de Externe al Rusiei imediat după prăbuşirea Uniunii Sovietice, scria următoarele:
„Printre altele, chiar şi ţările mai mari, dezvoltate din cadrul Comunităţii Statelor
Independente, cum ar fi Ucraina, de exemplu, nu pot evita conexiunea lor cu rolul
special al Rusiei, iată de ce responsabilitatea Rusiei pe teritoriul fostei URSS trebuie să
fie luată în calcul şi susţinută de partenerii din Occident”65.
Istoriografia polonă a avut un destin dramatic, similar statalităţii Republicii
Nobiliare Polone. Totuşi, chiar dacă statul nu mai exista, istoria lui nu a rămas în
afara atenţiei intelectualilor poloni. Dar şi în acest caz, ucrainenii, deopotrivă cu
belaruşii, au fost încadraţi în contextul istoric polono-lituanian. Încorporarea
Cnezatului de Halici la Polonia (secolul al XIV-lea), apoi transferul teritoriilor
populate de ucraineni de la Marele Ducat al Lituaniei la Regatul Polon în anul 1569
i-au determinat pe autorii poloni să cugete în ce măsură istoria rutenilor era şi a
polonilor sau la ce nivel cultura ruteană şi cea ortodoxă erau şi poloneze66. Soluţia
găsită pare să fi fost cea a criteriului graniţelor de stat: drept „polonez” în cazul
istoriei Poloniei sau „rusesc” (moscovit) în cazul Imperiului Rus urma să fie tratat
tot ceea ce aparţinuse anterior Poloniei sau aparţinea la acel moment Rusiei Mari.
O asemenea concepţie nu este lipsită de probleme. Dacă, de pildă, cazacii
zaporojeni reprezentau o componentă politico-militară a Republicii Nobiliare
Polono-Lituaniene la începutul veacului al XVII-lea, când participaseră la
intervenţia polonă împotriva Statului Moscovit, mai rămâneau oare aceştia (alături
de satele şi oraşele ucrainene) sau nu „polonezi” în 1654 când „s-a votat” reunirea
[sic!] Ucrainei cu Rusia67? Sau cum rămâne cu ucrainenii de după Rada de la
63

Spre deosebire de istoricii din Imperiul Rus, cei din URSS au fost mai puţin categorici.
Istoriografia sovietică trebuia să demonstreze comunitatea şi unitatea celor trei popoare est-slavice:
ucraineni, ruşi şi belaruşi. Cu alte cuvinte, Kievul vechi era considerat o creaţie a acestora. Orest
Subtelny, Ukraine. A History, p. 53–54.
64
Nikolay Ul’yanov, Ukrainskij separatism. Ideologicheskie istoki samostijnosti, Moskva, 2004, p. 4.
65
Andrei Kozyrev, Strategy for Partnership in Russian Foreign Policy in Transition. Concepts
and Realities, ed. Andrei Malville, Tatiana Shakleina, Budapest-New York, 2005, p. 204.
66
Frank E. Sysyn, Introduction, p. xxiii-xxiv.
67
Chestiunea „reunirii” Ucrainei cu Rusia a fost şi rămâne un subiect controversat. Pentru o
viziune relativ recentă, dar detaliată v. O. Apanovici, Ukraїns’ ko-rosijskij dogovir 1654 roku. Mify i
real’nist’, Kyiv, 1994, p. 74–82 şi 87–91.
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Pereiaslav, când succesorii lui Bogdan Hmelniţki încercau să iasă de sub înalta
oblăduire a ţarului pravoslavnic, dorind să revină sub protecţia regelui catolic?
În acelaşi timp pare explicabil de ce autorii poloni, ruşi sau chiar şi români68,
cercetând istoria popoarelor lor, includeau trecutul naţiunii integrate teritorial
într-un stat sau altul sau aflate în apropiata vecinătate (în cazul României), în
propria istorie. Mult depinde însă de punctul de vedere din care s-a privit această
„integrare” şi ce scopuri urmărea fiecare autor. În orice caz ucrainenii, deveniţi
provizoriu parte a statului polon sau a celui moscovit, şi-au adus propria contribuţie
la viabilitatea, măreţia sau declinul politic al acestora. Cazul Poloniei poate fi
exemplificat prin participarea cazacilor la Războiul de la Hotin din anul 1621, când
aceştia, conduşi de hatmanul Sahaidacinâi, au adus victoria Coroanei polone69. Un
exemplu dintr-o altă extremă este insurecţia condusă de Bogdan Hmelniţki. În
cazul Rusiei, este vorba de participarea ucrainenilor la războaiele antiotomane din
secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea70.
Istoriografia ucraineană. Printre autorii care l-au precedat pe Hruşevski în
abordarea subiectelor din istoria Ucrainei au fost Dmitrie Bantâş-Kaminski, Nicolai
Markevici şi alţii71. Către mijlocul secolului al XIX-lea mai mulţi istorici ucraineni
(şi în special Nicolai Kostomarov) au conceput Ucraina ca o entitate culturală
distinctă de cea polonă sau rusă, cu o proprie istorie şi un propriu viitor politic72.
Mai mult decât atât, pentru a stimula sensul istoric al ucrainenilor, istoricii
„maloroşi” trebuiau să depună un efort considerabil pentru a demonstra că
strămoşii lor etnici şi spirituali au fost populaţia Rusiei Kievene73.
Cât priveşte studierea istoriei Ucrainei, aceasta nu a fost încurajată nici de
autorităţile ţariste, nici de cele habsburgice. Mai mult decât atât, în Imperiul Rus,
spre exemplu, a fost interzisă scrierea în limba ucraineană74 şi folosirea cuvântului
„Ucraina” în documentele oficiale. „Popularizaţi”, lesne de înţeles de ce, au fost
termenii de „Rusia Mică” şi „Rusia de Sud-Vest”75. Ucrainenii-maloroşi,
68

N. Iorga, Românii de peste Nistru, Iaşi, 1918; I. Nіstоr, Problema ucraineană în lumina
istoriei, Cernăuţi, 1934.
69
I. Kripjakevici, Istorja Ukraїn’skogo viis’ka, vol. I, L’viv, 1936, p. 185.
70
În acea perioadă s-a şi manifestat din plin politica anti-ucraineană de rusificare şi asimilare
promovată de dinastia Romanov. În cele din urmă, Ecaterina a II-a a desfiinţat Secea Zaporojeană în
anul 1775. John T. Alexander, Catherine the Great, p. 86–89, 165 şi 238.
71
Dm. Bantâş-Kaminski, Istorija Maloi Rosii so vremen prisoedinennia onoj k Rossijskomu
gosudarstvu pri ţare Alekseje Mihajlovice, s kratkim obozreniem pervobytnogo sostojania krajia,
vol. I–III, Moskva, 1830–1840; N. Markevici, Istorija Malorossii, vol. I-V, Moskva, 1842–1843.
72
N. Kostomarov, Istoriceskie monografii i issledovania, vol. X Bogdan Hmel’nitsky, SanktPeterburg, 1870.
73
John A. Armstrong, Ukrainian Nationalism, p. 4.
74
În învăţământul din Basarabia limba română a fost interzisă: la Chişinău în anul 1866, iar în
1871 în restul localităţilor. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei, p. 26–27.
75
Drept exemplu poate servi unul din numeroasele titluri de cărţi publicate în Rusia ţaristă:
Аkty otnosiaschiesea k istorii Iuzhnoi i Zapadnoi Rossii, sobrannyje i izdannyje Arheograficeskoi
komissiej, vol. VII, Moskva, 1872.
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deopotrivă cu belaruşii, erau priviţi şi trataţi drept fraţi mai mici ai ruşilor mari
(moscoviţi, velikoruşi), iar dezideratul urmărit de cabinetul de la Sankt Petersburg
era completa asimilare-rusificare a acestor două distincte naţiuni est-slave76.
Austriecii, la rândul lor, în persoana ministrului Educaţiei Otto von Gouch,
interziceau folosirea termenilor „Istoria Ucrainei” în denumirea catedrei ce urma să
fie întemeiată la Universitatea din Lvov.
Cu toate acestea, interesul faţă de trecutul ucrainean nu a putut fi oprit. În
anul 1857 Nicolai Kostomarov publica monografia Bogdan Hmelniţki, iar Vladimir
Antonovici edita o serie de lucrări axate pe problema căzăcimii, demografiei sociale
şi religiei acestora. Revista „Kievskaia Starina” (Antichităţi Kievene) oferea şi ea o
bună posibilitate pentru istoricii de origine ucraineană să-şi vadă rodul muncii lor
accesibil cititorilor pasionaţi de trecutul strămoşilor lor. Însă efortul depus nu a fost
suficient. Astfel, nici către finele secolului al XIX-lea nu a fost publicat un studiu
monografic fundamental care să reflecte într-un mod original istoria Ucrainei. Trebuia
să apară în scenă Mihail Hruşevski cu erudiţia şi voinţa care-l caracterizau, ca să
purceadă la elaborarea a ceea ce a devenit magnum opus al istoriografiei ucrainene.
ISTORIA UCRAINEI-RUSI: INTENŢIE, REALIZARE, IMPACT

Din cele circa 2000 de titluri ieşite de sub condeiul lui Mihail Hruşevski,
opera fundamentală rămâne Istoria Ucrainei-Rusi. Acest studiu monografic a văzut
lumina tiparului la Lvov şi Kiev – două centre majore ale spiritualităţii ucrainene.
Scrisă şi publicată în decursul a patru decenii (1897–1937), lucrarea poate fi
numită pe bună dreptate un proiect de cercetare căruia autorul i s-a consacrat o
viaţă întreagă. Apariţia Istoriei a fost o dovadă a maturităţii ştiinţifice a istoriografiei
ucrainene şi, nu în ultimul rând, un suport academic pentru confirmarea tezei că
ucrainenii sunt o naţiune est-slavă distinctă de cea a ruşilor sau polonezilor.
Hruşevski, prin numeroase articole, studii, recenzii, dar mai ales prin intermediul
Istoriei a respins abordarea velikorusă a istoriei Ucrainei.
Prima intenţie a istoricului a fost aceea de a scrie un studiu general, de
popularizare a trecutului ucrainean. Foarte curând, însă, Hruşevski abandonează
această idee, transformând-o într-un proiect de o amploare mai mare. Punând la baza
viitoarei opere textele în limba ucraineană ale prelegerilor ţinute în faţa studenţilor din
Lvov, istoricul purcede în 1897 la elaborarea primului volum, prevăzând ca Istoria să
cuprindă trei perioade: a Rusiei Kievene, a Statului Polono-Lituanian şi a Cazacilor
76

Importantă este constatarea făcută la începutul veacului XX de către Donald Mackenzie
Wallace: „… trebuie să spun că noi avem aici două naţionalităţi distincte [rusă şi ucraineană], mult
mai îndepărtate una de cealaltă decât cele engleză şi scoţiană. Deosebirile se datorează, în opinia mea,
parţial particularităţilor de ordin etnografic şi parţial condiţiilor istorice” apud John A. Armstrong,
Ukrainian Nationalism, p. 4.
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Zaporojeni. Prin folosirea îmbinării de cuvinte „Ucraina-Rusi” (Rusi-RuteniaUcraina) în denumirea lucrării sale, Mihail Hruşevski evidenţia descendenţa directă a
ucrainenilor din populaţia Rusiei Kievene. Titlul în sine, cum am menţionat mai sus, a
fost privit drept o soluţie oportună pentru perioada de tranziţie, de trecere de la
Rutenia la Ucraina. Autorul punea la îndoială monopolul Moscovei asupra numelui şi
tradiţiei de folosire a termenului Rusia Kieveană atât în ştiinţa istorică, cât şi în opinia
publică rusă77. El considera78 că nu Cnezatul Rusiei Kievene, ci cel al VladimirSuzdalului a fost precursorul statului moscovit şi al poporului rus (velikorus)79.
Între 1898 şi 1901, Mihail Hruşevski a publicat primele trei volume, în anul
1901 a scris al IV-lea volum, iar către 1904 începea să lucreze la următorul tom.
Deoarece studiul era realizat în limba ucraineană, pe atunci puţin accesibilă
specialiştilor străini, Hruşevski s-a gândit la o versiune germană a Istoriei.
Acceptând invitaţia de a ţine un curs la o şcoală rusă din Paris, profesorul
Hruşevski şi-a tradus prelegerile, pregătind terenul şi pentru versiunea rusă a
lucrării. Din Franţa el a mers la Londra, Berlin şi Leipzig, unde s-a familiarizat cu
metodele de cercetare folosite în Occident şi a purtat tratative privitoare la
publicarea primului volum în limba germană.
În 1905, anul primei Revoluţii Ruse şi al înfrângerii imperiului de către
japonezi80, este publicat al V-lea volum, iar în 1907 apare şi al VI-lea tom. Aşadar,
timp de un deceniu, 1897–1907, în circuitul ştiinţific au fost introduse şase volume
ale Istoriei, care reflectau istoria ucrainenilor cuprinsă în perioada dintre Rusia
Kieveană şi Republica Nobiliară Polono-Lituaniană. Celelalte patru volume (VII–X),
constituind serii separate sub genericul „Istoria Căzăcimii Ucrainene”, vor fi
publicate între anii 1909 şi 1937.
Se cuvine să menţionăm munca asiduă depusă de Hruşevski în anii 1909–1914.
Astfel, lucrând asupra volumelor şapte şi opt în limba ucraineană, istoricul pregătea
concomitent pentru tipar versiunea rusă şi a treia ediţie ucraineană a primului volum.
În vâltoarea evenimentelor care au urmat, desfăşurarea proiectului a fost curmată,
însuşi manuscrisul având de suferit. De exemplu, tot tirajul volumului opt, partea a
treia, publicat la Moscova în anul 1917, a fost distrus. Mihail Hruşevski, din fericire,
77

Frank E. Sysyn, Introduction, p. xxviii.
Hruşevski afirma că doar ucrainenii şi parţial belaruşii sunt moştenitorii legitimi ai Rusiei
Kievene. Acest punct de vedere, însă, nu este acceptat de majoritatea istoricilor din Occident şi Rusia.
Andrzej Poppe, Introduction to Volume 1, p. l.
79
În noua sa monografie consacrată originii naţiunilor slave răsăritene, Serhii Plokhy susţine
că istoricul rus Pavel Miliukov sugera că ruşii (velikoruşii) trebuie să-şi caute originile nu în Rusia
Kieveană, ci în nord-estul Moscoviei. Orest Subtelny, recenzie la Serhii Plokhy, The Origins of Slavic
Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus, p. 284.
80
Se consideră că victoria japonezilor în războiul ruso-nipon din anii 1904–1905 a făcut ca
Japonia să devină o sursă de inspiraţie şi o dovadă pentru statele asiatice că înfrângerea marilor puteri
din Vest este posibilă. Margaret MacMillan, Paris 1919, p. 311.
78
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a păstrat un exemplar, graţie cărui fapt volumul a putut fi republicat în 1922 la Viena.
Apoi, în februarie 1918, când se purtau lupte crâncene pentru Kiev, artileria
bolşevică a bombardat intenţionat casa istoricului, distrugând biblioteca şi preţioasele
manuscrise81. Volumul nouă avea să apară deja în URSS în ultimii ani de viaţă ai
autorului. Fiica istoricului va izbuti să scoată de sub tipar (în tragicul an 1937) prima
parte a volumului zece, fiind în scurt timp arestată, iar opera părintelui său interzisă.
Partea a doua a acestui volum, numită uneori volumul al XI-lea, a rămas la Kiev.
Acest manuscris se va „pierde” în anii ’70 ai secolului XX.
Apariţia în istoriografia europeană a unei asemenea lucrări, voluminoasă prin
conţinut, originală prin felul de a aborda o problematică deosebit de complexă, bine
articulată şi documentată, a provocat un viu şi contradictoriu interes în mediul
specialiştilor şi al politicienilor. Fireşte, acest interes a fost însoţit de aprecieri şi de
critică82. Deoarece magnum opus al lui Hruşevski a fost în primul rând o lovitură
pentru istoriografia rusă, studiul a fost interzis de autorităţile imperiale de la Sankt
Petersburg, iar apoi şi de cele bolşevice de la Moscova. În 1925, anul următor
stabilirii savantului în URSS, o circulară secretă a poliţiei politice de stat (GPU)
califica Istoria lui Hruşevski drept o periculoasă pseudo-istorie83.
Nici mai târziu tentativele de a-l readuce pe Mihail Hruşevski în orbita
istoriografiei sovietice nu au fost încununate de succes. Feodor Şevcenko, care în
1972 a încercat să facă acest lucru, îşi pierdea postul de director al Institutului de
Arheologie al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei84. După cum e bine cunoscut, în
Uniunea Sovietică, evenimentele, procesele şi personalităţile istorice puteau fi tratate
doar prin prisma antagonismului social şi a luptei de clasă. Referindu-se la acele
„standarde academice”, profesorul moscovit O.A. Omelcenko nota următoarele:
„Istoriografia sovietică …, deopotrivă cu toată ştiinţa istorică … din acele timpuri
se afla sub influenţa totală a ideologiei marxiste, lupta de clasă fiind factor
determinant în oglindirea şi evaluarea fenomenelor istorice”85. La aceasta se mai adăuga
şi necesitatea prezentării alterate a faptelor în lumina „preaslăvitei” „prietenii
multiseculare” a popoarelor din URSS şi din „lagărul socialist”.
Hruşevski, însă, prin poziţia sa ucrainofilă în legătură cu trecutul „comun” al
popoarelor ucrainean şi rus, prin relatarea poate involuntar diferită a „prieteniei de
veacuri”, inclusiv a celei româno-ucrainene, şi prin multe altele, nu s-a încadrat în
„standardele” ştiinţei sovietice. De exemplu, spre deosebire de istoriografia marxistă,
referindu-se la campania cazaco-tătară în Moldova (1650), Hruşevski scria clar că
zaporojenii au prădat ţara, iar liderul lor, Bogdan Hmelniţki, nu a cerut doar bani pentru
81

Frank Sysyn, Assessing the „Crucial Epoch”, p. xxxii.
Idem, Introduction, p. xxxvii–xl.
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Ibidem, p. xxiii.
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Concomitent, F. Şevcenko a fost destituit şi din funcţia de redactor-şef al „Revistei istorice
ucrainene”. Serhii Plokhy, Revisiting the ‘Golden Age’, p. xlviii.
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O.A. Omel’chenko, Vseobschaja istoria gosudarstva i prava, vol. I, Moskva, 2001, p. 25.
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a stopa jaful, ci a revendicat şi concesiuni politice lui Vasile Lupu86. Istoria a fost
interzisă în URSS, iar Hruşevski a fost calomniat şi etichetat, istoricul şi opera sa fiind
reabilitaţi abia în contextul democratizării societăţii sovietice în timpul lui Gorbaciov.
Mihail Hruşevski a devenit o figură centrală în istoriografia şi istoria ucraineană
contemporană. Drept dovadă serveşte viabilitatea editorială a principalului vestigiu
istoriografic pe care acesta l-a lăsat – lucrarea Istoria Ucrainei-Rusi87.
Cele expuse mai sus demonstrează strânsa legătură între viaţa privată, poziţia
civică şi politică a unei personalităţi marcante şi epoca istorică în care aceasta a
creat şi activat. Născut într-un imperiu, activând în altul, apoi prins de evenimentele
dramatice ale colapsului Rusiei ţariste şi Austro-Ungariei şi ale „reîncarnării” celui
dintâi imperiu sub forma URSS, Hruşevski reprezintă în sine o figură dramatică în
istoria poporului ucrainean.
La rândul ei, concepţia acestuia privind originea şi evoluţia statalităţii şi
naţiunii ucrainene, chiar dacă este în mare măsură respinsă de istoricii ruşi şi în
mare parte de cei din Occident88, „poate fi înţeleasă drept un protest împotriva
punctului de vedere ultra-naţionalist şi şovin al Rusiei care şi-a însuşit întreaga
moştenire a Rusiei Kievene”89. În acelaşi timp, lucrarea de căpătâi a acestuia,
privită din diverse perspective: istorică, geopolitică sau istoriografică, vine să
confirme o dată în plus că historia magistra vitae est, iar istoricii, la rândul lor, în
calitatea lor de servitori ai muzei Clio90, au predestinaţia nu doar de a eterniza
istoria în scrierile lor, ci şi de a fi parte integrantă a ei.
MYKHAILO HRUSHEVSKY AND THE HISTORY OF UKRAINE-RUS’
Abstract
Mykhailo Hrushevsky was one of the most famous personalities in Ukrainian
political, cultural and scientific life during the first decades of the 20th century. He
86

Mykhailo Hrushevsky, History of Ukraine-Rus’, vol. IX, partea I The Cossack Age,
1650–1655, 2005, p. 91, 94–95.
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Ultima ediţie în limba ucraineană a apărut sub egida Academiei de Ştiinţe a Ucrainei:
Mihailo Hruşevski, Istorija Ukrainy-Rusy, 10 vol., Kyiv, 1991–1998. Versiunea engleză a acestei
lucrări, History of Ukraine-Rus’, citată şi anterior, este pregătită de Canadian Institute of Ukrainian
Studies, Universitatea din Alberta, Edmonton, Universitatea din Toronto, Ontario. Până în momentul
de faţă nouă volume au văzut deja lumina tiparului în perioada 1997–2005. În curs de pregătire se află
volumul IX, partea a doua.
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În acelaşi timp, istoricul englez Andrew Wilson (The Ukrainians, p. 4 şi 18) vedea originea
naţiunii ucrainene şi a identităţii acesteia în Rusia Kieveană, numindu-l pe Mihail Hruşevski „decan
(în sens de părinte) al studiilor istorice [ucrainene]”.
89
Andrzej Poppe, Introduction to Volume 1, p. l.
90
Relevantă în acest sens este culegerea de studii ieşită de sub condeiul istoricului din
Chişinău Anatol Petrencu, În serviciul Zeiţei Clio, Chişinău, 2001.

328

Eduard Baidaus

20

is considered to be the “father” of Ukrainian history and, by extension, of the
Ukrainian nation. Hrushevsky is widely respected for his achievements in scholarship,
teaching and politics.
The article is a survey of the most important stages of Mykhailo Hrushevsky’s
life. It is an original perspective on Hrushevsky’s careers as a well-known scholar,
university professor and prominent politician.
The study attempts to capture the drama of Hrushevsky’s life. Born in the
Russian empire, he moves to Austria-Hungary to pursue his professional career.
Later the “father” of the Ukrainian nation watches both empires collapse. The
Russian empire undergoes a metamorphosis; it becomes the USSR. Instead of
merely passively observing the events in 1917–1918, Hrushevsky becomes actively
involved as he is shaping political relations between Romania and Ukraine.
In addition to describing Hrushevsky’s life, the study examines the
geopolitical and cultural (academic) context within which the History of UkraineRus’ – the magnum opus of the Ukrainian historiography – was born. This
monograph is rich in data and interpretations of Southeastern European history
(including Romanian history), and can be evaluated from many different angles,
including history, geopolitics, and historiography. It is historically significant as “a
protest against the ultra-nationalist, great-power chauvinist Russian view that
ascribed the entire legacy of Kievan Rus’ to Moscow alone.”91
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VECHI FAMILII ROMÂNEŞTI DIN BUCOVINA:
POPESCUL, VASCĂ ŞI BACIU
ANGHEL POPA

Continuăm prezentarea unor vechi familii din Bucovina, începută într-un
număr anterior al revistei1, aducând în faţa lectorului alte destine care au contribuit,
prin activitatea lor, la salvarea identităţii naţionale a neamului nostru de pe acest
străvechi pământ românesc, greu încercat de-a lungul istoriei.
Menţionăm, ca şi în cazul materialului precedent, că toate informaţiile
documentare despre familiile în cauză au ca unică sursă Arhiva Societăţii Academice
„Junimea” din Cernăuţi.
FAMILIA POPESCUL

La începutul veacului al XX-lea, între membrii Societăţii Academice
„Junimea” din Cernăuţi, îl găsim menţionat şi pe Ioan (Iancu) cavaler von
Popescul. Din fişa sa biografică, înregistrată sub nr. 808, rezultă că s-a născut la
5 februarie 1880, în satul Broscăuţii Vechi, ţinutul Storojineţ, într-o familie de
mazili, înnobilată de autorităţile imperiale austriece, având ca părinţi pe Ilie cavaler
von Popescul şi soţia acestuia Ecaterina.
Copilăria, deşi lipsită de griji materiale, i-a fost umbrită de moartea
prematură a părinţilor şi a unui frate, toţi stinşi în acelaşi an. Absolvind şcoala
primară, a fost trimis la Cernăuţi, unde a frecventat, începând cu anul 1895, Şcoala
Reală Superioară. În anul universitar 1903/1904 s-a înscris la Facultatea de
Filosofie. În acelaşi an a devenit membru al Societăţii Academice „Bucovina”.
După absolvirea primului an de facultate pleacă la Viena, înscriindu-se la
Politehnică. În perioada studenţiei vieneze a devenit membru al Societăţii
Academice „România Jună”, în cadrul căreia a desfăşurat o bogată activitate,
făcându-se remarcat, în scurtă vreme, în rândul tineretului studios român. Prestigiul
de care s-a bucurat a fost concretizat în alegerea sa ca preşedinte al Societăţii, în
anul universitar 1907/1908. A deţinut această funcţie doar în semestrul al II-lea al
anului menţionat, deoarece a absolvit facultatea.
1

„Revista istorică”, t. XIX, 2008, nr. 3–4, p. 381–388.
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Deşi i s-a oferit posibilitatea de a-şi practica profesiunea în capitala imperiului,
a preferat să se reîntoarcă în Bucovina, dornic de a se angaja, alături de tineretul
intelectual al provinciei, în lupta pentru apărarea drepturilor naţionale ale românilor,
ameninţaţi, la începutul veacului al XX-lea, cu un nou val de xenofobie şi
deznaţionalizare din partea minorităţii rutene, susţinută puternic de autorităţile
imperiale. La Cernăuţi a fost angajat în administraţia Ducatului, desfăşurând,
concomitent, o amplă activitate pentru apărarea drepturilor ţăranilor români
bucovineni. A fost ales secretar al Societăţii mazililor şi răzeşilor, fondând, alături de
alţi intelectuali, o publicaţie a Societăţii. Rezultatele nu au întârziat. În scurtă vreme
au fost înfiinţate şcoli particulare româneşti în „multe comune cotropite de slavism”2.
Dornic de a angaja tineretul studios în această luptă, devine student al
Facultăţii de Filosofie, având, în acest mod, dreptul de a se înscrie într-o societate
studenţească. Era singura modalitate prin care putea să-şi disemineze ideile legal,
în conformitate cu legislaţia imperială. Ca urmare, la 9 octombrie 1910, a solicitat
înscrierea în cadrul Societăţii Academice „Junimea”; cererea i-a fost aprobată, fiind
primit în cadrul Adunării generale din 4 decembrie, acelaşi an.
Ampla activitate desfăşurată, intransigenţa dovedită în toate situaţiile, atunci
când se puneau în discuţie drepturile naţionale ale românilor bucovineni, l-au
transformat într-un adevărat lider, respectat şi iubit de conaţionalii săi, temut de
ruteni. Atacurile nu au întârziat, ele fiind iniţiate de ruteanul Johann Kowarzek3.
Blamat în presa ruteană, calificat drept „nebun”, a sfârşit prin a fi destituit din
postul deţinut în administraţia Ducatului, victimă a ocultei ruteano-austriece. În
martie 1914, a fost arestat şi internat forţat la un spital de neurologie, de unde
familia sa a reuşit cu greu să-l elibereze. Şocat, în urma acestui tratament, se
îmbolnăveşte grav, vreme de trei luni. Deşi aflat în convalescenţă, sub pretextul
unor noi „cercetări”, a fost arestat din nou pentru perioada anchetei. Profitând de
confuzia creată de atentatul de la Sarajevo, reuşeşte să fugă în Vechiul Regat al
României. A fost condamnat, în contumacie, la moarte, sub acuzaţia de dezertare,
de către autorităţile imperiale austriece.
Liniştea sa a fost de scurtă durată. După intrarea ţării în Primul Război Mondial
calvarul său a reînceput. Rămas în Bucureştiul ocupat, a fost arestat de germani ca
„spion”. Eliberat, odată cu sfârşitul războiului, s-a reîntors la Cernăuţi, unde şi-a
reînceput activitatea profesională. În semn de omagiu, Societate Academică
„Junimea” i-a acordat, în anul 1928, titlul de membru emerit şi sprijinitor4.
Fişa biografică a inginerului Ioan (Iancu) cavaler von Popescul conţine şi o
„Spiţă a neamului” (arbore genealogic), realizată de fostul junimean, la cererea
Societăţii, în baza documentelor păstrate în familia sa. Rădăcinile familiei Popescul
2

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale – Iaşi (în continuare: DJANI), fond Fraţii Dugan,
„Cronicarul” – Albumul Mare, vol. III, p. 9.
3
Ibidem, p. 8.
4
Ibidem, p. 9.
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se aflau în satul Broscăuţii Vechi, ţinutul Storojineţ. Conform tradiţiei păstrate în
familie, fondatorul acesteia a fost un „popă” (preot), după cum, de altfel, ne indică
şi numele. Primul strămoş atestat documentar a fost un mazil, Mihalachi Popescul,
născut în anul 1746, care a trăit 82 de ani. Acest strămoş a fost înnobilat de
Imperiul Austriac, în anul 1787, prin Diploma imperială dată de împăratul Joseph
al II-lea. A avut un singur urmaş, pe Ioan cavaler von Popescul (1784–1828), care,
la rândul său, a avut doi fii: Alexandru (1813–1900) şi Ilie (1823–1865).
1) Alexandru a avut două căsătorii: cu Maria Dascaliuc, originară din satul
Noua Suliţă, şi Maria Vitenco. Din cea de a doua căsătorie a avut un singur fiu, Ilie
(1848–1898). Acesta s-a căsătorit cu Ecaterina, ceremonia religioasă având loc în
biserica romano-catolică din satul Văşcăuţi pe Ceremuş. Ecaterina provenea dintr-o
familie nobiliară poloneză, fiind fiica lui Alexandru cavaler von Hordynski şi a
soţiei sale Eufrozina, născută Galezowski. Această familie stabilită în Bucovina
avea moşia în satul Bobeşti, ţinutul Storojineţ. În familia lui Ilie cavaler von
Popescul şi a soţiei acestuia Ecaterina s-a născut viitorul inginer Ioan (Iancu), a
cărui fişă biografică am prezentat-o. Acesta a avut doi copii: Iolanda, născută la
25 octombrie 1916, şi Radu Mihai, născut la 21 noiembrie 19195.
2) Ilie cavaler von Popescul, fratele lui Alexandru, a continuat a doua ramură
a familiei. A avut un singur fiu, Mihail (născut în anul 1856), căsătorit tot în satul
Broscăuţii Vechi. Urmaşul acestuia, Ioan, născut în anul 1882, a devenit preot
militar în armata austriacă. A murit pe front în anul 1917. A avut un singur fiu,
Virgil, devenit student al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, în România Mare. Ca
student a fost membru al Societăţii Academice „Bucovina”6.
FAMILIA VASCĂ

Între membrii Societăţii Academice „Junimea” a fost şi studentul în Teologie
Ioan Vască. Din fişa sa biografică, înregistrată sub nr. 836, rezultă că s-a născut la
10 noiembrie 1892, în satul Pătrăuţii de Sus, ţinutul Rădăuţi, în familia lui Ilie
Vască şi a soţiei acestuia Floarea, născută Marcu. Părinţii, gospodari de frunte ai
satului, înţelegând rostul şcolii, au făcut eforturi materiale pentru a-şi purta copiii la
învăţătură. Pe Ioan, cel mai mare dintre cei patru copii, intuindu-i dragostea pentru
carte, după absolvirea şcolii primare şi a gimnaziului, l-au trimis la Cernăuţi pentru
a-şi continua studiile. Adolescentul a absolvit Liceul de Stat cu Distincţie, în anul
1912. În acelaşi an, a devenit student al Facultăţii de Teologie. În această calitate
s-a înscris în Societatea Academică „Junimea”, fiind primit în Adunarea generală
din 2 noiembrie 1912. A susţinut examenul regulamentar la 25 mai 1913.
5
6

Ibidem, p. 8.
Ibidem.
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În cadrul Societăţii a fost membru al Secţiilor de muzică şi de teatru,
desfăşurând o vastă activitate culturală, favorizat de calităţile artistice cu care l-a
înzestrat natura. Având o voce frumoasă, a deţinut rolul principal în numeroase
spectacole muzicale ale vremii. A făcut şi teatru, jucând pe scenele Teatrului
Orăşenesc din Cernăuţi şi din Suceava. A avut fericirea de a juca chiar pe scena
Teatrului Naţional din Bucureşti, alături de marele actor Cazimir Belcot, care l-a
apreciat în mod deosebit. Declama foarte frumos, impresionând prin timbrul vocii
şi prin ţinută. În acest sens, exemplificăm prin două situaţii. În anul 1912,
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina a pregătit Serbările
„Eudoxiu Hurmuzachi”. O comisie, formată din personalităţi culturale din Cernăuţi
(Sextil Puşcariu, Ion I. Nistor, Gh. Tofan şi Alexie Procopovici), a fost desemnată
pentru selectarea unor recitatori din rândul studenţilor. Ioan Vască a fost unicul
student ales pentru a recita, în cadrul serbărilor, poezia lui Mihai Eminescu, Doina.
Rezultatul a fost un succes deplin, transformat într-un adevărat eveniment local.
Succesul s-a repetat în anul 1913, când pe scena Teatrului Orăşenesc din Cernăuţi a
recitat, în numele Societăţii Academice „Junimea”, poezia La Rovine, cu ocazia
prezenţei istoricului Alexandru D. Xenopol, care a ţinut conferinţa „Despre originea
poporului român”.
În anul universitar 1913/1914, numai în semestrul I, a fost ales vicepreşedinte
al Societăţii, dar activitatea sa a luat sfârşit. Trecând la Seminarul teologic, a fost
nevoit, conform regulamentului de la „Academia Ortodoxă” (societate a studenţilor
teologi) să părăsească „Junimea”. În cererea de demisie a menţionat, cu nostalgie şi
dragoste, că „cele mai frumoase clipe din viaţă, tot la «Junimea» le-a petrecut”7.
Absolvind facultatea şi-a continuat studiile teologice în Anglia, în cadrul
Universităţii din Oxford. La sfârşitul războiului s-a reîntors la Cernăuţi, unde şi-a
pregătit doctoratul, angajându-se, totodată, în reorganizarea societăţilor studenţeşti,
care-şi încetaseră activitatea la începutul Primului Război Mondial. A fondat Centrul
studenţesc „Arboroasa”, polarizând în cadrul acestuia întreaga viaţă studenţească din
Cernăuţi, conform concepţiei sale că într-o Românie Mare trebuie să existe câte o
singură organizaţie a studenţilor în fiecare centru universitar. Opoziţia făcută de
„Junimea” a dus la desfiinţarea Centrului studenţesc „Arboroasa” şi la reorganizarea
vechilor Societăţi8. Situaţia nu a echivalat cu o ruptură între Ioan Vască şi „Junimea”.
Dimpotrivă, au fost reluate vechile legături, profesorul teolog ţinând conferinţe
studenţilor junimeni: la 19 aprilie 1921, „Un nou ideal de educaţie” (impresii din
Anglia), iar la 20 mai 1925, „Numai prin Hristos la mântuire”.
În ce priveşte activitatea profesională a lui I. Vască, menţionăm câteva
repere: în anul şcolar 1918/1919, a fost profesor de religie la Liceul „Aron
Pumnul” din Cernăuţi; în perioada 1919–1922, a deţinut funcţiile de diacon şi de
7

Ibidem, p. 42.
V. detalii la Anghel Popa, Societatea Academică „Junimea” din Cernăuţi. 1878–1938, Câmpulung
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predicator (1922–1926) la Catedrala mitropolitană, fiind, în aceeaşi perioadă, şi
profesor suplinitor de română, engleză şi filosofie la Facultatea de Teologie. În
anul 1927 a devenit profesor la Academia Teologică din Cluj, unde a deţinut şi
funcţia de decan (1927–1930).
A activat şi pe plan politic, făcând parte din Partidul Poporului, condus de
generalul Alexandru Averescu. Ca membru al acestui partid a făcut parte din
Parlamentul României Mari, în anul 1926, ca deputat al judeţului Rădăuţi.
Societatea Academică „Junimea”, în semn de omagiu, i-a acordat titlul de
membru emerit, la 16 noiembrie 1919, iar în 1928 pe cel de membru sprijinitor9.
În anul 1926, când a trimis Societăţii Academice „Junimea” datele sale
biografice detaliate, a elaborat, pe baza tradiţiei păstrate în familie şi a unor
documente, o „Spiţă a neamului”. Conform acestui arbore genealogic, cel mai
îndepărtat strămoş a fost un ţăran, Vasile Burlă, vieţuitor în satul Pătrăuţii Turcului,
ţinutul Rădăuţi, la sfârşitul veacului al XVIII-lea. Din cauze necunoscute în familie,
acest strămoş şi-a schimbat numele în Vască. S-a căsătorit cu Avramia, din acelaşi
sat, având un singur fiu, Ştefan. Acesta s-a căsătorit în satul natal cu Nastasia,
originară din satul Mahala, ţinutul Cernăuţi. În familia lui Ştefan Vască s-au născut
opt copii: 1) Gheorghe, 2) Ilie, 3) Florea, 4) Lazăr), 5) Andrei, 6) Paraschiva,
7) Maria şi 8) Casandra. Arborele genealogic nu menţionează decât descendenţii lui
Lazăr şi ai lui Andrei.
1. Lazăr a avut un singur fiu, Ilie, care s-a căsătorit cu Floarea, născută
Marcu, din Rădăuţi. În această familie s-au născut patru copii:
a) Ioan (viitorul preot), căsătorit cu Eugenia Boldur, a avut o singură fiică,
Mărioara.
b) Gheorghe
c) Dumitru
d) Magdalena, căsătorită cu preotul Ioan Suciu.
2. Andrei s-a căsătorit cu Odochia, născută Opaiţ, originară din satul Cireş,
ţinutul Storojineţ. Au avut trei copii:
a) Toader, numit şi Tiron, a avut patru copii (un fiu şi trei fiice), ale căror
nume nu sunt menţionate.
b) Domnica, măritată cu Gavril Bodnarescu, a avut şase copii:
1) Vasile (a avut un singur fiu, Muşat), 2) Ifrim, 3) Aspasia, căsătorită Zub
(a avut un singur fiu, Zaharia), 4) Orest, 5) Silvia, 6) Gheorghe (inginer silvic).
c) Elena, căsătorită cu Ion Dugan, a avut cinci copii:
1) Arcadie, 2) Valerian (a avut un singur fiu, Aurel), 3) Ilie, 4) Aspasia,
căsătorită Popescu (a avut trei copii: Radu, Arcadie şi Ichim), 5) Anastasia,
căsătorită Şcraba (a avut trei copii: Radu, Rodica şi Raluca) 10.
9
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FAMILIA BACIU

După Primul Război Mondial, când Societatea Academică „Junimea” s-a
reorganizat în contextul noilor realităţi, şi-a consolidat, totodată, baza prin mărirea
numărului de membri, fiind una dintre societăţile studenţeşti cu cel mai mare
prestigiu din centrul universitar cernăuţean. Între studenţii noului val s-a numărat şi
Valerian Baciu, înregistrat sub nr. 981.
S-a născut la Cernăuţi, în 16 august 1900, în familia preotului Alexandru Baciu
şi a soţiei acestuia Ştefania, născută Julinschi. Şcoala primară a făcut-o în satul
Crasna, din motive neexplicate în biografie, iar liceul, din cauza războiului, la
Cernăuţi şi Rădăuţi, susţinând examenul de bacalaureat, în anul 1920, în primul oraş
menţionat. În acelaşi an a devenit student al Facultăţii de Medicină a Universităţii din
Cernăuţi. La 1 iulie 1920, a solicitat primirea în cadrul Societăţii Academice
„Junimea”. Cererea i-a fost aprobată în Adunarea generală din 13 iulie. În toamnă a
fost desemnat să facă parte din delegaţia Societăţii care a participat la Congresul
Naţional al Studenţilor, desfăşurat la Cluj. Impresionat de oraşul de pe Someş şi de
atmosfera naţională ce-l caracteriza, a luat decizia de a-şi continua studiile la
Universitatea din Cluj, unde a activat în cadrul Societăţii Academice „Petru Maior”11.
După doi ani abandonează studiile de medicină, motivând – greu de admis,
având în vedere situaţia materială a familiei sale – lipsa mijloacelor financiare. De
altfel, reîntors la Cernăuţi în anul 1922, se înscrie la Facultatea de Filosofie,
realitate care-i infirmă justificarea plecării de la Cluj. Nu-şi găseşte stabilitatea
intelectuală, fiind într-o permanentă căutare a noului. Cum nici Filosofia nu i-a
oferit satisfacţia aşteptată, în anul 1923 a devenit student al Facultăţii de Ştiinţe
Comerciale. În această calitate, la 9 noiembrie, acelaşi an, a solicitat Societăţii
Academice „Junimea” reprimirea sa în rândurile acesteia. Cererea i-a fost aprobată
la 11 noiembrie. În cadrul Societăţii a deţinut funcţia de secretar I, controlor,
bibliotecar şi preşedinte al Comisiei de revizuire a regulamentelor. Absolvind
facultatea, şi-a dat demisia din Societate în anul 1926.
Activitatea profesională şi-a desfăşurat-o la Cernăuţi, în cadrul Institutului de
Botanică. A activat şi pe plan cultural, fiind membru al celebrului cor „Armonia”.
În anul 1928 s-a căsătorit cu Ilsa, fiica directorului şcolar Sigmund Laufersweiler,
din comuna Ilişeşti, judeţul Suceava, situată în apropierea satului său natal.
Societatea Academică „Junimea” i-a acordat, la 28 octombrie 1928, titlul de
membru emerit, iar din 1929 şi pe cel de sprijinitor12.
Fişa biografică a lui Valerian Baciu conţine şi informaţii genealogice,
întemeiate pe tradiţia păstrată în familie şi pe documente. Rădăcinile strămoşilor
săi pe linie paternă se află în Transilvania. La scurtă vreme după anexarea
10
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Bucovinei de către Imperiul Austriac, un grup de păstori transilvăneni s-au stabilit
în satul Stupca, ţinutul Suceava, constituind, în mica aşezare, o colonie a oierilor.
Un urmaş al unuia dintre aceşti păstori este considerat întemeietorul familiei: Ilie,
născut în anul 1801, numit Baciu după meseria practicată; localnicii îi mai spuneau
„Barbăroşă”, după culoarea podoabei faciale. S-a căsătorit cu o localnică,
Domnica, având cinci copii: 1) Ioan, 2) Toader, 3) Vasile, 4) Domnica (măritată cu
Ilie Oltean), 5) Maria (avându-l ca soţ pe Constantin Moldovan).
Arborele genealogic nu menţionează decât pe descendenţii lui Ioan. Acesta
s-a căsătorit cu Ana Stănuţ, originară din satul Ilişeşti, având opt copii:
1) Alexandru (născut în anul 1873, preot), 2) Dumitru (gospodar de frunte în satul
natal), 3) Constantin (director şcolar în comuna Braşca, judeţul Suceava), 4) Mihai
(profesor secundar, fost membru al Societăţii Academice „Bucovina”), 5) Ileana
(căsătorită cu Dimitrie Cotruţ), 6) Casandra (căsătorită cu Alexandru Oltean în
satul natal), 7) Domnica (măritată cu Ilie Lup în comuna Ilişeşti), 8) Cristina
(căsătorită cu Pavel Obreja în satul natal)13.
În familia preotului Alexandru Baciu, primul născut din această numeroasă
familie, a văzut lumina zilei Valerian, a cărui fişă biografică am prezentat-o.
OLD ROMANIAN FAMILIES FROM BUCOVINA:
POPESCUL, VASCĂ AND BACIU
Abstract
The present paper, which is a sequel to a previous one published in “Revista
istorică”, presents three other families who contributed to the preservation of the
national identity of Romanians living in Bucovina. Documents from the Archives
of “Junimea” Academic Society of Cernăuţi were employed. Accent is laid on
biographical data showing the evolution of various members of these families and
on the part they played in “Junimea” Society.

13

Ibidem, p. 213.
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ORIGINILE MONAHISMULUI ORIENTAL.
DORA D’ISTRIA, INDIA ŞI ORTODOXIA LA 1850 (II)
LIVIU BORDAŞ

3. TRANZIŢIE TEORETICĂ: CREŞTINISMUL ŞI RELIGIILE IMPERFECTE
La Suisse allemande et l’ascension du Moench a avut un ecou mai amplu decât cartea de debut
a Dorei d’Istria, în ciuda faptului că editorul – cu vederi conservatoare – nu se prea îndemna să o
vândă. Ea era difuzată prin librării din Berna, Lausanne, Zürich, Neuchâtel, Lugano, Torino, Leipzig,
Berlin, Strasbourg, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Atena, Constantinopol, Alexandria, New-York şi
chiar prin doi librari din Bucureşti şi Iaşi1. În 1858 au apărut, una după alta, traduceri în germană şi
engleză, datorate unor intelectuali de primă mână: Hume Greenfield din Londra, secretar al Royal
Geographic Society, şi profesorul bavarez Heinrich Kurz, celebru istoric al literaturii germane – dar
şi, lucru mai puţin cunoscut, sinolog –, care trăia în exil la Aarau2.
Puseuri ale polemicii antimonastice se găsesc răspândite peste tot în cele patru masive volume.
Un capitol special e consacrat criticii pe care i-o aduce Erasmus, văzut ca precursor al lui Voltaire.
Însăşi escaladarea muntelui Moench (Călugărul), menţionată în titlu deşi constituie doar un capitol al
vastei cărţi, poate fi privită ca o victorie simbolică asupra monahismului: atingerea vârfului coincide
cu o experienţă directă, nemediată, a divinităţii3.
1
Valbaum şi, respectiv, Codrescu. O aveau, fără îndoială, şi alţi librari din Principate;
exemplarul Bibliotecii Academiei Române a fost donat de librarul ieşean G.S. Petrini. Totuşi, în
septembrie 1856, Asproni nu a putut-o găsi în librăriile din Genova.
2
Switzerland the Pioneer of the Reformation, ou La Suisse allemande, translated from the
French and comprising the chapter suppressed by order of the Imperial government in the Parisian
edition of the work, by H.G., vol. I–II, London-Edinburgh, 1858; Die deutsche Schweiz und die
Besteigung des Mönchs, Verbesserte und vermehrte deutsche Originalausgabe, vol. I–III, Zürich,
1858. Capitolul exclus din ediţia franceză era consacrat lui Louis Napoleon Bonaparte (cap. 37 în
traducerea engleză şi 78 în cea germană).
3
Deşi, aşa cum va fi demonstrat peste un secol, ascensiunea nu a fost dusă până la capăt.
Arnold Henry Moore Lunn, A Century of Mountaineering. 1857–1957, London, 1957, p. 35–36. Deja,
specialişti contemporani, membri ai Clubului Alpin, considerau relatarea Dorei d’Istria „fabuloasă” în
ceea ce priveşte porţiunea de la Moench Joch până în vârf. Leslie Stephen, Ascent of the Schreckhorn,
în vol. Peaks, Passes and Glaciers, Being Excursions by Members of the Alpine Club, ed. Edward
Shirley Kennedy, 2nd series, vol. II, London, 1862, p. 3–14 (4n); John Ball, The Alpine Guide, Part II
The Central Alps, London, 1866, p. 111. Exprimarea experienţei din vârful muntelui în termenii unui
extaz religios e remarcată şi de Christopher Lane, Fantasies of „Lady Pioneers” Between Narrative
and Theory, în vol. Imperial Desire. Dissident Sexualities and Colonial Literature, ed. Philip Holden,
Richard J. Ruppel, Minneapolis, 2003, p. 90–114 (98).
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Nu lipsesc nici referinţe la lumea indiană, în acelaşi spirit ambivalent ca în La vie monastique
dans l’Église orientale. Pe de o parte, India e un tărâm auroral, plin de viaţă şi fascinaţie, către care se
îndreaptă visele autoarei. Pe malul lacului Lucerna, având impresia că simte delicioasele parfumuri
ale Orientului, se proiecta deja în ţara nemuritorilor devās: „Ce ciel sans tache et ce souffle tiède qui
caressait la vague expirant mollement sur la grève, ces lumières et ces voix, tout me semblait
appartenir à la région bienheureuse qui voit la première le soleil colorer les altiers sommets de
l’Himalaya et les ondes sacrées de la mer du Bengale où naquirent les divinités de l’Inde, les
immortels dévas, dans le large calice du lotus azuré.”4
Această Indie a imaginaţiei romantice devine patria ideală, locul de refugiu al sufletului.
Viziunea ei o îndreaptă instantaneu către patria reală, către ţinuturile iubitului Istru, în apele căruia se
rebotezase5. Lipsa patriotismului, în schimb, e o trăsătură a ideologiei monastice pe care o ilustrează,
în repetate rânduri, şi în istoria Elveţiei.
Pe de altă parte însă India e patria atâtor lucruri scrise în cartea neagră a umanităţii. Dora
d’Istria se foloseşte de exemplul tristei „lumi vechi”, al „păgânătăţii”, pentru a pune în evidenţă
revoluţia democratică şi libertatea aduse de creştinism. India este invocată ca ilustrare a ideilor
nedemocratice ale popoarelor antice: „Les peuples croyaient alors aux races divines et aux races
terrestres. Dans le célèbre poème de l’Inde, le Mahabharata, nous assistons à la lutte des enfants du
soleil et des fils de la lune, dynasties célestes qui se disputent l’empire du monde.”6
Pe vârful muntelui Meru, la fel ca pe cel al Olimpului, zeii consacrau servitutea şi se făceau
complici ai tiranilor7.
Monahismul s-a născut pe malurile Indusului (nu în pădurile Bengalului, ca în 1855), de unde,
traversând Asia, a irupt în creştinism8. În India sau în pustiurile eremiţilor creştini, atracţia omului
spre absolut, deşi întru totul naturală, a produs aberaţii dintre cele mai bolnave: „L’homme est
instinctivement attiré vers l’infini. Mais ce penchant, légitime dans son principe, peut entraîner les
esprits dans les plus folles aberrations. Dans l’Inde, dans les solitudes de la Thébaïde, dans les
monastères du Moyen Âge, on a vu l’intelligence humaine inventer chaque jour de nouvelles
extravagances pour s’unir plus intimement à la divinité.”9
Dora d’Istria crede că „aneantizarea completă” sub pretextul absorbirii în Dumnezeu este de
fapt expresia unui egoism ingenios şi rafinat. Ea nu poate decât să respingă orice atitudine care duce
la însingurare şi la izolarea facultăţilor umane. Pioşii creştini care le practică se aseamănă acelor
„hinduşi abrutizaţi care s-au legat să stea o lungă perioadă într-un picior, într-o fericită
contemplaţie” 10 . Fără să fie conştientă probabil, ea se apropia de acei părinţi ai bisericii care
predicaseră aprospatheia împotriva apatiei.
În Elveţia germană însă interesul autoarei pentru hinduism şi buddhism depăşeşte polemica
antimonastică. Acestea, alături de alte religii ale antichităţii, îi slujesc drept necesare repere pentru o
mai bună definire a creştinismului şi – cum altfel? – a superiorităţii sale. În acest scop întreprinde şi
4

Dora d’Istria, La Suisse allemande et l’ascension du Moench (în continuare: La Suisse
allemande), 4 vol., Paris-Genève, 1856, aici vol. III, p. 75.
5
„J’aimais en ce moment avec plus d’ardeur encore mon superbe fleuve, ce Danube …”.
Autoarea continuă cu o pasionată şi autobiografică justificare a patriotismului, încheind cu exclamaţia:
„La terre natale, voilà le paradis qui nous console de notre exil des cieux.”; Ibidem, p. 75–77.
6
Ibidem, vol. I, p. 158.
7
Ibidem, p. 357.
8
Ibidem, vol. III, p. 153. Afirmaţia e susţinută cu o trimitere la cartea lui Johann Jacob
Bochinger. Autoarea nu îşi propune însă să reia argumentaţia din La vie monastique dans l’Église
orientale, Genève-Paris, ed. I, 1855, ed. II, 1858 (în continuare: La vie monastique).
9
La Suisse allemande, vol. II, p. 144.
10
Ibidem, vol. III, p. 230–234 (232).
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clarificarea termenului „păgânism”, pe care contemporanii îl aplicau în mod indistinct religiilor
(politeismelor) precreştine.
Deşi extrem de complicate, formele politeismului sunt reductibile la două tipuri principale:
adorarea naturii şi adorarea omului. Cel dintâi este specific Indiei vedice. Dora d’Istria revine la
determinismul climateric11 şi la efectul pe care îl are excesul asupra imaginaţiei. Confruntat cu o natură
bogată, grandioasă, omul e constrâns să-şi perceapă propria micime. Puterea şi eternitatea naturii în
raport cu umanitatea o învestesc cu sacralitate. „Dans l’Inde, autant que nous en pouvons juger par les
hymnes du Rig-Veda, l’humanité adora la nature dans les temps les plus anciens. La nature, dans ce
merveilleux pays, a une énergie et une fécondité capables d’étonner, de ravir les imaginations. Le regard
se perd tantôt sur la mer riante du Bengale, tantôt sur une végétation d’une richesse éblouissante. Les
montagnes de l’Himalaya, éternellement couvertes de neige, ajoutent à la grâce du paysage des aspects
d’une majesté grandiose. L’homme, au sein de tant de prodiges, sent sa petitesse et son néant; il est porté
à voir dans le monde extérieur quelque chose de divin. L’éclair qui fend la nue lui semble le regard de
l’Éternel, de l’incompréhensible Brahma (qui se manifeste par la Trimourti composée de Brahmâ,
Vichnou et Siva); le rayon du soleil est un sourire céleste; les murmurantes forêts agitées par le souffle
des tempêtes, le Dieu qui secoue sa chevelure; l’éternelle jeunesse de la création, sa vie inépuisable.
Comment pourrait-on adresser ses adorations à l’homme, quand on compare son existence faible et
misérable à celle d’une nature dont la beauté paraît immortelle.”12
La celţi, druizii formau o corporaţie sacerdotală asemănătoare celei a brahmanilor, a magilor
persani sau a preoţilor egipteni. Teologia lor aminteşte de „teoriile” Indiei. Membrii colegiilor
druidice înţelegeau adorarea naturii în acelaşi fel ca brahmanii. Dar, dacă „religia hindusă” e un cult
adus creaţiei împodobite cu toate farmecele ei, druidismul adora o natură sălbatică şi teribilă, căci s-a
format pe malurile sumbrelor golfuri ale Armoricăi, în tristele păduri ale Galiei sau pe pantele
îngheţate ale Alpilor13.
Şi Greciei antice îi lipsea splendoarea copleşitoare a naturii indiene. Râurile ei sunt nişte
torente în comparaţie cu Gangele, Sindul, Brahmaputra, Godavari, Narmada sau Kaveri. Munţii ei par
nişte coline pe lângă Gaţi, Nilgiri sau Vindhya14. Dar grecii erau înclinaţi spre frumos. Acolo omul
este cea dintâi minune care atrage atenţia; el umple natura cu activitatea sa neobosită, cu energia-i
invincibilă. Forţa divină pare a se concentra în geniul uman; de unde cultul eroilor, atât de
caracteristic grecilor (şi romanilor).
Politeismul e un rezultat al oboselii lui Dumnezeu. În toate religiile şi filosofiile „păgâne”, acesta se
retrage din lume lăsând guvernarea ei pe mâna figurilor mai mici ale ierarhiei celeste. Cultul creştin al
sfinţilor este şi el un produs al concepţiei lui deus otiosus. „Dans les livres sacrés de la Perse et de l’Inde,
dans les poèmes de la Grèce, dans les écrits des philosophes de l’ancien monde depuis Vyasa jusqu’à
Plotin, Dieu est toujours relégué au sein de la lumière inaccessible, où il se complaît dans sa propre
excellence, abandonnant le gouvernement du monde aux princes de la hiérarchie céleste, comme s’il était
indigne de lui de troubler par des préoccupations secondaires la paix éternelle dont jouit sa suprême
essence. Cette idée a même pénétré dans le christianisme sous le nom de culte des saints.”15
11

„Dès qu’on essaie de séparer les religions de l’antiquité du sol et des circonstances qui leur
ont donné naissance, on n’en comprend plus le véritable caractère. Le fétichisme africain ne
s’explique-t-il pas par la situation des tribus abruties de ces vastes contrées où l’animal, roi du désert,
répand partout la terreur et la mort?” Ibidem, vol. IV, p. 49.
12
Ibidem, p. 46–47.
13
Ibidem, p. 48–49, 58.
14
Ibidem, p. 47–48. În ortografia autoarei: Gange, Sind, Brahmapouttra, Godavéry, Nerbadah,
Kavéry; Gates, Nilgherri, Vindhya.
15
Ibidem, p. 188.
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În acelaşi timp, Dora d’Istria subscrie şcolii „mitologice”16 care vedea în figurile religioase din
diverse culturi personificări ale unor calităţi sau principii. Exemplele pe care le alege aparţin în
principal mitologiei greceşti şi romane. Dar, ca de obicei, ea nu uită Orientul, şi, trimiţând la Du génie
des religions (1842) 17 a lui Quinet, scrie: „En Asie, les choses ne se passent pas autrement. Les
légendes de Zoroastre, de Krichna, de Brahma, sont aussi nées du besoin des peuples primitifs de
personnifier en quelque grande figure les époques perdues dans la nuit des temps.”18 „Un fait devient
contestable lorsqu’on le trouve avec les mêmes circonstances principales dans la vie de différents
personnages. Ainsi, quand on lit dans les biographies de Zoroastre, de Bouddha, de Krichna, de
Rama, de Lao-tseu, des détails complètement identiques, il est difficile de ne pas les expliquer par une
production légendaire, surtout si ces détails ont un caractère merveilleux.”19
Totuşi, Dora d’Istria nu e dispusă să accepte această interpretare în mod nelimitat. Ea e
valabilă numai până se ajunge la creştinism. Deşi ia apărarea lui David Friedrich Strauss – autorul
controversatei cărţi Das Leben Jesu (1835–1836) – contra criticilor iezuite, prinţesa română observă
totuşi că atitudinea care vede în creştinism una dintre numeroasele faze ale „eternei revelaţii a lui
Dumnezeu în natură şi în omenire” conduce în afara credinţei. Căci, odată acceptată această premisă,
cărţile sacre ale creştinismului nu conţin mai mult „adevăr absolut” decât cele ale Indiei şi Chinei20.
Lucru pe care, în mod vădit, nu era încă pregătită să-l admită. Vor trebui să treacă alţi 10–15 ani.
Superioritatea creştinismului, în special faţă de marile religii ale Asiei, era deocamdată dincolo de
orice îndoială. Ea îşi trage rădăcinile din istoria poporului evreu. În mod straniu pentru o carte despre
Elveţia, Dora d’Istria consacră un întreg capitol religiei ebraice: Le judaïsme, ses origines, son rôle dans
le développement de l’humanité, son état et ses espérances 21 – o altă expresie a interesului său timpuriu
pentru studiile orientale. Este, deopotrivă, primul text modern, non-clerical, asupra evreilor, ieşit de sub
pana unui autor român (din păcate, ignorat de bibliografiile şi de studiile dedicate subiectului).
Dora d’Istria consideră că, deşi în alte privinţe „rasa semită” – evreii şi arabii – nu poate fi
comparată cu popoarele „indo-germanice”, ea le este totuşi „cu mult superioară” din punct de vedere
dogmatic. Rasa indo-germană a fost întotdeauna sclava senzaţiilor: „Tout ce qui frappait ses sens et
son imagination lui paraissait mériter les adorations des mortels. Le vent qui murmurait à travers les
sombres et mystérieuses forêts, lui semblait la voix des nymphes; elle entendait les sirènes soupirer au
sein des flots leurs plaintes mélodieuses; elle prenait l’arc-en-ciel, qui brillait dans la nue, pour
l’écharpe d’une jeune déesse, et la première splendeur du jour pour le sourire de l’aurore aux doigts
de rose. Dans notre siècle même, une partie de cette race est encore en Asie obstinément prosternée
aux pieds des dieux du paganisme.”22
Ultima propoziţie se referă, în mod evident, la indieni. Dar chiar şi în Europa, rasa indogermană a creat, sub numele de catolicism, un nou politeism ce ameninţă să devină la fel de complicat
16

Deşi nu menţionează pe niciunul dintre reprezentanţii ei; se referă la „ştiinţa” modernă şi îl
citează doar pe Vico.
17
Edgar Quinet, Du génie des religions, Paris, 1842; a doua ediţie adăugită, Le génie des
religions, Paris, 1851.
18
La Suisse allemande, vol. II, p. 322.
19
Ibidem, p. 326.
20
Ibidem, p. 203.
21
Ibidem, vol. III, p. 78–116. În ediţia engleză, în vol. II, p. 48–74. În ediţia germană e
împărţit în mai multe capitole: Das Judentum, Moses oder das Gesess, Die Propheten, Jesus Christus
und seine Gegner; vol. II, p. 296–326. Introducerea acestui capitol în carte a fost considerată
superfluă de C. H. Brigham, La Suisse allemande et l’ascension du Moench, în „The North American
Review”, LXXXVIII, April 1859, nr. 2, p. 476–502 (482–483).
22
La Suisse allemande, vol. III, p. 81.
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precum cel vechi. În schimb, semiţii au avut un profund sentiment al „unităţii” lui Dumnezeu. Ei nu
au ascultat, precum hinduşii pe malurile mării Bengalului, cânturile înălţate de multiplii devās 23.
Evreii în special au şi alte titluri de superioritate. Dacă măreţia unui popor e judecată după
influenţa pe care a exercitat-o asupra lumii, evreii se situează deasupra tuturor celorlalte popoare.
Cum? Prin Moise (decalogul) şi prin Iisus (predica de pe munte). Citând celebra carte a lui Georg
Friedrich Creuzer, Symbolik und Mythologie der alten Völker (1810–1812), Dora d’Istria plasează
concepţia despre Dumnezeu a lui Moise deasupra „ateismului” lui Buddha şi Confucius, a
dualismului lui Zarathustra sau a panteismului lui Manu. „Comme théologien, Moïse n’est pas moins
supérieur aux hommes célèbres de l’antiquité. Dans les législations primitives, la conception de Dieu,
cette base de l’ordre religieux, moral et social, est singulièrement imparfaite. Sakia-Mouni réduit
tellement l’idée de Dieu à l’état d’abstraction, qu’on a pu l’accuser d’athéisme. Confucius a mérité les
mêmes reproches. Zoroastre brise l’unité divine en admettant deux principes coéternels. Le
polythéisme de Numa, de Solon et de Lycurgue, est une conception qui blesse les données les plus
simples de la raison. Le panthéisme de Manou, qui défie les forces de la nature, ne présente pas des
difficultés moins considérables. Seul, parmi les personnages des temps antiques qui ont donné des lois
aux nations, Moïse proclame la véritable notion de Dieu.”24
Faptul că Moise nu a vorbit despre nemurirea sufletului, departe de a fi o scădere, este pentru
autoare o altă dovadă a superiorităţii sale. Căci credinţa în imortalitate, pentru care umanitatea nu era încă
pregătită, producea în acele vremi de superstiţii grosolane numai exagerări, precum cele cunoscute în
societatea brahmanică: „des pénitences insensées, des suicides religieux, des extravagances absurdes”25. De
asemenea, Moise a fondat „republica lui Israel” pe principiul egalităţii, în radical contrast cu guvernele
întregii Asii: teocraţia Egiptului, casteismul brahmanic sau despotismul Chinei26.
Dar cel prin care poporul evreu a exercitat o influenţă universală a fost Iisus: „Quel est celui
devant lequel s’inclinent les races les plus éclairées du monde? Est-ce Bouddha, est-ce Lao-tseu, estce Confucius? Non! C’est le Fils de l’homme, né dans l’étable de Bethléem.”27
Dintre cele trei religii născute în sânul rasei semite, numai creştinismul – crede Dora d’Istria – are
un viitor. Mozaismul şi islamul se vor stinge cu încetul sau vor fi asimilate în creştinism. Falsă profeţie,
care arată însă cât era de ataşată religiei sale. Doar brahmanismul şi buddhismul mai opun o rezistenţă
energică propagării Evangheliei. Citând „docta operă” Avant le christianisme (1852) a pastorului Henri
Brunel şi articolul Bouddhisme din catolicul Dictionnaire universel d’histoire et de géographie (1842)28
al lui Marie-Nicolas Bouillet, ea scrie: „La religion de Bouddha, qui, de tous les cultes connus, a le plus
grand nombre de sectateurs (200 millions), a, dans ces derniers temps repoussé, par la glaive des
bourreaux les prédicateurs venus de l’Europe (surtout en Corée, au Tong-King, à la Cochinchine).”29
23

Ibidem, p. 82.
Ibidem, p. 88.
25
Ibidem, p. 88–89.
26
Ibidem, p. 338. Leviţii nu erau mari proprietari de pământuri, precum preoţii din Egipt şi India, ci
dimpotrivă dependenţi de celelalte triburi (p. 87). Totuşi, fariseii au cedat „puerilităţilor” teologice
împrumutate din şcolile orientale, precum cele ale Indiei, în care formalismul deţinea un rol capital (p. 103).
27
Ibidem, p. 84.
28
Bouddhisme, în M.-N. Bouillet, Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, contenant:
1. L’histoire proprement dite; 2. La géographie universelle; 3. La mythologie; 4. La géographie ancienne et
moderne, Ière partie, Paris, 1842. Articolul se datorează probabil lui Valentin Parisot. De la a doua
ediţie indică drept sursă Introduction à l’histoire du buddhisme indien (Paris, 1844) a lui Eugène
Burnouf. Dora d’Istria citează dicţionarul foarte probabil pentru că a fost pus la Index în 1852 (lucru
menţionat în La vie monastique, p. 302). Nu precizează însă pe care dintre ediţiile apărute până atunci
(1842, 1849, 1854, 1856) a folosit-o.
29
La Suisse allemande, vol. IV, p. 331.
24
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Numărul „sectanţilor” buddhişti furnizat de prima ediţie a dicţionarului este păstrat neschimbat
de cele ulterioare. În mod evident, scriitoarea română – care, cu un an înainte, citase 315 milioane – îl
consideră a fi cu mult sub cifra reală.
Articolul despre buddhism din dicţionarul lui Bouillet are o simpatică posteritate. În al său
Dictionnaire des idées reçues (apărut postum în 1910), Gustave Flaubert a introdus un articol
omonim: „Bouddhisme. «Fausse religion de l’Inde» (définition du dict. Bouillet, 1ère édition)”.
Motivul: împreună cu multe alte articole, acesta fusese modificat în ediţia din 1857 şi în cele
următoare; scriitorul francez voia însă să scoată de sub preş clişeul care hrănise marele public timp de
cincisprezece ani.
Ataşamentul faţă de propria religie o face pe Dora d’Istria să-şi uite vocaţia de apărătoare a
libertăţii şi a popoarelor oprimate. Situându-se de partea misionarismului creştin, căruia îi admiră
neobositul zel, ea se raliază în acelaşi timp expansiunii coloniale a puterilor europene. Popoarele Asiei,
Africii sau Oceaniei, care îi sunt victime, nu i se par demne de compasiunea pe care o arăta victimelor
europene ale imperialismului şi absolutismului. Ele sunt mai degrabă victime ale propriilor religii
„imperfecte”, care le-au întârziat într-o eternă copilărie. Trebuie să recunoaştem că „religii imperfecte” e
o formulă mai generoasă decât „religii false”. Totuşi, graţie acţiunii politicii europene, rezistenţa lor în
faţa superiorităţii creştinismului se apropie de sfârşit. „Pourtant, il est déjà facile de prévoir le terme de
cette résistance des religions de la haute Asie. L’Inde, qui leur a donné naissance, se transforme chaque
jour sous le gouvernement aussi intelligent que vigoureux de la race anglo-saxonne. Récemment encore,
l’Angleterre vient d’ajouter à ses immenses possessions asiatiques le royaume d’Oude et une partie de
l’empire des Birmans. Au nord, la Russie, maîtresse de la Sibérie, vise sans cesse à s’étendre vers le sud.
L’Angleterre brisait naguère à coup de canon les portes de la Chine. Les États-Unis viennent d’ouvrir les
ports du Japon aux navires des chrétiens. Peut-on croire que, dans de pareilles conditions, l’Asie
conserve bien longtemps les religions imparfaites qui l’ont tenue jusqu’ici dans une éternelle enfance?
Cela est d’autant moins probable, qu’à l’action envahissante de la politique européenne se joint le zèle
vraiment admirable des missionnaires. Chaque année ils quittent l’Europe pour aller prêcher l’Évangile
en Asie, en Afrique, dans les deux Amériques et en Océanie.”30
Ideea superiorităţii creştinismului era comună intelectualilor români contemporani, chiar şi
celor ce începeau să manifeste interes pentru studiul comparat al religiilor. În aceeaşi perioadă, Ion
Heliade Rădulescu lucra la o Istorie critică universală, în care creştinismul era situat în vârful
piramidei religiilor31. Constantin D. Georgian, primul sanscritist cunoscut, va scrie chiar apologia lui.
Atitudinea va dăinui şi în secolul următor. O vom întâlni la tânărul Mircea Eliade, pe vremea când
interesul său pentru India nu era încă suficient decantat: „Creştinismul e concretizarea desăvârşită a
divinităţii în om. E deci religia cea mai perfectă deoarece a făcut posibilă experienţa mistică imediată
şi a apropiat cel mai mult pe om de creatorul său.”32
În mod paradoxal, Dora d’Istria justifică expansiunea colonială prin dragostea pentru libertate,
iar solidarizarea cu misionarismul creştin se produce în numele iubirii de aproape. Propagarea
30

Ibidem, p. 331–332.
V. studiul nostru Istoria religiilor de la Eliade la Eliade, în „Idei în dialog”, Bucureşti, IV,
2007, nr. 7, p. 38–41.
32
Întemeierea ei este de această dată istorico-religioasă, nu teologică. Pe urmele lui Buonaiuti,
Eliade considera că „adevărata poziţie” faţă de religie a fost afirmată nu de Schleiermacher sau Kant,
ci de Rudolf Otto. „Simţământul creatural”, aşezat de acesta la temelia religiozităţii, va fermenta toate
formele experienţei religioase, al căror terminus este creştinismul. Mircea Eliade, Religia în viaţa
spiritului, în „Est-Vest”, Bucureşti, 1927, nr. 1, p. 28 (recenzie a cărţii lui Ernesto Buonaiuti, La
religione nella vita dello spirito, Roma, 1926), reluată în Mircea Eliade, Itinerariu spiritual. Scrieri
de tinereţe. 1927, Bucureşti, 2003, p. 68–69 (69).
31
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creştinismului în lume nu înseamnă doar a smulge popoarele de sub funesta influenţă a sacerdoţilor
păgâni. Ea reprezintă mult mai mult: răspândirea în univers a ideilor de ordine, dreptate, fraternitate şi
libertate care sunt sădite în Evanghelii. Când creştinismul îşi face drum la vechile curţi ale Asiei,
corupte de un despotism multisecular, el aduce o rază de speranţă pe frunţile a milioane de sclavi.
Dar chiar şi înăuntrul misionarismului, anticatolicismul ei o face să respingă practicile mai
tolerante ale Romei, care se acomodau noilor culturi, şi să le susţină dimpotrivă pe cele protestante, al
căror rigorism şi puritanism impunea adoptarea culturii europene (a „civilizaţiei creştine”) odată cu
noua religie. Cartea se încheie chiar cu apologia misionarismului protestant, în favoarea căruia sunt
acumulate date şi fapte. Succesul misionarilor catolici este mai mare doar în mod aparent, căci aceştia
se mărginesc să adauge noi idoli celor vechi şi să înlocuiască păgânismul naturii cu un politeism
sistematizat de teologii lor. Ei substituie divinităţilor panteonului hindus sau oceanian simulacre ale
lui Domingo de Guzmán, Francesco d’Assisi, Íñigo de Loyola, iar capelelor şi litaniilor călugărilor
buddhişti pe cele ale Romei. „On sait avec quelle habilité les jésuites ont fait à la Chine et dans l’Inde
la fusion du paganisme et du catholicisme romain. La question des cérémonies chinoises et des rites
malabares a montré jusqu’à quelles concessions les missionnaires de Rome se laissent emporter par le
désir d’étendre son empire.”33
De fapt, religiile Asiei constituie un permanent termen de comparaţie pentru catolicism, devenind
adesea simple metafore. Călugării catolici invocă autoritatea doctorilor lor, precum un brahman ar
spune: „Aşa au hotărât Kanāda şi Patañjali”34. De imitatione Christi (1418), manual destinat monahilor
şi asceţilor, i se pare că prezintă viaţa ca pe o iluzie, iar ştiinţa ca pe o vană şi periculoasă ispită; aşadar, o
filosofie a vidului, trăgându-se din buddhism, nu din Evanghelie 35 . Vina este în primul rând a
aristocraţiei, care afişează o credinţă ipocrită, permiţând părinţilor bisericii să facă din creştinism o
veritabilă religie a lui Buddha36. Puterea papilor asupra împăraţilor îi apare nu ca un episod din istoria
creştinismului, ci ca un fragment din analele Egiptului sau Indiei37 . Un cuvânt plecat din cabinetul
cardinalului secretar de stat, mare vizir al papalităţii, răsună de la Tibru la Mississippi şi din stepele
Poloniei până pe malurile mării Bengalului. Comparându-l pe Papă cu Dalai Lama, ea exclamă: „Mais la
folie humaine n’a point de bornes. N’existe-t-il pas en Asie des millions d’hommes qui traitent le grand
lama comme un Dieu incarné et qui se disputent les rognures de ses ongles?”38
Între Italia şi Tibet, între Roma şi Lhasa, între pontiful ce tronează la Vatican şi cel care
primeşte cultul lamaşilor diferenţa e mică 39 . Precum Marele Lama, încarnare permanentă a lui
Buddha, decretează în Tibet ceea ce e virtuos şi sfânt, tot aşa vicarul Fiului lui Dumnezeu proclamă la
Roma „cuvintele vieţii eterne”40.
Practica catolică a Indexului şi interdicţiile impuse clerului inferior i se par şi ele „demne de
cele mai rele zile ale brahmanismului”, expresie pe care am putea-o considera o figură de stil, dacă
autoarea nu ar trimite la De la religion (1824–1831) a lui Benjamin Constant41.
Totuşi, Dora d’Istria nu împărtăşea o bună parte a teologiei protestante, care, întocmai celei
catolice, se poate revendica mai degrabă de la brahmanism decât de la Evanghelii. Augustin, de pildă,
spirit tutelar al Reformei, ar fi aruncat biserica în subtilităţile cele mai periculoase ale „fatalismului
33

La Suisse allemande, vol. IV, p. 333–338 (335).
Ibidem, p. 272.
35
Ibidem, p. 15.
36
Ibidem, vol. II, p. 13.
37
Ibidem, vol. III, p. 213.
38
Ibidem, p. 183.
39
Ibidem, vol. I, p. 75n.
40
Ibidem, vol. IV, p. 261.
41
Ibidem, vol. III, p. 177. De la religion, considérée dans sa source, ses formes et ses développements,
5 vol., Paris, 1824–1831.
34
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hindus”42. Aici hinduismul pare cu adevărat o figură de stil, căci nu se înţelege de ce teoria predestinării
ar avea vreo legătură cu el; numai dacă nu e asimilată cu o greşită înţelegere a teoriei karmei.
Dincolo de unele aproximaţii, paralelisme facile sau generalizări neacoperite, paginile Elveţiei
germane dovedesc că, în anul scurs de la publicarea primei sale cărţi, Dora d’Istria făcuse lecturi
esenţiale din istoria religiilor, care depăşeau interesul ei pentru istoria bisericii. Protagonişti majori
ai incipientei discipline, precum Georg Friedrich Creuzer (1771–1858), Benjamin Constant (1767–
1830) şi Edgar Quinet (1803–1875), pun interesul ei iniţial pentru hinduism şi buddhism într-o nouă
perspectivă teoretică.
Comparativismul religios rămâne însă grevat de ideea superiorităţii creştinismului, împărtăşită
şi de autorii pe care îi frecventa. Atitudinea anti-„brahmanică” sau anti-„lamaistă” are totuşi o
motivaţie mai generoasă: dragostea pentru popor, pentru „masele laborioase şi suferinde”: „J’aime le
peuple parce que j’aime ce qui est vraiment humain, tandis que j’abhorre tout ce qui est factice; tandis
que j’ai horreur des idoles, des hommes adorés comme des dieux, de la corruption qui est la
conséquence inévitable du servilisme.”43
Fiica marelui ban Mihalache Ghica, prinţesa Koltzov-Massalsky, autoarea care îşi însoţea
pseudonimul cu titlul de contesă repudiază „funestul” regim al castelor peste tot pe unde îl descoperă:
nu doar în India brahmanică sau în Egiptul antic, ci şi în antichitatea greco-romană, la celţi, în
Occidentul feudal, în biserica catolică sau în Elveţia protestantă44. Acest democratism era situat în
descendenţa unei tradiţii aristocratice autohtone, ilustrată de întemeietorul Ţării Româneşti, Radu
Negru, pe care Dora d’Istria îl vedea ca pe un reprezentant al „democraţiei primitive”45, aşa cum va
face Hasdeu, peste un deceniu, cu Ion Vodă cel Cumplit.

4. LUSTRUIREA OGLINZII
Cu cel mai tânăr dintre cei trei savanţi, care trăia şi el în exil la Bruxelles, Dora d’Istria va intra
în corespondenţă în toamna anului 1856, după ce în prealabil îi trimisese cartea sa de debut.
Răspunzând elogiilor pe care Quinet le aducea curajului tinerei autoare, ea se declară nemulţumită de
felul cum a scris-o, la Sankt Petersburg, în grabă şi fără documentaţia necesară46. De altfel recenzenţii
ei au atras atenţia – printre aprecieri mai mult decât flatante – că unele părţi ale cărţii sunt insuficient
dezvoltate: „Mme Dora d’Istria se contente d’indiquer sa pensée sans lui donner le développement
nécessaire” 47 . În acelaşi spirit o sfătuise şi patriotul mazzinian Giorgio Asproni în iulie 1856, la
Lugano. Carlo Cattaneo, aflat şi el în exil în vecina Castagnola, observa, într-o recenzie nepublicată
însă probabil transmisă autoarei, că aceasta uită în mai multe rânduri legitima curiozitate trezită în
42

La Suisse allemande, vol. III, p. 134.
Ibidem, p. 236.
44
Ibidem, vol. II, p. 146, 331; vol. III, p. 72, 86, 217, 316, 338–339, 341; vol. IV, p. 12, 44, 49, 307.
45
V. primul articol al ciclului Gli eroi della Rumenia: Radu Negru ovvero la democrazia
primitiva, în „Il diritto”, 8 agosto 1856; republicat în volum de către Paolo Mantegazza, Gli eroi della
Rumenia. Profili storici, Firenze, 1887.
46
Scrisoare din Aarau, 3 noiembrie 1856, citată de Ion Breazu, Dora d’Istria şi Edgar Quinet,
în vol. Închinare lui Nicolae Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, Cluj, 1931, p. 63–72
(65). Pentru exactitate, trebuie precizat că un întreg capitol, finalul cărţii şi prefaţa au fost scrise după
sosirea în Elveţia, în iunie 1855, în momentul în care se pregătea să escaladeze muntele Jungfrau; La
Suisse allemande, vol. IV, p. 132.
47
„Bibliothèque universelle de Genève”, XXX, novembre 1855, nr. 11, p. 451–453 (452);
recenzie reluată de „Revue critique des livres nouveaux”, Genève, XXIII, 1855, p. 343–345 (344).
43
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cititori de titlul cărţii, îndepărtându-se de subiectul vieţii monastice din mănăstirile ortodoxe48. Chiar
şi fratele ei Gheorghe Ghica îi scria, la 6 martie, că era pe punctul de a-i trimite „une critique
approfondie de ton dernier ouvrage”49.
La Suisse allemande, care urma să apară curând, a fost scrisă mai în tihnă, aşa cum o
dovedeşte de altfel şi întinderea ei. Dora d’Istria recunoaşte, în mod mai mult sau mai puţin deschis,
importanţa pe care autorul cărţilor Des jésuites (1843) şi L’ultramontanisme (1844) a avut-o în
orientarea teoretică a noii sale opere50. Scriindu-i despre viitoarele volume dedicate Elveţiei franceze
şi italiene, ea merge chiar până la a manifesta obedienţa proprie unui discipol: „Soyez convaincu que
je ne publierai rien sans vous le soumettre immédiatement.”51 Corespondenţa ulterioară ilustrează însă
eşecul total al încercărilor de a publica aceste volume, ale căror idei le dădeau editorilor temerea unor
repercusiuni poliţieneşti. Părţile lor literare vor apărea în diverse periodice52. Cât despre cele istoricopolitice, e de presupus că autoarea le-a refolosit în viitoarele cărţi şi articole53.
În acelaşi timp, dând curs sugestiilor primite, Dora d’Istria rescrie La vie monastique dans l’Église
orientale. A lucrat la ea cândva de-a lungul anului 1857, căci la începutul lui 1858 noua ediţie era deja gata
de tipar. O publică – la Geneva – în timpul sejurului în romanticul sat Veytaux, unde, aşa cum mărturisea,
trăise într-o profundă solitudine, ocupându-se de „cronicile cavalereşti ale dragii mele Românii”54.
48

Manuscrisul, păstrat la Museo del Risorgimento din Milano (cartella N 12, plico II), a fost
publicat postum în ediţia operelor sale; Il libro della contessa Dora d’Istria, în Carlo Cattaneo, Scritti
litterari, vol. II, a cura di Piero Treves, Firenze, 1981, p. 675–678 (677).
49
Scrisoarea este transcrisă în propriu-i jurnal, păstrat la Biblioteca Academiei Române (în
continuare: BAR), ms. fr. 281, f. 56–59 (59); versiune românească în Gheorghe Ghica, Între inimă şi
raţiune, ed. Andrei Nestorescu, în „Litere, arte, idei”, Bucureşti, VI, 1996, 19 februarie, nr. 7, p. 6–7;
26 februarie, nr. 8, p. 7.
50
Va cita cele două cărţi şi în articolul La Roumanie et l’Église orthodoxe, în „Étoile du
Danube”, Bruxelles, I, 22 avril 1857, nr. 31, p. 160.
51
Scrisoare din Aarau, 6 decembrie 1856, citată de Ion Breazu, op. cit., p. 66. A se vedea şi
Madeleine David, Edgar Quinet, 1803–1875, et l’histoire des religions, Paris, 1953.
52
La Suisse française era compusă din trei volume, iar La Suisse italienne dintr-un singur
volum. Au apărut următoarele fragmente, în original sau în traducere italiană: La Svizzera italiana.
Schizzi, în „Il diritto”, 23, 24 aprile 1856; Il Ticino, în „Democrazia”, Lugano, 26 aprile 1856;
Lugano, ibidem, 6 maggio 1856; Frammenti della Svizzera italiana, ibidem, 10 luglio 1856; Le
Tessin. Un bal à Ponte-Tresa, în „L’Illustration”, Paris, XXX, 10 octobre 1857, nr. 763 (supplément),
p. 245–246; Le Tessin. Ascension du San-Salvatore, ibidem, XXXIII, 29 janvier 1859, nr. 831, p. 69–
70; Paysages et souvenirs de la Suisse italienne. Une visite au couvent de Bigorio, ibidem, XXXV,
19 mai 1860, nr. 899, p. 326–327; Una passeggiata sulle rive del lago Maggiore, în „Viola del pensiero.
Miscellanea di letteratura e morale”, Livorno, 1864; Ricordi del Canton Ticino, în „Illustrazione
universale”, Milano, 3 giugno 1867; Les Alpes – Grisons, Tessin, Valais, în „Courrier d’Athènes”, 20
mars 1869 – 24 avril 1870 (apendice); Le Jorat (Vaud), ibidem, 30 décembre 1870 – 25 février 1872
(apendice). Alte două fragmente literare publicate în „Revue des deux mondes” – Mlle de Haltingen.
Souvenirs de la cour de Dresde (1 janvier 1859) şi Une rencontre de voyage. Souvenirs de la Suisse
italienne (1 juin 1860) – au fost republicate în volum cu titlul Au bord des lacs helvétiques, ParisGenève, 1861. În prefaţa acestuia, Dora d’Istria explică de ce nu a mai scris (!?) cele două cărţi promise
în 1856: pentru că Elveţia italiană face parte până la Renaştere din istoria Italiei, iar despre Elveţia
franceză există deja cărţi foarte bune; în consecinţă, le înlocuieşte cu cele două nuvele.
53
Probabil în capitolele dedicate Elveţiei din Des femmes par une femme, 2 vol., ParisBruxelles, 1865; 2ème éd., 1869.
54
Mlle de Haltingen. Souvenirs de la cour de Dresde, în „Revue des deux mondes”, XXIX,
t. 19, 1 janvier 1859, p. 42–68 (54).
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În scurtă vreme se va stabili acolo şi Edgar Quinet, care o vizitase deja la Aarau cu un an
înainte. Cartea corespondentei sale va călători însă mai repede. Anunţându-i expedierea ei, la
13 iunie, Dora d’Istria îşi recunoaşte din nou, cu smerenie, datoria intelectuală: „Assurément l’auteur
des Jésuites n’a rien à apprendre dans ce petit ouvrage. Je me suis simplement efforcée de faire
comprendre aux Orientaux les principes que vous avez opposés avec tant de force au monachisme,
dans la chaire du Collège de France.”55
Aşadar, ceea ce îşi propunea această carte era să aplice creştinismului răsăritean critica
îndreptată de Quinet (şi Michelet) împotriva celei mai puternice organizaţii religioase a bisericii
catolice. Transferul presupunea un proces de „localizare”, de adaptare la o realitate istorică şi
culturală sensibil diferită. Aici terenul era cu totul virgin, iar originalitatea Dorei d’Istria deplină. Ea
se datora în primul rând calităţii ei de insider, cunoaşterii directe a monahismului ortodox şi în
general a culturii Europei Orientale.
Modelul de la care pleacă în generalizările asupra ortodoxiei şi a Răsăritului european este,
bineînţeles, cel românesc, în special în ediţia revăzută a cărţii. Ce erau cronicile României, la care se
referea, ne-o arată ciclul de articole pe care îl dedică literaturii populare române în revista „La libre
recherche” din Bruxelles. El venea în prelungirea ciclului Gli eroi della Rumenia, publicat în „Il
diritto” din Torino, cu ale cărui ultime articole e de fapt contemporan56. Problema monahismului şi a
religiilor asiatice este şi aici o preocupare recurentă. Dora d’Istria depăşeşte însă determinismul
climateric, recunoscând influenţa uniformă pe care o exercită asupra popoarelor rasa, clima,
instituţiile politice, circumstanţele istorice şi credinţele religioase. Totuşi, de această dată, ponderea
principală e acordată credinţelor („dogmelor”), a căror imagine e conservată în literatura populară57.
„Si telle est la puissance sociale des idées religieuses, leur influence littéraire n’est pas moins
considérable. La grandeur gigantesque des poèmes de l’Inde, le Ramayana et le Mahabharata,
n’est-elle pas l’expression la plus complète du vaste système de panthéisme qui constitue la
philosophie des Vedas? L’Iliade porte, au contraire, l’empreinte d’une théologie beaucoup moins
audacieuse, surtout plus humaine, dans laquelle le héros divinisé prend la place du bienfaisant
Vichnou et du terrible Siva. La religion politique de Rome laisse dans l’ombre toute inspiration
religieuse vraiment profonde. Les dieux de Virgile et d’Horace sont de pures machines poétiques qui
n’inspirent point à celui qui les chante la dévotion ardente avec laquelle Valmiki raconte les exploits
de Rama et la conquête de Ceylan.”58
Tendinţele religioase ale poeziei populare româneşti, străină atât misticismului, cât şi ardorii
teologice, păstrează amprenta romană. Speculând asupra „geniului” popoarelor, Dora d’Istria observă
că spiritul metafizic nu a aparţinut nici el ginţii latine, ci a făcut gloria triburilor elene, a sanctuarelor
55

Ion Breazu, op. cit., p. 70.
Littérature roumaine ou moldo-valaque. Chants et récits populaires (în continuare: Chants
et récits), în „La libre recherche”, II, t. 5, mars 1857, nr. 3, p. 364–383; Littérature roumaine ou
moldo-valaque. L’idée religieuse dans la littérature populaire de la Roumanie (în continuare: L’idée
religieuse), ibidem, t. 6, mai 1857, nr. 2, p. 239–252. Substanţa acestora va fi, în mare, retopită în
articolul La nationalité roumaine d’après les chants populaires, în „Revue des deux mondes”, XXIX,
t. 20, 15 mars 1859, p. 429–459, însă fără trimiterile la literaturile asiatice. Ciclul va fi continuat abia
peste un deceniu, în „Rivista orientale” din Florenţa, sub sigla Littérature roumaine: Eliade
Radulesco (I, 1 giugno 1867, fasc. 4, p. 211–232), M. George Cretziano (1 agosto 1867, fasc. 6,
p. 450–477), George Sincaï et les historiens (1 dicembre 1867, fasc. 10, p. 962–988).
57
L’idée religieuse, p. 239. Într-un articol ulterior va respinge influenţa climei (calde) în
favoarea influenţei morale. Paysages et souvenirs de la Suisse italienne. Une visite au couvent de
Bigorio, în „L’Illustration”, XXXV, 19 mai 1860, nr. 899, p. 326–327 (326).
58
L’idée religieuse, p. 240–241.
56
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Indiei şi a şcolilor germane 59 . Zeii indieni, de-abia născuţi, se şi apucă să discute despre natura
lucrurilor. „L’Inde et l’Allemagne ont toujours été les pays des races philosophiques par excellence.
Dans les plus anciens poèmes des Hindous, se trouvent déjà posés les éternels problèmes de la
science. Les dieux nés dans le calice du lotus azuré discutent «sur la nature des choses»; leur front
divin à peine sorti de l’écume féconde du chaos semble marqué d’une ride profonde. Les systèmes
naissent avec les hymnes et les épopées, et nous savons aujourd’hui, grâce aux admirables travaux de
Colebrooke, que, dans la solitude de leurs belles retraites, les Brahmanes n’ont été épouvantés par
aucune témérité. Tel est encore aujourd’hui le génie germanique.”60
Teoria difuziunii sau transmiterii ideilor religioase, ilustrată în prima ediţie din La vie
monastique, este susţinută acum cu noi argumente, inclusiv prin aplicarea legilor linneene la faptul
religios. „Quand une religion est obligée de céder le terrain à un culte nouveau et supérieur, elle bat
lentement en retraite, et elle n’abandonne le terrain qu’après avoir forcé ses adversaires à conserver
une partie de ses croyances. C’est ainsi qu’on retrouve dans le mazdéisme de la Perse et dans le
bouddhisme les traces du brahmanisme, et dans le christianisme du Moyen Âge les traditions et les
préjugés des religions de la nature. C’est une tunique de Nessus que les dieux mourants laissent à
leurs successeurs. On peut appliquer à l’ordre religieux ce que Linné disait des animaux et des
plantes: «Natura non facit saltum». La vie procède par des transitions insensibles, et l’humanité
n’avance réellement que toutes les fois qu’elle respecte scrupuleusement cette loi proportionnée à sa
faiblesse. L’idéal spiritualiste et démocratique des premiers chrétiens était trop élevé pour les
contemporains de Tibère et de Caligula. L’Évangile n’a pu se faire accepter qu’en subissant, dans une
certaine mesure, les erreurs du paganisme, dont il doit maintenant travailler avec énergie à se
débarrasser. C’est ainsi qu’il a, d’abord en Égypte, emprunté le monachisme aux cultes de l’Asie;
qu’il a pris à la religion des Césars la doctrine de l’apothéose ou canonisation; qu’il s’est résigné à
l’adoration des images, si odieuse aux contemporains du Christ, et qu’il a trouvé dans la religion des
mages ou mazdéisme l’interprétation de la cène acceptée universellement jusqu’au XVIe siècle.”61
Prin urmare, nu latinii sunt cei responsabili de introducerea elementelor asiatice în creştinism,
precum monahismul. Rolul principal l-au avut eremiţii din deşertul egiptean şi, alături de ei, Ieronim
şi Augustin, care şi-au petrecut o parte a vieţii în Orient. Căci, în Orient – India, Egipt, Iudeea –
monahismul era parte integrală a culturii religioase. „L’Occident a eu beaucoup de peine à tolérer les
premiers adeptes du monachisme. Sans l’influence considérable que Jérôme et Augustin exerçaient sur
leurs contemporains, la résistance eût été plus longue et peut-être invincible. Les Romains comme les
Barbares n’avaient aucun goût pour la vie monastique. En Orient, il en était tout autrement. Le
monachisme y est aussi vieux que la société elle-même. Dans les plus anciens poèmes de l’Inde, dans le
Ramayana, par exemple, les ascètes retirés au fond des forêts primitives sont les conseillers des héros et
les protégés des immortels dévas; le bouddhisme a été prêché en Asie, de la mer Caspienne au Japon et
de la Sibérie à Ceylan, par de véritables moines mendiants. En Égypte, les Thérapeutes excitaient
l’admiration universelle. Le Juifs eux-mêmes, cette nation si peu monacale, avaient leurs Esséniens aux
bords de la mer Morte. Je crois avoir prouvé dans la Vie monastique que l’église orientale en
sanctionnant les règles d’Antoine et de Pacôme n’a fait qu’adopter, sans la modifier essentiellement, une
des plus antiques, et à mon avis, une des plus funestes institutions du monde asiatique.”62
În momentul în care îşi trimitea cititorii la „demonstraţia” din La vie monastique dans l’Église
orientale, Dora d’Istria lucra la revizuirea radicală a cărţii sale. Dacă prima ediţie descria doar un
pelerinaj la mănăstirea Troiţki Serghiev, unul dintre centrele spirituale cele mai importante ale Rusiei,
cea de-a doua începe cu mănăstirile Căldăruşani, Cernica, Neamţ şi Văratic, pe care autoarea le vizitase
59

Chants et récits, p. 366.
Ibidem, p. 365.
61
L’idée religieuse, p. 242.
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Ibidem, p. 248–249.
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cu un deceniu în urmă (1846 şi 1848)63. În plus, alături de mănăstirea mechitariştilor din Veneţia, pe care
o cunoscuse personal, ea pune în gura unor tovarăşi de călătorie relatări despre mănăstirile din Palestina,
Arabia, Egipt, Armenia şi Grecia: negustorul armean Ivan Nikimovici, artistul francez Jules de Bonaire
şi un călător rus al cărui nume îl ascunde sub trei asteriscuri. Acesta din urmă ar fi studiat la
Universitatea din Dorpat şi ar fi bătut neobosit întreaga Asie şi Africa. Dacă personajele s-ar putea să nu
fie întru totul fictive, discursurile pe care autoarea le atribuie lor – chipurile, după însemnări de jurnal – îi
aparţin fără nicio îndoială. Iată cum descrie misteriosul rus ţinuturile pe care Dora d’Istria, adâncită în
cărţile călătorilor şi orientaliştilor contemporani, le-a parcurs cu ochii imaginaţiei: „J’ai pu, en effet,
visiter les plus anciens cloîtres bâtis par les chrétiens et ceux qui, bien avant eux, ont été construits par
les bouddhistes. J’ai vu les monastères fondés par les Antoine, les Pacôme, les Macaire, les Grégoire
l’Illuminateur et les sanctuaires où les disciples du bouddha Sakia-Mouni (ou Çakya-Muni; les Chinois
le nomment Fô) font tourner «la roue des prières».”64
Capitolul dedicat Indiei îşi trădează cel mai bine sursa livrescă. De altfel şi titlul său – Les
inventeurs de la vie monastique65 – îl arată ca pe o digresiune teoretică menită să completeze vechea
Introducere. El urmează descrierii mănăstirilor egiptene şi abisiniene care sunt considerate a fi veriga
de tranziţie între monahismul creştin şi ascetismul indian. Triumful creştinismului nu a reuşit să
şteargă toate analogiile dintre imperiul faraonilor şi „ţinuturile brahmanice”. Dora d’Istria atinge aici,
fără să se oprească, o temă faimoasă a orientalismului secolului al XVIII-lea, al cărei spectru mai
circula chiar şi după ce descifrarea hieroglifelor spulberase speculaţiile indo-egiptene.
În timp ce în cărţile anterioare începuturile monahismului fuseseră situate, pe rând, pe malurile
Golfului Bengal şi ale Indusului, de această dată ele sunt proiectate pe cele ale Gangelui. De altfel,
viaţa monastică pare să dateze chiar de la începuturile „civilizaţiei hinduse”. Anahoreţii brahmani –
samnyāsin şi vānaprastha – au găsit în „codul sacru”, Mānava Dharma Śāstra, justificarea
abandonului în braţele „fanteziilor unui misticism exaltat”, fantezii specifice de altfel unei ţări în care
logica nu a putut niciodată stăpâni extravaganţele de tot soiul. Dispreţul lor pentru lumea pe care o
abandonau mergea până la a renunţa la cea mai elementară decenţă. Astfel, despuiaţi de veşminte, ei
traversau pădurile ca nişte veritabili urangutani.
Alături de această indecenţă „spirituală”, faţă de care nu-şi poate ascunde repulsia, Dora
d’Istria aşază sinuciderea religioasă, de genul imolărilor care au loc în timpul festivalului carului
zeului Jagannātha. O asemenea practică decurge direct din filosofia indiană, pentru care viaţa nu este
decât durere şi păcat, iar corpul o închisoare în care sufletul zace nefericit. Totuşi, călătorul rus – prin
gura căruia vorbesc lecturile autoarei din Eugène de Valbezen – se declară mai puţin dezgustat de
spectacolul acestor imolări, la care ar fi asistat la Puri, decât de penitenţele nemaiauzite pe care le
îndură asceţii hinduşi.
Dar, aşa cum arătase deja în introducerea cărţii, în ciuda vechimii ei, instituţia ascetică va
dobândi suprafaţă socială abia odată cu apariţia buddhismului. Regulile monahale stabilite de Śākya
Muni se regăsesc în constituţiile monastice ale lui Antonie, Pahomie, Vasile cel Mare şi mai ales ale
lui Francesco d’Assisi. Acesta din urmă va fi comparat în mod repetat cu Buddha. Dora d’Istria revine
asupra temei chiar şi în corespondenţa privată, precum de pildă la 5 aprilie 1869, într-un context în
care susţine influenţa buddhismului asupra civilizaţiei europene66.
63

Despre Neamţ şi Văratic îi cere informaţii şi lui Heliade, printr-o epistolă din 20 decembrie
1857, păstrată, alături de alte şase, în arhiva lui George Potra. G. Potra, Gh. Buluţă, Dora d’Istria şi
Ion Heliade Rădulescu, în „România literară”, Bucureşti, XI, 9 februarie 1978, nr. 6, p. 20
(interpretând greşit cifra 7, primele trei scrisori din Veytaux au fost fals datate din 1854 şi 1859).
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La vie monastique, ed. II, p. 242.
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Ibidem, p. 263–271; reprodus integral în Anexa I.
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Scrisoare din Veneţia către un destinatar necunoscut. Archivio della Fondazione Rosselli,
Torino, Sezione Risorgimentale, Album degli autografi, apud Antonio d’Alessandri, La critica del
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Succesul lui Buddha se datorează, ca în cazul tuturor fondatorilor de ordine religioase, unei
triple cauzalităţi: exemplul personal, predica şi miracolele. Penitenţele sale, care i-au uimit într-atât pe
contemporani, sunt descrise detaliat în Lalita vistara. Predica a fost o metodă atât de inovatoare încât
a zguduit lumea, de pe malurile Oceanului Îngheţat până în Ceylon şi din munţii Afganistanului până
în insulele Japoniei. Franciscanii, dominicanii şi iezuiţii sunt moştenitorii ei moderni. Cât despre
miracole, vechile scripturi ne asigură că cei care ating perfecţiunea stării de Buddha fac întotdeauna
minuni pentru binele făpturilor vii. Istoricii lui Siddhārtha Gautama preferă să atribuie răspândirea
mesajului său miracolelor pe care le-a înfăptuit, deşi, scrie Dora d’Istria înclinându-şi pana ironic,
acestea sunt inferioare celor ale lui Francisco Xavier, care avea puterea bilocaţiei. Misionarul iezuit e
ales, fără îndoială, pentru că biserica catolică îl consideră a fi convertit cel mai mare număr de creştini
după apostolul Pavel.
Pentru a ilustra minunile lui Buddha, Dora d’Istria citează din Prātihārya sūtra, episodul de la
Śrāvastī al confruntării cu cei şase asceţi brahmani. Sursa este celebra carte a lui Burnouf, deja
menţionată, în care se găseşte prima traducere apuseană din Divya Avadāna (Istorii divine), colecţie
târzie de povestiri buddhiste provenind în genere din Mūlasarvāstivāda vinaya 67. În selecţia ei, Dora
d’Istria operează mici modificări de punctuaţie şi ortografie, dar şi mari tăieturi nemarcate. Cea mai
relevantă dintre aceste intervenţii este ortografierea numelui Buddha cu literă mică, evident în scopul
de a-l aduce pe „taumaturgul Indiei” din postura unui idol divin în cea a unui om iluminat. Buddha
produce o lumină orbitoare care umple lumea, un mare cutremur care o zguduie în şase feluri diferite
şi, în fine, transformă aspectul fizic a 500 de rsi în cel al unor bhiksu.
În prima parte a cărţii, Dora d’Istria se referise deja la puterile supranaturale dobândite de
asceţii brahmani prin mortificările la care se supun. Sursa este cartea lui Valbezen, transferată însă în
discursul unui gentleman englez, pe nume Johnson – pe care l-ar fi întâlnit la mănăstirea Cernica în
vara anului 1846 –, despre o excursie în Hindustan: „À mon arrivée à Calcutta j’avais un vif désir
d’assister aux pénitences des religieux hindous. Vous savez que nous autres Anglais nous sommes
très-curieux de contempler les différentes civilisations, et je pourrais même vous citer le nom d’un de
mes compatriotes, l’honorable Robert Curzon, qui a fait de longs et périlleux voyages pour examiner
les monastères de votre Église. Or je puis vous affirmer que les saints personnages du brahmanisme,
fiers du don des miracles, s’imposent des mortifications telles que la seule pensée en ferait frémir tous
vos moines … Vous voyez que l’extraordinaire – qu’on le nomme pénitence ou prodige – ne saurait
être un argument irrésistible en faveur d’un système ou d’une Église. En effet, toutes les Églises – et
même toutes les religions – sont riches en merveilles de ce genre. Les partisans de Rome opposeront à
vos miracles ceux des François d’Assise, des Dominique et des Loyola, de saint Janvier et de la
Vierge de la Salette. Le bouddhisme, le brahmanisme et le mahométisme ne sont pas moins riches en
légendes … authentiques.”68
Miracolele ca şi penitenţele sunt transconfesionale. Totuşi cele ale călugărilor creştini, precum
sfântul Serghie, fondatorul mănăstirii Troiţa69, pălesc în comparaţie cu acelea ale brahmanilor, care, la
rândul lor, sunt învinşi de Buddha. Iată, implicit, o ierarhie a religiilor nu după dogmele lor, ponderea
numerică sau puterea politică, ci după puterile (siddhi) pe care le posedă oamenii lor sfinţi.
monachesimo, în volumul său Il pensiero e l’opera di Dora d’Istria fra Oriente europeo e Italia,
Roma, 2007, p. 68n.
67
Eugène Burnouf, op. cit., p. 177–179. Traducerea din Prātihārya sūtra e cuprinsă în p. 162–
189. Versiunea tibetană fusese publicată, împreună cu o traducere germană, de Isaac Jacob Schmidt,
Dsanglun oder der Weise und der Thor, 2 vol., St. Petersburg-Leipzig, 1843.
68
La vie monastique, ed. II, p. 70–71.
69
Trimiţând tot la cartea lui Burnouf (p. 196), Dora d’Istria compară minunile atribuite
sfântului rus cu cele din legendele despre Śākya Muni, dar şi cu miturile despre Lao-tzî. Ibidem,
p. 226n, 227n.
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Citatul din Prātihārya sūtra îi dă Dorei d’Istria ocazia de a se opri asupra protagoniştilor
monahismului mendicant, instituţie reluată cu succes de Domingo de Guzmán sau Francesco d’Assisi
şi imitată până şi de călugăriţele ortodoxe de la mănăstirea Pasărea70.
O tunică galbenă, o carpetă pentru şezut şi un vas de cerşit constituie întregul inventar al
locuitorului unui vihāra, mănăstire buddhistă. Aceasta e condusă de un sthavira, stareţ sau prezbiter.
Candidaţii la călugărie trebuie să îndeplinească anumite condiţii, pentru care Dora d’Istria –
preluându-l tot pe Burnouf – trimite la studiul lui Csoma de Kőrös despre Dul-va. Odată admişi, ei
sunt ţinuţi să respecte voturile sărăciei, celibatului şi ascultării, exact ca în mănăstirile creştine.
Femeile nu sunt excluse din viaţa monastică. Însuşi Buddha a acceptat ca bhiksunī pe mătuşa sa Mahā
Prajāpati şi pe cele trei presupuse soţii ale lui: Gopā, Yaśodharā şi Utpalavarnā. De asemenea,
călugării de ambele sexe sunt obligaţi să se mărturisească. Spovedania buddhistă era atât auriculară,
cât şi publică. Ea a produs cazuistica şi îndrumarea spirituală; directorul spiritual era numit kalyāna
mitra, prieten al virtuţii (sau prieten virtuos, nobil, spiritual). Pe baza autorităţii lui Csoma, Dora
d’Istria susţine adoptarea confesiunii buddhiste de către creştinism, unde cele două consecinţe ale ei
au cunoscut o „deplorabilă înflorire” (ilustrată în lucrările lui Edgar Quinet).
Cât despre cultul buddhist, el constă pe de o parte în adorarea imaginilor şi relicvelor lui
Buddha, iar pe de alta în pelerinaje la mănăstirile care păstrează obiecte sfinte. Totuşi, aceste practici,
care au produs în Tibet „consecinţe revoltătoare”, nu au fost în niciun fel cerute sau încurajate de
Buddha. El a trăit şi a murit ca un filosof, cu totul străin intenţiei de a-şi substitui propria persoană
obiectelor cultului popular. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Christos. Nici el nu a pomenit vreodată
de imagini sfinte, relicve sau pelerinaje şi, totuşi, asta nu i-a împiedicat pe călugării creştini să
introducă în biserică practicile „păgânismului hindus”.
Dacă brahmanii au reuşit să dezrădăcineze buddhismul în India, nu l-au putut însă împiedica să
devină cea mai catolică dintre religii. Mănăstirile buddhiste se întind pe o mare parte din Asia:
Ceylon, Bhutan, Tibet, China, Indochina, Japonia, Manciuria, Mongolia, Siberia. Asia Superioară îşi
are în Tibet propriul ei Papă, întocmai ca degenerata Romă. Şi tot ca aceasta, pontiful-rege din Lhasa
e în întregime dependent de baionete străine, pe care i le asigură Imperiul Celest. Mai mult chiar,
călătorul rus – dar se trimite la cartea lui Clavel – văzuse în capitala Tibetului călugări recitându-şi
„rozariul” şi alergând la sunetul clopotelor ca să-şi îndeplinească îndatoririle monastice, în marea lor
parte cu totul puerile. Rozariul catolic se regăseşte, de altfel, atât la hinduşi, cât şi la musulmani71.
Reluând o idee din prima ediţie a cărţii, Dora d’Istria susţine că buddhismul ca religie e
condamnat deopotrivă de raţiune şi de experienţa seculară. Aneantizarea finală, „ultimul cuvânt” al
său, nu poate fi un model pentru naţiunile moderne. Chiar şi în Antichitate, popoarele cele mai
inteligente şi virile au respins ideea monastică pe care acesta a promovat-o. „Le monachisme, né chez
le peuple de l’Antiquité le moins énergique et le moins capable de progrès, a été proscrit, même dans
ces temps reculés, par les nations les plus intelligentes et les plus viriles, et par les législateurs et les
philosophes qui leur ont servi de guides. Zoroastre, Numa, Solon, Lycurgue, Socrate, Platon, Aristote,
Moïse, l’interprète de Dieu, ont repoussé unanimement cette funeste institution. Les États qui ont
personnifié avant l’ère chrétienne le progrès de l’humanité ne l’ont jamais acceptée. Rome, la Judée,
la Grèce, qui représentaient la puissance de la loi, de la religion et du génie, n’ont pas eu besoin, pour
accomplir leur glorieuse destinée, de couvents et de moines!”72
Asemănările între brahmanism şi buddhism pe de o parte şi creştinism pe de alta sunt
multiplicate în noua ediţie a cărţii, care insistă mai ales asupra creştinismului răsăritean. Vorbind
despre entuziasmul mulţimii ce participă, în sâmbăta sfântă, la aprinderea luminii pe mormântul
70

Ibidem, p. 129. Capitolul Varatik a fost publicat şi separat, cu puţin înainte de apariţia cărţii;
Varatik et les nonnes moldaves, în „Revue suisse”, Neuchâtel, XXI, t. 21, juin 1858, p. 390–396 (390).
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La vie monastique, ed. II, p. 44.
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Ibidem, p. 297 (în ed. I la p. 316–317).
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Mântuitorului de la Ierusalim, Dora d’Istria îl caracterizează ca „acea furoare sacră ce îi uimeşte pe
englezi când asistă la sărbătorile brahmanismului”73.
Citându-l pe Fénelon, ea apreciază că studierea de către laici a „cuvântului Domnului”, adică a
Sfintei Scripturi – încurajată în biserica ortodoxă şi interzisă în cea catolică – e o disciplină
împrumutată din brahmanism74. Pe de altă parte, un călător francez la Muntele Athos – despre care nu
suntem siguri că nu e o ficţiune literară – îi povesteşte că, în mănăstirile greceşti, „Il ne resté du passé
qu’un respect aveugle sur les rêveries d’un illuminisme qui entretient le mépris de la science.”
Trimiţând la „savanta operă” a lui Johann Jakob Bochinger, pastorul bisericii Sf. Nicolae din
Strasbourg, Dora d’Istria adaugă că aceeaşi tendinţă se regăseşte la cei mai vechi călugări ai
Orientului asiatic 75. La fel, interdicţia athonită în privinţa făpturilor de sex feminin, inclusiv cele
animale, există şi la călugării buddhişti din Extremul Orient76.
Câteva instanţe de mare austeritate din viaţa lui Macarie Egipteanul trimit din nou la asceţii
brahmani şi buddhişti, care cultivă un deosebit respect pentru toate fiinţele vii şi ţin posturi
extraordinar de lungi77. La rândul lor, discipolii lui Macarie îşi imaginau, întocmai asceţilor brahmani,
că, pentru a atinge perfecţiunea evanghelică, trebuie să devină un fel de fiare sălbatice78. Călugării
etiopieni, moştenitori ai acestei tradiţii, se aseamănă cu buddhiştii chiar şi prin culoarea hainei
monahale 79 . Călătorul rus, în gura căruia Dora d’Istria pune relatarea unei vizite la o mănăstire
abisiniană, avea impresia că ajunsese în faţa unei pagode indiene: „Tandis que je me reposais dans le
jardin, des chants bizarres et le bruit retentissant des cymbales qui arrivaient jusqu’à mon oreille,
m’auraient aisément fait croire que je m’étais arrêté au seuil d’une pagode de l’Inde plutôt que dans le
voisinage d’une maison consacrée au Dieu de l’Évangile. Mais n’étais-je pas à la frontière de deux
mondes dont les rapports ont été plus intimes qu’on ne le suppose généralement? L’Orient et
l’Occident ne se sont-ils pas un jour rencontrés sur les deux rives du Nil?”80
Orientul şi Occidentul s-au întâlnit nu doar pe malurile Nilului, ci şi în Asia Centrală.
Mijlocitorii principali ai acestei întâlniri au fost creştinii nestorieni, răspândiţi până în Hindustan –
thomaiţii de pe coasta malabară – şi la frontierele Chinei. Dar, de această dată, populaţiile buddhiste
au fost cele care s-au lăsat influenţate de creştinismul monofizit. Faimosul Preot Ioan, despre care s-a
vorbit atâta în secolele XII–XIII, e considerat de diverşi savanţi a fi un pontif nestorian. Dora d’Istria
înclină totuşi să creadă că era Dalai Lama din Tibet, ignorând în mod evident că această demnitate
apare abia în secolele XV–XVI81.
Şi armenii au fost astfel de intermediari, în virtutea răspândirii lor spre Răsărit şi Apus, de pe
malurile Gangelui până pe cele ale Dunării82. Cazurile de „influenţe indiene” asupra românilor – vampirii şi
ţiganii – pe care Dora d’Istria le ia în considerare sunt extrem de grăitoare atât în sine, cât şi prin alăturarea
lor, relevând două dintre elementele exotice prin care ţările române erau reprezentate în Occident.
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l’Inde. „Autobiography of Lutfullah, a Mahomedan gentleman”, ed. Edward Eastwick, London, 1857,
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În studiile sale publicate în „Revue des deux mondes”, Théodore Pavie atrăsese atenţia că
credinţa în vampiri e atestată deja la arienii care au „civilizat” peninsula indiană. Migrând în Europa,
„indo-germanii” au purtat-o cu sine şi, precum multe alte credinţe păgâne, ea a supravieţuit victoriei
creştinismului83. Studiile la care se referă Dora d’Istria sunt părţile III, IV şi V ale ciclului Études sur
l’Inde ancienne et moderne, intitulate Les héros pieux şi dedicate lui Rāmā şi Pāndavilor. Le citase cu
un an înainte în unul din articolele dedicate literaturii române84. Le va cita din nou într-un articol scris
tot atunci, dar publicat peste un sfert de secol la Cluj, în care compara mitologia română cu cea
helvetică. Trasând o paralelă a credinţei în vampiri la naţiunile catolice din Europa Occidentală şi la
români, ea observă că aceasta se întâlneşte şi la popoare ne-ortodoxe din Răsăritul continentului,
precum polonezii sau ungurii. Prin urmare, nu poate fi vorba de una din „superstiţiile orientale”
veştejite de catolici: „Cela prouve que la croyance aux Vampires n’est pas le développement d’un de
nos dogmes, mais une opinion essentiellement populaire, dont l’origine se perd dans la nuit des temps
et se confond probablement avec les plus anciennes croyances de la race âryenne. M. Pavie a prouvé
dans un article de la Revue des deux mondes (1857), sur les Héros de l’Inde, qu’on la trouve dans les
anciens systèmes brahmaniques.”85
Deşi nu exclude o moştenire dacică, Dora d’Istria preferă totuşi să-i disocieze pe români de
originile credinţei în vampiri, considerând-o a fi un împrumut de la vecinii celţi sau slavi86.
O altă „amintire” din India sunt ţiganii, „fii ai castelor impure”, împinşi de invazii până pe
malurile Dunării, de unde s-au răspândit apoi în toată Europa87. Cu ocazia întâlnirii cu o şatră de
lăieşi, în pelerinajul pe care îl face la mănăstirea Troiţa, lângă Kaluga, ea observă că puradeii lor sunt
aproape la fel de negri ca cei ai castelor paria (tamil: paraiyar) şi candāla. În Valahia, înaintea
eliberării robilor de către domnul Alexandru Ghica, unchiul ei, starea lor era aproape la fel de
mizerabilă ca a strămoşilor indieni. „Les Bohémiens que nous nommons en Roumanie tsigani ne
m’inspiraient aucune épouvante, car j’étais habituée dès la plus tendre enfance aux bizarreries de ces
fils errants de l’Hindoustan, débris des castes impures de la société brahmanique, jetés en Europe par
le flot des invasions asiatiques. Avant que le Domnu de Valachie Alexandre X Ghika appelât à la
liberté les tsigani de l’État et des monastères, ils y étaient à peu près aussi misérables que leurs
ancêtres sur les bords du Gange.”88
Avem aici şi o primă mărturie a timpuriei sale familiarizări cu aceşti renegaţi fii ai Indiei. Nu e
exclus ca ea să fi jucat un rol în impresia negativă pe care, la maturitate, Dora d’Istria şi-o formează
asupra culturii indiene, impresie ce va avea nevoie de câteva decenii pentru a fi corectată. Deşi nu are
niciun cuvânt bun de spus despre ei, în Elveţia germană ea observase totuşi că, graţie eredităţii
asiatice, puterea de rezistenţă a ţiganilor şi spiritul lor de libertate sunt superioare celor ale românilor.
„Je comprenais l’existence errante des Zingari, qui plantent leurs tentes là où le soleil leur paraît le
plus beau; aujourd’hui dans la forêt aux concerts mystérieux, demain dans la vaste plaine, à l’horizon
sans limites. Fils de l’Asie, ils ont eu assez d’énergie pour résister à tous les efforts. Plus faibles, nous
avons courbé le front sous les tyrannies les moins légitimes.”89
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Ultima parte a cărţii cuprinde patru scrisori adresate unui domn din Bucureşti menite să
respingă argumentele apologeţilor contemporani ai mănăstirilor. Două dintre aceste argumente sunt
legate, direct sau indirect, de Orientul asiatic.
Unii dintre apărătorii monahismului atribuie difuziunea lui în Europa creştină nu influenţei
doctrinelor cvietiste orientale, ci unei înclinaţii naturale a omului. Ieşind în întâmpinarea lor, Dora
d’Istria arată că numai în Evul Mediu aplecarea spre contemplaţie, meditaţie şi studiu putea fi
satisfăcută în siguranţă doar prin recluziunea oferită de mănăstiri90.
Dat fiind că astăzi – în 1858 – e imposibil a mai face lumea să accepte principiul religios şi
filosofic ce a dat naştere în India vieţii monastice, alţi apărători ai acesteia încearcă să o reabiliteze în
ochii conservatorilor prin justificări de natură politică. Cel mai sofisticat e argumentul malthusianist:
monahismul ca mijloc optim de a opri creşterea populaţiei, responsabilă de crizele alimentare şi sociale
suferite, odată cu începutul secolului al XIX-lea, de unele state occidentale91. Dora d’Istria respinge şi
acest argument arătând, dimpotrivă, relele sociale şi politice produse de existenţa mănăstirilor.
Pe de altă parte, problema hrănirii populaţiei excedentare în Occident îşi are o soluţie în zonele
subpopulate de pe continentele american, australian şi asiatic, cărora Dora d’Istria crede că li se poate
adăuga şi Europa Orientală. Cu acest argument ea plonjează din nou într-o deschisă justificare a
colonialismului occidental, fără nicio înţelegere pentru popoarele care îi cad victime. Înapoiate
cultural şi lipsite de luminile creştinismului, ele nu sunt demne de simpatia pe care boieroaica valahă
o acorda naţiunilor oprimate din Europa. De aceea, opera colonială este concepută în strânsă legătură
cu cea misionară. În Noua Zeelandă, de pildă, binefacerile civilizaţiei au fost purtate de misionarii
protestanţi şi anglicani. „Sydney, Hobart-town, le cap de Bonne-Espérance, Batavia se sont élevés
comme des avant-postes de la civilisation au milieu des tribus les plus dégradées ou les plus féroces.
Le drapeau tricolore de la Néerlande et les léopards d’Angleterre ont précédé partout les intrépides
missionnaires de l’Europe.”92
Pe misionarii catolici, în schimb, îi vede umblând doar să smulgă credincioşi bisericii
ortodoxe. De aceea, îi redirecţionează către superstiţioşii chinezi şi indieni sau către sălbaticii africani
şi oceanieni. Îndemnul este pus chiar pe buzele unui român care o însoţise la mănăstirea mechitaristă
Sf. Lazăr din Veneţia: „Si les agents de Rome ont tant de zèle pour la conversion des âmes,
engageons-les, quand ils se présenteront à notre frontière, à se tourner du coté des Chinois et des
Hindous, esclaves depuis tant de siècles des plus honteuses superstitions. Quand ils auront ensuite
évangélisé l’Afrique, l’Océanie et les sauvages de deux Amériques, nous verrons quelle attention
nous devons leur accorder.”93
De fapt, agenţii majori ai misionarismului creştin în afara Europei erau tocmai ordinele religioase
catolice pe care Dora d’Istria le consideră moştenitoare ale „păgânismului oriental” şi vrea să le
reformeze. Nu doar atitudinea ei antimonastică, ci şi anticatolicismul o împiedică să recunoască acest
„merit” al dominicanilor, franciscanilor şi iezuiţilor. Aşa cum susţinuse în La Suisse alllemande,
catolicismul nu e decât o adaptare europeană a ceea ce era mai rău în religiile asiatice, o versiune
creştinată a buddhismului. Convertirile misionarilor catolici nu produc decât o schimbare formală în
practicile religioase asiatice, al căror fond, în rest, corespunde cu al celor romane. Aceste religii sunt, să
nu uităm, „imperfecte”. Cea mai „evoluată” dintre ele, buddhismul, a eşuat în reforma social-morală
dorită de Buddha, devenind un simplu „catolicism”. Prin urmare, misionarismul creştin – dar nu catolic –
e o binefacere pentru practicanţii religiilor asiatice, care pot deveni „perfecţi” abia prin convertire.
Misionarismul exprimă pentru Dora d’Istria chiar spiritul originar al creştinismului, mesajul
evanghelic. El reprezintă acţiunea contra contemplaţiei, afirmarea împotriva retragerii. Deşi nu o
90
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spune explicit, opera misionară se opune spiritului monastic şi prin faptul că, îndreptată asupra Asiei,
ea urmăreşte tocmai convertirea popoarelor vinovate de a fi „inventat” monahismul.
Şi alte concluzii au rămas implicite în textele Dorei d’Istria, care nu pare a fi vrut să ia în
considerare toate consecinţele propriilor afirmaţii. Şi pe bună dreptate, căci unele mergeau mai
departe decât ar fi dorit ea, iar altele i-ar fi contrazis premisele. Deşi recunoaşte Indiei „geniul” mistic
şi metafizic, acesta nu e suficient pentru a da naştere unei religii „perfecte”. În ciuda pretenţiei
yoghinilor şi arhaţilor, hinduismul şi buddhismul nu duc la mântuire, ci doar la sinucidere religioasă.
Puterile supranaturale ale acestora ţin de magia implicită în exerciţiile lor ascetice şi nu de
participarea la opera adevăratului Dumnezeu.
Asia devine astfel o heterotopie a deviaţiei, unde poate fi plasat tot ceea ce e indezirabil în textura
creştinismului. Era şi o strategie de a-l absolvi pe acesta de a fi originea propriilor defecte. Creştinismul
ca atare e o religie „perfectă”. Numai acreţiile externe – în primul rând cele venite din marile religii ale
vechii Asii (Persia şi India) – sunt responsabile de tarele sale. Astfel, şi cultura europeană precreştină –
greacă sau romană – era parţial absolvită de a fi sursa răului. Occidentul şi creştinismul sunt bune în
sine; corupţia se datorează Orientului îndepărtat şi religiilor sale „imperfecte”.
Pentru Dora d’Istria, adevărul este unul şi el s-a revelat în creştinism, la fel cum „adevărul”
politic fusese descoperit doar în Occidentul modern. Susţinerea intelectuală pe care o acordă
misionarismului şi colonialismului e o consecinţă directă a operei de occidentalizare a Europei
răsăritene în sprijinul căreia îşi angajase propria peniţă. Denunţarea monahismului ca instituţie cu
rădăcini asiatice face parte din acelaşi proiect de occidentalizare. Curăţarea religiei creştine, a bisericii
ortodoxe, de ideologia monastică reprezenta complementul religios al procesului de liberalizare şi
democratizare în care trebuia angajată societatea modernă, în speţă cea românească şi est-europeană.
Erudiţia orientalistă este aşadar, în această fază, doar o parte a arsenalului argumentativ menit să
susţină un proiect politic.

5. AUTORUL ÎN OGLINDA CONTEMPORANILOR
Deşi s-a mai scris despre receptarea operei Elenei Ghica, cele câteva analize de până acum
sunt cu totul fragmentare. Nu există o cercetare completă, aşa cum nu există nici o bibliografie
integrală a textelor dedicate ei. Principalul motiv este răspândirea lor pe întreaga întindere a Europei
şi Americii, ba chiar şi în unele oraşe din Orient (Constantinopol, Smirna) şi Africa (Alexandria). O
bună parte sunt dificil de reperat chiar şi în marile biblioteci ale ţărilor în care au apărut. Aceasta a
fost dificultatea de care s-a lovit şi cercetarea noastră. Departe de a pretinde exhaustivitate, rezultatele
ei sunt greu de evaluat chiar şi sub aspectul reprezentativităţii surselor disponibile. Totuşi, ea
constituie punctul cel mai avansat la care s-a putut ajunge până în prezent.
Prima carte a Dorei d’Istria, La vie monastique dans l’Église orientale, a fost inclusă de
Bartolomeo Cecchetti, bibliograf „oficial” al prinţesei, – împreună cu cea de-a doua – în categoria
operelor ei menite a face cunoscută civilizaţia occidentală în Orientul Europei94. După toate evidenţele,
însă, ea a fost mult mai cunoscută în Apus. Nu există, de pildă, vreun semn că ar fi fost difuzată în
Principate95, aşa cum se va întâmpla peste un an cu La Suisse allemande. Totuşi aceasta era impresia
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Bartolomeo Cecchetti, Di alcune opere della Principessa Dora D’Istria, în „Atti dell’Ateneo
Veneto”, serie seconda, vol. V, 1868, p. 163–203 (165).
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Deşi e probabil ca Dora d’Istria să se fi ocupat personal de acest lucru, aşa cum s-a interesat de
posibilitatea difuzării ei prin librarii din Constantinopol, după cum aflăm dintr-o scrisoare a surorii sale.
Olga Sturdza către Gheorghe Ghica, Ortakioi, 29 mai/8 iunie 1856, tradusă de Georgeta Filitti, Pe vremuri
oamenii îşi trimiteau scrisori, în „Magazin istoric”, Bucureşti, XXXIV, iunie 2002, nr. 6, p. 39–41 (40).
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generală în Europa Occidentală. Recenzenţii cărţii erau convinşi că scrierile ei se bucură de aceeaşi
receptare în propria-i ţară: „Elle est, à notre connaisance, la première femme qui révèle à la Roumanie,
cette France de l’Orient, les idées qui font la force et la grandeur de la civilisation occidentale.”96 S-a
crezut chiar că ele erau destinate în primul rând Europei Orientale: „It has been the main object of her
writings at once to diffuse in Eastern Europe more rational ideas of political and religious freedom.”97
La începutul lui februarie 1856, Alexandru C. Golescu „Albul”, trimiţându-i vărului său Al. G.
Golescu „Arăpilă” veşti despre ultimele evenimente politice şi culturale din Paris, menţionează şi La vie
monastique en Orient (sic!), „ouvrage bien écrit, mais sans opportunité, surtout s’il ne devait pas être
traduit en roumain, en grec et en slave, pour lesquels pourtant il a été conçu.”98 Cartea a fost tradusă doar
în limba română, dar mult mai târziu, în anii ’70, iar în cele din urmă nici nu a mai fost tipărită99.
În mediile boiereşti şi intelectuale ea a fost totuşi citită încă de la început în original100. Şi
Timotei Cipariu, la Blaj, îşi comandă prima ediţie 101. Bariţiu scrie însă că „acei puţini români carii
citesc produptele literarie ale dânsei în limba francescă, în care s-au scris aceleaşi, nu sunt nicidecum
atâţi la număr pentru ca să se poată numi public”102. De aceea şi ecoul cărţii în presa din Iaşi şi
Bucureşti a fost redus: două note datorate lui Mihail Kogălniceanu şi C.A. Rosetti şi o amplă recenzie
semnată de Radu Ionescu.
Aproape imediat după apariţie, Kogălniceanu traduce, în ziarul său „Steaua Dunării”, cronica
pe care i-o consacrase „Bibliothèque universelle de Genève”103. În nota prin care o prefaţează, el
leagă apariţia cărţii de dezbaterile în jurul mănăstirilor închinate din Principate. O precizare pe care o
introduce în text dovedeşte că avea cartea în faţă. De asemenea, faptul că elimină singurul paragraf al
recenziei care aducea uşoare critici poate fi interpretat ca o dezaprobare a lor. De altfel, şi cenzura a
intervenit în câteva locuri pentru a suprima formulele prea revoluţionare ale recenzentului elveţian104.
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(în două tomuri, 1876–1877). V. articolul nostru Operele incomplete ale Dorei d’Istria. Istoria unei
ediţii la 1870, în „Caiete critice”, Bucureşti, 2008, nr. 10–11, p. 51–56.
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de la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj a aparţinut mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu.
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de unde ulterior au fost preluate de Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj.
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[George Bariţiu], Dora d’Istria, în „Calendariu pentru poporulu romanu”, Brasiovu, XIV,
1865, p. 11–22 (12).
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Literaturâ. La vie monastique dans l’Église orientale par Mme la comtesse Dora D’Istria, 1
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universelle de Genève”, 1855, loc. cit.).
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De pildă, ideea că monahismul este un puternic obstacol în calea progresului raţiunii,
dreptăţii şi fraternităţii. Cele trei cuvinte, împreună cu libertatea, sunt, de altfel, eliminate şi din alte
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Peste două săptămâni va reveni asupra cărţii C.A. Rosetti, în cea de-a doua corespondenţă pe
care o trimite de la Paris ziarului ieşean 105 . Şi el leagă apariţia cărţii de chestiunea mănăstirilor
închinate. Rosetti, ca şi Kogălniceanu de altfel, nu cunoştea identitatea autoarei, nefiind nici măcar
sigur că este vorba de o româncă. Ea va fi descoperită de emigraţia din Paris abia peste o lună, după
cum o arată corespondenţa Goleştilor. De această dată, cenzura moldavă a fost nevoită să intervină
mai energic pentru a „cuminţi” textul viitorului politician roşu, umplând astfel trei rânduri cu punctepuncte, urmate şi ele de un dublu „etc.” Singurele observaţii cruţate sunt cele care ilustrează opinia
autoarei despre patriotism.
Vor trebui să treacă cinci ani pentru ca, la Bucureşti de această dată – în „Revista română” a
lui Odobescu –, să apară o veritabilă recenzie a cărţii (în prima sa ediţie). Un erudit publicist, Radu
Ionescu, considerat întâiul critic literar din cultura română, consacră trei studii primelor cărţi ale
Dorei d’Istria. Cel dintâi, dedicat Elveţiei germane, insistă şi el asupra patriotismului autoarei, strâns
legat de credinţa ei în libertate şi democraţie106. Această calitate îl face pe tânărul critic să-i acorde
prioritate în raport cu La vie monastique dans l’Église orientale. Dar şi în aceasta din urmă, paginile
despre România i se par impregnate de acelaşi cald patriotism, motiv pentru care trece cu vederea
criticile tăioase aduse mănăstirilor autohtone.
El însuşi interesat de literaturile asiatice107, Radu Ionescu consemnează lecturile autoarei din
indianiştii englezi, germani şi francezi, pe baza cărora aceasta descrie naşterea monahismului în India
şi difuzarea sa până în Orientul creştin. Ideile Dorei d’Istria despre eremitismul brahmanic şi buddhist
sunt sintetizate cu fidelitate, dar ipoteza influenţei sale asupra creştinismului este de-abia sugerată108.
Fără îndoială, pentru a nu irita sensibilităţi locale.
Mult mai târziu, aniversându-i semicentenarul printr-o conferinţă ţinută la Sibiu, George
Bariţiu – care o întâlnise pe tânăra Elena în octombrie 1845, la Viena, în mijlocul familiei sale – face
următoarea interesantă observaţie: „Dânsa cunoştea viaţa monastică din lunga esperienţă făcută pe
acest teren de cătră mai mulţi membri ai familiei Ghica în calitatea lor ca bărbaţi de stat, iar acea
esperienţă nu era nicidecum favorabilă monachismului. De aceea şi Dora d’Istria […] emise în acea
carte cutezătoarea sentinţă că: monachismul este pedeca principală a civilisaţiunei în Europa orientală
şi meridională.”109
Paginile asupra originii indiene a monahismului creştin au atras mai multă atenţie în
străinătate. Referindu-se la cartea ei ca la o „remarcabilă operă”, „Revue de Paris” sublinia ideea
propoziţii. Din afirmaţia că autoarea condamnă prejudecăţile religioase şi erorile politice ale clasei
aristocratice, ultima expresie a fost cenzurată, ceea ce arată că, dacă religia putea fi criticată, politica
era încă sfântă la 1856. Kogălniceanu însuşi interiorizase cenzura: el traduce „clasele suferinde” prin
formula mai neutră „omenirea pătimitoare”.
105
C…, Corespondintiâ particularâ a Stelei Dunârei, Paris 9 ianuari, în „Stéoa Dunâriĭ”, II,
12 ianuari 1856, nr. 4, p. 15–16. Identitatea autorului e confirmată de jurnalul lui C.A. Rosetti. V.
însemnarea din 2 ianuarie 1855, în Note intime (1844–1859), ed. Vintilă C.A. Rosetti, vol. II 1848–
1859, Bucureşti, 1902.
106
Radu Ionescu, D-na Dora d’Istria, I. Helveţia germană, în „Revista română”, I, august
1861, p. 427–448.
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În lunile anterioare publicase traducerea unei legende indiene şi un studiu asupra teatrului
persan, în jurnalul bucureştean „Independinţa” [=„Dâmboviţa”], redactat de Dimitrie Bolintineanu,
nr. 9–15 şi 40–48.
108
Radu Ionescu, D-na Dora d’Istria, II. Viéţa monastică în bisserica Orientalĕ, în „Revista
română”, I, decembrie 1861, p. 783–806. V. textul reprodus în Anexa II.
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[George Bariţiu], Dora d’Istria, în „Transilvania”, Brasiovu, XI, 1 martiu 1878, nr. 5, p. 49–
51 (50); în continuare, în numerele 6–9, e reprodus articolul lui Radu Ionescu, D-na Dora d’Istria, III.
Femeile în Oriente, în „Revista română”, II, aprilie 1862, p. 17–44.
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autoarei că monahismul este „une importation de l’Inde”, a cărei caracteristică este imobilitatea în
contemplaţie, moartea în viaţă110. Recenzia pe care „Bibliothèque universelle de Genève” o dedică
celei de-a doua ediţii a cărţii consideră „excelente” ideile ei asupra raportului dintre principiul
monastic şi dogmele creştinismului. Una dintre acestea este foarte fina analiză a inferiorităţii ascetice
a creştinismului în raport cu practicile hinduse111. În prefaţa traducerii germane a cărţii La Suisse
allemande, Heinrich Kurz susţine argumentul Dorei d’Istria că reprezentarea monahismului ca
instituţie creştină se datorează unei interpretări forţate a Noului Testament, veritabilele sale origini
aflându-se în brahmanism şi, mai ales, în buddhism, după cum o dovedise opera lui Eugène
Burnouf112. Şi Carlo Cattaneo, care dedicase Indiei un amplu studiu, apreciază că Introducerea cărţii
se situează la nivelul celor mai recente cercetări asupra brahmanismului şi buddhismului semnate de
Rémusat, Burnouf şi de alţi autori113.
Preocuparea ei pasionată pentru fenomenul religios a făcut ca prima impresie a criticii să fie cea
despre un autor mistic. Celebrul lexicograf Joseph Marie Quérard considera La vie monastique şi La Suisse
allemande două opere mistice114. Şi Dictionnaire universel des contemporains al lui Gustave Vapereau,
referindu-se la prima dintre ele, aprecia că autoarea înclină intenţionat spre misticism115. Exemplele pot fi
multiplicate cu uşurinţă. De pildă, revista londoneză „The News of the Churches and Journal of
Missions”, recenzând foarte elogios La Suisse allemande, afirma că autoarea „has herself drank
deeply at the fountain-head of holy Scripture, and has a true sense of what genuine Christianity is.”116
Nu aceasta a fost însă impresia ultramontaniştilor şi, în general, a mediilor catolice
conservatoare. La Lugano, unde s-a stabilit după publicarea primei cărţi (noiembrie 1855 – august
1856), a devenit ţinta unor acerbe maşinaţii iezuite, din cauza cărora a trebuit să se mute la Aarau.
Prinţesa democrată a fost atacată în mod constant de ziarul „Il credente cattolico”, organul partidei
ultramontane. Acesta chiar chema cetăţenii cantonului Ticino să organizeze proteste împotriva celei
care, prin criticile-i anti-catolice, încălca, în opinia lui, legile ospitalităţii117. În apărarea ei au sărit
110

„Revue de Paris”, 30, février–mars 1856, p. 157.
„Bibliothèque universelle de Genève”, LXIII, t. III, octobre 1858, nr. 10, p. 291–294 (293).
112
„Man ist nur mit Hülfe gezwungener Auslegungen des neutestamentlichen Textes dazu
gelangt, das Mönchswesen als eine christliche Einrichtung darzustellen, während sein wahrer
Ursprung in dem Brahmanismus und vorzüglich in dem Buddhaismus zu suchen ist. Eugen Burnouf
hat in seiner bewunderungswürdigen Einleitung in die Geschichte des indischen Buddhaismus auf das
Überzeugendste nachgewiesen, dass Sakia-Muni, gewöhnlich Buddha genannt, viele Jahrhunderte vor
Antonius und Pachomius den Hindu-Klöstern eine mächtige Einrichtung gegeben hatte, indem er
ihnen Grundlagen gab, die denen durchaus ähnlich sind, welche sich später bei den christlichen
Klöstern in Morgen- wie im Abendlande vorfinden.” Biographische und literarische Notiz über die
Verfasserin der Deutschen Schweiz, în Dora d’Istria, Die deutsche Schweiz und die Besteigung des
Mönchs, vol. I, Zürich, 1858, p. I–XXVIII (XVI).
113
Carlo Cattaneo, op. cit., p. 676; Sull’imperio indo-britannico, în „Rivista europea. Giornale di
scienze morali, letteratura ed arti”, Milano, marzo–aprile 1845, p. 320–362; republicat cu titlul Dell’India
antica e moderna, în vol. Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo, vol. II, Milano, 1846, p. 129–176.
114
Joseph Marie Quérard, Nouvelles littéraires et bibliographiques, în „Le Quérard. Archives
d’histoire littéraire, de biographie et de bibliographie françaises”, Paris, II, 1856, p. 527–532 (531).
115
Dictionnaire universel des contemporains, contenant toutes les personnes notables de la
France et de pays étrangers […], ed. G. Vapereau, Paris, 1858, p. 548–549. Autorul biografiilor
româneşti din acest dicţionar a fost Abdolonyme Ubicini; Olimpiu Boitoş, Biografiile româneşti ale
lui Ubicini, Cluj, 1932.
116
Numărul din 1 mai 1858; fragment reprodus în selecţia de presă publicată pe coperţile celor
două volume din Les femmes en Orient (aici vol. II, cop. 3).
117
Un astfel de articol a fost reprodus şi încadrat critic în „Il diritto”, 16 luglio 1856.
111
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ziarele locale de stânga precum „Democrazia” şi „Il Popolo”, dar prinţesa a continuat să se teamă de o
răsculare a ţăranilor instigaţi de preoţi. Că războiul „neruşinat şi infam” al partidei catolice din
Lugano nu era doar verbal o dovedeşte îngrijorarea unui fost preot, ca Giorgio Asproni, că ar putea fi
otrăvită. În 1858 această receptare politică a primei sale cărţi făcuse deja istorie: Heinrich Kurz îi
consacră o întreagă secţiune a notei biografice din Die deutsche Schweiz 118.
Pe de altă parte, ideile ei religioase au fost întâmpinate cu un alt gen de critici în tabăra
democraţilor francezi, unde a fost acuzată că ar vrea să convertească Occidentul la „superstiţiile
orientale”. Aceste atacuri publicistice sunt percepute, cu amărăciune, ca tot atâtea ameninţări la
persoana ei, astfel încât Dora d’Istria îi comunică lui Edgar Quinet că se gândeşte să se mute în
America119. Deşi Veytaux pare să-i fi asigurat necesara pace, atacurile catolice au urmărit-o totuşi de
la distanţă. A deranjat-o mai ales, din Germania, vocea celebrului Wolfgang Menzel, care afirmase că
„Sibila valahă” s-a înţeles cu Christian Bunsen pentru a distruge toate bunele tradiţii politice,
religioase şi sociale. Printre altele, acesta o acuză că scrierile ei urmăresc să-i îndepărteze pe ortodocşi
de biserica catolică, singura care – după părerea lui – i-ar putea „civiliza”. La Praga, un dr. Nay a
publicat într-o revistă catolică un articol atât de violent, încât, alarmat, împăratul Franz Josef a interzis
prin decret intrarea cărţilor Dorei d’Istria în Imperiu120. Dar nu peste tot reacţia catolică a fost atât de
violentă. În Franţa, de pildă, „L’Observateur catholique” se mulţumeşte cu o notă ironică la adresa
superiorităţii bisericii ortodoxe susţinută de autoare121.
Nici publiciştii de inspiraţie mazziniană, precum redactorul revistei „La libre recherche” din
Bruxelles, nu agreau luptele greco-romane. Pascal Duprat observă că „les vieilles hostilités de
l’Église orientale contre l’Église latine se sont peut-être mises de la partie pour charger un peu les
couleurs”122. Şi, pe un ton de fină ironie: „Non contente d’attaquer la papauté sur son terrain, madame
Dora d’Istria lui fait une rude guerre en Orient; et, dans une revue d’Athènes, le Spectateur, elle
démasque les artifices de sa propagande astucieuse avec un talent qui a plus d’une fois excité
l’enthousiasme des journaux grecs.”123
Recenzând în mod repetat şi pozitiv La Suisse allemande, Duprat îşi declară însă dezacordul
cu ideea autoarei că protestantismul s-ar împăca mai bine cu democraţia decât catolicismul. În
privinţa criticii monahismului, el ţine de asemenea să introducă o nuanţă: „nu” mănăstirilor, însă „da”
societăţilor religioase124.
118
Biographische und literarische Notiz über die Verfasserin der Deutschen Schweiz, op. cit.,
p. XV–XXI. Probabil pentru a evita repercusiuni politice, Heinrich Kurz – care se exilase din
Germania din cauza persecuţiilor la care fusese supus pentru protestantismul şi liberalismul său –
evită să semneze traducerea. Nici Dora d’Istria nu va revela biografilor ei identitatea traducătorului
decât după moartea acestuia, în 1873. Pe el îl considerăm a fi şi autorul broşurii semnate S.K.G., în
virtutea similitudinii de conţinut cu Notiz şi a locului tipăririi ei.
119
V. scrisorile din 5 iunie 1857 şi 14 februarie 1858, citate de Ion Breazu, op. cit., p. 68, 69.
120
V. scrisorile din 12 august şi 4 octombrie 1858, ibidem, p. 71. În articolul Venezia nel 1867
(II), în „Rivista europea”, Firenze, I, vol. II, marzo 1870, fasc. 1, p. 83n (în broşură, p. 14n), ea afirmă
că opera a fost pusă la index de guvernul austriac din cauza afirmaţiei sale că politica de concordat cu
Vaticanul va duce la ruina monarhiei habsburgice.
121
Gueion, Chronique religieuse, în „L’Observateur catholique”, Paris, III, t. 6, mars–octobre
1858, p. 125–140 (133–135).
122
[Pascal Duprat], La Suisse allemande par Mme Dora d’Istria, 2 vol. in–12, în „La libre
recherche”, I, t. 4, octobre 1856, nr. 1, p. 132–136 (132).
123
[Idem], Die deutsche Schweiz und die Besteigung des Mönchs von der Grafin Dora d’Istria,
ibidem, II, t. 6, avril 1857, nr. 1, p. 150–152 (152).
124
[Idem], La Suisse allemande par Mme Dora d’Istria, 4 vol. in–12, ibidem, II, t. 5, fevrier
1857, nr. 2, p. 291–295 (292, 293).
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Heinrich Kurz remarca predilecţia nedisimulată a autoarei pentru ortodoxie şi protestantism: cea
dintâi în calitate de pavăză a naţiunilor din Europa Orientală, cel de-al doilea pentru că a făcut să triumfe
în Europa Occidentală liberul examen şi ştiinţa, continuând astfel opera lui Photios, Mihail Kerularios şi
a lui Jan Hus. Preoţii ortodocşi care au rezistat papalităţii şi cei care i-au smuls jumătate din Occident au
apărat aceeaşi cauză, cea a Evangheliei şi a progresului125. Carlo Cattaneo scria că, prin suprimarea
mănăstirilor ortodoxe, Dora d’Istria ar vrea să apropie biserica greacă de cele reformate 126 . Hume
Greenfield, traducătorul englez al cărţii La Suisse allemande, observă şi el intenţia Dorei d’Istria de a
ralia toate denominaţiile creştine împotriva duşmanului comun: papalitatea127.
Cărţile Dorei d’Istria s-au bucurat de atenţia lui Émile Deschanel, important scriitor francez şi om
politic republican. Recenziile sale vor apărea în „L’Indépendance belge” din Bruxelles, unde fusese
exilat de Napoleon III, în 1851, pentru controversata sa carte Catholicisme et socialisme (1850). Întors în
Franţa după amnistia din 1859 – unde devine profesor la Collège de France şi senator inamovibil –, va
dedica un amplu articol în „Journal des débats” primelor trei cărţi ale scriitoarei române, materialul
reluând, cu unele diferenţe, şi textul recenziilor anterioare 128 . Deja în „L’Indépendance belge”,
Deschanel considera La vie monastique dans l’Église orientale ca opera cea mai amplă care s-a scris
asupra mănăstirilor orientale. În noul articol din 1860 aprecierile asupra ei sunt extrem de pozitive129.
Dar, în recenzia Elveţiei germane – tradusă imediat în presa bucureşteană –, el găseşte că Dora d’Istria e
prea parţială cu propria-i biserică şi i se pare că scopul autoarei este de a arăta superioritatea ortodoxiei
faţă de creştinismul apusean: „Ne mirăm cum acest spirit foarte înalt, foarte generos, foarte liberal, care
ar fi demn şi capabil de a urma până în capăt deducţiunile principielor sale, se opreşte-n calea sa şi [nu]
trage dintr-însele toate consecinţele ce coprind. A ataca o biserică în folosul celeilalte, iată întreprinderea
sa; după ideea noastră, aceasta nu e destul. Dacă această programă restrânsă se poate primi de cătră nişte
spirite ordinarie, ce nu au nici destulă putere nici destulă întindere pentru a se redica deasupra diverselor
secte religioase cari, după frumoasa espresiune a unui filosof «sunt numai nişte eresie ale religiunei
naturale», noi din parte-ne mărturisim în credinţă că nu suntem aşia de dispuşi a ne mulţumi cu aşia
puţin lucru din partea unui spirit atât de ilustru ca al doamnei Dora d’Istria, care dă altfel nişte probe atât
de strălucite de tăria şi înălţimea spiritului său.”130
125

S.K.G. [=Heinrich Kurz], Dora d’Istria, op. cit., p. 38–39.
Carlo Cattaneo, op. cit., p. 676.
127
H.G., Translator’s Preface, în Dora d’Istria, Switzerland the Pioneer of the Reformation,
vol. I, p. VII–XIII (XIII).
128
Deschanel îi va atrage atenţia şi lui Michelet asupra operelor Dorei d’Istria. Jules Michelet,
Correspondance générale, vol. IX (1859–1861), ed. Louis Le Guillou, Paris, 1999, p. 317 (nr. 8274).
129
„On trouve dans ce livre de brillantes descriptions et de poétiques légendes mêlées à de
solides considérations historiques et philosophiques; une chaleureuse raison, une éloquence des
choses et non des mots; ça et là, pour assaisonnement, une page railleuse de forme, mais sérieuse
encore au fond.” Émile Deschanel, Les livres de madame Dora d’Istria, în „Journal des débats”,
5 janvier 1860; republicat în Idem, Causeries de quinzaine, Paris, 1861, p. 37–53 (40).
130
Émile Deschanel, în „L’Indépendance belge”, 11 avril 1857; traducere românească în
Varietate litterariă, în „Secolulŭ”, Bucureşti, I, 15 aprilie 1857, nr. 28, p. 1–3; 18 aprilie 1857, nr. 29,
p. 1–2, datorată probabil editorului ziarului Grigore R. Busuioceanu. Textul francez: „Nous nous
étonnons que cet esprit très-elevé, très-généreux, très-libéral, digne et capable de suivre jusqu’au bout
les déductions des principes instinctifs qui le guident dans une voie philosophique, s’arrête ainsi à michemin. Attaquer telle Église au profit de telle autre, voilà, dans ce livre, toute son entreprise,
insuffisante à notre avis. Si l’on peut accepter ce programme restreint de la part d’esprits ordinaires
n’ayant ni assez de puissance ni assez d’étendue pour s’élever au-dessus des diverses sectes
religieuses qui, selon l’expression d’un philosophe «ne sont toutes que des hérésies de la religion
naturelle», nous avouons être moins disposé à nous contenter de si peu de la part d’un esprit aussi
126
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Criticul francez vede cauza acestei atitudini în faptul că, dotată fiind cu un spirit filosofic,
autoarea a urmat o educaţie prea teologică în anumite privinţe. Cartea ar fi câştigat dacă ar fi fost mai
puţin teologică şi mai desăvârşit filosofică. „Réhabilitez l’Orient, c’est bien; et ressuscitez-le, si vous
pouvez, c’est mieux. Pour ce qui est de battre en brèche l’Église romaine uniquement dans le dessein
d’exalter d’autant l’Église grecque, nous ne pouvons nous empêcher de trouver que cette querelle
entre les deux orthodoxies est de peu d’intérêt, du moins aux yeux de la critique impartiale et de la
philosophie – même religieuse.”131
Dar poziţia lui Deschanel faţă de anti-catolicismul Dorei d’Istria a fost considerată prea moderată,
fapt pentru care nici nu a fost iertat de vajnicii apărători ai religiei. Reacţia va apărea când, la sfârşitul
anului, criticul francez a decis să-şi strângă în volum cronicile din „Journal des débats”. Un binecunoscut autor catolic, abatele Ulysse Maynard, îl recenzează în „Bibliographie catholique”, „revistă
critică” destinată clericilor, părinţilor, directorilor de pensioane şi bibliotecilor parohiale, pe care Dora
d’Istria o numise „un recueil étrange et curieux” 132 . Acesta consideră că volumele discutate de
Deschanel sunt născute moarte, iar cronicile sale nu meritau nici ele să le supravieţuiască. Exemple sunt
Victor Hugo şi Dora d’Istria. Judecăţile lui asupra cărţilor celei din urmă nu sunt pentru părintele înfuriat
decât nişte „stupizenii”. „Que lui importent encore les livres de ce bas-bleu aristocratique caché sous le
pseudonyme de Dora d’Istria, de cette lune de George Sand qui s’est toujours effacée au grand jour de la
France, et ne brille que dans le ciel gris de la Belgique, de la Suisse ou du Piémont? Mais Mme Dora
d’Istria a fait un livre contre les couvents, ces retraites où «l’égoïsme, la fainéantise, l’ignorance,
l’orgueil, l’avarice et la débauche remplissent les heures» (p. 39); elle a raillé agréablement, la charmante
femme, saint Antoine et saint Dominique, saint François d’Assise et saint Ignace (p. 40): inde, non pas
irae, mais les éloges de M. Deschanel. Elle exalte à chaque instant l’Église orientale, l’Église grecque,
son Église, qu’elle met bien au-dessus de l’Église catholique: à merveille! Mais comment «un esprit si
élevé, si généreux, si libéral» s’arrête-t-il ainsi à mi-chemin? Comment ne passe-t-il pas par-dessus
toutes les «sectes religieuses» pour ne plus voir que la philosophie et l’humanité (pp. 41, 42)? Alors
M. Deschanel n’aurait plus pour elle seulement des éloges, il aurait de l’enthousiasme, du délire, un
culte: elle lui remplacerait tous les dieux et toutes les religions, dont il ne veut plus.”133
Fără să fi citit cărţile Dorei d’Istria, Maynard confundă La vie monastique cu La Suisse
allemande şi crede că criticile prea liberale ale lui Deschanel se referă la cea dintâi. Ironia este că
aceea era de fapt foarte critică faţă de biserica ortodoxă (pe care, e drept, autoarea o consideră
superioară celei catolice).
Numeroşi recenzenţi au remarcat că, deşi aparţine bisericii orientale, Dora d’Istria scrie ca un
protestant134. Faptul că este „aproape protestantă” în vederile ei religioase a fost observat şi la apariţia
următoarelor ei cărţi, de pildă, recenzia la Les femmes en Orient din prestigioasa revistă londoneză
„Athenaeum”, reflectată şi de „American Theological Review” din New York135.
éminent que celui de madame Dora d’Istria, qui donne d’ailleurs des preuves si brillantes de sa
vigueur et de son élévation.” Textul a fost reluat în Émile Deschanel, Les livres de madame Dora
d’Istria, p. 41–42.
131
Ibidem, p. 53.
132
L’idée religieuse, p. 245n.
133
U. Maynard, Causeries de quinzane, par M. Émile Deschanel, în „Bibliographie catholique”,
Paris, XXX, juillet-decembre 1863, p. 445–446 (446).
134
[E.G. Gersdorf], Die deutsche Schweiz und die Besteigung des Mönchs von der Gräfin
Dora d’Istria, în „Leipziger Repertorium der deutschen und ausländischen Literatur”, Leipzig, VII,
t. 1, 1859, p. 93–94 (94).
135
George Bullen, Women in the East, în „Athenaeum”, 3 August 1861, nr. 1762, p. 147–149;
Henry B. Smith, Theological and Literary Intelligence, în „American Theological Review”, IV,
January 1862, p. 165.
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Un alt apologet al catolicismului, Thomas William M. Marshal, fost pastor anglican, devenit
inspector al şcolilor catolice din Anglia, sublinia influenţa protestantă asupra acestei distinse
„grecoaice”, care, crede el, a avut neşansa ca, după moartea părinţilor, să fie educată de un pastor.
Rezultatele unei asemenea educaţii ar fi un scepticism rece şi arogant împreună cu o ură feroce
împotriva bisericii catolice. „An accomplished Greek lady, of rare intelligence and attainments, the
eloquent advocate of her race and nation, had the misfortune to lose her parents, and was brought up
by a Protestant pastor. The result of his instruction, if we may judge by her own writings, has been to
substitute for faith a cold and arrogant scepticism, to engender a fierce hatred of the Catholic religion,
which this lady calls ‘Christian Mahometanism’, and to give her courage to assert that divorce, which
has become a kind of national institution in Greek and Protestant lands, is not an evil, but an engine of
morality! (Les femmes en Orient, par Mme la Csse Dora d’Istria, 1860, pp. 71, 84) There is a good
deal more of the same kind in the writings of this distinguished lady, which it would be both painful
and unprofitable to notice, but which may at least confirm our conviction that Greece did well in
crying ‘anathema’ to Protestant missionaries.”136
Chiar şi unii dintre recenzenţii protestanţi exprimă reţinere faţă de înaltul loc pe care îl acordă
bisericii ortodoxe între cultele creştine. Observând că democratismul ei pasionat o face să atribuie
adevărurilor evanghelice conotaţii politice, cronicarul de la „Eclectic Review” din Londra consideră
nu doar o eroare, ci şi un pericol reprezentarea Evangheliei ca un crez politico-religios. Confundând
liberalismul şi creştinismul, Dora d’Istria nu a pus în evidenţă în mod satisfăcător caracterul distinct
spiritual şi religios al Bibliei137.
Pastorul unitarian Charles H. Brigham, filolog şi orientalist care va deveni profesor la
Universitatea din Michigan, observă că atât părtinirea pentru biserica ortodoxă, cât şi tratamentul dur
pe care îl aplică celei catolice sunt nemeritate. „It is remarkable that a writer who can appreciate so
fully the patriotism of the Swiss people, and see so clearly how this people represents the democratic
idea, should fail to acknowledge the fact that it is precisely in the Catholic Cantons that patriotism is
the most vivid, and democracy the purest.”138
Un alt autor protestant o acuză chiar de intoleranţă139. Iar termenul nu ne miră când citim astfel
de fraze ieşite de sub peniţa ei: „Je serais tentée de nier jusqu’à la parole même de Christ, si je ne
rencontrais nulle part les vrais disciples de l’Evangile.”140
În 1866, la încheierea primului şi celui mai prolific deceniu din cariera ei de scriitoare,
Herman J. Warner – publicist unitarian, care lua parte la dezbaterea protestanţilor americani în jurul
buddhismului141 – considera La vie monastique împreună cu Les femmes en Orient drept operele cele
136
T.W.M. Marshal, Christian Missions: Their Agents, Their Method, and Their Results, vol. II,
London-Brussels, 1862, p. 457; 2nd ed., vol. II, London, 1863, p. 14–15. Ulterior a publicat un volum
despre Catholic Missions in Southern India (1865). Biografia pe care i-o atribuie este cea a
personajului-narator din Les femmes en Orient, pe care nu puţini l-au identificat cu autoarea.
137
Switzerland, the Pioneer of the Reformation, or, La Suisse allemande par Madame la
Comtesse Dora d’Istria, în „The Eclectic Review”, n.s., IV, July–December 1858, p. 370–372 (371).
138
[C.H. Brigham], La Suisse allemande et l’ascension du Moench, în „The North American
Review”, Boston, LXXXVIII, April 1859, nr. 2, p. 476–502 (481).
139
P.S., Life and Times of Zwingli, în „The Journal of Sacred Literature and Biblical Record”,
London, VII, 1858, p. 305–346 (308). Dacă acuza s-ar putea justifica, nu e totuşi cazul paginilor
dedicate lui Ulrich Zwingli.
140
La Suisse allemande, vol. I, p. 3.
141
Cunoscut în special pentru un articol recent care nega buddhismului atât calitatea de religie,
cât şi pe cea de filosofie; The Last Phase of Atheism, în „The Christian Examiner”, Boston, 78, July
1865, p. 78–80. Thomas A. Tweed, „The Seeming Anomaly of Buddhist Negation”. American
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mai notorii ale Dorei d’Istria142. Primele trei cărţi ale sale au fost analizate şi în monografia pe care i-a
consacrat-o, în septembrie 1863, scriitorul Armand Pommier, într-o serie de Profils contemporains în
care aveau să urmeze contesa Agénor de Gasparin, contesa d’Agoult (Daniel Stern), Alexander von
Humboldt şi Charles Dollfus143. Această carte merită mai multă atenţie şi în virtutea receptării de care
s-a bucurat în România, graţie traducerii tipărite aproape imediat de C.A. Rosetti144.
Pommier aprecia La vie monastique (a doua ediţie) ca fiind superioară în stil şi manieră
celorlalte două cărţi, dar crede totuşi că La Suisse allemande exprimă cel mai bine spiritul şi
aspiraţiile autoarei145. Scriitorul francez nu e de acord cu teoria determinismului climateric, ci crede
dimpotrivă că ethosul unui popor e dat de legile sale civile şi religioase, de constituţia sa politică şi
socială146. Dora d’Istria i-ar fi putut obiecta foarte uşor: dar cum se ajunge la aceste legi şi la această
constituţie? Nu era nevoie să o facă, pentru că, aşa cum am văzut, ea însăşi revenise, încă din 1857,
asupra supremaţiei factorului climatic.
Inventariind măsurile luate de guvernele ţărilor ortodoxe pentru reformarea mănăstirilor,
Pommier afirmă că opera atât de sănătoasă şi de filosofică a Dorei d’Istria a exercitat în mod sigur o
influenţă asupra lor 147. Numai în Principatele Unite mănăstirile au rămas încă neatinse. Guvernul
prinţului Cuza, în loc să se gândească la suprimarea sau reducerea lor, se ocupă să transfere
mănăstirile închinate din mâinile călugărilor străini în cele ale confraţilor lor români. Dar scopurile
acestora din urmă nu sunt patriotice, ci pur şi simplu materiale. Nu e deloc exclus ca poziţia lui
Pommier să se datoreze Dorei d’Istria (deşi nu se cunoaşte corespondenţa lor), care a criticat şi în alte
rânduri modul în care Cuza a înfăptuit reformele 148 . Totuşi, chiar anul 1863 va vedea legea
secularizării bunurilor mănăstirilor închinate, dorită de domnitor. Pe de altă parte, s-a spus – deşi nu
ştim cu ce temei – că La vie monastique ar fi constituit un puternic sprijin pentru Cuza în contra
agitaţiilor pe care le făceau în străinătate călugării greci149.
Encounters with Buddhist Distinctiveness, 1858–1877, în „The Harvard Theological Review”, 83,
January 1990, nr. 1, p. 65–92 (71, 78, 79, 82); Idem, The American Encounter with Buddhism, 1844–
1912. Victorian Culture & the Limits of Dissent, Chapel Hill, 2000, p. 14 etc.
142
H.J. Warner, History and Politics, p. 141.
143
Armand Pommier, Mme la Comtesse Dora d’Istria, Paris, 1863, p. 21. O altă ediţie, identică,
a apărut în acelaşi an: La Comtesse Dora d’Istria. Sa vie et ses oeuvres sur la Russie et sur l’Orient,
Bruxelles, 1863. Elena Ghica scrisese câteva rânduri amicale despre romanul său La Dame au manteau
rouge în Excursions en Roumélie et en Morée, care apăruse în acelaşi an (vol. II, p. 609). În Des femmes
par une femme (ed. 2, 1869, vol. I, p. 98), va cita monografia lui asupra contesei Agénor de Gasparin.
144
Armand Pommier, Profile contimpurane. Dómna Contessa Dora d’Istria, Bucureşti, 1864
(traducerea se datorează, se pare, lui George Missail). Cartea a circulat şi dincolo de Carpaţi. Exemplarul
de la Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj a aparţinut lui Timotei Cipariu, iar după moartea lui a
intrat în Biblioteca Centrală Arhidiecezană din Blaj. Exemplarul de la Biblioteca Naţională din Bucureşti
a aparţinut – conform ştampilei – Societăţii de Lectură a Teologilor din Blasiu.
145
Armand Pommier, Mme la Comtesse Dora d’Istria, p. 21.
146
Ibidem, p. 71.
147
„Il est certain que l’oeuvre si saine et si philosophique de madame la comtesse Dora d’Istria, la Vie
monastique dans l’Église orientale, n’a pas été sans influence sur ces heureuses transformations.” Ibidem, p. 39.
148
V. de pildă Littérature roumaine. M. George Sincaï et les historiens, în „Rivista orientale”,
I, 1 dicembre 1867, fasc. 10, p. 962–988; traducere românească, George Sincai şi istoricii, în
vol. Operile Dómnei Dora d’Istria, vol. I, p. 237–260 (253–254). O critică mult mai aspră, într-o
scrisoare către T. Massarani din 16 august 1875, în Tullo Massarani, Una nobile vita: Carteggio
inedito, ed. R. Barbiera, vol. I (1851–1885), Firenze, 1909, p. 213–217 (215).
149
A. Vasculescu, Dora d’Istria, Bucureşti, [1941], p. 21.
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În fine, Armand Pommier observă că, deşi atât de apropiate, popoarele Europei Orientale sunt
foarte puţin cunoscute în Apus. „Ne semble-t-il pas que la Chine et le Japon nous soient moins
étrangers que l’Orient?”150 Totuşi, acest „Orient” apropiat de Europa e văzut ca fiind în egală măsură
vecinul Asiei. În trei generaţii, familia Dorei d’Istria a făcut culturalmente un drum transcontinental
complet. Bunicul ei era încă un patriarh asiatic. Banul Mihalache Ghica s-a îmbibat de ideile
Occidentului, fără însă a le înţelege întotdeauna şi fără a renunţa la o parte din prejudecăţi. Dora
d’Istria, în schimb, nu doar s-a debarasat de orice „eroare asiatică”, dar doreşte ca Orientul să adopte
cu totul ideile revoluţiei de la 1789151. Ea rămâne totuşi o personalitate intermediară între Răsărit şi
Apus, care a jucat şi va juca în continuare un rol esenţial în apropierea celor două Europe.
Recenzându-l pe Pommier, H.J. Warner accentuează acest lucru: scrisul domniţei valahe trădează,
alături de energia latină, „redundanţa unei minţi orientale”152.
Rolul – chiar misiunea – ei de intermediar între Orient şi Occident va fi un topos recurent în
textele care îi vor fi dedicate în tot mai mare număr. Dintre cei care îl propagă merită menţionaţi în
special doi profesori ai Istituto di Studi Superiori din Florenţa, prieteni apropiaţi ai prinţesei:
indianistul Angelo de Gubernatis şi antropologul Paolo Mantegazza. Dacă prima parte a carierei sale
literare şi savante (1855–1869) e consacrată în special Europei răsăritene şi difuzării ideilor
civilizaţiei occidentale, în cea de-a doua (1869–1888), interesul ei pentru Orient se va extinde în mod
direct asupra Asiei. Va publica astfel studii asupra călătorilor italieni în Răsărit (Giovanni da Pian del
Carpine, Marco Polo), asupra epopeii indiene (Rāmāyana, Mahābhārata) şi persane (Shah Nameh),
asupra poeziei turcilor orientali, persanilor şi otomanilor etc. În această perioadă, ideile ei despre
filosofiile şi religiile Indiei vor suferi o radicală revizuire, iar atitudinea de superioritate creştină va fi
în mare măsură abandonată. Vechea argumentaţie împotriva rădăcinilor asiatice ale monahismului
nu-şi va mai găsi nici ea locul în reaşezarea ideilor ei despre Asia.
Dar deja, în prima parte a carierei sale, cărţile pe care le consacră Elveţiei şi Greciei sau
chestiunii feminine în Orient şi Occident, de mai mare impact asupra publicului, vor sfârşi prin a lăsa
La vie monastique într-o semi-uitare. Adeseori critica monahismului şi chestiunea originilor sale
asiatice vor fi cunoscute doar din referinţele pe care le face la ele în aceste din urmă opere.
×
În concluzia cărţii sale, Pommier vede, ca un profet, semnele aurorei ivindu-se deasupra ţărilor
elene şi române. El urează celor două naţiuni să se alieze pentru ca, împreună, să poată asigura victoria
„cauzei orientalilor” şi să pregătească fuziunea între Orient şi Occident. Alegerea citatului cu care îşi
ilustrează ideea este extrem de semnificativă; e vorba de poemul Prem Sagar (1805) al poetului hindi
Lallu Lal, în traducerea lui Garcin de Tassy153. Iată-l, aşa cum a ajuns în mâinile cititorilor români:
„Uscha, simţindŭ că betelulŭ nu maĭ aveà nicĭ unŭ gustŭ; că perlele ghiordanului sêŭ îĭ arêtaŭ
prospeciunea lorŭ, că lumina lampelorŭ se stingeà, eşşi din apartamentulŭ eĭ şi vědù că aurora se arată,
că strălucirea stellelorŭ şi a luneĭ lăngedià şi că întunecimea se perdeà în aerŭ; passerile ciripiaŭ din tóte
părţile, şi pe cândŭ crinulŭ de apă, numitŭ Kamodami, se vestejià, Lotus se înveseleà.”154
150

Armand Pommier, Mme la Comtesse Dora d’Istria, p. 97.
Ibidem, p. 98.
152
H.J. Warner, History and Politics, p. 140.
153
Sursa nu e indicată, dar este Garcin de Tassy, Histoire de la littérature hindoui et hindoustani,
vol. II Extraits et analyses, Paris, 1847, p. 76–214 (162). Fragmentul e intitulat chiar Signes de l’aurore.
154
Armand Pommier, Profile contimpurane. Dómna Contessa Dora d’Istria, p. 69. Originalul:
„Uscha s’étant aperçu que le bétel n’avait plus de goût, que les perles de son collier lui faisaient sentir
leur fraîcheur, que la lumière des lampes s’affaiblissait, elle sortit de son appartement et vit que
l’aurore se levait, que l’éclat de la lueur des étoiles et de la lune s’effaçait, et que l’obscurité se
151
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Acest citat ce încheie cartea poartă mai multe semnificaţii, dintre care unele abia puteau fi
bănuite în 1863. Pe de o parte, asocierea cu India trădează paradigma orientalistă în care România era
percepută şi va continua să fie până la sfârşitul secolului155. Pe de alta, ea anticipează pe orientalistul
care se năştea în scriitoarea română şi a cărui sensibilitate va fi hrănită în special de literatura indiană.
Peste numai doi ani, Dora d’Istria îi produce o astfel de impresie unui alt scriitor francez,
Charles Yriarte: „Elle entasse notes sur notes, volumes sur volumes, réfute les idées de Proudhon
comme un économiste consommé, s’inquiète des Théories de la fécondation, lit le Manava-DharmaSastra des Brahmanes de l’Inde, en même temps qu’elle annote la Philosophie positiviste de Comte.
C’est une curieuse encyclopédie. […] Je cherche vainement un coin inexploré, Dora d’Istria a tout lu
et tout annoté […] de longs et brillants travaux, des documents immenses, des fatigues sans fin, des
explorations uniques et des chartes nouvelles retrouvées pour l’histoire du monde.”156
Puţin cam exaltate, liniile acestui tablou vor fi totuşi reluate peste alţi trei ani de un savant
obişnuit cu rigoarea cercetării surselor prime, Bartolomeo Cecchetti, profesor de paleografie şi viitor
director al arhivelor din Veneţia. Iată-le în traducerea lui Cesar Bolliac: „Activitatea sa este
extraordinară. Ea înţelege tot, îşi aduce aminte de toate şi în scrierile sale îşi presentă ideele cu ordine,
cu chibsuire şi cu o înlesnire de mirat. Poate că nu se află ramure în şciinţe pre cari să nu le cunoască
adânc, nici cestiuni asupra cărora să nu poată da o opiniune însemnată. Studiele sale stăruitoare şi
voiagele sale i-au oferit mijloacele întru aceasta.”157
Această „febră de a studia”, unanim remarcată de cei care au cunoscut-o şi care i-a creat
imaginea unei „enciclopedii vii 158 , i se părea lui Richard Cortambert, secretar al Société de
Géographie din Paris, a fi moştenită de la mentorul ei Alexander von Humboldt159. Ea era însă mult
mai veche. Tutorele ei Gregorios Pappadopoulos ne asigura că frageda Elena „se aplica în aşa chip la
tot ce era serios, încât, de exemplu, învăţând istoria, ea ţinea a avea recurs chiar la sorginţi.”160
Urmând această înclinare şi renunţând treptat la prejudecăţile anti-asiatice, cu trecerea anilor
ea va avansa tot mai mult către originile „civilizaţiei ariene”, văzute ca pe propriile-i rădăcini: de la
répandait dans l’air. De tous cotes les oiseaux gazouillaient; et tandis que le lis d’eau, nommé
kamodami, se fanait, le lotus s’épanouissait.” Idem, Mme la Comtesse Dora d’Istria, p. 100.
155
V. studiul nostru Romania qua Oriens. Subiect şi agent în orientalismul francez din secolul XIX,
în vol. Modèle français et expériences de la modernisation. Roumanie, 19e–20e siècles / Modelul francez şi
experienţele modernizării. România, secolele 19–20, ed. Florin Ţurcanu, Bucureşti, 2006, p. 86–173.
156
Charles Yriarte, Mme Dora d’Istria, în „Le Monde illustré”, Paris, 15 juillet 1865, nr. 431,
p. 45; republicat în Idem, Les portraits cosmopolites, Paris, 1870, p. 163–178 (173, 176, 178).
157
Dora d’Istria, în „Trompetta Carpaţilor”, Bucureşti, XI, 26 august/7 septembrie 1873,
nr. 1081, p. 2, col. II-IV (IV). B.C. [=Bartolomeo Cecchetti], Dora d’Istria, Venise, 1868, p. 12: „Son
activité est extraordinaire. Elle comprend tout, se souvient de tout et présente dans ses écrits ses idées
avec ordre, justesse et avec une facilité étonnante. Il n’y a peut-être pas de branches dans les sciences
qu’elle ne connaisse profondément et de questions sur lesquelles elle ne puisse donner une opinion
remarquable. Ses études persévérantes et ses voyages lui en ont offert les moyens.”
158
Opinie consemnată tot de Bartolomeo Cecchetti, Bibliografia della principessa Elena Ghika
(Dora d’Istria), Venezia, 1868, p. 17.
159
La comtesse Dora d’Istria, în Richard Cortambert, Les illustres voyageuses, Paris, 1866,
p. 267–302 (272). Textul său a avut o largă circulaţie graţie unui autor englez care l-a plagiat într-o
carte similară, care, spre deosebire, a avut numeroase ediţii; Countess Dora d’Istria, în William
Henry Davenport Adams, Celebrated Women Travellers of the Nineteenth Century, London, 1882,
p. 17–47 (20); nouă ediţii până în 1906.
160
Αı̉ώv, Athena, 31 august 1860; articol tradus în Câteva apreciari asupra Dómnei Principesa
Elena Ghika de diferiti scriitori, în vol. Operile Dómnei Dora d’Istria, vol. I, p. 359–370 (360). A se vedea
şi articolul său din ’Εθνικ∏ν ‛Hµερολóγιον, Athena, 1867, p. 365–374.
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greci şi romani, de care era legată prin naştere, la pelasgi, cărora voia să le aparţină prin imaginata sa
origine albaneză şi, în cele din urmă, la indieni, cărora a ţinut să le aparţină prin moarte.
Dar, deocamdată, aurora, vestitoare a dimineţii, trezeşte lotusul albastru la o nouă viaţă.
Continuarea acestei istorii în noaptea următoare.

ANEXA I
LES INVENTEURS DE LA VIE MONASTIQUE161
Les couvents égyptiens et abyssins, ajouta M. *** après un moment de silence, forment la
transition entre le monachisme chrétien et l’ascétisme de l’Inde. Les savants ont été très-frappés de la
singulière ressemblance qui existait entre l’empire des Pharaons et les contrées brahmaniques. Le
triomphe du christianisme en Égypte n’a pas fait disparaître toutes ces analogies. Aux bords du
Gange, la vie monastique est si ancienne qu’elle paraît remonter au berceau même de la civilisation
hindoue. Les Sannyâsis et les Vanaprasthas trouvaient dans le code sacré162 l’autorisation de se livrer
à toutes les fantaisies d’un mysticisme exalté. Or, dans un pays où la logique n’a jamais reculé devant
aucune extravagance, ces fantaisies étaient assez caractéristiques. Sortis de la caste brahmanique ou
sacerdotale, la première de toutes, les anachorètes affectaient un tel mépris pour les avantages dont ils
avaient joui, qu’ils dédaignaient souvent de se vêtir et couraient dans les forêts comme de véritables
ourang-outangs … ou comme sainte Marie l’Égyptienne. Le suicide ne les effrayait pas plus que
l’oubli de la décence la plus vulgaire. En effet, si la vie est un état de douleur et de pêché, si le corps
est une prison où l’âme languit captive et misérable, la sagesse ne conseille-t-elle pas de s’en
débarrasser le plus tôt possible? C’est là le sens de ces immolations volontaires que j’ai vues se
consommer sous le char de Djagannatha163, et qui m’ont dégoûté moins que les tortures inouïes que
s’infligent les pénitents hindous, tortures en comparaison desquelles les jeûnes et les mortifications de
saint Serge ne sont que des jeux d’enfant164.
Quoique la vie monastique soit excessivement ancienne dans l’Inde, les ascètes étaient restés
isolés jusqu’à l’apparition du bouddhisme. Sakia-Mouni ne se contenta pas d’organiser les
monastères, il leur imposa toutes les règles qu’on retrouve dans les constitutions monastiques des
Antoine, des Pacôme, des Basile et des François d’Assise 165. Comme tous les fondateurs d’ordre
religieux, il dut ses succès à l’exemple, à l’enseignement et aux miracles. Le Lalita vistara166 nous
raconte les pénitences qui émerveillaient ses contemporains. Aux mortifications, il joignait la
prédication, dont les franciscains, les dominicains et les jésuites ont tiré depuis un si bon parti. Mais
avant Sakia, ce moyen était tellement nouveau, que le monde fut ébranlé des rives de la mer Glaciale
jusqu’à Ceylan, et des montagnes de l’Afghanistan jusqu’aux îles du Japon.
Les historiens de Sakia préfèrent attribuer aux miracles du bouddha ces prodigieux résultats. Il
est vrai que les miracles de l’ascète hindou sont aussi bien attestés que ceux de Benoît, d’Ignace de
161

La vie monastique, ed. II, p. 263–271. Nu am reprodus 7 note fără legătură cu studiile
orientale (n.n.).
162
Manava-dharma-sastra, trad. par Loiseleur-Deslongchamps.
163
Am corectat tacit o evidentă greşeală de tipar: Djannâghatha în Djagannatha, cum apare în
prima ediţie a cărţii, p. 317 (n.n.).
164
Voyez De Valbesen, Les Anglais dans l’Inde.
165
La règle des franciscains est celle qui a le plus d’analogie avec les règlements donnés aux
religieux par Sakia-Mouni.
166
Espèce de Vie de Sakia.
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Loyola et de Marie Alacoque. «Les bouddhas parfaitement accomplis opèrent toujours de grands
prodiges pour le bien des créatures.» Sans doute Sakia est inférieur au jésuite François-Xavier, qui
pouvait être en même temps dans deux endroits! Cependant le thaumaturge de l’Inde n’est pas sans
mérite. Le bouddha «fit apparaître une lumière éclatante comme l’or, qui remplit le monde entier d’une
noble splendeur. Ensuite Bhagavat posa ses deux pieds sur la terre avec intention, et aussitôt eut lieu un
grand tremblement de terre. Ce grand millier des trois mille mondes167, cette grande terre fut ébranlée de
six manières différentes: elle remua et trembla, elle fut agitée et secouée … Or, les Richis firent cette
réflexion: Pourquoi a lieu ce grand tremblement de terre? Cette idée leur vint à l’esprit: Sans doute ceux
qui suivent la même règle religieuse que nous, auront provoqué aujourd’hui le Çramana168 Gâutama à
faire usage de sa puissance surnaturelle. Convaincus de cela … ces Richis se rendirent au lieu où se
trouvait Bhagavat; et quand ils furent arrivés, ayant salué, en les touchant de la tête, les pieds de
Bhagavat, ils se tinrent du côté, et de la place où ils se tenaient debout, ils lui parlèrent ainsi: Puissionsnous, seigneur, sous la discipline de la loi bien renommée, embrasser la vie religieuse et recevoir
l’investiture et le rang de religieux! Puissions-nous, étant devenus mendiants en présence de Bhagavat,
accomplir les devoirs de la vie religieuse! Bhagavat alors leur dit, de sa voix qui a le son de celle de
Brahmâ: Approchez, ô religieux, accomplissez les devoirs de la vie religieuse! Et à peine eut-il prononcé
ces paroles, qu’ils se trouvèrent rasés169, couverts de vêtements religieux, portant à la main le vase qui se
termine en bec d’oiseau, ayant une barbe et une chevelure de sept jours, et avec l’extérieur décent de
religieux qui auraient reçu l’investiture depuis cent ans. Approchez, leur dit encore le Tathâgata; et,
rasés, le corps couvert du vêtement religieux, sentant les vérités porter le calme dans tous leurs sens, ils
se tinrent debout, puis s’assirent avec la permission du bouddha.»170
Ce passage remarquable donne une idée des habitudes et du costume de Bhikchu ou
mendiant171. La tunique dont il est ici question doit être, ainsi que le manteau, formée de lambeaux
ramassés dans les cimetières ou au milieu des ordures, et teints en jaune. Un tapis pour s’asseoir, un
vase pour mendier, composent tout le mobilier d’un habitant des vihâras (monastères). Ces
communautés sont gouvernées par des Sthaviras (anciens ou Πρεσβύτεροι). On n’est admis dans les
vihâras172 qu’après avoir rempli certaines conditions173. Une fois accepté, tout moine est obligé à la
pauvreté, au célibat, à l’obéissance, comme dans nos couvents. Les femmes ne sont pas exclues de la
vie religieuse. Sakia lui-même admit parmi les Bhikchunis sa tante Mahâ Pradjâpati, qui l’avait élevé,
et ses trois femmes174: Gôpâ, Yaçôdharâ et Utpalavarnâ.
Outre les devoirs dont j’ai parlé, les religieux des deux sexes sont obligés de se confesser. Cette
institution, qui s’est introduite dans le christianisme, remonte incontestablement à Sakia175. Elle était tantôt
publique et tantôt auriculaire. La confession donna naissance à la casuistique si déplorablement florissante
dans l’Église romaine, et à la direction dont vous trouverez l’histoire dans Pascal et dans les éloquents
ouvrages de M. Edgar Quinet176.
167

Allusion au système cosmogonique des bouddhistes. Voy. Schmidt, Mémoires de l’Acad.
des sciences de Pétersbourg, II, p. 53.
168
C’est le même mot que Samanéen, nom que les Grecs donnaient aux bouddhistes.
169
Les moines bouddhistes ont la tête et le menton rases comme les dominicains.
170
Prâtihârya sûtra.
171
François d’Assise et Dominique ont aussi fondé des ordres qui se glorifient de porter le
nom de mendiants. Rien de nouveau sous le soleil!
172
Les noms sanscrits primitifs se sont modifiés chez les différents peuples qui ont adopté le
bouddhisme.
173
On trouve ces conditions dans l’analyse que M. Csoma a donnée du Dul-va, dans les Asiat.
Researches, XX, 53.
174
Voy. Asiat. Researches, ibid., p. 308.
175
Voy. Csoma, ibid., p. 73.
176
Le Directeur se nomme „ami de la vertu”, Kaliâna mitra, ein geistlicher Rath, dit M. Schmidt.
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Quant au culte, il consiste à adorer les images et les reliques du bouddha et à faire des
pèlerinages dans les monastères où on conserve quelque objet considéré comme saint 177. Aucune
religion n’a donné autant d’importance à ces diverses pratiques que Sakia n’avait pourtant pas
conseillées, et qui ont produit au Thibet tant de conséquences révoltantes 178 . «Sakia, dit Eugène
Burnouf, juge si compétent, n’avait pas la pensée de substituer aux objets et aux formes du culte
populaire des objets nouveaux d’adoration. Il a vécu, il a enseigné, il est mort en philosophe, et son
humanité est restée un fait si incontestablement reconnu de tous, que les légendaires, auxquelles
coûtaient si peu les miracles, n’ont pas eu même la pensée d’en faire un dieu après sa mort.»179
Mais vous savez que, si Jésus-Christ n’a parlé ni d’images, ni de reliques, ni de pèlerinages, ce
silence n’a point empêché les moines chrétiens d’introduire dans l’Église ces pratiques du paganisme
hindou. N’en a-t-il pas été de même de la confession, qu’il n’a jamais imposée à ses disciples? Quelle
est la religion qui ne se complète, ou pour parler plus exactement, qui ne se défigure avec le temps?
Aujourd’hui, les couvents bouddhistes couvrent une partie de l’Asie, Ceylan, la Chine, l’IndoChine, le Thibet, le Boutan, le Japon, la Mantchourie, la Mongolie, la Sibérie. Si les brahmanes ont pu
extirper le bouddhisme de l’Inde, ils n’ont pu l’empêcher de devenir la plus catholique de toutes les
religions. La haute Asie a maintenant son pape180, comme Rome dégénérée. J’ai vue à H’lassa des
moines dire leur chapelet et courir au son des cloches accomplir les devoirs, la plupart du temps
puérils, de la vie monastique181. Le pontife-roi qui trône dans cette cité est, il est vrai, comme celui de
l’Italie, complètement dépendant des baïonnettes étrangères, si toutefois ce nom peut s’appliquer aux
fusils du Céleste-Empire. Mais que voulez-vous? On peut être infaillible sans être en même temps
invincible! Pio nono l’a bien prouvé. La Providence impose d’utiles épreuves à l’incommensurable
orgueil des théocraties. Ces épreuves sont une source d’attendrissement pour les âmes naïves. Quant à
moi, lorsque je vois tant de gens pleurer sur les catastrophes trop méritées, j’ai toujours envie de les
consoler en leur disant: «Laissez passer la justice de Dieu!»

ANEXA II
RADU IONESCU
D-NA DORA D’ISTRIA, II. VIÉŢA MONASTICĂ ÎN BISSERICA ORIENTALĔ182
[…] Cât pentru ceia ce se atinge despre istoria instituţiilor monastice din Asia de sus, a consultat pe
oamenii cei mai competinţi asupra acestor cuestiuni speciali. Admirabilele lucrări ale lui William Jones,
Colebrooke, Frederic Schlegel, Abel Rémusat, Eugène Burnouf, Windischmann, Stanislas Julien au
descoperit un univers plin de minuni.
Scrierea este împărţită în patru secţiuni, după cum le numeşte autorul. Întâia secţiune este
intitulată Introducţiune, în care ne arată cum s-a născut monachismul în India şi s-a întins în
monastirile orientale, şi cari idei filosofice şi religioase i-au dat naştere. După ce dovedesce că viaţa
177
Le Foë-kouë-ki, trad. par Abel Rémusat, est le récit fort intéressant d’un de ces pèlerinages
faits dans l’Inde par Fahian, moine chinois.
178
Qu’on me permette de renvoyer, pour les détails, à Eug. Burnouf, Introduction à l’histoire
du bouddhisme indien, 357.
179
Bouddhisme indien, 338.
180
Au Thibet.
181
Voy. Clavel, Histoire des religions.
182
„Revista română”, I, decembrie 1861, p. 783–806 (786, 790, 795–796, 797, 798).
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monastică s-a produs dintr-un înţeles mărginit şi arbitrar al învăţăturelor evangelice, arată apoi causa
tutulor rătăcirilor şi greşalelor monachismului.
[…]
În timpurile cele mai depărtate monachismul s-a născut în India şi numai buddhismul a întins
această viaţă la populii Orientului. Buddhismul este o theorie care împinge sufletele la nelucrare şi
sectatorii săi, petrecându-şi viaţa în îmbătătoarele fericiri ale contemplaţiunii, sunt lipsiţi de spiritul
logic şi de morala practică. Monachismul s-a întărit la populul cel mai puţin energic, cel mai visător al
anticuităţii şi cel mai puţin capabil de progres. Chiar în timpurile depărtate a fost respins de la
naţiunile inteligente şi puternice, de legislatorii şi filosofii lor: Zoroastru, Numa, Solon, Licurg,
Platon, Aristote, Moise au gonit monachismul. El nu s-a întemeiat la nici o naţiune care s-a însemnat
în trecut prin progres. Persia, Roma, Iudea, Grecia, care represintau puterea spadei, a legii, a religiunii
şi a geniului, n-au sancţionat niciodată monachismul. […]
Monachismul este puternic la populii cei mai puţin înaintaţi, cei mai împovăraţi de rele, cei
mai căzuţi sub apăsare. Naţiuni strălucite odată în trecut, zac astăzi în nesciinţă, în abrutire, în
despotism, pentru că monachismul s-a întărit la aceste naţiuni.
[…]
Începutul monachismului îl găsim, cu multe veacuri înaintea erei creştine, în singurătăţile
extremului Orient. Viaţa de ermit era favorisată chiar de natură, ale cării magnificenţe şi climă
împingeau pe locuitori a fugi de orice activitate, a se ascunde în păduri şi a petrece o viaţă contemplativă,
fără să se ocupe de cea mai mică lucrare. Scopul existenţei ermiţilor sau înţelepţilor Indiei era numai de a
intra în sânul lui Brahma, de unde es, ca un riu nesecat, toate fiinţele creaţiunii. Unul din aceşti ermiţi,
înzestrat c-o mare inteligenţă, un urmaş al regilor, un înţelept al cărui nume este venerat astăzi ca şi al lui
Dumnezeu chiar de două sute douăzeci şi cinci de milioane de oameni, Sakia-Muni, mai cunoscut sub
numele de Buddha, voi să regenerese patria sa şi să desfiinţese vătămătorul regim al castelor, dând cea
mai mare desvoltare vieţei monastice. El predică Indiei întregi a părăsi o viaţă trecătoare şi a dobândi
perfecţiunea religioasă la care cele mai de jos clase ale societăţii pot să ajungă. Supunerea, sărăcia,
celibatul, o viaţă ascetică, fură regulele principale impuse comunităţilor buddhice a cărora desvoltare a
fost prodigioasă în Tibet. Un exemplu despre chipul cum trăia aceşti eremiţi, condamnându-se la o
nemişcare absolută şi la cele mai crude suferinţe, îl găsim în frumoasa dramă indiană Sakuntala a
celebrului poet Kalidasa. Un Yogui s-a condamnat la o nemişcare atât de absolută încât lianele au
încongiurat membrele sale, cuiburi de paseri făcuseră o îngrădire împrejurul lui şi furnicele se aşezaseră
în barba sa. Toţi înţelepţii indiani nu ajung la această perfecţiune!
Organizaţia atât de întinsă a vieţei monastice n-a rămas necunoscută Asiei occidentale şi chiar
populilor din Grecia şi Italia. Dar imitaţia acestei vieţe se observă mai cu seamă în comunităţile
ebraice şi egiptene ale Esenianilor. […]
Fondatorii bisericei chreştine n-au arătat nici un entusiasm pentru asemine doctrine şi obiceiuri.
Toată viaţa lor este amestecată la mişcarea religioasă şi socială a epocii lor. După exemplul lui Christ, ei
nu despreţuesc nici pe cărturar, nici pe păcătoşi; existinţa lor este o luptă; faptele lor sunt inspirate de un
devotament fratern pentru interesele a tot ce sufere, a tot ce nu cunoasce mărimea anilor eterni.
Cu toate acestea viaţa monastică începu a se întemeia şi după Noul Testament şi, chiar pe când
trăia încă Sântul Antonie, influinţa călugărilor ajunse foarte mare, deşi aseminea viaţă găsia aspri
adversari chiar în sânul christianismului. […]
Cu toate acestea, monachismul, astfel cum s-a întemeiat chiar de la început în Orientele
chreştin, purta în sine sămânţa decadinţei şi a morţii. Principiul pe care se întemeia era departe de a se
putea compara cu adevăratele maxime ale perfecţiunii chreştine, pe care le găsim în cuvintele
Mântuitorului şi în scrierile Apostolilor. […]
Una din greşelele mari ale călugărilor Orientelui, şi-a călugărilor în general, este că a făcut din
contemplaţie scopul suprem al vieţei lor întregi, pe când nimic asemenea nu se află în existinţa lui Christ. […]
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Vieţele călugărilor orientali ne arată că ei nu trăesc decât în mijlocul fantasmelor create de
imaginaţia lor bolnavă. Un negru batalion de geniuri infernale locuesce cu dânşii în pustiele
Thebaidei şi Syriei. […] Pustiul, de când călugării au căutat acolo pacea spiritului şi a inimei, a
devenit locuinţa favorită a principelui întunerecului. Toate scenele spuse în legendele lui Buddha se
reproduc în viaţa lui Antonie şi-a imitatorilor săi. […]

THE ORIGINS OF ORIENTAL MONASTICISM. DORA D’ISTRIA, INDIA AND THE
ORTHODOX CHRISTIANITY IN THE 1850s
Abstract
Dora d’Istria (Elena Ghica, 1828–1888) was a Romanian writer and scholar who enjoyed
widespread recognition during the second half of the nineteenth century, but fell into relative
obscurity shortly afterwards. The past two decades have seen a renewed interest in her works,
especially among historians and anthropologists. Her “Orientalist” scholarship, however, is still
largely ignored. By focusing on this aspect of her work, the article seeks to fill a gap in current
scholarship on Dora d’Istria and shed light on an important chapter of her prolific work.
Its primary aim is to analyze the way Dora d’Istria understood and represented India at the
beginning of her career, before she started focusing – in 1868 – on Asian culture and history. In this
view it explores her first three books, published by the editor Joël Cherbuliez (Geneva & Paris)
between 1855 and 1858. The first section is dedicated to The Monastic life in the Oriental Church (La
vie monastique dans l’Église orientale, 1855). The third section discusses The German Switzerland
(La Suisse allemande et l’ascension du Moench, I–IV, 1856), translated in 1858 into English and
German, while the fourth section deals with the new edition, completely revised, of La vie monastique
dans l'Église orientale (1858). The articles published during this period are also taken into account.
In these years Dora d’Istria’s interest in Indian and Buddhist literature is related to her project
of building a critique of the Orthodox Christian monasticism, precisely by the historical and
theological reconstruction of its origins. On the one hand her first books show a strong sympathy for
the principles of the Reformation and liberal Catholicism (especially for the writings of Edgar
Quinet). On the other hand, they draw on the results of researches carried out by the major pioneers of
Indological and Buddhist studies (particularly Eugène Burnouf).
The first book, which offers a sharp critique of Orthodox monasteries, claims that the monastic
ideology is completely foreign to the Gospels. She develops the views of early nineteenth-century
Orientalists, who saw the birth of monasticism in the eremitic practices of Brahmanism, subsequently
developed and disseminated with the spread of Buddhism beyond the Indian subcontinent, to the
Eastern fringe of the Roman Empire, where they were absorbed into Christianity. Her assessment of
Indian religious ideas and practices is mostly negative – the only exception being the teachings of
Buddha, whose message, however, was “corrupted” by Buddhism. Besides working as a historical
explanation, this thesis also satisfies an ideological agenda: absolving Christianity – its “original
spirit” – of being responsible for the creation of monastic ideology.
The last section attempts to reconstruct – as broadly as possible in this stage of research – the
reception of these three books by her contemporaries and the image which they projected on their author.
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CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ: „PROMISES OF 1968”
Washington D.C., 6–7 noiembrie 2008
În zilele de 6 şi 7 noiembrie 2008 s-a desfăşurat la Ambasada României din Washington D.C.
şi la sala Auditorium a Woodrow Wilson International Center for Scholars conferinţa internaţională
intitulată „Promises of 1968. Crisis, Illusions, and Utopia”, manifestare ştiinţifică organizată de
Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International Center for Scholars, în colaborare cu
Center for the Study of Post-Communist Societies din cadrul Universităţii din Maryland (College
Park), Ambasada României în SUA, Center for Eurasian, Russian and East European Studies
(CERES), Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University.
Conferinţa – în deschiderea căreia au vorbit Adrian Vieriţă, ambasadorul României la
Washington, şi H.-R. Patapievici, preşedintele Institutului Cultural Român – a beneficiat de patru
sesiuni (moderate de profesorii Charles King, Charles Gati, John Lampe şi Jiři Pehe) şi de două
prelegeri principale, susţinute de ambasadorul ceh Martin Palous, On Revolutions and
Revolutionaries: the Lessons of the Years of Crisis, şi de profesorul Charles S. Maier (Harvard
University), 1968 in Context: „East-West” and „North-South”. Discursul de final, cu remarcile
conclusive, i-a aparţinut profesorului Vladimir Tismăneanu (University of Maryland), care s-a aflat la
originea întregului proiect academic – o serie de conferinţe internaţionale, care să se deruleze în
capitala americană în intervalul 2007–2009 şi care să se concentreze asupra principalelor momente ce
au marcat existenţa regimurilor comuniste în Europa Centrală şi de Est: instaurarea sistemului
totalitar; criza anului 1968; prăbuşirea din 1989.
În prima sesiune (Rethinking the Political and the Dynamics of Modernity), în timp ce JanWerner Müller (Princeton University) şi Tereza Brînduşa Palade (SNSPA) au vorbit despre gândirea
politică a lui 1968 şi, respectiv, mentalitatea postmarxistă de după 1968, alte două comunicări au
căpătat şi nuanţe autobiografice: profesorul de filosofie Dick Howard (State University of New York
at Stony Brook) a evocat experienţa sa de student în Parisul anului 1968, aflat acolo pentru a învăţa
cum se face o revoluţie şi pentru a înţelege teoria marxistă, iar Jeffrey Isaac (Indiana University
Bloomington) s-a abătut de la textul scris, mai analitic, al prezentării sale pentru a rememora
momente ale adolescenţei şi ale tinereţii petrecute în New York, când descoperea politica,
manifestările „Noii Stângi” şi primea influenţa neomarxismului.
În deschiderea celei de-a doua sesiuni (Marxist Revisionism, Dissent and the Struggle for Civil
Society), Jiři Pehe (New York University in Prague) a abordat chestiunea memoriei postcomuniste
referitoare la Primăvara de la Praga, accentuând faptul că majoritatea interpretărilor de astăzi cu
privire la momentul de graţie din politica cehoslovacă descriu, de fapt, mai mult dificultăţile Cehiei
de acum în a-şi asuma trecutul decât realităţile anului 1968. Bradley Abrams (Harriman Institute,
Columbia University) a prezentat o incitantă comunicare despre geneza postmarxismului în Europa
Centrală în preajma anului 1968, iar Karol Soltan a vorbit despre „the divided spirit of 1960”,
modernitatea postrevoluţionară şi limbajul demnităţii umane şi al drepturilor omului promovat
dinspre zona catolică. În încheierea acestui panel, Cătălin Avramescu a prezentat o analiză a
stenogramelor discuţiilor dintre Nicolae Ceauşescu şi Charles de Gaulle (mai 1968), insistând asupra
absenţei oricărei referiri la natura regimului politic.
Dr. Christian Ostermann, director al Cold War International History Project, a deschis lucrările celei
de-a doua zile a conferinţei, desfăşurată la Woodrow Wilson Center, care a debutat cu o keynote lecture
„Revista istorică”, tom XX, 2009, nr. 3–4, p. 371–389
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susţinută de un fost bursier al Centrului, profesorul de istorie modernă europeană Charles S. Maier,
care a făcut interesante analogii între anii revoluţionari 1848 şi 1968. În cadrul celei de-a treia sesiuni
(The Crisis of „Really Existing Socialism” and the Failure of „Socialism with a Human Face”), Mark
Kramer (director la Cold War Studies Program, Harvard University) a prezentat o foarte documentată
comunicare (The Kremlin, the Prague Spring, and the Brezhnev Doctrine), întemeiată pe materiale de
arhivă ruse şi americane, recent declasificate. Perspectiva care s-a regăsit în următoarea prezentare,
aparţinând profesoarei Agnes Heller (East European Left before and after 1968), a fost una mai
apropiată de istoria intelectuală, dar a inclus şi referirile autobiografice ale celei care a fost
reprezentanta de seamă a Şcolii de la Budapesta şi pentru care 1968 a fost momentul de ruptură cu
iluzia schimbării din interior. Nicholas J. Miller (Boise State University) a avut sarcina ingrată,
potrivit propriei mărturisiri, de a vorbi despre anul politic 1968 în Iugoslavia (Yugoslavia’s 1968: The
Great Surrender), o ţară care nu a urmat scenariul european (deşi la Belgrad au avut loc anumite
mişcări studenţeşti). Subsemnatul a susţinut o comunicare (1968 Romania: Intellectuals and the
Failure of Reform) în care au fost examinate cauzele absenţei în România a unei puternice mişcări
marxiste revizioniste, care să se opună tendinţelor neostaliniste de la vârful partidului unic.
În cadrul următoarei sesiuni de comunicări, beneficiind de accesul la documente din arhivele
contemporane ruse şi din cele ale Partidului Comunist Italian, Victor Zaslavsky a examinat conflictul
dintre PCUS şi comuniştii italieni în jurul chestiunii invadării Cehoslovaciei (The Prague Spring:
Resistance and Surrender of the Italian Communist Party). Scriitorul şi profesorul Paul Berman, a
cărui carte (A Tale of Two Utopias. The Political Journey of the Generation of 1968) a fost citată
elogios de mai mulţi conferenţiari, a vorbit audienţei pe o temă apropiată lucrării ce l-a consacrat
(Beyond Ideology: the Politics of Utopia and the Utopia of Politics), iar odată cu prezentarea doamnei
Irena Grudzinska-Gross (Remembering March 1968) s-a revenit în zona autobiograficului. În
comunicarea sa, intitulată Thinking Politically: Raymond Aron and the 1968 Moment in France,
Aurelian Crăiuţu a încercat să ofere o explicaţie pentru felul în care sunt percepuţi de multe ori
gânditori moderaţi precum Raymond Aron (lipsiţi de viziune şi capacitate de a pune în practică
reforme), insistând asupra judecăţilor politice lucide şi a avertismentelor pline de sobrietate formulate
de filosoful francez într-o epocă a extremelor.
Betrayed Promises: Ceauşescu, the Romanian Communist Party, and the Crisis of World
Communism in 1968 a fost comunicarea de final prezentată de profesorul Vladimir Tismăneanu (şi
concepută împreună cu Bogdan Cristian Iacob); remarcile conclusive şi percutante ale profesorului de
la Maryland, care au însoţit comunicarea, au încheiat o conferinţă care a reuşit să evoce din diverse
perspective evenimentele derulate în urmă cu exact 40 de ani în Europa şi America.
Întrebările şi comentariile generate de comunicările prezentate în cadrul sesiunilor au fost
variate; dat fiind contextul american al alegerilor prezidenţiale, cu Barack Obama abia declarat
câştigător, una dintre întrebările formulate la conferinţă a fost aceea dacă noul preşedinte poate fi
considerat un copil al lui 1968 (fireşte, şi presupusa apropiere a lui Obama de William Ayers, lider al
mişcării radicale Weather Underground acuzat de acţiuni teroriste ulterioare anului 1968, a contribuit
la animarea dezbaterilor). Totuşi, chestiunea centrală care a revenit în mai multe rânduri a fost aceea a
moştenirii lăsate de mişcările anului 1968, o moştenire ambiguă care se pretează mai multor
interpretări. Reţinem în încheiere şi pledoaria lui Jiři Pehe pentru necesitatea abandonării abordărilor
ideologizate. Prin discuţiile pe care le-a stârnit şi prin calitatea prezentărilor şi a participanţilor,
conferinţa internaţională „Promisiunile anului 1968. Criză, iluzii, utopie” şi-a atins obiectivele
propuse şi a adus în atenţia comunităţii academice din capitala americană aspecte importante ale
istoriei statelor din Europa Centrală şi de Est, inclusiv a României. Merită menţionată în final
contribuţia la succesul manifestării a lui Bogdan Cristian Iacob, doctorand în istorie la Universitatea
Central Europeană şi expert al ICR.
Cristian Vasile
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„CONGRESS OF PHOTOGRAPHY”
Viena, 6–8 noiembrie 2008
În intervalul 6–8 noiembrie 2008, s-a desfăşurat, la Viena, Congresul de Fotografie organizat
la Academia Austriacă de Ştiinţe de European Society for the History of Photography (ESHPh), cu
prilejul împlinirii a 30 de ani de la fondare.
În şedinţa de deschidere, salutul invitaţilor a fost rostit de dr. Anna Auer, preşedinta ESHPh.
Apoi a fost lansat impozantul volum Jubilee – 30 Years ESHPh. Congress of Photography in Vienna,
editat de Anna Auer şi Uwe Schögl, în care erau incluse toate comunicările înscrise în program.
Preşedintele centenarei Societăţi Fotografice Vieneze, Werner Sobotka, a oferit organizatorilor o diplomă
de onoare pentru aniversarea ESHPh.
A urmat o interesantă masă rotundă ce avea drept subiect Piaţa de artă pentru fotografii şi
expoziţii, moderată de Peter Weiermair, curator independent ce activează atât la Bologna, cât şi la
Innsbruck, la care au luat cuvântul Gallus Pesendorfer, director adjunct al sucursalei vieneze a casei
de licitaţii Sotheby şi Friedrich Kiradi, şeful Fondului de Fotografie Artistică din Viena.
După prânz a început susţinerea comunicărilor, care, în prima parte, au fost dedicate exclusiv
subiectelor de secol XIX. Rolf H. Krauss din Stuttgart a vorbit despre Karl May: Up towards the
Realm of the Noble People. Winnetou’s Photographic Ascension. Alistair Crawford, profesor de artă
la Aberystwyth, Marea Britanie, a susţinut comunicarea Robert Macpherson 1814–1872, the Final
Proof. Istoricul de fotografie Michael Pritchard de la Universitatea De Montfort din Marea Britanie a
ales un subiect mai tehnic pentru comunicarea sa, Photographic Manufacturing and the British Patent
System 1839–1910.
A urmat comunicarea noastă, Szathmari: From a War Photographer to a Ruling Prince’s Court
Painter and Photographer, care a fost însoţită de proiecţii şi a suscitat interesul unanim al asistenţei. La
finalul prezentării, am oferit preşedintei societăţii, doamna Anna Auer, medalia şi diploma „Carol Pop
de Szathmari – martor al epocii”, emisă cu prilejul expoziţiei omonime organizată la Muzeul Militar
Naţional de doamnele Cornelia König şi Viorica Neagu în anul 2002. La acestea am adăugat şi catalogul
expoziţiei respective. Gestul acesta de curtoazie a fost salutat cu mult entuziasm.
În partea a doua a sesiunii au susţinut comunicări Emöke Tomsics de la Muzeul Naţional
Ungar din Budapesta, The Authenticity of the Artist and the Accuracy of Information. Mutual
Influences of Creative Art and Photography in Event Representation in Hungary in 1860s; Steven F.
Joseph, cercetător independent din Bruxelles, Simonau & Toovey: The Introduction of Photomechanical
Printing to Belgium, 1860–1873; Katalin Bognár de la Muzeul Naţional Ungar din Budapesta, A
Repository of Socialism: The Photographic Postcard Archive of the Hungarian Art Foundation’s
Publishing House. Cu aceasta, prima zi a congresului s-a încheiat.
A doua zi a fost consacrată exclusiv secolului XX. Sesiunea s-a deschis cu lucrarea The Russian
Photographs of Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii, Alexandr Rodchenko and Margaret BourkeWhite, susţinută de Katherine Hoffman, decan şi profesoară la Departamentul de Arte al Colegiului
St. Anselm din Manchester, SUA. A urmat Giuliana Scimé, istoric şi critic de artă de la Universitatea
Catolică „Sacro Cuore” din Brescia, cu tema Luigi Veronesi, the Essence of Experimental Avant-Garde
Art. Tamara Berghmans, cercetător la Rijksmuseum din Amsterdam, a vorbit despre Belgian Identity
and Style in Photography in the Fifties, iar Tim Otto Roth, cercetător activând la Oppenau, Germania, a
susţinut o interesantă comunicare intitulată This Is Not a Photograph – Some Remarks on the Photogram
as a Picture. După o scurtă pauză, Liz Wells, directoarea Centrului de Cercetări pentru Pământ, Apă şi
Arte Vizuale de la Universitatea din Plymouth, Marea Britanie, a susţinut comunicarea Revisiting
Photography as Art, iar Johan Swinnen, profesor de istora artei contemporane la Universitatea Vrije din
Bruxelles, a prezentat Interdisciplinary Essays on Photographs as a Humanistic Discipline.
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Timp de 40 de minute s-a desfăşurat adunarea generală anuală a ESHPh, în cadrul căreia au
fost prezentate raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul ce se încheia, precum şi proiectele
pe anul următor.
Lucrările sesiunii au continuat după-amiază cu următoarele comunicări: Photography and
Photographers in Concentration Camps and Ghettos during World War II de Ben Baruch Blich,
lector la Academia de Arte şi Design Bezalel din Ierusalim; Leni Riefenstahl: The Photographer of
the Past de Luc Deneulin, istoric de artă la Universitatea Vrije din Bruxelles; „It Needs More Work”.
Initial Thoughts on a First Photo de Christoph Schaden, istoric al fotografiei din Köln; Photography.
Modern Times and Everyday Life in the Big City. Printed Pictures in the German Press from 1892 to
1914 de Thomas Friedrich, curator al Lunii Europene a Fotografiei din Berlin.
Octogenarul fotograf de presă al Agenţiei Magnum, Erich Lessing, cu un palmares impresionant – o
adevărată legendă vie a reportajului fotografic – a conferenţiat despre Reportage: dr. Erich Salomon –
Martin Parr, captând interesul sălii prin volubilitate şi umor. Apoi, Monika Schwaerzler, cercetător
principal la Departamentul de Cultură Vizuală al Universităţii Webster din Viena, a vorbit despre
Rhetoric and Pictorial Logic of Close-ups and their Use in Print Media.
Sesiunea s-a încheiat cu încă o masă rotundă cu tema The Development of Photography with
Regard to Emigration (Historical) and Migration (Future), al cărei moderator a fost vicepreşedintele
ESHPh, Uwe Schögl.
În serile fiecăreia dintre zilele congresului au fost organizate programe speciale pentru
participanţi: o vizită la Muzeul Albertina, unde dr. Maren Gröning ne-a prezentat expoziţia Die Weite
des Eises. Arktis und Alpen seit 1860, cu fotografii din expediţii polare efectuate de exploratori
austrieci sau cu peisaje montane. A fost vizitată apoi expoziţia Van Gogh şi am participat la vernisajul
expoziţiei Wege der Moderne, care conţinea opere de artă din colecţia Eberhard W. Kornfeld. Am fost
apoi invitaţii Secţiei de fotografie a Academiei de Arte Frumoase, unde dr. Monika Knofler, director
al Cabinetului de Stampe, organizase o mică expoziţie cu fotografii istorice din colecţia Academiei,
iar Matthias Hermann, şeful secţiei, şi Thomas Freiler, profesor de tehnică fotografică, ne-au
prezentat activitatea studenţilor, laboratoarele şi spaţiile de lucru.
O expoziţie cu vânzare de carte de fotografie fusese organizată în holul sălii de conferinţă.
Înainte de despărţire am fost invitat să devin membru al ESHPh, precizându-mi-se că aş fi
primul istoric român al fotografiei care face parte din organizaţie. Am acceptat, cu plăcere, această
graţioasă şi onorantă invitaţie.
Adrian-Silvan Ionescu

SIMPOZIONUL: „MAREŞALUL AVERESCU,
UN OM PENTRU ISTORIE”
Buzău, 9 martie 2009
La 9 martie 2009 s-a desfăşurat la Buzău, din iniţiativa Fundaţiei Mareşal Alexandru
Averescu, simpozionul „Mareşalul Alexandru Averescu, un om pentru istorie”. Manifestarea
ştiinţifică şi comemorativă organizată cu acest prilej s-a situat la nivelul personalităţii omagiate şi al
rolului său istoric, nu numai în calitatea sa de comandant militar de excepţie, care îl plasează în
primele rânduri ale trecutului ostăşesc al ţării, ci şi de om politic extrem de influent în viaţa publică
românească, de la sfârşitul Primului Război Mondial până la încheierea existenţei sale în 1938.
Comunicările susţinute în cursul sesiunii, moderată de Florian Pinţă, au fost grupate în trei
subdiviziuni: Averescu, militarul, Averescu, omul politic şi Averescu, ecouri din contemporaneitate.
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Conferinţele propriu-zise au fost precedate de o evocare a eroului de la Mărăşti şi Oituz de către
Şerban Papacostea pe baza propriilor sale amintiri din copilărie şi mai ales a relatărilor tatălui său,
Petre G. Papacostea, colaboratorul politic cel mai statornic al mareşalului. O parte dintre aceste
mărturii inedite, grupate sub titlul Contemporan cu Averescu, pot fi regăsite în interviul realizat de
Florin Şperlea, Niciodată Averescu nu a fost mai mare ca în clipa morţii, apărut în „Observatorul
militar”, 18–24 martie 2009, nr. 10 (993).
În prima diviziune, Averescu, militarul, referenţii au prezentat următoarele comunicări: Petre Otu,
Averescu – Prezan. Dispute în vreme de război; Mircea Tănase, Căpitanul Alexandru Averescu şi
studiile geografo-militare publicate în revista „România militară”; Nicolae Ciobanu, Consideraţiile
generalului Alexandru Averescu cu privire la rolul Misiunii Militare Franceze; Ion Giurcă, Disputa
generalilor; Gheorghe Vartic, Alexandru Averescu în memoriile generalului Mihail Buttescu; MariusAdrian Micoară, Alexandru Averescu şi începuturile întrebuinţării în luptă a aviaţiei militare române;
Eugen Ichim, Conferirea Ordinului „Mihai Viteazul” în Primul Război Mondial; Mihai Goia,
Alexandru Averescu – de la voluntar, la mareşal, prin muncă, cinste şi legalitate.
Diviziunea a doua a simpozionului, Averescu, omul politic, a fost deschisă de Florin Şperlea cu
studiul comparativ Generalul Alexandru Averescu şi raportul dintre elita politică şi cea militară în
Germania şi România în Primul Război Mondial: o privire comparativă şi continuată de Constantin I.
Stan, Decembrie 1921 – Împrejurările părăsirii puterii de către guvernul condus de Alexandru
Averescu; Viorel Frîncu, Alexandru Averescu, Partidul Poporului şi presa din judeţul Buzău; Alin
Spânu, Generalul Alexandru Averescu în sprijinul invalizilor în războiul de întregire (1916–1919).
În a treia diviziune, Averescu, ecouri din contemporaneitate, au susţinut comunicări Emil
Niculescu, Mareşalul Alexandru Averescu evocat de Pamfil Şeicaru şi Mihai Niceainicu, Alexandru
Averescu remarcabil gânditor militar.
Simpozionul a fost urmat de un ceremonial militar şi religios desfăşurat în faţa bustului
mareşalului, cu depuneri de coroane, de vernisajul expoziţiei consacrate celui omagiat şi de un
spectacol artistic susţinut de Ansamblul „Doina” al Armatei şi de Ceata lui Constantin la Teatrul
„George Ciprina”.
În şirul activităţilor desfăşurate de Fundaţia Mareşal Alexandru Averescu se înscrie şi
publicarea unei ediţii speciale a revistei „Străjer în calea furtunilor”, anul III, 9 martie 2009, nr. 5,
dedicată personalităţii comemorate.
Asemenea iniţiative fac cu siguranţă cinste organizatorilor.
Şerban Papacostea, Simion Gheorghiu

SESIUNEA DE COMUNICĂRI: „LOCAL, REGIONAL, NAŢIONAL
ÎN CONTEXT EUROPEAN”
Sighişoara, 1 mai 2009
Inclusă în programul manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Sighişoara, sesiunea de
comunicări ştiinţifice cu titlul „Local, regional, naţional în context european”, organizată de Muzeul de
Istorie din vechea cetate transilvană, a fost un real câştig pentru participanţi. Astfel, dincolo de
diversitatea temelor prezentate, a perspectivelor utilizate şi a perioadelor istorice acoperite, de la
începuturile Evului Mediu românesc şi până la actualitatea europeană, unitatea sesiunii a ţinut de faptul
că cele mai multe comunicări s-au concentrat pe aspecte punctuale de istorie regională şi locală, vizând,
mai ales, în mod firesc, istoria spaţiului transilvan şi, în special, bogatul trecut al cetăţii
Schaessburg/Sighişoara. De altfel, chiar comunicarea de debut, susţinută de Şerban Papacostea, membru
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corespondent al Academiei Române, a făcut referire la importanţa studierii istoriei locale, în condiţiile în
care istoria regională, naţională sau universală nu sunt decât sume de asemenea microistorii.
Utilizarea analizei filologice în cercetarea istoriei a fost folosită de Virgil Ciocîltan, cercetător
la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti şi cadru didactic la Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galaţi, care a disecat realităţile ce se ascund în spatele toponimului Sighişoara şi al
hidronimului Târnava, ambele demonstrând existenţa unui element românesc în spaţiul central
transilvan în secolele instituirii dominaţiei Ungariei în Transilvania. După această lecţie de
„arheologie” lingvistică, dr. Cezar Baltag a expus, cu material video consistent, rezultatele unei
periegeze în regiunea Târnavei, finalizată cu identificarea unei pietre de hotar de la începutul
secolului al XIX-lea, purtând interesante mărturii epigrafice, unele vechi de secole.
În mod firesc, lucrările vizând istoria Sighişoarei au fost majoritare, analizele atingând aspecte
relative la arhitectura şi urbanismul vechii cetăţi (Ion Fedor Pascu – detalii despre istoricul Turnului
Cizmarilor), la meşteşugurile specifice locuitorilor saşi (Adriana Antihi – breasla turnătorilor de
clopote), la aspecte de economie agro-pastorală (Niculina Ciotloş – ritm de muncă şi instrumentar
agricol în secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea) sau la viaţa şi activitatea câtorva
personalităţi sighişorene, de origine săsească sau românească: muzeograful Mircea Radu Iacob a
insistat asupra biografiei unor membri marcanţi ai familiei Melas, în vreme ce Gheorghe Drăgan a
vorbit despre activitatea marelui patriot român Zaharia Boiu senior, artizan al Astrei, ctitor de şcoală
românească în Sighişoara şi patriot implicat în mişcarea memorialistică. Profesorul Gheorghe Gavrilă
a detaliat câteva episoade privind revoluţia paşoptistă şi legăturile dintre mişcările din Transilvania şi
Ţara Românească, favorizate de ardelenii care activau ori s-au refugiat în principatul sud-carpatic.
Lucia Ţarălungă, de la Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu”, a prezentat mărturii despre
personalitatea lui Horia Teculescu, activ om de cultură român ce a deţinut, în perioada interbelică,
postul de director al Liceului de băieţi din Sighişoara. O interesantă comunicare, importantă şi prin
relevanţa ei actuală pentru un oraş turistic precum „perla Transilvaniei”, a fost cea a istoricului
Nicolae Teşculă, directorul Muzeului de Istorie din Sighişoara, care a vorbit despre începuturile
turismului în cetatea Schaessburg.
O întrebare deloc retorică a fost formulată de Adonis Mihai de la Muzeul din Sighişoara: se
poate vorbi de o românizare la Sighişoara în perioada interbelică? Bazându-se pe argumente regăsite
în publicaţiile săseşti, dar şi pe date statistice clare, istoricul consideră că autorităţile statului român au
încercat să românizeze instituţiile publice locale din Sighişoara, făcând treptat ca etnicii români să
capete preponderenţă în funcţiile de conducere. La aceeaşi categorie a comunicărilor de istorie
contemporană amintim şi lucrarea lui Claudiu Pop, care a rememorat, pe baza mărturiilor orale ale
supravieţuitorilor, situaţia etnicilor saşi din judeţul Târnava Mare deportaţi la finele celui de-al Doilea
Război Mondial în U.R.S.S. Şi mai în actualitate, profesorul Ion Sârbu a expus, cu imagini relevante,
condiţiile care au favorizat în ultimul secol depopularea câtorva sate din centrul Transilvaniei, în
cazul de faţă a localităţii Jacul românesc.
Două alte comunicări, atingând dimensiunile naţionale şi europene, au fost prezentate de
tânărul cercetător Simion Gheorghiu, de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, care a expus reperele
evoluţiei provinciei româneşti dintre Prut şi Nistru, problemă atât de actuală în contextul politic de la
Chişinău, şi de Constantin Ardeleanu, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, care a vorbit
despre relaţiile dintre istoricul britanic Robert William Seton Watson şi români.
În cadrul aceleiaşi instructive manifestări s-au desfăşurat un concurs pe teme de istorie locală
(la care elevii de la liceele sighişorene au „vorbit” în imagini despre trecutul oraşului lor) şi vernisajul
unei expoziţii a fotografilor amatori şi profesionişti: „Sighişoara de-a lungul timpului”.
Ca şi la precedenta ediţie a manifestării, Muzeul de Istorie din Sighişoara îşi propune
publicarea comunicărilor în revista „Alt Schaessburg. Istorie. Patrimoniu”, periodicul instituţiei, al
cărei prim număr a văzut lumina tiparului, cu 21 de consistente articole dedicate istoriei locale şi
regionale, în anul 2008.
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Asemenea manifestări ştiinţifice nu pot fi decât lăudabile, ele reprezentând bune ocazii de
cunoaştere a ultimelor cercetări derulate de istoricii interesaţi de trecutul unui spaţiu istoric bine
definit. Urăm organizatorilor mult succes în continuarea iniţiativei şi sperăm că sesiuni similare vor fi
organizate în cât mai multe oraşe din România.
Constantin Ardeleanu

CONFERINŢA: „COMMUNIST ROMANIA’S
CULTURAL COLD WAR 1947–1960”
Woodrow Wilson International Center for Scholars, 14 mai 2009
Joi, 14 mai 2009, Cristian Vasile, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, a
prezentat la Woodrow Wilson International Center for Scholars, în calitatea sa de ICR-HPPP scholar
(Institutul Cultural Român – History and Public Policy Program) lucrarea cu titlul „Communist
Romania’s Cultural Cold War (1947–1960)”, oferind un minuţios studiu al relaţiei dintre poziţia
internaţională a României la începutul dictaturii comuniste şi dimensiunea propagandistică, de inspiraţie
sovietică, promovată de regimul comunist. Evenimentul ştiinţific, care a inclus şi o consistentă secţiune
de întrebări şi răspunsuri, a fost moderat de Mircea Munteanu, project associate în cadrul HPPP şi editor
asociat al cunoscutei publicaţii „Cold War International History Project Bulletin”.
Studiul lui Cristian Vasile se distinge în cadrul literaturii de specialitate deja existente prin
faptul că aduce în discuţie, pe baza documentelor recent declasificate din Arhivele Comitetului
Central al PCR, noţiunea de Război Rece cultural. Astfel, lucrarea oferă o profundă analiză a
sistemului decizional şi a influenţei exercitate de către Agitprop (Direcţia de propagandă şi agitaţie)
asupra intelighenţiei româneşti. Cercetarea utilizează cu măiestrie elemente ale contextului
internaţional pentru a evidenţia dinamica politicii interne, precum şi interacţiunea dintre diferiţi lideri
ai Partidului Muncitoresc Român, precum Leonte Răutu, Ana Pauker, Ghizela Vass. În privinţa
acestor lideri comunişti, Cristian Vasile dovedeşte o remarcabilă erudiţie, dobândită în decursul
cercetărilor efectuate pentru alte volume de referinţă pentru istoria comunismului în România, precum
Perfectul acrobat. Leonte Răutu, măştile răului, lucrare publicată în 2008 împreună cu Vladimir
Tismăneanu la Editura Humanitas.
Conferenţiarul a început prin prezentarea paradigmei cultural-ideologice staliniste din România,
implementate cu ajutorul diferitelor instrumente instituţionale, precum Asociaţia Română pentru
Strângerea Legăturilor cu URSS, şi prin introducerea limbii ruse ca obiect de studiu în şcoli. Cristian
Vasile a explicat modul în care influenţele culturale occidentale s-au diminuat în timp, prin
desfiinţarea diferitelor institute culturale existente în România, precum cel francez. În acest context de
răcire considerabilă a relaţiilor dintre România şi Franţa, a fost închisă şi Şcoala română de la
Fontenay-aux-Roses. Izolarea culturală impusă României de către URSS se accentuează în urma unei
serii de evenimente internaţionale, dirijate de Moscova şi susţinute de regimul comunist de la
Bucureşti. În primă instanţă, în cadrul conflictului ideologic dintre Stalin şi Tito, România susţine
poziţia Uniunii Sovietice. În cel de-al doilea exemplu, în cazul crizei din Ungaria din 1956, România
respectă încă o dată directivele de la Moscova. Minoritatea sârbă şi cea maghiară încep să se
confrunte astfel cu politicile discriminatorii adoptate de guvernul de la Bucureşti, pe care – în al
doilea caz – nici Moscova, de la un anumit moment, nu le mai poate influenţa.
Strânsa legătură dintre eşalonul conducerii de partid şi cel propagandistic este evidenţiată de
Cristian Vasile prin intermediul analizei cadrului instituţional, accentul căzând de această dată asupra
Institutului Român pentru Relaţiile Culturale cu Străinătatea. O serie de alte exemple ajută la
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conturarea spaţiului decizional, precum măsurile de contra-propagandă adoptate de România în
relaţiile cu Israelul sau turneul de la Paris din 1956 efectuat de Teatrul Naţional din Bucureşti. După
cum notează Cristian Vasile, figura lui Pavel Câmpeanu ocupă un rol central în „coreografia
ideologică a turneului de la Paris”, asigurând implementarea principiilor ce stăteau la baza aparatului
propagandistic al PMR.
În concluzie, istoricul român inaugurează nu numai seria de granturi oferite de către ICR şi
HPPP, ci şi o nouă abordare a unui subiect cu vaste implicaţii pentru înţelegerea rolului jucat de
România în contextul Războiului Rece. Diplomaţia culturală practicată de conducerea PMR oferă un
teren fertil pentru o analiză comprehensivă, profundă şi multidisciplinară, fapt regăsit în totalitate în
lucrarea lui Cristian Vasile.
Eliza R. Gheorghe

O DOCUMENTARE LA MUZEUL INTERNAŢIONAL AL
FOTOGRAFIEI ŞI FILMULUI
În intervalul 26 iunie – 4 iulie 2008 am beneficiat de un grant de documentare la International
Museum of Photography and Film de la Casa George Eastman din Rochester, statul New York.
Invitaţia ne-a fost făcută de Grant B. Romer, director al Advanced Residency Program in
Photography Conservation, el însuşi o somitate în domeniu, cu multe articole şi studii privind
metodele de prezervare a dagherotipurilor şi contribuţii practice majore pe plan mondial în stoparea
degradării acestora (cu un an în urmă fusese solicitat la St. Petersburg să se pronunţe asupra stării de
conservare a colecţiei imperiale de la Ermitaj). Cunoştinţa noastră se produsese la conferinţa
„Photograph Heritage in Central, Southern and Eastern Europe: Past, Present and Future”, care s-a
desfăşurat la Bratislava în noiembrie 2007 şi a fost interesat de istoria fotografiei româneşti,
considerând că o prezentare a acesteia ar fi utilă pentru cursanţii săi.
Am fost primit foarte bine la Rochester, chiar dacă iniţiatorul acestei invitaţii lipsea de la
muzeu fiind convalescent în urma unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. În schimb, am fost
întâmpinat de asistenta sa, Stacey VanDenburgh, care coordona activitatea cursanţilor şi administra
fondurile acordate acestei importante secţiuni a instituţiei. Am fost prezentat conservatorilor în
devenire ce s-au dovedit a constitui un grup internaţional: Caroline Barcella din Franţa, Valentina
Branchini din Italia, Mirasol Estrada şi Alejandra Mendoza din Mexic, Chie Ito din Coreea (dar acum
cetăţean american), Karina Kaşîna din Rusia, Ania Michas din Polonia, Mari Miki din Japonia,
Hyejung Yum, chinezoaică din Marea Britanie, şi Tsen-Jung Ku din Taiwan. Aceste tinere pasionate
de tehnicile fotografice din secolul al XIX-lea beneficiau de burse de studii aprofundate timp de doi
ani şi, la final, trebuiau să prezinte o lucrare în care sintetizau metodele folosite pentru conservarea
imaginilor cu diferite suporturi (metal dacă era vorba de dagherotip sau ferotip, sticlă dacă era
ambrotip sau clişeu cu colodiu umed, hârtie dacă era calotip sau orice copie după un negativ – aici
survenind cele mai mari probleme ca urmare a tratamentelor diferite ale suprafeţei spre a fi
fotosensibilă sau a obţine efecte speciale). În programul nostru era prevăzută o conferinţă cu subiect
la alegere privind istoria fotografiei româneşti pe care urma să o ţinem în faţa acestor cursante. Am
ales drept temă Fotografia etnografică românească în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi
începutul secolului XX, ca fiind interesantă atât prin ineditul costumelor modelelor, cât şi prin soluţiile
de compunere folosite de maeştrii fotografi. Fără a fi un fenomen unic în acele timpuri – căci acest
gen era practicat în majoritatea zonelor încă neafectate de aculturaţie, precum Imperiul Otoman şi
Orientul Mijlociu, unde erau activi Fraţii Abdullah şi Pascal Sebah, Japonia, prin obiectivul lui Felice
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Beato, sau Statele Unite, unde erau o mulţime de fotografi ce imortalizau indieni, din care nu amintim
decât câţiva, precum Alexander Gardner, William Henry Jackson, John K. Hillers, Carleton E.
Watkins, David F. Barry, Adam C. Vroman, Camillus S. Fly, John A. Anderson şi, cel mai important
dintre ei, Edward S. Curtis (fără a-i include aici pe fotografii ce au însoţit expediţii ştiinţifice) –
fotografia etnografică din ţinuturile româneşti a fost deosebit de originală şi a fost practicată, cu egală
măiestrie şi pasiune, atât în Principatele Unite (unde s-au remarcat Carol Szathmari, Franz Duschek,
K.F. Zipser şi Alexandru Bellu), cât şi în Transilvania (August Meinhardt, Theodor Glatz şi Carl
Koller – care au lucrat în colaborare –, Camilla Asboth, F.A.R. Krabs, Emil Fischer, Leopold Adler,
Wilhelm Auerlich) şi Banat (Carl Schäffer, A. Wippler). Abundent ilustrată cu proiecţii de imagini
din fondurile Bibliotecii Academiei Române şi Bibliotecii Naţionale a României, expunerea s-a
bucurat de interes unanim şi a suscitat întrebări şi comentarii.
Am avut întâlniri şi conversaţii interesante cu Ralph Wiegandt, un priceput conservator ce
lucrase mai înainte la Rochester Museum and Science Center, actualmente deţinând funcţia de
director adjunct al cursului de conservare de la instituţia ce ne găzduia, calitate în care îndruma
cercetările grupului internaţional. Todd Gustavson, expert în aparate fotografice, ne-a arătat vasta
colecţie a muzeului, unde am petrecut o dimineaţă întreagă cercetând primele camere dagheriene
produse de Alphonse Giroux, ce purtau sigiliul şi semnătura lui Daguerre, trusele complete de
flacoane, băi, lămpi, cutii de fumigaţie şi rame necesare pregătirii plăcilor şi developării lor; am văzut
apoi aparatele pentru clişeele de sticlă cu colodiu umed şi pe cele pentru clişeele uscate până la
primele aparate Kodak, produse de firma lui George Eastman, care a revoluţionat industria fotografică
şi a oferit posibilitatea oricui să imortalizeze imaginile dorite, schimbând astfel specializarea cu
democratizarea fotografiei.
Studiul, în mai multe reprize, în Arhiva muzeului – de fapt, uluitoarea colecţie de fotografii a
muzeului – ne-a produs mari satisfacţii. Ceremoniosul, pedantul şi pasionatul arhivist Joseph Struble
ne-a pus la dispoziţie mănuşi albe (spre a nu atinge fotografiile vechi cu mâna liberă, fapt ce ar fi
putut macula suprafaţă imaginii cu pete de grăsime, transpiraţie sau alte necurăţenii), creioane (căci în
sala de studiu nu este acceptată folosirea pixurilor sau a stilourilor) şi lumina caldă a becurilor
incandescente a înlocuit-o cu nişte spoturi de lumină rece, menite a nu deteriora imaginile deja palide.
Casetele din carton în care erau aşezate fotografiile, mapele sau albumele erau aduse pe nişte mese cu
rotiţe cu cauciucuri, spre a amortiza orice şoc ce le-ar fi putut cauza vreo stricăciune. Mi-au fost
arătate fotografii de Julia Margaret Cameron, John Dillwyn Llewelyn şi Maxime du Camp, apoi o
selecţie din dagherotipurile cele mai reprezentative ale colecţiei. Dintr-un lung opis al albumelor
aflate în patrimoniul muzeului am selectat câteva legate de subiecte ce ne preocupau: Notabilităţi
europene, Napoleon al III-lea, Comuna din Paris, „Album des malheurs de Paris” (cu distrugerile
oraşului din timpul asediului prusian şi al Comunei), Portrete ale familiilor regale europene, Casa
regală britanică, Generali din Războiul Civil, Conspiraţia contra lui Lincoln, Indieni nord-americani.
Am avut satisfacţia ca în albumul Războiului Civil să identific, într-o imagine carte-de-vizită
neetichetată, portretul generalului Nathaniel P. Banks (1816–1894), fapt ce a uimit gazdele şi ne-a
câştigat respectul pentru solidele cunoştinţe de istorie americană. Am avut ocazia să revedem şi cele
trei fotografii ale lui Carol Szathmari din timpul campaniei ruso-otomane de la Dunăre din 1854, pe
care deja le cunoşteam de la anterioara noastră vizită la acel muzeu, în 1993, când ne-a fost acordat
dreptul de a le reproduce în studiile pe care urma să le publicăm şi care au văzut lumina tiparului în
volumul Războiul Crimeii – 150 de ani de la încheiere (Brăila, 2006, p. 229–230). Am oferit acest
volum bibliotecii prestigioasei instituţii.
În sâmbăta petrecută la Rochester am fost invitat să mă alătur câtorva dintre studente care, sub
rigurosul ghidaj al lui Nicholas M. Graver, fotograf pensionar şi entuziast colecţionar, au făcut o
excursie prin statul New York, de-a lungul văii râului Genesee, prin zone pitoreşti, cu stânci şi
cascade. Pe lângă latura turistică şi de divertisment, deplasarea avea şi un scop educativ: acela de a ne
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fi arătate câteva clădiri ce fuseseră iniţial studiouri fotografice şi avuseseră – ori încă aveau –
luminatoare pe latura de nord a acoperişului. În localitatea Perry am vizitat un asemenea atelier, ce
purta firma „The Little Studio”. Fusese construit cu această finalitate în 1857 şi a fost folosit
neîntrerupt până acum 10 ani. Se afla în proprietatea văduvei ultimului fotograf, Clark Price, ai cărei
fii, deşi tot fotografi, renunţaseră la el din cauza scăderii interesului pentru portretul de studio odată
cu apariţia fotografiei digitale. Era păstrat, cu nostalgie, de bătrâna doamnă Price mai mult ca un fel
de depozit pentru foarte multe obiecte ce nu-şi mai găsesc astăzi utilitatea şi amatorii, spaţiul mai
avea panourile şi draperiile din sala de poză precum şi camera neagră, pentru developat, cu tancurile
şi băile necesare; şi, în totală dezordine (ce anunţa, într-o zi, iminenta lor dispariţie la coşul de gunoi),
clişee pe sticlă şi pe celuloid, filme şi rolfilme, unele încă nefolosite, fotografii de diverse dimensiuni,
registre, albume, creioane şi rame pentru retuş, obiective, trepiede şi multe alte piese legate de
meseria de fotograf.
În ultima noastră seară la Rochester, Nick Graver ne-a făcut cinstea de a ne arăta colecţia sa de
dagherotipuri – căci este foarte exclusivist şi nu adună fotografii pe suport de hârtie, ci doar aceste
„oglinzi cu memorie” (cum au fost poreclite încă din epocă aceste imagini pe suport de argint) – pe
care o ţine la bancă spre a o apăra de incendiu sau de alte pericole. Câteva sute de casete îmbrăcate în
marochin sau în catifea, de diverse dimensiuni, conţineau chipuri uitate de locuitori ai acestor ţinuturi,
tineri şi bătrâni, copii cu priviri naive sau speriate, însoţiţi de pisici ori câini, cu jucăriile lor preferate.
Altele erau montate în bijuterii: medalioane, broşe, brăţări, butoni de cămaşă sau nasturi de vestă,
toate conţinând trăsăturile fiinţelor dragi, pe care purtătorii doreau să le aibă tot timpul alături, fie
doar şi în acest fel, printr-o efigie.
Documentaţia la Muzeul Internaţional al Fotografiei şi Filmului a fost deosebit de interesantă şi utilă.
Adrian-Silvan Ionescu

AVENTURI ÎN ŢINUTURILE ROMÂNEŞTI.
PAGINI UITATE DIN MEMORIALELE UNOR CĂLĂTORI STRĂINI DIN
SECOLUL AL XIX-LEA
Literatura de călătorie a încetat de multă vreme să fie desconsiderată ca izvor istoric sau ca
sursă pentru o construcţie imagologică. Cercetătorii caută să găsească în ea acele elemente pe care
documentele nu le dezvăluie. Dacă la Sorbona, spre exemplu, există un centru de cercetare dedicat
acestui domeniu din 1984, în România preocupările sunt mult mai vechi. Nicolae Iorga propunea încă
din perioada interbelică o istorie a românilor prin călători1, lansând ideea unui proiect ce nu a putut fi
pus în aplicare decât în anii ’70 de către un colectiv de istorici din cadrul Institutului de Istorie pe care
îl fondase2. După 1989 interesul pentru acest tip de sursă a devenit din ce în ce mai mare, fiind
organizate o serie de manifestări ştiinţifice şi publicându-se numeroase lucrări şi articole de mai mică
sau mai mare importanţă atât la Bucureşti, cât şi la Sibiu, Cluj şi Târgu-Mureş.
Integrat acestei direcţii a fost şi simpozionul organizat de Adrian-Silvan Ionescu, membru al
colectivului care editează Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, în toamna
1

N. Iorga, Istoria românilor prin călători, ed. a 2-a, 4 vol., Bucureşti, 1928–1929.
Este vorba despre colecţia Călători străini despre Ţările Române, coord., în principal, de
Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Paul Cernovodeanu. Aceasta a fost continuată,
într-o nouă serie, de Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea, coord. de Paul
Cernovodeanu şi apoi de Daniela Buşă.
2
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anului 2008, mai precis pe 15 octombrie. După cum sugerează şi titlul, Aventuri în ţinuturile
româneşti. Pagini uitate din memorialele unor călători străini din secolul al XIX-lea, criteriul care a
stat la baza acestei întruniri ştiinţifice a fost aducerea în prim-plan a unor relatări de călătorie mai
puţin cunoscute, dar relevante pentru istoria spaţiului românesc. Împărţit în două secţiuni, grupând
câte 5 comunicări fiecare, simpozionul a captat atenţia cercetătorilor prin diversitatea domeniilor de
interes cu care a putut fi relaţionată literatura de călătorie. Istoria evenimenţială – şi în special
revoluţia de la 1848–1849 din Moldova, Ţara Românească şi Transilvania – a avut parte de abordări
inedite. Daniela Buşă a reliefat în comunicarea susţinută, Dimensiunea zvonului despre Revoluţia de
la 1848 în relatările unor călători străini, impactul pe care informaţiile neverificate şi uneori
tendenţioase l-au avut asupra mentalului colectiv din secolul al XIX-lea. Călători precum Aurélie
Ghika sau John Paget înregistrau aceste informaţii în propriile însemnări, arătând modul în care erau
percepute nu numai de elita românească, ci şi de negustori, orăşeni sau simpli ţărani. Mediile de
propagare cele mai frecvente erau balurile, seratele, întrunirile, care – lucru curios – continuau să aibă
loc aproape la fel ca şi înainte, dar şi hanurile, cârciumile şi prăvăliile. Aceeaşi informaţie, precum
mişcările de trupe ale generalului Bem şi declaraţiile acestuia cu ocazia fiecărei lupte, era preluată,
amplificată, deformată şi transmisă într-un context marcat de nervozitate, angoasă şi incertitudine. Iar
toate acestea nu aveau cum să nu influenţeze, fie şi într-o mică măsură, deciziile sau comportamentul
unora dintre cei implicaţi direct în evenimente.
Un alt călător, dar şi un diplomat şi prieten al românilor, a fost francezul Adolphe Billecocq
(1800–1874), a cărui operă, deşi mai puţin cunoscută în Franţa, are semnificaţii importante pentru
istoria românilor. Apropiat al unor paşoptişti români precum Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe
Magheru sau V. Alecsandri, fostul consul la Bucureşti (1839–1848) a fost prezentat ca o personalitate
ce are încă multe de spus de către Raluca Tomi în comunicarea Un izvor mai puţin cunoscut despre
istoria românilor: jurnalul lui Adolphe Billecocq. După cum a dezvăluit şi Raluca Tomi, opera lui
Billecocq nu se mărgineşte la simple consemnări legate de caracterul, starea socială şi politică a
principatelor şi evenimentele la care a fost părtaş, la editarea de lucrări dedicate românilor precum
acel Album moldo-valaque3, ci include şi corespondenţă, precum şi un jurnal întru totul inedit, aflat în
custodia Bibliotecii Academiei Române. Poate că, pe viitor, acestea ar merita să fie scoase la lumină,
discutate pe larg în volume de studii sau chiar editate pentru o conturare mult mai veridică a mediului
politic ce a clădit România modernă.
Revoluţia, starea de spirit, afinităţile şi intrigile politice au fost prezentate dintr-un unghi total
diferit de Marian Stroia în comunicarea sa referitoare la Aleksandr Osipovici Duhamel. Şi aceasta
datorită originii şi intereselor acestui călător. Diplomat şi apoi guvernator în Siberia Răsăriteană,
Duhamel este numit de către Rusia în 1848 comisar în principate. Misiunea sa, ca şi cea a trimisului
otoman, era una dificilă în condiţiile în care cele două ţări erau puteri protectoare ale principatelor. De
aceea mărturia sa echilibrează un corpus4, care, deşi are calitatea de a fi mult mai obiectiv, nu oferă
decât trimiteri la ceea ce se considera a fi atitudinea oficială a statului şi a Marilor Puteri.
Istoria socială a fost prezentă prin trei comunicări. Cea dintâi, referitoare la cenzură, spaţiu
concentraţionar şi supraveghere politică în perioada postpaşoptistă, l-a avut ca „erou” principal pe
unul dintre primii călători americani pe pământ românesc. În prezentarea Un călător american în
închisoarea de la Oradea: Charles Loring Brace (1851) Nicoleta Roman a înfăţişat experienţa trăită
de acesta, interpretările pe care le-a oferit el însuşi situaţiei politice existente în Banat, Crişana şi
Transilvania şi avatarurile unei noi societăţi. Pe de altă parte, în a doua comunicare de acest tip,
3

Adolphe Billecocq, Album moldo-valaque, ou guide politique et pitoresque à travers les
principautés du Danube, Paris, 1848.
4
Atât relatarea lui Adolphe Billecocq, cât şi cea a lui Aleksandr Osipovici Duhamel şi a lui
Charles Loring Brace vor fi incluse în vol. V din Călători străini despre Ţările Române în secolul al
XIX-lea, coord. Daniela Buşă.
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Bogdan Popa s-a oprit asupra unui subiect ce nu a mai fost nici el tratat de istoriografia românească
de foarte multă vreme: alimentaţia. Denumindu-şi prezentarea Aventură şi şoc cultural: călători şi
alimentaţie în secolul al XIX-lea, Bogdan Popa a avertizat de la bun început auditoriul asupra
problemelor cu care se confruntau călătorii străini în trecerea lor. Aproape toţi au punctat de fiecare
dată în relatările lor igiena rudimentară, alimentaţia neechilibrată, lipsa etichetei la nivelul clasei de
mijloc şi uneori chiar al elitei. Un alt punct de interes, de data aceasta legat de minorităţi şi istoria lor,
l-a constituit comunicarea Venerei Achim referitoare la Problema ţigănească în viziunea lui
A. Poissonier. Personaj puţin cunoscut, a cărui biografie ascunde multe lacune, Poissonier a fost
profesor de limbă franceză la Bucureşti, fiind interesat de traiul, obiceiurile şi originea ţiganilor.
Crochiul românesc al unui primar chicagoan (1888), Carter H. Harrison a constituit titlul
comunicării susţinute de Adrian-Silvan Ionescu, ce a zugrăvit într-o manieră plină de culoare
impresiile pe care călătorul american le-a cules în urma vizitării Regatului. Atingând pragul final al
secolului al XIX-lea, această schiţă relevă într-un mod subtil unele schimbări produse la nivelul
societăţii româneşti faţă de perioada anterioară (referitoare la mentalităţi, introducerea reformelor –
vizibile la nivel urban –, apropierea familiei regale de popor etc.). Pentru un specialist în istorie
modernă, şi nu numai, astfel de relatări sunt utile pentru a urmări evoluţia diferitelor fenomene
(sociale, culturale, politice) văzute prin prisma unui străin, capabil de a face comparaţii calitative.
Călătoria în principate a lui William Lennox Lascelles Fitzgerald, lord de Ros (1835–1836) ne-a
fost prezentată de Constantin Ardeleanu, vechi colaborator al colectivului de călători al Institutului de
Istorie „Nicolae Iorga”. Al 23-lea baron de Ros a fost un ofiţer britanic, care a călătorit frecvent în zona
Mării Negre, mai mult din motive politice, decât de plăcere. Deşi nu a declarat acest lucru, în 1835–
1836, motivul real al voiajului său era investigarea operaţiunilor militare făcute de ruşi, prilej de a
înregistra şi comenta cu un umor ironic, ca al tuturor englezilor de altfel, societatea românească.
Multe discuţii a iscat comunicarea lui Nagy Pienaru, Un călător otoman prin Banat (1807), nu
atât din cauza conţinutului, relevant şi inedit, cât a originii călătorului. Autorul a observat că, într-adevăr,
nici seria veche de călători, nici cea nouă nu au inclus relatările unor călători otomani. Această
omisiune are mai multe explicaţii: în primul rând, accesibilitatea specialiştilor la o sursă a cărei limbă
este prea puţin cunoscută este redusă. În al doilea rând, se constată lipsa unor instrumente de lucru
(bibliografii, enciclopedii etc.) care să semnaleze prezenţa acestor călători nu numai în spaţiul
românesc, ci şi pe întreg cuprinsul Imperiului Otoman. Tot Nagy Pienaru a fost cel care a ridicat
problema definirii noţiunii de călător. Mai mulţi dintre cei prezenţi, în frunte cu Daniela Buşă, au
susţinut păstrarea definiţiei în limitele impuse de Maria Holban şi Paul Cernovodeanu. Pe scurt,
aceasta îi includea „pe toţi cei ce au stat câtva timp sau au trecut cu vreun prilej oarecare prin ţările
române şi au lăsat o mărturie despre cele văzute acolo”5, excluzându-se rapoartele redactate într-o
manieră oficială şi memoriile adresate autorităţilor.
O comunicare aparte, cu valenţe interdisciplinare a fost cea a Irinei Gavrilă, O posibilă bază de
date istorice: Călători străini care au străbătut ţările române în veacul al XIX-lea. Informatica,
demografia şi istoria sunt cele trei discipline pe care Irina Gavrilă le-a pus în slujba realizării unei
baze de data menite a aduna şi interpreta tot ceea ce priveşte călătorul (biografie, studii asupra
acestuia etc.) şi voiajul său (obiectiv, traseu, transport, însoţitori, domenii de interes etc.). Din fericire,
acest proiect, care la data prezentării lui era catalogat ca fiind doar „posibil”, a devenit unul aplicabil,
la care lucrează deja o echipă de cercetători.
Iată deci câtor direcţii de cercetare pot servi călătorii. Ne-am dori ca, în viitor, astfel de
întruniri ştiinţifice să fie mult mai numeroase şi chiar mai bogate din punct de vedere al aportului
informaţional şi interpretativ. Pentru că, trebuie să recunoaştem, dincolo de caracterul descriptiv
inerent al acestor surse, ele sunt complementare documentelor de arhivă şi presei, având, prin urmare,
o relevanţă aproape la fel de mare ca acestea pentru fenomenul istoric studiat. De aceea, nu putem
5

Maria Holban, Introducere în Călători străini despre ţările române, vol. I, Bucureşti, 1968, p. XIII.
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decât să sperăm că aceste comunicări se vor transforma în studii ce-şi vor găsi publicarea în paginile
unui volum sau ale unei reviste de specialitate.
Nicoleta Roman

ISTORIA ÎN VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ (I)
Paginile care urmează sunt o trecere în revistă a principalelor evenimente din viaţa ştiinţifică
internaţională referitoare la cercetarea istorică actuală. Dorinţa noastră este aceea de a face cunoscute
breslei istoricilor români direcţiile pe care se axează proiectele de cercetare din domeniul istoriei,
tematica recentelor colocvii şi conferinţe, nou lansatele periodice care solicită specialiştilor studii şi
articole, tematica şcolilor de vară şi a workshop-urilor, precum şi ofertele de grant sau de colaborare
pe plan academic. De asemenea, ne vom referi şi la lansarea site-urile specializate de informare
ştiinţifică în domeniul ştiinţelor sociale şi implicit al istoriei.
Informaţiile au fost obţinute prin căutări pe internet, din e-mailuri primite de la organizatori
sau prin amabilitatea colegilor din diferite instituţii şi organizaţii de profil.
Chiar dacă din considerente de ordin financiar nu putem participa direct la majoritatea
evenimentelor anunţate, credem că este util să le cunoaştem pentru a avea o privire de ansamblu
asupra modului de abordare a cercetării istorice în prezent, a temelor care interesează comunitatea
istorică mondială, în vederea stabilirii unui dialog şi a înscrierii tematicii de cercetare româneşti pe
orbita celei internaţionale.
Vom începe prin a face cunoscute cititorilor „Revistei istorice” câteva dintre periodicele
recente, care aşteaptă şi contribuţiile cercetătorilor români.
„New Global Studies” este o revistă editată de Berkeley Electronic Press care îşi propune să
exploreze problematica globalizării din perspectiva istoriei, sociologiei, antropologiei, ştiinţelor
politice, relaţiilor internaţionale şi ale cărei subiecte se referă la globalizarea economică, reţelele
multimedia, manifestările culturale transnaţionale sau studiile globale metodologice. Informaţii
suplimentare despre această revistă pot fi găsite pe site-ul http://www.bepress.com/ngs.
„Ethics and Global Politics” este o nouă revistă publicată cu sprijinul a două organisme, The
Swedish Research Council şi The Department of Political Science din cadrul Stockholm University.
Scopul său este acela de a tipări cercetările teoretice de politică globală ale istoricilor, filozofilor sau
sociologilor. Site-ul periodicului este http://www.co-action.net/journals/EGP, persoana de contact
fiind redactorul şef al jurnalului, via e-mail (EGP@statsvet.su.se).
„Contemporary European Studies”, publicată în limba engleză, începând din iunie 2008 în
Republica Cehă, la Universitatea Palacký, solicită articole şi recenzii din domeniul ştiinţelor politice
şi al studiilor europene, contribuţii ce vor fi evaluate potrivit standardelor ştiinţifice ale publicaţiei.
Un rezumat preliminar, de 100 de cuvinte, în limba engleză, poate fi trimis prin e-mail la adresa
eva_bradova@seznam.cz, iar informaţii amănunţite despre acest periodic se pot găsi pe website-ul
http://www.ces.upol.cz.
School of Slavonic and East European Studies din Marea Britanie tipăreşte periodicul „Slovo”,
editorii rezervându-şi dreptul de a supune spre recenzare toate articolele primite, care nu pot fi în
acelaşi timp şi în portofoliul altor reviste. Dimensiunea maximă a unui studiu este de 6000–7000 de
cuvinte, inclusiv notele de subsol, iar a unei recenzii de 700 de cuvinte. Editorii pot fi contactaţi la
adresa de e-mail slovo@ssees.ucl.ac.uk, site-ul revistei fiind http://www.ssees.ucl.ac.uk/slovo/contrib.htm.
„The Central European Political Studies Review”, periodic editat on-line la Brno, în Republica
Cehă, a anunţat pentru vara anului 2008 un număr special pe tema „Rolul populismului în Europa
Centrală şi de Est”. Studiile de caz, precum şi analizele comparative fac obiectul publicaţiei, care
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supune toate contribuţiile primite unui proces anonim de recenzare. Persoana de contact este
redactorul şef Věra Stojarová de la Facultatea de Studii Sociale a Universităţii Masaryk, e-mail:
stojarova@fss.muni.cz, website: http://www.cepsr.com.
„Studia Politica” apare în România, la Cluj, fiind publicată on-line de către Universitatea
Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, în colaborare cu Centrul pentru Studierea Democraţiei.
Comitetul de redacţie acceptă studii din domeniul ştiinţelor politice şi al relaţiilor internaţionale,
dorind să atragă lucrări comparative originale, bine structurate, cu concluziile şi metodologia clar
expuse. Pentru obiectivitate, toate articolele sunt anonim recenzate. Persoana de contact este
cercetătorul Toma Burean de la Centrul pentru Studierea Democraţiei (tburean@gmail.com), adresa
de internet fiind www.democracycenter.ro/studiapolitica.
Un număr special al revistei „The Romanian Journal of Political Science”, editată de
Societatea Academică Română, a fost dedicat alegerilor din Rusia şi Statele Unite. Principalele teme
ale articolelor au fost: analiza comparativă a alegerilor din Rusia şi Statele Unite, poziţia Europei de
Est faţă de Rusia şi S.U.A. după evenimentele din Irak şi Afghanistan, rolul Iranului în această
configuraţie, capacitatea Europei Centrale de a găsi o alternativă la politica externă a Statelor Unite şi
rolul Uniunii Europene faţă de cele două mari puteri. Redacţia revistei poate fi contactată la adresa de
e-mail: office@sar.org.ro.
Deşi nu se adresează direct istoricilor, numărul special „Virtual Power: Russian Politics and
the Internet” al revistei editate on-line de Russian Cyberspace a propus o tematică interesantă şi de
mare actualitate: este internetul un factor politic într-adevăr semnificativ sau mulţimea website-urilor,
a jurnalelor şi blogurilor mai degrabă simulează decât stimulează activitatea politică şi luarea de
decizii? Obiectivul acestui număr a fost acela de a examina relaţia dintre politica rusă şi factorul
media, în special internetul, contribuţiile trebuind să exploreze această legătură complexă dintr-o
perspectivă istorică, reflectată în prezentarea evenimentelor politice majore ale perioadei 2007–2008
pe web, care să examineze discursul puterii din punct de vedere estetic şi să investigheze rolul massmediei în difuzarea opiniilor independente. În paginile revistei sunt invitaţi să contribuie, în limbile
engleză, rusă şi germană, cercetători din domeniul ştiinţelor sociale, al artei şi culturii sau al presei.
Persoanele de contact sunt Ellen Rutten, Ekaterina Kratasju-Ljapina, Robert A. Saunders, Henrike
Schmidt, Vlad Strukov (russian.cyberspace@yahoo.com), website-ul revistei fiind http://www.russiancyberspace.com/.
„Interstitio. East European Review of Historical Anthropology”, publicată la Chişinău, în
Republica Moldova este o revistă editată de Facultatea de Istorie şi Relaţii Internaţionale a
Universităţii Libere din Moldova, de Secţia de istorie şi cultură a Institutului de Istorie al Academiei
de Ştiinţe din Moldova, în cooperare cu Institutul de Istorie al Facultăţii de Ştiinţe Sociale a
Universităţii din Silezia, Polonia. Redacţia doreşte studii şi articole privind Europa de Est din
perspectiva antropologiei istorice. Cel de-al doilea număr al revistei a avut ca temă cercetarea istorică
şi ideologia politică, de la instrumentalizare la dialog. Materialele pot fi publicate în limbile engleză,
poloneză şi română, toate fiind urmate de un rezumat în limba engleză. Persoana de contact este
Virgiliu Bârlădeanu, e-mail: rethinkinghistorycenter@yahoo.com.
Extrem de utile ni se par a fi bazele de date internaţionale dedicate cercetării ştiinţifice din
domeniul ştiinţelor sociale. Un exemplu în acest sens este Sowiport.de – Social Sciences at Your
Fingertips (http://www.sowiport.de). Portalul sowiport.de pune la dispoziţia cercetătorilor informaţii
de calitate din surse internaţionale, care până în momentul de faţă erau disparate. Există aproximativ
2,5 milioane de referinţe din literatura de specialitate, asupra proiectelor de cercetare şi a instituţiilor
de profil, informaţii provenind din 14 baze de date şi din ghidul specializat SocioGuide. Utilizatorii
pot căuta simultan în mai multe baze de date, fiind de asemenea disponibile şi publicaţiile tuturor
partenerilor. Prin sowiport.de pot fi accesate următoarele baze de date: Databases of Cambridge
Scientific Abstracts (DFG National Licenses), Social Science Literature Information System SOLIS,
Social Science Research Information System SOFIS, Database DZI SoLit de la Deutsches
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Zentralinstitut für Soziale Fragen, Library Catalogue of the Friedrich-Ebert-Stiftung, Library
Catalogue of the Social Science Research Center Berlin, Database GeroLit de la German Centre of
Gerontology. Este posibil accesul direct la revistele electronice, buletinele electronice de informare
sau publicaţiile on-line ale partenerilor sowiport. Comunicarea cu partenerii, precum şi cu ceilalţi
oameni de ştiinţă se face prin liste e-mail şi reţele.
Department of Central and East European Studies, University of Glasgow anunţă o nouă
iniţiativă de creare a unei reţele de cercetare numită Assessing Accession – Central & Eastern Europe
in the EU. Scopul ei este de a pune laolaltă cercetători, profesori şi studenţi interesaţi de înţelegerea
modului în care instituţiile politice ale Uniunii Europene au avut un impact şi au fost la rândul lor
influenţate de noii aderenţi din Europa Centrală şi de Est. Iniţiatorii proiectului au lansat un website,
care se doreşte a fi un forum on-line al tuturor celor preocupaţi de Europa Centrală şi de Est şi de
Uniunea Europeană, furnizând detalii asupra proiectelor de cercetare, a workshop-urilor şi conferinţelor
organizate (http://assessingaccession.eu).
Interesantă a fost şi tematica conferinţelor anului 2008, tematică ce sugerează cercetătorilor
români direcţii noi de cercetare sau subiecte ce se cer a fi aprofundate, precum şi tendinţele din
domeniul metodologiei istoriei.
„Empires and Nations” este conferinţa ce a avut loc în perioada 3–5 iulie la Paris, fiind
organizată de Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) în colaborare cu Association for the
Study of Nationalities (ASN). Tematica conferinţei s-a axat pe o varietate de subiecte legate de
cercetările comparative asupra naţiunilor şi imperiilor, accentul fiind pus pe fostele Imperii Rus
(Sovietic), Otoman şi Austro-Ungar, ca şi pe moştenirea pe care au lăsat-o. ASN se plasează la
joncţiunea dintre studiul naţionalităţilor (al identităţii naţionale şi al constituirii de naţiuni în fostul
bloc comunist şi în Eurasia) şi cel al naţionalismului (analize comparative şi teoretice ale politicii
naţiunilor). În acest spirit, conferinţa a găzduit materiale dedicate Europei de Est şi Eurasiei, precum
şi studii teoretice axate pe diferitele aspecte ale conceptului de „imperiu”, sau pe problematica
destrămării imperiilor, a relaţiei dintre religie şi imperiu, naţionalitate şi imperiu, identitate şi
colonialism, precum şi teme legate de post-colonialism, imperialism după Războiul Rece sau Uniunea
Europeană ca nou imperiu.
Polonia a fost gazda conferinţei „Warsaw East European Conference: Freedom and Power:
Empires, States and Nations in the East from the 18th to the 21st Century”, care a avut loc în intervalul
15–18 iulie 2008, fiind organizată de Centre for East European Studies, University of Warsaw.
Principalul subiect a fost chestiunea libertăţii şi puterii în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est, în
Rusia, Asia Centrală şi Caucaz, plecând din secolul al XVIII-lea. Conferinţa s-a concentrat pe istoria
secolelor XIX şi XX, ca şi pe aspectele politice, sociale, economice, naţionale şi culturale curente. O
atenţie specială a fost acordată problemelor din lumea comunistă şi post-comunistă.
„Central Eurasian Studies Society Regional Conference” (2008) s-a desfăşurat în perioada 4–
7 august 2008, în satul Choq Tal, Issîk-Kul, Kârgâzstan, organizată fiind de Central Eurasian Studies
Society (CESS). Tematica a cuprins toate aspectele din ştiinţele sociale legate de Eurasia Centrală, de
la Marea Neagră şi Platoul Iranian până la Mongolia şi Siberia, incluzând Caucazul, Crimeea, Volga
de Mijloc, Afghanistanul, Tibetul şi Asia Centrală. Conferinţa s-a adresat tuturor cercetătorilor din
domeniul ştiinţelor umaniste interesaţi de această zonă geografică. Amănunte legate de conferinţă au
fost afişate pe site-ul http://www.aigine.kg/Articles/ViewSection.aspx?ArticleID=253.
„The City and the Elderly. Urban Living Spaces of the Elderly Population, between Social
Needs and the Built Environment from the Middle Ages to the Contemporary World” a avut loc la
Mendrisio, Elveţia, în 16–17 octombrie 2008, organizată fiind de Laboratorio di Storia delle Alpi
(LabiSAlp) şi de Institute for the Contemporary Urban Project (ICUP) al Academiei de Arhitectură
din Mendrisio. Conferinţa şi-a propus o analiză retrospectivă, respectiv contemporană a modelelor de viaţă
urbană a populaţiei bătrâne, precum şi creionarea strategiilor politice şi arhitecturale corespunzătoare
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tendinţei de îmbătrânire a populaţiei în oraşele europene. Site-ul internet al conferinţei este
http://www.arch.unisi.ch/en/index/icup/urbaging.htm.
„International Conference on e-Social Science” şi-a desfăşurat cea de-a patra ediţie în Marea
Britanie, la Manchester, în intervalul 18–20 iunie 2008. Organizator a fost ESRC National Centre for
e-Social Science, University of Manchester. Scopul conferinţei s-a dorit a fi acela de a pune laolaltă
reprezentanţi de frunte pe plan internaţional din domeniul ştiinţelor sociale, al infrastructurii şi
cercetării electronice pentru a accelera dezvoltarea acestei noi metodologii şi a noilor instrumente de
lucru dedicate ştiinţelor sociale. Participanţi au fost toţi cei interesaţi de explorarea, dezvoltarea şi
aplicaţiile metodelor electronice de cercetare şi infrastructurii aferente, cum ar fi Grid şi Web 2.0.
Detalii asupra conferinţei s-au găsit pe internet la adresa http://www.ncess.ac.uk/events/conference.
Pe 19–21 iunie 2008, la Brighton, în Marea Britanie şi-a ţinut lucrările conferinţa „Europe Since
1989: Interpreting Social Change”, organizată de Centre for Social and Political Thought, University of
Sussex şi de European Journal of Social Theory. Implicaţiile evenimentelor din anul 1989 nu au fost
luate ca un punct explicit de plecare pentru a regândi teoria socială. Noţiuni generale de gândire socială
cum ar fi „globalizarea”, „identitatea” sau „diversitatea”, „modernitatea târzie” au rămas mai degrabă
neatinse de acele evenimente. Schimbările sociale care au avut loc au fost privite ca un moment de
convergenţă accelerată către o formă de societate (post)-modernă şi nu ca o formă de diversificare. De
cele mai multe ori, accentul s-a pus în mod exagerat pe europenizare. Lipsa de interes faţă de implicaţiile
profunde ale momentului 1989 are consecinţe asupra modului în care se conturează Europa viitorului,
precum şi asupra modului de interpretare a moştenirii istorice europene. Conferinţa şi-a propus să
abordeze aceste aspecte în cadrul a patru mari teme: teorie critică, Europa multietnică, ideea de social şi
interpretarea moştenirii politice europene (http://www.sussex.ac.uk/cspt/europe1989).
„Women’s Worlds. The 10th International Interdisciplinary Congress” a avut loc la Madrid, în
Spania, în intervalul 3–9 iulie 2008, manifestarea fiind organizată de Universidad Complutense.
Mottoul congresului a fost „Equality: No Utopia”, iar tema generală a fost „New Frontiers: Dares,
Challenges and Changes”. Violenţa şi migraţia au constituit partea centrală a acestei teme. Programul
congresului a inclus treisprezece probleme majore şi aproximativ o sută de sub-probleme. Principalele
arii de dezbatere au fost: feminismul şi mişcarea feministă în istorie, propuneri pentru o lume diferită,
economie, drepturi umane, educaţie, sănătate. Lucrările propriu-zise ale congresului au fost secondate
de o serie de activităţi culturale (expoziţii, filme, piese de teatru, concerte).
School of Geography, Politics and Sociology, Newcastle University din Marea Britanie a
organizat, în intervalul 11–12 septembrie 2008, conferinţa „Memory, History, Morality: The Socialist
Past Today”. Conferinţa a fost parte a proiectului etnografic asupra trecutului socialist al Germaniei
de Est, proiect cu o abordare antropologică, finanţat de Economic and Social Research Council din
Marea Britanie. Scopul proiectului a fost acela de a analiza comparativ modul în care trecutul socialist
este gestionat, prelucrat, uitat sau rememorat la nivel inter-personal, colectiv sau individual, în diferite
contexte post-socialiste. S-a dorit ca evenimentul să fie punctul de plecare pentru formarea unei reţele
de cercetători din Europa de Est şi Centrală ca şi din fosta Uniune Sovietică, interesaţi de acest
subiect. Subiectele comunicărilor au fost axate pe: biografii/povestiri din viaţă, victime şi călăi;
scrierea istoriei, documente ale poliţiei secrete; discursuri publice şi dezbateri asupra trecutului;
amintiri şi/sau folosirea trecutului în viaţa de zi cu zi; scrierea istoriei şi moralitate (http://thesocialist-past.ncl.ac.uk).
Conferinţa „Performing Biographies: Memory and the Art of Interpretation” a fost organizată
în Polonia, la Cracovia, în luna decembrie a anului 2008 de către European Sociological Association
Biographical Perspectives on European Societies în colaborare cu Institute of Audiovisual Arts,
Jagiellonski University şi cu Pauza Foundation for Promotion and Development of Contemporary
Art. Conferinţa a avut un caracter interdisciplinar propunându-şi analiza sistematică a dimensiunilor
biografice din perspectiva povestirilor, a spectacolelor, a artelor vizuale (film, fotografie, mediu
digital etc.), fiind în acelaşi timp şi un forum al cercetătorilor care sunt dornici să discute şi să
descopere noi metode de explorare a biografiilor.
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Organizată de Institute of National Remembrance din Lublin, Polonia, în intervalul 13–14
noiembrie 2008, conferinţa „Secret Weapon or Victims of the Cold War? Central and Eastern
European Political Émigrés” a avut ca principală temă istoria emigranţilor politici din Europa de Est
şi Centrală, văzută prin prisma documentelor devenite accesibile în urma deschiderii arhivelor
securităţii comuniste. Conferinţa a fost scena a 21 de comunicări şi a unei mese rotunde
(http://www.ipn.gov.pl/portal/en/2/262).
„What’s the Big Deal About Democracy?” a avut loc în perioada 8–10 septembrie 2008 la
Brighton, în Marea Britanie, fiind organizată de University of Brighton. Principala problemă la care
reuniunea şi-a propus să răspundă a fost legată de premisele democraţiei şi ceea ce democraţia are
efectiv de oferit. Organizatorii au gândit această conferinţă ca punct de atracţie pentru cercetători din
diferite domenii ale ştiinţelor sociale, cum ar fi filozofia, teoria politică, sociologia, relaţiile
internaţionale, istoria, studiile culturale şi juridice.
„Migration to, from, and in Southeastern Europe: Intercultural Communication, Social Change
and Transnational Ties. The 5th InASEA Conference” a fost organizată în Turcia, la Ankara, în perioada
21–24 mai 2008 de către International Association for Southeast European Anthropology (InASEA).
Subiectele de discuţie s-au axat în primul rând pe aspectele istorice ale migraţiei sezoniere în Europa de
Sud-Est în perioada modernă. Alte teme s-au referit la migraţie şi comunicarea interculturală, media,
noile tehnologii şi comunităţile migratoare moderne, adaptabilitate sau respingere culturală, economică
şi socială, păstrarea tradiţiilor, percepţia şi reprezentarea în Vest a celor ce au migrat din Balcani,
naţionalismul diasporei şi mobilizarea politică a emigranţilor, legăturile culturale, sociale, economice şi
politice transnaţionale în trecut şi prezent, migrarea forţată şi dimensiunile ei culturale, regimul şi
politica emigraţiei şi imigraţiei în Europa de Sud-Est, „noii imigranţi” din Europa de Sud-Est (diplomaţi,
manageri, consultanţi, profesori, refugiaţi din lumea a treia), migraţia ca proces (luarea deciziei,
strategiile privind familia, planurile de viitor), amintiri individuale şi colective despre migraţie, concepte,
metodologie şi controverse în cercetarea curentă a migraţiei.
„How to Improve Access to Research Information – Insights from Eastern Europe” a fost un
workshop, parte integrantă a conferinţei internaţionale „Current Research Information Systems
(CRIS)”, ajunsă la cea de-a 9-a ediţie şi desfăşurată în perioada 5–7 iunie 2008, la Maribor, în
Slovenia. Accesul comun la informaţie în procesul cercetării este unul dintre aspectele actuale
cruciale. În Europa de Est situaţia informaţiei şi a infrastructurii de cercetare este departe de a fi
omogenă. Există ţări care şi-au creat o nouă infrastructură cum ar fi sistemul CRIS (Current Research
Information System) şi ţări care sunt de abia în faza de planificare, încercând să găsească standardele,
tehnologiile şi strategiile adecvate. Workshop-ul a avut menirea de a formula întrebări despre
disponibilitatea informaţiei în procesul de cercetare (de exemplu existenţa bazelor de date care includ
informaţii asupra proiectelor de cercetare, a instituţiilor, experţilor, publicaţiilor etc.) în ţările Europei
de Est, punând în lumină diferitele abordări, listând obiectivele de viitor, schimbul şi crearea reţelelor
de comunicare între specialişti. În acelaşi timp, workshop-ul a dorit să stabilească o mai strânsă
legătură între EuroCRIS, ca organizaţie care susţine colaborarea internaţională, şi cercetătorii Europei
de Est, cu o privire specială asupra posibilităţii de coordonare a activităţii de cercetare la nivel
supranaţional. Discuţiile s-au axat pe tematicile: soluţii diferite în Europa de Est vis-à-vis de
problema furnizării informaţiei în procesul cercetării; probleme specifice şi dificultăţi în dezvoltarea
şi implementarea CRIS; posibilităţi de cooperare în Europa de Est.
„Regeneration and Reinvention: Practices of ‘the New’. An Interdisciplinary Postgraduate
Conference”, 11–12 septembrie, Salford, Marea Britanie, organizată de University of Salford, Greater
Manchester, a fost un forum al artelor, mass-mediei şi ştiinţelor sociale, care a găzduit cercetători din
domeniul istoriei, psihologiei, antropologiei, politicii, religiei şi teologiei, literaturii, artelor vizuale.
Ca teme de discuţie menţionăm: regenerarea culturală şi economică; noi identităţi, noi stiluri, „noi
politici”; progres şi inovaţie; dezvoltarea şi aplicaţiile practice ale noilor metode de cercetare
(www.esri.salford.ac.uk).
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„33rd European Studies Conference” a avut loc în perioada 2–4 octombrie 2008, la Omaha, în
Statele Unite, fiind organizată de University of Nebraska at Omaha. Au fost bine-venite contribuţiile
referitoare la Europa, din orice domeniu de cercetare. Avându-şi începuturile în anul 1975, această
conferinţă interdisciplinară a atras participanţi din colegii şi universităţi din interiorul şi din afara
Statelor Unite, ariile de interes fiind: istoria, arta, antropologia, literatura, problemele curente şi
viitoare ale activităţii culturale, politice, sociale, economice sau militare, educaţia, afacerile, relaţiile
internaţionale, religia, limbile străine, filozofia, ştiinţele informaţiei şi tehnologia, administraţia
publică, sănătatea, geografia, teatrul şi filmul.
În cele ce urmează vom aminti câteva dintre workshop-urile care au loc în anul 2008.
„Transatlantic Dialogues. Eastern Europe, the U.S., and Post-Cold War Cultural Spaces”, organizat în
24 mai 2008, la Universitatea din Bucureşti, ca parte integrantă a celei de-a cincea conferinţe
internaţionale a Romanian Association for American Studies, cu tema „The Sense of America.
Histories into Text”, s-a axat asupra relaţiilor trans-atlantice în perioada de după Războiul Rece,
dorind să pună în lumină configuraţia relaţiilor acestei perioade din perspectiva istoriei, sociologiei,
economiei, ştiinţelor politice şi artelor vizuale sau culturii populare.
„Trends in Farm Succession” a avut loc la Cluj, în iunie 2008, organizat fiind de Universitatea
Babeş-Bolyai, Departamentul de Sociologie, în cadrul programului româno-elveţian SCOPES menit
să identifice problemele principale ale transferului pământului de la o generaţie la alta. Proprietatea
agricolă fiind în anumite perioade istorice cea mai importantă formă de proprietate, workshop-ul a
discutat situaţia pământului în perioada actuală, când comunităţile agricole sunt îmbătrânite, migraţia
internaţională a mâinii de lucru fiind atât de puternică în România zilelor noastre.
Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS), Nordost-Institut din Lüneburg,
Germania şi University of Tartu, Estonia au organizat în luna octombrie a anului 2008, la Tartu,
workshop-ul „The Baltic States under Stalinist Rule”. Întrunirea şi-a propus o discuţie asupra
diferitelor aspecte ale epocii staliniste în cele trei republici baltice, pe teme legate de politică,
represiune, forme de rezistenţă, deportări şi schimb de populaţie, cultură, educaţie, viaţă cotidiană,
schimbări sociale, economie, amintiri despre perioada stalinistă.
„Graduate Spring Seminars in Methodology” (GSSM) a avut loc la Bremen, în Germania, în
perioada 10–14 martie 2008, seminarul fiind organizat de Bremen International Graduate School of Social
Sciences (BIGSSS). Seminarul s-a adresat mai ales doctoranzilor care sunt în faza incipientă a cercetării
legate de elaborarea tezei de doctorat. Participanţilor li s-a oferit o privire de ansamblu asupra problemelor
metodologice ale cercetării din ştiinţele sociale, a impactului tehnicilor calitative şi cantitative asupra microşi macro-analizei fenomenelor din ştiinţele sociale. Scopul workshop-ului a fost şi acela de a-i învăţa
pe participanţi cum să decidă care dintre metodele fie cantitative, fie calitative sunt adecvate
soluţionării diferitelor probleme şi întrebări care se ridică în orice proiect de cercetare ştiinţifică.
Tot în sfera studiilor metodologice s-a plasat şi workshop-ul „Confirmatory and Exploratory
Multivariate Modelling – 37th Spring Seminar at the Zentralarchiv”, organizat în intervalul
25 februarie – 14 martie 2008 la Köln, Germania, de către GESIS-ZA. Seminarul a fost de fapt un
curs pentru cei interesaţi să deprindă tehnicile avansate ale analizei datelor, ilustrat cu aplicaţii
practice. Participanţilor li s-au cerut cunoştinţe solide de statistică şi experienţă în folosirea pachetelor
software de prelucrare statistică a datelor, cum ar fi SPSS sau Stata. Seminarul a constat din prelegeri,
exerciţii şi lucrări practice pe calculatoare personale. Prelegerile au avut rolul de a explica logica
modelării fenomenelor sociale şi strategiile corespunzătoare de analiză a lor, în timp ce lucrările
practice le-au dat participanţilor posibilitatea de a aplica noua metodologie. Principala temă a fost
modelarea multivariată exploratorie. De asemenea au fost furnizate informaţii despre GESIS-ZA, care
este arhiva germană de date obţinute din anchete.
The Helsinki Foundation for Human Rights a organizat în iunie 2008, în Polonia, a
nouăsprezecea şcoală internaţională de vară privind drepturile omului, adresată tuturor cercetătorilor
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interesaţi de acest subiect din Europa Centrală şi de Est. Programul a cuprins prelegeri asupra trecutului
istoric şi filozofic al conceptului de drepturi umane, asupra sistemelor naţionale şi internaţionale de
protecţie a acestor drepturi.
„Sommerhochschule in European Studies”, organizată în perioada 12 iulie – 9 august 2008, la
Viena, Austria, de către University of Vienna, şi-a propus o privire de ansamblu asupra dezvoltării
prezente a Europei şi a Uniunii Europene. Cursurile s-au axat pe aspectele istorice, culturale, politice,
de drept şi economice ale complexelor transformări prin care trece în prezent Europa.
European University Institute (EUI) oferă 140 granturi pentru doctorat în Italia, la Florenţa în
domeniile istorie şi civilizaţie, drept, ştiinţe sociale şi politice. Durata studiilor este de până la patru
ani (http://www.eui.eu/Servac/Postgraduate).
The Nationalism Studies Program, organizat de Central European University din Budapesta,
oferă programe de masterat şi doctorat privind aspectele empirice şi teoretice ale naţionalismului,
conflictele etnice, protecţia minorităţilor, precum şi pe teme legate de problematica globalizării.
Abordarea este interdisciplinară, programele adresându-se istoricilor, economiştilor, juriştilor,
sociologilor, antropologilor sau celor interesaţi de relaţii internaţionale şi ştiinţe politice. Un accent
deosebit se pune pe problemele metodologice (http://www.ceu.hu/nation).
Opt burse timp de trei ani, pentru doctorat, sunt oferite de Salzburg Centre of European Union
Studies (SCEUS), Salzburg University din Austria. Se doreşte analizarea problemelor legate de
existenţa unui model social european, iar candidaţii pot fi cercetători din domeniul istoriei, ştiinţelor
politice etc. (http://www.uni-salzburg.at/sceus_doctoral_programme).
Universitatea din Cracovia, Polonia, Centrul pentru Studii Europene organizează programe de
master, de câte patru semestre, privind istoria integrării europene, identitatea culturală, filozofia
politică şi democratică, istoria Europei Centrale şi de Est, literatura, artele vizuale şi istoria evreilor
(http://www.ces.uj.edu.pl/european/maes.htm).
Sperăm că acest buletin asupra noutăţilor privind istoria în viaţa ştiinţifică internaţională aduce
un plus de informaţie, stimulând efortul pentru înnoirea tematicii şi colaborarea cu cercetătorii din
institutele de profil din afara ţării.
Irina Gavrilă

390

Viaţa ştiinţifică

20

NOTE ŞI RECENZII

*
**

Raport final, ed. VLADIMIR TISMĂNEANU, DORIN DOBRINCU, CRISTIAN
VASILE, Edit. Humanitas, Bucureşti, 2007, 880 p.

Volumul Raport final, structurat în trei părţi (Partidul Comunist Român; Societate, Economie,
Cultură; Represiunea) este un studiu de caz asupra modului în care o utopie (v. Introducere. Natura,
scopurile şi efectele regimului totalitar comunist: ideologie, putere şi practici politice în România,
1945–1989, p. 24), spre a se realiza, a recurs la cele mai sistematice instrumente de teroare, în numele
scopului suprem al fericirii umane. Cercetarea este utilă şi pentru faptul că ea nu trebuie să rămână un
apanaj al istoricului. Căci comunismul a fost şi un regim social-politic cu totul diferit de cele din
trecut. Dacă în societăţile moderne de până atunci schimbarea de la vârful puterii era considerată un
motor al dezvoltării, în comunism, dimpotrivă, schimbarea era delimitată de tipare ideologice
apriorice, transformate într-o dogmă. Cine o punea la îndoială era strivit.
Ideea cardinală a cărţii este ilegitimitatea comunismului, o trăsătură specifică pentru întregul
lagăr. În 1917, revoluţia burghezo-democratică din Rusia a fost confiscată de bolşevici, un fel de sectă
extremistă cu rădăcini în social-democratism şi anarhism, pentru că, după răsturnarea ţarismului şi
pluralizarea politică a societăţii, puterea n-a fost configurată după rezultatul de la urne, ci a fost asigurată
de bolşevici prin lovitură de stat. Ajunşi în fruntea statului pe o asemenea cale, bolşevicii, în numele
luptei de clasă, au purtat un adevărat război civil. Era o revărsare postimperială a bolşevismului în toate
provinciile stăpânite de ţarism, inclusiv în Basarabia, unde toate popoarele neruse se aflau în plin proces
de renaştere democratică şi naţională. În acest chip, în 1922, se năştea URSS, o putere agresivă şi în
plină expansiune. Pericolul sovietic rezulta nu numai dintr-o ideologie înşelătoare, ci şi dintr-un
instrument docil la nivel cel puţin european, Internaţionala Comunistă, un fel de coloană a cincea
infiltrată în lumea liberă. Ţintă a expansionismului sovietic în toată perioada interbelică, România a
devenit o pradă a comunismului în urma ocupaţiei sovietice de după august 1944. Drept consecinţă, prin
ingerinţa Moscovei, la 6 martie 1945 era plasat la Bucureşti un guvern criptocomunist sub conducerea
lui Petru Groza. Aşa cum se demonstrează şi în Raportul final, comunismul nu a fost impus pe cale
democratică, prin alegerile din 1946, ci prin forţă, violenţă şi furt de (şi la) urne (v. cap. Alegerile în
România comunistă, p. 167–169). Ilegitimitatea acestui act a fost apărată cu forţa de Moscova până în
1958, când armata sovietică a părăsit teritoriul României, dar nu oricum şi nu fără a-şi fi pus puternic
pecetea asupra destinelor ei, integrând-o în imperiul comunist printr-un şir de transformări socialpolitice, insularizând-o şi înconjurând-o cu state satelit de acelaşi tip etc.
În întreaga perioadă comunistă, puterea politică ieşită din minciună, forţă, violenţă şi teroare se
reproducea din patru în patru ani prin acelaşi sistem electoral trucat (p. 166–167). Singurul competitor
era PCR ce se „lupta” cu el însuşi. Se constituiau caricaturi de adunări legiuitoare şi consilii locale ce
reprezentau în ultimă instanţă nomenclatura, înstrăinată de masa unei populaţii resemnate faţă de
neputinţa de a ieşi dintr-o asemenea strânsoare. Guvernând despotic şi voluntarist, având drept model o
Constituţie ce reprezenta o înşiruire de principii anulate de prevederea expresă a rolului conducător al
partidului (v. cap. Instituţiile juridice, p. 201 şi urm.), nomenclatura cu şeful suprem în frunte, secretarul
general al PCR, îşi asuma rolul unui monarh absolut din epocile feudalismului, dar fiind mai apropiat de
despoţiile orientale. Căci atât în România, cât şi în întreaga lume comunistă, sub o formă sau alta,
sistemul de guvernare şi de organizare instituţională era antinomic sistemului democratic. Era o cârmuire
ilegală ce se legitima periodic şi formal printr-un mimetism electoral fără valoare juridică. Un atare
model de guvernare impus de ocupantul sovietic la 6 martie 1945, cu complicitatea şi concursul unor
„Revista istorică”, tom XX, 2009, nr. 3–4, p. 391–408
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conaţionali, a constituit osatura politică a României, pe care s-au ridicat „domniile” lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu în lunga perioadă de tiranie care a durat până în decembrie 1989.
Raportul final defineşte comunismul din România ca un regim de esenţă criminală (v. Concluzii.
Necesitatea analizei, repudierii şi condamnării regimului comunist, p. 765). Ca pretutindeni unde s-a
experimentat, comunismul a exacerbat la maximum diferenţele de avere dintre oameni, asmuţind o
clasă socială împotriva alteia, în numele unui pretins bine abstract. Pe un atare temei, în faze
succesive, s-a procedat la confiscarea oricărui tip de proprietate, inclusiv cea intelectuală. Cei mai
expuşi la presiuni, violenţe şi chiar crime au fost nu atât burghezii şi moşierii, care au fost sacrificaţi
în prima fază a acţiunii de constituire a proprietăţii etatice şi colhoznice, ci ţăranii, începând cu cei
mai înstăriţi (chiaburii), apoi cu marea lor masă, mijlocaşii, şi, în ultimă instanţă, chiar cei săraci
(v. cap. Colectivizarea agriculturii, 1949–1962: decizie politică, etape, rezistenţă şi represiune,
p. 238 şi urm.). Toţi aceşti „rezistenţi”, adică ezitanţi şi reticenţi la cântecul de lebădă al partidului, au
înţesat puşcăriile şi gulagurile pline de deţinuţi şi condamnaţi la muncă forţată, la Canal, la asanarea
unor bălţi din jurul albiei Dunării, la tot felul de „munci faraonice”.
Dar gulagul românesc nu se rezuma numai la acei condamnaţi la munci silnice. Ţara însăşi era
izolată de lumea exterioară, chiar de fraţii întru comunism. Legăturile exterioare erau filtrate şi îngrădite
până aproape de interdicţie. Corespondenţa, ziarele, revistele şi orice informaţie venită din afară deveneau
obiect de interes al statului totalitar. Naţiunea, cu excepţiile de rigoare, trăia într-un veritabil ţarc. Dar şi aici
mişcarea unor persoane devenite suspecte era urmărită şi înregistrată. Crima supremă a comunismului
românesc a fost în decembrie 1989, când răsturnarea lui Ceauşescu şi emanciparea de puterea comunistă s-au
înfăptuit prin jertfe enorme, prin moartea a peste 1 100 de oameni, prin valuri de sânge şi durere pe
străzile Timişoarei, Bucureştiului şi ale altor oraşe din ţară (v. cap. Anii comunismului târziu, p. 454).
Realizat de un colectiv de autori din domeniile ştiinţelor istorice, politologiei şi sociologiei,
Raportul final este un studiu de o mare extensiune şi adâncime. Colaboratorii care au alcătuit
conţinutul au avut în Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu şi Cristian Vasile editorii unui Raport
care a fost înmânat în decembrie 2006 preşedintelui României, Traian Băsescu, din însărcinarea
căruia s-a purces la o atare întreprindere. În esenţă, toţi aceşti colaboratori au realizat o carte temeinic
documentată, utilizând inclusiv izvoare inedite şi o întreagă literatură de specialitate română şi
străină. Rezultatul cercetării lor poate fi apreciat, fără nicio exagerare, ca un tratat de istorie a
comunismului din România. Sub o formă sau alta, toate faţetele acestuia sunt aprofundat şi nuanţat
expuse atât sub raportul trăsăturilor generale ale întregului „lagăr”, cât şi, mai ales, prin prisma
amprentei specifice a comunismului naţional ceauşist, un amalgam de neostalinism, maoism şi un
naţionalism în care trecutul se leagă forţat de prezent. Este neîndoielnic un mare efort investit de
autori într-o carte de atari dimensiuni care, deşi comandată politic, de Administraţia Prezidenţială,
este o cercetare temeinică şi ştiinţifică. Este motivul pentru care toţi autorii de capitole, şi cu
deosebire cei trei editori, merită remarcaţi.
Apostol Stan

*
**

Şcoala memoriei 2008. Prelegeri şi discuţii de la a XI-a ediţie a Şcolii de Vară
de la Sighet (14–21 iulie 2008), ed. ROMULUS RUSAN, Centrul Internaţional
de Studii asupra Comunismului – Fundaţia Academia Civică, Bucureşti,
2009, 502 p.

De 11 ani, Fundaţia Academia Civică organizează la Sighetu Marmaţiei, în cadrul Muzeului
Memorial al Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, o şcoală de vară la care participă elevi
interesaţi de studiul istoriei contemporane, precum şi conferenţiari, istorici, profesori de istorie din
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învăţământul preuniversitar, specialişti în ştiinţe socio-umane, disidenţi şi opozanţi ai regimului
comunist. Pentru mai mulţi ani, şcoala de vară s-a suprapus cu desfăşurarea în acelaşi loc a
simpozionului anual de istorie, iar ambele evenimente au fost urmate, la mai puţin de un an distanţă,
de o reflectare editorială unde se regăsesc prelegerile susţinute şi transcrierea discuţiilor.
Volumul intitulat Şcoala memoriei 2008 reuneşte comunicările, intervenţiile şi dezbaterile de
la a XI-a ediţie a Şcolii de Vară de la Sighet organizată între 14 şi 21 iulie 2008 sub egida Centrului
Internaţional de Studii asupra Comunismului. Printre cei care au ţinut prelegeri s-au numărat atât
invitaţi din străinătate, precum Stéphane Courtois (rector al Şcolii), Dennis Deletant, Thierry Wolton
(a cărui ultimă carte – KGB-ul la putere. Sistemul Putin – avea să apară şi în româneşte, tot în anul
2008, la editura Humanitas, în seria Istorie contemporană), Hanna şi Leon Volovici, Pierre-Henri
Imbert, Jerzy Eisler, Hans Bergel, cât şi istorici din ţară: Alexandru Zub, Smaranda Vultur, Ioana
Boca ş.a. Lucrarea reproduce şi dezbaterile desfăşurate în cadrul mai multor mese rotunde: Ce aţi dori
să învăţaţi la orele de istoria represiunii comuniste?, Cum să fie predată istoria represiunii
comuniste?, Adevărul este stăpânul nostru şi Raportul de condamnare a comunismului şi consecinţele
sale. La cea din urmă dezbatere, din 15 iulie 2008 – la care au participat foşti membri şi experţi ai
Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (Vladimir Tismăneanu,
Alexandru Zub, Romulus Rusan, Sorin Ilieşiu, Smaranda Vultur) –, s-a discutat despre stadiul
procesului de punere în practică a recomandărilor din Raportul final, propuneri (mai ales legislative)
vizând memorializarea, arhivele, cercetarea, educaţia etc., dar şi organizarea de conferinţe de
popularizare a documentului asumat de preşedintele României, dl Traian Băsescu, la 18 decembrie
2006. Întrebările elevilor şi profesorilor au animat discuţiile, scoţând în evidenţă diverse probleme
care privesc accesul la arhive şi predarea istoriei în şcoli (reticenţa unor structuri din Ministerul
Educaţiei faţă de lecţiile/cursurile referitoare la regimurile totalitare, reacţiile din mediul academic, nu
întotdeauna favorabile Raportului final etc., p. 77–91). Răspunzând unui student care a ridicat
chestiunea absenţei unei dezbateri la nivelul Academiei privind asumarea trecutului şi condamnarea
comunismului, Alexandru Zub a spus că va reflecta asupra organizării unei discuţii în jurul
Raportului final în cadrul Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie a Academiei Române. Dialogul şi
nevoia de comunicare în istoriografie au fost accentuate de Al. Zub şi în prelegerea sa, intitulată
Continuitate şi înnoire în discursul istoric (p. 151–162).
Mai trebuie spus că unul dintre mesajele către Şcoala de Vară (o prefaţă a volumului) – cel
semnat de Constantin Ticu Dumitrescu, dispărut între timp dintre noi – se constituie într-un fel de
testament spiritual al celui care a fost preşedintele AFDPR: „pentru ca acest raport (Raportul final, n.n.)
să-şi îndeplinească menirea, este rândul Parlamentului şi Guvernului să traducă în fapt cât mai multe din
recomandările sale” (p. 14). Şcoala memoriei 2008 este un volum cât se poate de necesar, care a fost
posibil în primul rând datorită eforturilor şi perseverenţei lui Romulus Rusan, „motorul” Fundaţiei
Academia Civică, cum l-a numit Stéphane Courtois (p. 207). Istoriografia română postdecembristă îi
datorează mult scriitorului, istoricului şi editorului Romulus Rusan. Totuşi, în mod straniu, editorul a
ales să nu includă în volum o secţiune importantă şi sensibilă din discuţiile de la Sighet, fără a semnala
prin paranteze, croşete sau în alt mod tăieturile operate, precum şi raţiunile unor astfel de omisiuni.
Cristian Vasile

VIOREL ACHIM, Politica sud-estică a regatului ungar sub ultimii Arpadieni,
Edit. Enciclopedică, Bucureşti, 2008, 350 p., cu 5 hărţi
Mult aşteptată de medievişti, teza de doctorat a lui V. Achim a fost tipărită în anul 2008 în
condiţii editoriale ireproşabile.
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Cel dintâi merit al autorului constă în alegerea subiectului: deşi a constituit una dintre direcţiile
capitale urmărite în plan extern de ultimii Arpadieni, politicii sud-estice a regatului ungar între 1226
şi aproximativ 1320 nu i-a fost consacrat niciun studiu special. Lacuna este cu atât mai surprinzătoare
cu cât istoricii, mai ales unguri, au cercetat stăruitor şi au întocmit lucrări impresionante privitoare la
istoria primei dinastii a statului lor.
Ceea ce se cuvine, de asemenea, să remarcăm din capul locului este concepţia şi metoda care
au prezidat la întocmirea acestei lucrări. Cu toate că a constituit neîndoielnic o direcţie unitară,
politica sud-estică a ultimilor Arpadieni a fost alcătuită din câteva componente distincte, constante
sau variabile în timp, determinate de geografia fizică şi umană, de condiţiile economice, strategice
etc. ale segmentelor respective. Astfel, deşi, spre exemplu, banatele de Mačva şi de Severin au avut
acelaşi rost fundamental ca verigile unui lanţ, organizarea lor internă, felul de subordonare faţă de
regat, obiectivele care le-au fost încredinţate, precum şi apartenenţa etnică a personalului care le-a
deservit au fost în mare măsură diferite. Tocmai prin compararea acestor diferenţe specifice, extrem
de clar diferenţiate de domnul Achim, se înţeleg mai bine episoade cruciale petrecute pe teritoriul
României de astăzi, cum ar fi aşezarea cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei şi a celor ioaniţi în banatul de
Severin. Antecedentele întemeierii Ţării Româneşti sunt şi ele mai puternic luminate prin examinarea
sistematică a impactului politicii sud-estice a Ungariei arpadiene în spaţiul carpato-dunărean.
Metoda folosită este cât se poate de adecvată obiectului cercetat: o suită de tăieturi
cvasisincronice, în care istoricul trece în revistă situaţia fiecărei componente a politicii sud-estice a
regatului arpadian şi eventualele conexiuni între ele, înfăţişează prin înlănţuirea lor temporală evoluţia
atât a fiecărei subdiviziuni în parte, cât şi a ansamblului.
Cuprinsul, în care sunt prezentate capitolele şi subcapitolele lucrării, trasează în mod edificator
diagrama politicii sud-estice a Ungariei în secolul al XIII-lea şi la începutul celui următor. Ea a fost
rezultanta factorilor interni şi externi.
Originile expansiunii spre sud coboară în vremea lui Bela al III-lea (1172–1196) şi a
succesorului său Emeric (1196–1204), care au profitat de dificultăţile Bizanţului după moartea lui
Manuel Comnenul. Cruciada împotriva bogumililor – constată autorul – a consacrat vocaţia regatului
apostolic ca vârf de lance al catolicismului în Europa sud-estică şi a adus Bosnia sub suzeranitatea
coroanei Sfântului Ştefan. Cooperarea cu papalitatea, la fel ca şi dezacordurile, s-au intensificat după
instaurarea Imperiu Latin la Constantinopol: Ungariei i-a revenit misiunea de a sprijini capul de pod
al catolicismului instalat la Bosfor, prilej de înteţire a efortului expansiv în lumea ortodoxă din
Balcani. Între alte rosturi ale cavalerilor teutoni colonizaţi la începutul secolului al XIII-lea în Ţara
Bârsei a fost şi acela de a contribui în cadrul politicii sud-estice a Ungariei şi a papalităţii la
salvgardarea implantului occidental în inima Bizanţului.
În viziunea lui V. Achim, perioada de maximă afirmare a Ungariei arpadiene în spaţiul
carpato-balcanic a început însă abia după alungarea Ordinului teuton din Ţara Bârsei în 1225, odată
cu încredinţarea guvernământului Ardealului lui Bela, fiul lui Andrei al II-lea, în 1226. Atât în această
postură, cât şi în cea de rege (1235–1262), Bela al IV-lea a promovat o politică de mare putere
deopotrivă în răsărit, dincolo de Carpaţi, şi în direcţia sud-estică, unde a devenit, după părerea justă a
autorului, „competitor la hegemonia balcanică”. Expediţia în Bulgaria în 1228 şi, probabil în legătură
cu ea, cea din Serbia au marcat începutul noii faze expansioniste, un moment însemnat al acestei
etape fiind crearea în colţul sud-estic al Banatului de astăzi şi pe teritoriul Olteniei actuale a banatului
de Severin în 1231–1232, regiune smulsă ţaratului Asăneştilor. Însemnătatea strategică, ofensivă şi
defensivă, a acestei mărci de frontieră a fost pentru regatul ungar de primă mărime.
Într-una dintre concluziile majore, aparent paradoxale, V. Achim observă că, deşi marea invazie a
tătarilor din 1241 a zguduit din temelii statul arpadian, politica sa sud-estică nu s-a resimţit aproape
deloc de pe urma şocului, nu a cunoscut o cezură, ci, dimpotrivă, o remarcabilă continuitate.
Argumentele aduse în sprijinul afirmaţiei sale sunt concludente: aşezarea cavalerilor ioaniţi în banatul de
Severin în 1247, cucerirea ţinutului Braničevo şi a regiunii Mačva cu Belgradul în 1254, urmată de
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crearea în această zonă a unui ducat, condus de prinţul Rostislav, care a adus sub tutelă arpadiană ţaratul
de Tărnovo şi a susţinut energic aspiraţiile hegemonice ale regatului în întreaga Peninsulă Balcanică.
Cu toate că a pierdut întru câtva din vigoare, politica sud-estică a lui Ştefan al V-lea (1262–1272),
succesorul lui Bela al IV-lea, a fost totuşi coerentă şi perseverentă.
Succesele incontestabile înregistrate de regalitatea ungară în ţinuturile carpato-balcanice în
primele trei decenii după marea invazie mongolă nu s-au datorat atât capacităţii de regenerare internă
a regatului, cât vidului de putere instalat în aria sa de expansiune sud-estică după retragerea tătarilor,
care s-au mulţumit să exploateze economic populaţiile din regiunile menţionate. Această etapă se află
în contrast izbitor cu ultimii cincisprezece ani ai secolului al XIII-lea, când marca de frontieră,
înfiinţată la Dunărea de Jos sub conducerea noionului Nohai, s-a consolidat, s-a autonomizat şi s-a
lăţit vertiginos, inclusiv în detrimentul Ungariei.
Pentru această periodizare stă mărturie chiar domnia lui Ladislau al IV-lea Cumanul (1272–1290),
al cărui destin istoric este înfăţişat de obicei ca o sfâşiere continuă între forţele Apusului catolic şi
cele ale stepei cumano-tătare. În realitate, abia noul curs al politicii tătare, inaugurat în 1285 de
campania condusă de Nohai şi de prinţul Tulabugha, viitorul han de pe Volga, în Ungaria şi Polonia, a
fost fatal regelui Ladislau al IV-lea, întrucât l-a silit să oscileze între poli de putere contrari.
V. Achim conchide cu deplin temei că urmările cu adevărat nefaste pentru regat ale vecinătăţii
cu centrul de putere tătar de la Dunăre, aflat în plină expansiune, s-au arătat apoi deplin în vremea
ultimului Arpadian, Andrei al III-lea (1290–1301): Nohai a anexat în 1291–1292 banatele de Severin
şi de Mačva şi a adus sub ascultare Bulgaria, Serbia şi Bizanţul. Zona sud-estică de securitate a
Ungariei arpadiene a fost astfel nimicită.
Valoarea lucrării nu rezidă doar în faptul, decisiv de altfel, că sistematizează într-o viziune
amplă şi închegată şirul – în bună parte confuz din cauza stării precare a informaţiei primare – de
cuceriri şi de pierderi teritoriale la hotarul de miazăzi al Ungariei arpadiene, de organizări şi
reorganizări ale banatelor; plasate în acest context amplu, diverse fragmente de istorie mai puţin
locală sunt conturate mai clar şi îşi dezvăluie în consecinţă semnificaţii care fie au plutit istoriografic
într-o lumină opacă, fie nu au fost nici măcar bănuite. Exemplar în această privinţă este modul în care
a fost înfăţişată tranziţia – generală, dar deloc unitară ca realizare – de la structura bazată pe prisăci la
cea susţinută de cetăţile de margine. Deosebit de convingătoare şi, prin concluzii, de însemnată este
contribuţia autorului la clarificarea băniei de dincolo de Olt: instituţia a fost adoptată şi
„naţionalizată” de români în vremea extensiunii puterii tătare în ţinuturile limitrofe Porţilor de Fier la
sfârşitul secolului al XIII-lea, în ajunul, aşadar, întemeierii primului nostru stat. Oltenia a intrat ca
bănie, prin urmare ca organism constituit, în componenţa Ţării Româneşti şi a păstrat din acest motiv
veacuri de-a rândul trăsături aparte.
Acurateţea formală este şi ea una dintre virtuţile acestei cărţi valoroase şi necesare.
Virgil Ciocîltan

GAVIN BOWD, La France et la Roumanie communiste, L’Harmattan, Paris, 2008,
392 p.
Deschiderea arhivelor franceze referitoare la vremea ocupaţiei germane în Franţa, a regimului
de la Vichy şi a primei etape a dominaţiei sovietice asupra Europei central-răsăritene a făcut posibilă
înnoirea esenţială a cunoaşterii relaţiilor româno-franceze în acest interval, cunoaştere concretizată în
câteva lucrări recente consacrate acestui segment al istoriei contemporane. Între cei care au contribuit
cel mai mult la explorarea arhivelor franceze în acest câmp al cercetării se află, în frunte, istoricul
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britanic Gavin Bowd. După o valoroasă contribuţie privitoare la relaţiile româno-franceze, astfel cum
se reflectă în scrierile şi în activitatea diplomatică a cunoscutului scriitor Paul Morand, lucrare în
realizarea căreia Gavin Bowd a beneficiat din plin de posibilitatea de a folosi materialul inedit din
arhivele franceze referitor la vremea când scriitorul francez a fost ministru al ţării sale la Bucureşti,
istoricul a publicat recent o nouă carte, de data aceasta cu privire la raporturile româno-franceze în
anii dominaţiei totalitare asupra României. De semnalat că autorul a avut posibilitatea să confrunte
informaţiile din arhivele franceze cu cele extrase din arhivele Ministerului de Externe al României,
din cele ale Securităţii, ale CNSAS, pentru a nu aminti decât principalele fonduri arhivistice cercetate.
Un Prolog înfăţişează raporturile dintre cele două ţări după Primul Război Mondial, aspectele
pozitive, mai ales în domeniul cultural, dar şi regresul general al acestor legături, în special în anii ascensiunii
puterii şi influenţei celui de al Treilea Reich. Interesante sunt ştirile noi cu privire la relaţiile dintre cele două
ţări în anii când ele s-au aflat guvernate de doi mareşali – Pétain şi Antonescu – şi mai ales datele referitoare
la contribuţia unor comunişti de origine română la activitatea rezistenţei franceze antigermane.
Intrarea în Paris a trupelor franceze sub conducerea generalului de Gaulle şi desprinderea
României din alianţa cu Germania la sfârşitul lunii august 1944 au inaugurat o nouă epocă a relaţiilor
româno-franceze.
Conjunctura aparent favorabilă restaurării unor relaţii strânse între cele două ţări a fost curând
alterată de evoluţia generală a situaţiei internaţionale şi în mod special de instaurarea în România a
unui guvern dominat de comunişti sub aparenţa unei guvernări „de largă concentrare democratică”.
Capitolul Retrouvailles impossibles (1944–1950) aduce informaţii noi cu privire la românii din Franţa
în perioada imediat următoare răsturnării hegemoniei germane, atât cei comunişti, luptători în
rezistenţă, dintre care câteva figuri mai importante au revenit în ţară pentru a ocupa poziţii de
conducere în regimul criptocomunist instaurat la 6 martie 1945 (Boris Holban, Pavel Cristescu, Ion
Marinescu, Mihail Florescu, Cristina Boicu, Gaston Marin, Gheorghe Vasilichi), cât şi cei
neînregimentaţi, stabiliţi în Franţa înainte de război sau în cursul acestuia – E. Cioran, E. Ionescu între
alţii –, care au rezistat apelurilor – cel din urmă din partea lui Tudor Vianu – de a se repatria.
Tot mai mult, după 1945, relaţiile franco-române se desfăşoară la două niveluri divergente:
cele de la stat la stat, apăsate de evoluţiile interne contradictorii – democraţie în Franţa, totalitarism în
devenire în România – şi cele între comuniştii francezi şi cei români, care strâng rândurile în cadrul
coordonat de Uniunea Sovietică. Alegerile din România şi Franţa din toamna anului 1946 – falsificate
cele dintâi, libere cele din urmă – au consolidat considerabil poziţia comuniştilor în ambele ţări.
Curând însă, Războiul Rece avea să intensifice factorii de antagonism dintre cele două guverne, în
cadrul general al înfruntării Est-Vest. Pagini pline de interes sunt consacrate în acest capitol literaturii
avangardiste, operă a unor scriitori originari din România – Paul Celan, Isidor Isou, Serge Moscovici –,
care, pe măsura afirmării lor literare, s-au desprins deliberat de ţara de origine.
Sfârşitul anului 1947 a sporit tensiunile dintre cele două ţări la nivel statal în vreme ce
raporturile dintre regimul din România şi comuniştii francezi s-au menţinut pe linia spiritului
tovărăşesc. Publicistica din România sporeşte atacurile la adresa socialiştilor francezi, în frunte cu
Léon Blum, declaraţi a fi spărgători ai unităţii muncitoreşti, la ordinele imperialismului american,
care tocmai iniţiase planul Marshall, punând capăt speranţei lui Stalin de a atrage şi Europa
occidentală în sfera sa de influenţă. Deosebit de vehement s-a manifestat la adresa lui Léon Blum
Miron Constantinescu. Citate abundente din surse inedite şi din presa vremii ilustrează evoluţia
relaţiilor dintre cele două părţi în vremea când Ana Pauker a preluat conducerea politicii externe a
României. Izgonirea regelui Mihai I şi abolirea monarhiei la sfârşitul lunii decembrie 1947, teroarea
care a precedat şi a urmat acestei evoluţii, integrarea necondiţionată în directivele Cominformului au
dus la paroxism conflictul între cele două blocuri de putere, cu inevitabile consecinţe şi asupra
relaţiilor româno-franceze. Între alţii a căzut victimă acestei înăspriri şi Institutul Francez de Studii
Bizantine care funcţiona la Bucureşti sub conducerea eminentului savant Vitalien Laurent, izgonit din
ţară sub pretextul de a fi agent al Vaticanului. Antagonismul a atins punctul culminant în primăvara
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1950, când regimul de la Bucureşti a hotărât – probabil la indicaţii primite de la Moscova – să pună
capăt activităţii Institutului Cultural Francez, în acelaşi timp cu cea a bibliotecilor britanică,
americană şi italiană. Pentru a marca în mod categoric ruptura cu influenţele culturale occidentale,
regimul comunist a arestat pe frecventatorii acestor instituţii şi i-a trimis în penitenciare şi în lagărele
de muncă forţată. Lucrarea dezbate cu detalii personale aceste vicisitudini.
Deosebit de instructive sunt informaţiile cu privire la destinele diferite în România ale foştilor
combatanţi de origine română din Franţa şi ale membrilor emigraţiei româneşti de la Paris, care încep
acum să se organizeze mai temeinic.
Al treilea capitol, Les froides ténèbres (1951–1963), înfăţişează evoluţia relaţiilor românofranceze în faza „îngheţului maxim”. Reflectarea în presă a relaţiilor se limitează acum la felicitările
şi elogiile reciproce între partidele comuniste din cele două ţări şi la invectivele, respectiv criticile,
referitoare la evoluţiile lor politice. Deosebit de vehemente în această perioadă au fost atacurile din
presa română la adresa subordonării Franţei faţă de „imperialismul american”. Interesante sunt
informaţiile cu privire la încercările regimului comunist din România de a capta personalităţile de
seamă ale exilului românesc şi de a le convinge să se repatrieze. Dacă Traian Vuia a cedat încă din
1950 apelului venit de la Bucureşti, în schimb George Enescu a rezistat. Funeraliile sale la Paris în
mai 1955 au fost prilejul unor ciocniri între reprezentanţii puterii comuniste şi membrii emigraţiei
române anticomuniste. Deosebit de vehement, anticomunist intransigent, s-a dovedit sculptorul
Constantin Brâncuşi, care a alungat în termeni neechivoci delegaţia sosită de la Bucureşti în 1956
pentru a-l ademeni să revină în ţară. Şi funeraliile marelui sculptor au fost prilejul unor înfruntări între
reprezentanţii regimului de la Bucureşti şi emigraţia română.
Moartea lui Stalin în 1953 şi noua politică a lui N.S. Hruşciov nu par – în percepţia diplomaţiei
franceze – să fi atenuat dependenţa României faţă de URSS şi de blocul constituit de aceasta, mai ales
după crearea Tratatului de la Varşovia şi a CAER. În acest context este discutată şi consolidarea
puterii lui Gheorghe Gheorghiu Dej, în urma îndepărtării din funcţiile de mare răspundere a lui Miron
Constantinescu şi Iosif Chişinevschi în 1956. În acelaşi an, semnalează autorul, a avut loc o iniţiativă
a lui Gheorghe Tătărescu pe lângă ministrul Franţei la Bucureşti – care a semnalat faptul Ministerului
de Externe al Franţei. Fostul prim-ministru român, eliberat din detenţia sa la Sighet, împărtăşită
cu ceilalţi foşti demnitari ai statului român, i-a sugerat reprezentantului guvernului francez nevoia
unei implicări mai active a Franţei în problemele româneşti, în contextul unei evoluţii pozitive a
relaţiilor internaţionale, evoluţie în care se arăta încrezător. Reprezentantul Franţei, în raportul
înaintat guvernului său, se întreba cu bună dreptate dacă iniţiativa este a celui care i-a prezentat-o sau
a regimului comunist. Informaţia merită reţinută de cei care aprofundează evoluţia regimului
comunist din România.
În ciuda optimismului relativ afişat de Tătărescu, relaţiile franco-române nu au progresat decât
foarte lent în anii următori, cu unele creşteri în domeniul schimburilor comerciale şi al celor culturale,
acaparate însă prioritar de contactele între intelectualii oficiali din România şi comuniştii francezi.
Rapoartele diplomatice franceze insistă asupra destinderii insensibile a politicii interne a regimului de
la Bucureşti. Totuşi, constată autorul, după alţi câţiva ani, nivelul schimburilor economice a sporit
considerabil, în contextul efortului regimului comunist din România de a-şi afirma autonomia în
cadrul blocului răsăritean, îndeosebi pe plan economic. În 1963, Franţa se afla pe locul al treilea în
importurile româneşti din ţările capitaliste, cu perspectiva de a avansa rapid.
Capitolul Le réveil (1964–1970) oferă o revelaţie documentară de prim plan din fondurile
arhivistice franceze: relatarea vizitei premierului român Ion Gheorghe Maurer în Franţa între 27 iulie
şi 3 august 1964 şi a conversaţiei sale cu generalul de Gaulle, întâlnire care a înregistrat o largă
convergenţă de vederi, cu tendinţa, din partea guvernului român, de a sugera o simetrie în atitudinea
celor două ţări în cadrul alianţelor din care făceau parte. Premierul român i-a explicat lui de Gaulle
situaţia internaţională nouă (schimbările din Rusia, conflictul ruso-chinez) care a permis evoluţia
politicii româneşti, desprinderea de sub tutela apăsătoare a Moscovei. Vizita s-a încheiat cu un succes
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deplin, care a deschis perspectiva unor noi manifestări ale legăturii franco-române consolidate în anii
următori. Într-o privinţă regimul de la Bucureşti s-a dovedit intransigent, anume în refuzul său de a
admite redeschiderea institutului francez de la Bucureşti; pretextul invocat pentru justificarea acestui
refuz a fost teama că în cazul acceptării acestui deziderat francez, Moscova ar cere înfiinţarea unui
institut rus similar. Prezintă interes şi cercetarea reacţiilor la această vizită în presa vremii, în cercurile
politice americane şi în emigraţia română din Franţa. Merită semnalat că apropierea franco-română la
nivel oficial, al statelor, a provocat o „răcire” a relaţiilor dintre comuniştii români aflaţi la guvernare
şi cei francezi în opoziţie. Divergenţe între cele două partide „tovărăşeşti” s-au manifestat şi în
problema relaţiilor cu China, într-o vreme când România şi-a declarat neutralitatea în conflictul dintre
cei doi giganţi comunişti, în timp ce PCF şi-a manifestat deplina solidaritate cu URSS. Evoluţia
acestor disensiuni în cadrul relaţiilor inter-comuniste şi îndeosebi în raporturile dintre comuniştii din
cele două ţări sunt larg înfăţişate pe baza documentelor de arhivă şi a presei vremii. Cu detalii inedite
şi situată în contextul momentului este înfăţişată şi vizita lui de Gaulle în România în 1968, an fatidic
atât pentru Franţa, unde regimul a fost pus în discuţie de mari mişcări de masă, cât şi pentru România,
în urma invaziei trupelor Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia.
După 1971, odată cu consolidarea aspectului totalitar al regimului din România, cu principala sa
trăsătură – cultul personalităţii conducătorului – şi cu inerenta agravare a opresiunii şi înăbuşirea oricărei
forme de opoziţie, relaţiile franco-române s-au menţinut la cotele atinse anterior, dar fără perspective de
progres. Dificultăţile din ce în ce mai mari în care a fost atrasă economia românească de politica
grandomană a lui Ceauşescu, imaginea din ce în ce mai negativă oferită de ţară ca urmare a încălcării
sistematice a drepturilor omului, a căror respectare fusese statuată în actul final al Conferinţei de la
Helsinki din 1975, care purta şi semnătura României, iniţiativele unora dintre membrii emigraţiei
române din Franţa de a denunţa gravele abateri ale regimului comunist din România de la principiile
formulate în acest act au apăsat inevitabil şi asupra relaţiilor româno-franceze. A doua călătorie în Franţa
a soţilor Ceauşescu, în 1980, a înregistrat în fapt un eşec, în ciuda eforturilor presei de a-l învălui în
articole ditirambice. Expresia acestei neîmpliniri a fost rechizitoriul necruţător al scriitorului Eugen
Ionescu în ziarul „Le Monde” la adresa regimului din România şi a conducătorului său.
Ultimul capitol, Vers la chute (1981–1989), prezintă evoluţia relaţiilor româno-franceze în anii
de descompunere a regimului Ceauşescu şi ai prăbuşirii comunismului în România. Relaţii în declin,
vizite oficiale din ce în ce mai puţine şi nerelevante, tensiuni între cele două partide comuniste au
caracterizat legăturile dintre cele două părţi în contextul dezagregării generale a imperiului sovietic.
Interes special prezintă informaţiile ample referitoare la tensiunile dintre comuniştii francezi, care
şi-au luat distanţele faţă de regimul Ceauşescu, devenit aberant în faza finală, dar şi pentru că se
îndepărtase de PCUS, faţă de care fidelitatea PCF a fost constantă.
Bogăţia informaţiei, în mare măsură inedită, interpretarea obiectivă a materiei studiate,
investigarea şi expunerea în paralel a raporturilor dintre cele două state aflate în obiectiv şi între cele
două partide comuniste, cu orientări deseori divergente, sunt meritele principale ale acestei lucrări
novatoare. Cei care cercetează istoria regimului comunist din România în general şi îndeosebi politica
sa externă vor găsi în cartea istoricului Gavin Bowd puncte de reper şi sugestii însemnate.
Şerban Papacostea

RUDOLF DINU, Studi italo-romeni. Diplomazia e società 1879–1914, Edit. Militară,
Bucureşti, 2007, 360 p.
Zecile de ani de pace şi prosperitate anterioare anului 1914 descriu mutaţii profunde. Relaţiile
internaţionale se reconfigurează structural într-un continent unde câteva mari puteri se află sau cred că se
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află în postura de a dicta legea celorlalte şi nu e deloc accidental faptul că fundamentele cursului
evenimentelor care vor conduce la Marele Război vor fi puse de la finele anilor ’70. Iar ca o consecinţă a
desfăşurărilor antrenate, conflictul declanşat va lua proporţii atât de gigantice încât culegerile de documente
diplomatice ilustrative ale marii politici a guvernelor europene din perioada antebelică formează un tot ce
depăşeşte mia de tomuri. În anii ’80 noi forţe politice se profilează viguros la orizont, se ridică socialiştii, se
manifestă catolicismul politic, naţionalismul unor minorităţi etnice, scoate capul un nou conservatorism de
masă. Liberalismul se scindează în clasic şi radical, fiecare se divide la rândul său în interior.
Agostino Depretis înţelege esenţa fenomenului atunci când vorbeşte despre transformarea inamicilor
în amici. Transformismul, practica de guvernare care marchează secătuirea vechii clase politice
risorgimentale, articulate în cele două partide ale Dreptei şi Stângii, se întemeiază pe crearea de
majorităţi prin concesii şi acorduri făcute cu grupări eterogene sau cu unii exponenţi ai lor pentru a
bloca formarea unei opoziţii autentice. Termenul care o defineşte aparţine Italiei, dar el este aplicabil
şi altor state, putând semnifica foarte bine politica anilor ’80. Scena internaţională e fluidă, raporturile
interstatale se desfac şi se reimpun în ansamblul jocului a doi factori constanţi, ostilitatea francogermană şi rivalitatea anglo-rusă. Precara stabilitate se schimbă dramatic şi prea încrezătorii oameni
de stat care vestesc precum Caprivi şi Crispi un nou curs sau o nouă viaţă sunt constrânşi în cadrul tot
mai confuz al crizei sfârşitului de secol să cedeze pasul unor noi scheme, caracterizate de o atmosferă
încordată în raporturile dintre clase şi de recurente temeri de război.
Studiile reunite printr-un fir conducător în cartea lui Rudolf Dinu – rezultat tangibil al unei
cercetări extrem de riguroase de arhivă, fondată pe o masă documentară considerabilă, din care nu
lipseşte niciuna din seriile de acte consacrate în timp istoriei diplomatice europene, ca şi pe valorizarea
celor mai valide sinteze monografice dedicate temelor al căror obiect ea îl constituie – se aplică articulat
diplomaţiei şi societăţii perioadei 1879–1914, a cărei prezentare am încercat să o schiţăm.
Dintre cele şase studii, două interesează reconstrucţia raporturilor diplomatice italo-române în
ansamblul Triplei Alianţe – cu centrarea asupra gestaţiei acordului din 1888 –, două tratează şi
documentează prin anexe istoria reprezentanţei italiene de la Bucureşti, de la fondarea sa în 1879 până
la 1914, iar unul ilustrează – inclusiv printr-o generoasă suită de rapoarte politice – misiunea
diplomatică a prim-ministrului plenipotenţiar italian în România, Giuseppe Tornielli-Brusati di
Vergano (1879–1887). În fine, ultimul studiul e rezervat imigraţiei italiene cu caracter temporar şi
definitiv în România anilor 1879–1914.
Alianţa ideală, primul dintre aceste studii, examinează, în ansamblul alinierilor şi alianţelor
europene posterioare Congresului de la Berlin (1878), configurarea orientării politicii externe a
României independente sub impactul dezvoltărilor internaţionale succesive şi al mutaţiilor produse în
concepţiile strategice ale diverşilor factori de decizie, parcursul României şi Italiei în direcţia pactului
cu Puterile Centrale, poziţionarea lor şi relaţiile reciproce în cadrul său în perioada 1883–1903. Tema
acestor relaţii este reluată într-un al doilea studiu, care o dezvoltă şi cercetează sistematic şi minuţios
accederea Italiei în 1888 la tratatul de alianţă dintre Austro-Ungaria şi România din 30 octombrie
1883. Între factorii de creştere a conflictualităţii latente dintre Bucureşti şi Viena disputa asupra
controlului navigaţiei pe Dunărea meridională se prezenta pentru politica românească la nivel înalt ca
încercarea majoră care evidenţia – analog crizei tunisiene pentru Italia – izolarea internaţională a ţării
şi imposibilitatea menţinerii neutralităţii. Ca o consecinţă a controverselor cu Austro-Ungaria şi a
dezbaterilor internaţionale, finalizarea opţiunii române de a încheia alianţa cu ea întârzia. În
dezacordul accentuat intervenit, Italia, izolată şi interesată deopotrivă de aceeaşi alianţă, secondează
poziţia Vienei în chestiunea dunăreană şi în genere politica sa balcanică, determinând indirect izolarea
politico-diplomatică a României, apropierea ei de Austro-Ungaria şi – în final – semnarea de către ea
la 30 octombrie 1883 a tratatului de alianţă cu monarhia bicefală, la care Germania adera
necondiţionat la aceeaşi dată. În acest proces de integrare frapează amănuntul foarte semnificativ al
lipsei desăvârşite a consensului Italiei, neinformate de tratativele în curs, neinvitate să adere şi
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neconsultate, o situaţie din cauza căreia „eroarea originară” a Triplei Alianţe – cum o califică autorul
cărţii –, respectiv existenţa raportului privilegiat Viena-Berlin, era resimţită foarte intens la Roma.
Atitudinea de evident dezinteres manifestată îndelung de România avea să se schimbe după
aderarea Italiei în 1888 la tratatul ei de alianţă cu Austro-Ungaria. Ideea accederii Italiei la acel tratat
apăruse în contextul proiectului lui Francesco Crispi de transformare a Triplei Alianţe în sensul lărgirii
colaborării între aliaţi prin încheierea de convenţii militare şi navale, menite în viziunea sa să ducă la
obţinerea de garanţii pentru Italia în Mediterană. În schimbul cooperării marinei imperial-regale în
Mediterană, omul de stat italian propunea Vienei în decembrie 1887 participarea a două corpuri de
armată italiene pe frontul de Est în cazul unui război împotriva Rusiei. Eventualitatea acelei participări
urma să fie tranşată prin aderarea Romei la alianţa dintre monarhia dunăreană şi România, propunere
acceptată ad referendum de către Crispi, a cărui intenţie era însă aceea a realizării unei alianţe directe cu
Bucureştii şi nicidecum a unui acord de accesiune la un instrument politico-diplomatic preexistent, după
cum reiese fără echivoc din proiectul autograf de tratat, în redactarea sa din 26 ianuarie 1888, proiect
redat integral în volum, care nu prevedea un casus foederis imediat în situaţia agresiunii împotriva unuia
dintre cosemnatari şi garanta integritatea teritorială a României. Proiectul de acord crispin n-a avut
succesul scontat la Viena, interesată nu de integritatea tânărului regat român şi de perfecţionarea
sistemului său de alianţe, ci de asigurarea prin accederea Italiei la acordul ei cu Bucureştii a intervenţiei
militare a acesteia alături de trupele imperiilor centrale în cazul unui atac rusesc, o ţintă pentru atingerea
căreia Kálnoky întreprindea toate diligenţele necesare pentru a-l convinge pe Crispi să renunţe la
propunerea alianţei directe italo-române. Cum perfect, cu atentă, precisă reconstrucţie a datelor de fapt se
explică şi se demonstrează în paginile acestui studiu – inclusiv prin amendarea unor ipoteze şi
interpretări ale istoriografiei anterioare pe tema Triplei Alianţe, care nu puteau obţine validarea nici în
substanţă, nici în logica şi succesiunea faptelor –, aderarea Italiei la tratatul dintre Bucureşti şi Viena din
1883 s-a realizat, oricât de paradoxal poate părea, fără ca vârfurile politice italiene să-şi fi imaginat şi
propus o asemenea extindere a propriilor obligaţii în cadrul alianţei.
În loc de a asista la o perfecţionare a ei şi de a obţine dorita colaborare navală a imperiului austroungar împotriva Franţei, Crispi îşi implica ţara într-un sector al sistemului politico-militar internaţional
în care nu avea niciun interes direct şi imediat şi fără vreo compensaţie pentru gravele angajamente
asumate gratuit, care, pe deasupra, anulau în parte avantajele semnificative dobândite în 1887 de
ministrul de Externe Di Robilant. Creat ca parte integrantă a celorlalte instrumente ale Triplei Alianţe,
acordul apăsa asupra Italiei pentru toată durata cât rămânea legată de acel sistem. Pentru Crispi, figura
dominantă a scenei politice italiene, pasul făcut la 15 mai 1888 se înscria în logica sa imperială, stăpânită
statornic de ambiţia de a asigura patriei sale prestigiul unei mari puteri. Prin linia de acţiune prefixată în
termenii tratatului de bază dintre Bucureşti şi Viena şi prin caracterul politicii generale a Triplei Alianţe,
România nu devenea odată cu noul acord partenerul egal al celor trei mari puteri, conservând postura
subalternă, iar în raporturile cu Italia o atitudine situabilă între „apropiere şi indiferenţă”.
Timp de mai bine de douăzeci şi cinci de ani alianţa ei cu Italia a rămas una mai mult ideală,
lipsa de iniţiative a ambelor părţi privând-o de eficacitate, singurele acţiuni efective, directe, ca parte
a ei, fiind de căutat exclusiv în cursul celor două guvernări crispine ale anilor 1887–1891 şi 1893–1896.
Caracterul secret al pactului nu putea opera schimbări de substanţă în percepţia celor două societăţi
care continuau să se ignore mutual. Oferta fără recompensă făcută de Crispi imperiilor centrale
ilustrează o Italie potenţial mai triplicistă decât ele, gata să o abandoneze oricând fără preaviz.
Neînţelegerea intereselor ei rămăsese totală la Berlin, unde se proiectase o Italie gardiană a Alsaciei şi
Lorenei, nedistrată de aventuri mediteraneene, balcanice şi africane, în timp ce şeful guvernului de la
Roma prospecta o Triplă Alianţă pozitivă, activă, în măsură să protejeze interesele partenerilor şi în
timp de pace. Italia a fost astfel constrânsă de rigiditatea atitudinii germane să caute soluţii propriilor
probleme. De aici şi „tururile de vals” la care făcea aluzie von Bülow – şi care nu erau apanajul ei
exclusiv –, de aici şi desprinderea finală de alianţă, ai cărei iniţiatori luaseră în considerare ca element
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esenţial pentru ei, în cazul unui război european, doar neutralitatea Italiei, potenţialul ei ajutor militar
contând în calcul ca unul de ordin secundar.
La 5 decembrie 1879 Benedetto Cairoli făcea cunoscută agentului italian de la Bucureşti decizia
inaugurării relaţiilor diplomatice dintre Italia şi România la nivel de legaţie. Contele Giuseppe TornielliBrusati di Vergano era acreditat ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar. Italia sancţiona astfel
oficial – cea dintâi dintre puteri – intrarea României independente în familia statelor europene printr-o ieşire
din rânduri, contrară strategiilor concertului european, manifestând consecvenţă şi în 1881 la recunoaşterea
regatului, o atitudine curând modificată în negocierile asupra navigaţiei danubiene. Misiunea diplomatică a
contelui, una dintre cele mai eficiente figuri de diplomat italian în secol, exercitată în decursul celor opt ani
de la instalare, face obiectul unei ample expuneri punctuale – integrată printr-o anexă documentară –
ilustrând biografia, cariera şi ascensiunea diplomatică a aceluia care, după căderea Dreptei, fusese, ca
secretar general al Externelor, inspiratorul politicii internaţionale a Italiei în cursul crizei orientale şi care
continua acum de la Bucureşti să intervină în procesul de formare a deciziilor Consultei, servind elaborării
strategiei Italiei în zonă, punând bazele juridice ale dezvoltării relaţiilor politico-diplomatice între cele două
state prin încheierea Convenţiei Consulare şi a Convenţiei de Extrădare, fundamentând în ansamblul unei
activităţi fructuoase poziţii semnificative în diversele dezvoltări internaţionale în conexiune cu interesele
României, încurajând prin iniţiative şi analize specifice potenţarea comerţului exterior al ei. Între acestea din
urmă se înscria, pe lângă rapoartele publicate periodic în „Bolletino Consolare”, masivul tratat intitulat
Relazione del Regio Ministro d’Italia in Rumania per il biennio 1882–1883, considerat de ministrul de
Externe Mancini un model pentru ceilalţi diplomaţi – o cercetare aprofundată integrată în planul realizării
prin promovarea de contacte directe cu Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche, facilitarea
prezenţei ei pe piaţa românească sau negocierea construirii unui serviciu regulat de trafic comercial şi
pasageri între Italia şi România prin Compagnia di Navigazione Generale Italiana.
Ca expresie a poziţiei şi prestigiului Italiei, Tornielli înzestrase legaţia de la Bucureşti cu un
palat propriu, inaugurat festiv în prezenţa regelui Carol I şi a trei sute de invitaţi şi propusese
desemnarea unui ataşat militar, o iniţiativă elocventă prin semnificaţie. Anexa documentară care
completează studiul asupra misiunii sale în România cuprinde o suită de rapoarte politice adresate lui
Cairoli, Mancini şi Di Robilant, precum şi scrisori private către De Launay şi I.C. Brătianu.
În ansamblul studiilor diplomatice reunite în carte, se inserează şi Trimişii regelui, care
reconstruieşte în succesiunea lor raporturile specifice italo-române între 1879 şi 1914, perioadă în care
Italia a acreditat la Bucureşti patru miniştri plenipotenţiari – Giuseppe Tornielli-Brusati di Vergano,
Francesco Curtopassi, Emanuele Beccaria d’Incisa şi Carlo Fasciotti – doi consilieri, douăzeci şi trei de
secretari de legaţie, şase ataşaţi şi doi giranţi, într-o articulată cercetare asupra creării legaţiei Italiei de la
Bucureşti, a structurii Ministerului Afacerilor Externe de la Roma, a criteriilor şi practicilor admiterii în
cariera diplomatică şi ocupării postului, a studiilor superioare ale personalului, a provenienţei sale
geografice, a duratei misiunii, cu tabele nominale aferente pentru toţi miniştrii plenipotenţiari, secretarii,
consilierii şi ataşaţii acreditaţi în România, ca şi pentru personalul extern însărcinat cu gestiunea legaţiei.
Un apendice documentar include – cu o singură excepţie – douăzeci şi şase de corespondenţe adresate de
contele Tornielli lui Alberto Pansa – secretar de legaţie la Bucureşti –, prim-miniştrilor Depretis şi
Cairoli, miniştrilor de Externe Di Robilant şi Alberto Blanc.
Un alt articol prezintă documente selecţionate din arhiva istorico-diplomatică a Ministerului de
Externe al Italiei, referitoare la evoluţia şi activitatea legaţiei italiene din România anilor 1879–1914,
respectiv la personalul său diplomatic, cu ilustrarea carierei primului secretar Alberto Pansa, acreditat
între 20 mai – 13 noiembrie 1879 şi 1881–1883. A doua parte a selecţiei interesează – cu excepţia
unui document al Senatului Italiei din 24 decembrie 1883 prin care se autorizează stipularea în
numele guvernului a contractului de vânzare-cumpărare a palatului cu grădină, proprietatea Elias,
devenit reşedinţa Legaţiei, şi a unei scrisori a lui Tornielli către Mancini privind inaugurarea acesteia
în martie 1885 – corespondenţa oficială şi privată a ministrului plenipotenţiar Beccaria d’Incisa cu
Alberto Blanc, Tommaso Tittoni şi Giacomo Malvano.
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Ultimul studiu se apleacă asupra imigraţiei temporare şi definitive italiene în România (1879–1914),
cu informaţii în mare parte inedite, provenite din diverse arhive italiene şi româneşti şi cu tabele
statistice generale interesând imigraţia provizorie pentru diverse intervale cronologice şi districte
consulare, cu indicarea provenienţei geografice. Imigraţia cu caracter permanent e studiată de
asemenea pe zone de provenienţă, structură profesională, medii urbane şi rurale, cu ilustrarea
meseriilor, profesiilor şi sectoarelor în care aceşti imigranţi au excelat, precum construcţiile publice şi
private, de linii şi galerii feroviare etc., prezentarea componenţei unora dintre coloniile italiene urbane
(Bucureşti, Brăila) sau rurale (Cataloi), răspândirea geografică a comunităţilor italiene în anul 1902,
structura profesională a acestora (exemplificată pentru Galaţi, Brăila, Bucureşti), viaţa coloniilor de
mineri din Dobrogea de Nord – o tematică integral foarte importantă întrucât priveşte în ansamblu
istoria în timp a muncii italiene în România, extrem de carentă nu numai în istoriografia românească
şi greu de tratat în continuare din cauza insuficienţei surselor de informaţie, inclusiv oficiale, şi a
dispersării celor existente, o inadecvare pe care autorul acestei cercetări a depăşit-o cu fermitate şi
perseverenţă exemplară, reperând şi cumulând modesta şi discontinua cantitate de informaţie şi dând
primul studiu demn de acest nume pe tema imigraţiei italiene în România în perioada în cauză.
În ansamblu, relaţiile politico-diplomatice dintre Italia şi România anilor 1879–1914
aprofundate în acest volum, cu profuziune de documente şi coerenţă convingătoare, propun o
dezvoltare nemarcată de continuitate şi gradualitate, perioadele pozitive de cooperare şi solidarizare
alternând cu faze de stagnare, rezultat al unei indiferenţe afişate reciproc şi al unei strategii de alianţă
în care în majoritatea situaţiilor Italia susţinea iniţiativele imperiilor centrale.
Ca efecte pozitive, alianţa italo-română a dus la o anumită intimitate în raporturile dintre
guverne – mai rar la momente de convergenţă de interese şi atitudine. Rezultatele colaborării au ieşit
în evidenţă – fără a deveni spectaculare – în raporturile economice, în formarea elitei militare şi
navale române, în participarea la patrimoniul italian de cultură şi civilizaţie, în roadele muncii italiene
desfăşurate în România de imigranţi.
Ştefan Delureanu

CLIFFORD EDMUND BOSWORTH, An Intrepid Scot: William Lithgow of Lanark’s
Travels in the Ottoman Lands, North Africa and Central Europe, 1609–21,
Ashgate, Aldershot, 2006, XXIII + 194 p.
Cartea lui Clifford Edmund Bosworth cuprinde o prezentare a vieţii scoţianului William
Lithgow din Lanark şi o analiză a călătoriilor întreprinse de acesta între 1609 şi 1621 în Imperiul
Otoman, nordul Africii şi Europa Centrală.
William Lithgow s-a născut în jurul anului 1582 într-o familie burgheză protestantă din
Lanark, Scoţia. În şcoala din oraşul natal a dobândit o educaţie clasică solidă, fiind un bun cunoscător
al Bibliei şi al Catehismului.
El a întreprins trei călătorii. În prima călătorie a trecut Canalul Mânecii şi a ajuns la Paris, în
martie 1609, de unde a plecat în Italia. S-a îmbarcat pe o navă şi a străbătut Mările Adriatică, Ionică şi
Egee, ajungând la Constantinopol, unde a locuit la ambasadorul englez la Poartă, Thomas Glover. În
iarna 1611–1612 a plecat la Smirna; de aici, trecând prin Rhodos şi Cipru, a ajuns la Tripoli pe coasta
siriană. În primăvara anului 1612 era la Damasc. William Lithgow s-a îndreptat apoi spre Palestina,
scopul întregii sale călătorii fiind pelerinajul la Ierusalim. Paştele anului 1612 l-a petrecut în
Ierusalim, fiind găzduit la mănăstirea franciscană. Asociat unei caravane cu destinaţia Egipt a ajuns la
Cairo şi ulterior la Alexandria; de aici, cu o navă raguzană a ajuns în Malta după şase săptămâni
petrecute pe mare. Pe drumul de întoarcere a străbătut Sicilia, Italia, Franţa pentru a ajunge în cele din
urmă la Londra, unde a oferit daruri şi relicve sfinte familiei regale.
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În 1613 el a început a doua călătorie trecând Canalul Mânecii. După două luni de şedere în
Ţările de Jos, Lithgow a mers de-a lungul Rinului la Köln, apoi la Heidelberg şi Nürnberg.
Traversând Elveţia, Italia şi Sicilia s-a îmbarcat pe o navă pentru Tunis în vara anului 1615. A
petrecut mai multă vreme în Magreb. În septembrie 1615 călătorea între Alger şi Tlemcen, sosind în
cele din urmă în capitala Marocului, Fez. La mijlocul lunii februarie 1616 era din nou în Malta. Apoi
a străbătut Sicilia şi Italia cu destinaţia Istria, de unde a întreprins un lung ocol pe drumul de
întoarcere prin ţările Europei Centrale. Prin provinciile austriece din sud a ajuns la Viena, apoi la
Bratislava şi Komorn, de unde a trecut în Ungaria otomană. După ce a traversat Câmpia ungară s-a
îndreptat spre nord cu destinaţia Tokaj. Din Transilvania a trecut în Moldova şi de aici prin Polonia a
ajuns la ţărmul baltic. Prin Norvegia şi Danemarca a revenit la Londra.
A treia călătorie a avut ca destinaţie Etiopia, ţara legendarului preot Ioan. Lithgow s-a
îndreptat iniţial spre Irlanda, ajungând la Dublin la 22 august 1619. Pe continent a debarcat la Saint
Mallo şi a ajuns apoi la Paris; şi-a continuat drumul prin sud-vestul Franţei, traversând Pirineii în
Spania, în Ţara Bascilor. Se pare că a fost şi în Portugalia. Peregrinările sale prin Spania l-au dus în
cele din urmă la Malaga (27 octombrie 1620) pe ţărmul Mediteranei, de unde spera să ia o navă
pentru Alexandria. Bănuit a fi spion englez, scoţianul a fost torturat cumplit de guvernatorul din
Malaga şi de Inchiziţie. Eliberat în cele din urmă la intervenţia ambasadorului englez din Madrid, a
ajuns pe o navă la Londra fiind dus pe o targă la rege (1621).
În 1632 Lithgow a publicat lucrarea The Total Discourse, în care descrie cele trei călătorii. A
murit curând după 1645, ultima dată când apare în izvoare.
Cartea lui Clifford Edmund Bosworth dedicată acestui călător scoţian neobosit a acordat cel
mai larg spaţiu primei călătorii (1609–1612). Autorul, cercetător care a studiat la Oxford şi Edinburgh
istoria, civilizaţia şi cultura lumii islamice, oferă o foarte bună analiză a realităţilor locale observate
de el în jurul bazinului mediteranean şi în Europa Centrală. Evident Lithgow se află în centrul analizei
lucrării. Întâlnirea acestuia cu civilizaţii diferite de cea occidentală este urmărită prin prisma reacţiilor
sale, observate şi analizate pe parcursul întregii cărţi. Relatările sale sunt comparate cu cele ale altor
călători englezi şi scoţieni care au ajuns în Orient în secolele XVI–XVIII.
Protestant zelos, William Lithgow a manifestat o aversiune neîmpăcată faţă de catolicism. La
această atitudine va fi contribuit, desigur, şi experienţa personală a autorului care a fost torturat teribil de
Inchiziţia spaniolă. Nu a avut o părere pozitivă nici faţă de ortodocşi şi evrei, iar pe turci îi considera cea
mai mare ameninţare la adresa Europei creştine. El a observat totuşi toleranţa de care se bucurau sub
otomani religiile şi confesiunile neislamice. Trebuie remarcat că scoţianul făcea diferenţa între diversele
popoare musulmane din jurul Mării Mediterane. Dotat cu o constituţie solidă, Lithgow a supravieţuit nu
doar istovitoarelor călătorii prin ţinuturi cu climă neprielnică, ci şi numeroaselor atacuri ale tâlharilor.
Toate aceste lucruri îl arată ca un om cu o voinţă de fier şi o curiozitate intelectuală remarcabilă.
În istoriografia noastră n-a trecut neobservat acest călător, informaţiile sale despre Transilvania
şi Moldova fiind cuprinse în volumul IV din Călători străini despre ţările române.
Alexandru Ciocîltan

CĂTĂLIN FUDULU, Anghel Saligny (1854–1925). Aspecte din activitatea sa, Edit.
Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Bucureşti, 2007, 310 p.
Cătălin Fudulu a adunat între paginile acestei cărţi teza sa de doctorat dedicată unei
personalităţi pe cât de interesantă, pe atât de complexă: inginerul, academicianul şi ministrul Anghel
Saligny. Cuvântul înainte este semnat de Ion Bulei, care a fost conducătorul ştiinţific al doctoratului.

404

Note şi recenzii

14

Introducerea începe cu o schiţă de portret, Anghel Saligny, omul, urmată de o succintă
prezentare a carierei şi a contribuţiei sale în varii domenii, Anghel Saligny, întemeietorul tehnicii
româneşti, ce se constituie, de fapt, într-un studiu istoriografic în care sunt enumerate şi analizate
critic lucrările dedicate acestei interesante figuri a ingineriei naţionale. Surprinzător este faptul că
autorul exclude, în chip deliberat, aparatul critic de la acest subcapitol, obligând astfel cititorul să
caute titlurile respective la bibliografie. Nu era, oare, mai util ca acestea să se regăsească la subsol,
aşa cum este cazul la toate celelalte capitole? Poate că au primat considerentele economice deoarece
însăşi Introducerea începe pe pagina stângă şi nu pe dreapta, cum ar fi fost firesc … Nu suntem de
acord cu opţiunea autorului de a folosi iniţiala pentru desemnarea prenumelui personalităţii căreia i-a
fost consacrată monografia. Poate şi în acest caz s-a considerat că se economisesc câteva rânduri la
întreaga carte dacă se scrie A. şi nu Anghel Saligny! Nu ni se pare potrivită nici abrevierea MR pentru
Ministerul de Război, folosită în Capitolul 3. Această abreviere s-ar fi pretat, eventual, la note, dar în
niciun caz în text, aşa cum procedează Cătălin Fudulu (p. 100 şi urm.).
În Capitolul 1, Modernizarea docurilor şi a antrepozitelor de la Brăila şi Galaţi, este dezbătută
problema acordării şi apoi ridicării statutului de porto-franco al oraşelor Galaţi, Brăila, Tulcea şi
Constanţa, apoi aceea a lucrărilor de construcţie a docurilor şi antrepozitelor cu care a fost însărcinat
Saligny în 1884. În acest scop, el foloseşte beton armat prefabricat, ceea ce era o noutate absolută pentru
ţara noastră şi pentru acest tip de construcţii, iar fundaţiile le edifică pe piloţi şi fascine; autorul face o
atentă analiză tehnică a sistemului întrebuinţat de Saligny la construcţia bazinelor.
Capitolul al 2-lea se referă la Construcţia Podului de la Cernavodă. Sunt prezentate proiectele
anterioare de construire a unui pod peste Dunăre, fie la Giurgiu-Rusciuk, fie la Silistra; apoi sunt
amintite tratativele de răscumpărare a liniei ferate britanice dintre Cernavodă şi Constanţa.
Concursurile internaţionale din 1883 şi 1886 sunt dezbătute, pe larg, în subcapitolul 2. Multe date
tehnice privind proiectul lui Saligny – lungimea şi înălţimea podului, presiunea vântului, supra- şi
infrastructura, adâncimea fundaţiei – sunt comentate pe larg. Totuşi, nefiind o lucrare de inginerie, ci
una de istorie, anumiţi termeni – precum etiaj, împlinire, tablier – s-ar fi cuvenit a fi explicaţi, aşa
cum s-a procedat în cazul termenului cheson (p. 66). O informaţie foarte importantă pentru istoria
artei româneşti este aceea că dorobanţii de bronz de la poarta dinspre Cernavodă sunt opera
sculptorului Leon Pilet (p. 67). „Braţul de oţel” – termen de care autorul abuzează –, chiar dacă este
preluat din discursul lui Gheorghe Duca, aici e totuşi desprins din context (p. 90). În privinţa
decoraţiilor acordate lui Saligny, ni se pare mai firesc ca mai întâi să fi primit „Steaua României” în
grad de cavaler şi abia după aceea pe cea în grad de ofiţer, conform ierarhiei ordinului (p. 91).
Subcapitolul 2.4, Inaugurarea Podului de la Cernavodă, este cel mai alert şi singurul mai bine
scris din toată lucrarea, ţinând de cu totul alt domeniu decât cel ales pentru teză, acela al istoriei
sociale şi a mentalităţilor.
În subcapitolul 3.1, Director al Direcţiei Generale a Muniţiilor, este evidenţiat aportul lui Anghel
Saligny la remedierea unor grave carenţe de organizare şi producţie: propune mărirea diurnei angajaţilor,
încurajează instalarea unui telegraf fără fir după un proiect românesc datorat lui Vasilescu-Karpen şi
inginerului Filipescu, construieşte fabrici de trotil, acid picric şi fenol; în timpul directoratului său sunt
duse tratative cu Japonia pentru procurarea de materii prime (oţel, fontă, alamă). Se dovedeşte că Saligny
avea o foarte bună viziune strategică pentru că îşi dă seama de vulnerabilitatea dinspre sud a capitalei în
cazul unui război şi propune dotarea acesteia cu un parc de aeroplane şi cu ateliere de revizie a aparatelor
ce ar fi putut interveni în contraatacarea inamicului. Colateral, C. Fudulu se apropie în acest capitol şi de
alte personalităţi ale epocii care şi-au adus contribuţia la modernizarea tehnicii de luptă – este vorba de
Gogu Constantinescu, care, în acea vreme, se afla în Anglia şi elabora o mitralieră pentru avion şi un tun
cu tragere silenţioasă, fără foc şi fum.
Între generalul Dumitru Iliescu, secretarul general al Ministerului de Război, şi Anghel Saligny
s-a creat o mare animozitate care a dus la demisia celui din urmă. Oricât l-ar dispreţui Cătălin Fudulu
pe generalul Iliescu pentru şicanele ce i le făcea lui Saligny, ni se pare nepotrivită într-o disertaţie
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academică ironia facil-gazetărească conform căreia acesta „venea la servici cu ochii cârpiţi de somn”
deoarece „consuma până în zori coniac la diferite localuri din Bucureşti” (p. 110). De unde ştie
autorul că respectivul militar consuma coniac şi nu alte băuturi? În locul folosirii unor surse de epocă,
care ar fi dat greutate şi credibilitate aserţiunii delicate (şi periculoase!) pe care o face, autorul se …
autocitează făcând referire la un articol de vulgarizare apărut într-un recent săptămânal de cultură. Nu
contestăm că, în armata română, au existat ofiţeri superiori şi chiar generali care abuzau de alcool, dar
astfel de detalii colaterale nu-şi au locul într-o asemenea carte.
În subcapitolul 3.2, Ministru al Lucrărilor Publice, sunt din nou subliniate meritele lui Saligny
din timpul cât a deţinut acest portofoliu, de la 24 octombrie 1918, în guvernul de tranziţie al generalului
Coandă şi apoi în acela liberal al lui Ion I.C. Brătianu, până în februarie 1919, când demisionează:
măreşte salariile ceferiştilor, intervine pentru obţinerea transportului gratuit spre casele lor pentru
refugiaţii din Moldova, se ocupă de refacerea podurilor şi a staţiilor de căi ferate distruse în război.
Cu aceeaşi sârguinţă este tratată şi Activitatea academică (Capitolul 4), pe care autorul o
periodizează în funcţie de poziţia deţinută în acel for savant – membru corespondent, membru titular,
vicepreşedinte şi preşedinte –, cu toată contribuţia salutară a lui Saligny în acordarea de premii, burse
şi pensii, în primirea de noi membri, în aceea de donator (când, pe 20 martie 1902, oferă 32 de
fotografii cu Podul de la Cernavodă, păstrate astăzi la Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei –
şi nu la „Serviciul Stampe”, cum îl denumeşte, în mod greşit, doctorandul, la p. 158). Au fost
cercetate documentele fiecărei sesiuni a Academiei, pentru a urmări activitatea lui Saligny în înaltul
for ştiinţific al ţării. Este dată chiar adresa locuinţei lui Saligny, pe str. Occident nr. 10, la jumătatea
distanţei între Academie şi Gara de Nord, de unde pleca în deplasările sale prin ţară. Ultimul
subcapitol se referă la posteritatea lui Anghel Saligny, la comemorările sale şi la perpetuarea numelui
prin opera sa perenă.
Lucrarea se încheie cu 7 pagini de concluzii, cu substanţiale anexe şi cu o bogată bibliografie. La
Bibliografie, lucrările apărute anonim şi însemnate cu xxx se plasează, în ordine alfabetică, la început şi nu
intercalate, în aceeaşi ordine alfabetică, între titlurile cu autori cunoscuţi. Aceasta nu face decât să
segmenteze cursivitatea bibliografiei. La fel, ni se pare nepotrivit şi ireverenţios a trece prenumele autorilor
doar cu iniţiale – precum Berindei, D.; Adăniloaie, N.; Bulei, I.; Hitchins, K. –, mai ales atunci când aceştia
semnează cu întregul prenume şi nu doar cu iniţiale, ca în cazul lui N. Iorga, C.C. Giurescu, Gh. Bezviconi
etc. Acelaşi lucru îl putem spune şi despre personalitatea înfăţişată, ce apare – aşa cum deja am precizat mai
sus – mai tot timpul în lucrare drept A. Saligny – ca şi alţi academicieni, oameni politici sau de cultură,
precum M. Kogălniceanu, S. Haret, general Ş. Fălcoianu, I.C. Negruzzi, care nu semnau cu iniţială în
epocă, aşa cum procedau, în schimb, alţi colegi, P.S. Aurelian, A.D. Xenopol, C.I. Istrati etc. Aceste scăpări
denotă unele carenţe în educaţie ce-şi au originile în anii formativi ai autorului când, la facultate, se
deprindeau metodele de compunere a unei bibliografii, a unei fişe bio-bibliografice sau tematice.
Ni se pare superfluu a fi introduse, la Capitolul 4, la subsol notele biografice ale unora dintre
academicienii marcanţi, toţi foarte cunoscuţi, în vreme ce, acolo unde s-ar fi simţit nevoia, când era vorba
de diferiţi ingineri şi colaboratori ai lui Saligny, aceste note lipsesc cu desăvârşire. La unele dintre notele de
subsol nu este trecută data apariţiei periodicului citat, locul acesteia fiind luat de puncte!
Uneori autorul, presupunând probabil că se adresează unor cititori lipsiţi de cele mai
elementare cunoştinţe, simte nevoia să dea explicaţii de subsol asupra unor articole vestimentare
banale precum surtuc, suman sau iţari (p. 20), sau a unor oraşe europene bine-cunoscute precum
Anvers (Antwerpen) sau Odesa (p. 22). Aceasta îi demonstrează nefondata fatuitate şi lipsa de
consideraţie faţă de publicul ţintă.
Dacă pentru informaţii de epocă citarea periodicelor contemporane evenimentului este absolut
necesară, nu acelaşi lucru se poate spune despre periodicele din zilele noastre în care apar notiţe
legate de subiectul tratat. Într-o disertaţie academică nu-şi găsesc locul decât titluri publicate în
reviste academice, aşa că toate cele 18 articole semnate de autorul volumului nu au ce căuta aici de
vreme ce au văzut lumina în „Ziarul de duminică”, „Magazin istoric”, „Historia” şi nu într-o revistă
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academică, fie ea chiar şi anuar de muzeu. Este drept că, la vârsta sa tânără, era mai dificil pentru
Fudulu să acceadă la asemenea publicaţii savante. Dar au existat şi excepţii! Iar citarea propriilor
contribuţii din presa hebdomadară sau lunară nu face decât să minimalizeze conţinutul bibliografiei şi
să dea măsura fuduliei autorului.
Autorul ar fi trebuit să fie mai atent cu folosirea unor cuvinte ce sună prea pedant în contextul
stilului personal, încă necristalizat.
De asemenea, poezia nu prea are ce căuta într-o lucrare cu pretenţii de a aparţine genului
ştiinţific serios, aşa că expunerea unei situaţii dramatice, aceea a morţii infantile, este îmbrăcată într-o
haină mult prea lirică „Din opt copii care s-au născut, numai trei au reuşit să treacă de vârsta florilor
de cireş” (p. 11). Sau „Braţul de oţel aruncat peste Dunăre avea să-i faciliteze, în cele din urmă, şi
alegerea ca membru titular al Academiei Române.” (p. 139). Referindu-se la acelaşi înalt for savant al
ţării, ni se pare nepotrivită facila translaţie spre beletristică atunci când decizia de a-i acorda lui
Saligny calitatea de membru titular este pusă pe seama unui prezumptiv proces de conştiinţă:
„Mustrându-i conştiinţa sau nu, membrii Academiei nu s-au mai opus (…)” (p. 139).
Autorul păcătuieşte şi printr-o neavenită colocvialitate. El se adresează cititorilor ca un autor
de beletristică din veacul al XIX-lea care voia să se facă agreabil lectorilor printr-un dialog viu, ca
între vechi prieteni, spre a le capta atenţia: „Cine credeţi că i-a luat apărarea lui A. Saligny?
preşedintele Academiei? secretarul general? sau unul dintre colegi? …” (p. 163).
La o asemenea lucrare nu doar tema şi materialul inedit sunt importante şi asigură succesul, ci
şi prezentarea. Cartea nu e necesar să fie doar impozantă ca dimensiuni şi noutate a informaţiei, ci
trebuie să fie atractiv scrisă şi să dovedească maturitatea stilistică a autorului. Dar aceasta îi lipseşte,
în totalitate, lui Cătălin Fudulu, care, incapabil să redacteze o naraţiunea atractivă, pasionantă,
încearcă să suplinească această scădere prin abundenţa materialului documentar acumulat şi, în
consecinţă, sufocă lectorul cu explicaţii şi note inutile. În schimb, nu s-a gândit să adauge un indice de
nume, absolut necesar atunci când sunt evocate atât de multe personalităţi. Chiar subtitlul lucrării de
faţă – Aspecte din activitatea sa – ni se pare neinspirat ales, dând loc la supoziţii legate de o
continuare şi amendare a acesteia. Pare mai mult titlul unei comunicări destinată prezentării în cadrul
unui simpozion. Doar numele celui analizat ni s-ar fi părut suficient pentru a convinge că avem de-a
face cu o lucrare monografică definitivă. Mai potrivit ar fi fost drept titlu: Anghel Saligny (1854–
1925) – viaţa şi opera. Însă, aşa cum se prezintă, volumul de faţă nu depăşeşte exigenţele unei lucrări
de seminar mai dezvoltată, scrisă cu nesiguranţa studentului începător.
Adrian-Silvan Ionescu

CEZAR STANCIU, Devotaţi Kremlinului. Alinierea politicii externe româneşti la
cea sovietică în anii ’50, Edit. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008, 298 p.
Lucrarea istoricului Cezar Stanciu se constituie într-un demers ştiinţific având în centrul său
studierea evoluţiei politicii externe româneşti în perioada 1948–1956, segment de timp caracterizat
printr-o cvasitotală aliniere faţă de abordările politicii externe sovietice. De altfel, am putea vorbi, în
acest sens, din punctul nostru de vedere, de un mimetism al Bucureştilor faţă de modelul hegemonului
sovietic, care s-a manifestat inclusiv în planul orientărilor politicii externe.
Autorul a avut în vedere, în primul rând, evidenţierea premiselor ideologice şi diplomatice ale
evoluţiei politicii externe româneşti, cu referire la raportările diplomaţiei de la Bucureşti privind unele
evenimente semnificative de pe scena internaţională, din perioada amintită.
Relaţiilor RPR cu URSS le este alocată, prin urmare, o atenţie deosebită, dată fiind influenţa
covârşitoare a Kremlinului asupra mecanismelor şi abordărilor în planul politicii externe româneşti, la

17

407

Note şi recenzii

începutul anilor ’50. Lucrarea tratează cele două segmente de timp care se disting, în ansamblul perioadei
avute în vedere, respectiv 1948–1953 (răstimp ce reprezintă apogeul subordonării regimului de la Bucureşti
faţă de Kremlin, inclusiv în planul politicii externe) şi perioada 1953–1956 (de după moartea lui Stalin, cu
implicaţiile sale pentru regimul de la Bucureşti). Capitolul în cauză include, bunăoară, referiri la cadrul
juridic al relaţiilor româno-sovietice, analiza modului în care s-a raportat PMR faţă de Cominform
(începând cu întâlnirea de la Szklarska Poreba şi continuând cu cele de la Belgrad, Bucureşti şi
Budapesta), raportările faţă de schisma sovieto-iugoslavă, efectele asupra abordărilor în planul
politicii externe româneşti generate de ,,noul curs” al lui Malenkov, evoluţiile specifice perioadei de
după moartea lui Stalin (marcate de incertitudini) şi ecoul acestora în rândul comuniştilor români.
Autorul a abordat, deopotrivă, dincolo de relaţiile RPR cu regimurile comuniste şi relaţiile cu
ţările occidentale, cu reliefarea momentelor semnificative, pentru perioada 1948–1956. Prin urmare,
relaţiile bilaterale cu statele occidentale, mai ales cele cu Franţa şi Marea Britanie, dar şi cele cu
Germania de Vest şi SUA, tratate in extenso, vin să întregească imaginea diplomaţiei de la Bucureşti,
de-a lungul perioadei avute în vedere (cu precădere între anii 1953–1956, perioadă de oarecare
destindere, după moartea lui Stalin).
Întrucât perioada abordată coincide cu primii ani de confruntare Est-Vest, în cadrul ,,războiului
rece”, o analiză a modului de raportare a RPR faţă de unele acţiuni atribuite ,,provocatorilor de război
din lagărul imperialist” şi, implicit, politica solidarităţii internaţionale a statelor socialiste se regăsesc,
de asemenea, în paginile lucrării. În acest sens, criza majoră reprezentată de războiul din Coreea
(1950–1953) şi însemnătatea acesteia în plan internaţional sunt analizate de autor, deşi poate prea
succint atunci când se face referire la modul în care s-a raportat România la eveniment.
Este important de menţionat că autorul a avut în vedere inclusiv chestiunea relaţiilor
economice, dincolo de problemele de ordin politic. Analiza evoluţiilor în sfera comerţului exterior
reliefează, bunăoară, dincolo de cadrul cooperării din interiorul lagărului socialist, interesul
Bucureştilor pentru tehnologia statelor occidentale, tot mai evident spre sfârşitul perioadei abordate.
Lucrarea conţine, de asemenea, un semnificativ corpus de documente, provenind din fondurile
Direcţiei Arhivelor Naţionale Istorice Centrale sau din Arhiva Ministerului de Externe, ce susţin şi
completează ideile expuse de autor.
Într-un context istoriografic în care lucrările dedicate temei abordate, deşi existente, fac
referire doar tangenţial la subiect, cartea de faţă, în ansamblul său, se constituie într-o contribuţie
importantă, care nu poate fi omisă în niciun demers ştiinţific având drept temă studierea evoluţiei
politicii externe româneşti la începuturile regimului comunist.
Radu Tudorancea

VASILE ŢEPORDEI, Scrieri alese, Edit. Flux, Chişinău, 2005, 432 p.
În luna martie se împlinesc 88 de ani de la cererea românilor din Basarabia de a se uni cu ţara
mamă România, iar la Chişinău a apărut recent un volum de „Scrieri alese” din publicistica preotului
Vasile Ţepordei în îngrijirea preoţilor Gheorghe Cunescu şi Sergiu C. Roşca, la Editura Flux, din
iniţiativa şi cu contribuţiile lui Valentin Ţepordei, fiul „tribunului basarabean”.
În loc de prefaţă, cartea se deschide cu un important studiu documentar intitulat Vasile Ţepordei –
publicist tribun al Basarabiei româneşti, care introduce cititorul în problematica basarabeană relevând
contribuţiile, rolul şi personalitatea preotului Vasile Ţepordei. Studiul este urmat de o cronologie pentru
anii 1796–1983, deosebit de utilă pentru înţelegerea textelor reproduse şi a personalităţii autorului,
născut în anul 1908 în Basarabia şi mort la Bucureşti în anul 1997 cu „dorul de Basarabia”.
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De la început trebuie să relevăm faptul că ne aflăm în faţa unor scrieri, îndeosebi articole
publicate în diferite ziare şi reviste, care ilustrează viaţa politică a României şi atitudinea acesteia faţă
de Basarabia şi basarabeni, cu multe accente critice, valabile şi astăzi, precum şi oglindirea vieţii din
Basarabia românească şi a multor personalităţi încă puţin cunoscute. Pentru ilustrarea celor afirmate,
vom face şi câteva referiri, care ni se par a fi deosebit de importante şi în prezent mai ales ca
„învăţăminte ale istoriei”, cu atât mai mult cu cât am cunoscut în mod direct unele personalităţi
basarabene, de n-ar fi să pomenesc decât pe înalţii prelaţi ai Bisericii Ortodoxe Leonida Plămădeală
(mitropolitul Antonie al Ardealului), Nestor Vomicescu, mitropolit al Olteniei, arhiepiscopul Antim
Nica al Eparhiei Galaţilor şi Dunării de Jos, revoluţionarul Pan Halippa sau vrednicul meu profesor de
facultate Nicolae Chiachir.
Primul text al cărţii, intitulat Întâmpinarea Domnului, apărut în gazeta „Luminătorul” la
1 martie 1928, este o predică a lui Vasile Ţepordei ţinută în Capela Seminarului Teologic Chişinău, ca
elev în ultimul an al acestei şcoli. Al doilea material este un articol publicat în „Studentul”, 1931,
nr. 5–8, intitulat Omagiu domnului profesor Nicolae Iorga la împlinirea vârstei de 60 de ani a marelui
istoric, în care scrie „L-au sărbătorit autorităţile, l-au sărbătorit colegii, l-au sărbătorit bătrânii … şi îl
sărbătorim şi noi tinerii … Îl va sărbători Benderul şi Căuşenii, Chilia şi Cetatea Albă, pe care le-a
scos din umbra uitării încă din timpul stăpânirii străine” (p. 53).
Cât de actual sună şi astăzi spusele din articolul de fond Sărmana ţară de vânzare, publicat în
revista „Raza” din 5 martie 1933, la 15 ani de la alipirea Basarabiei la România, în care preotul Vasile
Ţepordei scria cu năduf: „Nelegiuirile din această ţară sunt aşa de mari şi de dese, încât de multe ori,
te freci la ochi şi nu-ţi poţi da bine seama eşti treaz sau visezi! … zilele acestea, iese la suprafaţă una
din cele mai formidabile afaceri în stil mare, cunoscută sub numele de «Afacerea Skoda». O afacere
în care statul român a fost prădat ziua în amiaza mare cu suma de 5 miliarde lei …, iar deputatul
guvernamental Ilie Lazăr se declară mândru că a petrecut o noapte în tovărăşia escrocului” (p. 85).
Ca preot slujitor al Altarului se preocupă şi de interesele B.O.R., atunci când afirmă „… azi
sărbătorim Unirea tuturor românilor, să punem în sufletele noastre baza pregătirii unei mari sărbători
a unităţii desăvârşite a naţiunii şi bisericii noastre” (articolul Simbolul unităţii, publicat în revista
„Raza”, 2 decembrie 1934, p. 1).
Nu putem încheia această scurtă prezentare a cărţii fără a sublinia că pentru aceste articole, în
anul 1948, „Vasile Ţepordei a fost deportat din Bucureşti în Uniunea Sovietică, judecat şi condamnat
la 25 de ani de detenţie. A stat în mai multe lagăre siberiene. După moartea lui I.V. Stalin, succesorul
la conducerea Uniunii Sovietice, Nichita S. Hruşciov, a decis amnistierea generală a tuturor
condamnărilor staliniste. De ea a beneficiat şi Vasile Ţepordei. S-a întors în ţară în 1956, după 8 (opt)
ani de cea mai grea detenţie” (p. 23).
Faptele marelui patriot român basarabean sunt evidente şi aşteptăm cu deosebit interes apariţia
următoarelor volume, exemplare ca demnitate şi atitudine civică, dar mai ales folositoare pentru
cunoaşterea unor aspecte inedite din istoria României contemporane, cu deosebire a Basarabiei
însângerate şi în secolul XX.
Gelcu Maksutovici

Erată: Articolul doamnei Irina Gavrilă, Consideraţii metodologice asupra bazelor de date
istorice, apărut în „Revista istorică”, t. XX, 2009, nr. 1–2, p. 169–188, a fost realizat în cadrul
proiectului de cercetare „Baze de date istorice. Proiectarea, gestionarea şi analiza statistică a unei baze
de date privind călătorii străini care au străbătut spaţiul românesc în secolul al XIX-lea” (director dr.
Irina Gavrilă), proiect finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul
Superior, contract nr. 847/2009.

