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PRIMUL RĂZBOI MONDIAL – TATONĂRI ŞI ÎNCEPUTURI
THE RELUCTANT ALLY. ROMANIA’S RELATIONS WITH THE
CENTRAL EMPIRES AND ITALY AT THE BEGINNING
OF THE GREAT WAR (1914–1915)
RUDOLF DINU*

ROMANIA’S DIPLOMACY AND SECURITY POLICY BEFORE THE JULY
CRISIS: SELECTIVE BACKGROUND
On the eve of the Balkan crisis Romania was the only aligned state in SouthEast Europe. It had the most important tangible and intangible power potential
among the Balkan states, except for the Ottoman Empire, but was positively
constrained in its external action by its defensive alliance with the Central Powers.
The alliance with the Central Empires (1883), joined by Italy on 9 May
1888,1 was the underlying element of Romania’s foreign and security policy until
the outbreak of the First World War. The system of alliances of which Romania
became part in 1883 was not negotiated in preparation for a war, but as an
arrangement designed to ensure long-term peace and security. In all the relevant
critical situations which took place in Europe between 1885 and 1914, the Triple
Alliance played a fundamental role in peacekeeping, from the Bulgarian crisis,
1885–1887, till the Moroccan crisis, the Libyan war and the Balkan wars. The
Triple Alliance was, however paradoxical it may seem at first glance, a reliable and
serious tool against war2 and an effective instrument for crisis management. The
Dreibund, similar to the Franco-Russian alliance or the later Entente, was defined
primarily by security guarantees and not by provisions related to territorial
acquisitions. Certainly the latter were not absent from the text, but they referred to
well defined matters, which did not require a European war. The availability of the
states to follow their allies in actions meant to enhance one’s power or to conquer
new territories was almost zero.3
*
University of Bucharest; Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia;
rudolf.dinu@gmail.com.
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Rudolf Dinu, Italian-Romanian Relationship Inside of the Triple Alliance. The 1888 Agreement,
in idem, Studi italo-romeni. Diplomazia e società, 1879–1914, Bucharest, 20092, pp. 65–148.
2
See Paul Schroeder, The 19th-Century International System: Changes in the Structure, in
“World Politics,” 39, October 1986, no. 1, p. 10.
3
Holger Afflerbach, La Triplice Alleanza tra politica di Grande Potenza e politica di alleanza,
in “Rassegna Storica del Risorgimento,” year LXXXVIII, 2001, suppl. to IVth fascicle, pp. 161–175,
here 163.
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The alliance with the Central Powers tempered therefore the Romanian
foreign policy, implicitly increasing the degree of stability and security in the area.
In almost all regional crises after 1883, from the Rumelian question to the Balkan
wars, the Triple Alliance shaped, constrained and moderated Romanian foreign
policy, transforming the small Danubian kingdom into a factor of stability in
South-East Europe. The obligation to consult its alliance partners (for anything
related to international action and security policy), together with an excessive
carefulness of King Carol I were the key elements of a foreign policy that made
Romania a guarantor of peace in the Balkans.4 The Alliance placed Romania on a
peaceful path, offered it security, safety, prestige, and thanks to a “protective shield,”
the possibility to prosper.
Ultimately, complying with the provisions included in the Treaty of 1883
and, especially, the obligation to follow the line of international conduct set by
default by the great powers were elements that constituted a conceptual differentiation
of Romanian foreign policy from the policies of the Balkan states, depriving it of
adventurous actions in a region and period that did not lack temptations and
opportunities at any time.
The security instrument created in 1883 was far from perfect. Without being
from the beginning a critical issue in Romanian-Austrian-Hungarian relations, the
situation of the Romanians in Hungary, the original defect of the alliance, evolved
over time to such a degree that the agreement between the two states finally came
to depend only on the will of an ethereal decision-making group, the same that
decided it.5 The secret character of the treaty, stated in article 6 and obstinately
assumed with every renewal, was equally a fundamental flaw, as it made its impact
on the public opinion (in Romania and Hungary) almost zero. Due to this secrecy,
the partnership with the Triple Alliance remained for the real Romania a superficial
experience, as the Romanian society, unlike the Italian one,6 was not subject to the
consequences derived from this relationship. The arcane character of the treaty and
the political-military elite of the Old Kingdom, predominantly Francophone and
gradually contaminated by nationalism, made managing this alliance a nightmare
for Romanian decision-makers and fuelled an incompatibility in relation to AustriaHungary (envisioned by some even since 1883–18847), which would lead, through
a continuous erosion, to a blockage of the security mechanism.8
4
Rudolf Dinu, Romanian Foreign Policy from Berlin to Sarajevo, 1878–1914. Some Characteristics,
in Romanian and European Diplomacy. From Cabinet Diplomacy to the 21st Century Challenges, ed.
by Gh. Cliveti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Viţalaru, Ionuţ Nistor, Trieste, Iaşi, 2012, p. 214.
5
Keith Hitchins, România, 1866–1947, Bucharest, 1994, p. 158.
6
In Italy, the existence of the alliance treaty with Germany and Austria-Hungary was publicly
confirmed at the Parliamentary debates in the spring of 1883. On the contrary, in Romania the
alliance with the Central Powers remained unknown to the public until July 1914.
7
Carol I, Corespondenţa personală, ed. by Sorin Cristescu, Bucharest, 2005, pp. 172–174,
Carol I to Karl Anton von Hohenzollern, Bucharest, 24 January/5 February 1884.
8
Rudolf Dinu, Romanian Foreign Policy from Berlin to Sarajevo, p. 219.
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In particular, the national problem, whenever it was activated prior to the
First World War, brought tension in relation with the main ally. And due to the fact
that it acted systemically, shaking the entire system of alliances, this issue tested
Romania’s relations with the Habsburg Monarchy as well as with Germany, and
inevitably influenced the security strategy. At the beginning of the tenth decade,
the aggravating situation of the Romanian population in Transylvania and the
repression of the “Memorandum” movement (9 June 1892 – May 1894) brought
such a critical time in Romania’s relations with the allied empires.9 However, the
“Memorandum” issue of the mid 1890s did not structurally change Romanian
foreign policy, nor condition the alliance with the Central Empires.10 The security
strategy continued to rely – also due to the fact that it represented the product of a
small decision group – firmly and unilaterally on the collaboration with the Central
Powers. From this point of view, redefining the foreign policy was rather a matter
of nuance, i.e. the return to the old fixed idea of preferential relations with Germany.
Otherwise, the principles remained the same, as they belonged to a generation
primarily preoccupied with preserving the newly created state and not with
territorial acquisitions, a generation that was actually aware of Romania’s fragile
geopolitical position and the necessity of a protective shield.11
The solutions for the problems sprouting in the relationship with AustriaHungary were varied and came successively, as the overall image started gaining
shape in the minds of Romanian decision-makers. In the short term, the reaction of
the Bucharest government to the free fall in Romanian-Austro-Hungarian relations
meant diverting the attention of the informed public towards an alternative national
program – defending the national identity of the Romanians from the Balkan
Peninsula (Macedonia) –, which was to be promoted by a strong and successful
foreign policy.12
The long term remedies were intended to be based on two major principles of
Romanian foreign policy. “The first of them was that of preserving the alliance
with Austria-Hungary and defending the territorial integrity of the Dual Monarchy,
which was seen as a vital element in the security system that Romania was a part
of. The second postulated the development of a special partnership with Germany,
seen by the little Kingdom as being ‛the only secure and firm fulcrum’.”13
As a consequence of Romanian reconciliation efforts after 1895, based on the
above stated principles, towards the end of the 19th century the Transylvanian issue
disappeared for a few years from the official agenda of relations between Romania
9

Keith Hitchins, Austria-Hungary, Rumania, and the Nationality Problem in Transylvania,
1894–1897, in “Rumanian Studies,” IV, 1976–1979, pp. 75–87, here 75.
10
Rudolf Dinu, Diplomacy in the Old Kingdom (1878–1914), in Dinu C. Giurescu, Rudolf
Dinu, Laurenţiu Constantiniu, Romanian Diplomacy. An Illustrated History, 1862–1947, Bucharest,
2010, pp. 63–188, here 140.
11
Ibidem.
12
Ibidem, p. 141.
13
Ibidem.
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and Austria-Hungary. The structural conditions that had generated the Transylvanian
Romanian issue remained unchanged, however. They were superseded only for a
little while by other issues.
Taking up the Aromanian issue as a priority in Romania’s foreign policy was
the immediate reaction of the cabinet in Bucharest to the deterioration in the
relations with Austria-Hungary. In 1903, Romanian politician Take Ionescu
summarized this Balkan policy as follows: “No Romanian politician aspires to
annex Macedonia, or to found there a Romanian state. We do wish for the nationality
of the Romanians in Macedonia to be preserved, and for them to have the
guarantee that they can get an education in their own language in freedom.”14 A
good portion of the Romanian political elite supported this policy without
reservations, with different emotional tones, depending on the circumstances of the
domestic political struggle or on other interests. Less involved sentimentally, or
simply more pragmatic, the sovereign looked at the entire matter in purely strategic
terms, as a ploy to ensure Romania’s continual involvement in the Balkans in order
to preserve the status quo. “This policy – wrote later in his memoirs Dimitrie I.Gr.
Ghica, the diplomat prince former Romanian general consul to Thessaloniki – was
well liked by King Charles, who was eager to see public opinion turning its
attention away from the persecutions suffered by our brothers beyond the
Carpathians under the Hungarian yoke. In the same spirit, Vienna was willing to
support our action.”15
It is not less important to underline that the active nationalists, meaning
Romanian statesmen like Ion I.C. Brătianu, opposed from the beginning the
negative policy of defending the status quo. They argued that the expansion, if any,
of the Slavic states in Macedonia and in the Balkans in general was a reality that
could be studied only in connection with the equivalent compensation of Romania
with “strategic” territorial acquisitions. As is well known, in the context of the
Balkan wars of 1912–1913, the Romanian government acted in such a manner as to
put this principle into practice.
The policy of supporting the Romanians in Macedonia inevitably caused a
direct collision with the more substantial and aggressive Balkan Slavic nationalisms,
aggravated and damaged the relations with these countries, evolving from a lethargic
neighbourhood to an active but negative interaction.16
Dissatisfaction, resentment and bitterness were equally present in the relation
with Greece, or better said the Greeks’ behaviour in Macedonia was just as despicable
and violent as the Bulgarian one, as the phenomenon of ethnic cleansing ultimately
reached a similar degree. The Greeks’ persistence in pursuing the assimilation or
annihilation of Aromanian elements was not smaller than the one showed by the
14

Ion Bulei, Atunci când veacul se năştea. Lumea românească, 1900–1908, Bucharest, 1990,
pp. 286–287.
15
Dimitrie I. Gr. Ghica, Memorii, Iaşi, 2004, pp. 57–58.
16
R. Dinu, Diplomacy in the Old Kingdom, p. 147.

The Reluctant Ally

9

Bulgarians. However, in relation with Bulgaria, the dissatisfaction and irritation
turned to fear, and mutual fear of a Bulgarian/Romanian aggression exacerbated
the Romanian-Bulgarian antagonism in the mind of the decision-makers in
Bucharest and Sofia. An explanation is the territorial proximity as well, which in
relation to Bulgaria, compared with Greece, turned into a greater ability to project
power and threat.
Re-establishing the Russian-Bulgarian relations in 1896 brought Romania
back into becoming a “possible avenue between the two Russias,” increased in
direct proportion to the existing tension in the relation between the two countries,
and led the decision-makers in Bucharest to a combined fear of Russia and
Bulgaria. The Russian-Bulgarian reconciliation brought with itself a lasting change
in the balance of power in the Balkans, affecting both the political and strategic
positions of the Triple Alliance in the East. In particular, the fact that the united
Bulgaria became a “tool of Russia” or a “tool of the Russian-French Entente” again
made Romania’s political and strategic situation much more difficult and more
exposed than before.17
Subsequently, the refusal of the Romanian decision-makers to accept a
territorial expansion of Bulgaria without an equivalent compensation on behalf of
their country, as well as Austria-Hungary’s tendency – increased after 1903 – to
transform Bulgaria into the central point of its policy in the Balkans slowly became
the main elements which gradually fuelled the incompatibility of the strategies
pursued by the two allied countries in South-East Europe.
The Bosnian crisis clarified the divergence between the Balkan policy of
Austria-Hungary (pro-Bulgarian, as an anti-Serbian factor, and, indirectly, antiRomanian) and that of Romania (pro-Serbian, as an anti-Bulgarian factor). This
divergence became chronic in the context of the Balkan crisis of 1912–1913,
against a background of unprecedented hysteria in the ranks of the urban public,
which deeply damaged the relationship between Romania and Austria-Hungary.18
Romanian foreign strategy, reported Italian plenipotentiary in Bucharest,
Baron Fasciotti, in the summer of 1912, was closely linked to the general aspect of
the balance of power in the Balkans: “It’s a canon, in fact, of Romanian foreign
policy that the three main Balkan states (Bulgaria, Serbia and Greece) should not
be increased without Romania having a similar increase, in such a manner as to
maintain the prevalence of population, territory and wealth currently enjoyed.”19
During the time of the Balkan wars, Romania was governed by three Conservative
cabinets – Petre P. Carp’s government (29 December 1910 – 27 March 1912); Titu
Maiorescu’s 1st government (28 March – 14 October 1912), and Titu Maiorescu’s
2nd government (14 October 1912 – 31 December 1913). All these governments
17

Ibidem.
Ibidem, p. 162.
19
35 anni di relazioni italo-romene, 1879–1914. Documenti diplomatici italiani, ed. by Rudolf
Dinu, Ion Bulei, Bucharest, 2001, p. 514, no. 456, Fasciotti to San Giuliano, Buşteni, 6 June 1912.
18
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represented moderate decision-making formulas, both in terms of external options
and the intellectual profile. These were as well the last substantial presence in the
government of some of the leaders belonging historically and conceptually to the
generation that participated in the construction of the modern and independent
Romanian state. But the most important aspect was that the leaders of these
governments were among the creators of the security system of which Romania
became a part in 1883: Petre P. Carp and Titu Maiorescu. Both of them, acting as
prime ministers between 1911 and 1913, were prominent Germanophiles.20
This decision-making group continued to perceive the threat as coming from
Russia and its satellites (Bulgaria), and was less influenced by nationalism. It
favoured a moderate approach for its Balkan political agenda: preserving the status
quo and Romania’s pre-eminence in the area. Strategic territorial compensation
was an option for Titu Maiorescu’s Conservative government, but this was to be
achieved not through a preventive war but rather with the support and grace of the
great powers following wise negotiations and a moderate international conduct
agreed with the allied powers. Maiorescu, as well as Carp and the king, were
primarily interested in preserving the existing construct, instead of its territorial
expansion. Thus, the Romanian government was genuinely inclined to defend the
status quo and act as a moderator regarding the Balkan initiatives.21
The government was not prone to adventure, radical programs aimed at
altering the existing order. Radical options were nevertheless favoured by the
active nationalists, like Ionel Brătianu. For reasons of internal political struggle,
this choice of foreign policy was taken to the street and in the public debate,
insisting on the idea of a preventive war and even blackmail in relation to the allied
great powers. As in other situations (such as the Transylvanian “Memorandum”
movement of the mid-nineties), the politicization of the Silistra issue by the
opposition – strongly reclaiming a strategic rectification of the Romanian-Bulgarian
border in Dobrogea with a mandatory inclusion of the city of Silistra – was
primarily a weapon in the internal battle between the political parties, a way to
“bring down” the Conservative government and assume power. The National
Liberal Party, which had a greater freedom of speech being in opposition, put
unprecedented pressure on the decision-making group, eventually forcing it to
slowly migrate (from the autumn of 1912 to the summer of 1913) to a position of
strength, more and more rigid, in the dialogue with both Bulgaria and the great
powers.22 ”If we do not get Silistra” – said Ion I.C. Brătianu, the leader of the
Liberal opposition, to the Austro-Hungarian minister, in February 1913, offering an
example of his opportunistic strategy which he would practice with great success
20

Rudolf Dinu, L’«asse latino» della Triplice Alleanza ai tempi delle Guerre balcaniche. La
Romania e i rapporti con l’Italia (1912–1913), in Antonio D’Alessandri, Rudolf Dinu, Fra neutralità
e conflitto. L’Italia, la Romania e le Guerre balcaniche, Roma, 2014, pp. 30–31.
21
Ibidem, p. 31.
22
Ibidem.
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after the July 1914 crisis – “it means that the Triple Entente is much stronger than
the Triple Alliance and we will go with the stronger ones.”23
The aggressive campaign supported by the Liberals, especially after April
1913, against the Conservative government and backfiring against the AustrianHungarian ally, stigmatized for its pro-Bulgarian policy, led to an outburst of
Austrophobia among the general public, which contributed decisively to increased
tension in the relations with the Dual Monarchy.
The context of the Balkan wars was one of those rare moments in the
diplomatic history of the Old Kingdom when the Romanian decision-making group
had to face an important exclusively urban public opinion, instrumentalized and
manoeuvred by the opposition mainly for reasons of domestic politics. Thus, it
managed to exercise increasing pressure on the government and limit its room for
manoeuvre and, ultimately, its foreign policy choices.24
Romania’s intervention in the Second Balkan War and the subsequent Treaty
of Bucharest marked a new stage in its relationship with Austria-Hungary, a
profoundly negative one. The Romanian government asked its Austro-Hungarian
ally for total unconditional support in its conflict with Bulgaria, which it understood
as being a part of the alliance agreement. The Vienna government, on the other
hand, persevered in its pro-Bulgarian policy, and, early in the summer of 1913,
ended up losing control over the actions of the Bucharest government. The attempt
to impose a revision of the Treaty of Bucharest deepened the rift between the two
states, and sparked widespread hostility among the urban public. Foreign observers
agreed that the refusal to support Romania in the conflict with Bulgaria and the
pro-Bulgarian stance it maintained afterward were the decisive factors in alienating
Austria-Hungary from the Romanian king and his government, the last pillar of the
alliance that was binding Vienna and Bucharest. The corollary of such a development
was that Austria-Hungary lost its supremacy over Bucharest in the autumn of 1913.25
Vienna did not remain passive when confronted with such a deterioration of
the situation. In the autumn of 1913, it became a priority for Austria-Hungary to
restore the relationship with Romania to its previous state, since its loyalty and
support were paramount for the empire, and in their absence, the Serbian problem
was impossible to settle. The Austro-Hungarian government sought remedies, and
the Czernin mission to Bucharest, together with the Romanian-Hungarian
negotiations that opened early in 1914 were a step in that direction. Both, however,
utterly failed in the spring of 1914, managing to boost irredentism irretrievably.26
23

Ibidem, p. 35.
Ibidem, pp. 31–32.
25
Rudolf Dinu, Diplomacy in the Old Kingdom, p. 162.
26
Ibidem. See Gerhard Volkmer, Die Siebenbürgische Frage, 1878–1900. Der Einfluss der
Rumänischen Nationalbewegung auf die diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und
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At the end of 1913, a national euphoria had gripped certain circles in Bucharest,
visibly elated by the successes scored in the summer, and “momentarily drunk”
with the idea of “Romania fara da se.” Nevertheless, as Austro-Hungarian Military
Attaché Hranilovič noted in the autumn of 1913, Romanian irredentism did not
present any military danger as long as the Romanian government did not support
and encourage Transylvanian agitators, and the Romanian government, at least as
long as King Charles I was alive, continued to favour the alliance with the Central
Powers. The breakdown in relations with Austria-Hungary was compensated for by
Romanian decision-makers by shifting almost exclusively to courtship of Germany
and Italy.27
Relations with Russia gradually improved starting in 1913, but cooperation
with St. Petersburg never became a viable security policy alternative or a means of
fulfilling the national ideal, not even for Brătianu. Romania was willing to cooperate
with Serbia and Greece to maintain the status quo created by the Treaty of
Bucharest and to control Bulgaria, which, of course, coincided with Russia’s wish
to delay for a few years a final decision on the European Orient by freezing
completely the situation created by the Balkan wars. However, Romania definitely
did not wish for a break with the Triple Alliance, and wanted to switch sides and
join Russia and the Triple Entente even less. King Charles I, even after the famous
visit made by Czar Nicholas II to Constanţa in June 1914, continued to see
Romania as the intermediary that was supposed to bring about reconciliation
between Austria-Hungary and Russia.28
One of the major changes brought by the long Balkan crisis to the structure of
Romania’s foreign policy was putting aside its Balkan strategy after a partial
achievement of the initial objectives (with no prospects at all to endure). Disabling
this particular strategy of foreign policy, beyond a generic monitoring of the
balance of power in South-East Europe, created the circumstances, along with
other factors, for reviving the Transylvanian issue. In other words, it favoured the
revival of an issue which most of the Romanian political and cultural elite
assimilated with the “national problem.”29 At the end of 1913, the situation of the
so-called “Romanians from Hungary” ceased to be a “frozen,” manageable affair, and
became again an “active” matter, which deeply divided the two allied governments.
Any improvement of the relations between the two cabinets – King Carol I declared
to the Austro-Hungarian envoy, Czernin, on 7 December 1913 – required concessions
from the government in Budapest in the Transylvanian problem.30
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However, the most important transformation in Romania’s foreign policy
agenda setting had to do not with the lines-actions actively pursued by the
government in Bucharest, but rather with the structure of the decision-making
group, reflected in the emerging as prime minister of Ion I.C. Brătianu, beginning
with January 1914.
Brătianu was probably one of the most “active” nationalists of the moment,
clearly having an educational, political and ideological profile significantly different
from that of the king’s previous advisors, at least for the fact that he was a Francophile,
reformist and sought to obtain, from the outset, a position of parity with the king in
the decision-making mechanism of foreign policy. His nationalism was probably as
genuine as that of his father. What the son lacked was just the idealism specific for
the age of national revival. The father was converted to political realism based on
his experience with the government. The son, however, grew intellectually in the
golden age of political realism. He was a realpolitiker especially due to his lack of
scruples in public life and the opportunistic policy he practiced.31
The national project had in his imagination a more or less accurate ideal
structure, focused on Transylvania, and was opportunistically and closely linked to
domestic political imperatives. In primis, he was driven by the same ambition that his
father had had, namely to link his name and that of the Liberal Party to a grand national
achievement.32 After freezing the Balkan strategy and after the Conservative
government succeeded in acquiring strategic territories in Southern Dobrogea, this
great national project could not have been anything other than uniting the Romanianinhabited territories under the rule of the Habsburgs.33
Indirectly, Brătianu’s rise to government challenged Romania’s security strategy.
This was primarily due to his opportunistic thinking that made him believe that the
security of the existing state was subordinated to the “national policy,” whatever
that policy meant. For reasons of prestige, his main concern was to focus on
extending the borders of the modern state. In turn, this left very little room for
finding security solutions that were going to become inevitably necessary for that
Greater Romania, in the context of a hostile and continuously changing European
environment as the one after 1914. His choice on matters of security, if we agree
that he had one, was an emotional rather than a rational one. He had a French
educational background and was emotionally attached to this great power as almost
all politicians and statesmen of his generation. This also explains the speed with
which France gained influence in Romania, after January 1914. This, together with
the financial, economic and cultural potential that the Republic had set in motion in
Romania and the Balkans, explains why French influence was already raging in
urban areas in the spring of 1914.34
31
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Naturally, Brătianu did not try at any time before the crisis in July 1914 to
alter substantially the direction of the Romanian foreign policy, just as he did not
dare to question openly the position of supremacy the king held in managing the
country’s foreign policy. On the other hand, he did not hide his pro-Western
options and he explicitly favoured the French influence, especially in the trade and
economic sphere. More important is that the new prime minister did not seriously
and genuinely try to do something to improve and save Romania’s relations with
the Central Empires. From this point of view, it is fair to say that his actions did not
try to rush the breakaway from Austria-Hungary. However, it is reasonable to
believe that his inaction – strongly justified by referring to the anti-Hungarian
sentiment of the people – favoured the overturning of a perception in Romania,
fundamental to the health of its relations with the Dual Monarchy; in 1914, the hate
of the Romanian elite and general public towards Hungary, a result largely artificial,
overtook the older fear of Russia. Which, as predicted by Baron Aehrenthal since
1895, amounted to the elimination of the raison d’être of the alliance concluded by
the two countries in 1883.
Brătianu refused to take into account the solution of making public the treaty
of alliance, as suggested by the Austro-Hungarian government, and not because of
fear of a backlash in public opinion but precisely to be able to manoeuvre freely
between the two military alliances, looking for the most benefits. As the AustroHungarian envoy, Czernin, very correctly construed, keeping the alliance secret
very much suited “Mr. Brătianu and Company” as it was bringing Romania all the
benefits, while Austria assumed all the disadvantages. Romanian decision-makers
were, in fact, in a very comfortable position, knowing that the treaty bounded them
to reliable allies, as a result of which temporarily they did not want anything but
preserving a state of affairs that allowed them to move freely while bounding the
Austro-Hungarians.35
The secrecy of the alliance with the Central Powers was favourable to the
pro-Western Romanian officials – with one exception, all members of the cabinet,
with Brătianu above all, had studied in France – and, indirectly, to the FrenchRussian Entente: “Besides the king, Brătianu and Maiorescu – the Austro-Hungarian
envoy wrote – no one else throughout Romania knows about the extension of the
treaty of alliance. For example, all Romanian diplomats accredited abroad believe
they do not work at all against the intentions of their king, carrying out a policy
that leads Romania into the arms of the Triple Entente. Among them are many who
prefer the Entente powers rather than the Triple Alliance and, because they think
the king, the government and their country are free, are carrying on this course of
action.”36
35
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ROMANIAN-ITALIAN RELATIONS PRIOR TO THE JULY CRISIS
On the eve of the First World War, few countries like Romania could boast
they had so many points in common with Italy in their foreign policy. Both
countries, in fact, had an agreement with the Triple Alliance at that time. Italy had
signed the pact in 1882 and renewed its adhesion several times (last in 1912), while
Romania had signed a treaty with Austria-Hungary in 1883, to which Germany
subscribed the same year, and Italy in 1888, a treaty which remained secret until
1914. Despite their commitment to the Central Empires, Italy and Romania were
claiming territories within the borders of Austria-Hungary (Trentino and Venezia
Giulia, and further towards South Tyrol, Istria and Dalmatia by the former;
Transylvania, Bukovina and Banat by the latter). Both Italy and Romania had a
good relation with Germany – whose military force they admired (and feared) –
and both had difficult relations with some of the countries which had joined the
Entente or its satellites. In Italy, rivalry with France was not yet fully overcome and
in the years before the World War there were fears of Serbian expansionism in the
Balkans and the Adriatic. In Romania, hostility towards Russia (at least among the
political elite) had rooted in nearly forty years previously, when, after the war of
1877–1878, in which the two countries fought together against the Ottoman
Empire, the government in St. Petersburg betrayed its former ally by taking away
Bessarabia at the Congress of Berlin.37
Romania had territorial claims that targeted not only the Austro-Hungarian
Empire but also Russia (the already mentioned Bessarabia) – a significant difference
compared to Italy. Of course, Transylvania and Banat constituted much more
desired lands, but supporters of ties with the Triple Alliance, or those who did not
want to go to war with the Entente, had within their reach an alternative and an
additional argument than Italy.38
Despite the similarity of the geopolitical positions of the two countries, their
diplomatic relations in the decades prior to the outbreak of the Great War had been
irregular and marked by a utilitarian approach on both sides. For the government in
Bucharest, Italy was “the big sister, the natural protector of Romanians” when it
came for Romania to “ask something” from it. As such, it was a power cultivated
by Romanian rulers only in times of need and not due to a natural inclination. The
same kind of selfish and casual interest largely characterized the attitude Italian
governments had towards the Romanian Kingdom. As some of its diplomats used
to highlight towards the end of the 19th century, Italy, not “yet an eagle but a little
eagle,” needed “to surround itself in defence with sparrows” such as Romania in
37
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order to increase its political weight in the international system and in relation to
the Central Empires.39
In fact, in the late eighties of the 19th century, Romania became something
more to the Italian politics: it had transformed, under the auspices of Prime Minister
Francesco Crispi, into a gateway to South-East Europe. This perspective led to the
Italian government’s decision to join the Austrian-Romanian treaty of alliance on 8
May 1888. The alliance with Romania meant for the Italian prime minister an
additional assertion of Italy’s status as great power and its interest in South-East
Europe. The treaty with Romania could constitute a privileged channel through
which Italian influence (political, economic, and cultural) could infiltrate and manifest
itself in this region. Moreover, the agreement with Romania and guaranteeing the
territorial status quo at the lower Danube region was supposed to emphasize even
more clearly the desire of the Italian government to be permanently associated with
those great powers bordering the area claiming exclusive management of SouthEast European affairs (namely Austria-Hungary and Russia).40
However, because of its secret character, the Italian-Romanian treaty did not
help to increase awareness and intimacy between the two countries and the two
peoples, nor to establish truly strong mutual ties.41 This was demonstrated during
the Second Balkan War, when during the Romanian-Bulgarian dispute over Silistra
Italy did not take a firm position of support in favour of the Romanian government.
While for Romania, Bulgaria represented the greatest threat towards the balance of
power in the Balkans, for the Italian government it could constitute a counterweight
to Greece’s aspirations, seen as a rival in the Adriatic Sea and Albania. For this
reason, when the Foreign Minister Antonino di San Giuliano supported Romanian’s
cause during the mediation talks, he also proposed compensations for Bulgaria
(including handing over Thessaloniki) to the detriment of Greece.42
At the outbreak of the war, both Italy and Romania decided to stay neutral,
although they justified differently their decision not to comply with the obligations
imposed by the treaty of alliance. In fact, the foreign minister of Salandra’s
government, Antonino di San Giuliano, claimed that according to article 7 of the
founding treaty of the Triple Alliance, part of the conditions set forth in the
39
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agreement for his country to take action were missing. More specifically, AustriaHungary did not inform its ally, in advance, about its intentions and also offered no
due compensation in the event of an Austro-Hungarian occupation of Serbia.43
Romania’s position in relation to the war was decided on 3 August 1914, in a
Crown Council attended, besides the king and the crown prince Ferdinand, by
members of the government, some former presidents of the Council, and representatives of the three main parties (Liberal, Conservative and ConservativeDemocratic). Despite the king’s wish to respect the provisions of the agreement
with the Central Powers, the vast majority of those present favoured neutrality and
Carol I complied with the opinion of the Crown Council.44
THE JULY CRISIS, ROMANIA’S NEUTRALITY AND
THE ITALIAN CONNECTION (1914–1915)45
After the assassination in Sarajevo, the government in Bucharest braved the
critical issue of war and peace with great indecision. The king’s statements were
lacking firmness, while those of the prime minister were hesitating, contradictory,
and duplicitous.46 As Luigi Albertini noted a long time ago, the Romanian
government – similar to the Italian one – did not carry out the necessary steps in
order to retain its Austrian-Hungarian ally from a course of action with devastating
consequences for all. In other words, after 23 July 1914, the date on which the
content of the ultimatum presented to Serbia became known to it, the Romanian
government did not act vigorously in order to discourage Austria-Hungary and
compel it to abandon the idea of a military intervention though clear and firm
statements of non-involvement in a generalized war.
Clearer – but not more useful in the efforts to prevent a war – was the
position of King Carol I. This may be summarized as follows: taking all necessary
measures to limit the conflict, but in the event of its generalization, Romania was to
fulfil with loyalty its commitments towards its allies.
In his reply to Franz Josef’s telegram dated 28 July, who informed him on the
declaration of war presented to Serbia, King Carol I wrote: “Thank you for the
attention given to have personally informed me about the important declaration of
43

Luigi Albertini, Le origini della guerra del 1914, vol. III, Gorizia, 2011, pp. 294–314, 330–
333; S. McMeekin, July 1914. Countdown to War, London, 2014, pp. 171–172, 328.
44
See G.E. Torrey, Romania and World War I. A Collection of Studies, Iaşi, Oxford, Portland,
1999, p. 48; Rudolf Dinu, Romania’s Way from Neutrality to War. An Analysis Regarding the Evolution
of Romanian Foreign Policy, 1912–1916, in La Grande Guerre. Histoire et mémoire collective en
France et en Roumanie, ed. by C. Prochasson, F. Ţurcanu, Bucharest, 2010, pp. 9–17.
45
This part is based on my previous published study Da alleata a nemica. La Romania e la
questione della guerra contro le Potenze Centrali (1914–1916), in La Grande Guerra e l’Europa
danubiano-balcanica, ed. by Francesco Guida, “Il Veltro,” year LIX, 2015, nos. 1–6, pp. 47–72.
46
L. Albertini, Le origini della Guerra del 1914, vol. III, pp. 565–566; E. Nastovici, România
şi Puterile Centrale în anii 1914–1916, Bucharest, 1979, p. 54.

18

Rudolf Dinu

war against Serbia. The attack which has deeply affected us all, as well the decisive
impulse it had in deciding on the next step, explain the importance I attach to this
declaration of war. Our intimate relation and my commitment ensure that I will
follow the development of this serious crisis with sincere participation. May the
divine presence watch over your precious health, determine a rapid and favourable
course of the war and watch over peace in Europe. I also wish that my country, which
gained its equilibrium in the Balkans with so many victims, remains unaffected.”47
The Romanian king made it clear that he wanted the balance of power
resulted from the Peace of Bucharest to be maintained. Punishing Serbia was not
supposed to strengthen and enlarge Bulgaria, to Romania’s detriment. His message
did not express, however, even the mildest criticisms towards the decision of the
Austrian-Hungarian ally to start a preventive war against Serbia and, worse, did not
explicitly show that Romania would not engage in a war expanded by the highly
probable intervention of Russia. Hoping for a local war – which transpires from the
text of the telegram – was in vain and did not justify the absence of strong reactions
from the Romanian government, as both the king and Brătianu knew as early as
June, from the Russian foreign minister, Sazonov, that an Austrian-Hungarian
aggression against Serbia would inevitably draw Russia’s military intervention.48
A telegram from the German Emperor Wilhelm II dated 31 July explicitly
invited the king to fulfil his obligations pursuant to the treaty of alliance.49 One day
later, the German minister plenipotentiary in Bucharest, Waldburg, presented to the
Romanian decision-makers an official note from his government requesting immediate
engagement in the war alongside the Central Empires, also indicating that Germany
guaranteed Romanian’s control over Bessarabia.50 While King Carol I – who had
just learned from the Italian Minister, Fasciotti, that his country did not consider
itself obliged to intervene since the war was provoked by Austria – told the German
representative, Waldburg, that he would convene a Crown Council to decide
whether the conditions of the casus foederis were met, Brătianu assured the same
Waldburg he would do everything possible to fulfil the obligations stipulated in the
treaty of alliance.51
The main ally, Austria-Hungary, formally requested Romania’s cooperation
in the war against Russia on 1 August 1914, through a telegram addressed by Franz
Josef to King Carol I: “I hope and believe that […] you will keep your word and
order your men to fight shoulder-to-shoulder with us against Russia.”52
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With the rapid expansion of the conflict following the entry into war of Russia,
Germany and France between 1 and 2 August, the Romanian ruling elite was faced
with the immediate need to take a decision on Romania’s international position.
Taking into account the public opinion and knowing the position of the prime
minister and the Liberal government, Carol I felt obliged to convene the Crown
Council, a body with a purely advisory role, which before had met only once in the
history of the Old Kingdom, in 1877. It should be mentioned that constitutional
rules did not explicitly oblige him to convene the Council and, in his capacity as
head of state, he could have taken alone a decision engaging Romania into war.53
All members of the government together with the prime minister, the
presidents of the two chambers of the Parliament, former prime ministers and the
heads of the political parties were summoned in Sinaia, the king’s summer residence,
on 3 August 1914, at 5 pm. The council met in order to decide to what extent
Romania was obliged to respond to the calls received from its allies to intervene in
the war. More specifically, the Crown Council discussed the existence, or not, of
the casus foederis stipulated in the treaty of accession to the Triple Alliance.
In the opening remarks, King Carol I made known his position by reading a
statement written in French (because it ensured a “better portrayal of nuances” and
was going to be made public): “[…] Une politique de sentiment me paraît
inadmissible dans un moment où le sort de l’Europe toute entière est en jeu, de
l’Europe, dont la Roumanie est devenue, grâce à sa sage politique, un facteur si
important. La prudence est une grande vertu, mais elle ne doit pas être poussée trop
loin. Dans les heures de suprême danger, le courage et la décision priment tout.
Nous devons donc nous décider quelle voie est à suivre. J’envisage en premier lieu
comme possibilité la neutralité. Mais l’histoire prouve que les pays qui restent
neutres dans une conflagration générale, sont réduits à figurer au second plan, et à
être écartés des décisions prises à la conclusion de la paix. La Roumanie ne mérite
pas d’être exposée à une pareille humiliation. L’autre hypothèse qui se présente, est
celle de nous prononcer pour l’un ou pour l’autre des groupes qui se trouvent en
guerre. Je doute que ce soit dans le sentiment du pays de nous ranger du côté de la
Russie. Il ne nous reste donc qu’une troisième issue: celle de nous unir à la Triple
Alliance. Cette dernière représente des forces militaires d’une telle importance,
qu’il est hors de doute que dans cette guerre formidable elle ne sorte victorieuse.
Depuis une trentaine d’années déjà l’orientation politique de la Roumanie a gravité
vers la Triple Alliance, à laquelle nous lie depuis lors un engagement formel, signé
par nos hommes d’État les plus importants et accepté par tous les partis. C’est une
question d’honneur pour tout pays que de respecter sa parole donnée. À cette seule
condition nous pouvons compter sans réserve sur les puissances amies de la
Roumanie. Il ne sera pas facile de faire comprendre à l’opinion publique la situation
53
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délicate et les engagements existants, d’autant plus que d’autres visées, actuellement
irréalisables, ont été caressées par elle.”54 As such, his choice was clearly in favour
of entering the war alongside the Central Empires and against Russia.
It is plausible to assume that the Romanian king was inclined to consider
Russia’s mobilization and declaration of war as an unprovoked aggression against
Austria-Hungary, which would constitute a casus foederis for Romania. British
historian Seton-Watson wrote after the war that King Carol I personally conducted
a survey among Romanian officers, likely after the Austro-Hungarian ultimatum
was known. The result of the survey was that only 110 out of approximately 6,000
officers declared themselves in favour of waging war alongside the Central Empires.55
It is hard to know to what extent this piece of information may be considered
truthful. It is certain, however, that much of the military elite and Romania’s higher
military command structures were Francophile and, largely, Austrophobe.
With the exception of the Conservative leader Petre P. Carp, a renowned
Germanophile, no other participant endorsed the king’s choice. The chief of the
Conservative Party, Alexandru Marghiloman, asked for an analysis of the article
defining the casus foederis in the treaty of alliance and after reading it, concluded
that there was no reason to intervene in the war provoked by Austria-Hungary.56
Ion I.C. Brătianu intervened on behalf of the Liberal government at the end,
in favour of neutrality, as the most convenient solution at the time.57 The prime
minister was well aware, like Marghiloman, of the state of mind hostile towards
Austria-Hungary which was dominating the country, especially since he had a
direct contribution in fuelling it.58 Personally, Brătianu was more in favour of the
Entente,59 but was not willing to risk a war immediately against the Central
Empires before being sure of “national” gains. What he obviously wanted to avoid
was to engage in war without compensations. He feared Germany, but at the same
time he was not truly convinced of the combative force of the Western countries.60
In the prime minister’s view, the obligation to engage in war based on the
treaty of alliance was ruled out; the same regarding a spontaneous participation in
the war as per the followings: 1) – the population was hostile towards Austria54
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Hungary; 2) – for Romania the risk was far too large and disproportionate as
compared to the potential benefits; 3) – the army was not prepared.61 We owe this
summary of the point of view presented by Brătianu to Baron Fasciotti, who was in
contact with the Romanian prime minister shortly after the Crown Council came to
an end. In my opinion, it can also be considered more objective than other
Romanian contemporary testimonies regarding the Council’s debates (such as the
testimony of the “Germanophile” A. Marghiloman; or that of I.G. Duca, a supporter
of the Entente).
What essentially transpires from this synthesis is the unembellished opportunistic
reasoning that motivated the actions of the Romanian prime minister. The offer
made by the Central Empires was worth incomparably much less than what could
be obtained at the expense of Austria-Hungary. Bessarabia was a secondary objective
and had no value for Romania unless Russia would come out from the war very
weakened so as not to be able to reconquer it.62 Between a province with about one
million Romanians, heavily Russified and hard to keep because of a permanent
dangerous neighbourhood with the Eastern empire, and the Romanian territories
within Austria-Hungary, with a Romanian majority population of approximately
6 million, the choice could be only one. It does not transpire in any way that Brătianu
understood, then or in the following years, what dangers could arise at the end of
the war from neighbouring with a victorious Russia, unconstrained in its external
action by another regional great power such as Austria-Hungary. In other (more
direct) words, there was no place in Brătianu’s national project for looking or even
discussing security solutions that were absolutely necessary for a future Great
Romania, especially in a hostile and unsteady environment like Europe after 1914.
After almost 3 hours of debate, the arrival of a telegram officially announcing
that Italy had declared itself neutral – considering there was no casus foederis –
influenced the discussion by expediting a decision already outlined. The Crown
Council concluded with a majority that the conditions of casus foederis were not
met, and declared itself for an “armed neutrality” of Romania.
It is important to note here that the position of Italy (although still not
officially confirmed) was known to some of the participants in the Crown Council
since the morning of 3 August. Brătianu had learned this the day before,63 but
skilfully asked to have the official confirmation brought to him to Sinaia so he
could make use of it in his action to impose neutrality as the only solution.64
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“Italy’s neutrality” – later wrote very candidly the Liberal Minister I.G. Duca –
“was of great importance for Romanians [i.e. for the Liberal ministers, n.R.D.]
because those determined65 to support neutrality in the Crown Council would have
felt more at ease”; they would no longer have the “scruples that some of them were
having, namely that by proclaiming Romania’s neutrality they would appear in the
eyes of the world as a country that broke its word.”66 Brătianu would also make use
of the “Italian example” later, in order to argue in favour of his own plans during
the discussions at the second Crown Council in August 1916 (when the matter of
entering the war alongside the Entente was not debated, but merely communicated
to the participants as a decision reached by the king and the premier).67
Confronted with the view expressed by most participants, King Carol I
declared that “being a constitutional king” he could not declare war by himself and
therefore accepted the majority opinion.68 Based on the contemporary testimonies,
it appears quite clearly that King Carol I did not consider, neither during the Council’s
meeting nor later, that Romania abandoned, by its decision of neutrality, the
alliance with the Central Empires or that he was willing to give up this alliance to
wage war against Austria-Hungary.69 According to the president of the Chamber of
Deputies, Pherekyde, at the end of the Council Carol I pointed to the text of his
statement saying it was his political testament.70 The king wrote to Emperor
Wilhelm II on 14 August 1914 that he hoped the opportunity will arise in the future
to keep his word to his allies, and come into action on their side.71
The only concession made to the allies (the Central Empires) was the
decision issued by the government, convened immediately after the Crown Council
(at 9 pm) to abandon its position as intransigent defender of the Peace Treaty of
Bucharest, in order to allow Bulgaria to intervene against Serbia without fearing
65
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Romanian retaliation.72 This statement alone, even if made opportunistically only
for the ears of the Central Empires, says it all about the depth and cordiality of the
Romanian-Serbian relations, so much praised before the crisis of July 1914. In the
prime minister’s understanding, this concession would have kept Romania away
from a Bulgarian aggression.73
Clearly, neutrality was not Brătianu’s final choice, but merely a cover behind
which Romania’s future entry into war had to be organized, on the side of those
able to provide maximum gains. But as long as the king was upright on the issue of
war against the Central Empires, the only possibility for the prime minister was to
practice a policy of doppia partita: being “with Germany while with the King [in
Sinaia, n.R.D.], with Russia in Bucharest.”74
“Armed neutrality” was not a permanent solution for the king either, who
hoped, at least until the Battle of the Marne (25 September 1914), for a sounding
victory of the German armies intended to create the necessary conditions for
Romania’s entry into war alongside its legitimate allies. As it is well known, this
hope died for good with the passing of Carol I, two months later.
With the death of the sovereign, on 10 October 1914, the ultimate decisionmaking unit, in the formula established by the developments of the last two
decades, ceased to exist. “As long as the old king still lived – noted Sir Winston
Churchill in 1927 – his influence was fairly large to prevent Romania from
declaring war on Austria, despite [the result of] the Battle of Lemberg and the
advance of the Russian armies in Galicia.”75
In my opinion, the turning point in the diplomatic history of modern Romania,
perhaps even more important than the decision on neutrality taken in August 1914,
was the passing of King Carol I. The king’s death led to the reconfiguration of the
ultimate decision-making unit, as the prime minister emerged as the predominant
leader with all the consequences resulting from Ionel I.C. Brătianu’s intellectual
and ideological features, choices, and political background. Among these was also
the decision to enter the world war alongside the powers of the Entente, in the
summer of 1916 (after two years of exasperating delays and a double-dealing policy).
During neutrality, the daily management of foreign policy came under his
exclusive responsibility and meant an even more pronounced isolation of decision
making. The premature disappearance of King Carol I, on 10 October 1914, made
72
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him all-powerful in a decision-making environment easily manageable and
predominantly pro-Entente. The new king, Ferdinand I (1914–1927), was always a
secluded and undecided character, and perhaps more than willing to abandon the
dominant position in the decision-making group in favour of his prime minister.
More energetic and with very clear choices, Queen Mary was a substitute for the
sovereign in the decision-making sphere, and at the same time, the main advocate
of the cause of the Entente.76
Regarding the policy promoted by Brătianu during the two years of
neutrality, the Romanian historiography wrote, invariably, that it was put in the
service of the national ideal. Brătianu was – how else? – the creator of Great Romania,
the skilful patriot, the clever and persistent diplomat, not at all a “master of
Byzantine diplomacy.”77 Somehow more nuanced, one of the best researchers of
the topic, the American historian Glenn E. Torrey, tried to demonstrate that the
Romanian prime minister envisaged the victory of the Entente after Marna and
sought to use this victory to achieve the national program. His diplomacy had
therefore, from the very beginning, a clear and well established objective – the
dismemberment of Austria-Hungary – and involved a lengthy and cautious preparation
in order to achieve it.78
Certain is the fact that, after the king’s death, Brătianu was free to manoeuvre
towards the desired political direction and develop a line of negotiations with the
Entente powers and, in particular, with Russia, already secretly opened immediately
after the Crown Council of 3 August.79
The Russian government made proposals of an alliance ever since the end of
July 1914, seeking to obtain an immediate intervention of Romania alongside the
Entente. Sazonov relied on the opportunism of the Romanian politicians, measured
at its fair value, but he pushed for it at the wrong time (at the end of July and
beginning of August 1914), not realizing that the Liberal prime minister was not
yet able to decide alone. “Romania and Italy suffer from megalomania” – was
Sazonov’s earlier opinion – “but are not strong enough to achieve their plans openly;
they must settle for an opportunistic policy, constantly seeking to find out on which
side the power lies in order to pull towards it.”80 The power lied with Russia and
76
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the Western allies, believed the Russian foreign minister. With countries such as
Italy and Romania it was to be negotiated aggressively, from the position of a
partner sought by the others. Therefore, the government in Bucharest could have
been offered the recognition of the applicability of the principle of nationalities in
the Austro-Hungarian territories inhabited by Romanians, but only in exchange for
immediate engagement. It could not hope for compensations in exchange for
neutrality. “Nothing for nothing” was Sazonov’s slogan in the discussions had with
the Western allies on engaging Italy and Romania.81
This determination vanished pretty quickly, however, in the last days of July
1914, and turned into disarray and haste. On 31 July, the Russian representative in
Bucharest was instructed to offer concessions in exchange for Romania’s intervention.
Poklewskii, fearing a commitment of Romania alongside the Central Powers,
rushed to reach an understanding and, during discussions with Brătianu, agreed
with his proposal to consider Romania’s neutrality as proof of a friendly attitude
that could be compensated (2 August 1914). By taking this step, Poklewskii
informally gave up the main asset Russia had in the negotiations with Romania, in
exchange for “nothing.” But this was not less damaging to his government. In the
next two months, all Sazonov’s efforts to win Romania on the side of the Entente
in the form of an immediate military intervention were weakened by the hasty
promise of his envoy.82
Eventually, a formal Romanian-Russian agreement was signed only at the
beginning of October 1914, in the form desired by Brătianu. In exchange for a
benevolent neutrality, the Russian government undertook to recognize the right of
Romania “d’annexer les régions de la Monarchie Austro-Hongroise habités par
des Roumains.”83
Brătianu knew from the outset that any future action against Austria-Hungary
required coordination with Russia, but continued to delay – (first citing the fear of
a Bulgarian aggression and then all the negative military developments of the
Russian armies on the Eastern front) – as to have the maximum of Romanian’s claims
(Transylvania, Bukovina up to the river Prut and Banat up to the river Theiss84
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recognized by both the Russian government and its Western allies. Only in the
summer of 1916, the Brussilov offensive created again the favourable conditions
necessary for an aggressive bargain with Romania.
Due to the similarity of the positions the two countries had with regard to the
war, Brătianu watched Italy’s movements very carefully from the beginning and
sought to reach a formal agreement with the government in Rome in view of
organizing a joint military and even diplomatic action. The Italian side showed the
same type of interest, even since the end of July 1914.85 As an outcome of this
affinity, the two governments signed two agreements – on 23 September 1914 and
on 6 February 1915, respectively –, pledging to maintain neutrality, to consult each
other and to act jointly in case of changes in the international context, as well as
not to abandon neutrality without at least 10 days prior notice.86 In the end, both
agreements remained a dead letter. The Italian government did not comply with the
agreement, as it did not inform the government in Bucharest either on the
negotiations with the Entente, or on signing the London treaty. “Romania wanted
simultaneous negotiations. Nothing was done. Why?” – the journalist Luigi Albertini
was wondering in February 1916.87 Because during the discussions between the
two governments sense was undermined by the “sacred egoism” of the decisionmakers speaking on their behalf.
Brătianu was interested in legitimizing a future engagement of Romania in
the war using the Italian example and, at the same time, in strengthening its
negotiation position with the Entente powers (in fact, Russia), showing that it acted
in tandem with Italy. Until April 1915, however, when increasingly persistent
rumours began to circulate about Italy’s negotiations with the Entente, the Romanian
prime minister did not seek to inform explicitly the Italian side what Romania’s
claims were.88
On the opposite side, the attitude of the Italian government towards Romania
(prejudiced a priori by an earlier reference framework such as Grande Potenza –
Piccola Potenza) was based on the same opportunistic-pragmatic approach:
increasing its own diplomatic potential in the negotiations with the allies in London
by displaying a relationship of patronage with Romania. Italy was interested,
therefore, in keeping Romania in its sphere of influence in order to strengthen its
own negotiation position with the British and the French, but also to avoid a
possible association of Romania with the Central Empires. The government in
85
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Rome avoided, however, bringing both irredentisms to the table during the
discussions with the Entente and, especially, kept away from proposing a joint
negotiation of the Italian and Romanian national claims.
Eventually, the two Latin countries proceeded to war asynchronously (from a
temporal point of view and not in relation to their choices). Italy entered the war
alongside the Western powers, in May 1915, while Romania continued to wait for
“the right moment” for more than a year, until August 1916.
THE RELUCTANT ALLY. ROMANIA’S RELATIONS WITH
THE CENTRAL EMPIRES AND ITALY AT THE BEGINNING
OF THE GREAT WAR (1914–1915)
Abstract

The alliance with the Central Empires (1883) was the underlying element of
Romania’s foreign and security policy until the outbreak of the First World War. It
was, however, not a perfect security instrument, since the national problem of the
Romanians in Hungary, the original shortcoming of the alliance, evolved over time
and embittered Romania’s relations with the Habsburg Monarchy as well as with
Germany. Moreover, Romania’s intervention in the Second Balkan War and the
Dual Monarchy’s refusal to support it in the conflict with Bulgaria made AustriaHungary lose its supremacy over Bucharest in the autumn of 1913.
Romania’s security strategy was further transformed after the nomination as
prime minister, beginning with January 1914, of Ion I.C. Brătianu, a Francophile,
reformist and one of the most “active” nationalists of the moment. After AustriaHungary’s July Ultimatum, the Romanian Crown Council, convened on 3 August
1914 by King Carol I, concluded with a majority that the conditions of casus
foederis were not met, and declared itself for an “armed neutrality” of Romania.
Perhaps even more important than the decision on neutrality taken in August
1914, was the passing, in October 1914, of King Carol I, whose influence thus far
had been important enough to prevent Romania from declaring war on Austria. The
king’s death led to the reconfiguration of the decision-making unit: his successor,
Ferdinand I, was an undecided character while his wife, Queen Mary, was the main
advocate of the cause of the Entente. Prime Minister Ion I.C. Brătianu was thus
free to manoeuvre towards the desired political direction and develop a line of
negotiations with the Entente powers. Due to the similarity of the positions
Romania and Italy had with regard to the war, Brătianu sought to reach a formal
agreement with the government in Rome in view of organizing a joint military and
diplomatic action. The two governments signed two agreements on 23 September
1914 and on 6 February 1915, pledging to maintain neutrality, to consult each other
and to act jointly in case of changes in the international context, as well as not to
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abandon neutrality without at least 10 days prior notice. In the end, both
agreements remained a dead letter and while Italy entered the war alongside the
Western powers in May 1915, Romania continued to wait for “the right moment”
for more than a year, until August 1916.
Keywords: World War I; neutrality; Central Powers; Triple Entente; King
Carol I; Ion I.C. Brătianu; Romania; Germany; Austria-Hungary; Italy
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A PASSAGE TO MANHOOD: THE BOY SCOUTS OF ROMANIA
DURING THE FIRST WORLD WAR*
BOGDAN POPA**

We are rightfully more and more accustomed to see children caught in the
war theatres of today as one of the most vulnerable category of civilians. Besides
starvation, massacre, rape, or refuge, the direct involvement in battle as trained
soldiers is regarded as a traumatic violation of the collective and individual rights
of children. Yet, we are not very far away from the times when children at war were
not described mainly as victims, but as heroes helping troops to achieve victories
while facing death just like adult men were supposed to. This was not a mere literary
or artistic construct, but also a political one.
The aim of this paper is to investigate an episode of the Romanian involvement
in the First World War (1916–1918), which bears the traits of both sides of the
phenomenon of children at war. The main reason behind this investigation lays in
the post-war assumption that the scouts’ refuge, or, in other words the involvement
in the campaign and refuge of the under-aged boys, was one of the wrong decisions
of the Romanian military and civilian authorities.
I aim to analyse here the refuge of the boy scouts in Moldova, as part of the
general retreat of the government and the army, as well as civilian population, in
November 1916. As a youth organisation, scouting was openly dealing with the
pre-military training of the boys. The 1916–1918 refuge put the very essence of the
Romanian scouting to a test. It emphasised the strong points, the flaws, and the
limits of both the movement in particular, and of the government policy towards
the war preparation, in general. In order to do so, I shall also investigate the
emergence of the scout movement and the general pre-war preparations, as well as
the involvement of the under-aged youngsters in a military campaign which went
in a complete different direction than initially planned.
The refuge of the groups of boy scouts from Bucharest, as well as of the other
youngsters aged 12–19, is a known fact in the Romanian historical writing. Its
mentioning in different contemporary writings was, under the obvious influence of
the unfolding events, rather emotional. Also, it was not followed up by any detailed
analysis of the refuge of the youngsters as a two-year long phenomenon.1
*
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The post-war works concerning or mentioning the scouts’ refuge made use of
this particular aspect either in order to underline the errors, responsibilities, and
weaknesses of the political and military decision-making circles, or, paradoxically,
to defend the decision. Actually, what we know first-hand about the scouts as
wartime refugees, we know from them or the adults who led them. Thus, the study
of the 1916–1918 scouts’ refuge highlights positive as well as negative facets of
the Romanian youth policies in the times of the First World War. In analysing this
series of events which, put together, cannot account for more than an episode of
microhistory, one has to deal with different types of sources: memoirs of the
scouts, written as adults; published and unpublished letters and writings of the
adult members of the movement; praise and criticism coming from outside the
Great Legion of Romanian Scouts; official publications. Together, they allow the
reconstruction of the first months of the war, the daily life during refuge, and the
interwar perception of the events.
Given the multiple perspective of the authors, the refuge of the scouts may
also be researched today as a narrative battle between different factions of the
Romanian military and political establishment. As the war unfolded in a negative
manner, after the initial successes from the late summer and autumn of 1916, the
decision leading to refuge and later to the battles for the survival of the Romanian
state became a playground of criticism and its rebuttal. The task of my article is to
investigate the historical events and, at the same time, to analyse the types of
narrative they triggered. The first part of my article deals with the emergence of the
Romanian scout movement from different roots, the organisational efforts, and
with the preparation for war in the two years of neutrality (1914–1916). In the
second part I analyse the different aspects of the life during refuge. The third part is
dedicated to the post-war perceptions of the refuge. The fourth part comprises the
conclusions of the article. A working hypothesis, yet very difficult to demonstrate
for the present day historian, is that the experience of the refuge marked an
abnormal passage to manhood for the boy scouts.
An important issue has to be taken into consideration: when analysing the
boy scouts’ refuge, one deals almost exclusively with the groups departed from
Bucharest, and only secondarily with those from the other territories occupied in
1916 (Wallachia and Dobrogea). The plight of the Bucharest scouts from the
cohort “Păstorul Bucur”2 was better documented than any other similar situation.
Nevertheless, this particular case also makes a revealing point about the very social
structure of the early Romanian scout movement. Also, at least for now, we have
the further events. The same may be said about Ion Agrigoroaiei, Le refuge en Moldavie et ses
conséquences (1916–1917), in Dumitru Ivănescu, Sorin D. Ivănescu, La Roumanie et la Grande
Guerre, Iaşi, 2005, p. 55.
2
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less data available on the youngsters, boys and girls, aged 15–19, and even younger
who were convoyed or simply ran away to the east of the country in November
1916 without being members of the scout movement.
Two terminological aspects have to be made clear from the beginning. The
first one concerns translation issues; the second deals with gender reference.
Throughout this article, the English term “scout” (or “boy scout,” as it was
usual in the early 20th century) is used as the equivalent of the Romanian word
“cercetaş.” It was continuously repeated that Crown Prince Carol, the patron of the
movement, was behind the choice of this terminology,3 as he considered it more
appropriate to translate the English “scout,” the French “éclaireur,” and the German
“Pfadfinder.” “Cercetaş” itself was, like scout, a term borrowed from the military
language: in Romanian it originally designated those soldiers who, going ahead of
their own unit, would identify the positions and movements of the enemy; the main
features of character of such soldiers were supposed to be brainpower, audacity,
sobriety, and physical strength.4
Though I deal here only with the evolution and refuge of the boy scouts (a
movement originated in Romania in the autumn of 1913), some attempts to organise
a separate girl branch were made as early as 1914.5 Their impact remains unclear,
although it seems that at least in some counties girls were allowed to join the local
legions, pursuing different educational programs than boys. Ecaterina Teodoroiu
(1894–1917) was one of these girl scouts; she was a member of the legion from Gorj
county, involved in the heroic defence of the town of Târgu Jiu in October 1916.
From girl scout, Ecaterina Teodoroiu pursued an unlikely military career and died
in battle as a platoon commander on 23 August 1917.6 Her status as a Jeanne d’Arc
sort of virgin-hero was never separated from her belonging to the girl scouts.7 It
also shadowed the entire war time activity of the girl scouts. However, an autonomous
girl scout movement was initiated as late as 1930 by Princess Ileana.8
3
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ROMANIAN SCOUTING: WAR ENTANGLED BEGINNINGS (1913–1916)
The scouts have a war linked history. Despite some attempts to highlight the
non-militaristic aspects of the movement, such as the attractive life in rather
unfamiliar outdoors experiences,9 for the early 20th century enthusiasts war gaming
was a dominant feature. Today a worldwide movement for youth, better known for
its social and intercultural involvement or environment friendly activities,10 scouting
originated as a consequence of the embarrassing difficulties met by the British
forces during the second Boer War of 1899–1902.
Sir Robert Baden-Powell (1857–1941) was among those noticing that children
were better camouflaged than adults. The idea to use them to gather and transmit
information to the regular troops occurred during the 1899–1900 siege of Mafeking.11
Upon returning to England, he organised the first camp in 1907 and, one year later,
published the book Scouting for Boys. By 1911, the movement was under royal
patronage. By 1913, it had almost 700,000 members.12 The success of the British
initiative, which must be understood in the wider context of the debates and fears
of national degeneration, triggered similar initiatives. Scout movements – under
different names – started in Germany, France, Italy, Denmark, Norway, Sweden,
Serbia, and Romania. At the Stockholm Olympic Games of 1912, some 1,200 boy
scouts from Sweden, Denmark, France, Germany, Great Britain, and Norway acted
as volunteers for the different sport events. They were accommodated in a tent
camp, and followed the strict rules of the organisation (salute to the national
standards, gymnastics, prayers, cultural visits).13 What gave scouting the definite
international allure was unquestionably the First World War: from 1914 onwards,
boys and girls under the conscription age were used by the belligerents of both
camps in different activities.
It was during a holiday in the idyllic landscapes of Sinaia, the royal summer
residence in the Southern Carpathians, when the first Romanian scout patrols
started their existence. It was after the hot summer of 1913, when Romanian troops
were sent south of the Danube to settle the scores of the Second Balkan War. This
rather playful idea of a group of high-school boys stays as a founding moment of
the Romanian scout movement. It was a group of students from the “Gheorghe
9
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Lazăr” High-School, from Bucharest. Apparently, they were inspired by a presentation
of the French scout movement, published in the September 1913 issue of the Paris
based magazine “Lectures pour tous.” One must take into account that these were
children from families able to order their first uniforms and equipment to be
delivered to Bucharest directly from Paris.14
Not only school boys became attracted by the idea of a life in the open air,
learning practical things and thus compensating the elevated, yet static, requirements
of the Romanian school system. Adults, like Gheorghe Munteanu-Murgoci and
Gabriel Giurgea had, around 1913, the same ideas, apparently without knowing
about each other. In these cases, inspiration came from different sources.
Married to an English lady, Agnes Kelly, Gheorghe Munteanu-Murgoci was
inspired by the patrols he observed while visiting England.15 A geologist with a
passion for politics, Gheorghe Munteanu-Murgoci (1872–1925)16 became a leading
figure of the initial Romanian boy scout movement and its refuge leader.
Gabriel Giurgea, a high clerk from the Ministry of Cults, started from the
recurrent debates surrounding the never ending story of the reformation of the
school system. In 1913 (probably under the inspiration of the Romanian participation
in the Second Balkan War), he wrote a booklet which was distributed to every
school in the country. Interestingly enough, Gabriel Giurgea did not consider the
scout as an underage soldier, but as a youngster standing to benefit from a coherent
program of physical, civic, and moral education, complementary to the school
programs. The main arguments were both nationalistic and eugenic: to regenerate
the nation, one had to re-educate the youth, argued Gabriel Giurgea.17
A third adult sharing these idealistic ideas was Gheorghe D. Mugur, another
important leader during the 1916–1918 refuge. In his own words, Mugur considered
scouting to be “neither a protestant sect, nor an army in disguise, but a system of
natural education, tending to develop power, freedom and the personality of the
children, to shape their morals and conscience.”18 He was a supporter of Gabriel
Giurgea, whom he considered, at least for a while, “the true founder of our scouts.”19
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We deal, thus, with different contemporary initiatives. The aftermath of the
Romanian campaign south of the Danube triggered these ideas.20 Reconsidering the
beginnings of the scout movement in Romania, and trying to put an order into the
different initiatives, one notices that the initial enthusiasm of the high-school boys
was actually carried to execution by a group of grown-up men (Munteanu-Murgoci,
Giurgea, Mugur, Adamescu, Berindei, etc.). The scout movement appears as an
educational initiative turned from a private enterprise into a state controlled
organisation. It explains the interest of the central authorities and, most of all, the
role of the royal family into the scout movement.
Asociaţia Cercetaşilor României (The Association of Romanian Scouts) was
constituted between May and December 1914. It was open to children from the age
of 11 to 18 (when compulsory military service was supposed to begin), placed
under the command of adult instructors. The statutes were sanctioned by the
Parliament in December 1914 and February 1915. From that moment, the association
was formally acknowledged by the state as a “moral person.”21 Colonel Grigore
Berindei was the initial organiser of the movement. He chose ancient Roman names
for the units (legion, cohort, and centurion), replacing almost all the terminology
employed by Sir Robert Baden-Powell, except for patrol. The Great Legion of
Romanian Scouts was divided into 34 county legions, bearing names of the royals
or historical characters. The official publications of the Great Legion of Romanian
Scouts give an overview of the pre-war impact of the movement. By 1915, there
were already 11,799 members, with legions and cohorts in all 31 counties of the
country. As perhaps expected, Bucharest had the largest legion (1,837 members).
The 13 counties from Moldova accounted together for 3,551 scouts, while
Wallachia and Dobrogea, territories which went under enemy control in 1916, had
a total of 6,411 scouts, including those from Bucharest22. Other sources, more
optimistic, gave a triple number of scouts, both boys and girls, but without quoting
any statistical data to back their claim.23 It is however difficult to establish whether
all these members were taking part in the field trips, lectures, and practical
workshops. Even if the data provided account for the last year of neutrality, they
should project a better image of the dimension of both the precipitated retreat of the
government and army, as well as the flight of the civilian population.
The scouts chose their patron in the person of Crown Prince Carol. Some
twenty years later, as king, Carol II (1930–1940) used the scout infrastructure
(training camps, instructors, and official publications) in order to construct carefully
20
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his own youth movement: Straja Ţării (The Country Watch). Before the First World
War, however, the royal patronage was highly beneficial. On the one hand, the
presence of Prince Carol and, to a certain extent, that of his younger brother
Nicolae24 during the Sunday activities of the boy scouts was instrumental in
dismantling critical attitudes. Any opinion which might have been understood as
offensive to the Crown prince and his co-workers was relegated to the footnotes of
the critical writings. However, having the Crown Prince Carol among the decisionmaking group of adults brought a rather negative publicity, as they noticed that
many showed interest in the movement only in order to please the monarch to be.25
The case of Ion F. Buricescu was characteristic of the importance of the royal
patronage. A teacher himself, Ion F. Buricescu claimed that scouting harmed not
only the education given by the school but also the national identity. His voice was
easily made redundant. While admitting that intellectual curiosity was fostered by
scouting, I.F. Buricescu denied some of its core values, such as the life in the open
air and training for war, as useless for a non-colonial nation which also had compulsory
military service. This was one of the heavily criticised aspects, as I.F. Buricescu
argued that even in times of war scouting was a non-essential institution, given the
existence of the Red Cross. Another observation – this time justified – was the
increasing number of active officers acting as instructors, despite the peaceful
discourse of the movement.26 Writing in 1915, I.F. Buricescu was quickly and
easily contradicted by other members of the adult core of leaders of the Romanian
scouting movement.27
From the very beginning the new organisation made no secret that war
preparation was its priority. It followed the core principles set by Sir Robert BadenPowell and it was not different from the attitudes towards scouting in Continental
Europe. Scout officials – all grown-up, honourable gentlemen, many academics
and career officers – shared the idea that youth degeneration must be fought by all
means. Scouting was thus seen as a way to enhance school experience and not to
replace it. As the armed conflict broke out in 1914, war preparations were not a
simple game anymore. In July 1914, the first article printed in the first issue of
“Cercetaşul” (“The Scout”), the official publication of the Romanian movement,
stated that: “today, more than ever, we need steel bodies, agile minds and great
24
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souls, because only those that are well prepared can maintain themselves and go
ahead on the difficult road of the progress.”28 One may notice that the wooden
tongue of the state-controlled youth organisations (more characteristic of the
Romanian interwar and communist totalitarian regimes) was starting to flourish.
War related lectures and training were, from the very beginning, the normal.
Scouts were learning telegraphy, first aid, and signals. Daytrips were meant not
only to take high-school children into the nature, but also to train them for military
auxiliary services. It was a program pursued on a national level, as proven by local
initiatives. On 14 February 1916, scouts from the Legion “Vlad Ţepeş,” Brăila,
learned during such an outing to install telephone lines, to signal and measure
distances, besides geographical orientation.29
During the years of neutrality, the Romanian instructors paid attention to the
activities of other European scout movements. Gheorghe Munteanu-Murgoci prepared
a questionnaire on the activities of the Italian scouts, following the country’s
entrance into the war.30 The monthly magazine “Cercetaşul” printed several articles
on the activities of the scouts from other belligerent countries, regardless of the
alliance they represented. The mobilisation of the scouts from Leipzig, Munich,
and Vienna31 or the roles of the Belgian scouts in dismembering German espionage
networks32 were equally present. In April 1916, the magazine published a piece by
Sir Robert Baden-Powell himself. Praising his initiative, the British general considered
that bivouac life was extremely significant for preparing the boy scouts for war33.
One may rightfully inquire about the response of the children to this entirely
soldierly programme. Camps, excursions, and open air life seemed to have been
such a novelty, that the boy scouts simply enjoyed it. At least, this is the idea one
might get from the articles published by children, not adults, in the monthly
magazine of the association,34 and also by some unpublished diaries.35
It would be wrong to consider that war preparation was the only type of
education offered by the Romanian scout movement. The excursions and other
open air activities were doubled by a programme of lectures and recommended
readings. Among the speakers one finds the name of historian Nicolae Iorga, whose
lecture on the importance of historical monuments, attended by the scouts from
28
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Bucharest, aimed to explain how to identify possible monuments, to describe them,
and not to try any harmful (read: amateur) archaeological intervention.36
Parents, however, must have been worried. In July 1914, they were told that
“the streets have become a daily danger for your children.”37 Moving appeals to the
mothers were published,38 in order to convince them that life in the open air was as
necessary for the health and intellect of their children as good schooling and proper
home education. Scouting was thus meant to keep the young, inexperienced boys
safe and connected to their studies. Precisely one year later, however, in July 1915,
the Central Committee of the Association of Romanian Scouts issued a document
addressed to the parents of the scouts. This claimed, in wooden language, to foster
educational goals such as decision, courage, strength, or lack of hesitation, openly
stating that, in any country, a properly trained scout must be ready to replace an
adult. The appeal continued by specifying that, in case of war, the boy scouts
would be called to help with the many and important “easy and small jobs,” such
as: meeting troops at the railway stations; manning post offices; order enforcement
in localities; solace and help for the wounded. The boy scouts were neither
supposed, nor allowed to leave the country, not even their home cities or towns,
without parental consent.39
WAR, REFUGE, AND SURVIVAL IN COLONIES (1916–1918)
The Romanian declaration of war on 15 August 1916 was immediately followed
by the formal call to the scouts to join the auxiliary services of the army and
civilian institutions. Issued by Crown Prince Carol, it was addressed both to boy
scouts and adult instructors, as well as to the other “youngsters and children” who
were not part of the movement. The royal proclamation required the scouts to
follow the ideals of discipline (“be compliant as you were taught”) and joy (“the
appearance of a scout must be a ray of light”) in fulfilling their patriotic duties. It
also announced that, as the Crown Prince Carol had to join the General Quarter of
the Army, the leadership of the Great Legion of Romanian Scouts was entrusted to
Gheorghe D. Mugur and Gheorghe Munteanu-Murgoci.40 At the request of the
Crown prince, the latter two and other scout instructors (like Gheorghe Adamescu
36
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and I. Cârlova) were appointed as liaison officers between the Great Legion of
Romanian Scouts (as a formal auxiliary service) and the General Staff of the Army
on 13 August 1916,41 that is two days before the official declaration of war. All
these four above-mentioned instructors (Mugur, Munteanu-Murgoci, Adamescu, and
Cârlova) led the scouts during the early stages of the war, refuge, and demobilisation.
An early report of the Great Legion of Romanian Scouts (as the data is
compiled up to 15 September 1916, this document seems to be prior to the refuge)
shows that several detachments of scouts throughout the country were involved
into the early war effort. Printed, perhaps in order to be distributed to several
authorities, given the prosaic number 1687, the report mentioned all the activities
undertaken by the children and youngsters. The document started from the fact that
it was impossible to give the total numbers of underage boys involved in the
official war effort, as not all the data from the country was available. Even so, in
comparison with the numbers for 1915, one may notice that the numbers were
bigger. Iaşi (the future wartime capital) increased from 200 to 364 scouts, while
Bucharest itself grew to more than 2,500 members, divided into 228 groups. The
scouts activated as auxiliary staff in hospitals, railway stations, post offices,
telephone or telegraphic offices, police stations, prisons, government buildings and
institutions, guards, apprentices in factories. In hospitals, for instance, scouts were
helping the medical staff, acted as stretcher-bearers, or simply read books and
newspapers to the wounded soldiers. Detailing, as much as possible, the activities
undertaken by scouts, the report showed that local initiatives did not miss. Thus,
some scouts allocated to different railway stations collected food (bread, cheese,
tea) or cigarettes in order to be offered to the soldiers passing by to the battle lines.
Other improvised choirs and sang to the troops passing by to the front line. In the
city of Iaşi, the 364 local scouts mentioned above were assigned to the police
stations (25 people), as messengers (41), telegraphers (59), sanitary staff (82),
couriers (12), doormen (8), replacements for state clerks (39), informers (39),
guides (2), city services (26), guards (10), while for 58 scouts the report mentioned
simply other duties. In Bucharest, given the specificities of the capital city, some of
the scout groups were allocated to the censorship office, the National Bank of
Romania, the Romanian Academy (to distribute books to the wounded), the British
Legation, and even to the newspaper “Neamul românesc,” published by Nicolae
Iorga. Some youngsters from the allied countries were allowed to join the auxiliary
services; those from the enemy countries were, of course, excluded.42 Yet, the
report also mentioned the existence of “stubborn elements” among the scouts, e.g.
those whose behaviour could not be changed either by the school or involvement
into the movement, or by the momentary drama of the war. Jewish scouts, on the
other hand, were also mentioned (without details) as a source of “shortcomings.”43
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Personal reminiscences deepen the official reports. Alexandru Daia (1900–1993),
whose memoirs were published only in 1981, remembered being sent to work at
the North Railway Station and later at the Italian news agency.44 Some of the boy
scouts took the time to visit the soldiers fighting in the first line. Works published
after the war talked about such visits as extraordinary moments.45
One of the most important tasks fulfilled was linked to the severe air raids
Bucharest had to endure during the first months of war. During the night, elder
scouts (students or high-school pupils) manned observation posts on the hills of
Bucharest. Besides raising the alarms against the German air force, they were supposed
to notify the police about those places which would not obey the camouflage rules.
The above mentioned report no. 1687 described this duty in dramatic words: “Nowhere
in the world had scouting such a task. The inhabitants of the capital city <of
Bucharest> do not know that during each hour of the night, besides the military
shooters from the shooting posts, there are also youngsters and children [tineri şi
copii] who, defeating sleep and the strong cold of the present nights, look up to the
sky and down to the earth, full of concern for the life of all of us.”46
But perhaps more than the official papers, memoirs of people with different
levels of involvement into the military, political, and humanitarian aspects of the
First World War bring a better understanding of the public perception of both the
scouts and the air raids. Queen Maria, who witnessed such an air raid during a
hospital visit, mentioned that the scouts were using the same sound signals as the
police officers, in order to alert the population to hurry to any possible shelter.47
Writer Neli Cornea, whose feminine memoirs recall the daily life of a civilian
caught in the occupied territory, wrote that during air raids the “little” scouts were
fully aware of their role: to fulfil the duties of the men summoned to arms.48 The
same warm description of the “brave little fellows” defeating their own fear while
acting as improvised medical staff is to be found in Winifred Gordon’s book.49
In the autumn of 1916 the course of the campaign changed and Bucharest
was menaced by the stronger enemy forces. Following the bravery of the scouts in
the battle for Târgu Jiu, rumours spread that they would be executed or forcibly
drafted by the German army. Given these rumours, and considering also the
difficult strategic position of a disorganised army, the General Staff ordered young
men aged 15–19 (therefore not yet draftable) to follow the army in retreat.50
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On 13 and 14 November 1916, the scouts from Bucharest also started their
retreat to Moldova. Boy scouts were required to bring clothes, boots, and food for
two days.51 The road from Bucharest to Ploieşti was made on foot, in two days,
under rain. At least half of the road was familiar to some of the boys, as it was the
same from a field trip undertaken a few months before.52 From there, the scouts,
just like many other refugees, were transported by trains,53 which needed between
four days and a week to reach the areas under Romanian military control (first
Brăila, which weeks later fell to the enemy, later Vaslui). On 18 November 1916,
while scouts and other refugees were still on the road, the first snows marked the
beginning of a particularly strong winter.54
The episode of the road to the safe havens of eastern Romania triggered
much of the interwar criticism and accusations of political wrong doing. Interestingly
enough, these did not come from the scouts themselves, but from officers, some of
whom did not witness the event in person. Alexandru Averescu himself pointed out
towards this episode within his broader idea of the “responsibilities” politicians and
militaries were supposed to assume for the tragic defeats from 1916.55 Others went
further and described the road to Moldova in apocalyptic images: dogs and crows
feeding themselves with the dead bodies of unburied refugee children, against the
background of deserted, burned villages.56 The counter-critique came from the former
refugee boy scouts themselves, who argued that such events were purely rumours.
After the arrival in Moldova, the scouts were separated in several colonies.
The groups from Bucharest were located in the camps from Soleşti (Vaslui), which
later moved to Sculeni (Iaşi). Without being the only ones, these were the best known
due to the fact that former scouts wrote memoirs based on their experience.
Future lawyer Dan Alecu (1900–1985), son of a teacher at the Muslim
Seminary from Medgidia, published his reminiscences ten years after the war. This
is not only the first, but also one of the most important sources on the scout refuge
and colonies per se.
Dan Alecu was already a refugee in Bucharest,57 when the general retreat
started. According to him, daily life in the refugee camps from Moldova consisted
of self-administration, school activities, and, certainly, daily military training. The
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scouts, aged 12 to 17, had to whitewash their new dormitories, cut down trees and
collect wood for fire, and also cook for themselves.58 During the refuge, the scouts
from Soleşti and Sculeni did not neglect school activities, although there were not
enough textbooks and teaching was rather experimental (daily events had to be
explained and thus learned; eventual visits from intellectuals were accompanied by
lectures); moreover, the boys were passing the lessons in handwritten copies to
each other.59
After the military operations ceased and Romania agreed to a peace treaty
with the Central Powers, the educational programme of the scouts changed. Besides
the usual drill, agricultural and maintenance works, study and conferences, small
excursions were organised. George Beuran-Delaschela, a refugee from the Gorj
county, mentioned visits on the former battle lines (April 1918) and, later, in
Bessarabia (June 1918).60
Given the scarcity of food, the scout colonies were required to plant vegetable
gardens for self-use and also to deliver the surpluses to hospitals.61 Growing their
own food was one of the many capacities untested during the peace time war
planning, even if scout bivouacs were organised. Food was back then supplied by
the Ministry of War.62 After the war, the agricultural works of the refugees were
mentioned with pride.
In the summer of 1917, the military training of the scouts finally enabled
some of them to take part in proper military actions. 70 scouts from the Sculeni
colony were attached to the 13th Infantry Division, which was engaged in the great
battle of Mărăşeşti (24 July/6 August – 21 August/3 September 1917) and later
against the Russian revolutionary troops. Remembering these events, former scouts
Dan Alecu and Alexandru Daia made a particular point from the pride of the entire
Great Legion.63 Some boy scouts received military distinctions for bravery.64
Although the best known, the colonies from Soleşti and Sculeni were not the
only ones called into existence. As both Dan Alecu (in 1927) and Alexandru Daia
(in 1981) mentioned, a few thousand refugee children were placed in similar
camps, given shelter and food, while being trained after the same principle as the
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actual scouts.65 One such colony was in Iaşi, on the premises of a high-school.66
Archive sources point towards the fact that this welcomed the inspections of Crown
Prince Carol with displays of songs, poems, drills, and parades.67 A more important
impact was expected from a colony set up in late 1917 – early 1918 in BâlcaCoţofăneşti (Bacău), where former students of the pedagogical schools were gathered
and trained in order to become teachers after the peace would be definitively made.68
This means that, to a certain extent, the term “boy scout” may be extended to
many of the underage refugees from Wallachia and Dobrogea. It is however not
clear if the memoir authors also refer to the orphaned children, as many as 40,000,
according to some sources.69 The situation of the orphaned children also appears in
the writings of Maria of Romania, yet while recalling visits to orphanages or
establishments created in order to feed the children, the queen did not mention any
of the scouts’ camps.70
The merit for the creation of other colonies of refugee children belonged to
Gheorghe D. Mugur.71 Together with him Constantin Nedelcu, Gheorghe Dumitriu,
E. Elefterescu, and Gheorghe Cârlova72 left and led the colonies.
An undated letter Gheorghe D. Mugur sent to an anonymous friend is revealing
for the feelings of a grown-up man who was given the responsibility of taking care of
refugee children and teenagers. Most probably, it was a letter written towards the end
of the war, as it mentioned a soon to be return to Bucharest. But the central issue was
financial: Gheorghe D. Mugur showed that 14 adults and 150 scouts were initially in
the colony, yet the number of men dropped to four people, unpaid (probably by the
Iaşi government) for three months. The toll of the war must have been hard, as
Gheorghe D. Mugur showed that the daily difficulties (diseases, lack of wood, old
materials) paled in front of the human characters: “I am saddened that not even here,
in the middle of the scouting people, one cannot find the nobility of the soul which
makes human life shine. We also live here in hypocrisy. We talk nastily and defame
each other. It is then better to close the church we built.”73
The military disaster from 1916 and the urgent need to reorganise the
disorganised and demoralised army made the Romanian officials to consider the
proposals for a further evacuation from Moldova to Russia.74 The scouts were not
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to be left behind. Some of them remembered hearing rumours about these plans.75
The particular case of the boy scouts proves that such plans were not only politically
considered, despite the manifest opposition,76 but even drawn on paper.
In the spring of 1917 Gheorghe Munteanu-Murgoci travelled from the
Moldova colonies to Odessa, in order to negotiate the evacuation of both the
Geological Institute of Romania and the boy scouts to Russia. A letter (addressed
to Constantin I. Istrati) details the results of the discussions there.
As to the scouts, Gheorghe Munteanu-Murgoci showed that one week was
enough to start the evacuation. From Sculeni, they were supposed to go on foot to
Bălţi, and later to board trains to different localities in southern Russia. The scouts
were supposed to receive military coats (5,000 were already available) and boots.
Each train from Bălţi should have had a carriage for the adult instructor, a sanitary
carriage and a bath carriage. The money was donated by the Union of Russian
Cities (4,200 roubles to pay for accommodation in villages on the route between
Sculeni and Bălţi; 4,000 roubles to buy warm food on the road). Czar Nicholas II
also donated 20,000 roubles. Should these funds not have been enough, then the
Union of Russian Cities had a reserve of 200,000 roubles. The detailed operation
was meant to relocate 4,000 scouts, as follows: 250 to Ekaterinoslav (presently
Dniepropetrovsk, in Ukraine); 600 to Hortiţa; 200 to Mirovaia; 750 to Samoilovca;
100 to Novomoskovsk; 100 to Rozovfca; 500 to Simferopol; 500 to Bakhcisaray,
Crimea; and 1,000 to Rostov-Don. Noticing that the boys were spread in too many
directions77 and finding out from the locals that life was not easy (given, besides
war economic conditions, the continental climate), Gheorghe Munteanu-Murgoci
was also considering another possibility: to use the money donated by the Czar and
others to buy food from Russia, which would have been sent to Iaşi.78
The most striking fact one may derive from this letter is the actual number of
scouts: 4,000. This number would account either for the members of the movement
already in Moldova, plus those coming from the occupied territories; yet, their
number was not higher than a few hundreds. The 4,000 mentioned might actually
account for the fact that many refugee youngsters were simply labelled as “scouts,”
due to the fact that they lived in colonies or worked in hospitals or other institutions.79
Around the same time (the beginning of 1917), the above mentioned idea of
planting vegetable gardens in the scout colonies was put into practice as everywhere
else in Moldova the agricultural works were reorganised by the state authorities.80
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As soon as 1918, the boy scout refuge, in general, and the evacuation plan, in
particular, were used by different authors in order to emphasise the errors and
misjudgements of the political and military decision-makers. Alexandru Averescu
himself pointed out that some of those were sent to build fortifications for the
Russians.81 The disproof of such a statement came from Gheorghe Adamescu, a
former refugee himself, who asked the parents and relatives of the 500 boys allegedly
killed in Russia to make their names public.82
This dispute went further during the first post-war decade. Alexandru Socec
used (again) the apocalyptic image of 500 young men sent to Russia to return only
as 500 death certificates.83 The strongest denial came around the same time from
Dan Alecu, who argued that all the boy scouts from Bucharest survived. However,
he did not try to idealise the refuge and acknowledged that “many youngsters died
in Moldova, but only those who left alone, on their own account. And those who
escaped owe it also to the care of the Great Legion, who took them and put them in
colonies.”84 Another former scout defending the importance of the colonies, as
compared to the children living outside those, was Ion Manzatti.85
Despite the optimistic evaluations, it would be wrong not to mention the
casualties which occurred among the boy scouts. An important advantage of the
secluded colonies was, as Dan Alecu pointed out, the full avoidance of the typhus
epidemic, which claimed an important toll of lives of civilians and soldiers during the
two years of refuge. Only those boy scouts helping the staff of civilian and military
hospitals, in urban environments, were not spared by the disease.86 Typhus, dirt, and
cold were certainly not the only cause of death. At least three boy scouts were listed
among the victims of the major train crash occurred near Iaşi on 30 December 1917.87
The most tragic and undeniably heroic death was that of the boy scouts from
Tecuci, killed while evacuating the wounded and sick from a military hospital
attacked by the German air force.88 A monument dedicated to their memory was
erected in 1925; it was the first public memorial ever built for the boy scouts,89 or,
in other words, for the children and youngsters killed while caught in theatres of war.
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GLORIFYING THE COLONIES: POST-WAR
ASSESSMENTS OF THE REFUGE
Soon after the First World War ended, the British Boy Scouts Association
considered opening towards the world. The Romanian officials were made familiar
with these plans: “in response to a widely expressed wish we are now enlarging this
Committee to embrace representatives of all nations, so that, without interfering in
any way with the autonomy of scouting in the different countries, the members of the
brotherhood may yet feel in closer touch and cooperation with their brother scouts,
and our aims, and methods may be more widely understood.”90 Even if some of the
Romanian scouting officials, like Gheorghe Munteanu-Murgoci (after a visit to London
in February 1919), were impressed neither by the “Chief Scout,” nor by the British
scouting,91 their answer was positive to the internationalisation of the movement.92
Writing to Sir Robert Baden-Powell after the war, a Romanian scout official
described the refuge as follows: “When our army was compelled to retreat, our boys,
leaving their parents, followed their country’s flag and by silent labour, misery and
care have become hardened heroes. […] Some of them have performed wonders. […]
More than ten thousand of them concentrated in settlements for farm work and study.”93
Major Livius D. Teiuşanu (1888–1963), Romanian military attaché in Washington,
described the refuge of the scouts, which he himself witnessed, in comparable
terms: “It is tragic and splendid to recall the heroism of these children, who would
not give themselves up to the enemy, but who retreated with their school-masters
into Moldavia (free Romania) and there they did farm work in the day time, and
kept up their lessons at night, in order to feed the army. […] One sees the results of
this patriotic scout movement in the victory which this strong and united nation
gained over Mackensen.”94
The words of the two above mentioned adult officials may be described as
warm and proud. The former refugees themselves had a much more complex
attitude towards their plight. The life in the colonies and in the towns and villages
of Moldova revealed a different experience than the days spent in weekend or
holiday bivouacs in the times of peace; it was also a reality check, as compared to
Daniel Defoe’s Robinson Crusoe.95 This was the novel recommended before 1916
as the pillow book of the boy scouts.96
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Remembering their experiences as adults, some former refugee scouts
conceptualised the years spent away from their parents, in unfamiliar environments
for middle and upper class boys, as a direct and hurried transition from childhood
to manhood, depriving many of them of a proper adolescence.97 Even so, some
tried to highlight the positive, formative effect the colonies had had on them and
their peers. Some of the works undertaken by the scouts were completely new and
estranged from their social statuses: recalling the refuge, Nichifor Crainic (1889–
1872) noted that many of the cleaning duties performed in the hospitals were, at
home, the responsibility of the servants.98
Dan Alecu’s book of memoirs was, however, the first, the most complete, and
also the most influential source on the scout refuge. An interesting assessment came
from Vasile Băncilă (1897–1979). Reviewing the book, the latter noted that it was an
outstanding contribution due to the emotional style in which the author narrated his
remarkable experiences, and less for the information contained. The daily life at
Soleşti and Sculeni, as depicted by Dan Alecu, was a pedagogical experience which
should have been replicated in peace times, thought Vasile Băncilă.99 The impact and
importance of the book may also be perceived from the fact that it was quoted by the
authors of the chapter on “Straja Ţării” from the Encyclopaedia of Romania.100
During the 1920s and 1930s, the scouts’ involvement into the events from
1916–1918 made its way into the numerous novels which described the ordeal,
discontent, as well as the glory of the Romanian war. Writer Hortensia PapadatBengescu (1876–1955) converted her own experience as a Red Cross nurse into the
novel Balaurul (1923); her alter-ego character, Laura, was pleased to discover the
volunteer boy scouts, who helped her with the wounded soldiers.
In June 1928, an association of the former boy scouts was established under
the name “Asociaţia Cercetaşilor României din Răsboiul 1916–1919” (Association
of the Romanian Scouts from the 1916–1919 War). Its founding members stated
that “we are the former children, who took part in the fulfilment of the highest
national ideal in the most terrible war […]; we are those who gave the centuries to
come the strongest example of how one has to sacrifice for the defence and
happiness of the Motherland.” The association was created in order to disseminate
scout values, but also to act as a group meant to defend the rights of its members,
as participants in the war effort.101 It remained active throughout the interwar, and
some of its members were reintegrated as officers during the first part of
Romania’s participation in the Second World War.102
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A PASSAGE TO MANHOOD: CONCLUSIONS
“Hardened heroes” (as described to Sir Robert Baden-Powell by an adult
leader of the movement), or “heroes at 16” (Alexandru Daia), or impromptu pupils
of a “school in open air” (Dan Alecu), the former boy scouts were subjected to an
impetuous passage from a safe boyhood to manhood. By 1918, the battle from
Târgu Jiu, the heroic death of Ecaterina Teodoroiu, the help provided during the air
raids on Bucharest, and, most importantly, the refuge colonies were solid parts of
the self identity of the scout movement. Crown Prince Carol actively contributed to
the propagation of these facts.103
A film depicting the daily life in the Sculeni colony was shot during the
refuge by the Cinematographic Service of the Army and, in April 1918, shown to
the boy scouts.104
Beyond any beautiful words, the most important official acknowledgement of
the role of the boy scouts during the war, refuge, and major battles of 1917 was the
participation of 300 of them in the parade organised in Bucharest on 19 November/
1 December 1918.105
The Romanian scout movement emerged from two distinct roots: enthusiastic
children and teenagers, on the one hand, and education and war-minded adults, on
the other hand. The years of neutrality coincided with the build-up of the Great
Legion of Romanian Scouts, a national project aimed to prepare at least a part of
the nation’s underage boys to step in and fill the places left open by the men
summoned to arms. The initial participation of the scouts in the day to day
activities behind the front lines was not limited, but proved, in some cases, crucial.
It is also obvious that the fall of Bucharest, and the general disaster of an
army with limited experience and technique surprised the scout officials. The
refuge to Moldova required quick decisions and implied sacrifices from a group of
children and teenagers unprepared for such an experience. The partial conclusion
one may draw is that the events from the winter of 1916 until the peace of 1918
highlight both the enthusiasm and the limits of the Romanian war preparations
from 1914–1916. Yet, I think that it would be much more correct to say that the
refuge of the scouts is a microhistory of the Romanian involvement in the First
World War, as it put in a nutshell: the preparations and all the different stages of
the military campaign; the political debates surrounding a possible further retreat to
Russia; the solutions found to the food crisis and the situation of the displaced
people from other regions of the country; and, last but not least, the reconstruction
of the army and the challenges faced against enemies and allies.
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It is difficult to draw a definite conclusion on the impact of the refuge on the
post-war evolution of the former boy scouts. To many of the former refugees, the
time spent away from their families, doing chores usually abnormal for their social
statuses became an important part of their biographies. The life paths followed by
the former refugees were different: they embraced a wide range of careers (clerks
in ministries, lawyers, composers, writers, teachers) and political views (from the
national-peasant party to the extreme right).
One certainly deals with important psychological transformations, which
affected these youngsters, but their quantification is difficult. It was a passage to
manhood which bared all the positive and negative aspects of children at war.
A PASSAGE TO MANHOOD: THE BOY SCOUTS OF ROMANIA
DURING THE FIRST WORLD WAR
Abstract

This article aims to analyse the birth, early evolutions, and involvement of
the Romanian scout movement in the First World War. Seen as an alternative to
static school education, scouting was meant to prepare the underage boys for the
military service. Organised from 1914 by a group of adults (academics, teachers,
officers), led by Crown Prince Carol of Romania, the Great Legion of Romanian
Scouts took obvious steps in order to become an auxiliary service for the army. In
the early part of the Romanian campaign of 1916, boy scouts were assigned to
different positions previously held, especially in the cities, by then-conscripted men.
After the fall of Bucharest, many boy scouts took refuge in Moldova, where they
were placed in special colonies. The refuge became a cornerstone of the identity of
the boy scout movement and one of the most controversial aspects in the debates
surrounding the general retreat of the authorities and army in the autumn of 1916.
Keywords: boy scouts; First World War; refuge; children at war; youth
policies; Romania

CEI PLECAŢI ŞI CEI RĂMAŞI. STRATEGII DE SUPRAVIEŢUIRE
ÎN PERIOADA RĂZBOIULUI (1916–1918)*
RADU TUDORANCEA**

Spre sfârşitul anului 1916, după o campanie de mai puţin de patru luni,
România reuşise totuşi (cu preţul pierderii unui important potenţial uman şi a unui
semnificativ material de război, pe lângă pagubele teritoriale) oprirea înaintării
trupelor Puterilor Centrale, stabilind un aliniament de-a lungul Carpaţilor Orientali.
Din mai multe puncte de vedere, situaţia generală rămăsese, după stabilirea
administraţiei româneşti în Moldova, una dramatică, atât în teritoriul rămas sub
administraţie românească, cât şi în zona ocupată de forţele Puterilor Centrale. În
spaţiul drastic redus, rămas sub administraţie românească, valurile de refugiaţi şi
numărul mare de soldaţi şi personal din administraţie generaseră o supraaglomerare
vădită, coroborată cu lipsa alimentelor şi slabele condiţii de îngrijire medicală, în
vreme ce, în teritoriul ocupat de Puterile Centrale, rechiziţiile drastice agravaseră şi
mai mult lipsa alimentelor şi a lemnelor de foc. Toate acestea se adăugau asistenţei
medicale precare, într-un context nefericit completat sau acutizat de condiţiile
climaterice existente (iarna 1916–1917 fiind una cu temperaturi negative extreme).
Dramatismul situaţiei se afla însă în strânsă legătură (dincolo de lipsurile şi
dificultăţile deosebite întâmpinate de administraţia românească, de populaţia civilă
din Moldova sau de cei rămaşi în teritoriul ocupat) cu dimensiunea traumei
naţionale, asociată cu înfrângerea şi retragerea în Moldova, care reprezenta, fără
urmă de îndoială, principala lovitură în planul mentalului colectiv, riscând să
influenţeze în mod negativ inclusiv eforturile de reconfigurare a unei armate şi de
înzestrare a acesteia, pentru redobândirea teritoriului pierdut.
Revenind la evoluţiile specifice războiului propriu-zis, contextul existent
după exodul autorităţilor şi administraţiei române în Moldova şi instalarea
administraţiei de ocupaţie avea să accentueze deruta la nivelul populaţiei,
stimulând apariţia primelor acte de insubordonare faţă de administraţia germană.
Acestea îşi aveau originea, frecvent, în nerespectarea unora dintre numeroasele
ordonanţe emise în perioada ocupaţiei, cele mai multe dintre ele vizând de la
chestiuni care puteau fi justificate de logica războiului – precum rechiziţiile sau
predarea armelor de foc – până la reglementarea celor mai banale aspecte ale vieţii
cotidiene. Totuşi, privind în ansamblu, este de menţionat că populaţia românească
*

O versiune a acestui articol a fost prezentată în cadrul Sesiunii Anuale de Comunicări a
Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” (6–7 decembrie 2016), intitulată Război, politică şi societate.
Dimensiunile unei relaţii complexe.
**
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; radutud2002@yahoo.com.
„Revista istorică”, tom XXVII, 2016, nr. 1–2, p. 49–65
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din regiunea ocupată a reacţionat mai degrabă cu docilitate, motivaţiile fiind
variate, cea mai importantă fiind însă structura populaţiei rămase, în care
predominau persoanele în vârstă, femeile şi copiii.
De cealaltă parte, în teritoriul rămas sub administraţie românească, situaţia
devenise, după stabilirea autorităţilor române în Moldova, una dramatică.
Aglomeraţia excesivă cauzată de valurile succesive de refugiaţi şi de numărul mare
de soldaţi şi personal din administraţie, coroborată cu lipsa alimentelor, modestele
condiţii de îngrijire medicală şi temperaturile negative extreme ale iernii 1916–
1917 aveau să conducă, în scurtă vreme, la proliferarea tifosului exantematic, aşa
încât unele estimări care menţionează existenţa a 400–500 de decese zilnic, în iarna
1916–1917, sunt verosimile1.
În teritoriul ocupat, pentru populaţia civilă, preocupările principale aveau să
fie dictate de nevoile imediate de subzistenţă, în primul rând accentuate de
precaritatea situaţiei economice şi de rechiziţii, pe de o parte, iar pe de altă parte,
de iarna aspră, care au agravat situaţia existentă. Fie că era vorba de procurarea
hranei şi a proviziilor alimentare zilnice sau de eforturile pentru obţinerea lemnelor
de foc, lipsa acestora a fost resimţită constant, de la case şi gospodării individuale,
la spitale. Procurarea hranei a fost, de altfel, la originea puţinelor momente de
revoltă şi de insubordonare ale populaţiei civile faţă de regimul de ocupaţie instituit
de Puterile Centrale. Totuşi, acestea au avut mai puţin de-a face cu rezistenţa
propriu-zisă, ci mai mult cu nerespectarea unor ordonanţe germane din cele mai
diverse, de la neîndeplinirea unor obligaţii privind predarea unor arme sau
nepredarea listelor de provizii existente în gospodării, până la problema sacrificării
de animale din gospodărie. Desigur că ocolirea sau nerespectarea prevederilor
ordonanţelor germane privind rechiziţii, declarări de bunuri şi alimente, predarea
unor obiecte şi bunuri se făcea cu asumarea riscurilor de rigoare, cele mai frecvente
pedepse fiind închisoarea şi/sau amenda aferentă respectivei încălcări2.
Odată cu epuizarea stocurilor şi rezervelor proprii de alimente şi provizii, mai
ales pe fondul rechiziţiilor drastice impuse în special în primele luni ale regimului
de ocupaţie, pentru populaţia din teritoriul ocupat, sursa principală de aprovizionare
1

Datele sunt preluate dintr-un articol publicat în „Gazeta Bucureştilor”, an II, 4 ianuarie 1918,
nr. 381. Dacă este luată în considerare perioada lunilor de iarnă 1916–1917, ar rezulta un total de
300.000 de victime omeneşti exclusiv generate de proliferarea tifosului exantematic. Cantemir
Angelescu, în a sa lucrare Tifosul exantematic în România, Bucureşti, 1945, susţine că acest flagel a
atins momentul de vârf în primăvara anului 1917 şi a fost aproape complet eliminat în vara aceluiaşi
an, după ce ar fi cauzat aproximativ 500.000 de victime omeneşti.
2
Mai multe lucrări detaliază specificul regimului de ocupaţie, printre care: Şerban RădulescuZoner, Beatrice Marinescu, Bucureştii în anii Primului Război Mondial, Bucureşti, 1993; Constantin
Bacalbaşa, Capitala sub ocupaţia duşmanului. 1916–1918, Brăila, 1926; Anibal Stoenescu, Din
vremea ocupaţiei, Bucureşti, 1927; Grigore Antipa, L’occupation ennemie de la Roumanie et ses
conséquences économiques et sociales, Paris, New Haven, 1929; Radu Tudorancea, Frontul de acasă.
Propagandă, atitudini şi curente de opinie în România Primului Război Mondial, ed. a II-a,
Bucureşti, 2016.
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rămânea utilizarea cartelelor de pâine şi făină sau înscrierea la puţinele cantine
sociale organizate de autorităţile de ocupaţie. Primele cartele de pâine au fost
introduse la jumătatea lunii ianuarie 1917, cu o împărţire pe cupoane variind între
50 de grame şi 400 de grame, o pâine constând din dospirea a 250 de grame de
făină şi 150 de grame de mălai, însă şi acestea erau disponibile cu intermitenţe3.
Pentru contemporanii din epocă, imaginile convoaielor de sute şi mii de persoane,
femei şi nenorociţi, cerşetori în haine negre, care aşteptau în faţa brutăriilor raţia de
pâine rea şi scumpă sau în faţa secţiilor de poliţie, pentru bonurile promise de 1 kg
de zahăr, devin parte din cotidian4. Trebuie să menţionăm că administraţia germană
a condiţionat acordarea de cartele pentru alimente şi implicit supravieţuirea
populaţiei din teritoriul ocupat de deţinerea actului de identitate emis de autorităţile
germane. Cu alte cuvinte, prin intermediul unei ordonanţe emise la începutul lunii
februarie 1917, se instituise obligativitatea ca toţi locuitorii de la oraşe şi sate cu
vârste de peste 15 ani să aibă un act de identitate (Ausweis), care era eliberat ca
urmare a completării unor formulare. Dincolo de riscul legat de nerespectarea unei
ordonanţe a administraţiei germane de ocupaţie, cei care nu se supuneau şi refuzau
să îşi procure un astfel de act de identitate (de la autorităţile locale de poliţie
române, care distribuiau formularele provenind de la Centrala Permisurilor din
Bucureşti) erau implicit privaţi de accesul la alimente, întrucât niciun locuitor
român nu putea obţine o cartelă de alimente (Handmeldekarte) fără a deţine un
astfel de Ausweis5. Era condiţia sine qua non pentru obţinerea cartelelor de
alimente, implicit pentru a supravieţui, reprezentând totodată şi proba vaccinării cu
vaccin antiholeric.
Lipsa acută de alimente a fost accentuată de unele practici ale administraţiei
de ocupaţie, mai precis ale armatei germane, prin intermediul acelor aşa-numite
Liebesgaben – „cadouri din dragoste” (Figura 1). Concepută iniţial de propaganda
germană ca o modalitate de a ralia straturi tot mai mari ale societăţii germane
pentru susţinerea efortului de război, dar şi de a impulsiona populaţia civilă din
Germania, de-a lungul campaniilor de strângere de fonduri şi produse, pentru a
determina astfel trimiterea de pachete cu alimente şi tutun soldaţilor aflaţi pe front,
strategia avea să capete o altă abordare în teritoriul ocupat din România. Astfel,
printr-o decizie luată de administraţia militară de ocupaţie s-a îngăduit fiecărui
soldat şi ofiţer să poată trimite către familiile din ţara de origine, Germania,
săptămânal, aceste Liebesgaben – de fapt cutii de lemn de o anumită dimensiune,
cu un conţinut de 5 kg de alimente (de la untură de porc sau carne afumată, la
zahăr, orez, şuncă, pesmet, surogat de cafea, vinuri sau alte băuturi alcoolice). De
exemplu, potrivit unui contemporan6, la momentul retragerii administraţiei
3

Virgiliu Drăghiceanu, 707 zile sub cultura pumnului german, Bucureşti, 2012, p. 52.
Vasile Th. Cancicov, Jurnal din vremea ocupaţiei. Impresiuni şi păreri personale din timpul
războiului României. Jurnal zilnic 13 august 1916 – 13 august 1917, Bucureşti, 2015, p. 163.
5
E.C. Decusară, România sub ocupaţiune duşmană, fasc. I, Organizarea şi activitatea Poliţiei
Militare,
Bucureşti, 1920, p. 24–25.
6
Vezi, de exemplu, Virgiliu N. Drăghiceanu, op. cit., p. 298.
4
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germane din capitală, cutiile cu Liebesgaben (care au încăput pe mâna populaţiei
civile române) erau încă la fel de numeroase. Autorul sesiza situaţia disperată şi
mizeria în care ajunsese Germania, care se oglindea în meschinul conţinut al
amintitelor cutii cu cadouri de dragoste pe care soldaţii, în uniformele lor
„ireproşabile şi cu toată prestanţa ce se cuvine pentru soldaţii imperiului, le trimit
în Germania înfometată”7. De altfel, încă din primele luni de ocupaţie, guvernatorul
militar Tülff von Tschepe era cel care dispunea, prin intermediul ordonanţei
confidenţiale din 8 februarie 1917, ca stocurile de cereale, lemne şi furaje aflate în
România să fie exportate „cât se poate de repede în patrie” (Germania), toţi
comandanţii germani urmând a lucra „din toate puterile pentru atingerea scopului
arătat”8. Însă pe lângă exploatarea organizată, metodică, a teritoriului ocupat, au
existat numeroase situaţii în care ofiţeri de grad înalt sau chiar personalităţi
princiare germane au procedat fără nicio jenă la confiscarea unor importante
cantităţi de bunuri, alimente şi provizii şi la expedierea acestora în Germania
natală. Astfel, prinţul Schaumburg Lippe, fost secretar al Legaţiei Germane în
perioada neutralităţii României, după ce se instalase în casa lui Gheorghe
Lukasiewicz (deputat şi viitor ministru al Lucrărilor Publice în guvernul Take
Ionescu decembrie 1921 – ianuarie 1922), procedase la golirea de alimente a
proprietăţii şi expedierea în Germania a întregului stoc de alimente şi conserve
Rex, dulceţuri şi alte provizii, fără nicio remuşcare9. De altfel, asemenea practici
erau cât se poate de frecvente în teritoriul ocupat, înscriindu-se în cotidian.
Lipsa acută de alimente de primă necesitate a făcut să prolifereze micul trafic
de alimente, specula şi trocul, ultimul fiind aproape un laitmotiv al perioadei
ocupaţiei, reflectat inclusiv în anunţurile din ziarele oficiale ale administraţiei de
ocupaţie. Exemplele sunt numeroase: „se dau zece cutii de chibrituri pe 3 kilograme de zahăr”, „se dă un rând de haine pentru cinci kg de orez”, „se dau 2 kg
zahăr pentru un kilogram de unt”10. Rechiziţiile şi spolierea organizată făcuseră ca
penuria de alimente11 să se agraveze, pe măsura trecerii fiecărei luni de ocupaţie,
7

Ibidem. Iniţial, unele din respectivele cutii de lemn conţineau inclusiv bijuterii şi alte bunuri
de valoare, care fuseseră jefuite sau însuşite din imobilele abandonate de populaţia civilă care se
retrăsese
în Moldova sau de la populaţia civilă rămasă în capitală.
8
Pe larg, la Ilie I. Georgianu, România sub ocupaţiunea duşmană, fasc. II, Exploatarea
economică a ţării. Organizaţia şi activitatea Statului Major Economic (Direcţiunea Generală a
Statisticei. Serviciul de clasare a documentelor lăsate de inamic), Bucureşti, 1920, p. 18–19. Ilie I.
Georgianu foloseşte, în mare măsură, documente rămase de la ocupantul german, care nu au mai putut
fi distruse sau evacuate, pe fondul precipitării evenimentelor, precum şi alte documente de arhivă
capturate de la inamicul aflat în retragere de către unităţi ale armatei române. Autorul oferă de altfel
primele date concrete (tabele amănunţite, cvasi-exhaustive) referitoare la diversele categorii de
produse şi materii prime preluate din România de autorităţile de ocupaţie şi expediate în Germania,
precum şi la mecanismele de spoliere sistematică, folosite de administraţia de ocupaţie.
9
Sabina Cantacuzino, Din viaţa familiei Ion C. Brătianu. 1914–1919. Cu un adaos de însemnări.
1870–1914, ed. a III-a, rev. şi adăugită, Bucureşti, 2014, p. 43.
10
Virgiliu Drăghiceanu, op. cit., p. 51.
11
Populaţia oraşului rămăsese una considerabilă, în ciuda retragerilor consistente ale civililor
înainte şi imediat după momentul înfrângerii, în contextul retragerii administraţiei româneşti în
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iar specula să ia o şi mai mare amploare, generând profituri uriaşe pentru segmente
extrem de înguste din populaţie. Acestea reuşiseră să obţină, prin mituire, aprobările
necesare pentru desfăşurarea activităţilor lor sau cunoşteau modalităţile prin care
reglementările regimului german de ocupaţie puteau fi ocolite12. Măsurile asumate
de administraţia de ocupaţie (care oprise, între altele, sacrificarea vitelor, sub
ameninţarea unor pedepse mari) au fost deseori încălcate sau ocolite de comercianţi
sau contrabandişti, care găsiseră, în complicitate cu lăptarii, inclusiv metode pentru
introducerea în oraş a unor carcase de vite sau de porc, camuflate în bidoanele sau
cisternele de lapte. De altfel, contrabanda rămăsese aproape singura soluţie de
aprovizionare a locuitorilor din teritoriul ocupat, aceasta funcţionând graţie unui
întreg sistem (ingenios pus la punct de cei interesaţi), care includea strategii dintre
cele mai variate, de la carne şi produse din carne ascunse în coşciuge (sau în trăsuri
cu fund dublu), în urma cărora păşeau femei îndoliate, până la transportarea de
miei înfăşaţi precum sugarii şi acoperiţi cu batiste, aduşi în braţe de femei13.
Pentru populaţia civilă din teritoriul ocupat, nu mai puţin important, în
ansamblul eforturilor şi strategiilor de supravieţuire s-a dovedit sprijinul solicitat
reprezentanţilor diplomatici străini, mai precis ministrului plenipotenţiar al SUA la
Bucureşti, Charles Vopicka, care era singurul membru al corpului diplomatic rămas
la Bucureşti, după momentul abandonării forţate a capitalei de către administraţia
românească. Este sugestiv faptul că diplomatul american ajunsese, la un moment
dat, reprezentantul intereselor a nu mai puţin de opt state (SUA, Marea Britanie,
Rusia, Italia, Serbia, Germania, Bulgaria şi Turcia), ocupându-se în intervalul august
1916 – decembrie 1916 şi de interesele diplomatice ale Germaniei şi Turciei la
Moldova. Un recensământ desfăşurat la 6 ianuarie 1917, sub autoritatea administraţiei germane de
ocupaţie, avea să probeze existenţa în Bucureşti a 308.987 de locuitori, din care 25.000 erau supuşi
austro-ungari, 2.732 erau germani, 1.233, turci şi puţin peste 1.100, bulgari. Datele recensământului
au fost publicate în „Bukarester Tagblatt”, 11 ianuarie 1917 (Kriegsausgabe nr. 20). Datele prezentate
de Virgiliu N. Drăghiceanu, secretar al Comisiei Monumentelor Istorice şi membru corespondent al
Academiei Române, referitoare la recensământ, sunt puţin diferite faţă de cele publicate în
„Bukarester Tagblatt”, anume: 312.942 de locuitori în Bucureşti, dintre care 121.699 de bărbaţi şi
191.360 de femei, locuind în 83.699 de case. Drăghiceanu menţionează existenţa a 25.099 de austrogermani, din care 2.700 – „germani ai Imperiului”, 5.406 – greci, 1.126 – bulgari, 1.644 – italieni şi
2.538 – alte naţionalităţi. Există inclusiv referiri la numărul de locuitori din întregul teritoriu ocupat,
fiind înaintat totalul de 3.438.000 de locuitori, reieşind că aproape 800.000 de locuitori erau fie
plecaţi pe front, fie retraşi, alături de administraţia românească, în Moldova. Vezi datele la Virgiliu N.
Drăghiceanu, op. cit., p. 35. Ceea ce surprinde însă este rapiditatea cu care acest recensământ s-a
desfăşurat,
datele rezultate putând fi privite cu rezervă în privinţa acurateţei.
12
Grigore Antipa, op. cit., p. 30–31. Câştigurile care multiplicau de până la 20 de ori suma
investită deveniseră obişnuite în rândul speculanţilor din teritoriul ocupat.
13
Sabina Cantacuzino, op. cit., p. 44. Aceeaşi autoare menţionează cazuri în care unii soldaţi şi
ofiţeri germani erau mituiţi, aşa încât ei înşişi transportau alimente şi diferite alte produse de primă
necesitate de la proprietarii moşiilor şi gospodăriilor de la ţară către rudele acestora sau către
locuitorii înfometaţi de la oraş. Este oferit exemplul unui prieten al familiei, Emil Petrescu, care
reuşea să trimită deseori cele necesare rudelor şi prietenilor din Bucureşti, recurgând la mituirea
soldaţilor germani de la moşia sa.
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Bucureşti14. C. Vopicka îşi atribuia, mai târziu, inclusiv meritul evitării bombardării şi distrugerii oraşului de către forţele Puterilor Centrale, după ce anterior
pretinsese că intervenţia sa determinase calmarea spiritelor pe fondul efectelor
cauzate de raidurile aeriene germane, care se desfăşuraseră în perioada de după
intrarea României în război15. Desigur că Vopicka avea o influenţă considerabilă,
atât în cercurile politice româneşti, cât şi în rândul viitorilor ocupanţi, în primul
rând graţie poziţiei sale diplomatice privilegiate (cu atât mai mult cu cât, la momentul
intrării trupelor germane în capitală, el preluase reprezentarea diplomatică şi pentru
Marea Britanie, Rusia, Italia, Serbia, Germania, Turcia şi România), însă meritele
sale erau cel mai probabil exagerate. Este însă de menţionat amploarea raidurilor
germane de bombardament, mai cu seamă a celui din ziua de 12/25 septembrie
1916, care provocase moartea a nu mai puţin de 485 de persoane, locuitori ai
capitalei de diferite vârste, şi peste 1.000 de răniţi16. Reacţiile virulente ale
populaţiei în faţa unor asemenea raiduri au fost însă de notorietate, iar Emanoil
Porumbaru, titularul portofoliului Externelor în guvernul de la Bucureşti, a redactat
chiar o notă de protest pe care a înaintat-o lui Vopicka (reprezentant diplomatic
inclusiv al intereselor Germaniei, la acea vreme), în care a cerut în mod ferm
stoparea bombardamentelor germane, argumentând că acestea avuseseră loc cu
încălcarea legilor şi convenţiilor internaţionale, inclusiv a celei de la Haga. Deşi
Charles Vopicka a acceptat nota de protest şi a înaintat-o, la rândul său, la
Washington DC, solicitând Departamentului de Stat emiterea unei declaraţii de
condamnare în acest sens, rezultatele scontate nu s-au materializat17. Există aşadar
14

Charles Vopicka a rămas la Bucureşti până la 13 ianuarie 1917, moment în care autorităţile
germane l-au înştiinţat că fusese rechemat de către guvernul său. Ulterior diplomatul american avea să
afle că se produsese o confuzie şi că nu fusese de fapt rechemat, însă autorităţile germane de ocupaţie
ajunseseră să îl privească cu nemulţumire şi îl şicanau, motiv pentru care trimiseseră nu mai puţin de
61 de plângeri împotriva sa la Washington, prin care îl acuzau de comportament făţiş în favoarea
puterilor Antantei şi împotriva intereselor Germaniei.
15
ANIC, Fond Microfilme SUA, rola 647, cadrele 1512–1516, nota lui Charles Vopicka către
Lansing, emisă la data de 22 august 1919. Acesta evocă pagubele şi pierderile de vieţi omeneşti
produse de raidurile germane, ca şi dorinţa de răzbunare tot mai puternică existentă în rândul
autorităţilor şi societăţii româneşti în ansamblu, care treptat conturaseră ideea – expusă şi asumată în
unele ziare – potrivit căreia pentru fiecare victimă din rândul românilor ar fi trebuit să fie executaţi
doi germani dintre cei care fuseseră internaţi de autorităţi la debutul intrării româneşti în război.
Potrivit lui Vopicka, doar intervenţia sa fermă şi insistentă, la mai multe autorităţi româneşti (mai ales
la Ministerul Afacerilor Străine) făcuse ca măsurile de retaliere să nu fie puse în practică.
16
Vezi în acest sens lucrarea lui Valeriu Avram, Aeronautica română în războiul de întregire
naţională, Bucureşti, 2012, p. 51–52. Consideraţii referitoare la acest episod se regăsesc şi în lucrarea
lui Anibal Stoenescu, op. cit., p. 47–53. Este sugestiv că, de exemplu, Londra înregistrase, în cea mai
sângeroasă zi de bombardament aerian, 70 de morţi.
17
Ion Stanciu, Aliaţi fără alianţă. România şi SUA (1914–1920), Târgovişte, 2010, p. 62.
Consideraţii în acest sens şi la Claudiu Lucian Topor, The “Routine” of Suffering. Breaking the Laws
of War on Romanian Territory, în “The Unknown War” from Eastern Europe. Romania between
Allies and Enemies (1916–1918), ed. Claudiu Lucian Topor, Alexander Rubel, Iaşi, Konstanz, 2016,
p. 233–244.

Strategii de supravieţuire în perioada războiului

55

un sâmbure de adevăr în cele susţinute de Vopicka, însă acesta a supraevaluat
importanţa şi efectul intervenţiilor sale. Totuşi din postura sa, beneficiind şi de
notorietatea şi de relaţiile cu administraţia de ocupaţie, el s-a implicat în
soluţionarea unora dintre cererile de sprijin venite din partea populaţiei civile din
teritoriul ocupat, cu precădere femei şi copii, membri ai familiilor celor plecaţi cu
armata şi administraţia în Moldova. În memoriile sale, publicate pentru prima oară
în 1921, sub titlul Secrets of the Balkans, Vopicka aminteşte de faptul că aproape
zilnic pe strada din faţa Legaţiei SUA se adunau câteva mii de astfel de persoane
(circa 5.000–6.000 de oameni), solicitând sprijinul în obţinerea de alimente şi
lemne de foc18. Diplomatul american preciza că, pe lângă ajutorul acordat acestora,
îi determinase să semneze o petiţie către primarul oraşului şi scrisese personal o
scrisoare noului primar. Rezultatul a fost că toate semnatarele petiţiei iniţiate de
Legaţia SUA, peste 600 de femei, au primit sume de bani, informaţia fiind
confirmată inclusiv în „singurul ziar german publicat în Bucureşti” (cel mai
probabil „Bukarester Tagblatt”, n.n.)19. Acelaşi diplomat american deplângea faptul
că un alt demers al său, anume o telegramă adresată guvernului român de la Iaşi,
prin care îi solicita să trimită câteva milioane de lei la Banca Naţională a României
din Bucureşti pentru nevoile populaţiei civile din teritoriul ocupat, rămăsese fără
niciun răspuns din partea autorităţilor române.
Este de amintit că au existat şi unele manifestaţii spontane şi presiuni la
adresa autorităţilor, precum aceea din 13/26 martie 1917, atunci când un grup de
câteva sute de locuitori, cu precădere femei, au manifestat la sediul poliţiei, cerând
ajutor şi provizii pentru subzistenţă. Spiritele s-au încins şi, după ce manifestaţia sa transformat în atac cu pietre şi noroi, a fost nevoie de intervenţia soldaţilor pentru
risipirea răzvrătiţilor. Era una dintre primele forme de revoltă făţişă a locuitorilor
capitalei faţă de regimul de ocupaţie, în condiţiile accentuării lipsei de alimente. Cu
două zile mai devreme se desfăşurase o manifestaţie similară, aparţinând familiilor
mobilizaţilor, iar promisiunea că urma a li se distribui carne de două ori pe
săptămână, pâine şi fasole, dar şi că preţul cărnii urma a fi de 3 lei kg, în loc de 5,
avea să liniştească mulţimea20.
O altă soluţie pentru supravieţuire pare să fi fost şi angrenarea unor segmente
de populaţie (mai ales a celor care vorbeau limba germană) în aparatul
administrativ german de ocupaţie, precum şi, sau mai ales, stabilirea unor relaţii
privilegiate cu unii ofiţeri sau membri ai administraţiei pentru obţinerea de favoruri
sau a unui regim privilegiat în privinţa aprovizionării cu alimente sau a scutirii de
rechiziţii. Devine astfel un element mai mult sau mai puţin frecvent ca unele familii
să aibă ceea ce în epocă se numeşte „neamţul lor”, protectorul lor21. Prostituţia în
18
Charles J. Vopicka, Secretele Balcanilor. Şapte ani din viaţa unui diplomat în centrul
furtunos al Europei, Iaşi, 2012, p. 121.
19
Ibidem, p. 121–122.
20
Sabina Cantacuzino, op. cit., p. 86.
21
Virgiliu Drăghiceanu, op. cit., p. 56.
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sine, deşi existentă (de altfel, administraţia germană înfiinţase un organism de
poliţie dedicat tocmai chestiunilor care ţineau de moravuri: evidenţa prostituatelor,
casele de toleranţă), a fost deseori camuflată sub forma unor anunţuri sugestive,
precum: „Tânără civilizată româncă, vorbind germana şi franceza, vrea să ţină
societate la o persoană distinsă seara, din cauza lipsei la lumină”, sau „Domnişoare
elegante învaţă danţuri de scenă, plătite cu 90 de lei lunar. Calea Văcăreşti”22.
Pe lângă inaniţie, una dintre cauzele frecvente de deces în spaţiul rămas sub
ocupaţia trupelor Puterilor Centrale a fost lipsa de lemne pentru încălzit. În
contextul iernii dramatice 1916–1917, pe fondul unor temperaturi extreme negative
care au atins deseori -25º C23, criza a fost agravată de confiscările repetate de
material lemnos de orice fel, nu numai lemn de construcţie, ajungându-se ca
rechiziţiile să vizeze de la schelele de construcţie până la mobilierul şcolar, fie că
era vorba de bănci, catedre, dulapuri sau biblioteci. Unele imobile şi proprietăţi
particulare aparţinând unor personalităţi româneşti ale căror atitudini pro-antantiste
erau de notorietate au avut parte de un tratament cu atât mai distructiv, un exemplu
în acest sens fiind cel al casei monumentale a lui Take Ionescu, de unde au fost
extrase inclusiv parchetul, dulapurile şi rafturile bibliotecii, chiar dacă acestea
fuseseră încastrate în pereţii imobilului24. De altfel, proprietatea impozantă a lui
Take Ionescu de la Bucureşti a avut parte de un tratament special, în termeni de
meticulozitate a jafului şi distrugerilor provocate de către soldaţii germani, iar
episodul este descris în memoriile şi însemnările mai multor contemporani25. În
zonele rurale, au fost tăiaţi toţi copacii rămaşi în picioare, după care au fost arse
gardurile şi porţile caselor, din raţiuni care scapă oricărui raţionament. Nici măcar
oraşele nu au scăpat de defrişarea unor parcuri, aşa cum a fost cazul la Piteşti, unde
parcul din Trivale a fost complet defrişat de către forţele de ocupaţie26. Din când în
când, pe fondul protestelor Crucii Roşii şi al numărului de decese, autorităţile
germane de ocupaţie au dispus alocarea unor stocuri de lemne pentru capitală,
precum a fost cazul în februarie 1917, cantitatea fiind însă vădit insuficientă şi
injust distribuită, anume 80 de tone pentru populaţia civilă românească şi 75 de
22

Ibidem, p. 34.
Potrivit unor surse, temperaturile ar fi coborât, pentru o perioadă, chiar până la –40 ºC. Vezi,
în acest sens, Contele de Saint-Aulaire, Însemnările unui diplomat de altădată în România, 1916–
1920, Bucureşti, 2016, p. 104. Acesta face însă referire la temperaturile înregistrate la Iaşi, în aceeaşi
perioadă (iarna 1916–1917).
24
Virgiliu Drăghiceanu, op. cit., p. 54.
25
Vezi, în acest sens, Vasile Th. Cancicov, op. cit., p. 148–149. Descrierea este sugestivă:
„[…] ieri au venit 3 ofiţeri şi 80 de soldaţi şi mi-au cerut cheile ca să intre în casă. Dacă le-am spus că
cheia de la intrare e la boierii ce au plecat, au spart geamurile de la uşă, au stricat uşa şi au intrat
înăuntru. Au spart toate sertarele de la birouri şi de la biblioteci, au scos toate cărţile din rafturi şi le-au
aruncat în mijlocul casei … în sufragerie au spart bufeturile şi au scos vesela … după ce au mâncat o
ciorbă ce li s-a adus în nişte găleţi, cât a mai rămas au aruncat-o pe pereţii de mătasă ai sufrageriei şi
pe canapelele de piele … au băut bere şi vin, iar sticlele toate le-au spart pe pereţii din salonul cel
mare […].”
26
Virgiliu Drăghiceanu, op. cit., p. 83.
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tone pentru supuşii Puterilor Centrale, în condiţiile în care potrivit recensământului
german din luna precedentă, supuşii Puterilor Centrale erau mai puţin de 30.000, la
o întreagă populaţie a Bucureştiului de 313.000 de locuitori27.
Pentru populaţia civilă din teritoriul ocupat, o potenţială soluţie pentru
supravieţuire a fost obţinerea de ajutor prin implicarea Crucii Roşii în furnizarea de
alimente, lemne de foc, adăpost şi asistenţă medicală. Este de menţionat că, înainte
de retragerea în Moldova, Societatea Naţională de Cruce Roşie a dispus rămânerea
în Bucureşti a unui important efectiv de medici şi infirmiere, în frunte cu personalităţi ale lumii medicale româneşti, precum Traian Nasta şi Victor Babeş. Ultimul
menţionat, Victor Babeş, a fost de altfel acuzat, până în prezent (inclusiv într-una
dintre lucrările unor autori de referinţă), că ar fi rămas în Bucureşti de-a lungul
perioadei ocupaţiei, din proprie iniţiativă, pe fondul orientării sale filo-germane,
sau că şi-ar fi orchestrat rămânerea în capitală. De fapt, potrivit unui document
emis de Serviciul Sanitar al Armatei, reiese fără urmă de îndoială că savantul a
primit un ordin în acest sens, acela de a rămâne în Bucureşti şi de a se pune la
dispoziţia Societăţii Naţionale de Cruce Roşie28 (Figura 2).
Intervenţiile oficialilor Crucii Roşii pe lângă autorităţi au fost tot mai dese, pe
fondul situaţiei îngrijorătoare a personalului medical: mulţi dintre medicii care
trebuiau iniţial să rămână în capitală se îndreptau zilnic către Moldova, alăturându-se
astfel administraţiei româneşti şi valului de refugiaţi. Acesta este motivul unei
adrese semnate de însuşi preşedintele Crucii Roşii din epocă, Alexandru Marghiloman,
trimisă lui Constantin Angelescu, ministrul Lucrărilor Publice, cu scopul limitării
exodului de medici şi personal sanitar către Moldova şi rămânerii acestora în
capitală, pentru a activa în spitalele Crucii Roşii29 (Figura 3). De altfel, pe lângă
asistenţa oferită răniţilor, Crucea Roşie Română avea să distribuie, prin cantinele
sale, refugiaţilor şi populaţiei defavorizate, peste 10 milioane de raţii30. Deşi suma
poate părea mare, ea înseamnă, la un calcul simplu, că 100.000 de persoane
nevoiaşe au putut beneficia de 100 astfel de raţii, de-a lungul întregii perioade a
războiului, ceea ce reprezintă mai degrabă un număr modest (însă nu mai puţin
important). Totodată, Crucea Roşie a susţinut cu hrană, îmbrăcăminte sau bani
64.000 de prizonieri din teritoriul ocupat, a oferit adăpost în Bucureşti pentru peste
3.000 de refugiaţi şi a distribuit sau asigurat hrana pentru militari, refugiaţi şi
populaţia afectată de conflict. Membrii şi voluntarii Crucii Roşii au facilitat
27

Ibidem, p. 62.
Arhiva Societăţii de Cruce Roşie din România (în continuare: ASCRR), dosar 1916 (P 1323),
f. 13, adresa nr. 4633, din 16 noiembrie 1916, emisă de Marele Cartier General al Armatei, Serviciul
Sanitar, către Societatea Naţională de Cruce Roşie a României, semnată de şeful Serviciului Sanitar
de la Marele Cartier General, medic colonel (semnătură ilizibilă), f. 13.
29
Exodul medicilor tindea să se accentueze, afectând implicit şansele de accedere la asistenţă
medicală şi de supravieţuire pentru cei rămaşi în teritoriul ocupat. Vezi ASCRR, dosar 1916 (P 1323),
adresa nr. 9553, din 15 noiembrie 1916, către Constantin Angelescu (ministrul Lucrărilor Publice),
semnată de preşedintele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, Alexandru Marghiloman, f. 10.
30
Nicolae Nicoară, Crucea Roşie Română, aproape o poveste, Bucureşti, 1996, p. 18.
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schimbul de corespondenţă între prizonierii de război şi familiile acestora, au
sprijinit cu hrană şi îmbrăcăminte prizonierii români din lagărele inamice,
distribuind peste 58.000 de colete cu alimente de primă necesitate. Fondurile
pentru aceste operaţiuni au fost mobilizate de Crucea Roşie din donaţii publice,
provenite de la populaţie (cea mai mare parte a fost acumulată din sume mici, de
10–20 de lei), dar şi din surse externe (organizaţii, fundaţii, colecte şi campanii de
strângere de fonduri desfăşurate în capitale ale statelor Antantei, în reprezentanţe
diplomatice româneşti din străinătate şi nu numai).
Activitatea în cadrul Crucii Roşii a fost îmbrăţişată de un important număr de
voluntari, inclusiv de minori, care aveau nevoie de consimţământul părinţilor
pentru a se alătura, ca voluntari, Crucii Roşii. Desigur că imboldul acestora a fost
alimentat de patriotism, însă este de menţionat, totodată, că tot personalul Crucii
Roşii beneficia de mese zilnice, adăpost şi îngrijire medicală. Arhiva Crucii Roşii
conţine numeroase consimţăminte, documente olografe, prin care părinţi din
diferite colţuri ale ţării îşi exprimau acordul pentru ca fiii şi fiicele lor, minori de 16
sau 17 ani sau chiar mai tineri, să se alăture Crucii Roşii ca voluntari31 (Figura 4).
Personalul Crucii Roşii rămas în capitală a luat sub patronajul său, în afara
celor 14 spitale organizate deja în perioada de după intrarea României în conflict,
încă 12 aşezăminte sanitare cu alte 1.650 de paturi, gestionând un total de 26 de
spitale şi preluând şi serviciul de Salvare din Bucureşti. Însă penuria de alimente
resimţită de populaţia civilă nu a ocolit nici spitalele şi aşezămintele sanitare, iar
directorii acestora au recurs la soluţii din cele mai ingenioase pentru a asigura
hrana necesară bolnavilor şi echipelor medicale. De exemplu, într-o adresă semnată
de directoarea spitalului nr. 1 din Bucureşti, destinată preşedintelui Crucii Roşii,
Marghiloman, se solicită, în condiţiile în care abatoarele încetaseră să mai
furnizeze carne spitalelor, intervenţia grabnică la comandatura germană pentru ca
astfel să se obţină aprovizionarea cu carne pentru spital – o vită pe săptămână, prin
angajarea unui măcelar, deţinător de Ausweis, având şi origine germană32.
Dincolo de activitatea de îngrijire a răniţilor, o componentă cel puţin la fel de
importantă a fost, desigur, aceea de asistenţă în aprovizionarea cu alimente a
segmentelor celor mai defavorizate ale populaţiei din teritoriul ocupat. Concret,
prin colectarea de fonduri şi/sau alimente, numai în Bucureştiul ocupat au putut fi
organizate şi menţinute în activitate, de-a lungul perioadei de ocupaţie, cinci
cantine ale Crucii Roşii. Potrivit datelor oficiale ale Societăţii Naţionale de Cruce
Roşie, numai în lunile martie şi aprilie 1917, considerate unele dintre cele mai
dificile, respectivele cantine au oferit zilnic populaţiei nevoiaşe peste 14.000 de
31
ASCRR, dosar 1916 (fără număr de opis), consimţământul (olograf) din 20 august (1916?)
aparţinându-i Ecaterinei Constantinescu, văduvă, privind voluntariatul fiului său, Gheorghe
Constantinescu, în cadrul Crucii Roşii, f. 17.
32
Idem, dosar 1917 (P 282), nota din 26 ianuarie 1917, adresată preşedintelui Crucii Roşii,
semnată de medicul şef şi de directoarea Spitalului nr. 1, privind încercarea de soluţionare a unor
probleme de aprovizionare prin folosirea unui măcelar cu Ausweis german, f. 14.
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raţii de hrană33. Pentru a înţelege semnificaţia unor asemenea date, este suficient a
fi menţionat că, potrivit recensământului populaţiei derulat de administraţia germană
de ocupaţie în ianuarie 1917, reiese că dintr-o populaţie civilă a capitalei de
aproximativ 310.000 de locuitori, 25.000 erau supuşi austro-ungari, 2.732 germani,
1.233 turci şi puţin peste 1.100 bulgari. Dacă este avută aşadar în vedere populaţia
oraşului, numărul amintit ar putea să pară nesemnificativ, chiar mic, în special
deoarece mulţi dintre cei rămaşi aveau nevoie de asistenţă şi sprijin, dată fiind
structura populaţiei rămase (un mare număr dintre locuitori fiind femei, bătrâni şi
copii) în teritoriul ocupat. Crucea Roşie a desfăşurat, de asemenea, acţiuni de
colectare de alimente, haine, medicamente şi bani, pentru ajutorarea prizonierilor
de război români internaţi în lagăre din ţară şi nu numai. Cu fondurile adunate
astfel, mai ales graţie unor comitete de femei, s-au organizat cantine şi infirmerii
pentru prizonierii şi internaţii de război români, precum cei aflaţi în lagărul „Sfinţii
Fraţi” din Bucureşti, unde erau internaţi peste 8.000 de prizonieri. Crucea Roşie a
oferit, graţie fondurilor strânse în colecte publice, inclusiv alocaţii băneşti pentru
majorarea raţiilor zilnice de hrană destinate prizonierilor. În acelaşi timp, Crucea
Roşie a sprijinit familiile civililor sau militarilor luaţi prizonieri, susţinându-le cu
alimente, îmbrăcăminte, lemne de foc şi sume de bani. De altfel, începând cu
mijlocul anului 1917, în acest scop a fost înfiinţat la Bucureşti un azil în care au
fost adăpostiţi peste 500 de copii orfani şi peste 200 de civili fără posibilităţi34.
Documente ale Crucii Roşii atestă faptul că numai în capitala aflată sub
ocupaţie au fost îngrijiţi peste 7.000 de bolnavi, în vreme ce filiale ale Crucii Roşii
au intervenit în peste 40 de localităţi, îngrijind mii de răniţi şi bolnavi şi oferind
asistenţă, îndeosebi alimente, civililor aflaţi în cea mai dificilă situaţie. (Prin
intermediul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, al Societăţilor Naţionale din
Danemarca şi Suedia, a fost posibilă obţinerea de informaţii despre lagărele din
străinătate în care se aflau prizonieri români. Astfel, în anii 1916–1918 a putut fi
stabilit locul de internare a 143.679 de prizonieri români, care au putut fi ajutaţi cu
alimente, îmbrăcăminte şi medicamente35.)
Penuria de alimente a determinat, de asemenea, proliferarea, de-a lungul
perioadei ocupaţiei, a numeroase cazuri de sustragere de provizii şi lemne de foc,
fie de la instituţii ale administraţiei germane din capitală, fie din alte oraşe din
teritoriul ocupat, cele mai multe vizând asigurarea subzistenţei făptuitorilor sau a
familiilor acestora. Astfel de cazuri au apărut inclusiv în spitale sau aşezăminte
sanitare, fiind învinuiţi uneori medicii şi personalul sanitar, alteori pacienţii sau cei
vremelnic găzduiţi în astfel de aşezăminte. De pildă, un document adresat Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie la 28 aprilie 1918 făcea cunoscut că cinci persoane din
spitalul filialei din Slatina, printre care se numărau medicul spitalului, administratorul,
33

Crucea Roşie din România 1876–1976, ed. Elena Adăscăliţei, Petre Albu, Gabriel Barbu,
Bucureşti, 1976, p. 63.
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Ibidem, p. 64.
35
Ibidem, p. 65.

60

Radu Tudorancea

magazionerul şi contabilul, urmau să fie date în judecată pentru sustragere de
alimente36. Într-un alt caz, medicul şef al Spitalului Crucii Roşii nr. 1, împreună cu
diriginta aceluiaşi spital, semnalau preşedintei Societăţii de Cruce Roşie faptul că
unul dintre bolnavii internaţi dispărea noaptea din spital, revenind dimineaţa, acesta
fiind învinuit de săvârşirea mai multor furturi în respectivul aşezământ, precum şi
de forţarea casei de bani a instituţiei, soluţia fiind aceea de îndepărtare a acestuia
din spital37. Oricât de sordide şi condamnabile ar putea fi, astfel de acte, mai mult
sau mai puţin prezente, au apărut în circumstanţele dramatice ale perioadei ocupaţiei,
ale războiului în sine, cu tot ceea ce acesta a implicat, într-o perioadă în care lupta
pentru supravieţuire a dictat şi/sau influenţat destine, determinând evoluţii din cele
mai diverse.
În altă ordine de idei, este de subliniat că indiferent de raţiunile implicite din
spatele său, alegerea propriu-zisă de a rămâne în teritoriul ocupat, după părăsirea
forţată a capitalei de către administraţia românească şi mutarea autorităţilor la Iaşi,
avea nu numai să conducă, pentru cei rămăşi în teritoriul ocupat de trupele
Puterilor Centrale, la o luptă continuă pentru subzistenţă, una tot mai dură de altfel,
ci şi să genereze o anume desconsiderare, dacă nu chiar un dispreţ vădit, din partea
celor care aleseseră să nu trăiască „sub stăpânirea germană”. De altfel, aceste
poziţionări, de la vârful societăţii româneşti (dar nu numai), existente încă de la
începutul perioadei de ocupaţie, aveau să se acutizeze după momentul revenirii
administraţiei româneşti în capitală, la sfârşitul anului 1918. Era punctul de plecare
al unor încrâncenate luări de poziţie, toate având ca sursă principală distincţia
dintre „cei rămaşi şi cei plecaţi”, care devenea un laitmotiv în dezbaterea morală
din cadrul societăţii româneşti în perioada care a urmat. De altfel, respectiva stare
de spirit s-a prelungit ani buni, de-a lungul perioadei interbelice, generând animozitate
şi tensiuni într-o măsură aproape la fel de mare ca problema culpabililor şi aşazişilor trădători de război38.
36
ASCRR, dosar P/1917 (Surori de caritate; Regulament spitale Crucea Roşie), nota nr.
26192, din 28 aprilie 1918, emisă de Directoratul Sănătăţii Publice şi adresată Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie din România, semnătură ilizibilă, f. 61.
37
Idem, dosar P/282, 1917 (Repartizări răniţi la spitalele Crucii Roşii), nota din 29 noiembrie
1918, adresată preşedintei Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, semnată de medicul şef al Spitalului
nr. 1 al Crucii Roşii, f. 186.
38
Un articol publicat în „Universul”, la începutul anului 1919 (ediţia din 13 februarie 1919),
intitulat tocmai Cei rămaşi şi cei plecaţi, este mai mult decât sugestiv în acest sens: „[…] S-a
întâmplat nenorocirea că o parte din ţara noastră să fie ocupată. Va fi destul timp să se vorbească de
aceste vremuri şi de plecarea unor persoane în Moldova. Majoritatea populaţiei din Muntenia şi
Oltenia a trebuit să rămâie aici, a suferit şi a aşteptat în tăcere zilele bune, pe care soarta ni le-a adus
abia acum. O pornire răutăcioasă contra celor ce au rămas aici a început să se observe de câtva timp,
fără a se face vreo deosebire. Pare a se răspândi în cercuri din ce în ce mai largi părerea că acei care
au rămas aici sunt nemţofili, sunt trădători. Vezi aceasta în viaţa particulară, în discuţii, în gazete şi o
surprinzi chiar la oameni serioşi, sus-puşi, din care nu te-ai fi aşteptat. Mulţi n-o spun formal,
recunosc în faţă că ocupaţii au suferit, dar în spate îi insultă, în anumite articole, cuvântări, par a-i
plânge, dar nu scapă prilejul de a le arunca învinuiri, în tot cazul liberii par a privi cu mult dispreţ pe
robi, pe cei ocupaţi. Şi de ce sunt învinuiţi? C-au trăit sub nemţi fără a se bate cu ei la orice moment,
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Concluzionând, putem afirma că, dincolo de varietatea strategiilor şi mijloacelor de supravieţuire la care a recurs populaţia civilă, de moralitatea mai mult sau
mai puţin discutabilă a unora dintre ele, este de subliniat faptul că acestea au fost,
ele însele, oglinda acelei perioade dramatice, marcate de război, de traumele
specifice conflagraţiei mondiale, de lupta pentru supravieţuire în sine.
THOSE WHO RETREATED AND THOSE WHO STAID. SURVIVAL
STRATEGIES DURING THE WAR (1916–1918)
Abstract

The present paper aims to examine the most significant issues related to
wartime survival strategies in Romania, particularly those which occurred during
the occupation (by the Central Powers’ forces) of a significant part of the Romanian
territory. The study embraces several types of wartime survival strategies (going
from individual and collective efforts, between 1916 and 1918) which were
initiated and conducted by various strata of the Romanian society. It is worth
mentioning that the Central Powers’ occupation regime found a civilian population
already living at the limit of subsistence in the occupied territory and the situation
worsened with the scale of requisitions and various restrictions imposed by the
occupation regime. The analysis, which draws almost exclusively on various
archival documents related to the topic, particularly from the Romanian Red Cross
Archive, reveals the plethora of survival strategies, as well as the consistent sense
of ingenuity of the Romanian civilian population, during the devastating World
War I experience.
Keywords: First World War; Romania; everyday life; occupation; wartime
survival strategies

c-au primit să poarte ausvaisuri, să se prezinte la control, c-au văzut steaguri nemţeşti pe stradă şi au
tăcut, că n-au făcut mereu revoluţie contra duşmanului etc. Această părere nu numai că este o
greşeală, dar constituie şi o mare nedreptate […].”
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Figura 1. Carte poştală de propagandă germană, din perioada Primului Război Mondial, care face
referire la Libesgaben („cadouri din dragoste”, destinate soldaţilor germani de pe front). Un succes
pe teritoriul german, conceptul a fost reinterpretat în spaţiul românesc ocupat, odată cu
permisiunea acordată fiecărui soldat german, în 1917, de a trimite în ţara de origine, familiilor de
acasă, cutii de lemn conţinând 5 kg de alimente şi produse de primă necesitate.
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Figura 2. Document care atestă că dr. Victor Babeş a rămas în teritoriul ocupat ca urmare a unui
ordin, şi nu din proprie iniţiativă (sursa: ASCRR).
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Figura 3. Document care atestă un îngrijorător exod al medicilor şi personalului medical din
Bucureştiul ocupat. Respectivul document face referire la faptul că zilnic părăseau capitala,
îndreptându-se spre Moldova (alăturându-se, astfel, administraţiei româneşti şi valului de refugiaţi)
numeroşi medici români care ar fi trebuit să rămână în Bucureşti,
potrivit dispoziţiilor iniţiale (sursa: ASCRR).
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Figura 4. Voluntariatul în cadrul Crucii Roşii, soluţie de supravieţuire în vreme de război.
Scrisoare olografă prin care o văduvă îşi exprima consimţământul ca fiul său (minor) să se alăture
ca voluntar Societăţii Române de Cruce Roşie. Este de menţionat că voluntarii Crucii Roşii, ca şi
întreg personalul sanitar care activa în cadrul Crucii Roşii, primeau mese,
adăpost şi îngrijire medicală (sursa: ASCRR).

ACTIVITATEA SOCIETĂŢII ORTODOXE NAŢIONALE A
FEMEILOR ROMÂNE ÎN BUCUREŞTIUL OCUPAT*
ANEMARI MONICA NEGRU**
„Credinţă şi patrie, aceste două cuvinte scrise pe cuibul nostru,
sunt, au fost şi vor rămâne singura noastră lozincă.”
Alexandrina Cantacuzino1

I. INTRODUCERE
Acest studiu prezintă o altfel de imagine a Bucureştiului ocupat de armatele
Puterilor Centrale în anii 1916–1918, din perspectiva iniţiativelor sociale, sanitare,
educative ale unei asociaţii feministe, Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor
Române (SONFR). Societatea a fost înfiinţată în mai 1910, la Bucureşti, din
iniţiativa unor femei din elita epocii, precum Zoe Gr. Râmniceanu, Alexandrina Gr.
Cantacuzino, Maria I. Glogoveanu şi Elena C. Odobescu2. SONFR a fost o asociaţie
feministă cu numeroase şi importante obiective şi realizări sociale, educative, culturale
şi religioase, care a activat în toată ţara, în perioada 1910–1948.
Despre istoria asociaţiei aflăm numeroase şi importante informaţii din fondul
documentar Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, păstrat la Arhivele
Naţionale ale României. Este un fond impresionant (1.664 de unităţi arhivistice), cu
o mare varietate de acte – scrisori, telegrame, apeluri, anunţuri, programe, proclamaţii,
memorii, procese-verbale, fotografii –, grupate pe trei secţiuni: Comitetul Central
(activitatea societăţii în capitală şi în localităţile cu filiale), contencios (vânzări şi
cumpărări de imobile, terenuri), contabilitate (bugete, bilanţuri)3.
În primul deceniu de existenţă, SONFR a organizat 40 de filiale, din care doar
29 au supravieţuit Primului Război Mondial, iar în anii interbelici societatea s-a
extins treptat în toată ţara, prin numeroase filiale şi parohii4. La conducerea organizaţiei
centrale şi a fiecărei filiale se afla un comitet, compus dintr-o preşedintă, secretară
*

O versiune a acestui articol a fost prezentată în cadrul Sesiunii Anuale de Comunicări a
Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” (6–7 decembrie 2016), intitulată Război, politică şi societate.
Dimensiunile unei relaţii complexe.
**
Arhivele Naţionale ale României; amonicanegru@yahoo.com.
1
Alexandrina Cantacuzino într-un raport din 22 februarie 1918, în Arhivele Naţionale ale
României (în continuare: ANR), Serviciul Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (în continuare:
SANIC), fond SONFR, A. Comitetul Central, dosar 19, f. 26, manuscris.
2
Ibidem, dosar 4, f. 65, manuscris.
3
Pentru mai multe detalii vezi şi Anemari Monica Negru, Din istoria Societăţii Ortodoxe Naţionale
a Femeilor Române, Târgovişte, 2016.
4
ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 38/1922, f. 13–24.
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şi contabilă. Funcţia de preşedintă generală a SONFR a fost îndeplinită, pe rând, de
Anastasia Gr. Filipescu (1910–1918), Alexandrina Gr. Cantacuzino (1918–1944),
Maria D. Soare (1944–1945) şi Ioana Ralea (1945–1948). În oraşele unde funcţionau
aceste filiale, s-au desfăşurat întrunirile anuale, adunările generale şi congresele
SONFR, iar membrele societăţii au contribuit la organizarea de şcoli, cămine,
serbări, conferinţe şi chete.
Fondurile asociaţiei proveneau din donaţii, subscripţii, cotizaţii, valori mobiliare
şi imobiliare, beneficii din concerte religioase, conferinţe, serbări, vânzări de mărţişoare, de cruci etc. şi erau păstrate la Banca Naţională a României5. SONFR a fost
o societate nonprofit, ea „nu realizează şi nu poate realiza câştiguri, adică beneficii,
aceasta fiind condiţiunea de existenţă a noastră ca persoană juridică”6. SONFR nu
era subvenţionată de stat, fiind nevoită uneori să trimită numeroasele cereri de
subvenţie autorităţilor locale şi naţionale, care au acordat în unele cazuri ajutoare
financiare, reduceri pentru biletele CFR ş.a.7
Semnul SONFR era crucea cu panglică tricoloră, având o puternică rezonanţă
naţionalistă şi religioasă. De asemenea, Statutele SONFR – art. 2 – prevedeau că
patriarhul şi mitropoliţii sunt preşedinţi de onoare ai societăţii, iar membrii ei
puteau fi aleşi numai din rândul persoanelor de religie ortodoxă8. Totodată, scopul
SONFR prezentat în Statute era să dezvolte „cultura şi educaţiunea copiilor români,
din punct de vedere religios şi naţional, aşa precum cere interesul patriotic”9. În
vederea realizării acestui obiectiv, Alexandrina Cantacuzino, o lideră deosebit de
dinamică şi perseverentă a SONFR, a evidenţiat obiectivele religioase, naţionale şi
educative ale asociaţiei: „1) Întâi a ridica prestigiul Bisericii noastre şi a-i reda
locul de frunte de odinioară …; 2) Al doilea punct din program a fost întărirea ideii
naţionale şi pregătirea sufletelor în vederea realizării unirii de veacuri aşteptată …;
3) A treia ţintă a fost pregătirea culturală morală, socială şi religioasă a noilor
generaţii; în acest scop am înfiinţat aşezăminte, care sunt mărturia muncii fără
preget a membrilor noştri şi a idealului ce i-a călăuzit.”10
Fondatoare, iar din 1918 până în 1944, cu mici întreruperi, preşedinta generală a
SONFR a fost prinţesa Alexandrina Gr. Cantacuzino, care s-a născut la 20 septembrie
1876, în familia boierească Pallady, din comuna Ciocăneşti, judeţul Ilfov. A fost
educată la Paris, sub protecţia unei rude din familia Ghica, a devenit o oratoare
apreciată şi scriitoare a numeroase eseuri, memorii, articole, caracterizate prin naţionalism, tradiţionalism şi un spirit profund religios. În 1899 s-a căsătorit cu principele
Grigore G. Cantacuzino, un politician conservator, care a sprijinit eforturile caritabile
ale soţiei sale; cuplul a avut trei fii.
Alexandrina Gr. Cantacuzino a fost o feministă foarte activă, cu diverse iniţiative
religioase, legislative, culturale, o susţinătoare a luptei pentru emanciparea femeii
5

„Monitorul oficial”, 17 februarie 1911, p. 10652.
ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 181/1938–1939, f. 147.
7
Ibidem, dosar 494/1911, f. 61–62.
8
„Monitorul oficial”, 17 februarie 1911, p. 10652.
9
Ibidem.
10
ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 80/1930, f. 4.
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în România. Ea a avut un rol determinant în întemeierea şi conducerea a numeroase
asociaţii feministe interbelice, din ţară şi de peste hotare, precum SONFR, Consiliul
Naţional al Femeilor Române (acţiona pentru unificarea asociaţiilor feministe din
România), Casa Femeii (centru de asistenţă socială), Solidaritatea (asociaţie feministă
care lupta pentru obţinerea drepturilor civile integrale ale femeilor şi ridicarea nivelului
cultural al populaţiei), Mica Înţelegere Feminină (alianţă a liderelor feministe din
România, Iugoslavia, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, care milita pentru drepturile
politice ale femeilor şi menţinerea păcii în Balcani), Ţesătoarea (promova dezvoltarea
educaţiei profesionale a femeilor şi a artei populare), Consiliul Internaţional al
Femeilor (CIF, organizaţia internaţională a femeilor cu centrul la Londra, Alexandrina
Cantacuzino fiind aleasă în 1925 vicepreşedintă a acesteia) şi Auxiliara Feminină a
Federaţiei Interaliate a Foştilor Combatanţi (asociaţie a foştilor luptători din Primul
Război Mondial, din 11 ţări aliate: Belgia, SUA, Franţa, Marea Britanie, Grecia,
Italia, Polonia, Portugalia, România, Iugoslavia şi Cehoslovacia, care milita pentru
apărarea drepturilor victimelor de război şi păstrarea păcii). Iniţiativele ei sociale,
educative şi religioase au fost apreciate şi susţinute de numeroase personalităţi
contemporane, precum regina Elisabeta, regina Maria şi regina mamă Elena,
miniştrii Spiru Haret, Iuliu Maniu, Nicolae Titulescu, patriarhul Miron Cristea,
arhimandritul Scriban, generalul Ion Antonescu, baroana Marthe Boël, preşedinta
CIF, Avril de Sainte-Croix, membră a Ligii Naţiunilor, preşedintă a Consiliului
Naţional al Femeilor din Franţa şi vice-preşedintă a CIF, ş.a.
Analiza documentelor conduce la convingerea că membrele SONFR au fost
numeroase femei educate, cu stare materială stabilă, de profesii diverse: învăţătoare,
profesoare, funcţionare, juriste, doctoriţe, jurnaliste, scriitoare. Nu s-au păstrat
informaţii certe, dar având în vedere extinderea asociaţiei în ţară în perioada
interbelică, numărul membrelor SONFR a fost în creştere, ajungând în jur de
26.00011. Printre doamnele care s-au implicat consecvent şi au susţinut iniţiativele
SONFR în Bucureştiul ocupat s-au evidenţiat: Alexandrina Gr. Cantacuzino, Zoe
Gr. Râmniceanu, Zoe Rosetti-Bălănescu, Elena C. Odobescu, Ana gen. Florescu,
Maria Brătăşanu, Eliza Greceanu, Esmeralda gen. Manu, Elena Nicolaide ş.a. O altă
parte din membrele societăţii, precum Maria I. Glogoveanu, Maria Timuş, Elena
M. Seulescu şi Maria Coloni din Craiova, s-au refugiat în Moldova şi au continuat
la Iaşi şi în alte localităţi, sub conducerea principesei Olga Sturdza, preşedinta
interimară a SONFR în anii 1916–1918, să desfăşoare acţiuni caritabile.
II. ACTIVITATEA SANITARĂ, EDUCATIVĂ ŞI CULTURALĂ
A SONFR ÎN BUCUREŞTIUL OCUPAT
Într-un raport referitor la activitatea din primii cinci ani de existenţă ai
societăţii, situaţia este prezentată astfel: „Urmând astfel statutele noastre a întemeiat
până acum 2 Institute, 17 grădiniţe de copii, în care aproximativ 900 de copii sărmani
11

Elvira-Ecaterina Ivănescu, Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române (1910–1948,
1990–2001), Craiova, 2001, p. 115.

70

Anemari Monica Negru

primesc o îndrumare sănătoasă; biblioteci populare în număr de 22, care unele
merg binişor, altele lasă de dorit, şi unele au fost desfiinţate; conferinţe populare în
spitale, în închisori, fabrici, la regimente, la sate, în fine chiar iarna aceasta s-a
înfiinţat secţiunea cea mai importantă din toate, aceea a cursurilor de adulţi, prin
întemeierea a 4 cursuri pe lângă diferite fabrici. Cursuri destul de bine frecventate
şi a căror rezultate se vor putea vedea la examenul ce va avea loc în luna iunie a.c.”12
Dar la 23 noiembrie/6 decembrie 1916, armatele germane, conduse de mareşalul
August von Mackensen, au ocupat Bucureştiul. SONFR nu a mai reuşit să organizeze adunările generale şi congresele anuale, iar ultima reuniune s-a desfăşurat la
14 mai 1916, la Bucureşti.
O realizare deosebit de importantă a societăţii în Bucureştiul ocupat a fost
organizarea şi asigurarea funcţionării Spitalului 113 al SONFR, al Băncii Naţionale
a României şi al Crucii Roşii Române. Acest spital a fost instalat în localul Institutului
de Fete al societăţii, din Bucureşti, strada Principatele Unite, numărul 63 (Anexa 1).
Spitalul 113 a fost subvenţionat de Banca Naţională a României, care a plătit
instalaţiile în sumă de 7.000 de lei, iar din septembrie 1916 a acordat spitalului
regulat 20–25.000 de lei lunar. De asemenea, Crucea Roşie Română a sprijinit acest
spital, întreţinându-l cu material farmaceutic, vată, pansamente, rufărie, instrumente
chirurgicale, alimente şi o parte din mobilier şi achitând salariile personalului medical
şi sanitar13.
Spitalul 113 a fost apreciat de contemporani ca unul dintre cele mai moderne
şi dotate spitale din capitală. Spitalul avea peste 100 de saloane, cuprindea trei
servicii de chirurgie, două săli de operaţie, patru camere de pansamente, o farmacie,
celule de izolare pentru boli contagioase, cu autoclave, etuvă, băi, serviciu de
deparazitare, spălătorie, capelă şi sală de serbări. O noutate în spitalele din capitală
a fost deschiderea în Spitalul 113 a unei secţii de radiografie şi a uneia de electromecano-terapie, pentru reeducarea membrelor anchilozate ale soldaţilor răniţi14.
Personalul chirurgical al Spitalului 113 a fost coordonat de prof. dr. Benedetto
Cinino, angajat de Banca Naţională, şi de doctorii Alex. Koslinsky, I. Ghidionescu,
Alex. Cobilovici şi Matilda Marinescu15. Chirurgi şi neurologi renumiţi, care au
colaborat la îngrijirea răniţilor din Spitalul 113, au fost prof. dr. Obregia, prof. dr.
Ramstedt, dr. Nasta, dr. Höenig, dr. Ştefania Stoianof. Sub coordonarea acestor
medici s-au făcut operaţii dificile, precum trepanaţii, amputări, extrageri de gloanţe
şi schije, grefe, autoplastii, plastii osoase şi suturi de nervi16.
Au contribuit benevol şi devotat la îngrijirea răniţilor şi surori elveţiene,
aduse de către Banca Naţională a României, călugăriţe românce, de asemenea doi
cercetaşi, foarte activi în serviciul de farmacie17. Membrele SONFR care s-au implicat
12

ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 19/1916–1918, f. 2, manuscris.
Ibidem, dosar 365, f. 12, manuscris.
14
Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, Darea de seamă a Comitetului Central
pe anii 1916–1919, Bucureşti, p. 47–80.
15
ANR, SANIC, fond SONFR, dosar 19/1916–1918, f. 4, manuscris.
16
Ibidem, dosar 365, f. 8v–9, manuscris.
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Ibidem, f. 4, manuscris.
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consecvent, cu devotament şi generozitate, în rezolvarea numeroaselor problemele
ale spitalului au fost: Zoe Rosetti-Bălănescu, numită „mămica bolnavilor”18 (Anexa 5),
principesa Alexandrina Gr. Cantacuzino (Anexele 3, 4), Esmeralda gen. Manu,
arhimandritul Scriban, domnişoarele Dancov, Elena Neniţescu, Elena Odobescu
(Anexa 3).
Spitalul s-a deschis în ziua de 23 august 191619, oferind asistenţă medicală
ostaşilor, ofiţerilor români şi civililor răniţi, în număr din ce în ce mai mare: la început
era prevăzut cu 300 de paturi, ajungând să aibă 350 în luna octombrie a aceluiaşi an
şi 585 în februarie 191720. Până la 1 februarie 1917 numărul bolnavilor trataţi aici a
atins cifra de 1.856, fiind înregistraţi 42 de morţi. La sfârşitul războiului, evoluţia
spitalului era prezentată astfel: „Într-adevăr în activitatea aceasta de 19 luni în care
am avut atâtea de întâmpinat am avut fericirea să fiu înconjurată – nu mă sfiesc să
spun – de un personal de elită care neobosit ne-a dat putinţa să căutăm 3.200 de
ostaşi, ofiţeri şi soldaţi, toţi români – din care am avut numai de plâns pierderea a
72 dintre ei.”21 Când în celelalte spitale din Bucureşti oamenii îngheţau de frig, în
Spitalul 113 s-a asigurat combustibilul necesar încălzirii celor 100 de saloane ale
clădirii. La acest spital, din decembrie 1916, au fost redirecţionaţi soldaţii cei mai
bolnavi din alte spitale, de exemplu din Spitalul 111 (Şcoala Centrală), Sf. Andrei,
Caritas, iar tot aici spitalul de la Şcoala de Poduri s-a mutat cu tot personalul. De
asemenea, la închiderea Spitalului Militar în ajunul Crăciunului, au fost aduşi 90 de
răniţi, deşi Spitalul 113 era suprapopulat22.
În cadrul Spitalului 113 a fost deschis şi un cinematograf, se desfăşurau
spectacole săptămânale, mai ales în lunile august–noiembrie 1916, înainte de ocupaţia
străină, toate pentru refacerea şi stimularea răniţilor. S-a înfiinţat şi un atelier de
coşuri, de rogojini pentru a îndemna soldaţii să lucreze, să fie activi. De asemenea,
un atelier de mărgele a funcţionat sub conducerea Ecaterinei Cerchez, o altă membră
activă a SONFR.
În acest local, s-a organizat în anul 1917 cursul de adulţi, destinat în primul
rând soldaţilor analfabeţi, sub direcţia institutorului Ştefan Negulescu. În primele
două–trei luni, cursurile au fost ţinute individual, prin saloane, apoi răniţii au fost
adunaţi într-o sală mare a spitalului şi împărţiţi în patru secţii: începători, partea I a
abecedarului, partea a II-a a abecedarului, limbi străine. Timp de şase luni, în această
şcoală s-au pregătit 185 de soldaţi: cei mai mulţi au învăţat să se semneze, alţii şi-au
completat cunoştinţele şi au apelat la biblioteca spitalului, a cărei bibliotecară era
Maria Vădescu, majoritatea cărţilor fiind donate de Grigore G. Cantacuzino23.
O altă sarcină pe care SONFR şi-a luat-o din proprie iniţiativă a fost ocrotirea
prizonierilor români din lagărele înfiinţate de ocupanţi în Bucureşti. Într-un raport
18

Idem, fond familial Cantacuzino, dosar 44, f. 86–88, manuscris.
Ibidem.
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Idem, fond SONFR, dosar 365, f. 3, manuscris.
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Ibidem, f. 9v, manuscris.
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al SONFR, adresat Reginei Maria, privind activitatea în teritoriul ocupat, erau
menţionate următoarele: „Timp de aproape două luni, singură a întâmpinat greutăţile
de aprovizionare şi hrană zilnică a celor 6.000 de prizonieri ce se găseau în
Capitală. Iar când societatea Crucea Roşie le-a luat sub ocrotirea sa, tot membrele
Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, în special principesa Alexandrina
Gr. Cantacuzino, Zoe Gr. Râmniceanu şi Eliza Greceanu, au rămas cu îngrijirea
acestor lagăre, în condiţiile unei ierni foarte grele 1916–1917, a epidemiei de tifos
exantematic.”24 Zoe Gr. Râmniceanu, Eliza Greceanu şi Aristia Pompei au fost
membrele SONFR care s-au ocupat permanent de coordonarea acţiunilor de sprijinire
a prizonierilor români din capitală, fiind numite „zânele prizonierilor”25. Ele au
colaborat pentru îngrijirea lagărelor de prizonieri români cu Crucea Roşie Română,
căreia îi cereau mereu ajutoare şi sprijin26. Comitetul SONFR a împărţit prizonierilor
români bani, obiecte şi alimente în valoare de 58.000 de lei, de la 29 noiembrie
1916 până la 1 ianuarie 191827.
De asemenea, pentru ostaşii români reţinuţi în lagărele Saint Frères, Tonola,
Colentina, Cuza-Vodă, Cotroceni, Parcul de Aviaţie, SONFR a organizat în ziua de
Crăciun, 25 decembrie 1916, servicii religioase şi a dăruit cozonaci, cârnaţi, pâine,
tutun, plăcinte, batiste, ciorapi de lână şi pieptare. La toate sărbătorile importante –
Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Înălţare, Sfinţii Constantin şi Elena, Rusalii, 10 Mai, Sf. Petru –,
au fost organizate servicii religioase. De exemplu, la sărbătoarea de Paşte s-a
celebrat Sf. Înviere în lagărele: Colentina, Maşina de Pâine, Saint Frères, Tonola,
Jandarmii Rurali, Cuza Vodă, Cazarma Regimentului Mihai Viteazul, Parcul de
Aviaţie, împărţindu-li-se tuturor prizonierilor din aceste lagăre ouă roşii, lumânări,
pâine, tutun etc. De asemenea, membre ale SONFR au organizat sărbătoarea
Crăciunului din decembrie 1917, după vechile datini, au fost cu Vicleimul şi Steaua
în toate lagărele, împărţind mâncare caldă, mămăliguţă şi vin unui număr de 900 de
soldaţi români, 10 ofiţeri şi 45 de subofiţeri28.
La lagărele de prizonieri de la fabricile Saint Frères şi Zaidman, feministele
au reuşit să constituie şi o bibliotecă (majoritatea cărţilor fiind donate tot de
Grigore Cantacuzino) pentru ofiţeri, iar de Sf. Nicolae s-au implicat în organizarea
unei ceremonii religioase29. SONFR a avut diverse probleme din cauza acordării
unor ajutoare prizonierilor, de exemplu, Alexandrina Cantacuzino, într-o scrisoare
din 3 mai 1917, menţiona că era să fie arestată de comandatura germană pentru că
le-a împărţit ouă prizonierilor cu ocazia sărbătorilor de Paşte30. Aşadar, în contextul
ocupării capitalei de către Puterile Centrale, feministele active au avut de înfruntat
şi unele abuzuri ale autorităţilor germane. Alexandrina Cantacuzino a fost ţinută în
24
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arest în perioada 19–23 decembrie 1916, fiindcă trimisese un memoriu miniştrilor
Olandei şi SUA, în care protesta faţă de devastarea zonei capitalei de către
ocupantul german31. Episodul a fost descris în memoriile sale şi de Sabina Cantacuzino,
fiica lui I.C. Brătianu, care era şi ea supravegheată de comandamentul german32.
De asemenea, în ziua de 19 septembrie 1917, fără niciun motiv şi fără avertizare
prealabilă, localul institutului în care se găsea Spitalul 113 a fost înconjurat de
armate germane şi, timp de 18 ore, diriginta Alexandrina Gr. Cantacuzino a stat
închisă, împreună cu tot personalul românesc33. Ulterior, comandamentul german a
rechiziţionat localul Spitalului 113 pentru nevoile armatei germane, cerând însă
principesei Alexandrina Cantacuzino şi Zoei Râmniceanu să păstreze personalul
spitalului, care să îngrijească în paralel soldaţii răniţi germani şi români.
Contribuţia membrelor SONFR la întreţinerea şi organizarea Spitalului 113
din Bucureştiul ocupat a fost apreciată de personalităţile contemporane. Astfel, la
23 noiembrie 1918, Regina Maria, Principesa Elisabeta şi generalul Henri Berthelot
au vizitat sediul Institutului SONFR, din strada Principatele Unite nr. 63, unde
funcţionase Spitalul 11334. A avut loc o slujbă în capela institutului, iar generalului
Henri Berthelot i s-a înmânat un pergament semnat de 100 de membre ale SONFR,
mulţumindu-i-se pentru eliberarea Bucureştiului.
Activitatea educativă a SONFR în anii Primului Război Mondial a continuat
în Bucureştiul ocupat chiar şi după închiderea şcolilor de stat. Astfel, societatea a
asigurat funcţionarea celor şase grădiniţe de copii, precum şi a Institutului de Fete
al SONFR într-o altă locaţie. În martie 1918, Societatea Ortodoxă Naţională a
Femeilor Române a reuşit să deschidă şi o altă grădiniţă de copii, în cartierul Dealul
Spirii, cu contribuţia financiară a Ecaterinei Gh. Cantacuzino35. „Cu războiul, grădinele
noastre de copii din toată ţara s-au înmulţit; în Capitală numărul lor din patru a fost
mărit la şapte, adăpostind şi hrănind numai în Bucureşti, 500 copii sărmani.”36
Multe membre ale SONFR s-au implicat constant în ajutorarea şi educaţia
copiilor săraci, bolnavi sau ai căror părinţi fuseseră mobilizaţi. Esmeralda gen. Manu,
care a contribuit şi la întreţinerea Spitalului 113 şi a acordat ajutor bolnavilor, a
înfiinţat secţiunea grădiniţelor de copii37. Ea a murit în timpul războiului, nu înainte
de a lăsa o donaţie grădiniţelor de copii ale societăţii. Este de reţinut şi atitudinea
profesorilor angajaţi ai SONFR, care în anul 1917, în condiţiile crizei generale
provocate de război, şi-au declarat intenţia de a munci fără plată la şcolile societăţii38.
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Dintr-un raport general al grădiniţelor de copii din anii 1916–1918, aflăm că
de la declanşarea războiului, cele şase grădiniţe de copii ale Societăţii Ortodoxe
Naţionale a Femeilor Române, situate în cartierele mărginaşe: Floreasca, Văcăreşti,
Pleşoianu, Colentina, Cotroceni şi Obor, au fost transformate în „case părinteşti”
pentru toţi copiii din aceste cartiere, mai ales pentru copiii celor mobilizaţi. Au fost
adăpostiţi zilnic în aceste şcoli 600 de copii, de 3–8 ani, care primeau de două ori
pe zi hrană caldă, îmbrăcăminte şi încălţăminte de sărbătorile Crăciunului „şi mai
presus de toate mângâierea părintească de cari micuţii erau cu desăvârşire lipsiţi”39.
Programul şcolilor respective se întindea toată ziua pentru a asigura protecţia
şi educaţia copiilor în timp ce părinţii erau la muncă. Între orele 6 şi 7 dimineaţa,
erau primiţi copiii ale căror mame plecau la fabrici, ateliere sau diferite
stabilimente de muncă. De la 9 la 12 se desfăşurau activităţile educative, care
constau în exerciţii de vorbire, intuiţie, poezii, cântece, desen, jocuri, probleme etc.
Între orele 12 şi 13 copiii luau masa, care consta dintr-un fel de mâncare de
zarzavat sau dintr-o supă substanţială şi pâinea necesară. De la 14 la 16 copiii
dormeau, iar între orele 16 şi 17 erau ocupaţi cu diferite lucrări manuale din
hârtioare, beţişoare, pietricele, boabe de porumb şi fasole, împletituri din rafie,
modelaj din pământ etc. La ora 17 se servea o gustare, după aceea copiii se jucau în
sălile de recreaţie sau în grădina şcolii până când veneau mamele. Mulţi dintre
copii erau spălaţi, pieptănaţi şi îmbrăcaţi cu hainele cusute de învăţătoarele lor40.
O iniţiativă deosebit de importantă şi apreciată a SONFR a fost cea a supelor
populare. „Pe lângă grădiniţele de copii: Floreasca, Văcăreşti, Pleşoianu şi Obor au
fost deschise supele populare din fondul D-lui Gr. Cantacuzino, unde fără
întrerupere de la 2 septembrie 1916 – 15 octombrie 1917 s-au servit familiilor celor
mobilizaţi, ce nu puteau merge la lucru, în special bolnavilor, mamelor cu copii de
sân şi bătrânilor, zilnic, câte 1.200 porţii de mâncare şi pâinea necesară, izgonindu-se,
prin această operă de binefacere, mizeria şi disperarea ce cuprinsese populaţia săracă
în groaznica iarnă a anului 1916–1917!”41 Din actele SONFR, aflăm şi că: „pe lângă
aceste şcoli au fost înfiinţate şi patru Supe Populare, care au funcţionat fără întrerupere de o zi, de la 20 august 1916 – 2 iulie 1917, hrănind în acest timp una mie –
1.000 – familii sărace. Numărul total de porţii servite în acest timp a atins cifra
colosală de 450.000 porţii.”42
Prin grădiniţele de copii, membrele SONFR au sprijinit şi încercările de
evadare ale soldaţilor români din lagărele de prizonieri din zona Bucureştiului.
Actele SONFR păstrate în arhive ne informează că: „Grădiniţele noastre de copii
au fost şi cuiburi de adăpost pentru bravii ofiţeri români, cari, fugiţi din lagărele de
prizonieri, căutau un adăpost sigur, până vor putea trece în Moldova. D-na Elena
N. Nicolaide, conducătoarea grădiniţei din cartierul Floreasca, ne-a dat dovezi de
un patriotism fără margini. Când duşmanul furios căuta pretutindeni pe cei trei
39
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ofiţeri evadaţi, când se instituise premii pentru prinderea lor, D-sa deschide poarta
Casei părinteşti a Societăţii Ortodoxe şi fără a se gândi o clipă că-şi primejduieşte
viaţa sa şi a familiei, primeşte a găzdui pe eroii români timp de patru zile!”43
Institutul de Fete (Anexa 6) al SONFR, care se deschisese în 1912 în localul
din strada Principatele Unite nr. 63, din 1916, după organizarea în această clădire a
Spitalului 113, a continuat să funcţioneze într-o casă închiriată, apoi în casele
colonelului Vlădescu din strada Nifon nr. 2, care le-a oferit gratuit. Aici, directoarea
institutului, Maria Brătăşanu, a reuşit să asigure desfăşurarea cursului secundar, în
timp ce cursul primar se efectua în localul „Cântăreţilor Mitropoliei” din str. 11 iunie,
în fundătura Mitropoliei, local care a fost cedat tot gratuit de către mitropolitul primat44.
Toate elevele au trecut examenul la stat în octombrie 1917, iar la 1 noiembrie 1917
a început un nou an şcolar cu 140 de eleve. Cu ocazia sărbătorilor Crăciunului elevele
institutului au dat o serbare frumoasă, interpretând Vicleimul şi Steaua.
Societatea Ortodoxă Naţionale a Femeilor Române a organizat împreună cu
corpul preoţesc „Ia şi citeşte” conferinţe moralizatoare-religioase la periferia
capitalei, în zilele de duminică, în toate grădiniţele de copii ale asociaţiei. La aceste
conferinţe a asistat un public numeros format din locuitorii Bucureştiului.
Pentru protecţia orfanilor de război, asociaţia a întemeiat filiala Ocrotirea
Orfanilor de Război, Secţiunea Societăţii Ortodoxe din Muntenia şi Oltenia, având
ca scop creşterea pe timp de 18 ani a orfanilor de război. SONFR a hotărât să
delege din Comitetul Central în comisia de conducere a noii societăţi pe: Esmeralda
Manu, arhimandritul Scriban, Zoe Râmniceanu, Ana Florescu, Alexandrina Gr.
Cantacuzino, Elena Perticani, Al. Crăsnanu din consiliul administrativ, Eliza P.
Greceanu, Aristia Pompei, Ana Manoil ca secretară şi avocatul Mitescu45.
Membrele SONFR au continuat să activeze şi în majoritatea filialelor
deschise în ţară, chiar şi în condiţiile de război şi ale ocupaţiei militare; diverse
iniţiative ale lor au rămas în istoria oraşelor Târgovişte, Roşiori de Vede, Târgu
Ocna, Prahova, Călăraşi, Slatina şi Craiova. Alexandrina Gr. Cantacuzino şi Eliza
Greceanu au mers şi la Slatina ca să viziteze lagărele de prizonieri şi au făcut acolo
un parastas pentru soldaţii români morţi de tifos exantematic, în număr de peste
80046. Grădiniţe de copii au funcţionat neîntrerupt şi la Ploieşti şi la Slatina, toate
cu cantină. Comitetul SONFR din Ploieşti a avut o activitate intensă de solidaritate
socială, ajutând perseverent populaţia nevoiaşă.
Documentele atestă implicarea religioasă a liderelor SONFR, care s-au evidenţiat
prin sprijinirea redobândirii moaştelor Sf. Dumitru. Aceste relicve au fost furate de
bulgari în noaptea de 16–17 septembrie 1918 din Biserica Mitropoliei, Comitetul
Central al SONFR avertizând imediat autorităţile47. Asociaţia a contribuit la accelerarea
43
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operaţiunilor de regăsire şi readucere a relicvelor în ţară şi la desfăşurarea ceremoniei religioase închinată moaştelor sfinte în catedrala mitropolitană din Bucureşti48.
III. CONCLUZII
SONFR a fost o asociaţie feministă care a reuşit să activeze pe plan cultural
şi social aproape patru decenii (1910–1948), inclusiv în anii Primului Război
Mondial, chiar în Bucureştiul ocupat de Puterile Centrale şi în multe oraşe din ţară,
prin intermediul unor femei curajoase, dinamice şi inovatoare, în primul rând
Alexandrina Gr. Cantacuzino, care a coordonat activităţile feministelor de la
Spitalul 113, de la lagărele de prizonieri şi din şcoli (eforturile şi realizările ei au
inspirat şi poezii – Anexa 7), Zoe Râmniceanu, Esmeralda Manu, Elena Odobescu,
Eliza Greceanu, Ana Florescu, Zoe Rosetti-Bălănescu, Elena Nicolaide şi altele.
Chiar şi în anii Primului Război Mondial, în Bucureştiul ocupat, membrele
SONFR au rămas în istorie printr-o serie de iniţiative remarcabile. Astfel, ele au
participat, în colaborare cu Crucea Roşie, Banca Naţională a României, autorităţile
politice şi religioase ale epocii, la organizarea şi funcţionarea unui mare şi modern
spital bucureştean: Spitalul 113, care a funcţionat chiar în localul Institutului de
Fete al societăţii. De asemenea, membrele SONFR s-au implicat în susţinerea
materială şi morală a prizonierilor români din lagărele organizate de autorităţile de
ocupaţie germane.
SONFR a reuşit să asigure continuitatea procesului educativ în grădiniţele şi
Institutul de Fete, chiar şi în anii 1916–1918, când şcolile de stat nu mai funcţionau.
Astfel, locuitorii capitalei au avut sprijin în îngrijirea şi educaţia copiilor, chiar şi în
condiţiile dificile ale războiului. Totodată, prin întemeierea societăţii Ocrotirea
Orfanilor de Război, membrele asociaţiei au căutat să asigure adăpost şi hrană pentru
copiii orfani.
Incursiunea în activitatea membrelor SONFR din anii 1916–1918 a adus la
lumină exemple de supravieţuire fizică, materială, dar şi morală, religioasă şi
culturală a copiilor, femeilor, soldaţilor răniţi şi prizonieri în Bucureştiul ocupat, un
model de viaţă creştină în contextul desfăşurării Primului Război Mondial.
THE ACTIVITY OF THE ROMANIAN WOMEN’S ORTHODOX
SOCIETY IN OCCUPIED BUCHAREST
Abstract

In occupied Bucharest, during 1916–1918, with the support of the National
Bank of Romania and the Red Cross of Romania, the National Orthodox Society of
the Romanian Women (Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române – SONFR)
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contributed to founding and ensuring the functionality of Hospital no. 113 located
in the building of the association’s Girls Institute. There, the injured soldiers were
provided with medical assistance, religious services and courses for adults.
Alexandrina Cantacuzino, Zoe Râmniceanu, Eliza Greceanu, Aristia Pompei and
other members of SONFR also helped Romanian prisoners held in Bucharest camps,
supporting sometimes their escape attempts.
The association ensured even in the war years the survival of its Girls
Institute, as well as of its schools in Bucharest and in other cities, where it
organized popular canteens for helping the poor people and those whose breadwinners
had been drafted in the army.
Keywords: feminist associations; schools; hospital; prisoner of war camps;
Bucharest; Romania; World War I
ANEXE

Anexa 1. Spitalul 113 din Bucureşti, str. Principatele Unite nr. 63 (sursa: ANR, SANIC, colecţia
Documente Fotografice, Album 37, poza 1).
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Anexa 2. Alexandrina Cantacuzino, diriginta, personalul şi soldaţi răniţi ai Spitalului 113 (sursa:
ANR, SANIC, colecţia Documente Fotografice, Album 37, poza 13).

Anexa 3. Asistente medicale la Spitalul 113 – în centru este Alexandrina Cantacuzino (sursa:
ANR, SANIC, colecţia Documente Fotografice, Album 37, poza 2).

Activitatea Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române

Anexa 4. Alexandrina Cantacuzino – soră
medicală (sursa: ANR, SANIC, fond Familial
Cantacuzino, dosar 284, poza 21).

Anexa 5. Zoe Rosetti-Bălănescu, asistentă
medicală la Spitalul 113 (sursa: ANR,
SANIC, colecţia Documente Fotografice,
Album 37, poza 18).
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Anexa 6. Institutul de Fete al SONFR din Bucureşti, str. Principatele Unite nr. 63 (sursa: ANR,
SANIC, colecţia Documente Fotografice, III, 70–3).

Anexa 7. Poezie închinată Alexandrinei Cantacuzino, diriginta Spitalului 113 (sursa: ANR,
SANIC, fond familial Cantacuzino, dosar 425, f. 1–2, manuscris).
Dedicată
d-nei Principese Alex. Gr. Cantacuzino,
Diriginta Spitalului nr. 113 al
Societăţii ortodoxe naţionale a femeilor române
I
Doamnă, astăzi se încheie pentru un timp determinat
O activitate în care, dragostea v-aţi arătat
Dragostea pentru poporul cel nenorocit rămas
Dragoste – aţi avut în suflet, nu c’atât de mulţi în glas.
II
Doamnă, Ţara noastră trece azi prin grele încercări
Date i-au fost ei de soartă; i s-a dat acestei ţări
Însă şi femei din cele ce trăiesc pentru popor
Pentru toţi nenorociţii ce trăiesc în jurul lor
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III
Voi în jurul vostru strâns-aţi orice suflet cu avânt
Şi-aţi lucrat fără încetare, răspândind pe acest pământ
Alinare’n suferinţa celor mulţi, celor răniţi
Aţi ştiut cu’ndemânare ale lor surori să fiţi
IV
Şi-aţi şters din al lor suflet chiar şi urma unui chin
Voi le-aţi dat tot ajutorul şi le-aţi dat cu chip senin
Şi le-aţi dat când multe piedici chiar şi vouă vi s-au pus
Câte aţi făcut o ştie numai Dumnezeu de sus.
V
Aţi făcut atât de multe şi atâta v-aţi luptat
Pentru cei ce’n suferinţe treceau viaţa neîncetat.
Şi n’aţi vrut să ştie stânga ce cu dreapta aţi dăruit
Să nu-i pară rău pe urmă, daţi cu stânga înzecit.
VI
Doamnă, aş vrea să am cuvinte ca să-ţi poată arăta
Cât de nobilă şi mare este fapta lor şi a ta
Dar vă place atât şi vouă graiul nostru românesc
Deci prin româneşti cuvinte astăzi vouă mulţumesc.
VII
Şi orfani lipsiţi de toate, care totul au primit
Dragoste neţărmurită, mulţumeşte orice rănit
Şi toţi prinşii ’n răsboiul pentru dreptul nostru sfânt
Mulţumeşte vouă, Doamnă, astăzi prin al meu cuvânt.
VIII
Mulţumesc societăţii, care voi o prezidaţi
Mulţumesc cu ei părinţii, mulţumesc copii şi fraţi
Vor păstră neastearsă’n minte felul cum i-a ajutat
Mulţumeşte azi prin mine, tot românu adevărat.
23 aprilie 1918

Ana Manoil
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PRIMUL RĂZBOI MONDIAL – PERCEPŢII
ŞI REINTERPRETĂRI
RELAŢII DIPLOMATICE ROMÂNO-ITALIENE
ÎN PERIOADA NEUTRALITĂŢII (1914–1915)
MIHAIL DOBRE*

I. ROMÂNIA ŞI ITALIA ÎN ECHILIBRUL DE PUTERE ÎN EUROPA
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
Intrarea societăţii internaţionale în cel de-al XX-lea secol şi apoi desfăşurarea
Primului Război Mondial au scos în evidenţă o notabilă sincronie între evoluţiile
politice şi datele specifice ale procesului decizional din politica externă a României
şi, respectiv, Italiei. Ambele state au făcut parte, înaintea Primului Război Mondial,
din sistemul de alianţe dominat de blocul celor două imperii de origine germană:
Italia era membru al Triplei Alianţe cu Germania şi Austro-Ungaria, iar România
făcea parte din aceeaşi configuraţie strategică, atât timp cât la tratatul său cu
Austro-Ungaria din 1883 s-au asociat şi ceilalţi doi membri ai Triplei Alianţe. Şi
totuşi, nici Italia şi nici România nu au pus în practică mecanismele de alianţă,
ambele invocând caracterul ofensiv al războiului dus de Austro-Ungaria pentru a
opta pentru o poziţie de neutralitate. Ulterior, după începerea războiului, ambele au
ieşit din neutralitate prin alăturarea la Antanta, adică sistemul politico-militar opus
Puterilor Centrale. La finalul războiului, cele două state au participat la Conferinţa
de Pace de pe poziţia învingătorilor în război şi au devenit membri fondatori ai
Societăţii Naţiunilor. Evoluţia sincronă avea să caracterizeze parcursul istoric al
României şi Italiei în tot restul secolului al XX-lea. Nu este mai puţin adevărat că
sincronia a avut, în mod firesc, limitele ei, acestea fiind generate de interesele
particulare ale conducerilor de la Bucureşti şi Roma, din raţiuni politice şi geopolitice specifice. Totuşi, cazul raportării celor două ţări la prima conflagraţie mondială
rămâne unul dintre cele mai interesante capitole de reconfigurare strategică aduse
de acea teribilă încleştare de forţe militare, dar şi politice şi diplomatice.
II. „OFERTELE” ADRESATE STATULUI NEUTRU ROMÂNIA
DE CĂTRE PARTICIPANŢII LA RĂZBOI
Pornind de la aceste consideraţii introductive, este de remarcat că primul moment
de formulare de opţiuni strategice pe linia urmăririi obiectivelor specific naţionale
*
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pentru ambele ţări l-a constituit criza din luna iulie 1914 şi escaladarea acesteia în
conflict deschis odată cu declaraţia de război a Austro-Ungariei la adresa Serbiei ca
urmare a instrumentalizării atentatului de la Sarajevo din 15/28 iunie 19141.
Declaraţia de război austro-ungară la adresa Serbiei a provocat intrarea în
acţiune a angajamentelor de alianţă, iar taberele care îşi desfăşurau forţele militare
erau, în esenţă, ţările care compuneau Tripla Alianţă şi, respectiv, Tripla Înţelegere.
Cu toate acestea, Tripla Alianţă a cunoscut defecţiuni importante. La 1 august 1914
(stil nou), Italia a făcut cunoscută decizia sa de a se declara neutră, iar în acest sens
ministrul Italiei la Bucureşti, Carlo Fasciotti, trimitea o scrisoare ministrului român
de Externe Emanoil Porumbaru, prin care anunţa că, întrucât „unele puteri
europene se află în stare de război, iar Italia este un stat al păcii, guvernul Regal şi
cetăţenii Regatului au obligaţia de a respecta neutralitatea conform legilor în
vigoare şi principiilor de drept internaţional”2. Anunţul diplomatului italian venea
după ce guvernul italian fusese foarte iritat de faptul că nu fusese anunţat decât cu
puţine zile înainte (la 24 iulie) de ultimatumul austro-ungar, ministrul de Externe,
marchizul di San Giuliano, acuzând absenţa acordului anterior cu aliaţii şi calificând
gestul austro-ungar drept un „act de agresiune”, care astfel permitea Italiei să nu
participe la război3. Este de notat că această lipsă de precauţie a Vienei în a-şi
informa aliaţii, conform obligaţiilor de alianţă pe care le avea, a fost speculată
inclusiv de conducerea de la Bucureşti în momentul în care a stabilit atitudinea
proprie faţă de conflictul austro-ungaro-sârb. În fapt, acest element a reprezentat un
punct important în argumentarea făcută de prim-ministrul Ionel Brătianu în cadrul
Consiliului de Coroană de la Sinaia din 21 iulie/3 august 1914 în susţinerea
rămânerii României în neutralitate4.
Mai important este însă faptul că, încă înainte de proclamarea neutralităţii,
România a devenit obiectul atenţiei ambelor tabere, care tocmai îşi puseseră în
practică planurile de mobilizare a efectivelor lor militare. Pe de o parte, aliaţii de
până atunci au încercat să convingă pe suveranul României, regele Carol I, de
necesitatea participării la război, pe baza acordurilor în vigoare la acea dată. Cu
toate acestea, rapoartele ministrului austro-ungar la Bucureşti Ottokar Czernin
evidenţiau că „România nu mai credea în viabilitatea sau cel puţin în puterea de
rezistenţă a monarhiei (austro-ungare) şi căuta un alt sprijin pentru a face faţă
oricăror eventualităţi”5. Starea de spirit specială a suveranului român a fost foarte
plastic descrisă de Czernin după audienţa din 28 iulie 1914 (stil nou), când Carol I
1
În acest text sunt folosite reperele cronologice specifice epocii şi înscrise în documentele
utilizate. Documentele române şi ruseşti au, de regulă, ambele stiluri, iar documentele italiene,
germane şi austro-ungare sunt datate potrivit stilului nou, conform calendarului gregorian.
2
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare: AMAE), Fond Primul Război Mondial,
71/1914 E1 Italia, vol. 8, f. 1, scrisoarea nr. 1715 din 4 august 1914.
3
P. Pieri, L’Italia nella prima guerra mondiale (1915–1918), Torino, 1968, p. 27–28.
4
Ion Bulei, Arcul aşteptării 1914–1915–1916, Bucureşti, 1981, p. 60.
5
Arhivele Naţionale ale României (în continuare: ANR), Fond Casa Regală, dosar nr. 45/1914,
telegrama nr. 67 din 8 iulie 1914, Czernin către Leopold von Berchtold, ministrul de Externe austro-ungar.
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i-ar fi spus că „dacă ar urma impulsul inimii sale, armata sa s-ar găsi alături de
Tripla Alianţă. Dar nu poate; de un an de zile s-au schimbat atât de multe încât el,
regele, nu este în stare să respecte tratatul.” De asemenea, Carol l-ar fi însărcinat să
comunice că „în cazul unui conflict cu Rusia va păstra stricta neutralitate şi că nicio
putere din lume nu-l va face să ia armele contra monarhiei”6. Cu toate acestea, în
aceeaşi zi (28 iulie), împăratul Franz Joseph îi telegrafia regelui Carol I pentru a
pune accentul pe „vechea prietenie şi relaţiile pline de încredere ce i-au legat
întotdeauna”7. La rândul său, kaizerul Wilhelm II îi scria regelui român la 30 iulie
1914 (stil nou), cu un mesaj foarte limpede: „sunt încredinţat că Tu, ca rege şi ca
Hohenzollern, vei rămâne credincios prietenilor tăi, îndeplinindu-ţi, fără întârziere,
legăturile tale de alianţă.”8 Carol I nu a dat curs acelor îndemnuri, a mizat pe o
decizie favorabilă Puterilor Centrale, pentru care a pledat în cadrul Consiliului de
Coroană din 21 iulie/3 august 1914, dar a putut constata că opţiunea sa era puternic
minoritară9. După ce li s-au comunicat hotărârile Consiliului de Coroană referitoare
la rămânerea României în neutralitate, Berlinul şi Viena au dat oficial semnale că
acestea „corespund cu relaţiile amicale şi vor privi şi de aici înainte România ca
aliatul lor”10. În realitate, însă, ministrul Czernin arăta că nu îşi făcea iluzii atunci
când îl informa pe şeful diplomaţiei de la Viena, Leopold von Berchtold, că „nu mai
este nimic de aşteptat din partea României” şi că „numai succesele noastre pe teatrele
de război vor decide dacă şi când România ni se va ralia”11.
Decizia Consiliului de Coroană avea semnificaţia ei particulară, care aducea
şi aici România într-o formă de argumentare care o apropia de Italia: din cauza
stării sale de nepregătire militară, România nu putea să îşi permită o confruntare
deschisă cu Puterile Centrale12. În plus, existau deja contacte cu puterile Antantei în
vederea satisfacerii obiectivelor naţionale, iar acestea se aflau pe aceleaşi coordonate
cu starea de spirit a populaţiei României pe care diplomaţii germani şi austroungari le înţeleseseră foarte bine.
6
Telegrama lui Czernin către Berchtold din 28 iulie 1914, în Documents diplomatiques
concernant les rapports entre l’Autriche-Hongrie et la Roumanie, 22 juillet 1914 – 27 août 1916,
Vienne, 1916, p. 2–3.
7
ANR, Fond Casa Regală, dosar nr. 43/1914, telegrama trimisă de Franz Josef lui Carol I în
28 iulie 1914.
8
Ibidem, telegrama trimisă de Wilhelm II lui Carol I în 30 iulie 1914.
9
De fapt, în afara lui Carol I, din cei 20 de participanţi la consiliu, numai liderul conservator
Petre P. Carp a susţinut intrarea în război alături de Germania şi Austro-Ungaria. Vezi I.G. Duca,
Memorii, vol. I, Bucureşti, 1992, p. 52–67; Al. Marghiloman, Note politice, vol. I, Bucureşti, 1993,
p. 160–163.
10
Telegrama lui Berchtold către Czernin din 4 august 1914, în Documents diplomatiques
concernant les rapports entre l’Autriche-Hongrie et la Roumanie, p. 4.
11
Telegrama lui Czernin către Berchtold din 6 august 1914, ibidem, p. 5–6. Czernin a precizat
că, potrivit regelui Carol, „atitudinea Italiei ar fi influenţat mult această decizie” privind rămânerea în
neutralitate.
12
În Italia, opţiunea pentru neutralitate a fost justificată şi de raportul de forţe militare cu
Puterile Centrale, armata italiană fiind încă afectată de urmările războiului italo-turc din 1911–1912,
în urma căruia Roma a anexat Tripolitania şi Cirenaica. Vezi P. Pieri, op. cit., p. 28–29.
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De fapt, marile puteri care compuneau Antanta nu au ezitat să întreprindă
imediat demersuri menite să atragă România în război de partea lor, iar în numele
Antantei prima s-a mişcat Rusia. Astfel, încă din 17/30 iulie 1914, şeful diplomaţiei
ruse Serghei Sazonov trimitea instrucţiuni ministrului său la Bucureşti, Stanislas
Poklevski-Koziel, într-o formă explicită: „Dacă găsiţi că este posibil să definiţi cu
mai multă precizie profiturile pe care România poate conta dacă ar lua parte la
războiul contra Austriei, atunci puteţi declara în mod definitiv lui Brătianu că
suntem gata de a avea în vedere alipirea Transilvaniei la România.”13 Apoi, imediat
după Consiliul de Coroană de la Sinaia, Sazonov a făcut un pas mai departe prin
decizia de a îi înmâna lui Constantin Diamandy, ministrul României la Petrograd,
proiectul unui tratat româno-rus, ale cărui prevederi vorbesc de la sine: Rusia
garanta României, la semnarea păcii, teritoriile din monarhia austro-ungară locuite
de români; România promitea o cooperare imediată contra Austro-Ungariei; România
se angaja să nu încheie pace cu Austro-Ungaria decât de acord şi simultan cu Rusia14.
Mai mult, Rusia a solicitat – şi a primit cu promptitudine – sprijinul Franţei şi Marii
Britanii pentru propunerea de concesii teritoriale pe care o înaintase României15.
Ionel Brătianu a reacţionat cu precauţie, spunând lui Poklevski-Koziel că nu poate
face mai mult decât ceea ce se decisese la Consiliul de Coroană; de aceea a luat act
de propunerile părţii ruse şi a evocat faptul că, în contextul conflictului european,
România „trebuie să-şi mărginească sforţările sale la păstrarea neutralităţii … şi la
menţinerea echilibrului balcanic”16. Faţă de reacţia pozitivă a ministrului rus PoklevskiKoziel, partea română a tatonat disponibilitatea conducerii ţariste de a oferi aceleaşi
concesii şi numai în schimbul unei neutralităţi binevoitoare, ceea ce a şi obţinut pe
canale diplomatice, iar ulterior le-a văzut reflectate formal într-un tratat încheiat la
18 septembrie/1 octombrie 191417. Acordul „Sazonov-Diamandy” s-a dovedit a fi
plin de semnificaţii pentru evoluţia ulterioară a raporturilor României cu Antanta,
având o greutate specială în determinarea opţiunilor ulterioare ale părţii române.
După acest prim „sezon” de presiuni diplomatice făcute asupra României
pentru intrarea în război, interesul ambelor părţi aflate în conflict s-a manifestat
13

Telegrama nr. 1556 din 17/30 iulie 1914, de la Sazonov pentru Poklevski-Koziel, în Documents
diplomatiques secrets russes, 1914–1917. D’après les Archives du Ministère des affaires étrangères à
Pétrograd, Paris, 1928, p. 170.
14
AMAE, Fond Primul Război Mondial, 71/1914 E2, partea a II-a, vol. 32, f. 67 şi 82–83, telegramele nr. 855 din 23 iulie/5 august 1914 şi, respectiv, 874 din 26 iulie/8 august 1914, de la Constantin
Diamandy pentru Ion I.C. Brătianu.
15
Telegrama nr. 1750 din 27 iulie/9 august 1914, de la Sazonov pentru ambasadorii la Paris şi
Londra, după cum şi telegrama de răspuns a lui Izvolsky, ambasadorul rus la Paris, nr. 265 din 29 iulie/
11 august 1914, în Documents diplomatiques secrets russes, 1914–1917, p. 171–172.
16
Constantin Kiriţescu, Preludiile diplomatice ale războiului de întregire, Bucureşti, 1940, p. 6.
17
Textul final al acordului în scrisoarea nr. 112 din 18 septembrie/1 octombrie 1914 adresată de
Sazonov lui Diamandy, ANR, Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar nr. 126/1920, f. 127–128
(scrisoare citită de ministrul de Externe Take Ionescu în şedinţa Senatului din 18 februarie 1921). De
asemenea, textul se regăseşte în telegrama nr. 3028 din 20 septembrie/3 octombrie 1914, de la Sazonov
pentru ministrul rus la Bucureşti, în Documents diplomatiques secrets russes, 1914–1917, p. 179–180.
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constant în toamna anului 1914 şi în prima jumătate a anului următor. Această
presiune a cunoscut forme şi intensităţi diferite, inclusiv determinate de evoluţia
ostilităţilor pe teatrele de război.
În cadrul Puterilor Centrale acţiunile de influenţare erau duse de Germania,
care pe de-o parte a continuat în a insista, în final fără succes, pentru modificarea
poziţiei regelui Carol I – împăratul Wilhelm II punând accentul pe originea germană
a acestuia („Sper că tu, ca un adevărat Hohenzollern, nu vei lăsa nefolosit ceasul de
faţă … şi vei şti să aduci poporul tău spre marea luptă plină de speranţă”18) –, iar pe
de alta a încercat, tot fără izbândă, să determine la Viena o schimbare de politică în
sensul acordării de autonomie pentru românii din Austro-Ungaria.
De fapt, bătrânul suveran, extrem de afectat de deciziile Consiliului de Coroană
de la Sinaia – moment care pare să fi jucat un rol important şi în provocarea decesului
acestuia, survenit la 28 septembrie/10 octombrie 191419 –, sau vechiul lider conservator
Petre Carp, care fusese singurul lui sprijin în cadrul Consiliului, nu erau singurii
filogermani din România20. Susţinători fervenţi ai curentului favorabil Puterilor
Centrale se aflau şi în corpul diplomatic românesc, fiind foarte cunoscut cazul
ministrului României la Berlin, Alexandru Beldiman, care insista la începutul anului
1915 pentru intrarea României în război de partea Germaniei21, iar în primele luni
ale anului următor nu ezita să se adreseze direct noului suveran, regele Ferdinand,
cu aceeaşi solicitare, pentru ca „România să nu decadă din poziţia de stimă pe care
o ocupa în Orient”22. În fapt acele personalităţi care nu împărtăşeau punctul de
vedere al guvernului, axat primordial pe rezolvarea problemei unităţii naţionale, nu
făceau altceva decât să aibă o viziune diferită cu privire la priorităţile României la
momentul respectiv, în sensul că acordau întâietate problemei securităţii naţionale
şi vedeau în Rusia principala ameninţare pentru existenţa statului român. Atitudinea
lor progermană îşi avea originea în neîncrederea cu care era privită Rusia în
societatea românească, mai ales după vexaţiunile produse de imperiul ţarilor la
finalul războiului purtat în comun contra Turciei în 1877–1878, când statul rus nu a
ezitat să solicite şi să obţină revendicări teritoriale pe seama fostului aliat23.
18

ANR, Fond Casa Regală, dosar nr. 60/1914, telegrama lui Wilhelm II către Carol I, din
9 septembrie 1914.
19
Starea de spirit demoralizată a lui Carol I a fost evidenţiată şi de arhiepiscopul catolic de
Bucureşti, Raymond Netzhammer, după vizita pe care i-a făcut-o suveranului la Sinaia la 14 septembrie
1914; I. Dumitriu Snagov, Le Saint-Siège et la Roumanie moderne 1866–1914, Roma, 1989, p. 946–950.
20
O viziune de ansamblu asupra opţiunilor elitelor politice, culturale şi intelectuale româneşti
la acea dată, la Lucian Boia, „Germanofilii”. Elita intelectuală românească în anii Primului Război
Mondial, Bucureşti, 2008.
21
ANR, Fond Casa Regală, dosar nr. 19/1915, raport Alex. Beldiman pentru Ion I.C. Brătianu,
din 6/19 februarie 1915.
22
Idem, Fond Casa Regală – Ferdinand, dosar nr. 29/1916, scrisoarea lui Alex. Beldiman către
regele Ferdinand, din 1/14 februarie 1916.
23
Florin Constantiniu, Vae victis: o reevaluare a poziţiei lui P.P. Carp şi C. Stere (1914–1916),
în „Revista istorică”, IV, 1993, nr. 9–10, p. 927–931.
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În ceea ce priveşte acţiunile Antantei, acestea au luat forma unor presiuni
exercitate în acelaşi timp şi de Rusia şi de Franţa şi de Anglia24, iar ele întâlneau un
mediu favorabil în atitudinea guvernului român. După acordul ruso-român din
septembrie 1914, care fixase parametrii naţionali, Rusia şi aliaţii săi din Antanta
chestionau autorităţile române asupra momentului în care România urma să intre în
război, iar aceste întrebări erau puse inclusiv la cel mai înalt nivel25. Mai mult,
partea rusă era interesată de cooperare în plan militar, ministrul Poklevski-Koziel
sugerând, în luna februarie 1915, ca România să trimită ofiţeri în Rusia „pentru a
studia planuri de cooperare militară”, propunere refuzată cu tact de Ionel Brătianu
pe motivul caracterului ei prematur26.
Separat de aceste probleme, poziţia Antantei se consolida şi prin acţiunile
Franţei de furnizare de armament părţii române, după cum şi prin împrumutul de
150 milioane de lei acordat României de către Banca Angliei la începutul anului
1915. De altfel, Rusia nu a ezitat să invoce tocmai aceste contribuţii ale Antantei
atunci când, la 1 mai 1915, prezenta părţii române concesiile teritoriale pentru
intrarea în război: „În orice caz, Franţa şi Anglia au dat deja probele sentimentelor
lor faţă de România – prima, facilitându-i armamentul, cea de-a doua acordându-i
un împrumut pe piaţa din Londra. Rusia, la rândul ei, a marcat intenţiile sale
amicale, semnând cu România acordul din 16 septembrie/1 octombrie 1914 care a
stabilit principiul pe baza căruia trebuie reglată anexarea de către părţile contractante
a teritoriilor austro-ungare.”27
Aceste acţiuni au cântărit greu în procesul de decizie politică al autorităţilor
române, iar în ceea ce priveşte împrumutul, încă din acea epocă s-a apreciat că el
avea o semnificaţie care depăşea cadrul strict financiar. Pentru I.G. Duca, „în
realitate din acest moment datează alianţa noastră cu puterile Triplei Înţelegeri. De
atunci înainte nu mai putea fi vorba de o adevărată neutralitate a României.”28
III. ACORDURILE SECRETE ROMÂNO-ITALIENE
DIN PERIOADA NEUTRALITĂŢII
În contextul „curtării” intense a României de către cele două tabere aflate în
război, ea a putut găsi în Italia un partener cu interese puternic similare. De fapt,
24
Este interesant că ambasadorii statelor din Antanta au supus pe omologii români unei
adevărate presiuni diplomatice, care era ritmată şi de evoluţiile de pe teatrele de operaţii. În mod
sugestiv, ambasadorul englez la Petrograd afirma că „România nu ar trebui să aştepte prea mult ca să
ajungă să merite ironia că «a venit în ajutorul învingătorilor».” ANR, Fond Casa Regală, dosar nr.
52/1914, f. 99, telegrama nr. 1396 din 3/16 noiembrie 1914, Diamandy pentru Porumbaru.
25
Ibidem, dosar nr. 13/1915, telegrama nr. 79 din 14 ianuarie 1915, C. Diamandy pentru
E. Porumbaru, privind audienţa cu ţarul Nicolae II desfăşurată la Tarskoe Selo. Ţarul ar fi întrebat
direct: „Continuă pregătirea voastră? Putem şti data aproximativă a intrării voastre în acţiune?”
26
Ibidem, dosar nr. 17/1915, telegrama nr. 177 din 27 ianuarie/9 februarie 1915, de la Ion I.C.
Brătianu pentru C. Diamandy.
27
Ibidem, dosar nr. 24/1915, Aide-mémoire de la MAE rus, Petrograd, 1/14 mai 1915.
28
I.G Duca, op. cit., vol. I, p. 175.
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Italia a fost aceea care, încă din 28 iulie 1914, a luat iniţiativa ca „în cazul în care
România intenţionează să rămână neutră, s-ar putea eventual încheia un acord italoromân de neutralitate şi acţiune de conciliere”29.
La început, raporturile au fost dominate de speranţă şi cooperare. Atât de
împărtăşită era această dorinţă de colaborare, încât ea cuprindea nu numai relaţia
firească între autorităţile centrale ale celor două ţări, cu implicarea misiunilor
diplomatice la Roma şi, respectiv, la Bucureşti, ci şi aspiraţia nutrită de misiunile
diplomatice din alte capitale. Aşa se explică de ce ambasadorul italian la Petrograd,
marchizul Andrea Carlotti, îi propunea lui Constantin Diamandy realizarea unei
cooperări directe, întrucât „era oportun ca Italia şi România să menţină un contact
permanent pentru stabilirea unei concordanţe de vederi”. Carlotti opina că dincolo
de „acordul dezirabil între Italia şi România în scopul obţinerii teritoriilor din
Monarhie [austro-ungară – n.n.] care le revin”, cooperarea trebuia să vizeze şi
„interesul comun de a împiedica reducerea Austro-Ungariei şi ruperea totală a
echilibrului prin slavism şi crearea ducatelor Boemiei şi Croaţiei”. În plus, Carlotti
se referea şi la „interesul de a îndigui slavismul balcanic prin contraponderea
Greciei, României şi Turciei”, cu preponderenţa părţii române. De aceea, Carlotti
i-a cerut lui Diamandy „să sondeze guvernul român dacă nu era avantajos ca aceste
discuţii să aibă loc, începând de acum, aici, între noi doi”30. Prudent, ministrul
român de Externe Emanoil Porumbaru saluta această dorinţă, dar îl avertiza pe
Diamandy că „puteţi fi în legătură, cu titlu personal, cu ambasadorul Italiei referitor
la situaţia politică a celor două ţări. … Cât despre a discuta mai mult de atât, nu
văd decât un singur inconvenient: acela de a avea aerul că treceţi peste capul
baronului Fasciotti, care are o misiune oficială din partea guvernului său şi care nu
mi-a făcut încă deschideri şi declaraţii în sensul acelora ale colegului dumneavoastră.”31 Totuşi, o relaţie specială cu ministrul italian la Bucureşti, baronul Carlo
Fasciotti, avea să fie stabilită, dar nu de către Porumbaru, ci chiar de către primministrul român, Ionel Brătianu. Mai mult decât atât, dând importanţă specială Italiei,
şeful guvernului român a privilegiat canalul de comunicare prin ministrul italian la
Bucureşti, chiar cu riscul „ţinerii în umbră” a ministrului român la Roma, Dimitrie
Ghica. De altfel, într-un moment de cumpănă în dialogul bilateral purtat prin
Fasciotti, Brătianu avea să îi spună diplomatului italian că el „se afla la rândul său
în nevoia de a-l pune la curent cu această situaţie pe Ghica, întrucât până acum îl
ţinuse neinformat de toate acestea”32.
29

I documenti diplomatici italiani, s. IV, 1908–1914, vol. XII, Roma, 1964, doc. 662 (telegrama
nr. 802 din 28 iulie 1914), p. 407.
30
AMAE, Fond Primul Război Mondial, 71/1914 E2, pt. a II-a, vol. 32 (Telegrame Petrograd
1914), f. 183, telegrama nr. 1161 din 24 septembrie/7 octombrie 1914, Diamandy pentru Porumbaru.
31
Ibidem, vol. 13 (Rapoarte Petrograd 1914), f. 224, telegrama nr. 28125 din 26 septembrie
1914, Porumbaru pentru Diamandy.
32
I documenti diplomatici italiani, s. V, 1914–1918, vol. III, Roma, 1985, doc. 444, telegrama
nr. 294/187 din 24 aprilie 1915, p. 351–352.
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Pe această bază şi în contextul opţiunii ambelor state pentru neutralitate,
strângerea raporturilor italo-române a creat condiţiile ca la 10/23 septembrie 1914
să fie semnat un prim acord bilateral legat explicit de condiţia comună a celor două
părţi, anume neutralitatea. Semnatarii erau prim-ministrul român, Ion I.C. Brătianu,
şi ministrul italian la Bucureşti, Carlo Fasciotti. Textul, scurt de altfel, al acestui
acord avea următorul conţinut:
„Guvernul român şi Guvernul italian, animate de dorinţa de a facilita, în
măsura în care circumstanţele o permit, restabilirea păcii generale şi de a asigura,
în acelaşi timp, în modul cel mai eficient, apărarea intereselor lor respective, au
convenit ceea ce urmează:
1. Cele două guverne se angajează reciproc să nu iasă din neutralitate fără un
aviz prealabil de opt zile.
2. Cele două guverne vor avea contacte permanente în scopul de a examina
situaţia, în măsura în care ea se va modifica, şi de a decide dacă ea implică
necesitatea unor acorduri mai precise cu privire la atitudinea pe care cele două state
trebuie să o adopte.
3. Cele două guverne, având în considerare raporturile lor tradiţionale şi
analogia situaţiei lor cu privire la războiul actual, se angajează să se concerteze în a
lua aceeaşi atitudine pentru apărarea intereselor lor respective în acţiunea lor,
pentru menţinerea neutralităţii, ca şi în eventualitatea unei medieri sau în cazul că
nu va fi posibil să se păstreze neutralitatea ca urmare a faptului că interesele lor
respective ar fi ameninţate sau lezate.
4. Cele două guverne se angajează să păstreze secretul absolut cu privire la
prezentul acord.”33
După cum se poate constata, acordul din 10/23 septembrie 1914 fixa statutul
celor două state şi definea o cale proprie a acestora de a-şi promova interesele în
contextul desfăşurării unui conflict care se transforma din european în mondial şi al
cărui final era departe de a putea fi intuit la momentul respectiv. Deşi a fost descris
în istoriografia română postbelică drept un acord pe care partea italiană l-a încălcat
de la început (întrucât nu ar fi informat cu privire la negocierile deja angajate cu
Antanta) şi l-a utilizat ca „să tragă foloase în mod unilateral din raporturile ce
stabilise cu România, câştigând astfel un anumit prestigiu în negocierile pe care le
purta pe atunci la Londra”34, în fapt el a prilejuit o cooperare diplomatică reală,
care a fost susţinută de contacte semnificative la nivelul clasei politice35 şi a fost
33

ANR, Fond Casa Regală, dosar nr. 61/1914, f. 1, Accord signé par Son Excelence Monsieur
Ion I.C. Brătianu et le baron (Carlo) Fasciotti, le 10/23 Sept. 1914; I documenti diplomatici italiani,
s. V, 1914–1918, vol. I, Roma, 1954, doc. 773, p. 455–456.
34
E. Campus, Din politica externă a României 1913–1947, Bucureşti, 1980, p. 53.
35
În acest sens merită semnalate atât prezenţa deputatului liberal George Diamandy la Roma,
în a doua jumătate a lunii decembrie 1914, în cursul voiajului său către Paris (Diamandy a fost primit
de subsecretarul de stat la MAE italian, Primo de Scalea, şi a avut întrevederi cu ambasadorii Rusiei
şi Angliei şi cu un consilier al Ambasadei Franţei), cât şi sejurul în capitala Italiei la sfârşitul acelui an
al altui lider liberal, dr. Constantin Istrati. Vezi în acest sens scrisoarea-raport nr. 1298 din 12/25 decembrie
1914 a ministrului României la Roma, Dimitrie Ghica, în AMAE, Fond Primul Război Mondial,
71/1914 E2 partea a II-a, vol. 19 (Italia), f. 324–326.
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însoţită şi de o implicare largă a opiniei publice din cele două ţări pentru crearea
unei simpatii reciproce fără precedent în relaţiile dintre cele două societăţi36.
Pornind de la acest acord, şeful guvernului de la Bucureşti, Ionel Brătianu, a
încercat să facă din relaţia cu Italia un mecanism care să consolideze poziţia
României în pertractările cu Antanta. Modul în care se raporta partea italiană la
partenerul român avea să îl încurajeze în continuare pe Brătianu, fie şi numai pentru
faptul că ministrul român la Roma, Dimitrie Ghica, îşi începea în modul următor
raportul privind întâlnirea de la începutul lunii noiembrie 1914 cu ministrul de
Externe al Italiei Sidney Sonnino: „Domnul Sonnino mi-a reînnoit aprecierile deja
exprimate de Preşedintele Consiliului privind identitatea de situaţie dintre România
şi Italia şi posibilitatea unui punct de contact şi a unui punct de sprijin.”37 Pe această
bază, prim-ministrul român a dezvoltat în următoarele luni o relaţie specială cu
ministrul Italiei la Bucureşti, Carlo Fasciotti38. La finalul lunii decembrie 1914,
Brătianu îl întreba pe Fasciotti dacă guvernul italian consideră că ar fi oportun să se
meargă mai departe printr-un nou pas în înţelegerea deja realizată, în scopul de „a
preciza mai bine acţiunea comună a celor două state”39. Reacţia guvernului italian,
transmisă rapid la 17/30 decembrie 1914 de ministrul său la Bucureşti, evidenţia că
acordul încheiat era complet, atât timp cât cuprindea la articolul 3 „cele trei atitudini
posibile: neutralitate, mediere, acţiune”, iar elemente noi nu interveniseră, astfel
încât „neutralitatea” era justificată. Partea italiană aprecia totodată că pentru o intrare
în „acţiune” era necesar ca ambele state să fi fost pregătite pe plan militar, iar cele
două state urmau să atingă această stare de pregătire la 1 martie 1915.
În această situaţie, Brătianu a revenit cu întrebarea dacă nu era util să se
discute faptul că „războiul mondial a pus problema dezmembrării parţiale a Austriei”
şi că „acest proces nu se putea finaliza fără participarea lor”, conform intereselor pe
care ele le aveau în acest caz40. Răspunsul părţii italiene – „Guvernul italian nu
crede momentul venit şi ar considera această înţelegere ca prematură”41 – l-a
36

Ministrul român Ghica a informat pe larg despre diversele dovezi de exprimare a solidarităţii
româno-italiene, de la comemorarea oficială a personalităţii regelui Carol I, discursurile ţinute în
Parlamentul Italiei (în oglindă cu acelea pronunţate în Parlamentul României) şi până la constituirea unei
„Ligi Italo-Române”. Vezi scrisorile nr. 1300 din 11/24 decembrie 1914 şi nr. 1345 din 24 decembrie
1914/6 ianuarie 1915, ibidem, f. 321–323 şi 345–347.
37
ANR, Fond Casa Regală, dosar nr. 52/1914, f. 104, telegramă semnată de D. Ghica, nr. 1145
din 4/17 noiembrie 1914.
38
Fasciotti era cunoscut ca un diplomat energic, iar la Bucureşti a venit în 1911 din poziţia de
şef de cabinet al ministrului de Externe. El ar fi fost avut în vedere pentru poziţia de ministru de
Externe după decesul neaşteptat al marchizului di San Giuliano, la 16 octombrie 1914, dar conducerea
guvernului italian a preferat să-l menţină la Bucureşti datorită interesului pe care îl manifesta pentru
cooperarea cu partea română. Vezi Francesco Guida, Il compimento dello Stato nazionale romeno e
l’Italia: opinione pubblica e iniziative politico-diplomatiche, în „Rassegna storica del Risorgimento”,
LXX, 1983, nr. 4, p. 425, nota 3; Anthony di Iorio, Italy and Rumania in 1914: The Italian Assessment
of the Romanian Situation. 1907 to 1914, în „Rumanian Studies,” IV, 1976–1979, p. 129.
39
ANR, Fond Casa Regală, dosar nr. 61/1914, f. 2.
40
Ibidem, f. 2, convorbirea din 17/30 decembrie 1914.
41
Ibidem, convorbirea din 27 decembrie 1914/9 ianuarie 1915.
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nemulţumit însă pe prim-ministrul român „pentru că timpul curge şi ambele ţări ar
putea fi surprinse de evenimente care să le impună atitudini altfel decât le-ar
determina un plan din vreme conceput”. El adăuga că „situaţiunea războiului este
destul de înaintată azi pentru ca să putem examina împreună dacă el se poate sfârşi
fără amputări ale Austro-Ungariei şi ce datorii ne-ar impune asemenea perspective”42.
Ulterior, la 30 decembrie 1914/12 ianuarie 1915 Brătianu mergea până la a avertiza
asupra „greşelii pe care ar comite-o Italia dacă în loc de a concepe o solidaritate
sinceră şi intimă de interese şi acţiune a celor două ţări ea ar vrea pur şi simplu să
se folosească de România ca de un instrument care i-ar permite să-şi menajeze
propriile eforturi”43. În scurt timp, însă, Fasciotti comunica răspunsul ministrului de
Externe Sonnino la preocupările demnitarului român, în care se arăta că „refuzul
guvernului italian de a preciza de acum înţelegerile dintre cele două guverne nu
trebuie considerat nici ca un act de neîncredere faţă de România, nici ca un refuz de
a le face de îndată ce momentul ar fi venit”44.
Un test al solidităţii relaţiilor dintre cele două guverne a fost declanşat la
10/23 ianuarie 1915 de solicitarea lui Ionel Brătianu ca, în contextul masării de
trupe austro-ungare spre frontiera cu România, Italia să ofere sprijin militar
României pe baza tratatului de alianţă care asociase România la Tripla Alianţă,
tratat la care Italia aderase în 1888, care fusese reînnoit în 1913 şi care nu fusese
denunţat. Într-o primă fază, Italia a răspuns strict tehnic, la 14/27 ianuarie, în sensul
că „tratatul de alianţă nu poate să acţioneze împotriva aliaţilor care îl semnaseră”,
pentru ca mai apoi, faţă de nemulţumirea manifestată de Brătianu, Fasciotti să îl
informeze pe premierul român, la 16/29 ianuarie 1915, că ducele de Avarna,
ambasadorul italian la Viena, fusese împuternicit să transmită guvernului cezarocrăiesc că „ştirile despre concentrarea de trupe austro-ungare la frontiera română şi
despre o posibilă agresiune contra României au provocat o puternică agitaţie în
opinia publică italiană şi nu pot să nu preocupe Guvernul regal, care este legat de
soarta Regatului României şi prin comunitatea de interese generale şi prin efectele
dispoziţiilor tratatului din luna februarie 1913 …”45.
Mai mult chiar, în ziua următoare, ministrul italian aducea lui Ionel Brătianu
informaţia că guvernul italian „era dispus să-şi asume ex novo un angajament
reciproc formal”, Fasciotti fiind împuternicit să precizeze că „Guvernul regal a
oferit acest act ca probă a sincerităţii intenţiei sale de a strânge tot mai mult
legăturile dintre cele două state”46. Textul noului acord avea să fie transmis de
partea italiană la 3 februarie 1915 (stil nou), fiind acceptat de şeful guvernului
român şi semnat apoi, de Brătianu şi Fasciotti, la 24 ianuarie/6 februarie 1915.
Textul acestui nou acord avea următorul conţinut:
42

Ibidem, f. 3.
Ibidem, convorbirea din 30 decembrie 1914/12 ianuarie 1915.
44
Ibidem, convorbirea din 3/16 ianuarie 1915.
45
Ibidem, f. 4–5, convorbirea din 16/29 ianuarie 1915.
46
I documenti diplomatici italiani, s. V, vol. I, doc. 731 din 29 ianuarie 1915, p. 607–608.
43
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„Guvernul român şi Guvernul italian, animate de acelaşi spirit care le-a făcut să
se gândească la acordul din 10/23 septembrie 1914, convin asupra a ceea ce urmează:
1. România şi Italia, în cazul unei agresiuni din partea Austro-Ungariei împotriva
uneia dintre ele fără nicio provocare din partea acesteia din urmă, se angajează să
acţioneze în mod solidar pentru apărarea lor comună.
2. În această eventualitate şi de îndată ce pericolul unei agresiuni se va fi
manifestat, Puterea care va fi făcut obiectul acesteia va trebui să prevină cealaltă
Putere contractantă, în scopul de a putea lua de comun acord măsurile necesare.
3. Nimic nu se schimbă la acordul din 10/23 septembrie 1914.
4. Durata prezentului acord este de patru luni începând de la data semnării.
5. Cele două guverne se angajează să păstreze secretul absolut cu privire la
prezentul acord.47”
Acordul încheiat la 24 ianuarie/6 februarie 1915 marca un salt calitativ
semnificativ faţă de acordul, să-i spunem, „cadru” din septembrie anul precedent,
prin faptul că identifica de unde putea să vină ameninţarea de securitate pentru
ambele state, ceea ce pe cale de consecinţă putea da indicii clare cu privire la alianţa
căreia urmau să se alăture în momentul deciziei de intrare în război48. Ambele state
semnalau, totodată, că neutralitatea era numai o politică temporară, în aşteptarea
deciziei de afiliere politico-strategică pentru atingerea obiectivelor naţionale respective.
În ceea ce priveşte atitudinea de ansamblu a României, este demn de semnalat
că, dincolo de măsurile guvernului care se înscriau pe linia deciziilor adoptate la
Consiliul de Coroană de la Sinaia, Casa Regală a acţionat în aceeaşi direcţie după
ce la tron a ajuns noul suveran, Ferdinand. La începutul anului 1915, Ferdinand îi
scria regelui Victor Emanuel al III-lea, mărturisindu-i satisfacţia faţă de încheierea
acordului secret referitor la „cazul în care unul din popoarele noastre ar face
obiectul unei agresiuni neprovocate” şi faţă de relaţiile care se consolidau între cele
două state49.
IV. INTRAREA ITALIEI ÎN RĂZBOI ŞI LIMITELE
SINCRONIEI ROMÂNO-ITALIENE
În primăvara anului 1915, negocierile pentru ieşirea din neutralitate au fost
accelerate atât de către Italia, cât şi de România, ambele state fiind interesate să
47

ANR, Fond Casa Regală, dosar nr. 61/1914, f. 9, Accord signé par Son Excelence Ion I.C.
Brătianu et le baron (Carlo) Fasciotti, le 24 Janvier / 6 Février 1915; I documenti diplomatici
italiani, s. V, 1914–1918, vol. II, Roma, 1984, doc. 758, p. 629–630.
48
In istoriografia română se apreciază că încheierea acordurilor cu Italia avea semnificaţia
desprinderii României de alianţa cu Puterile Centrale. Anastasie Iordache, Reorientarea politică a
României şi neutralitatea armată 1914–1916, Bucureşti, 1998, p. 126.
49
Regele Ferdinand arăta că „pentru mine şi guvernul meu este o mare satisfacţie de a ne şti
susţinuţi şi conştiinţa de a nu ne simţi izolaţi ne va permite să ne continuăm cu calm pregătirile şi ne
va da fermitatea şi forţa morală necesară pentru a nu proceda decât cu o reflecţie înţeleaptă şi a ne
opune cu energie oricărei bătăi de cap”. ANR, Fond Casa Regală – Ferdinand, dosar V 754,
1914/1915, scrisoarea regelui Ferdinand pentru regele Victor Emanuel (nedatată).
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obţină cele mai bune condiţii din partea Antantei în schimbul participării la efortul
de război. Totuşi şeful guvernului român avea să constate că partea italiană nu a
informat autorităţile de la Bucureşti cu privire la stadiul negocierilor de la Londra
privind asocierea Italiei la Antantă. Având însă semnale de la alte puteri ale
Antantei cu privire la utilitatea coordonării intrării în război a României şi Italiei50
şi fiind informat de ministrul Fasciotti că negocierile Romei cu Antanta avansau
fără a fi ajuns la final, Brătianu a cerut diplomatului italian la 4/17 aprilie 1915 ca
ţara sa „să nu procedeze la un angajament definitiv înainte de a fi fost elucidată
problema viitoarelor frontiere ale României şi de a fi examinat împreună dacă cele
două ţări nu ar fi trebuit să facă un angajament comun care să reliefeze solidaritatea
intereselor lor”51. După această propunere, partea italiană nu a mai revenit cu nicio
informaţie timp de o săptămână, după care a anunţat că negocierile cu Antanta erau
pe cale de a fi finalizate, că „a comunicat Triplei Înţelegeri interesul pe care îl
acordă unei colaborări române” şi că reflectează la intrarea în acţiune militară în
jurul datei de 20 mai 191552. Vizibil iritat de acţiunea separată a guvernului de la
Roma, Brătianu s-a limitat la a constata că „Italia înţelegea să se angajeze fără a da
României timpul de a elucida şi problema frontierelor sale, care fusese amânată
tocmai pentru a putea demonstra Triplei Antante importanţa pe care o avea un
acord cu Italia”. El a adăugat că „nu se va angaja înainte de a fi obţinut frontierele
de pe Tisa şi de pe Prut şi că nu va fixa data operaţiilor militare înainte de a-şi fi
asigurat muniţiile necesare”53.
După ce tratatul de la Londra privind intrarea Italiei în război de partea
Antantei a fost semnat la 13/26 aprilie 191554, prim-ministrul român avea să reitereze
nemulţumirea pentru faptul că Italia decisese să meargă singură în relaţia cu
Antanta pe motiv că „acordul izolat al Italiei era nu numai neamical faţă de
România, dar constituia şi o greşeală din punct de vedere italian, căci i-a diminuat
importanţa acţiunii sale”. În plus, pentru starea de nemulţumire care îl caracteriza
la acea dată pe Ionel Brătianu este sugestivă chiar şi admonestarea explicită a
comportamentului ministrului italian la Bucureşti, liderul politic român exprimând
„regretul de a fi condus numai prin el [Fasciotti – n.n.] negocierile cu Roma, căci fără
aceasta astăzi ar fi figurat în telegramele pentru Roma ceea ce el i-a comunicat”55.
50

De exemplu, la Londra, ministrul de Externe Grey considera că o intrare simultană în război
a României şi a Italiei era foarte importantă, vezi telegrama de la Legaţia de la Londra, nr. 270 din
17/30 martie 1915, în Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, Fondul Saint-Georges, arhiva N. Filodor,
dosar 3386 (CCCXCVI/8), rezumat olograf.
51
ANR, Fond Casa Regală, dosar nr. 61/1914, f. 6, convorbirea din 4/17 aprilie 1915.
52
Ibidem, f. 6–7, convorbirea din 11/24 aprilie 1915.
53
Ibidem, f. 7.
54
I documenti diplomatici italiani, s. V, vol. III, doc. 470 din 26 aprilie 1915, p. 369–375.
55
ANR, Fond Casa Regală, dosar nr. 61/1914, convorbirea din 2/15 mai 1915. Este interesant
că ambasadorul italian la Paris, Tommaso Tittoni, ar fi împărtăşit punctul de vedere că neînţelegerile
cu România s-ar fi datorat şi lui Fasciotti, care ar fi făcut „o politică personală”, vezi telegrama nr.
1902 din 21 aprilie/4 mai 1915, rezumată în Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, Fondul SaintGeorges, arhiva N. Filodor, dosar 3382 (CCCXCVI/4), f. 8 (copie olografă).
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Este însă aici de semnalat un alt fapt demn de interes: apropierea românoitaliană nu a fost privită cu ochi buni de Imperiul Ţarist, mai ales în condiţiile în
care unii oficiali ruşi bănuiau existenţa unei politici ambivalente a Romei în raport
cu participanţii la războiul mondial, iar Rusia conducea, în numele Antantei,
negocierile cu România. Faţă de această situaţie, prim-ministrul Ionel Brătianu îl
asigura, la 27 ianuarie/9 februarie 1915, pe ministrul rus la Bucureşti, PoklevskiKoziel, că „relaţiile noastre amicale cu Italia, departe de a-l nelinişti pe Sazonov, ar
trebui să-i apară acestuia astfel precum ele sunt fondate pe aspiraţii naţionale identice
în detrimentul Austro-Ungariei. Este fals că Italia s-ar fi înţeles cu Germania, iar
pregătirile sale au acelaşi ritm ca ale noastre; în aceste condiţii, în loc să ne
suspecteze, diplomaţia Triplei Antante ar face mai bine să nu neglijeze Italia, foarte
dispusă a nu rămâne neutră până la sfârşit. Rolul Italiei este astăzi cu atât mai
considerabil cu cât intrarea sa în joc nu lasă nici o îndoială, chiar şi celor mai
avizaţi, asupra rezultatului final.”56 Partea rusă introducea, însă, o notă aparte
atunci când îşi exprima „regretul că România şi-a îndreptat privirile către Roma
făcând într-o anumită măsură să depindă intrarea sa în acţiune de atitudinea
Italiei”57, ceea ce lăsa să se înţeleagă că România avea de pierdut de pe urma acelei
cooperări. În acelaşi timp, este însă demn de relevat că atunci când partea română
încerca să obţină de la Roma motivele pentru care guvernul italian nu o informase
cu privire la negocierile pentru intrarea în război, iar guvernanţii italieni se menţineau
într-o atitudine reţinută în această problemă58, ambasadorul italian la Paris, Tomasso
Tittoni, îi dezvăluia omologului său român, Al. Lahovary, că „ruşii s-au opus la
informarea României cu privire la negocierile Italiei cu Tripla Înţelegere”59.
În fapt, poziţionarea comună româno-italiană avea şi limite determinate de
elementele specifice fiecărei părţi în relaţia cu puterile reprezentând cele două tabere
aflate în conflict şi, respectiv, de caracteristicile statutului lor geopolitic. Astfel:
a) Ofertele făcute de Puterile Centrale celor două state au fost radical diferite:
în timp ce Italiei i s-a oferit practic esenţialul în ceea ce priveşte revendicările teritoriale, prin atingerea obiectivului de a avea frontiera pe Alpi (Tirolul şi zona de nordest până la Trieste)60, României nu i s-a putut acorda practic nimic din cauza opoziţiei
ferme a conducerii Austro-Ungariei, aceasta chiar şi în pofida insistenţei Germaniei.
56
ANR, Fond Casa Regală (oficiale), dosar nr. 17/1915, telegrama nr. 177 din 27 ianuarie/
9 februarie 1915, trimisă de Ion I.C. Brătianu lui C. Diamandy.
57
Ibidem, dosar nr. 22/1915, telegrama nr. 365 din 13/26 februarie 1915, trimisă de C. Diamandy
lui E. Porumbaru.
58
După primirea în audienţă la regele Italiei în 18 mai 1915, colonelul Rudeanu, negociatorul
militar al guvernului român, remarca faptul că nici regele, dar nici guvernul italian „nu au furnizat o
explicaţie clară” pentru atitudinea Romei în această problemă; AMAE, Fond Roma, vol. 40,
telegrama nr. 748 din 12/25 mai 1915, Ghica pentru Brătianu (copie olografă). Potrivit lui F. Guida
(op. cit., p. 426–427), Sonnino dorea să îşi menţină autonomia de acţiune, iar cererile teritoriale ale
României erau dificil de acomodat cu acelea ale Italiei.
59
Biblioteca Naţională, Colecţii speciale, Fondul Saint-Georges, arhiva N. Filodor, dosar 3382
(CCCXCVI/4), f. 15 (rezumat olograf).
60
I documenti diplomatici italiani, s. V, vol. III, doc. nr. 646 (p. 512–513) şi 653 (p. 518–519).
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b) Ofertele făcute de Antantă au fost conform solicitărilor formulate de Italia
şi România, dar diferenţa a apărut din faptul că în relaţie cu Italia negocierea a fost
purtată de Marea Britanie, în timp ce în relaţie cu România purtătorul de cuvânt al
Antantei a fost Rusia. Este însă de notat că aceste oferte au creat disensiuni în
cadrul Antantei, pe motivul că ele aveau să se transforme într-un impediment
pentru Aliaţi la finalul războiului mondial61.
Diferenţierea dintre România şi Italia vizează şi însăşi ieşirea celor două state
din neutralitate. Ea s-a realizat după negocieri care au avut cursuri diferite pentru
cele două state şi s-a produs la momente diferite in istoria Primului Război Mondial.
V. ÎN LOC DE CONCLUZII
Relaţia diplomatică româno-italiană din perioada neutralităţii, până la semnarea
tratatului de la Londra privind intrarea Italiei în război, a fost caracterizată de multe
elemente comune în poziţionarea internaţională a celor două state. Acest fapt le-a şi
determinat să ajungă la încheierea unor acorduri menite, la momentul respectiv, să
creeze baza unor dezvoltări ulterioare în cursul războiului.
În acelaşi timp, intrarea separată a Italiei în război s-a dovedit plină de consecinţe
pentru acţiunea viitoare a statului român. Tipul de acord încheiat de Italia cu Antanta
avea să fixeze modelul spre care putea aspira partea română, iar aşa cum se spera în
cercurile diplomatice ale Antantei, tratatul de la Londra a deschis calea negocierilor
cu România62. Statul român a intrat în război numai în vara anului 1916, dar
termenii tratatului său cu Antanta au fost predeterminaţi de prevederile tratatului de
la Londra şi fixaţi în datele lor esenţiale încă din luna iulie 1915 după acceptarea
lor de către Rusia cu susţinerea celorlalţi aliaţi din Antanta63. În esenţă – şi în
pofida reacţiei generale de nemulţumire existente la Bucureşti după ce Roma decisese
să intre singură în război64 –, acţiunea Italiei a inspirat modul în care partea română
şi-a promovat interesele şi şi-a motivat deciziile privind asocierea la Antanta65.
61
În special, acceptarea solicitărilor teritoriale italiene şi române, din raţiuni strategice legate
de purtarea războiului, nu întrunea acordul tuturor factorilor decidenţi în Marea Britanie, iar în acest
sens subsecretarul permanent de la Foreign Office, Arthur Nicolson, afirma chiar, la 24 aprilie 1915,
că „nu putem să ştergem Austria şi Ungaria de pe hartă şi să le transformăm în largi Elveţii fără acces
la mare. Promisiunile făcute acum în grabă pentru un obiectiv imediat vor fi foarte jenante de
îndeplinit când termenii păcii vor fi discutaţi.” Apud Kenneth J. Calder, Britain and the Origins of the
New Europe 1914–1918, London, New York, 1976, p. 39.
62
La 22 martie 1915, potrivit ministrului britanic de Externe, Edward Grey, „cooperarea
italiană o va decide pe aceea a României şi, probabil, a altor state neutre. Acesta va fi punctul de
cotitură al războiului şi va grăbi foarte mult o încheiere de succes.” Kenneth J. Calder, op. cit., p. 34.
63
Telegrama nr. 3756 din 21 iulie/2 august 1915, Sazonov pentru ambasadorul la Bucureşti, în
Documents diplomatiques secrets russes, 1914–1917, p. 199; mesaj confirmat de legaţia italiană de la
Bucureşti (I documenti diplomatici italiani, s. V, 1914–1918, vol. IV, Roma, 1973, doc. 522, telegrama
nr. 984/342 din 3 august 1915, p. 319–320). Vezi si Kenneth J. Calder, op. cit., p. 39–40.
64
O probă în acest sens sunt cuvintele grele utilizate de Duca la adresa comportamentului
Italiei („o putere pe care nu se poate conta”); I.G. Duca, op. cit., vol. I, p. 177–179.
65
Însăşi declaraţia de război a României adresată Austro-Ungariei la 14/27 august 1916 făcea
o referire explicită la Italia: „Atunci când războiul actual a izbucnit, România, aşa cum făcuse Italia, a
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ROMANIAN-ITALIAN DIPLOMATIC RELATIONS DURING
THE NEUTRALITY PERIOD (1914–1915)
Abstract

The Romanian-Italian diplomatic relationships during the period of neutrality
until the signing of the Treaty of London on Italy’s entry into war were
characterized by many common elements of international political strategies. This
led the two states to reach agreements that were meant to create the basis for
further developments during the war. However, this common position also had limits
determined by the elements specific to each party. A further distinction between
Romania and Italy comes from the way the two states ended their neutrality, after
negotiations that had distinct courses and at different times in the history of World
War I.
However, Italy’s entry into war proved to be full of consequences for the
future stance of the Romanian state. The agreement signed by Italy with the Entente
set a model to which the Romanian side could aspire and opened the way for
negotiations with Romania. Despite the general reaction of dissatisfaction in Bucharest
after the authorities in Rome had decided to enter the war alone, Italy’s action
inspired the way the Romanian side promoted its interests and motivated its
decisions on joining the Entente.
Keywords: neutrality; negotiations; treaty; World War I; Romania; Italy;
Central Powers; Entente

declinat să se asocieze la declaraţia de război a Austro-Ungariei, despre care nu fusese prevenită de
Cabinetul de la Viena. În primăvara anului 1915 Italia a declarat război Austro-Ungariei: Tripla
Alianţă nu mai exista. Raţiunile care determinaseră alăturarea României la acest sistem politic au
dispărut în acelaşi timp”, în ANR, Fond Casa Regală, dosar nr. 19/1916, Declaraţia de război
împotriva Austro-Ungariei, 14/27 august 1916.

ASPECTE MEMORIALISTICE ÎN FOLCLORUL NĂSĂUDEAN
DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
IULIU-MARIUS MORARIU*

Comemorarea unui secol de la debutul primei conflagraţii mondiale a generat,
începând cu anul 2014, o serie de manifestări şi publicaţii care evidenţiază diferite
aspecte ale acestui complex subiect. S-au ţinut conferinţe, s-au editat volume şi
documente, creându-se astfel un adevărat curent dedicat evenimentului.
În cadrul acestui aşa-zis „curent” comemorativ se înscrie şi lucrarea de faţă.
Ea îşi propune valorificarea aspectelor memorialistice din paginile folclorului
năsăudean creat în Primul Război Mondial sau în perioada imediat următoare şi
dedicat lui. În cadrul ei, vom utiliza deopotrivă material edit şi inedit consacrat
subiectului. Documentele din cea din urmă categorie le-am regăsit în cadrul
Serviciului Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor Naţionale1, iar materialele din
cea dintâi dintre ele le-am extras din paginile unor monografii mai vechi sau mai
noi dedicate unor localităţi ale zonei, din culegerile de folclor publicate de către
diferiţi autori, unde am întâlnit şi creaţii folclorice făcând referire la subiectului
investigat2, precum şi din periodice mai vechi sau mai noi, ale zonei.
Din amplul material folcloric descoperit, care reuneşte cântece, doine, bocete,
scrisori în versuri de pe front3, catrene sau alte creaţii similare, am selectat doar
acele lucrări care conţineau aspecte memorialistice. Am considerat potrivită investigarea lor întrucât aceste lucrări, singurele necenzurate alături de jurnalele de front
pe care unii dintre soldaţi le-au scris4, oferă o imagine complexă asupra războiului
şi a caracteristicilor lui, asupra modului în care era el perceput de către soldaţi,
reliefând în acelaşi timp informaţii interesante cu privire la practicile religioase ale
*

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Istorie şi
Filosofie, Cluj-Napoca; iuliumariusmorariu@gmail.com.
1

Cu precădere în Fondul Anton Coşbuc.
Vezi, de exemplu: Liviu Păiuş, Lacrimi şi durere. Folclor din război, Bistriţa, 2003; idem,
Sus la munţi ca negura. Folclor din ţinutul Năsăudului, Cluj-Napoca, 2005; idem, Someş, apă
mergătoare, Bistriţa, 2003; idem, Folclorul ţării Năsăudului, Cluj-Napoca, 2008; Valeria Peter
Predescu, „Cântarea de pe urmă”. Versuri şi cântări morţeşti din ritualul de înmormântare din
judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, 2005; eadem, Cântări năsăudene culese şi alese de Valeria Peter
Predescu, Timişoara, 2002.
3
O parte a acestora au fost antologizate în Octavian Hodoroga, Scrisori în versuri de pe front,
Cluj-Napoca, 2007.
4
În plus, după cum arată un cercetător care s-a preocupat de folclorul din zona Năsăudului:
„Literatura poporană este cea mai fidelă oglindă a însuşirilor caracteristice ale unui popor.” Gavril
Bichigean, Ion Tomuţa, Bocete şi descântece din ţinutul Năsăudului, vol. 3, Bistriţa, 1938, p. 3.
2

„Revista istorică”, tom XXVII, 2016, nr. 1–2, p. 99–105

100

Iuliu-Marius Morariu

acestora din urmă, raportarea lor la divinitate, sentimente precum dragostea sau
frica şi evoluţia profilului lor psihologic. Alături de acestea, ele prezintă desigur şi
descrieri ale anumitor locuri sau bătălii, fiind astfel utile în reconstituirea imaginii
războiului şi a atmosferei de pe front.
Între sentimentele cel mai des reliefate în paginile acestor lucrări se numără
dorul, dragostea şi frica. Cel dintâi dintre ele este direcţionat de obicei de către
soldatul combatant înspre casă, mamă sau iubită. Uneori, mai multe dintre destinaţii
sunt cumulate în cadrul unui cântec sau al unui bocet5. Regăsim un astfel de
exemplu în Fondul Anton Coşbuc al Serviciului Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor
Naţionale. Aici, un soldat care luptă pe frontul din Tirol, cu italienii, nu doar că îşi
expune dorul de casă şi de mamă, de care s-a despărţit cu greu, dar prezintă şi o
scurtă descriere a unor rude mai îndepărtate, verişorii săi, care se găsesc şi ei pe
front. Spicuim mai jos câteva versuri din ampla creaţie literară: „Frunză verde de
dudău, / Vă trimit un vers şi eu. / Frunză verde, iarbă grasă, / Bucuros aş mereacasă. / Taleanu nu mă lasă. / Aş mere să-mi văd satu, / Taleanu nu-mi dă drumu. /
Să-mi sărut părinţii mei / Şi să mă despart de ei, / Să-mi sărut şi fraţii mei / Şi să
mă petrec cu ei. / Iubite neamuri a mele / Multe lacrimi şi cu jăle / Varsă ochişorii
mei / După verişorii mei / Că m-am despărţit de ei. / În Tirol, în Italia, / Cum rău
arde inima / Inima-mi arde cu pară / Că m-am depărtat de ţară. / Patru verişori am
fost / Eu cel mare, econom, / Cel de-al doilea, doctoru, / Cel de-al treilea, iurgău, /
Cel de-al patrulea, dascăl. / În patru părţi am cătunit / Eu cel mare la Romani /
Cinci luni Galiţia am călcat / Şi-n Carpaţi o lună-am stat / Şi acolo m-au puşcat.”6
Lectura acestor versuri oferă de asemenea, după cum se poate vedea, informaţii
şi cu privire la fronturile prin care a trecut protagonistul lor, dar şi despre evoluţia
liniei de bătălie şi a experienţelor trăite de el aici.
Uneori, pasaje memorialistice pot fi regăsite şi în cele trei specii ale
folclorului funebru din zona Năsăudului7. Ultimele gânduri ale celui care părăseşte
această lume, uneori formulate în versuri chiar de către el, alteori puse pe seama lui
de alţii, care se străduiesc totuşi să păstreze logica ideilor lui, conţin adesea reproşuri
la adresa părinţilor, care nu fac altceva decât să mascheze dorul de casă al celui
care moare departe. Iată un astfel de exemplu: „Plânge-mă maică cu dor, / Ţi-am
fost fată şi fecior. / Ţi-am scos plugul din ocol / Şi ţi l-am dus la ogor … / Frunză
5

Iată un astfel de exemplu, în care dorul de casă este corelat cu cel de iubită: „Auzi mândră,
cucul cântă, / Ieşi afară şi-l ascultă, / Cucule, cu pene sure, / Mândru cânţi vara-n pădure / Şi mai gros
şi mai subţire / Tocmai cum îmi place mie. / La toţi le-a cântat cucul / Numai mie porumbul / Să mă
duc să-mi las satul.” Liviu Păiuş, Someş, apă mergătoare, p. 8.
6
Serviciul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Arhivelor Naţionale (în continuare: SJBNAN), Fond
Anton Coşbuc, dosar 395/1916, f. 23.
7
„Repertoriul funebru de la noi cuprinde trei specii literar-muzicale distincte, atât pe plan
funcţional, cât şi pe cel tematico-stilistic: cântece, ritualuri (şi ceremoniale), bocete şi versuri
funebre.” Gabriela Sermeşan, Rituri funerare în ţara Năsăudului, în „Arhiva someşană”, s. a III-a, V,
2006, p. 248. Vezi de asemenea: Marie Holban, Incantations – chants de vie et de mort, Bucharest,
1937, p. 5–7.
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verde de pe coastă, / Rămâi, maică, sănătoasă / Dacă n-ai fost bucuroasă / Să mă
vezi la casa voastră / Şi la vară pe la coasă. / Frunză vede măr frumos, / Rămâi, tată,
sănătos, / Dacă n-ai fost bucuros, / Să mă vezi la lucrul vost.”8
Imaginea eroică a războiului şi a soldatului combatant, susţinută veacuri de-a
rândul de instituţii precum Biserica9 sau şcoala îşi pierde, în cea de-a doua jumătate
a conflagraţiei, din strălucire. Faptul este reliefat între altele şi de folclorul din război.
În cântecele structurate sub forma unor scrisori în versuri sau în cele compuse sub
forma unor mesaje adresate celor rămaşi acasă, soldaţii români din zona Năsăudului
înfăţişează adesea propriile lor experienţe triste şi dureroase. Alteori, cei care scapă
cu viaţă le descriu celor de acasă, la cererea celor plecaţi la război, soarta acestora
din urmă, surprinzând aspecte din ultima parte a vieţii lor. Aşa face, de exemplu,
un soldat din localitatea Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud, care transmite mesajul unui
coleg de-al său, grav rănit pe front: „Foaie verde mere-pere, / Tu te duci acasă, vere, /
La copii şi la muiere. / Spune-i şi nevestei mele / Cât voi fi eu prin tranşee, / Să nu
mai poarte mărgele, / Nice pieptăne pe cap, / Cât eu voi fi concentrat. / Să nu-i spui
că sunt puşcat, / Să-i spui că m-am însurat, / La Odesa la palat. / Şi cine m-o cununat? /
Bomba când o explodat. / Şi-am stat în spitari o lună, / Şi mi-au pus picior de
gumă, / Şi mână de cauciuc, / La gură nu pot s-o duc. / Decât cu picior de gumă, /
Mai bune o moarte bună. / Şi mână de cauciuc, / Mai bine mort în pământ.”10
După cum se poate vedea, nota veselă şi încurajatoare, cu tentă eroică, prin
care este descris războiul înainte de debutul său şi în prima parte a sa, se transformă
brusc într-una pesimistă, în care predomină durerea, tristeţea şi în care moartea are
un loc important. Nu doar folclorul resimte abundenţa unor creaţii care accentuează
aceste aspecte, ci şi memorialistica propriu-zisă, redactată de oameni din diferite
structuri ale armatei, precum colonelul Anchidim Şoldea, comandantul regimentului
301 de honvezi11, soldatul Vasile Măgheruşan din Leşu, căzut între timp prizonier
în Rusia12, sau oameni care observă evoluţia frontului din afara tranşeelor13.
În plus, chiar şi cei care supravieţuiesc luptelor şi nu sunt nici măcar răniţi nu
păstrează o imagine frumoasă a evenimentelor prin care au trecut. Iată, de pildă,
cum descrie un astfel de moment un soldat năsăudean care a luptat pe frontul din
Serbia şi a reuşit să scape neatins de gloanţe, fiind totuşi marcat de ororile războiului:
8

Liviu Păiuş, Lacrimi şi durere. Folclor din război, p. 32.
Philippe Ariès, Omul în faţa morţii, vol. I, Vremea gisanţilor, Bucureşti, 1996, p. 23. Vezi de
asemenea Eugenia Bârlea, Perspectiva lumii rurale asupra Primului Război Mondial, Cluj-Napoca,
2004, p. 170.
10
Ion Lucian, Păunaş mândru rotat. Culegere de folclor din Parva, judeţul Bistriţa-Năsăud,
Cluj-Napoca, 2006, p. 67.
11
SJBNAN, Fond Colecţia personală Anchidim Şoldea, dosar II, f. 29–76; idem, Fond Colecţia
personală Anchidim Şoldea, dosar II–14, f. 1–86.
12
Idem, Fond Anton Coşbuc, dosar 274, f. 8–13.
13
De exemplu, Gustav Zikeli. Idem, Fond Colecţia personală Zikeli Ernest, dosar 5/1951,
f. 1–121 şi manuscrisul dactilografiat, tradus în limba română, al memoriilor sale: idem, Fond Gustav
Zikeli (1876–1925), mss., în care, între paginile 42 şi 70, se află capitolul intitulat Primul Război
Mondial şi urmările sale.
9
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„Căpitanu-a poruncit / Să ne punem toţi la rând / Şi-nainte să pornim / Şi pe sârb
să-l nimicim. / Iară când fu de cu seară / Sârbu să dete năvală, / Bubuiră tunurile /
De răsuna văile / Curgeau gloanţele pe plai / Mergea sângele ca valea / Stau feciorii
cârligaţi / Ca snopii cei seceraţi / Aşteptam să ne mai vie / Tristă moarte şi urgie /
Dară de la Dumnezeu / Bun noroc am avut eu.”14
Unii blestemă războiul15 pentru că au fost răniţi sau pentru că s-au îmbolnăvit
pe front, din pricina condiţiilor vitrege de acolo. Iată, de exemplu, poezia compusă de
un soldat care lupta pe frontul din Galiţia, care ilustrează acest aspect: „Dar şi eu îs
supărat / Măcar viaţa mi-am mâncat / Măcar eu n-am fost puşcat / Nici amu nu-s
întrămat / Nici nu ştiu cum mi-a umbla / Că tare sănătos nu m-a afla / Răul care-a
fost pe mine / Doamne nu-l mai da la nime / Că atâta am umblat / Până de eu m-am
strâcat / Plămânile l-am ţâpat / Mai rău ca cel ce-i împuşcat.”16 Alţii adaugă cuvinte
adresate împăratului17, prin care îl blestemă sau îi cer să oprească războiul18. Într-o
poezie tipărită în perioada interbelică în paginile unei reviste literare şi de folclor,
un fost soldat publică mai multe versuri care conţin idei interesante pentru
subiectul nostru. Într-un catren, el face o aluzie clară la împărat şi imaginea lui:
„Cine m-o luat cătană / N-ar avea ce da pomană, / Că pomana şi-o dat / Când pe
mine m-o luat.”19 Cu altă ocazie, tinerii concentraţi pe front din localitatea Runcu
Salvei i se plâng împăratului prin intermediul unui cântec că toţi feciorii sănătoşi şi
valizi pleacă pe front, iar fetele rămân în grija celor urâţi şi bolnavi, urmând ca
multe dintre ele să se mărite cu ei, fapt care tulbură ordinea socială de până atunci a
satului năsăudean20.
Ce-i face însă pe soldaţi să îşi piardă entuziasmul de luptă, dragostea faţă de
împărat şi să devină atât de speriaţi de experienţa războiului? În mod cert, dorul de
casă reprezintă, aşa cum am arătat, un sentiment care erodează zelul lor de combatanţi.
Cumulat cu suferinţa întâlnită pe front, cu moartea care bântuia peste tot şi care
14

Idem, Fond Anton Coşbuc, dosar 395/1916, f. 19.
Ibidem, f. 46.
16
Ibidem, f. 59.
17
În lucrarea lui Ion Lucian, care conţine folclor cules din comuna Parva, judeţul BistriţaNăsăud, având şi o secţiune dedicată războiului, se regăsesc mai multe poezii în care împăratul este
blestemat de către soldaţi, de iubitele sau mamele acestora. Ion Lucian, op. cit., p. 61–78.
18
Iată câteva exemple: „Nu te-or bate talerile / Cum te-or bate lacrimile / Lacrimile fetelor /
De dragul drăguţilor.” Liviu Păiuş, Someş, apă mergătoare, p. 84, sau: „Cine-o făcut drum pe munte /
Dumnezeu să nu-i ajute / Că să duc cătane multe; / Să duc bune, să duc răle, / Să duc neamurile mele;
/ Să duc buni şi să duc răi, / Să duc frăţiorii mei.” Ibidem, p. 83; „Împărate, împărate, / Pune pace, nu
te bate, / Că-n trei ani şi jumătate / Îţi pier cătanele toate. / Te rugăm cu mare dor / Scapă-ne-acum de
omor / Că rămâi fără popor.” Idem, Lacrimi şi durere. Folclor din război, p. 18–19.
19
Din cătănie, în „Freamăt năsăudean. Revistă literar-ştiinţifică şi de folclor”, I, 1938, nr. 1, p. 5.
20
Iată ce spun ei: „Împărate, împărate, / Nice asta nu-i dreptate / Cei frumoşi să cătunească, /
Cei hâzi să se veselească! / Cei frumoşi să meargă-n foc, / Cei hâzi cu fete la joc! / Cei frumoşi să
meargă-n ţară, / Cei hâzi la fete pe seară! / Cei frumoşi îs duşi în lume, / Cei hâzi pun la fete nume. /
Cei frumoşi bat ţările, / Cei hâzi, şezătorile!” Cartea de la Runc, coord. Ioan Pintea, Ionel Tompa,
Gheorghe Pop, Bistriţa, 2002, p. 84.
15
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secera atât din tabăra adversă, cât şi din cea din care ei făceau parte, cu durerea
pricinuită de rănile căpătate21, dar şi cu faptul de a lupta uneori împotriva celor de
un neam cu ei, acel sentiment degenerează într-o stare de tristeţe de-a dreptul
demotivantă. În mod cert, dacă un psiholog al zilelor noastre ar investiga versurile
populare care conţin texte memorialistice scrise în acea perioadă în zona Năsăudului,
ar considera că exista o rată mare a depresiei în rândul soldaţilor proveniţi din
această zonă.
Sentimentele cumulate de tristeţe, dor şi frică au avut însă şi rolul de a-l
apropia pe soldat mai mult de Dumnezeu. Rugăciunile sau referirile la divinitate,
care nu mai au, ca în unele dintre versurile sau textele de dinainte de debutul
conflagraţiei, iz peiorativ, sunt tot mai dese atât în memoriile propriu-zise22, cât şi în
folclorul memorialistic. Asemenea rugăciuni adresate lui Dumnezeu, mulţumiri
sau, pur şi simplu, referiri pline de recunoştinţă la adresa numelui său se regăsesc
în paginile jurnalului colonelului Şoldea: „28. Luni (1915). Am dormit destul de
liniştit şi acum şi eu am speranţa că mă voi însănătoşi pe deplin, m-am simţit
recreat. 14 zile de la rănit şi încă vindecarea numai şi numai la începuturi este.
După prânz aşa se schimbă fierbinţeala de am devenit tare nervos şi necăjit, se vede
că iar am fierbinţeală mare. Doamne ajută, fără tine nu suport. 29. Marţi. Mulţămită
lui Dumnezeu astă noapte toate s-au schimbat spre bine. Dureri am multe şi
deosebite de nu am, până acuma mari. Iară suntem într-o stare neplăcută de zile
bune. Nimeni ca ruşii merge sever trebuie să mergi în drept. De ar şi merge în drept
e posibil să rămânem în lagăre (?) austriace, ce ar fi bine pentru noi.”23 Alţi soldaţi
vorbesc despre faptul că au avut noroc de la Dumnezeu să scape cu viaţă24 sau
înalţă rugăciuni pentru acest lucru, cerând divinităţii sănătate şi scăpare25. Faptul că
moartea este adesea prezisă de diferite semne, interpretate de cele mai multe ori
înainte de petrecerea evenimentului de către cei din jur ca fiind prevestitoare26,
determină, de asemenea, pentru cei care fac acest lucru, o mai mare apropiere de
Dumnezeu. Deşi nu avem mărturii certe în acest sens, credem că şi prezenţa
preotului militar, care exista în cadrul fiecărei unităţi27, sau faptul că pe front se
distribuiau cărţi de rugăciuni prin intermediul Bisericii Greco-Catolice sau a celei
Ortodoxe au contribuit la creşterea sentimentului religios.
21

Aceasta este descrisă foarte plastic într-o poezie populară de un soldat care lupta pe frontul
din Galiţia: „La Galiţia sus pe munte, / Unde se dau lupte multe, / Pe locuri necunoscute, / Aşa dă cu
tunurile / De se-ntoarnă dealurile, / Şi-aşa dă cu găvere, / De gâneşti că lumea piere.” Ion Lucian, op.
cit., p. 60.
22
SJBNAN, Fond Colecţia personală Anchidim Şoldea, dosar II, f. 30–31.
23
Ibidem.
24
Idem, Fond Anton Coşbuc, dosar 395/1916, f. 19.
25
Gavril Bichigean, Ion Tomuţa, op. cit., vol. 3, p. 38.
26
Vasile Filip, Menuţ Maximinian, Cultura tradiţională imaterială românească din BistriţaNăsăud, vol. I, Riturile de trecere, Cluj-Napoca, 2012, p. 336.
27
Andrei Moldovan, Preotul militar – o schiţare a activităţii sale, în „Telegraful român”,
LXVII, 1919, nr. 17, p. 2–3.
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Interesant este de asemenea şi modul în care se conturează imaginea străinului
în imaginarul colectiv al românilor din zona Năsăudului care luptau pe fronturile
din Tirol, Galiţia sau pe alte fronturi similare. Folclorul este de-a dreptul
parcimonios în privinţa acestui subiect, dar cu toate acestea oferă câteva elemente
privitoare la subiectul respectiv. Iată, de exemplu, ce se spune într-un astfel de
catren: „Plânsul stâmpără durerea, / Cum stâmpără ploia inul, / Cu greu afli mângâierea / Când o ceri de la străinul.”28 Despre ce străin să fie însă vorba aici? Despre
inamic sau despre colegii de front de alte naţionalităţi? Formularea este ambiguă şi
nu ne oferă informaţii clare cu privire la acest aspect, însă, dat fiind faptul că
soldaţii combatanţi nu interacţionau cu inamicul decât prin intermediul armelor şi
de la o oarecare distanţă, iar în text este vorba despre interacţiunea directă, credem
că autorul anonim al versurilor se referă aici la colegii săi de front maghiari sau
austrieci din compania sau batalionul său, cu care nu reuşea să comunice suficient
de bine. Lipsa unei bune comunicări era cauzată probabil de necunoaşterea limbii
acestora, de obiceiurile neasemănătoare, dar şi de modul de a gândi şi de a se
raporta diferit la anumite chestiuni şi realităţi. Acest fapt, evidenţiat în mai multe
opere poetice cu caracter popular, dar şi în memoriile unora dintre autori, a contribuit
în mod cert la deteriorarea imaginii despre front şi a entuziasmului luptătorului.
Războiul va produce modificări nu doar în modul de a trăi, de a gândi şi de a
se comporta al celui care pleacă pe front, ci şi în cel al celor rămaşi acasă. Multe
fete tinere cărora le-au plecat logodnicii pe front şi nu au mai avut veşti de la ei se
vor logodi şi căsători cu alţi flăcăi, rămaşi acasă din diferite pricini sau întorşi mai
repede, fapt care se va întâmpla şi în cazul unora dintre femeile văduve. Pământul,
lucrat de cei rămaşi acasă, respectiv de femei, copii şi bătrâni, nu va mai produce
randamentul agricol anterior perioadei conflagraţiei, iar satele se vor părăgini
adesea din pricina sărăciei. Mulţi oameni vor pieri în timpul războiului, din pricina
bolilor sau a urmărilor lui29. Astfel, pentru soldatul care supravieţuieşte, lumea pe
care o va regăsi la întoarcerea acasă va fi una diferită de cea pe care o lăsase acolo
atunci când a fost concentrat. Unul dintre soldaţii norocoşi din localitatea Parva,
care s-a întors sănătos şi întreg de pe frontul galiţian, va descrie, alături de peripeţiile
sale pe front, şi starea localităţii sale natale de dinainte şi de după plecarea lui, în
versurile unei poezii: „Frunză verde lemn uscat, / Când cătană m-o luat, / Am lăsat
holde arate, / Fetele nemăritate. / Înapoi când m-am întors, / Am aflat holde culese, /
Fetele din sat neveste, / Şi pe mândruliţa mea, / Cu doi copii după ea.”30
Observăm, aşadar, cât de complex este reflectată imaginea războiului în
paginile memorialistice din folclorul din zona Năsăudului. În versuri mai mult sau
28

I. Milluţa, Rânduri despre un ţăran-poet, în „Vatra”, I, 1935, nr. 7, p. 211.
Pentru o imagine asupra satului românesc ardelean din timpul războiului, a se vedea şi IuliuMarius Morariu, Imaginea Primului Război Mondial reflectată în paginile revistei „Cultura creştină”,
în Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi – lucrările Conferinţei Naţionale, ClujNapoca, 19–20 aprilie 2013, coord. Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca, 2014,
p. 443–456.
30
Ion Lucian, op. cit., p. 65.
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mai puţin poetice, scrise de către autori talentaţi sau de simpli versificatori, cu
studii în domeniu sau diletanţi, poemele din timpul conflagraţiei şi dedicate ei
descriu suferinţa soldatului român de pe front, sentimentele puternice de dor,
durere, frică şi jale care îi caracterizau adesea, oferind în acelaşi timp informaţii cu
privire la locurile anumitor bătălii, desfăşurarea lor, moartea unora dintre soldaţi,
evoluţia sentimentului lor religios, modul în care se conturează în imaginarul
colectiv chipurile celor dragi rămaşi acasă, pe care s-ar putea să nu îi mai
întâlnească niciodată, dar şi ale celor cu care luptă împreună în tranşee, percepţia
lor despre inamic sau cea despre împărat. Cunoaşterea şi valorificarea lor se
constituie, credem noi, într-o datorie şi, în acelaşi timp, într-un demers util
cercetării istoriografice contemporane şi celei viitoare, oferind informaţii preţioase
şi utile, care pot constitui debutul unor cercetări transdisciplinare cu privire la
modul în care a fost receptat Primul Război Mondial în zona Năsăudului.
MEMORIALISTIC ASPECTS OF FIRST WORLD WAR
FOLKLORE IN NĂSĂUD
Abstract

The present article attempts to investigate matters found in the memoirs of
First World War folklore from Năsăud. The study is based on the most important
works of folk in that period, recorded in different studies and collections compiled
during or in the immediate aftermath of the war (collected by authors such as Iuliu
Moisil or Liviu Păiuş) or later, or preserved in various manuscripts kept in the
County National Archives Services from Bistriţa-Năsăud. We try to put forward a
new approach to investigating the research topic, providing an analysis of an
important facet of this genre through which the image of the Great War was
perpetuated until today. Unlike classic memoir writing, folklore allows the
reproduction of a reality which is more complex and protected from censorship
than the correspondence from the front. On the other hand, it offers a dynamic
perspective of the authors’ feelings, providing valuable information whose recovery
is required by recurrence. In the area under scrutiny, large-scale information and its
wealth offer the possibility of extensive further investigations that could draw on
information from historiography and the psychological profile of the authors (usually
participants in war), as well as literary and ethnographic aspects.
Keywords: folklore; soldier; war experience; World War I; Năsăud; Romania

SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎN VIZIUNEA LUI
RENÉ CHAMBE: ÎNTRE EXPERIENŢA MARELUI
RĂZBOI ŞI CEA A REGIMULUI SOCIALIST*
RALUCA TOMI**

1. UN CAVALER AL AERULUI: RENÉ CHAMBE
„Lupta aeriană este cu totul alta decât lupta pe pământ … Deosebirea psihologică între cele două lupte este următoarea: pe pământ eşti purtat spre primejdie prin
mişcări de mase … eşti trup din trupul unei colectivităţi … În aer primejdia tu o
descoperi, tu te îndrepţi spre ea, tu o sfidezi … Eşti stăpânul soartei tale … În aer e
lupta de la avion la avion, de la echipaj la echipaj, de la om la om, lupta
individuală. Duelul era o luptă rezervată în Antichitate şi Evul Mediu nobilimii
unei armate şi care în toate vremurile a cerut aceleaşi însuşiri ce poartă pecetea
aristocraţiei: îndrăzneala, avântul ofensiv şi sentimentul de onoare. Pe vremuri,
asemenea însuşiri legate de un nume, de un sânge se moşteneau din tată în fiu.
Astăzi se dobândesc în aer şi sunt zestrea spirituală a zburătorului, o zestre ce
coboară din cer”1, spunea Grigore Gafencu, viitor ministru şi unul dintre cei mai
pricepuţi piloţi români din Primul Război Mondial. Aceleaşi trăsături ale aviaţiei au
fost descrise şi de către René Chambe, aviator, participant la cele două războaie
mondiale, care le-a imortalizat în lucrări literare şi ştiinţifice, una dintre cele mai
cunoscute fiind o monumentală Istorie a aviaţiei2.
Articolul îşi propune să prezinte date semnificative din activitatea lui René
Chambe, cavalerist, pilot-aviator în cele două războaie mondiale şi scriitor, precum şi
să redea experienţa acestuia pe frontul românesc în perioada august 1916 – septembrie
1917. Alături de lucrările memorialistice şi jurnalele semnate de Henri Berthelot,
contele Charles Auguste Saint-Aulaire, Victor Pétin, Émile Bujac, Robert de Flers,
Michel Fontaine, Paul Bléry, scrierile lui Chambe surprind şi fragmente din viaţa
cotidiană a membrilor misiunii militare franceze, relaţiile cu soldaţii şi ofiţerii
români şi ruşi, zugrăvind societatea românească în ceasuri de cumpănă3. Vom încheia
*

O versiune a acestui articol a fost prezentată în cadrul Sesiunii Anuale de Comunicări a
Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” (6–7 decembrie 2016), intitulată Război, politică şi societate.
Dimensiunile unei relaţii complexe.
**
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; ralucatomi2013@gmail.com.
1

Grigore Gafencu, Aviaţia romantică, Bucureşti, 1931, p. 16–17.
René Chambe, Histoire de l’aviation, Paris, 1960.
3
Raluca Tomi, Militari francezi – călători în spaţiul românesc în timpul Primului Război Mondial,
în „Studii şi materiale de istorie modernă”, XXVIII, 2015, p. 37–52; vezi şi eadem, Experienţa
2

„Revista istorică”, tom XXVII, 2016, nr. 1–2, p. 107–124
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cu o scurtă prezentare a vizitei din 1957 a unor reprezentanţi ai misiunii Berthelot
în România, printre care s-a aflat şi Chambe, invitaţi la manifestările comemorative
dedicate împlinirii a 40 de ani de la luptele de la Mărăşeşti.
René Chambe s-a născut în 3 aprilie 1889 la Lyon. A urmat cursurile Şcolii
de Cavalerie de la Saumur, pe care a absolvit-o în 1913, fiind înrolat în Regimentul
20 Dragoni. La sfârşitul lui 1914, după ce participase la luptele din Alsacia-Lorena,
a intrat în aviaţie. În martie 1915 a devenit membru al celebrei escadre de vânătoare
M.S. 12, supranumită „a berzelor”. În 2 aprilie 1915 sublocotenentul Chambe,
observator, pe un avion Morane-Saulnier a doborât un avion german Albatros,
aproape de Châlons-sur-Marne (azi Châlons-en-Champagne). Era a cincea victorie
aeriană a aviaţiei de vânătoare franceze4. Pentru activitatea sa a fost citat de două
ori pe ordinul de zi al armatei, a primit Legiunea de Onoare şi a fost înaintat
locotenent. În august 1916 a fost printre primii piloţi francezi care au ajuns în
România şi au sprijinit organizarea aviaţiei militare române. Studiile de specialitate
au demonstrat că misiunea aviatică franceză a fost compusă din 303 membri,
constituind corpul cel mai numeros din cadrul misiunii Berthelot5. Ofiţerii aviatori
francezi s-au bucurat de un statut aparte, fiindu-le încredinţate şi funcţii de
comandă. La începutul lui 1917 s-a constituit Direcţia aeronauticii din cadrul
Marelui Cartier General, în fruntea sa fiind numit De Vergnette de la Motte, aviator
cu mare experienţă, decorat cu Legiunea de Onoare6. Trebuie subliniat că aviatorii
francezi trimişi pe frontul românesc, majoritatea dintre ei provenind din foşti
cavalerişti sau piloţi auto, înrolaţi voluntari în aviaţie în timpul războiului, aveau
experienţa duelurilor aeriene de pe frontul franco-german, iar arhivele militare
române mărturisesc despre bravura acestora în confruntările cu aviaţia inamică.
Meritele le-au fost recunoscute prin decorarea cu Ordinul Mihai Viteazul cls. III
(Maurice Gond, Charles Mallet, Augustin de Mailly-Nesle şi Lucy Roger), Steaua
României cu spade etc.7
René Chambe a sosit în România încă din iulie–august 1916, împreună cu alţi
doi ofiţeri: locotenentul aviator Jules de Lareinty-Tholozan, sergent-aviator Adam
Gilbert şi doi mecanici: Bullet şi Derozier8. La începutul conflictului, în septembrie
frontului românesc oglindită în relatările de călătorie şi creaţiile artistice ale unor militari francezi
(articol în curs de publicare).
4
Pelletier-Doisy, pilot, şi sublocotenentul Chambe, observator, pe un avion Morane-Saulnier
au doborât un avion german Albatros aproape de Châlons-sur-Marne; René Chambe, Histoire de
l’aviation, p. 183.
5
Dintre studiile şi lucrările dedicate misiunii aviatice franceze amintim: Cezar Ardeleanu,
Activitatea misiunii militare franceze de aviaţie în România în perioada 1916–1917, în „Studii şi
materiale de muzeografie şi istorie militară”, 1980, nr. 13, p. 265–280; Dănuţ Chirilă, Relaţiile
militare româno-franceze între anii 1916–1940, Bucureşti, 2006; Valeriu Avram, Aeronautica română
în războiul de întregire naţională (1916–1919), Bucureşti, 2012; idem, Cerul în flăcări 1914–1918.
Aviaţia beligeranţilor în Primul Război Mondial, Bucureşti, 2014 etc.
6
Valeriu Avram, Aeronautica română, p. 122; Cezar Ardeleanu, op. cit., p. 271.
7
Cezar Ardeleanu, op. cit., p. 280.
8
Ibidem, nota 34, p. 270–271; Valeriu Avram, Aeronautica română, p. 89.
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1916, locotenentul René Chambe va comanda prima escadrilă de vânătoare, dotată
cu 6 avioane Nieuport BB, cu sarcina de a apăra capitala de raidurile aviaţiei
germane9. Presa vremii aminteşte raidurile sale împotriva zeppelinelor şi a avioanelor
Taube, care îngrozeau populaţia Bucureştiului în primele zile de război10. Odată cu
reorganizarea aviaţiei române, în a doua jumătate a lunii octombrie, escadrila lui
Chambe va fi repartizată grupului 1 de aviaţie, comandat de colonelul Alexandru
Sturdza, cu terenul de zbor la Brăila11. Misiunile de recunoaştere se terminau de
multe ori cu lupte aeriene, iar piloţii erau nevoiţi, pentru a suplini lipsa muniţiilor,
să improvizeze dispozitive pentru lansarea săgeţilor sau pentru încălzirea carburantului în zilele geroase12. „Zborul la firul ierbii e una dintre cele mai tari senzaţii,
mai impresionante decât i-a fost dat omului să cunoască. Să te rupi de pământ, de
drumurile şi piedicile lui; să treci aproape atingându-le, fără să bagi de seamă dacă-s
păduri, codri, văi, munţi, oraşe, case; să luneci cu o viteză ameţitoare pe şinele
nevăzute ale aerului şi la câţiva metri sub tine să defileze într-un vârtej nebun tot
ceea ce alcătuieşte viaţa pe pământ … Nimic nu poate să-ţi dea o asemenea
senzaţie, nici măcar războiul şi nici chiar dragostea”13, scria Chambe, descriind
impresiile unice din timpul zborurilor de recunoaştere. În iarna lui 1917 grupul 1 de
aviaţie avea centrul la Bacău, iar escadrila lui Chambe staţiona la Răcăciuni şi
Oneşti14. În vara aceluiaşi an, grupul 1 de aviaţie avea să fie repartizat Armatei a II-a,
condusă de generalul Alexandru Averescu15. Chambe a participat la numeroase
misiuni de recunoaştere şi la luptele din vara lui 1917, fiind citat în ordinul pe
armată din 29 iulie: „Foarte bun pilot. Excelent şef de escadrilă, fiind un exemplu
personal pentru membrii escadrilei sale. În 23 iulie a atacat singur două avioane
inamice aflate deasupra Carpaţilor, le-a alungat, dar în timpul luptei a fost grav
rănit la picior.”16 După convalescenţă, René Chambe se reîntoarce în Franţa, unde
va fi înrolat în martie 1918 în corpul de aviaţie al armatei a zecea. În perioada
dintre cele două războaie mondiale a fost ofiţer de Stat Major, şef de cabinet al
generalului Victor Denain, ministru de război, s-a ocupat de serviciul istoric al
aviaţiei şi a fost numit director de studii al Şcolii de Aviaţie, nou înfiinţată. În
timpul celui de-al Doilea Război Mondial a comandat aviaţia armatei a VII-a
condusă de generalul Henri Giraud. După armistiţiul din 24 iunie 1940 a continuat
să se implice în luptă alături de generalul Giraud, căruia i-a organizat evadarea din
prizonieratul german. L-a urmat pe acesta în Nordul Africii, devenind ministru al
9

Valeriu Avram, Aeronautica română, p. 89.
„Adevărul”, 8 septembrie 1916.
11
Valeriu Avram, Aeronautica română, p. 115.
12
Ibidem, p. 117.
13
René Chambe, Casca de zbor (spre amintire), Bucureşti, 1980, p. 72–73.
14
Escadrila lui Chambe, N1, avea drept semn distinctiv un pavilion jumătate alb, jumătate
bleu-ciel, asemănător cu cel al celebrei escadrile a „berzelor”; René Chambe, Route sans horizon. Les
eaux sanglantes du beau Danube bleu, Paris, 1981, p. 144.
15
Valeriu Avram, Aeronautica română, p. 129.
16
Ibidem, p. 249.
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Informaţiilor, în cabinetul format în Alger. A participat la campania din Italia, apoi
la luptele din Franţa şi Germania, până la capitularea acesteia din urmă.
René Chambe a avut preocupări literare, fiind autorul a 23 de lucrări, unele
dintre ele recompensate cu distincţii prestigioase: premiile Academiei Franceze
pentru Dans l’enfer du ciel (1935) şi La bataille de Belvédère (1954), marele
premiu literar al Aeroclubului Franţei pentru Enlevez les cales! şi medalia de aur a
Aeroclubului Franţei pentru Sous le casque de cuir (spre amintire). În România
interbelică activitatea literară a lui Chambe era cunoscută. În 1935 Chambe îi
trimitea regelui Carol al II-lea cartea sa care devenise celebră în Franţa, L’escadron
de Gironde17. După numai doi ani apărea şi ediţia în limba română prefaţată de
colonelul Alexandru Filitti şi însufleţită de desenele lui Ion Valentin Anestin18.
2. SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ DIN TIMPUL MARELUI RĂZBOI
ÎN SCRIERILE LUI RENÉ CHAMBE
René Chambe dedică experienţei sale pe frontul românesc două lucrări. Sous
le casque de cuir (spre amintire), un roman care a fost ecranizat în epocă de
regizorul Albert de Courville, film care s-a bucurat de succes. Fragmente din
roman apăreau şi în revista „Cele trei Crişuri” în numărul din iulie–august 1929,
dar acesta a fost tradus integral abia în 1980. A doua lucrare este o carte de
memorii: Route sans horizon. Les eaux sanglantes du beau Danube bleu, apărută în
1981, scrisă pe baza jurnalului de front din 1916–1917 şi a amintirilor din vizita
din România în anul 1957.
De la început trebuie să precizăm că sunt două lucrări de genuri diferite: un
roman şi o lucrare memorialistică. Scrise de un martor activ, implicat în procesul
de organizare a misiunii aviatice franceze, în luptele aeriene din perioada
septembrie 1916 – septembrie 1917, ambele lucrări surprind aspecte diferite ale
societăţii româneşti. Romanul narează faptele unei escadre de vânătoare având în
componenţă şapte ofiţeri (doi români, trei francezi, un rus şi un englez) pe frontul
din Moldova (Răcăciuni, Oneşti) din iarna lui 1917. Cu o acţiune alertă, cu personaje
17

René Chambe, L’escadron de Gironde, Paris, 1935. Este una dintre cele mai impresionante
pagini literare dedicate asaltului de cavalerie condus de locotenentul Eugène Marie Laurent de
Gironde împotriva unei escadre de opt avioane germane, în 9 septembrie 1914. Dedicaţia autorului
către regele Carol al II-lea: „À sa Majesté, Roi Carol II de Roumanie, ces quelques pages écrites avec
le sang d’une poignée de dragons français, frères «des fameux et valeureux roschiori» roumains, que
l’auteur de ce livre a si souvent admirés pendant la guerre. Hommage de très profond respect d’un
ancien combattant français qui fit la guerre sous les couleurs roumaines. René Chambe.”
18
Traducătorul romanului, colonelul Alexandru Filitti, scria în prefaţa ediţiei în limba română:
„În împrejurări neobişnuit de grele, operând în spatele armatei generalului von Kluck, în cursul
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de eroi, «cei din urmă călăreţi», cum îi numeşte domnul Chambe, purtând uniforma bătătoare la ochi
şi chiverele lucitoare cu pletoase cozi, sfidând armele de foc, luptând mai ales călare, aproape numai
cu sabia şi lancea, au săvârşit fapte demne de legendarii lor înaintaşi de sub comanda lui Lasalle şi
Murat.”
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puternice, inspirate şi de figurile unor mari aviatori români ai vremii: maiorul
Alexandru Sturdza19, Poly Vacas20, romanul impresionează prin veridicitatea descrierilor duelurilor aeriene, prin amestecul, dozat cu har, al experienţei personale cu
realităţi istorice uşor de detectat. Pot fi identificate evenimente reale din iarna–
primăvara anului 1917: dezertarea colonelului Sturdza (în roman personajul Struţu),
vizita reginei Maria însoţită de generalul Averescu în mijlocul trupelor din Moldova,
în primăvara lui 1917. Chambe reuşeşte să menţină vie atenţia cititorului prin
îmbinarea a două planuri temporale: zilele nefaste ale războiului, aureolate însă de
curajul tinerilor aviatori, şi realitatea dură postbelică, în care singura bătălie, lipsită
de idealism şi pasiune, era cea pentru supravieţuire. Reda disperarea generaţiei sale
care, în perioada imediat următoare războiului, îşi vedea spulberate speranţele:
„Credeam că după război va începe în Franţa învingătoare o nouă eră de măreţie
cum n-a mai fost, că sentimentul naţional îşi va face iar loc la noi şi odată cu el
mândria şi conştiinţa valorii noastre. Îmi ziceam că după atâta durere şi eroism nu
va mai dăinui decât dragostea de dreptate, bunătate, frumos şi vitejie, tot ceea ce a
însemnat de-a lungul veacurilor gloria Franţei … Lupta mârşavă se dă azi ca să
smulgi cât mai multe bancnote nenorocite, care-i dau omului iluzia că-şi poate
cumpăra toate iluziile vieţii. În încăierarea asta meschină cuvintele «dezinteresare,
spirit de echipă, sentiment naţional» nu provoacă doar ridicare de umăr a neştiinţă,
ci de-a dreptul hazul!”21 În aceste cuvinte se recunoşteau şi reprezentanţii generaţiei
tranşeelor din România. Lucrarea memorialistică, printre ultimele scrieri ale lui
Chambe, se bazează pe documente ale epocii: jurnalul de front, fotografiile făcute
de tânărul aviator cu un aparat Vest-Pocket Kodak, în campania din 1917 şi salvate
miraculos chiar în preajma publicării cărţii22, precum şi documente oficiale din
epocă, care subliniază aportul misiunii militare franceze pe frontul românesc23.
Amintirile din perioada Primului Război Mondial se împletesc cu opiniile autorului
faţă de noul regim instaurat în România în 1947. La sfârşit Route sans horizon are
câteva anexe dedicate consideraţiilor lui I.G. Duca, luptei de la Turtucaia, prinţeselor
regale ale României şi regimului socialist.
Aventura românească a lui René Chambe începea în vara lui 1916, când primea
însărcinarea să plece spre România împreună cu sergentul Adam Gilbert. Avea
asupra sa şi două plicuri diplomatice, unul pentru reprezentantul Franţei la Sankt
Petersburg, Maurice Paléologue, iar altul pentru contele de Saint-Aulaire, ministrul
Franţei la Bucureşti. Înainte de a pleca, se întâlnea la Paris cu generalul Vasile
19
A nu fi confundat cu Alexandru D. Sturdza, colonel, cel care a trecut de partea armatei
germane în februarie 1917.
20
Poly Vacas, aviator român (1892–1949).
21
René Chambe, Casca de zbor, p. 174–175.
22
Destinul fotografiilor făcute de Chambe în 1917 în România şi Rusia este povestit chiar de
autor, la sfârşitul lucrării sale dedicate României. În august 1980, un nepot al său găsea miraculos în
podul casei clişeele din 1917 împreună cu aparatul foto şi cu un film încă nedevelopat; René Chambe,
Route sans horizon, p. 299–301.
23
Ibidem, vezi documentul de la p. 145–153.
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Rudeanu, care îl asigura că România va intra în război de partea Antantei24. În
Route sans horizon, Chambe critică starea de apatie care domnea la Paris în ajunul
plecării sale. Proaspăt sosit de pe front, s-a ciocnit de birocraţia din capitala
Franţei. Nu a putut să ia contact imediat cu funcţionarii Ministerului de Externe,
pentru că aceştia nu lucrau sâmbăta25. După calvarul birocratic de la Paris a trebuit
să îndure drumul interminabil spre România, care a început într-un port britanic şi a
continuat prin Norvegia, Suedia, cu trenul prin imensele stepe ruse până la
Petrograd26, iar de aici la Moscova, Kiev, Chişinău, Iaşi şi Bucureşti, unde ajungea
în ziua de 24 august27. A inspectat baza aeriană de la Pipera şi a întocmit un raport,
pe care l-a prezentat ataşatului militar francez, colonelul Desprez. Esenţa observaţiilor sale era slaba înzestrare a aviaţiei române, incapabilă să înfrunte aviaţia
germană28. Împreună cu locotenentul Lareinty-Tholozan a încercat să sensibilizeze
reprezentanţii Franţei la Bucureşti, pentru a urgenta trimiterea de aparate de zbor
spre România, conform convenţiilor încheiate. În ziua de 28 august 1916 se afla la
Pipera şi asambla primele avioane Nieuport, când a fost anunţat de intrarea României
în război. În lucrările sale Chambe descrie entuziasmul bucureştenilor la aflarea
acestei veşti. Aviatorii francezi au fost primiţi cu urale, în restaurantul Continental
din Bucureşti a fost cântată Marseilleza, iar un maior de aviaţie prezent mărturisea:
„auzind în seara asta Marseilleza simt că mi s-au sfărâmat cătuşele de la mâini!”29
În memoriile sale, Chambe subliniază obsedant ideea că România ar fi trebuit să
declare război Bulgariei şi nu Austro-Ungariei. Drumul, cunoscut din 1913, ar fi fost
spre Sofia, urmând firesc joncţiunea cu trupele de la Salonic conduse de generalul
Maurice Sarrail. Ataşatul militar francez ar fi trebuit să prezinte personal la Paris
situaţia precară a armatei române, lipsită de aviaţie, de artilerie grea, de muniţii, iar
aliaţii ar fi trebuit să se implice mai mult în conturarea unui plan de război viabil.
Chambe nu aminteşte tratativele militare ale României cu Antanta premergătoare
intrării în război, care prevedeau în detaliu acest eveniment şi precizau rolul
fiecărui aliat în sprijinirea ofensivei române. Surprinde însă lipsa de comunicare a
reprezentanţilor francezi de la Bucureşti cu Statul Major al armatei franceze şi
relatează din prisma simplului ofiţer combatant modul în care armata română a fost
lăsată fără niciun sprijin real în confruntarea cu un inamic mai bine pregătit30.
În iarna lui 1917, escadrila de vânătoare a lui Chambe a activat în regiunea
Răcăciuni, Fundul Moldovei, Oneşti, Borzeşti, Târgu Ocna, Pufeşti, Adjud, Vaslui,
Bârlad. Aviatorul francez a fost martorul retragerii armatei române în Moldova, al
dramei refugiaţilor pe care le descrie în romanul său: „Toată grozăvia retragerii a rămas
înscrisă pretutindeni. Drumul presărat cu căruţe părăsite, sfărâmate, răsturnate, cu
24
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Ibidem, p. 96.
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Ibidem, p. 107.
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hoituri de animale cu cai morţi … Ploaia, noroiul ţes zi de zi un giulgiu trist peste
aceste epave. Pe lângă drumul care trece prin sat mulţime de cai morţi, umflaţi îşi
înalţă spre cer picioarele ţepene. Când bate vântul dinspre miazăzi miasma greţoasă
ajunge până la drumul pe unde umblăm. Moartea îşi face loc peste tot.”31 Frigul
năprasnic (la înălţimile de peste 3.000 metri unde zburau aviatorii temperaturile
erau de –35/–45 de grade), suprapopularea satelor Moldovei, foametea şi tifosul sunt
prezentate în imagini tulburătoare. Prizonierii germani din lagărul de la Răcăciuni
erau decimaţi de tifos şi îşi îngropau zilnic camarazii în dealul de lângă sat, care îşi
schimba înfăţişarea, fiind „ghiftuit de trupuri”32. Prin noroaiele îngheţate, câinii şi
lupii îşi disputau nestânjeniţi resturile îngheţate de cadavre.
Însă războiul nu l-a împiedicat pe aviator să surprindă trăsături caracteristice
ale satului românesc. În primul rând casele, care semănau cu nişte jucării: „Mărunte,
joase, fără etaj, încununate cu un acoperiş foarte mare şi foarte povârnit, gătit
pentru zăpezile ce vor veni. Mai toate au acoperişurile de paie. Cele mai răsărite
sunt învelite de multe ori cu ţiglă sau cu olane, cum n-am mai văzut, făcute din
scoarţă de copac. Astfel tocmite lucesc molcom ca argintul vechi … Peste tot brâuri
în jurul uşii, ferestrelor, ceardacului, cu dungi simple şi naive, romburi, cercuri,
semiluni, stele, linii drepte care se întretaie, cruci cu trei braţe. Trase copilăreşte cu
albastru, negru, roşu, verde, întărind şi mai mult iluzia de case jucării, case de
păpuşi. Cu cât gospodarul este mai cu stare, cu atât brâurile sunt mai late şi mai
multe. Cei mai avuţi adaugă la găteala aceasta neaşteptată bucăţele de oglindă
încrustate în cherestea sau zid.”33 Interiorul caselor era simplu: pământ pe jos, scaune
fără spetează, o masă, o laviţă folosită drept pat, o icoană, iar pe pereţi „minunate
scoarţe româneşti, cu înflorituri nemaivăzute”34. Chambe surprinde cu sensibilitate
figurile care populau lumea satului: bătrâne cu chipuri zbârcite, pergamentoase,
tăbăcite de munca istovitoare a unei vieţi întregi, care stăteau pe prispe; ciobani şi
tăietori de lemne unguri, care reuşiseră să se integreze în comunităţile româneşti.
Descrie portul popular românesc, culorile vii ale iilor şi fotelor femeieşti, dar şi
arhaismul veşmintelor bărbăteşti, care i-a reînviat „imaginea păstorilor lui Virgiliu”35.
Evocă tristeţea sfâşietoare a unei doine din Ardeal, dar şi pasiunea nestăvilită a
horelor moldoveneşti, însufleţite de tarafurile de ţigani, aceşti „trubaduri în zdrenţe
ce călătoresc din sat în sat, vestitori de bucurie”36.
Aviatorul francez prezintă eroismul armatei române, oprindu-se mai mult
asupra calităţilor simplilor soldaţi care îndurau lipsurile cu demnitate: „care au
văzut, au cunoscut, au îndurat tot ce se putea vedea, cunoaşte, îndura: beţia celor
dintâi izbânzi, spaima începutului de înfrângere, sleirea după goana nebună de la
31
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Carpaţi la Dunăre şi de la Dunăre la Carpaţi, ca să ţină piept invaziei din două părţi –
austro-germană şi bulgaro-turcă. Fără odihnă, fără să fie schimbaţi, fără veşminte,
fără hrană! Dar şi fără să se plângă!”37 Cu excepţia episodului trădării colonelului
Alexandru Sturdza, în scrierile lui Chambe nu există nicio precizare referitoare la
greşelile tactice al ofiţerilor români, la disensiunile dintre aceştia sau la alte comportamente incompatibile cu onoarea de militar. Armata română era victima nerespectării
angajamentelor de către aliaţi şi mai ales a lipsei de activitate a trupelor ruseşti.
Relaţiile dintre ofiţerii francezi şi soldaţii români au fost cordiale, în viziunea lui
Chambe, poate şi datorită comportamentului firesc, lipsit de orgoliu al primilor,
precum şi disponibilităţii acestora de a împărţi toate lipsurile indiferent de grade:
„soldatul român adora ofiţerul francez. Modul în care ofiţerul francez îl trata cu
prietenie, cum îi vorbea despre familia sa, despre casa sa, despre munca sa de
dinainte de război, cum era considerat, chiar dacă era ţigan, de la egal la egal, ca o
persoană deosebită, cu înţelegere şi blândeţe, l-a atras pe soldatul român.”38 În
romanul lui Chambe apare de mai multe ori subliniată camaraderia între aviatorii
români şi cei francezi şi mai ales emoţionează loialitatea ordonanţei Dumitrescu,
personaj real, care îl salvează pe aviator şi îi supraveghează cu afecţiune convalescenţa.
Chambe asistă la destrămarea armatei ruse într-un timp relativ redus. În
scurtul popas din Petrograd din august 1916 a admirat disciplina ofiţerilor faţă de
generali. În Moscova a rămas impresionat de religiozitatea simplilor soldaţi, care în
frunte cu ofiţerii se închinau în faţa bisericilor şi a fost uimit de obiceiul trupelor de
a se ruga pentru ţar şi de a intona imnul imperial39. Atitudinea incertă a armatei
ruse, care a tergiversat ajutorul datorat armatei române în campania din 1916, a
devenit oficială în timpul luptelor din vara lui 1917, când, sub influenţa luptelor
politice şi a tot mai pronunţatei propagande bolşevice, guvernul rus pregătea ieşirea
din război. Chambe prezintă disensiunile tactice dintre generalul Berthelot şi
comandantul trupelor ruse din România, generalul Dimitri Scerbacev. Aviatorul a
inserat în memoriile sale un raport, până atunci inedit, alcătuit sub îndrumarea
generalului Berthelot, din care reieşea tratamentul diferit aplicat soldaţilor români
şi ruşi. Dacă soldatului român i se dădeau 300 g mămăligă zilnic şi de două ori pe
săptămână 300 g carne, cel rus primea 1 kg de pâine şi 600 g de carne zilnic40.
Memoriile lui Chambe se alătură celorlalte mărturii directe care prezentau imobilitatea armatei ruse din timpul luptelor de la Mărăşti şi Mărăşeşti şi dizolvarea rapidă
a armatei imperiale. Dialogul dintre două personaje ale romanului său, ofiţerii ruşi
Şciuberski şi Keller, care discutau despre o eventuală retragere a Rusiei din război,
37
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i-a permis lui Chambe să-şi insereze propriile impresii despre sufletul poporului
rus: „Rusie mistică, Rusie neînfrânată, cu taine de nepătruns, pământ al rugăciunii,
destrăbălării, chinului şi dragostei pătimaşe, cu mănăstiri şi biserici de-a valma, cu
morminte, temniţe, stabilimente de jocuri de noroc şi de plăcere”41. Aviatorul francez
îşi pierdea treptat încrederea în camarazii ruşi, care erau confuzi şi nesinceri.
Sugestiv este portretul lui Semionov: „Îl preţuiesc pentru curajul lui de zburător,
dar de la o vreme nu-mi mai place. Îi lipseşte sinceritatea … Nu intră pe uşă,
răsare. Nu iese, se risipeşte ca fumul. Are ceva viclean, gata să sară. Nu merge,
alunecă. Nu priveşte, stă la pândă. Ca o felină.”42 Rănit fiind, Chambe va sta alături,
în spitalul de campanie, de un ofiţer dintr-o veche familie aristocratică a Rusiei,
care fusese împuşcat în spate de propriii soldaţi43. În timpul convalescenţei de la
Ghidigeni a cunoscut comportamentul barbar al trupelor de cazaci, care sustrăgeau
din rezervoarele fabricii apa de chinină, pentru a o bea. „Înainte de a o vedea de
aproape, credeam într-o mare armată rusă, cu disciplină, ţinută, curaj. Mi-am
revenit din iluzii. Poate a fost o frumoasă armată rusă, dar acum aceea este
moartă.”44 În octombrie 1917, pe drumul de întoarcere în Franţa, poposea în Kiev,
unde a fost martorul debandadei din rândurile armatei imperiale: regimentul 10 de
dragoni din Novgorod, unul dintre faimoasele regimente de cavalerie, se dizolvase,
pentru că soldaţii refuzaseră să mai recunoască autoritatea ofiţerilor45. În Moscova
soldaţii, fără ofiţeri, cântau Internaţionala în loc de imnul imperial46.
Chambe a participat la luptele din vara lui 1917 de la Mărăşti, prilej de a
evoca bravura armatei române. A fost rănit în încercarea de a alunga două avioane
inamice, a reuşit să redreseze avionul, a aterizat în Adjud şi, după un scurt timp
petrecut într-un spital de campanie rusesc, a fost găsit de Jean Chrissoveloni şi dus
la conacul său de la Ghidigeni. Moşia de la Ghidigeni aparţinea din 1879 familiei
Chrissoveloni, care construise aici un conac pe două niveluri, cu două bazine, două
terenuri de tenis acoperite şi o pistă de bowling. Se mai aflau aici o fabrică de spirt,
drojdie şi potasă, un atelier mecanic şi terminalul unei căi ferate care lega conacul
de Tecuci. Jean Chrissoveloni ridicase un extravagant cavou, replică a templului
zeiţei Nike de pe Acropole47. Căsătorit cu o frumoasă englezoaică născută în Galaţi,
Sybille Youell, Chrissoveloni a transformat conacul într-o minunată reşedinţă,
înmiresmată vara de o frumoasă grădină de trandafiri, unul dintre locurile preferate
41
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ale reginei Maria, bună prietenă a familiei. În timpul războiului, Jean Chrissoveloni
a oferit găzduire familiei regale la Ghidigeni, iar modernele terenuri de tenis au fost
transformate în spital. Răniţii erau îngrijiţi de medici şi asistente, membri ai
misiunii medicale franceze, spitalul fiind unul dintre cele mai bine întreţinute
aşezăminte de acest fel. Aici lucrau ca infirmiere şi principesele Elisabeta şi
Mărioara48. Jean Chrissoveloni a organizat şi serviciul de ambulanţe Regina Maria.
În Povestea vieţii mele, regina Maria menţiona: „A fost ideea lui Jean Chrissoveloni
să întocmesc această organizaţie a ambulanţelor, pentru că voia ca numele meu să
pătrundă până pe linia de foc. E în adevăr un prieten credincios.”49 Chambe este
adus la Ghidigeni în timpul luptei de la Mărăşeşti şi se bucură de un tratament
deosebit, fiind cazat în conac, într-o cameră cu baie proprie50. A cunoscut-o personal
pe regina Maria, care îl numea „căpitan Chambe”, iar el a fost sfătuit să i se adreseze
simplu cu „madame”51. A fost invitat de mai multe ori să ia prânzul cu familia
regală52 şi a fost decorat personal de regele Ferdinand, într-o ceremonie simplă, dar
emoţionantă, cu Steaua României cu spade53. În timpul convalescenţei sale la
Ghidigeni a avut mai multe convorbiri cu regina Maria. I-a împărtăşit gândurile
sale referitoare la atacarea Bulgariei, iar regina i-a mărturisit că nimeni nu-i prezentase
această alternativă în vara lui 1916. La rândul ei i-a relatat despre întâlnirile de la
Iaşi dintre rege, Take Ionescu, Ionel Brătianu, în care a fost dezbătută reforma
agrară, „ce trebuia pusă în aplicare foarte repede, pentru a feri România de vreo
contagiune revoluţionară rusă”. În faţa pericolului bolşevic regina îi mărturisea că:
„România nu va cunoaşte o situaţie asemănătoare. Poporul român nu are spirit
revoluţionar … Pentru a-l avea ar trebui să se inspire din afară. Cum detestă tot ce
vine din Rusia, nu există nici cea mai mică primejdie.”54 În clipele de răgaz regina
şi căpitanul Chambe şi-au citit reciproc fragmente din scrierile lor, Maria încurajându-l
să-şi publice jurnalul de război55. Pe lângă clipele preţioase petrecute cu familia
regală, Chambe a participat şi la o vânătoare organizată de maestrul-vânător, scoţianul
John Smith, eveniment apreciat de aviator, care era la rândul său un împătimit al
acestei distracţii56. Rânduri pline de sensibilitate sunt închinate infirmierei Sandra,
care i-a inspirat personajul Florica Romanescu din Casca de zbor. O va revedea
peste patruzeci de ani57.
48
Despre implicarea familiei Chrissoveloni în organizarea unui spital la Ghidigeni şi despre
activitatea principeselor Elisabeta şi Mărioara vezi Maria, regina României, Povestea vieţii mele, vol.
III, ed. I, Bucureşti, 1937, p. 288–299.
49
Ibidem, p. 299.
50
René Chambe, Route sans horizon, p. 172.
51
Ibidem, p. 174, 178.
52
Ibidem, p. 201.
53
Ibidem, p. 202.
54
Ibidem, p. 187–188.
55
Ibidem, p. 198.
56
Ibidem, p. 190–191.
57
Ibidem, p. 207–210.
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3. DINCOLO DE „CORTINA DE FIER”. VIZITA FOŞTILOR MEMBRI
AI MISIUNII BERTHELOT ÎN ROMÂNIA ÎN ANUL 1957
După Primul Război Mondial membrii misiunii militare franceze Berthelot au
întemeiat organizaţia „Poftim”, una dintre cele mai vechi asociaţii ale combatanţilor
din Primul Război Mondial din Franţa. Preşedinţii acesteia au fost pe rând: Paul
Schneider, aviator, generalul De Vergnette de la Motte, conducător al aeronauticii
militare române în timpul războiului, generalul Victor Pétin, şeful statului major al
generalului Berthelot, Étienne Sorrel, medic, şi, în final, generalul René Chambe.
Dacă în perioada interbelică membrii asociaţiei erau exclusiv foşti combatanţi,
după instaurarea regimurilor comuniste în rândurile sale au fost primiţi şi refugiaţi
politici români, fiind un centru care menţinea vie amiciţia româno-franceză58. De
numele membrilor asociaţiei „Poftim” este legat un episod mai puţin cunoscut:
vizita unei delegaţii a foştilor membri ai misiunii militare franceze în România, cu
ocazia sărbătoririi a 40 de ani de la luptele din vara lui 1917 de la Mărăşti, Mărăşeşti
şi Oituz59.
Contactele culturale, economice şi politice româno-franceze au cunoscut o
oarecare destindere în anii 1955–1957, odată cu inaugurarea a ceea ce s-a numit
„spiritul Genevei”, o anumită ameliorare a relaţiilor Est-Vest în perioada Războiului
Rece şi a politicii „noului curs” promovată de PCUS după moartea lui Stalin60. În
mai 1956 avea loc vizita premierului socialist francez, Guy Mollet, la Moscova61,
semnal prin care regimul sovietic încerca să sensibilizeze veriga slabă a lagărului
capitalist, Franţa, unde influenţa partidului comunist era puternică. România, ţară
latină, cu multiple afinităţi franceze, părea a fi puntea ideală dintre cele două
sisteme62. Contactele culturale româno-franceze s-au detensionat în anii 1956–1957
58
Jean-Noël Grandhomme, „Dix jours derrière le Rideau de Fer”. Le pèlerinage de Guy de
Courson de la Villeneuve et des survivants de la mission Berthelot en Roumanie en 1957, în „Revue
roumaine d’histoire”, XXXIX, 2000, nr. 1–4, p. 232–234.
59
Pe lângă articolul semnat de istoricul francez Jean-Noël Grandhomme, menţionat mai sus,
vizita este amintită tangenţial de Marcel Fontaine, La République Populaire Roumaine contre la
culture française, 15 ans de guerre 1948–1962, Paris, 1962, p. 183–185; Florin Ţurcanu, La mémoire
de la Grande Guerre en Roumanie communiste, în La Grande Guerre, histoire et mémoire collective
en France et en Roumanie, coord. Christophe Prochasson, Florin Ţurcanu, Bucarest, 2010, p. 59–66;
Oana-Mihaela Miu, Relaţiile româno-franceze 1959–1969 în contextul Războiului Rece, teză de
doctorat, Bucureşti, 2017 (nepublicată).
60
Pentru politica externă a României în primii ani de după instaurarea regimului comunist
vezi: Mioara Anton, Ieşirea din cerc. Politica externă a regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej, Bucureşti,
2007; Dan Cătănuş, Tot mai departe de Moscova … Politica externă a României în contextul
conflictului sovieto-chinez 1956–1965, Bucureşti, 2011 etc.
61
Ovidiu Bozgan, Relaţiile est-europene ale Franţei. Recenzie, în „Arhivele totalitarismului”,
an XXI, 2013, nr. 78–79, 1–2, p. 225.
62
Iată ce se menţiona în Declaraţia comună cu privire la relaţiile culturale dintre RPR şi
Franţa, cu ocazia vizitei delegaţiei culturale române, conduse de Mihail Ralea în capitala Franţei, din
aprilie–mai 1957: „Întrunite pentru a discuta dezvoltarea şi intensificarea legăturilor culturale dintre
ţările lor, delegaţiile culturale ale Republicii Populare Române şi Republicii Franceze consideră
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prin organizarea unor turnee teatrale în Franţa şi în România, expoziţii de carte la
Paris şi Bucureşti, diferite manifestări sportive, delegaţii ştiinţifice etc.63 În octombrie
1956 a venit în România o delegaţie parlamentară franceză, ocazie cu care au fost
discutate probleme economice şi culturale care urmau a fi reglementate de către
ambele ţări64.
În acest context avea să se desfăşoare vizita foştilor membri ai misiunii Berthelot
în România, în perioada 1–10 august 195765. Pentru a nara pe scurt etapele voiajului
foştilor membri ai misiunii militare franceze vom apela la jurnalul lui Guy de
Courson de la Villeneuve, la lucrarea lui René Chambe, Route sans horizon, şi la
presa epocii. De remarcat că prima sursă are un grad mai mare de veridicitate,
nefiind destinată publicului cititor, în timp ce René Chambe îşi publica lucrarea în
1981, când în România regimul comunist părea de neclintit. Fostul aviator dorea să
îşi menajeze puţinii prieteni din Bucureşti, precum şi susceptibilităţile emigraţiei
române din Occident. Jurnalul lui Guy de Courson este foarte riguros în descrierea
vizitei, a personalităţilor întâlnite, impresiile fiind scrise imediat, fără a fi influenţate
de modificări ulterioare66. În unele locuri, foarte puţine de altfel, informaţiile sunt
contradictorii. De exemplu Chambe menţiona o întâlnire cu Petru Groza, Chivu
Stoica, Emil Bodnăraş, Gheorghe Gheorghiu-Dej67, fapt neamintit de Guy de Courson.
Acelaşi Chambe scria despre discursul ţinut de Gheorghiu-Dej la Mărăşeşti şi
despre defilarea unor detaşamente ale armatei sovietice, ambele informaţii
neregăsindu-se în jurnalul lui Guy de Courson sau în presa epocii.
necesar să declare următoarele: legăturile culturale dintre cele două ţări, vechi de peste 150 de ani, s-au
închegat într-un climat de prietenie şi stimă reciprocă, pe latinitatea comună şi afinităţi de limbă … În
anii din urmă relaţiile culturale româno-franceze, caracterizate printr-o sporire a schimbului de
experienţă între cele două ţări, contribuie la întărirea prieteniei franco-române şi a cauzei păcii în
lume.” Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea,
dosar 49/1957, f. 16. Comunicatul oficial a fost publicat în „Scânteia”, an XXVI, 28 mai 1957, nr. 3917.
Vezi şi interviul acordat de Mihail Ralea cotidianului „Scânteia”, an XXVI, 9 iunie 1957, nr. 3928.
63
Pentru relaţiile culturale româno-franceze vezi: Ovidiu Bozgan, Diplomaţia culturală
românească: promovare, recuperare, compromitere. Cazul franco-român 1955–1960, în „Analele
Universităţii Bucureşti. Istorie”, 1999, p. 23–60; Ovidiu Bozgan, Dan Cătănuş, Diplomaţia franceză
şi România anului 1956, în „Analele totalitarismului”, XII, 2004, nr. 42–43, 1–2, p. 168–192; Vladimir
Tismăneanu, Cristian Vasile, Turneul Teatrului Naţional la Paris: Secţia de relaţii externe, exilul şi
raporturile culturale româno-franceze, în „Studii şi materiale de istorie contemporană”, s.n., vol. 8,
2009, p. 193–199.
64
Oana-Mihaela Miu, op. cit., p. 73–83.
65
Componenţa delegaţiei a fost următoarea: general Victor Pétin, preşedinte al asociaţiei
„Poftim”; René Chambe, general; dr. Etienne Sorrel, vicepreşedinte „Poftim”, col. Maurice Gond,
col. Henri-Jean Lenglet, lt.-col. Charles Fiamma, Pierre Challamel, Guy de Courson, Robert ServanSchreiber, col. René de Voulchier, Ernest Guilleton, Henri Le Guyader, Victor Le Lorier, dr. Louis
Bonnet, dr. François Aman-Jean, dr. Marcel Rafinesque, dr. Eugène Dramez, dr. Maurice Vuillet,
preot Xavier Louis; René Chambe, Route sans horizon, p. 259. În jurnalul lui Guy de Courson mai
sunt menţionaţi: Charles Leteneur, Georges Pigrenet, Jules Delrieux, gen. Gabriel Cochet; Jean-Noël
Grandhomme, „Dix jours derrière le Rideau de Fer”, p. 238–239.
66
Data redactării finale a fost 1 noiembrie 1957. Jean-Noël Grandhomme, „Dix jours derrière
le Rideau de Fer”, p. 295.
67
René Chambe, Route sans horizon, p. 260.
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Invitaţia autorităţilor române a fost acceptată de guvernul francez şi implicit
de unii dintre foştii membri ai misiunii Berthelot. Conştienţi că gestul lor ar putea fi
manipulat de propaganda regimului de la Bucureşti68, iar deplasarea lor ar putea fi
interpretată de emigraţia română de la Paris drept un episod al „turismului dirijat”,
mijloc promovat de soviete, pentru a arăta „progresele economice” ale statelor
socialiste69, foştii membri ai misiunii militare franceze au condiţionat prezenţa lor
de împlinirea următoarelor clauze: redeschiderea capelei franceze din Bucureşti,
Saint Vincent de Paul, închisă după arestarea preotului belgian lazarist François;
permisiunea ca misiunea să fie însoţită de un capelan francez, care urma să ţină
serviciu religios la mormintele eroilor francezi; reamplasarea într-o piaţă publică
din Iaşi a bustului de bronz al generalului Berthelot şi restaurarea plăcii memoriale
pe casa din Iaşi, unde generalul a avut cartierul general. Au subliniat de la început
că deplasarea în România urma să fie un simplu pelerinaj la mormintele celor
căzuţi în Marele Război şi un gest de respect faţă de victoria armatei române de la
Mărăşeşti. Au refuzat, cu mici excepţii, să viziteze unele dintre „realizările” regimului70. În sfârşit au solicitat prezenţa la festivităţi a veteranilor români71.
Vizita delegaţiei franceze a fost organizată în cele mai mici amănunte, autorităţile
române având experienţa delegaţiei parlamentare franceze din 1956. Programul a
fost dens, oaspeţii fiind în permanenţă supravegheaţi de ceea ce ei au numit „îngerii
păzitori”72. Au fost primiţi de preşedintele comitetului de organizare, generalul de
armată în rezervă Constantin Vasiliu Răşcanu, alţi reprezentanţi ai Ministerului
Apărării Naţionale, ai Ministerului de Externe român şi de reprezentanţii Legaţiei
franceze din Bucureşti, însărcinatul cu afaceri Jean Deciry şi ataşatul militar
locotenent-colonelul d’Helgouach. La toate manifestările au fost prezenţi diplomaţi
sovietici şi ataşatul militar sovietic, generalul Juravlev, iar la Mărăşeşti au
participat oficialităţi ale statului român împreună cu ataşaţii militari străini73.
Membrii misiunii Berthelot au depus coroane de flori în Bucureşti la cimitirul
68

Jean Deciry, însărcinatul cu afaceri al Franţei la Bucureşti, considera că autorităţile române
aveau drept scop sensibilizarea delegaţiei faţă de „succesele” regimului sau poate chiar un gest de
independenţă faţă de Moscova. Oana-Mihaela Miu, op. cit., p. 85.
69
Guy de Courson descrie frământările conducătorilor asociaţiei „Poftim”, care au decis să
lase la latitudinea Ministerului de Externe oportunitatea acestei vizite; Jean-Noël Grandhomme, „Dix
jours derrière le Rideau de Fer”, p. 236–237.
70
Guy de Courson amintea vizitele la combinatul poligrafic „Casa Scânteii” din Bucureşti şi la
fabrica de antibiotice din Iaşi; Jean-Noël Grandhomme, „Dix jours derrière le Rideau de Fer”, p. 254,
277.
71
Ibidem, p. 238–239.
72
Ibidem, p. 241.
73
La Mărăşeşti au fost prezenţi: Leontin Sălăjan, ministrul Forţelor Armate ale RPR, general
în armată în rezervă Constantin Vasiliu Răşcanu, Alexandru Lăzăreanu, adjunct al Ministerului de
Externe, Traian Micu, director în Ministerul de Externe, Mircea Bălănescu, ministrul României la
Paris, Jean Deciry, însărcinat cu afaceri ad-interim al Franţei la Bucureşti, consilierii, secretarul şi
ataşatul ambasadei sovietice, ataşaţii militari: rus – generalul Juravlev, britanici, turci, cehi, polonezi,
maghiari, iugoslav, francez. „Scânteia”, an XXVI, 7 august 1957, nr. 3978.
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Ghencea militar74, cimitirul Bellu militar75 şi la monumentul dedicat militarilor
francezi din parcul Cişmigiu76. Ceremonii identice au fost organizate în Galaţi77 şi
Iaşi la mormintele militarilor francezi78. În Iaşi au asistat la amplasarea bustului
generalului Berthelot în faţa Teatrului Naţional şi la punerea plăcii comemorative
pe casa unde a locuit temporar generalul Berthelot în timpul războiului79. Au vizitat
fostul spital, din vila „Greierul”, organizat de dr. Jean Clunet, evocând cu emoţie
medicii şi infirmierele care au fost căzut victime epidemiei de tifos80. Discursuri
oficiale s-au ţinut în ziua de 3 august, cu ocazia unei şedinţe festive organizate la
Academia Militară Stalin81 din Bucureşti şi în ziua de 6 august la ceremoniile de la
Mărăşeşti82. Vorbitorii români (general-maior Gheorghe Zaharia la Academia Militară
şi general-locotenent Constantin Verdeş la Mărăşeşti) nu s-au depărtat de retorica
obişnuită a regimului faţă de evenimentele Primului Război Mondial: au arătat că
poporul român a participat fără voia lui la război, au vorbit despre afacerile
oneroase ale elitei politice româneşti din perioada războiului, au subliniat frăţia de
arme româno-rusă, amintind bineînţeles şi aportul misiunii militare franceze83. Cei
doi generali români au politizat spre sfârşitul discursurilor lor evenimentul, vorbind
despre dorinţa de pace şi de coexistenţă paşnică a guvernului comunist, despre
prietenia popoarelor român şi francez. Generalul Victor Pétin a vorbit în numele
membrilor misiunii militare franceze despre istoria relaţiilor româno-franceze, mai
ales despre perioada de constituire a statului modern român, despre Al. I. Cuza şi
Napoleon al III-lea84, despre importanţa misiunii Berthelot, despre jertfele militarilor
francezi şi vitejia armatei române, victorioasă la Mărăşeşti, despre generalii Constantin
Prezan şi Eremia Grigorescu85. Nu a amintit nimic despre armata rusă. În presa
timpului discursurile generalilor români au fost redate în întregime, însă din cuvântările
generalului Pétin au fost selectate acele fragmente care nu atingeau imaginea
oficială a evenimentelor86.
Foştii membri ai misiunii militare franceze prezenţi în România au încercat
să menţină o distanţă politicoasă faţă de manifestările politizate ale oficialităţilor
române. Au refuzat să fie decoraţi cu medalii ale regimului comunist, purtând pe
toată durata vizitei vechile decoraţii româneşti şi imperiale ruseşti87. Au ţinut slujbe
74

Jean-Noël Grandhomme, „Dix jours derrière le Rideau de Fer”, p. 243.
Ibidem, p. 244.
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Ibidem, p. 246.
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Ibidem, p. 265.
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Ibidem, p. 270.
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Ibidem, p. 273–274.
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Ibidem, p. 272–273.
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Ibidem, p. 247.
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Ibidem, p. 261.
83
„Scânteia”, XXVI, 6 august 1957, nr. 3977.
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Ibidem, p. 262–263.
86
„Scânteia”, an XXVI, 7 august 1957, nr. 3978.
87
Jean-Noël Grandhomme, „Dix jours derrière le Rideau de Fer”, p. 249.
75

Societatea românească în viziunea lui René Chambe

121

religioase în Bucureşti, în capela Saint Vincent de Paul88, iar în Iaşi au organizat un
serviciu religios în aer liber, în faţa mormintelor militarilor francezi, moment care
nu era prevăzut în programul manifestărilor89.
Un moment aparte l-a constituit întâlnirea cu veteranii români. Francezii au
fost impresionaţi de condiţiile lipsite de demnitate în care trăiau eroii Primului Război
Mondial90. Dan Cernovodeanu descrie episodul, arătând încercările autorităţilor de
a masca tragica existenţă a ofiţerilor români: „În consecinţă, în preajma acestei
aniversări, cei câţiva bătrâni ofiţeri români (printre care şi răposatul meu tată, Ion
Cernovodeanu), ce luptaseră şi cunoscuseră pe colegii lor din misiunea Berthelot,
au fost chemaţi la Ministerul Forţelor Armate ale R.P.R., comunicându-li-se că li se
vor reda pensiile (de care fuseseră văduviţi samavolnic de atâţia ani), fiind apoi
informaţi că vor însoţi pe militarii francezi în trenul ce-i va conduce la Mausoleul
eroilor de la Mărăşeşti şi îi vor întovărăşi pe toată durata ceremoniei ce se va
desfăşura acolo. Pentru a pune constant în aplicare cunoscuta metodă a «jurnalului
de perete», responsabilii din ministerul citat au dus pe bătrânii noştri ofiţeri, ce se
prezentau vestimentar în mod jalnic, după ani de privaţiuni şi pauperitate, la
magazinul de supremă eleganţă comunistă «Romarta», fiind îmbrăcaţi acolo de sus
până jos în costume noi, oferindu-li-se şi lenjerie, cravate şi încălţăminte de cea
mai bună calitate, pentru a face o cât mai bună impresie camarazilor francezi. În
schimb, militarii noştri au fost obligaţi – sub ameninţări grave de suprimare a
pensiilor, ba chiar cu perspectiva închisorii pentru denigrarea regimului faţă de
cetăţeni străini – să ascundă colegilor de arme de odinioară faptul că li se tăiaseră
pensiile, că îşi duceau viaţa în condiţii mizerabile, fiind persecutaţi şi trăind veşnic
sub ameninţarea unei arestări.”91
René Chambe descria în memoriile sale întâlnirea cu fostele sale infirmiere
de la Ghidigeni, „ultimele sentinele ale libertăţii”, cum inspirat le numea. Printre
ele a recunoscut-o pe Sandra, vechea sa prietenă. Împreună cu un grup din fosta
misiune Berthelot a fost invitat de acestea la ceai, prilej de a cunoaşte nemijlocit
condiţiile precare şi permanenta teroare în care trăiau. Fostele infirmiere au povestit
anii de detenţie, munca forţată la stuf în Dobrogea, lipsurile cumplite în care se
zbăteau. Pentru a-şi asigura existenţa zilnică Sandra, împreună cu prietenele sale,
îngrijeau mormintele. Au fost serviţi cu fursecuri simple făcute din zahăr, făină,
fără unt şi cu o cutie de sardine în ulei, care reprezenta în acele timpuri de lipsuri
un lux deosebit. Generalul Chambe le-a propus fostelor sale prietene să le sprijine
să ajungă în Franţa, dar acestea au refuzat. A fost impresionat de fragilitatea celor
care mai păstrau urmele frumuseţii de altădată şi care trăiau într-o atmosferă de
permanentă nesiguranţă, supravegheate continuu92.
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Din mărturiile unor membri ai delegaţiei franceze rezultă că aceştia au avut şi
misiuni speciale. În timpul banchetului final, organizat la restaurantul „Pescăruş”
din Herăstrău, generalul Pétin şi Guy de Courson s-au întreţinut cu ministrul Apărării
Forţelor Armate, generalul Leontin Sălăjan, şi cu ministrul adjunct al Afacerilor
Externe, Alexandru Lăzăreanu, despre probleme delicate care alterau relaţiile românofranceze: eliberarea părintelui belgian François93, statutul bisericii române din Paris94,
numirea unei străzi din Bucureşti cu numele generalului Berthelot, în condiţiile în
care cea veche fusese redenumită Popov etc.95 Probabil în urma acestor discuţii, în
octombrie 1957 părintele François, deşi fusese condamnat la 10 ani de închisoare, a
fost expulzat din ţară, iar generalul Gheorghe Mihail, participant la cele două
războaie mondiale, închis din 1948, a fost eliberat96.
Membrii misiunii Berthelot s-au întrebat pe bună dreptate de ce guvernul
român, care interzisese cartea generalului Pétin, Le drame roumain, i-a invitat şi a
desfăşurat în faţa lor un impresionant cortegiu de amabilităţi: cazare la Athenée
Palace, dineuri în restaurante scumpe, trenuri speciale, plimbări pe Dunăre etc.97 Şi
tot ei răspundeau: pentru că se dorea fisurarea frontului occidental, prin atragerea
Franţei. Acea parte a presei franceze care simpatiza cu regimul comunist susţinea
că vizita se înscria în programul manifestărilor prevăzute în urma recentei vizite a
delegaţiei române în Franţa din mai 1957. Să amintim că în 1956, 250 de soldaţi
din armata franceză din Orient au vizitat Iugoslavia, existând astfel un precedent98.
Parafrazându-l pe Mihail Ralea, „cele două Franţe” vedeau în mod diferit semnificaţia vizitei. Dacă simpatizanţii de stânga scriau despre ospitalitatea desăvârşită a
românilor, despre realizările regimului comunist, despre grija faţă de tineret, critici
severe au venit din partea presei anticomuniste, unul dintre contestatari fiind
Michel Fontaine, fost membru al misiunii militare franceze, care timp de treizeci de
ani fusese profesor de limba franceză în România şi director de cursuri al Institutului
Francez şi care, după 1948, a revenit în Franţa. Acesta refuzase să participe la comemorările de la Mărăşeşti, convins fiind de ipocrizia unui regim tiranic, care dorea
să glorifice evenimentul istoric în folosul propriu99.
Trebuie menţionat că delegaţia franceză nu a reacţionat unitar. Printre membrii
săi se număra şi Robert Servan-Schreiber, publicist de stânga, care a apreciat pe
parcursul vizitei realizările regimului de la Bucureşti100. În publicaţia de stânga
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„Combat” au apărut articole, în august 1957, semnate de Françoise Reiss, publicistă
care a însoţit delegaţia, în care viaţa cotidiană din capitala României era prezentată
în culori optimiste101. Însă mărturiile celorlalţi participanţi, dintre care cunoaştem
două până în prezent, a lui René Chambe şi a lui Guy de Courson, arată că cea mai
mare parte a delegaţiei franceze nu s-a lăsat înşelată de propaganda guvernului
român şi a simţit permanent supravegherea „prietenească” a organelor de ordine.
Ştiau că funcţionarii români ai legaţiei franceze din Bucureşti erau membri ai
securităţii, că foştii veterani erau supravegheaţi, au observat apăsătoarea propagandă
vizuală desfăşurată pe străzile Bucureştiului, iar în rarele ocazii în care au luat
contact cu foştii prieteni au cunoscut drama acestora. Majoritatea membrilor
delegaţiei franceze nu au considerat oficialii români ca reprezentanţii poporului, ci
simpli emisari ai politicii moscovite. Întorşi în ţară nu s-au transformat, cu micile
excepţii deja menţionate, în propagandişti ai regimului comunist. Dimpotrivă,
mesajul lor a fost: „acolo, în spatele Cortinei de Fier balcanice, oamenii suferă şi
gem sub jugul sovietic … dacă există o mică lumină la capătul lungului tunel al
disperării în care au fost alungaţi de câţiva ani, aceasta este cea pe care am
reaprins-o noi, în acele zile de august 1957, dovedindu-le prin prezenţa noastră că
nu i-am uitat niciodată.”102
Informaţiile despre vizita din 1957 a foştilor membri ai misiunii militare
franceze încă nu sunt epuizate. Mai sunt multe întrebări fără răspuns legate de scopul
şi organizarea ei, iar studiile viitoare, prin coroborarea documentelor româneşti şi a
celor franceze, vor desluşi şi vor sublinia importanţa acestui eveniment. Oricum,
este uimitor că în vara lui 1957, când participarea românească la Primul Război
Mondial era văzută în istoriografia oficială sovietică şi română drept una imperialistă, soseau la Bucureşti membrii misiunii Berthelot, purtând cu demnitate decoraţiile
din prima conflagraţie. Informaţiile cuprinse în jurnalul lui Guy de Courson şi în
cartea lui René Chambe sunt importante şi din prisma unor interesante relatări de
călătorie, realizate de personalităţi nealterate de ideologii de stânga, care au perceput
şi scris despre dramele acelor ani103.
Martor al clipelor de cumpănă din 1917 şi 1957, René Chambe şi-a intitulat
memoriile dedicate României Route sans horizon. Însă fostul preşedinte al asociaţiei
„Poftim” îşi încheia lucrarea exprimându-şi speranţa în viitorul democratic al
României: „Poate că vremurile sunt în mişcare. Nimic nu este etern. Poate că într-o
zi se va sfârşi opresiunea nefirească a slavilor contra latinilor. Poate că în timpul
evenimentelor se va ridica un Siegfried român, un nou Mihai Viteazul, care va uni
în jurul său toţi românii şi va restabili, dacă nu monarhia constituţională, cel puţin o
republică liberală … Atunci toate partidele s-au reconciliat, proclamând România
Mare, vechiul vis al tuturor românilor, pentru care regele Ferdinand I, regina Maria
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şi generalul Berthelot au călărit împreună, umăr la umăr, intrând victorioşi în
Bucureşti în 1 decembrie 1918 … Ei transmiteau viitorului o moştenire sacră.”104
ROMANIAN SOCIETY IN THE EYES OF RENÉ CHAMBE: BETWEEN
THE GREAT WAR AND THE SOCIALIST REGIME
Abstract

The paper discusses the work of General René Chambe, pilot on the Romanian
front in the First World War, one of the presidents of the “Poftim” association,
founded by the former members of the French military mission in Romania, and a
member of the delegation invited to participate in the commemoration of the
Mărăşeşti Battle in the summer of 1957. His memories of Romania, immortalized
in novels or memoirs, bring precious information about the everyday life of the
period of retreat in Moldova in the winter of 1917, the state of the Romanian army,
its relations with the Russian army around the great battles in the summer of the
same year, as well as little known episodes about the organization of the hospital in
Ghidigeni. Corroborated with other sources, the writings of the French general are
interesting testimonies about an episode less explored by historiography: the visit
of a delegation made up of former members of the Berthelot mission in August
1957 in Romania, an opportunity to know directly the reality of the socialist state.
Keywords: Romanian-French relations; French military mission; First World
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IDEOLOGIE ŞI ISTORIOGRAFIE: SECŢIA PROPAGANDĂ ŞI
AGITAŢIE ŞI PROBLEMATICA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
LA ÎNCEPUTURILE REGIMULUI COMUNIST (1947–1956)*
CRISTIAN VASILE**

Articolul nostru îşi propune să urmărească raportarea secţiilor ideologice ale
Comitetului Central al partidului comunist (cu precădere Secţia Propagandă şi Agitaţie,
condusă de Leonte Răutu) faţă de scrierea istoriei Primului Război Mondial, în
principal în intervalul 1947–1956.
Am ales această perioadă deoarece, în linii mari, ea reflectă preeminenţa
percepţiei şi susţinerii oficiale a unui „caracter imperialist” al participării României
la Primul Război Mondial1. Pe de altă parte, în ultimii ani ai acestui interval îşi fac
loc susţineri istoriografice, idei, teorii etc. care vor constitui o masă critică şi vor
pregăti un adevărat punct de inflexiune. L-am urmărit în special pe Mihail Roller
atât în calitatea lui de coordonator/autor al principalei sinteze de istorie de după
1947, cât şi de adjunct al Secţiei Propagandă şi Agitaţie, colaborator apropiat al lui
Iosif Chişinevschi şi Leonte Răutu, liderii Agitprop-ului. Ultimii doi au fost factori
decidenţi importanţi în ceea ce priveşte orientarea „frontului ideologic”, inclusiv a
celui istoriografic. Subiectul fiind foarte vast, ne vom concentra doar asupra câtorva
chestiuni, încercând să atingem mai ales problema dimensiunii externe a punctajului
după care s-a elaborat (şi a supravieţuit aproape zece ani) sinteza istoriografică
roller-istă, aplecându-ne cu precădere asupra aşa-numitului factor maghiar.
Deşi revoluţia maghiară din octombrie–noiembrie 1956 nu s-a repercutat
imediat asupra scrisului istoric din România comunistă, unda de şoc pe care a
generat-o avea să îşi pună amprenta îndeosebi la finele deceniului şase.
MANUALUL COORDONAT DE M. ROLLER ŞI TEMA
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
În toamna anului 1947 apărea la Editura de Stat manualul unic de Istoria
României coordonat de M. Roller2, o sinteză de istorie care avea să indice principalele
*
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linii şi direcţii în istoriografia românească pentru aproape un deceniu. După un an a
fost publicată o nouă ediţie, cu unele modificări specifice contextului din 19483.
Sinteza patronată de M. Roller a fost un fel de pat procustian istoriografic, deoarece
literatura de specialitate trebuia să ţină cont de susţinerile prezente aici4.
În manual, problematica Primului Război Mondial a fost plasată între alte
evenimente, mai importante pentru propaganda oficială: Răscoala de la 1907 şi
Marea Revoluţie Socialistă din octombrie 1917. Pe de altă parte, era vorba şi despre
o prelungire a Primului Război Mondial, anume conflictul româno-maghiar din
1919, care s-a încheiat cu ocuparea Budapestei, dar care pentru activiştii-istorici ai
regimului comunist reprezenta o funestă suprimare a Republicii Ungare a Sfaturilor,
adică republica sovietică a lui Béla Kun, care se cuvenea onorată istoriografic drept
emanaţie a revoluţiei bolşevice.
Manualele din 1947 şi 1948, cu ediţiile lor de până în 1952, coordonate de Mihail
Roller, au consacrat o clară deplasare de accent spre dimensiunea socială, a luptei
de clasă, conţinând – aşa cum anticipam – numeroase pagini dedicate răscoalei din
19075 inclusiv în detrimentul tratării Primului Război Mondial. Apărea şi problema
Basarabiei, a interesului României burgheze pentru această provincie în timpul
războiului, evident cu scopul de a denunţa guvernele expansioniste de la Iaşi şi a
confirma caracterul proimperialist, materializat prin intervenţia nefastă de dincolo
de Prut în 1918. Chestiunea Banatului, a disputei româno-sârbe în jurul destinului
acestei provincii (înainte şi după război) nu apare explicit, prin urmare, după ruptura
sovieto-iugoslavă şi denunţarea lui Tito, manualele coordonate de M. Roller nu au
avut de suferit modificări semnificative, cum s-a întâmplat în cazul altor scrieri,
afectate de revizuiri istoriografice.
Cum este zugrăvită România burgheză cu puţin timp înainte de 1914, precum
şi în timpul războiului? Este o Românie în general şovină, cu tendinţe expansioniste,
mai ales prin elita ei politică, parlamentară, lucru vădit odată cu războaiele balcanice,
când obţine Cadrilaterul pe seama Bulgariei, un stat – sugerează manualul –
îndreptăţit din punct de vedere istoric să stăpânească provincia.
Nu ştim foarte multe detalii despre cine ce capitole a scris efectiv în cazul
acestei sinteze de Istoria României, asumată în calitate de coordonator de M. Roller
şi avându-i drept colaboratori/coautori pe Gh. Georgescu-Buzău, Vasile Maciu şi
Dumitru Tudor. Probabil, M. Roller a scris efectiv doar o mică parte din sinteză,
dar a revăzut, adăugit şi corectat în mod masiv ultima versiune. Foarte posibil în
1947, în versiunea elaborată de colegii săi, istoricii – să le spunem (cu rezervele de
rigoare în cazul unora) profesionişti –, încă se păstrau referinţe importante la
istoriografia burgheză, la Nicolae Iorga şi alţi cărturari de seamă, care numai dezirabili
3
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nu puteau fi pentru noua orânduire politică. M. Roller – probabil în acord cu
superiorii săi din Direcţia Propagandă şi Agitaţie6, I. Chişinevschi, L. Răutu ş.a. – a
eliminat pasaje importante, inclusiv din capitolul dedicat Primului Război Mondial.
În arhive s-au păstrat doar menţiuni pasagere privind acest moment cenzorial;
ne-am bazat ipoteza în principal pe lipsa de coerenţă şi de sens, pe alocuri, a
textului publicat, precum şi pe caracterul lui contradictoriu de la un pasaj la altul.
Direcţia Propagandă şi Agitaţie, Mihail Roller şi colegii săi au operat după un
punctaj care ţinea cont de două dimensiuni, una externă şi alta internă: prima se
subordona intereselor politico-istoriografice sovietice/staliniste şi lua în considerare
situarea României într-o comunitate socialistă est-europeană pe cale de constituire
la finele lui 1947 (mai concret, istoriografia autohtonă trebuia să menajeze relaţiile
culturale şi politice cu ţările vecine, Ungaria, Bulgaria şi – până la mijlocul lui 1948 –
Iugoslavia7). Dincolo de toate, însă, sinteza se raporta la spaţiul rus/sovietic şi
preamărea influenţa şi ajutorul venite de la Răsărit (indiferent dacă era sau nu ţarist).
Dimensiunea internă ţinea cont atât de profilul istoricilor burghezi, cât şi de
duşmanii politici autohtoni de la momentul 1947: în 1947–1948 Nicolae Iorga
putea fi încă citat, folosit, invocat în cheie favorabilă (în fond, era mort, fusese ucis
de fasciştii autohtoni), nu şi Gheorghe I. Brătianu, care la momentul elaborării
sintezei lui Roller era reţinut, de fapt arestat la domiciliu8. Iuliu Maniu – şi el
arestat (în cazul Tămădău), pregătit pentru a fi judecat într-un simulacru judiciar9 –
reprezenta o adevărată obsesie pentru autorii manualului, liderul naţional-ţărănist
fiind o ţintă predilectă care trebuia cu orice preţ demolată. Caracterul său „malefic”
din acel moment (adică din vara–toamna lui 1947) a fost transferat şi în trecut, mai
ales cu referire la anii 1917–1918/1920: el nu ar fi dorit de fapt unirea Transilvaniei,
ci a aderat la unire doar sub presiunea maselor populare10, pentru a combate
mişcarea socialistă şi a contribui la suprimarea Republicii Ungare a Sfaturilor,
reproducere a revoluţiei bolşevice şi cale de urmat inclusiv pentru spaţiul românesc
de la 1947. Ion I.C. Brătianu şi în general familia Brătianu sunt alte obsesii politicoistoriografice, care se vădesc şi atunci când este tratată problema orientării, a profilului
guvernării autohtone din anii primei conflagraţii mondiale, de la momentul intrării
României în război şi până în ianuarie 1918. Inevitabil, descrierea este făcută în
culori sumbre (predomină corupţia, reacţionarismul, tendinţa expansionistă).
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Ediţiile din anii 1947 şi 1948 admiteau că dorinţa românilor de a vedea
Transilvania alături de Vechiul Regat a fost legitimă11 („a căuta valorificarea drepturilor asupra Transilvaniei bazate pe realităţi istorice” era văzut drept ceva firesc);
însă imediat în manual era adăugat un bemol, atrăgându-se atenţia asupra şovinismului,
a orientării expansioniste, a caracterului de clasă al războiului. De fapt, Roller et
comp. erau fideli punctului de vedere al lui V.I. Lenin. În realitate, sinteza, cu ediţiile
sale succesive, avea pasaje importante nu despre ceea ce credeau autorii că s-a
întâmplat – bazat pe documente, chiar interpretate forţat, tendenţios –, ci despre
ceea ce ar fi trebuit să se întâmple: adică, România trebuia să aspire, în mod
patriotic, şi nu şovin, doar la Transilvania, nu şi la Basarabia/Cadrilater; mişcarea
socialistă şi muncitorească ar fi trebuit să învingă încă de la momentul 1917–1918,
după modelul revoluţiei bolşevice din octombrie, nu să dea înapoi ş.a.m.d.
Pe de o parte, punctajul de care am amintit – stabilit în 1947 în acord cu
instanţele ideologice – îl plasa pe lista neagră şi pe generalul Alexandru Averescu.
Pe de altă parte, manualul pornea de la premisa că războiul a fost unul imperialist
(o susţinere care se va accentua în ediţiile din anii 1950). Sunt două elemente care
explică tratarea evenimentelor militare din anul 1917. În consecinţă, accentul nu
cade pe victoriile româneşti din 1917, fiind scoasă în evidenţă starea precară a
armatei, înzestrarea ei deficitară, care a fost un prilej de afaceri oneroase12. Când se
vorbeşte totuşi despre victorii, cititorul este prevenit că acestea au fost obţinute cu
sprijinul decisiv al armatelor ruse (ţariste în 1916 şi în primele luni ale lui 1917);
aici este şi principala contradicţie a sintezei Roller, care se revendică de la ideologia
şi spiritul revoluţiei bolşevice, dar care elogiază în acelaşi timp simboluri pregnante
ale ţarismului, altminteri răul suprem. Este important şi accentul pus pe victoria de
la Mărăşeşti, cu menţionarea generalului Eremia Grigorescu, dar cu trecerea în plan
secund a victoriei clare de la Mărăşti (tocmai pentru a evita referirea incomodă şi
indezirabilă la generalul Averescu, perceput ca prigonitor atât al răscoalei de la 1907,
cât şi – mai târziu – al socialiştilor/comuniştilor în primii ani ai perioadei interbelice).
N. IORGA, CA ARGUMENT (EFEMER) AL AUTORITĂŢII
Pe de altă parte, există firave elemente de continuitate cu vechea istoriografie;
Nicolae Iorga încă este citat în ediţiile manualului din 1947, 1948 şi până în 1952,
fiind invocat în calitate de argument al autorităţii, legat, de exemplu, de exploatarea
germană nemiloasă a teritoriilor româneşti ocupate în timpul războiului de către
Puterile Centrale, între 1916 şi 191813. După 1952 (şi până la ediţia din 1956 a
manualului) N. Iorga încetează să mai fie argument al autorităţii, fiind păstrat doar
ca o sursă istorică, una ca oricare alta (cu a sa Istorie a comerţului, cu pasaje care
descriu situaţia economică dificilă din anii Primului Război Mondial14). Între anii
11
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1947 şi 1952, când M. Roller a păstrat referirile „favorabile” la N. Iorga în a sa istorie,
el a respectat de fapt directivele de atunci ale partidului, inclusiv cele privind
valorificarea moştenirii culturale, respectiv istoriografice, a trecutului.
În ediţia din 1948, la capitolul despre dezvoltarea culturală (de la 1900 până
la finele Primului Război Mondial), Iorga era pomenit printre primii reprezentanţi
ai intelectualităţii – „N. Iorga, care se manifestă în mai multe ramuri ale culturii,
ne-a lăsat numeroase studii, monografii şi mai ales colecţii de documente de
preţ”15. În ediţia din 1952, cu reeditări până în 1956, înaintea lui Iorga este plasat
Ioan Bogdan. Lui Iorga i se recunoaşte „activitatea abundentă” în domeniul
cercetării istorice, cu precizarea importantă şi negatoare că această activitate a fost
„neştiinţifică”16. Această schimbare de perspectivă era în acord şi cu modificarea
de percepţie oficială legată de cultură, de educaţie la început de secol XX: dacă în
1948 învăţământul burghez era privit ca mult prea teoretic, la 1952–1956 devine
de-a dreptul „antiştiinţific”.
Ce s-a modificat între timp, după 1949–1950 mai ales şi până în 1952? Sunt
mai multe elemente: lupta de clasă s-a ascuţit, ca să folosim limbajul epocii, crizele
Războiului Rece (criza Berlinului; războiul din Coreea etc.) au escaladat, iar
discursul anticosmopolitist s-a accentuat. În plus, abia după 1950 discursul ideologic
al lui Leonte Răutu, Împotriva cosmopolitismului şi obiectivismului burghez în
ştiinţele sociale (proclamat/publicat la finele lui 1949), un text rechizitoriu, avea să
capete caracter normativ. În textele epocii a mai fost menţionată şi o critică a
tovarăşilor sovietici (din 1950) la adresa manualului coordonat de M. Roller (se
prezuma că era vizată inclusiv menţinerea unor referinţe ca aceea la N. Iorga). În
fine, momentul demascării „devierii de dreapta” (1952) a schimbat şi raportarea
manualului faţă de Vasile Luca şi Ana Pauker17, dar a fost şi un prilej de intensificare a rupturii de vechea istoriografie burgheză; tot aşa cum demascările, epurările
de după devierea de dreapta au vizat elemente burgheze, cu origini nesănătoase.
DIMINUAREA PUTERII LUI ROLLER ŞI INTERVENŢIA LUI
PETRU GROZA (MARTIE–APRILIE 1955)
În anii 1954–1955 influenţa lui Mihail Roller a intrat într-un anumit declin, el
fiind schimbat şi din funcţia de adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie. În
mai multe şedinţe de partid, M. Roller a fost aspru criticat pentru metodele sale,
inclusiv în martie 1955, şi chiar de către prim-secretarul CC al PMR, Gheorghe
Apostol (înlocuitor pentru scurt timp, din raţiuni tactice interne, al lui GheorghiuDej), care l-a acuzat de sectarism şi de „lipsă de încredere în capacitatea oamenilor”
15
Gheorghe I. Georgescu, Vasile Maciu, Dumitru Tudor, Mihail Roller (red. resp.), Istoria României,
1948, p. 555.
16
Istoria RPR, coord. Mihail Roller, p. 543.
17
Andi Mihalache, Istorie şi practici discursive în România „democrat-populară”, Bucureşti,
2003, p. 105.
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din subordine18. Istorici influenţi – mai întâi sub forma anonimatului19, ulterior
asumându-şi demersul – s-au decis să se adreseze conducerii de partid şi/sau Secţiei
Ştiinţă şi Cultură (condusă de Pavel Ţugui) pentru a denunţa comportamentul
arbitrar al lui M. Roller. În paralel, începuse deja un proces de cooptare a vechii
elite istoriografice, un grup intelectual care în mare parte se identificase cu statulnaţiune în perioada interbelică şi în cea de dinainte de 1945; pentru aceşti intelectuali,
„Marele Război” şi Unirea erau acte refondatoare.
Acesta este contextul în care s-a decis să intervină şi Petru Groza, preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale. La 9 aprilie 1955 Petru Groza a trimis o
adresă către Secţia Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central al PMR în care se
referea pe larg la emisiunile cu conţinut istoric ale posturilor occidentale care
emiteau în română, vizând de fapt şi o schimbare majoră a politicii istoriografice:
„Urmărind felul cum răspund organele şi instituţiile noastre de propagandă fanfaronadelor şi calomniilor presei şi emisiunilor din solda imperialistă şi a aţâţătorilor la
război – îşi începea Groza memoriul –, se constată unele lipsuri care pot proveni şi
din necunoaşterea unor probleme, actualizate de către această presă duşmănoasă.
Consider că trebuie să reducem aceste lipsuri, pentru a nu întări prin tăcerea noastră
propaganda acestor inamici ai poporului nostru şi [ai] democraţiilor populare.”20
Petru Groza nu mergea până într-acolo încât să conteste deschis „caracterul
imperialist al participării României la Primul Război Mondial”, în schimb sugera o
reevaluare măcar în parte a acestei participări, concentrându-se asupra reabilitării
unirii Transilvaniei cu România.
Ca şi Roller et comp., însă, Petru Groza îl denigra în mod cinic pe Iuliu
Maniu, pierit în urmă cu doar doi ani în penitenciarul de la Sighet: „în jurul
aniversării zilei de 1 decembrie, presa acestor duşmani şi staţiunile lor de emisiune:
Vocea Americii, Europa Liberă, Radio Londra etc. varsă cerneală şi inundă văzduhul,
pentru a tălmăci şi comenta evenimentul unirii Ardealului cu vechiul regat [sic!]
legat de această dată, în sensul falsificării brutale a istoriei şi a glorificării unor
foşti politicieni şi şefi de partide burgheze, înlăturaţi din viaţa obştească de către
regimul nostru de democraţie populară, plângând «martirajul» acestor «făuritori ai
unirii». Denaturările şi falsificările sunt atât de grosolane, încât ele pot fi nu numai
desminţite [sic!] cu uşurinţă, dar constituiesc şi un bun prilej de a demasca pe
aceşti falsificatori în slujba dolarului, lămurind pe naivii care îi citesc şi îi ascultă
(şi aceştia nu sunt puţini), asupra fondului mincinos al acestei propagande. Unirea
s-a făcut pe urma unui război câştigat, [fiind] determinată de rezultatele acestui
18
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond CC al PCR – Secţia
Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 46/1955, f. 6, Stenograma şedinţei de analiză a activităţii
desfăşurate de sectoarele de ştiinţă, care a avut loc la 4 martie 1955, la care a participat şi tovarăşul
Gheorghe Apostol.
19
Ştefan Bosomitu, Mihai Burcea, Mihail Roller (1908–1958). O scurtă biografie, în „Anuarul
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc”, VII, [Identitate,
social şi cotidian în România comunistă], 2012, p. 55.
20
ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 36/1955, f. 4.
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război [s.n.]. Pentru politicienii ardeleni, în frunte cu Iuliu Maniu, acest eveniment
a fost un bun prilej pentru a-şi realiza calcule meschine, individuale, familiste,
avântându-se cu setea «milenară» la izvoarele de îmbogăţire, substituindu-se
feudalilor şi marii finanţe maghiare în exploatarea poporului.”21
Intervenţia lui Petru Groza nu a avut efectul scontat, deoarece L. Răutu s-a
adresat „tovarăşului Gheorghiu”, care nu a considerat deloc oportună vreo revizuire
istoriografică (Dej a adnotat adresa lui Groza, exprimându-şi dezacordul în raport
cu preşedintele Prezidiului MAN). M. Roller a intrat într-un con de umbră, cu
largul concurs al lui Dej şi Gh. Apostol, dar istoria coordonată de el a rămas
canonică şi obligatorie. Prin urmare, ediţia din 1956 a manualului asumat de Roller
a păstrat aceeaşi distanţă faţă de unirea de la 1918 şi a reafirmat caracterul pretins
imperialist al războiului purtat de către România burgheză22. Toată această naraţiune
imaginată şi menţinută de Roller avea multe slăbiciuni (caracterul contradictoriu
era una dintre ele), care o făceau vulnerabilă. Înainte de a discuta mai aprofundat
chestiunea factorului maghiar, se cuvine amintit şi conţinutul manualului coordonat
de Roller în ceea ce priveşte începuturile unirii provinciilor româneşti cu ţaramamă. Există în sinteza rolleristă din anii 1947 şi 1948 un subcapitol intitulat
Ocuparea Basarabiei. Pacea de la Bucureşti (Buftea), care este un fel de lecţie de
reeducare istoriografică. Previzibil, este o istorie în care Sfatul Ţării de la Chişinău
nu apare, cum nu există nici voinţa românească din Basarabia de unire cu România
(redusă la teritoriile controlate de guvernul de la Iaşi); există doar guvernul
reacţionar românesc care trimite trupe peste Prut. În al doilea rând, este o istorie
fără sens, căci cititorul (un cititor neavizat) nu înţelege de ce, după victoriile din
vara lui 1917, România a fost totuşi silită la pacea separată23.
DIMENSIUNEA EXTERNĂ. FACTORUL MAGHIAR
Credem că este important să revenim mai accentuat asupra unui element legat
de dimensiunea externă, deja amintită, şi fără de care nu putem înţelege conţinutul
sintezei, al manualului coordonat de M. Roller, măcar în zona care ţine de
descrierea de-a lungul timpului – în anii 1950 şi 1960 – a conflictului cu AustroUngaria şi mai târziu cu Ungaria. În 1947 s-a semnat un acord cultural bilateral
româno-maghiar, document adoptat în aprilie 1948 odată cu ratificarea Convenţiei
de colaborare culturală între România şi Ungaria, două state integrate de acum pe
deplin în sistemul politic de tip sovietic. La art. 1, cele două guverne se angajau să
înlăture din manifestările lor culturale, ştiinţifice şi educative tot ce era susceptibil
să atingă demnitatea celuilalt popor. Un alt angajament era acela de susţinere reciprocă
de lectorate, schimburi de savanţi, burse, schimburi de cărţi, publicaţii ştiinţifice
21

Ibidem, f. 4–5.
Istoria RPR, coord. Mihail Roller, p. 532 (cap. 27: România în anii Primului Război Mondial;
subcap. Participarea României la războiul imperialist).
23
Gheorghe I. Georgescu, Vasile Maciu, Dumitru Tudor, Mihail Roller (red. resp.), Istoria României,
1948, p. 548–549.
22
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etc. Un alt articol important stipula că „părţile contractante doresc să se îngrijească
ca, în viitor, în manualele didactice [s.n.] sau în orice tipărituri să se evite tot ceea
ce ar duce la deformarea sau falsificarea realităţii şi care ar prezenta într-o lumină
nefavorabilă cealaltă ţară, precum şi revizuirea, dacă este cazul, a manualelor şi a
altor tipărituri de uz general”24. Or, din această perspectivă, anul 1919 – consacrarea
militară a unirii Transilvaniei prin înfrângerea armatei maghiare a guvernului Béla
Kun – nu mai era deloc glorios pentru România comunistă, parte a blocului socialist,
cu Ungaria, ţară prietenă.
Problema „Republicii Sfaturilor” a lui Béla Kun – republica sovietică maghiară
înăbuşită şi cu largul concurs al armatei regale române, care a ocupat Budapesta în
anul 1919 –, a pus în mod serios în dificultate factorii politici decizionali pe
parcursul anilor 1950 şi mai ales după 1956, mai precis în intervalul 1956–1958.
În ediţiile din anii 1947 şi 1948 ale manualului Roller se precizează că
România, prin clasa ei stăpânitoare, a făcut un serviciu aliaţilor occidentali antirevoluţionari, prin intervenţia militară împotriva revoluţiei socialiste din Ungaria, o
ţară care nu contesta alipirea Transilvaniei25. Interesant este că, în toamna anului
1956, o altă revoluţie produsă în Ungaria contribuie la o schimbare importantă de
perspectivă în istoriografia română (împreună, evident, cu presiunea internă, cu
delimitările lui Petru Groza şi ale unor istorici români, precum Andrei Oţetea, care
vorbeau deschis, în răspăr cu manualul, despre caracterul just al participării
României la Primul Război Mondial26). Şi totuşi, rolul evenimentelor din Ungaria
nu trebuie diminuat, din cel puţin două motive: în primul rând, criza de încredere
dintre România lui Gh. Gheorghiu-Dej şi Ungaria post-octombrie 1956, atât
Ungaria lui Imre Nagy, cât şi cea a lui János Kádár (inclusiv din motive de
presupus iredentism). Pavel Ţugui aminteşte în memoriile sale faptul că la vârful
puterii de la Bucureşti a ajuns ştirea că premierul Imre Nagy ar fi declarat că Ungaria
va cere revizuirea tratatului de pace de la Paris din 1947. „Poziţia lui Nagy Imre a
fost exprimată cu referire directă la Transilvania într-o cuvântare ţinută de [Pál]
Maléter, ministrul Apărării Naţionale, la Seghedin. (…) Fără întârziere, Gh. GheorghiuDej i-a convocat pe o parte dintre membrii Comitetului Central şi ai guvernului, i-a
informat despre «noua situaţie politică» creată în relaţiile României cu Ungaria,
despre «primejdiile pentru ţară». În consecinţă, a proclamat «modificarea politicii
româneşti» faţă de noul guvern al Ungariei şi a ordonat plecarea în centrele regionale
din Transilvania a unor comisii de partid şi de stat pentru «sprijinirea politică a
autorităţilor locale» şi «combaterea propagandei neorevizionismului maghiar».”27
24
„Monitorul oficial”, partea I-A, an CXVI, 21 aprilie 1948, nr. 94, p. 3653–3654; vezi şi
Cristian Vasile, Literatura şi artele în România comunistă, 1948–1953, Bucureşti, 2010, p. 64.
25
Gheorghe I. Georgescu, Vasile Maciu, Dumitru Tudor, Mihail Roller (red. resp.), Istoria
României, 1948, p. 552.
26
În anii 1957–1958, după intense presiuni asupra sa, Andrei Oţetea a renunţat (sau a pus
surdină) la aceste susţineri nonconformiste; Stan Stoica, op. cit., p. 279–280.
27
Pavel Ţugui, op. cit., p. 139.
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În final, Pavel Ţugui conchide că reflexele acestei percepţii, false de altminteri28,
s-au resimţit puternic în domeniile istoriografiei şi ale lingvisticii29.
Mult mai important decât informaţiile neverificate şi aproximările lui Pavel
Ţugui este faptul că, la nivelul autorităţilor comuniste de la Bucureşti s-a instalat
convingerea că elita minorităţii maghiare din România era nesigură, că nu s-a
desolidarizat de „puciul contrarevoluţionar” de la Budapesta şi, mai mult, prin
diverşi vectori a încercat să-i corupă la revoltă contra sistemului comunist şi pe
confraţii români din Transilvania. Au urmat arestări, demascări în rândurile elitei
intelectuale maghiare, desfiinţarea Universităţii maghiare „János Bolyai”, în anul
1959, diminuarea importanţei Regiunii Autonome Maghiare30 şi apoi desfiinţarea
ei. Vor fi şi consecinţe istoriografice (vădite mai ales după 1958): scăderea entuziasmului faţă de evocarea Republicii Ungare a Sfaturilor, dar şi – mult mai important –
diminuarea determinării instanţelor ideologice şi politico-istoriografice de a mai
susţine caracterul imperialist al participării României burgheze la Primul Război
Mondial (după ce primăvara anului 1958 fusese martora unei noi campanii de
pedepsire şi stigmatizare a celor care negau sau se delimitau de „caracterul imperialist”
al participării României la Primul Război Mondial31).
*
În final, câteva cuvinte în loc de concluzii. În primul rând, istoriografia
română a primilor ani de regim comunist a împrumutat multe elemente din profilul
celei sovietice (schema marxist-leninistă, în special). Cu toate acestea, există o
limitare esenţială care s-a vădit atunci când istorici români au căutat o cale ingenioasă
de a apăra istoriografic punctul de vedere românesc. Cenzura pare că avea directive
precise să oprească lucrările istorice în care cercetătorii invocau scrieri ruseşti/
sovietice de critică virulentă la adresa ţarismului şi a armatei ţariste, mai ales
pentru a descrie situaţii de afectare a intereselor româneşti din secolul al XIX-lea şi
până la 191732. Aceeaşi situaţie a existat şi în cazul unor Karl Marx şi Friedrich
Engels. S-a părăsit această logică abia la momentul 1964 prin publicarea Însemnărilor despre români ale lui Karl Marx33.
În al doilea rând, Gheorghe Gheorghiu-Dej şi anturajul său erau la curent cu
acţiunile întreprinse de M. Roller, inclusiv cu iniţiativele sale istoriografice; acestea
s-au făcut cu acordul lor, iar până în 1958 Roller şi echipa sa nu au acţionat niciun
28

Conducerea maghiară nu a exprimat poziţii revizioniste în 1956; vezi Tibor Méray, Budapesta
1956. Atunci şi după 44 de ani, trad. Marilena Alexandrescu, Vlad Ranetescu, Tibori Szabó Zoltán,
Bucureşti, 2000, p. 338–339.
29
Pavel Ţugui, op. cit., p. 139.
30
Stefano Bottoni, Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională, Cluj-Napoca,
2010.
31
ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 13/1958, passim.
32
Instituţia cenzurii comuniste în România, 1949–1977, ed. Liliana Corobca, vol. I–II, Oradea,
2014.
33
Karl Marx, Însemnări despre români. (Manuscrise inedite), ed. Andrei Oţetea, Stanislas
Schwann, Bucureşti, 1964.
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moment – în punctele importante – în afara liniei (politico-istoriografice) a conducerii
partidului, în frunte cu Gheorghiu-Dej. Cum s-a mai spus în istoriografia de după
1989, dejismul şi rollerismul au fost feţe complementare ale stalinismului românesc34.
Atunci când M. Roller a părut că are iniţiative proprii, menite să afecteze poziţia lui
Gheorghiu-Dej, a fost iremediabil pierdut, cum s-a şi întâmplat în 195835.
IDEOLOGY AND HISTORIOGRAPHY: AGITPROP AND THE
WORLD WAR I ISSUE AT THE BEGINNING OF
THE COMMUNIST REGIME (1947–1956)
Abstract

This article’s aim is to shed more light on the Romanian Agitation and
Propaganda Department (Agitprop)’s perspective during the first communist decade
over the World War I issues. I chose this time frame due to the fact that in the
Romanian historical writing of this period (1947–1956) the prevailing theses were
those of Mihail Roller on the imperialist character of bourgeois Romania’s
involvement in World War I. Mihail Roller was the deputy chief of Agitprop, the
main ideological section of the Romanian Workers’ Party’s Central Committee (led
by Leonte Răutu, Roller’s friend and ideological patron).
On the other hand, in the mid-1950s some „heretical” points of view and
historiographical narratives, which, in the eyes of the Agitprop, threatened to break
the ranks of the Romanian historical front, timidly came to light.
The present study focuses on the content of Mihail Roller’s edited historical
textbooks (from 1947 until 1956) and the Agitprop’s attempts at maintaining the
main narrative established during High Stalinism, i.e. 1948 and 1952, regarding the
World War I and Romania’s involvement, labeled as “imperialist.” Such narrative
was challenged especially after 1955 when M. Roller lost his position in the
Agitprop and the old historians sent complaints to the communist party leadership
describing his abuses within the Romanian historiographical community.
In the end I argued the importance of the so-called Hungarian factor as a
shock wave for the Romanian politics and culture, modifying in the late 1950s both
the contents of the main history textbooks and the historical writing.
Keywords: World War I; communist regime; Mihail Roller; Leonte Răutu;
historiography; history textbooks; Romania
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DINCOLO DE FRONTIERE – PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ŞI
PERIOADA CONFERINŢEI DE LA PARIS
ADMINISTRAŢIA GERMANĂ ÎN TERITORIILE OBER OST*
RAUL DENIZE**

Victoriile militare neaşteptate din 1914 şi 1915 au permis armatelor germane
să intre în posesia unor teritorii vaste din nord-estul Europei, de-a lungul coastei
Mării Baltice1. Ocupanţii s-au confruntat cu peisaje şi populaţii străine care aveau
tradiţii puţin cunoscute, identităţi culturale şi istorii distincte. Devastarea produsă
de război, augmentată de tactica pământului pârjolit adoptată de trupele ruse aflate
în retragere, a cimentat impresia unui haos de nedescris. Imaginea Estului în vreme
de război, un Est bântuit de mizerie, suferinţă, dezordine şi boli, a marcat profund
soldaţii germani, care au ajuns să perceapă toate acestea drept atribute permanente
ale regiunii şi nu doar simple exemple ale suferinţelor umane îndurate în vreme de
conflict. Această imagine haotică a dat naştere în minţile decidenţilor germani unor
proiecte ambiţioase care porneau de la posibilităţile ispititoare oferite de regiune.
Armata putea impune ordinea în aceste regiuni, organizându-le după propriul plac,
în vederea realizării unei utopii militare şi a stabilirii unei noi identităţi germane
însărcinate cu misiunea de a aduce Kultur în Est.
Rezultatul tuturor acestor idei şi ambiţii a fost tentativa de a crea un stat
militar monolitic dincolo de graniţele Germaniei, numit Ober Ost (după titlul comandantului suprem al tuturor forţelor germane din Est – Oberbefehlshaber der gesamten
Deutschen Streitkräfte im Osten). Politicile urmărite în Ober Ost2, care constituia
cea mai mare arie compactă aflată sub ocupaţie germană, au fost într-adevăr similare
cu cele urmărite în alte teritorii ocupate precum Belgia, nordul Franţei şi Polonia: un
regim economic dur, marcat de rechiziţii, tentative de manipulare politică, declanşarea
unor acţiuni brutale împotriva populaţiei civile, precum şi utilizarea muncii forţate.
*
Prezentul studiu reprezintă textul unei comunicări ţinute în cadrul sesiunii anuale a Institutului
de Istorie „Nicolae Iorga” cu titlul Război, politică şi societate. Dimensiunile unei relaţii complexe,
Bucureşti, 6 decembrie 2016.
**
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; raul.denize@gmail.com.
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Totuşi, trebuie subliniat că, din anumite puncte importante de vedere, Ober Ost a
reprezentat ceva diferit: era vorba de o conducere pur militară (autohtonii fiind
excluşi din administraţie), peisajele şi populaţiile regiunii fiind relativ nefamiliare
pentru germani (în comparaţie cu Belgia sau Polonia). Întâlnirea cu elementele care
compuneau teritoriile Ober Ost a creat noi termeni de definire a regiunii.
Generalul Erich Ludendorff şi funcţionarii subordonaţi acestuia au construit
în Ober Ost o maşinărie administrativă masivă, menţinând monopolul complet asupra
controlului militar. Din acest punct de vedere am putea spune că Ober Ost a
reprezentat produsul armatei în calitate de instituţie creatoare. Ambiţiile acestei utopii
militare simbolizau un fel modern de conducere, birocratic, tehnocratic, raţionalizat
şi ideologic.
În urma succeselor militare, faima lui Paul von Hindenburg a atins proporţii
nemaiîntâlnite, iar la 1 noiembrie 1914 acesta a fost numit Oberbefehlshaber Ost.
Una dintre principalele sarcini ale armatei a fost aceea de a institui „condiţii
ordonate” în zonele din spatele frontului, pentru a securiza liniile de comunicaţii şi
de aprovizionare. Ober Ost conţinea trei regiuni administrative3: Curlanda, Lituania
şi Białystok-Hrodna, care însumau o suprafaţă de 108.808 km2. Populaţia autohtonă
era diversă din punct de vedere etnic şi se ridica la circa trei milioane de locuitori4.
Densitatea populaţiei din Ober Ost era sub cea din cele mai nepopulate zone din
Germania. Cu 27 de oameni pe km2, ea se situa la jumătatea celei din Prusia de Est
şi la sfertul celei din Germania luată ca întreg. Din populaţia iniţială de 4,2 milioane,
se estima că aproximativ 1,3 milioane de locuitori părăsiseră regiunea.
În primul număr al periodicului „Korrespondenz B” publicat de oficiul de
presă al Ober Ost apărea afirmaţia „Ober Ost este un tărâm tânăr pentru arta
administraţiei germane. Succesul trebuie să îi justifice acţiunile.”5 Obiectivele erau:
civilizare, modernizare şi culturalizare. Începând cu toamna lui 1915 Ober Ost a
fost astfel organizat încât să se menţină controlul militar asupra acestuia6. Până în
martie 1916 teritoriul a fost împărţit în diviziuni administrative numite Etappe,
toate conduse de şefi ai administraţiei. Ludendorff a stabilit şi o administraţie
centrală în staff-ul comandantului suprem din Est pe data de 7 iunie 1916 pentru a
nu pierde controlul militar asupra regiunii. Liderii administrativi răspundeau atât în
faţa inspectoratelor din Etappe, cât şi în faţa administraţiei centrale, ambele aflate
sub ordinele comandantului suprem din Est. Personalul implicat în administraţie a
sporit în mod constant, atingând cifre impresionante7. El trebuia să fie compus în
întregime din militari, iar civilii implicaţi urmau să se supună legilor militare. La
momentul culminant, administraţia centrală număra 601 posturi de nivel înalt, plus
diviziunile regionale. Numărul celor implicaţi în administrarea teritoriilor din Ober
3

Ibidem, p. 21.
Pentru detalii privind populaţia din Ober Ost vezi http://www.brest-litowsk.libau-kurlandbaltikum.de/Ober-Ost/ober-ost.html (accesat pe 21 noiembrie 2016).
5
Vejas Gabriel Liulevicius, op. cit., p. 46.
6
Ibidem, p. 55–56.
7
Ibidem, p. 56–57.
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Ost s-ar fi ridicat, conform statisticilor existente, la circa 18.000 de oameni. Până în
1916 personalul a rămas complet masculin, vizitele soţiilor şi ale familiilor fiind
interzise. În plus, acesta a fost întotdeauna 100% german.
Administraţia militară a încercat să creeze o economie autarhică, reuşind
acest lucru într-o oarecare măsură, însă prin impozitarea exagerată a populaţiei
autohtone. „Taxa pe câine”, monopolul pe ţigări, sare, zahăr, bere, chibrituri etc. au
fost doar câteva dintre măsurile adoptate de ocupanţi pentru a controla pe deplin
viaţa economică a regiunii. Totul a fost numărat, astfel încât populaţia se temea că
vor fi contabilizaţi până şi copacii din păduri, peştii din lacuri sau înghiţiturile
oamenilor8. Normele erau extrem de rigide – spre exemplu aceeaşi cantitate de
lapte era cerută inclusiv de la vacile bolnave şi nu se ţinea cont de situaţia familială
a celor care trebuiau să predea cotele. Germanii au construit fabrici de lactate, au
modernizat agricultura, au exploatat pădurile, au construit căi ferate, toate însă cu o
atitudine de total dispreţ faţă de populaţia locală. Fiecare aspect al vieţii a fost
reglementat – de exemplu pe 3 martie 1916 administraţia a stabilit că doar în zilele
de miercuri şi sâmbătă era permisă coacerea cozonacilor9; s-a decis până şi ştampilarea pâinilor pentru a le cunoaşte provenienţa. Utopia militară şi administrativă a
atins cote paroxistice, impunând reguli contradictorii şi sabotând profitul pe termen
mediu pentru cel pe termen scurt.
Sub sloganul Deutsche Arbeit („Muncă germană”), care atribuia germanilor
capacitatea unică de a desfăşura un tip de muncă disciplinată şi creativă care
organiza, modela şi dirija, ea avea să remodeleze meleagurile şi populaţiile pentru a
netezi calea în vederea asimilării permanente. Deutsche Arbeit şi Kulturarbeit au
căpătat conotaţii speciale, menite a oglindi superioritatea germanilor. Aceştia erau
purtători de cultură, iar proiectul lor avea să fie pus în practică cu ajutorul unei
instituţii care reprezenta chintesenţa germană: armata. Sloganul Deutsche Arbeit
avea la bază ideea că exista un tip de muncă specific german, care avea să imprime
trăsături germane teritoriului cucerit pentru ca ocupanţii să se poată identifica cu
peisajele transformate. „Munca germană” trebuia să traseze graniţe, să raţionalizeze,
să definească, să supravegheze şi să canalizeze energii. Sursa pentru acest slogan a
fost lucrarea lui Wilhelm Heinrich Riehl, Die deutsche Arbeit10, care propunea
ideea unui stil sistematic de muncă, tipic germanilor, care nu conducea la alienare
şi care era însemnat din punct de vedere spiritual. Conform acestuia „fiecare popor
munceşte în conformitate cu propria natură”11. Metodele de muncă erau, în opinia
sa, elemente cheie ale identităţii naţionale, întrucât „sufletul poporului izvorăşte din
ideea acestuia de muncă, la fel ca şi din practica acesteia”12. În forma cea mai înaltă,
8

Ibidem, p. 66.
Ibidem, p. 77.
10
Wilhelm Heinrich Riehl, Die deutsche Arbeit, Stuttgart, 1861 (lucrare disponibilă şi online
la adresa http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10770524_00001.html, accesată
pe 25 noiembrie 2016).
11
Ibidem, p. 3.
12
Ibidem.
9
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munca avea la bază motive morale, urmărind obiective morale, combinând utilitatea
pentru sine cu beneficiul pentru alţi oameni. O altă lucrare a lui Riehl, Land und
Leute13, care sublinia legătura dintre caracterul unui popor şi teritoriul pe care
acesta îl ocupă, venea să susţină ideea că prin munca locuitorilor teritoriul căpăta
treptat aspectul şi trăsăturile acestora. În acest sens, cei din administraţia Ober Ost
au declarat că teritoriile nou ocupate nu erau diferite de cele din Germania, fiind
pur şi simplu neprelucrate.
Obiectivele ocupanţilor germani în Ober Ost au dat naştere la două practici
specifice în vederea controlării şi adaptării teritoriilor ocupate. Prima a fost „politica
de mişcare” (Verkehrspolitik), prin care oficialităţile au încercat să controleze teritoriul
şi populaţiile locale, direcţionând toate activităţile din zonă în folosul statului militar
printr-o tentativă de organizare raţională a spaţiilor ocupate. S-a apelat la tehnici
moderne de supraveghere, înregistrare şi documentare pentru a mobiliza resursele
materiale şi umane ale regiunii. De asemenea, a fost creată o secţiune Verkehrspolitik
controlată de personalul subordonat comandantului suprem din Est. Scopul declarat
al acestei politici a fost acela de a organiza traficul din teritoriile aflate în spatele
frontului pentru a aproviziona armatele germane cu toate bunurile necesare. Scopul
nedeclarat era însă acela de a controla total teritoriul pentru a-l pregăti în vederea
unei ocupaţii şi administrări germane de termen lung. Prima măsură adoptată a fost
izolarea provinciei de Reich, prin închiderea frontierei cu Prusia de Est şi intensificarea controalelor la graniţă (octombrie 1915), care erau acompaniate de campanii
de despăduchere şi controale sanitar-veterinare. Structura subdiviziunilor teritoriale
a fost aprobată de comandantul suprem pe 7 iunie 1916, dar ea a variat foarte mult
de-a lungul războiului, fiind în primul rând vorba de un teritoriu a cărui graniţă
estică era pe linia frontului. Toate acestea au dus la un haos administrativ total.
Deplasarea autohtonilor dintr-o diviziune administrativă în alta a fost interzisă,
graniţele interne fiind păzite de trupe militare şi de poliţie. Modul arbitrar de
trasare a liniilor de demarcaţie a dus la situaţii în care vecinii nu se puteau vizita
între ei, oamenii nu puteau să îşi vadă rudele sau să meargă la biserică. Cercetări
geografice, geologice şi agricole de mare amploare au fost lansate, pentru a completa
deja detaliatele hărţi militare realizate înainte de război. Völkerverteilungskarte14,
adică „Harta diviziunii popoarelor”, a fost cel mai palpabil produs al „Muncii
germane”. Ea accentua amestecul de etnii, lipsa unei majorităţi şi faptul că
teritoriul respectiv nu putea fi considerat nici al Poloniei, dar nici al Rusiei.
Evident, un astfel de amestec haotic nu se putea conduce singur, această datorie
revenind unui popor cu un nivel cultural ridicat, care deja îşi dovedise superioritatea prin realizarea hărţii. În prefaţa celei de-a doua ediţii se afirma: „Cititorii sunt
lăsaţi să tragă concluziile. Decizia va fi luată cu tăişul sabiei.” Planuri pentru
colonizarea teritoriului cu germani au fost puse pe hârtie în anul 1917, atunci
vorbindu-se în mod deschis şi de eventualitatea dislocării unor grupuri etnice.
13
Idem, Land und Leute, Stuttgart, 1854 (lucrare disponibilă şi online la adresa http://reader.
digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10771627_00001.html, accesată pe 29 noiembrie 2016).
14
Völker-Verteilung in West-Rußland, Kowno, 1916 (a doua ediţie a apărut în anul 1917).
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Infrastructura a fost total refăcută şi modernizată pentru a permite mişcările
germanilor15. În noiembrie 1915 a fost creată Administraţia Germană a Poştei şi
Telegrafului pentru Teritoriul Poştal al Comandantului Suprem din Est, care avea
sediul la Kaunas şi colabora cu serviciul poştal din Reich. Reţeaua telefonică a fost
pusă pe picioare, iar până pe 15 ianuarie 1916 toate liniile de comunicaţie funcţionau,
deşi în mod restricţionat. Autohtonii cu greu puteau expedia scrisori, iar acestea
trebuiau scrise în limba germană, care era definită Verkehrssprache, pentru a uşura
cenzura. Conţinutul şi dimensiunile scrisorilor erau reglementate. În vederea aducerii
de fonduri în teritoriu, administraţia militară a permis autohtonilor (îndeosebi evrei
şi lituanieni) să scrie rudelor din America pentru a le cere bani16. Pentru a contracara
tentativele de spionaj prin mesaje ascunse, cărţile poştale erau deja tipărite, expeditorilor autohtoni revenindu-le doar sarcina de a tăia sau încercui mesajul dorit
pentru destinatar. Această logică a dus desigur la o interdicţie absolută în ceea ce
privea conversaţiile telefonice.
Centralizarea era necesară din considerente militare, iar descentralizarea din
motive economice. Administraţia a definit tipurile de deplasare: de tranzit, în
zonele de graniţă, şederi mai lungi şi deplasări interne. Primele trei erau sub control
centralizat, iar ultimul era nominal descentralizat, fiind lăsat în sarcina personalului
de rang inferior. Pentru primele trei exista şi câte un permis. Deplasările interne
trebuiau efectuate ziua, pe jos. Folosirea oricăror mijloace de deplasare, de la cal,
până la căruţă şi schiuri necesita obţinerea unui permis17. Pentru deplasările pe timp
de noapte era nevoie de un alt permis. Deplasările cu biciclete, motociclete şi autoturisme, schimbarea locului de reşedinţă şi călătoriile mai lungi intrau sub controlul
centralizat al secţiei Verkehrspolitik. Erau necesare permise pentru plimbările de
noapte, primirea unor oaspeţi în casă, folosirea propriilor vehicule şi pentru prostituţie.
Exista un permis emis şi pentru câini, care certifica faptul că stăpânul plătise
impozitul aferent deţinerii animalului. Inclusiv mersul pe trotuar a fost reglementat.
Au fost emise regulamente privind curăţenia şi îndepărtarea zăpezii de pe trotuare
şi drumuri. Populaţia a fost vaccinată, spălată forţat şi supusă campaniilor de despăduchere. Recensământul populaţiei a fost organizat de asemenea într-un mod extrem
de meticulos. Până în 1917 au fost înregistraţi circa 1,8 milioane de locuitori.
Germanii au păstrat statistici clare cu privire la realizarea numărătorii: 12.000 de
stilouri fuseseră folosite împreună cu 177 de litri de cerneală18. De asemenea,
numerele atribuite autohtonilor au fost cusute pe piept deoarece atunci când le
fuseseră oferite în mână le amestecaseră între ele, iar fotografierea care era făcută
în grupuri de câte cinci s-a realizat pe bănci cu locuri însemnate deoarece aceştia se
aşezau în mod aleatoriu. Comandouri speciale de realizare a cardurilor de identificare
aveau arhive proprii şi împărtăşeau informaţiile oficiilor din districte. Realizarea
cardului costa o marcă, dar dacă posesorul îl pierdea, unul nou costa 10 mărci.
15

Vejas Gabriel Liulevicius, op. cit., p. 99 sqq.
Erich Ludendorff, Meine Kriegserinnerungen, 1914–1918, Berlin, 1919, p. 160.
17
Pentru mai multe detalii privind permisele vezi Vejas Gabriel Liulevicius, op. cit., p. 102.
18
Ibidem, p. 103.
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Replica intelectuală a acestei Verkehrspolitik a fost un vast program cultural.
Administraţia Ober Ost a încercat să formeze şi să manipuleze identităţile
diferitelor populaţii autohtone, modelându-le prin munca germană de arbitraj şi
mentorat cultural în instituţii speciale proiectate în acest scop. Soldaţii germani
aveau rol de supervizori de sus ai „Muncii germane”, separaţi de stratul inferior al
populaţiei locale prin intermediul propriilor instituţii şi reţele culturale: ziarele
armatei, locuinţe militare şi spectacole de teatru. Secţia de presă, împânzită cu
intelectuali germani de renume (Arnold Zweig, Victor Klemperer, Erich Zechlin
etc.), a avut un rol central în acest proces. Au fost înfiinţate ziare locale precum
„Kownoer Zeitung”, „Wilnaer Zeitung”, „Grodnoer Zeitung”, care apăreau în limba
germană şi aveau rolul de a întări prestigiul german. Secţiuni în poloneză şi idiş
aveau doar ziarele din Białystok şi Hrodna, deşi, teoretic, toate ziarele se adresau
autohtonilor. Singura concesie a fost folosirea alfabetului latin, în detrimentul celui
gotic. Au apărut publicaţii care prezentau haosul din teritoriile Ober Ost şi munca
constructivă a germanilor în regiune19. Oficiul de presă a menţinut legături cu presa
din Reich, a organizat conferinţe de presă (o inovaţie) şi vizite ale oficialităţilor
importante din Reich.
Întrucât limbile locale nu aveau un vocabular administrativ la fel de bogat
precum germana, a fost creat un catalog de fişe care traducea termeni germani utili
în şase limbi. Până în 1917 se ajunsese la circa 8.000 de cuvinte, iar în primăvara
anului 1918 a fost publicat un dicţionar în şapte limbi20. Prezentat drept o realizare
a culturii germane superioare, dicţionarul îşi propunea să inventeze noi termeni în
limbile autohtone, întrucât acestea nu puteau oferi echivalente satisfăcătoare pentru
termenii administrativi germani. Această muncă de construire a unui întreg
vocabular nou avea menirea de a crea „limbi administrative” (Amtssprachen) cu
ambiţia de a înlesni comunicarea între ocupanţi şi ocupaţi. Deşi germanii pretindeau
că această muncă pornea din nevoi pragmatice şi ţinea cont de dorinţa autohtonilor
de a se putea exprima, dicţionarul permitea doar traducerea unor termeni din
germană în limbile locale, nu şi invers.
În iulie 1916 a fost creat un oficiu de verificare a tuturor materialelor
culturale care intrau în Ober Ost, iar în septembrie 1916 oficiul de presă din Ober
Ost chiar a emis o cerere către Berlin ca toate materialele referitoare la Ober Ost să
apară numai după aprobarea sa21. Un raport secret din mai 1916 privind politica
etnică din Ober Ost propunea încurajarea bieloruşilor în detrimentul polonezilor.
Deşi erau consideraţi ca fiind extrem de primitivi şi neciopliţi, fiind numiţi „ruteni
albi” pentru a nu li se acorda ceva din măreţia ruşilor, ei erau văzuţi ca o bună masă
19

Principala publicaţie propagandistică a administraţiei a fost Das Land Ober Ost. Deutsche
Arbeit in den Verwaltungsbezirken Kurland, Litauen und Bialystok-Grodno, Herausgegeben im Auftrage
des Oberbefehlshabers Ost, Stuttgart, 1917.
20
Sieben-Sprachenwörterbuch. Deutsch/Polnisch/Russisch/Weißruthenisch/Litauisch/Lettisch/
Jiddisch, Herausgegeben im Auftrage des Oberbefehlshabers Ost, Leipzig, 1918.
21
Pentru impunerea controlului german în plan cultural vezi Vejas Gabriel Liulevicius, op.
cit., p. 119 sqq.
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de manevră pentru promovarea intereselor germane în regiune. Din toamna anului
1916 Ludendorff a ordonat sprijinirea bieloruşilor prin politici culturale. Constituţia
Ober Ost din iunie 1916 declara neutralitatea germanilor faţă de diferitele grupuri
etnice din zonă. Administraţia se declara apolitică, iar în absenţa politicii elementul
Kultur era cheia pentru control şi pentru legitimarea acestuia. După ocuparea
teritoriului de către trupele germane, o sumedenie de şcoli private şi-au făcut
apariţia, în clădiri improvizate, cu profesori fără pregătire temeinică, dar în care
predarea se desfăşura în limbile locale. Administraţia germană le-a identificat şi le-a
interzis activitatea, dorind să preia controlul asupra tuturor activităţilor educaţionale.
Conform legislaţiei impuse în decembrie 1915, inclusiv meditaţiile particulare trebuiau
să se desfăşoare numai cu acordul autorităţilor militare. Principiul „şcolilor naţionale”
cu predare în limba maternă a fost impus, ceea ce a dus la tensiuni interetnice şi a
conferit germanilor rolul de arbitri, ei fiind cei care stabileau limba maternă dominantă. Dacă la momentul ocupării teritoriului germanii găsiseră 602 şcoli, în 1918
erau 1.350 de şcoli primare publice: 750 lituaniene, 299 poloneze (număr scăzut
constant în favoarea celor lituaniene), 164 evreieşti, 89 ale rutenilor albi, 81 germane
şi 7 letone22. Pentru o învăţare profundă a limbii germane, imposibilă cu profesorii
locali, s-a propus mobilizarea unor „profesori militari”, însă proiectul nu a fost
niciodată pus în aplicare din cauza efortului de război consumator de resurse
umane. Au fost create inclusiv şcoli germane pentru naţionalităţile locale, dar opoziţia
faţă de acestea a fost, cu puţine excepţii, foarte puternică. Situaţiile absurde au fost
nenumărate. Era foarte neclar cum se putea preda de pildă istoria, din moment ce
era împotriva legii implicarea copiilor în „discutarea problemelor militare şi
politice ale trecutului, prezentului sau viitorului”23. Accesul autohtonilor la studii
superioare a fost sever limitat, sub pretextul că aceştia nu progresaseră ca popoare
până la nivelul la care studiile respective să aibă vreo utilitate. Germanii au reorganizat
de asemenea arhivele existente, muzeele şi au organizat expoziţii pentru promovarea
culturilor locale. Au fost create registre cu toate monumentele arhitecturale, operele
de artă, muzeele, bibliotecile, bisericile, castelele, conacele, statuile etc., nu puţine
fiind atribuite influenţei germane din trecut.
Pentru ca ocupanţii să nu îşi piardă identitatea germană, autorităţile au luat
măsurile necesare, iar din acest punct de vedere două instituţii au ieşit în evidenţă:
teatrul german şi căminele soldăţeşti24, unde se desfăşurau activităţi culturale cu
specific german şi existau restaurante germane. Ziarele de front au ocupat de
asemenea un rol important în menţinerea legăturii soldaţilor germani cu patria, iar
până în 1917 pe frontul de est apăruseră opt astfel de publicaţii, cu tiraje care
atingeau circa 20–30.000 de exemplare25. Au fost create librării de campanie, acestea
22

Ibidem, p. 125.
Ibidem, p. 126.
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În opinia lui Ludendorff, „căminele soldăţeşti corespundeau unei nevoi profunde în Est” –
Erich Ludendorff, op. cit., p. 144.
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Vejas Gabriel Liulevicius, op. cit., p. 136.
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fiind organizate în vagoane şi trimise până în prima linie, unde trebuiau să întărească
identitatea soldaţilor germani26. Fronttheater (teatrul de front) şi Frontkino (cinematograful de front) au oglindit de asemenea aceste eforturi. Concerte, festivaluri
sportive şi multe alte activităţi cu rolul de a-i uni şi lega spiritual de patrie pe
soldaţii germani au fost susţinute aproape de linia frontului.
În ciuda obsesiei pentru organizare şi eficientizare, proiectul Ober Ost de
control total conţinea contradicţii profunde şi fatale. Ambiţiile exagerate au dus la
un conflict constant între scopurile utopice şi mijloacele brutale. În loc de a manipula
populaţiile autohtone, subjugându-le în programul de „Muncă germană”, regimul a
trezit rezistenţa disperată a autohtonilor, care au articulat identităţi naţionale într-o
luptă pentru supravieţuire. Administraţia militară a luat sfârşit pe 3 noiembrie 1918,
dintr-un ordin al kaizerului.
Experienţa frontului de est şi practicile administraţiei militare au format în
minţile soldaţilor germani o imagine specifică a Estului şi a lucrurilor care puteau
fi realizate acolo. Treptat, zona a fost văzută drept Raum und Volk („spaţiu şi rasă”)
care trebuiau organizate de germani. Această perspectivă psihologică avea să constituie
cea mai trainică şi fatidică moştenire a Ober Ost.
GERMAN ADMINISTRATION IN THE OBER OST TERRITORIES
Abstract

Ober Ost was an administrative experiment that had extremely important
long-term repercussions. Policies applied in the region have shaped the perception
that the German occupiers had formed about the territory and its indigenous
peoples. The obsession for organization and control did not have the expected
results, and only served to provoke the hostility of those who had to join the grand
project of Deutsche Arbeit (German Labor). Consolidating the idea that the Germans
were superior in all respects to the inhabitants of the East (the East being identified
with chaos, misery, and war-induced suffering) represented an inheritance whose
outcome was best seen during the Nazi regime.
Keywords: Ober Ost; Deutsche Arbeit; Verkehrspolitik; Erich Ludendorff;
Amtssprachen
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OCUPAŢIA ROMÂNEASCĂ DIN UNGARIA
(AUGUST–NOIEMBRIE 1919) – O REEVALUARE*
LUCIAN LEUŞTEAN**

Am mai scris pe această temă1, dar credem că este încă necesară o prezentare
şi o evaluare a ocupaţiei româneşti din Ungaria din vara şi toamna anului 1919. În
mare măsură nu ne-am schimbat opiniile faţă de ceea ce am susţinut în 2002, dar
nu intenţionăm să le reluăm decât pentru a accentua anumite aspecte, a sistematiza
problematica, a scoate în evidenţă anumite chestiuni, a rafina anumite aserţiuni. În
acelaşi timp, identificarea de noi surse arhivistice, inedite şi necunoscute, se
constituie în motivaţia primordială pentru care am decis să revenim asupra acestui
subiect. Chiar dacă noile documente introduse în circuitul ştiinţific nu alterează, în
mod decisiv, imaginea creionată de noi cu un deceniu şi jumătate în urmă, ele
permit nuanţări bine-venite şi, eventual, pot oferi oportunitatea stabilirii unui necesar
dialog istoriografic.
Alegerea perioadei de timp avute în vedere – august–noiembrie 1919 – derivă
din intervalul precis (1 august – 15 noiembrie) în care armata şi autorităţile române
s-au aflat în control în Ungaria centrală şi răsăriteană, inclusiv la Budapesta. În
primele zile ale lui august 1919 trupele române au cucerit Budapesta şi s-a conturat
zona care era controlată de statul român, iar la 15 noiembrie a început evacuarea
Budapestei şi a teritoriilor aflate la vest de Tisa. Precizarea este necesară, deoarece
statul român a mai controlat în două perioade (1 mai – 1 august 1919 şi 15 noiembrie
1919 – mai 1920) fâşia de teritoriu ungar dintre Tisa şi linia pe care Conferinţa de
Pace de la Paris o stabilise drept graniţă între România şi Ungaria şi care a rămas,
până astăzi, frontiera româno-maghiară.
Este interesantă soarta istoriografică pe care a avut-o ocupaţia românească
din Ungaria. Conflictul pe care liderii politici şi militari români l-au avut cu
reprezentanţii Marilor Puteri încă din primele momente ale ocupaţiei i-a determinat
pe primii să-şi pregătească apărarea într-un eventual „proces” internaţional. În
consecinţă, trupele române din Ungaria au început să adune dovezi în sprijinul
legalităţii acţiunilor lor din teritoriul maghiar şi „certificate de bună purtare” din
partea diferitelor autorităţi şi persoane particulare ungare. Există în arhivele româneşti
mii de asemenea documente originale. Istoriografia română le-a preluat din prima
*
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clipă ca argumente irefutabile ale comportamentului civilizat, european, al trupelor
române de ocupaţie. Niciun istoric român care a scris despre aceste chestiuni în
perioada interbelică, în perioada comunistă sau în ultimii ani nu s-a întrebat dacă
vreun maghiar putea refuza, în acele luni agitate din 1919 şi 1920, vreo cerere –
agresivă sau nu – din partea militarilor români.
Şi în Istoria războiului pentru întregirea României a lui Constantin Kiriţescu2,
şi în lucrarea România şi războiul mondial a lui Ion Rusu Abrudeanu3, şi în toate
celelalte cărţi, studii şi articole apărute până în 1945 în care istoricii români, profesionişti şi amatori, au făcut referiri la acţiunea militară din Ungaria, fundamentul
descrierii faptelor a fost cel oferit de acţiunile civilizate, caritabile, chiar providenţiale
pentru maghiari ale armatei române.
Însuşi Gheorghe Brătianu amintea de măsurile generalului Holban pentru a
asigura aprovizionarea cu alimente a Budapestei şi a înfrâna specula4. Totuşi, marele
istoric, cu intuiţia-i şi moderaţia-i recunoscute, nu a căzut în capcana de a-i prezenta
pe soldaţii români ca întruchipări ale corectitudinii şi dăruirii faţă de populaţia
maghiară învinsă. Brătianu deplângea doar faptul că „în 1920 şi 1921, mai rugineau
prin gări locomotive şi vagoane luate din Ungaria, pe care tembelismul administraţiei
nu ştiuse să le folosească” şi recunoştea că „e de presupus că venind dintr-o ţară
secătuită de război, într-una ce rămăsese ferită până atunci de prezenţa trupelor
vrăjmaşe, ofiţerii şi soldaţii noştri, care mai dădeau în multe locuri de urmele
materialului ridicat din România, au luat uneori mai mult decât aveau dreptul”5.
Oricum, în lucrările apărute în perioada interbelică, mitul ostaşului român plin de
solicitudine faţă de unguri a fost echilibrat, într-o balanţă imaginară, de afirmarea,
fără niciun fel de complexe, a drepturilor noastre de învingători.
În schimb, după instaurarea regimului comunist în România, istoriografia din
ţara noastră a păstrat, într-o primă fază, o tăcere jenată în privinţa campaniei din
Ungaria, asta în cazul în care nu a etichetat-o drept o acţiune imperialistă comandată
de capitaliştii veroşi occidentali. După impunerea necesităţii îmbrăcării comunismului
românesc în straie naţionale, ocupaţia română din Ungaria a fost scoasă de la
naftalină şi a devenit un argument forte, jubilativ, al istoricilor români în conflictul
istoriografic maghiaro-român. S-a retipărit lucrarea lui Kiriţescu, s-au publicat
cunoscutele volume de documente, 1918 la români. Desăvârşirea unităţii naţionalstatale a poporului român, pline de dovezi ale acţiunilor civilizatoare ale militarilor
români în Ungaria6.
2
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916–1919, vol. II,
Bucureşti, 1989, p. 467–468.
3
Ion Rusu Abrudeanu, România şi războiul mondial. Contribuţiuni la istoria războiului nostru,
Bucureşti, 1921, p. 310.
4
Gheorghe I. Brătianu, Acţiunea politică şi militară a României în 1919 în lumina corespondenţei
diplomatice a lui Ion I.C. Brătianu, ed. a II-a, Bucureşti, 1940, p. 144.
5
Ibidem, p. 143.
6
Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională.
1918. Documente interne şi externe, Bucureşti, 1986, vol. IV, p. 128–129, 133–134, 142, 144, 457–
459, 468–470, 505–507, 508–514, 518–519, 537–540 şi vol. V, p. 13–14, 18–20, 24, 391–402.
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După 1989, istoricii români au perpetuat mitul ocupaţiei româneşti condescendente a Ungariei în 1919, fie că este vorba de lucrarea, altfel excelentă, a lui
Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu şi Costică Prodan, În apărarea României
Mari. Campania armatei române din 1918–19197, fie că este vorba de cărţulia plină
de afirmaţii hazardate şi teribiliste a lui Ioan Ţepelea, 1919–1920. O campanie
pentru liniştea Europei. Bilanţuri paradoxale8.
Pe de altă parte, aceeaşi chestiune a ocupaţiei româneşti din Ungaria din
1919–1920 este privită de către istoriografia maghiară – şi este în ultimă instanţă
natural să se întâmple astfel – dintr-o cu totul altă perspectivă. Acţiunile armatei
române sunt prezentate ca având consecinţe cel puţin tot atât de nefaste ca acelea
determinate de „marea invazie mongolă” din secolul al XIII-lea. Comportamentul
românilor este descris ca fiind de o barbarie fără seamăn, regimul lor de ocupaţie
abundând în atrocităţi9, iar rechiziţiile lor având o valoare imensă. Costul total al
ocupaţiei româneşti a fost, în opinia multor cercetători maghiari, unul colosal – mii
de miliarde de coroane austro-ungare. Cum justifică istoricii maghiari astfel de
aserţiuni? O fac bazându-se pe o anchetă de mari dimensiuni pe care trupele „Albe”
ale lui Horthy au realizat-o imediat după ce au înlocuit armata română aflată în
retragere10. Populaţia din Budapesta şi din celelalte zone ocupate de români a fost
supusă unui chestionar referitor la comportamentul şi la daunele produse de armata
română11. Rezultatele respectivului chestionar au fost considerate de mulţi istorici
maghiari ca fiind oglinda fidelă a realităţii12. Nu şi-au pus nicio clipă întrebarea
dacă cetăţenii maghiari n-au exagerat în răspunsurile lor la acel chestionar, în
speranţa că ar putea obţine despăgubiri sau dacă noile autorităţi ungare n-au
„cosmetizat” rezultatele din dorinţa de a convinge pe artizanii păcii de la Paris că
statul maghiar se afla în imposibilitatea de a plăti vreo sumă în contul reparaţiilor
de război. Dimpotrivă, cifrele anchetei din perioada 1919–1921 au fost considerate
dovezi istorice indiscutabile, iar pe baza lor s-au construit teorii întregi despre
urmările catastrofale pentru Ungaria ale ocupaţiei româneşti, uitându-se adesea a se
menţiona rolul românilor în alungarea discipolilor lui Lenin din Câmpia Panonică,
pentru a nu mai aminti de comportamentul şi rechiziţiile înfăptuite de armata
austro-ungară în cei câţiva ani ai războiului mondial în care Puterile Centrale s-au
7

Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari. Campania
armatei române din 1918–1919, Bucureşti, 1994, p. 300, 304, 306–313; vezi şi Traian Dafinescu, Ion
Boaţă, Istoria serviciilor logistice ale armatei române, Bucureşti, 1990, p. 198–199.
8
Ioan Ţepelea, 1919–1920. O campanie pentru liniştirea Europei. Bilanţuri paradoxale, ClujNapoca, 1996, p. 129, 132–134, 142.
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Mária Ormos, From Padua to the Trianon, 1918–1920, Boulder, Colorado, 1990, p. 332.
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Vezi Laky Dezső, Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai, Budapest, 1923.
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aflat în ofensivă pe frontul răsăritean şi au ocupat nenumărate teritorii, inclusiv o
bună parte din Vechiul Regat al României13.
Cele prezentate mai sus ne obligă să încercăm să găsim o abordare mai puţin
maniheistă, mai nuanţată, a ocupaţiei româneşti din Ungaria. Este cert că istoria
prezenţei armatei române în Ungaria trebuie rescrisă. Tratarea unilaterală, încă prezentă
în studiul istoriei comune româno-maghiare, ar trebui înlocuită cu o abordare mai
relaxată, strict necesară unei înţelegeri mai cuprinzătoare a confluenţelor istorice –
fie ele tensionate sau nu – dintre români şi unguri. Ceea ce ne putem noi permite, în
cadrul acestui articol, este să oferim câteva informaţii inedite despre ocupaţia
românească din Ungaria, precum şi unele sugestii în vederea continuării investigaţiei
istorice în acest domeniu.
Cercetarea materialului de arhivă demonstrează că, în realitate, soldaţii români
n-au ezitat nicio clipă să profite de ocazia cu adevărat istorică pe care o trăiau. Au
existat două tipuri de rechiziţii: 1) cele „oficiale”, ordonate în mod explicit pe linie
ierarhică, de la premierul Ion I.C. Brătianu şi până la conducătorii politici şi militari
ai forţelor armate româneşti aflate în Ungaria, Constantin Diamandy şi generalii
Gheorghe Mărdărescu, Traian Moşoiu şi Ştefan Holban; şi 2) acţiunile individuale
sau în grup ale unor soldaţi, subofiţeri şi ofiţeri români, dornici să profite în mod
imediat şi personal de victoria obţinută.
Pentru a putea dovedi existenţa indubitabilă a acestui al doilea tip de „rechiziţii”,
a trebuit să căutăm documente de necombătut şi de provenienţă românească. În
cele din urmă le-am găsit. Este vorba despre diverse ordine date de unii dintre
comandanţii militari români din Ungaria, în luna august 1919, ceea ce indică şi
dimensiunile perioadei în care s-a uzat şi personal de victoria împotriva maghiarilor,
începând cu septembrie principalul beneficiar al rechiziţiilor rămânând doar statul
român. Ordinele diverşilor ofiţeri superiori români scoteau în evidenţă, la începutul
lunii august, faptul că „disciplina trupei lasă foarte mult de dorit” şi că „se găsesc
oameni rămaşi de unităţile lor care nu fac altceva decât fură, jefuiesc şi terorizează
populaţia”, iar unele dintre trupele române, „care au venit aici pentru a scăpa
populaţia de bolşevism, s-au transformat ele însele în trupe bolşevice”14. Spre
mijlocul lunii august, „pentru a pune capăt abuzurilor care au început a degenera în
furturi, ba chiar în jafuri”, s-a instituit un sistem de control şi de pedepsire a celor
care furau şi jefuiau15. La 20 august 1919, însuşi generalul Gh. Mărdărescu, comandantul trupelor din Transilvania, a intervenit, nemulţumit fiind de „nenumăratele
13

Spre exemplu, un raport al Prefecturii Argeş referitor la ocupaţia străină a judeţului indica
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militare”, iar „atunci când nu se petrec fapte reale, jandarmul trebuie să le inventeze, căci numai aceia
sunt bine apreciaţi la Etapă, care aduc mai multe amenzi” (Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în
continuare: AMAE), Fond 71/1914, E2, pt. a II-a, vol. 45, f. 155–159).
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plângeri şi reclamaţiuni”, care sugerau că „această stare tristă de lucruri a mers
până acolo că astăzi nu mai face impresia unor cazuri izolate, ci a unui sistem de a
jefui şi a devasta”16. Soluţia generalului român a fost aceea de a-i face responsabili
pe comandanţii unităţilor militare de ceea ce făceau subordonaţii lor, ameninţându-i
cu sancţiuni drastice.
Se pare că, aşa cum reiese din documentele consultate, spre finalul lunii august
„rechiziţiile” de uz personal au fost în mare măsură stopate, iar printre raţiunile
esenţiale ale acestei reuşite s-a numărat, alături de chestiunile umanitare şi cele
legate de imaginea trupelor române şi, implicit, a statului român, şi aceea care viza
punerea în aplicare a ordinului imperativ pe care Ion I.C. Brătianu îl transmisese
reprezentanţilor români din Ungaria la data de 19 august 1919 cu privire la
chestiunea reparaţiilor, ordin al cărui final suna astfel: „În general vă veţi arăta
foarte doritori de colaborare şi înţelegere, subliniind însă dreptul şi necesităţile pe
care le reprezentaţi. În timpul negocierilor veţi putea ceda, conform instrucţiunilor
deja stabilite, reducând rechiziţiile la nevoile trupelor de ocupaţie; însă interesul
nostru este să trageţi de timp în privinţa materialului care va fi trecut peste Tisa,
primul pod fiind gata peste 4 zile17. Într-o manieră generală veţi reliefa că la Conferinţa
de Pace s-a stabilit că «nici o recuperare definitivă nu poate avea loc»; dacă,
admiţând legitimitatea capturilor noastre de război, Conferinţa refuză totuşi să le
dea acestor recuperări caracterul definitiv, noi sperăm că ea va recunoaşte, după o
matură chibzuinţă, caracterul lor bine întemeiat; [faptul] că este indispensabil
pentru noi ca ea să-l admită până în acel moment şi că, sub formă de gaj, ele sunt
mai în siguranţă în mâinile românilor decât dacă vor fi livrate inamicului de care au
depins până acum şi care le-a dat o astfel de întrebuinţare. Brătianu.”18
Telegrama trimisă de Ion I.C. Brătianu la Budapesta, la 19 august 1919, este
extrem de revelatoare în privinţa felului în care premierul român concepea, în acel
moment, misiunea armatei române în Ungaria şi relaţiile României cu Marile Puteri
Aliate în legătură cu acest aspect. Prim-ministrul român era foarte hotărât să-şi
afirme, în numele ţării sale, drepturile cuvenite învingătorului. Mai precis, fiind
extrem de conştient de faptul că victoria României împotriva Ungariei fusese una
înfăptuită fără participare aliată directă şi de faptul că mijloacele aflate la dispoziţia
Conferinţei de Pace de a controla ceea ce se întâmpla în Ungaria şi de a bloca
intenţiile româneşti erau precare, Brătianu nu ezita să-şi impună punctul de vedere,
să valorifice şansa cu adevărat istorică în care se găsea statul român, mai ales că
impopularitatea sa personală la Paris atinsese deja cote paroxistice, nemaiavând
cum să sporească19.
16

Ibidem, f. 202.
Deşi acest document a mai fost publicat (Desăvârşirea unităţii naţional-statale, vol. IV,
p. 125–127), autorii respectivului volum de documente şi-au luat munca de „editare” în serios,
scoţând rândurile de mai sus din text şi evitând în felul acesta, printr-o „nevinovată” omisiune, o
posibilă acuzaţie la adresa românilor, întemeiată pe acest document.
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2015, p. 45.
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Cu alte cuvinte, Brătianu solicita acel „minim” de care beneficia orice învingător
într-un război în care reuşea să ocupe teritoriul inamic: întreţinerea trupelor de
ocupaţie, rechiziţii compensatorii, în special locomotive şi material rulant, pentru
ceea ce pierduse România în perioada 1916–1918, controlul asupra situaţiei din
teritoriul ocupat. Însă acest „minim” obligatoriu le părea imens maghiarilor şi liderilor
Marilor Puteri. Ungurilor, care nu cunoscuseră ororile războiului pe pământul propriu
şi care nu se simţeau responsabili de declanşarea conflagraţiei mondiale, nu le
venea să creadă că se găseau la discreţia atât de dispreţuiţilor duşmani seculari. Iar
Marile Puteri nu puteau accepta faptul că, dintr-o dată, România se transformase
din ruda săracă, menită a primi firimiturile de la ospăţul învingătorilor, într-un aspirant,
îndreptăţit şi greu de blocat, la obţinerea de părţi consistente din prada de război.
Se realizase un fapt de negândit fie şi cu câţiva ani mai devreme: românii
ajunseseră să cucerească măreaţa Budapestă, iar, în plus, această victorie era
obţinută fără sprijinul direct al vreunei mari puteri, pentru a nu mai aminti faptul că
cei îngenunchiaţi nu erau numai maghiarii, ci şi bolşevicii. Crezând că acţionaseră
în întâmpinarea dorinţei exprese a aliaţilor lor şi în interesul tuturor părţilor, românii
se aşteptau la gratitudine20. Însă, chiar dacă presa franceză a salutat victoria
românească21, iar autorităţile de la Belgrad i-au felicitat pe români pentru că „au
adus un serviciu întregii omeniri”22, artizanii păcii de la Paris au privit, de la
început, cu mare răceală reuşita românilor.
Atunci când Herbert Hoover, şeful American Relief Administration, a anunţat
că românii au intrat în Budapesta, Georges Clemenceau şi-a exprimat plastic
stupefacţia: „Consiliul nu poate nici să-i condamne, nici să-i felicite pe români; cel
mai bine este probabil ca el să nu spună nimic.”(!)23 Iar sosirea la Paris a ştirilor
despre intenţiile româneşti în privinţa relaţiilor cu Ungaria a stârnit reproşuri
violente din partea diriguitorilor Conferinţei de Pace. Exemplară a fost reacţia
ministrului de Externe britanic, Arthur Balfour: „guvernul român se consideră pe
sine ca fiind absolut independent. […] d-l Brătianu acţiona acum ca şeful unui stat
independent care negocia cu un alt stat, la fel de independent.”24 Acelaşi Balfour îi
întreba pe francezi dacă nu cumva armata română se afla sub comanda lui Franchet
d’Esperey, pentru ca acesta să poată ordona retragerea din Ungaria25.
Au fost însă şi lideri aliaţi care au recomandat moderaţie faţă de români.
Astfel, ministrul francez de Externe, Stephen Pichon, credea că nu era de dorit ca
românii să fie ameninţaţi, pentru că, „chiar dacă nu se supun ordinelor, ei ajută
20
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cauza aliată [şi] nu merită să fie trataţi drept inamici”26. Iar ministrul de Externe al
Italiei, Tomasso Tittoni, se arăta cel mai favorabil românilor, considerând că ei, în
fond, fuseseră invitaţi să meargă la Budapesta, ceea ce şi făcuseră, deci nu meritau
oprobriul reuniunii pariziene27. Nici militarii francezi nu se arătau deranjaţi de
reuşita românească, mareşalul Ferdinand Foch punând accentul pe faptul că doar cu
ajutorul României se putea realiza dezarmarea Ungariei28. Din păcate, nici Pichon,
nici Tittoni, nici Foch nu deţineau rolul decisiv în adoptarea deciziilor Conferinţei.
În consecinţă, deşi opiniile lor au condus uneori la moderarea tonului faţă de
România, alţii au fost cei care au stabilit atitudinea Consiliului Suprem faţă de
„rebelul” est-european.
S-a decis, la 4 august 1919, trimiterea în Ungaria a unei misiuni militare
formate din generali aliaţi, care să reprezinte la Budapesta forumul păcii de la
Paris29. Iar a doua zi, la 5 august, Consiliul Suprem a stabilit componenţa misiunii
(generalul francez Jean César Graziani, generalul american Harry Hill Bandholtz,
generalul britanic Reginald Gorton şi generalul italian Ernesto Mombelli) şi
atribuţiile acesteia30. Respectivii ofiţeri superiori aliaţi trebuiau să intre în legătură
cu guvernul maghiar pentru a asigura respectarea armistiţiului, să raporteze despre
evoluţiile din Ungaria şi să instituie contacte cu cei care conduceau trupele
româneşti, pentru a preveni vreo acţiune care ar fi putut să „trezească sentimentul
naţionalist în Ungaria”. De asemenea, i se reamintea misiunii că frontierele Ungariei
fuseseră deja stabilite şi comunicate părţilor interesate, că românii trebuiau să se
retragă după ce se realiza dezarmarea maghiarilor, că se ridicase blocada, că
forumul păcii nu intenţiona să se amestece în afacerile interne ale Ungariei, dar şi
că Aliaţii nu puteau negocia decât cu „un guvern de încredere”31.
La 4 august, Consiliul Suprem a trimis o telegramă guvernului român, căruia
i se cerea ca armata sa să se conformeze politicii stabilite de reuniunea de la Paris
şi comunicate prin intermediul „Misiunii generalilor”; de asemenea, românilor li se
atrăgea atenţia asupra pericolului izbucnirii unor incidente neplăcute din perspectiva
păcii şi a reconstrucţiei; în sfârşit, se sublinia că aceia care vor cauza incidente „nu
vor fi iertaţi prea uşor şi nu se vor putea baza pe bunăvoinţa popoarelor Antantei”32.
Aliaţii tatonau guvernul român nu numai în privinţa abordărilor din Ungaria, ci şi
în atât de importanta chestiune a petrolului românesc, reprezentanţii Franţei şi
Marii Britanii de la Bucureşti chestionându-l pe Ion I.C. Brătianu, la 5 august, cu
privire la „cooperarea pentru dezvoltarea industriei petroliere din România”33.
26

DBFP, vol. I, p. 313.
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28
Ibidem, p. 508.
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Ibidem, p. 507–510.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 517–518.
33
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Răspunsurile şi acţiunile guvernului român nu au intersectat însă orizontul de
aşteptare al liderilor Marilor Puteri. Românii erau hotărâţi să se instaleze pe o perioadă
mai lungă la Budapesta, în acest scop anunţând, la 5 august, locuitorii capitalei
ungare în privinţa regulilor care trebuiau respectate34, în aceeaşi zi trimiţând un
ultimatum guvernului maghiar pentru semnarea armistiţiului35. Era o nesocotire a
dorinţelor emise de potentaţii de la Paris, dorinţe comunicate românilor şi prin
intermediul colonelului italian Guido Romanelli, aflat la Budapesta în acea perioadă36.
Ultimatumul românesc a fost vehement contestat de reprezentanţii aliaţi din
regiunea Europei Centrale: italienii Livio Borghese şi Guido Romanelli, britanicii
F. Williams-Freeman şi Reginald Gorton şi americanii Herbert Hoover, W.B. Causey
şi Thomas T.C. Gregory. Toţi aceştia i-au sfătuit pe maghiari să ignore ultimatumul
şi şi-au oferit serviciile ca mediatori37.
Pe cei de la Paris, acţiunea românească de impunere a unui armistiţiu separat
îi deranja nu numai din perspectiva „insubordonării” românilor, ci mai ales din
cauza faptului că aplicarea condiţiilor solicitate de români ar fi „privat Comisia
Reparaţiilor de materialul şi bunurile ce aparţineau tuturor Aliaţilor”38. Drept urmare,
s-a trimis imediat o telegramă la Bucureşti prin care se interzicea formal semnarea
unui nou armistiţiu39, iar reprezentanţii români la Conferinţă, Nicolae Mişu şi
Alexandru Vaida-Voevod, au fost convocaţi, în după-amiaza zilei de 6 august
1919, pentru a da explicaţii40. Deşi Mişu şi Vaida-Voevod s-au arătat concilianţi,
mimând necunoaşterea deciziilor Conferinţei şi încercând să argumenteze că România
era îndreptăţită să preia din Ungaria măcar ceea ce îi aparţinea (ceea ce fusese luat
de armatele de ocupaţie germană şi austro-ungară), era evident că între cele două
părţi existau divergenţe de substanţă41. Aliaţii, care se dovediseră incapabili să
rezolve intruziunea bolşevică din mijlocul Europei, le cereau acum românilor să
uite de avatarurile experimentate şi de sacrificiile făcute pentru înfrângerea
inamicului comun şi să renunţe la fructele unei victorii atât de scump plătite,
livrând întreaga prada de război în „coşul comun” aliat şi aşteptând ca mai apoi
cineva de la Paris să binevoiască a-şi aduce aminte că şi România ar trebui să
primească niscaiva „firimituri”42.
34
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Era evident faptul că elementul fundamental al disensiunilor dintre statul
român şi Marile Puteri l-a constituit chestiunea rechiziţiilor. Membrii Consiliului
Suprem, plecând de la informaţiile transmise de către emisarii lor de la Budapesta,
au lansat o întreagă serie de acuzaţii la adresa românilor, cu privire la o largă
varietate de nelegiuiri: angajarea în răspândirea violenţei şi a jafului, deposedarea
Ungariei de o mulţime de bunuri de stat şi private, în special locomotive şi material
rulant, înfometarea populaţiei prin rechiziţii şi prin împiedicarea importurilor şi, în
sfârşit, prelungirea ocupaţiei pentru atingerea scopurilor de mai sus43.
Înainte de a analiza veracitatea acestor acuzaţii, este necesară prezentarea câtorva
aspecte privitoare la contextul în care a avut loc ocupaţia românească în Ungaria.
În primul rând, nu trebuie uitată moştenirea istorică emoţională a unor evenimente
relativ recente: lunile lungi şi însângerate de confruntare din 1916 şi 1917, suferinţele
populaţiei înfometate din Moldova încercuită, dura ocupaţie germană şi austroungară a Munteniei44, ruşinosul tratat de la Bucureşti45, din mai 1918, şi tratamentul
brutal, real sau închipuit, la care au fost supuşi românii de către maghiari după
armistiţiu. La fel ca francezii în relaţie cu Germania, românii au găsit justificată o
atitudine care să slăbească inamicul şi să-l „pună la plată”46. Într-o telegramă
adresată lui Nicolae Mişu, la Paris, la 9 august 1919, Brătianu îşi exprima nedumerirea în legătură cu unele acţiuni ale Aliaţilor care îi lăsaseră un gust amar: în timpul
luptelor cu maghiarii, „la Viena, reprezentanţi ai Aliaţilor tratau cu unguri care nu
aveau nici un fel de calitate oficială” şi „el nu-şi poate, de asemenea, închipui că
materialul de război de care inamicul s-a servit în contra lui pentru ofensiva sa ar
putea să fie ocrotit de condiţiunile unor înţelegeri anterioare pentru a căror respectare
nu existaseră mijloace”. În final, premierul român îşi exprima „penibila surprindere
de a vedea cu ce simţăminte inamicale şi nedrepte suntem trataţi”47.
În al doilea rând, românii puneau în balanţă rechiziţiile lor din Ungaria cu
alimentele, petrolul şi materialul rulant care fuseseră luate de către germani, austrieci
distribuire de premii după merite, care ni se promite, fără însă a ni se preciza nici data, nici
posibilitatea unei asemenea serbări” (AMAE, Fond 71/1914, E2, pt. I, vol. 151, f. 267).
43
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500, 505–507, 630–632; FRUS, PPC, 1919, vol. VII, p. 507, 528–529, 533, 548–549, 604–605, 613–
615, 654–657, 681–682, 684–685, 774–778, 819–822, 836–837 şi vol. VIII, Washington, 1946, p. 59–
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şi maghiari, mai ales pentru că o bună parte dintre aceste bunuri se afla în Ungaria,
lăsată fiind de către armata feldmareşalului August von Mackensen48. Nemulţumiţi
fiind de felul în care erau tratate cererile lor de reparaţii la Paris, unde nu fusese
admis niciun reprezentant al României în Comisia Reparaţiilor, ei se simţeau
justificaţi să-şi preia partea lor imediat49. Cu propriul lor popor înfometat, românii
au crezut că erau mai mult decât generoşi pentru că încercau chiar să-i hrănească pe
foştii inamici, în special din cauza faptului că regimul Kun fusese acela care crease
haos economic în Ungaria. Sau, aşa cum îşi reamintea Constantin Diamandy în
aprilie 1921, „n-a fost uşor, pentru că totul era dezorganizat de bolşevici şi nu
găseam adesea concursul necesar pe lângă autorităţile maghiare”50.
În al treilea rând, trebuie să se ţină cont că ocuparea Budapestei s-a întâmplat
în momentul de apogeu al unei controverse mai largi dintre România şi Marile
Puteri. Existau la Paris luări de poziţie nefavorabile României în legătură cu locul
şi rolul ţării la Conferinţa de Pace, cu reparaţiile, frontierele, protecţia minorităţilor,
toate acestea fiind exacerbate de comportamentul nesupus şi orgolios al lui Ion I.C.
Brătianu. Românii s-au simţit jigniţi şi erau suspicioşi în legătură cu intenţiile
Aliaţilor, iar aceştia din urmă erau exasperaţi peste măsură de stilul recalcitrant al
românilor. Chiar din momentul în care trupele române au intrat în Budapesta,
Aliaţii şi-au început reproşurile, şansele de cooperare fiind anulate din start. Relaţiile
personale ostile dintre ofiţerii români şi reprezentanţii aliaţi la Budapesta au exacerbat
lipsa reciprocă de încredere şi înţelegere51. Neincluderea unui reprezentant român
în Misiunea Militară Interaliată52, care a căutat să supervizeze ocupaţia, a fost o
greşeală, iar comportamentul celor patru militari aliaţi şi al subordonaţilor lor a
sporit această eroare53. De asemenea, exista o rivalitate personală între ofiţeri şi una
48
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între interesele lor naţionale conflictuale54. Italienii au urmat propriile lor politici şi
locotenent-colonelul Guido Romanelli a fost în mod special ostil faţă de România55.
Francezii au tins să îi sprijine pe români56, în timp ce misiunile britanică şi
americană au fost extrem de critice la adresa ocupaţiei româneşti, generalii Gorton
şi Bandholtz fiind deosebit de vehemenţi împotriva românilor57. În consecinţă,
prestaţia Misiunii Militare Interaliate a fost în ansamblu nefavorabilă românilor, i-a
încurcat pe aceştia şi i-a încurajat să fie necooperanţi şi resentimentari58.
În a doua jumătate a lunii august 1919 poziţia Conferinţei de Pace faţă de
România suferă o schimbare sensibilă. Începe să se facă simţită o anumită polarizare
a Marilor Puteri în privinţa atitudinii faţă de România. Pe de o parte, Statele Unite
şi Marea Britanie continuă să promoveze un ton dur faţă de „rebelul” sud-est
european, dar Franţa şi Italia îşi moderează poziţia, încercând să găsească diverse
justificări pentru acţiunile româneşti59. De altfel, prima replică a lui Brătianu la
notele trimise de Conferinţă la Bucureşti în primele două săptămâni din august
1919 ajunge la Paris la 14 august. Textul acestui răspuns românesc indică faptul că
guvernul român nu era deloc impresionat de reproşurile primite din partea reuniunii
păcii, ba chiar îşi permitea să manifeste o siguranţă de sine şi o fermitate pe care
niciun alt stat „cu interese limitate” nu şi le permisese. România dorea să colaboreze
cu Aliaţii la Budapesta, însă se sublinia faptul că prezenţa reprezentanţilor aliaţi în
capitala ungară se datora în exclusivitate victoriei militare româneşti. Guvernul român
îşi exprima îndoiala că armistiţiul din noiembrie 1918 mai putea fi valid câtă vreme
maghiarii îl încălcaseră de atâtea ori, iar Aliaţii propuseseră României colaborarea
împotriva bolşevismului ungar60. În final, se exprima regretul că „Aliaţii au luat în
considerare acuzaţiile mincinoase proferate de un inamic fără scrupule”61.
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Discuţia care a urmat prezentării replicii româneşti în Consiliul Suprem a
relevat faptul că francezii, mai ales pentru că Georges Clemenceau nu era prezent,
erau favorabili românilor, ei accentuând dorinţa de colaborare exprimată în nota
românească. Iar Philippe Berthelot, director al Departamentului de relaţii politice şi
comerciale din Ministerul de Externe francez62, a subliniat faptul că nu era recomandabil să se mai abordeze chestiunea armistiţiilor „pentru că nu se puteau contracara
în detaliu argumentele româneşti”63. Chiar şi britanicii, reprezentaţi de lordul Balfour,
considerau că răspunsul românesc era satisfăcător. Doar americanii îşi manifestau
cu obstinaţie, în continuare, atitudinea nefavorabilă faţă de români, accentuată
chiar în săptămânile care au urmat64.
Această poziţie americană faţă de România a fost caracterizată de către
autorităţile de la Bucureşti în termeni tranşanţi. Ion I.C. Brătianu declara, la 31 august,
că „… Statele Unite, pentru că noi le refuzăm petrolul nostru, obligă Conferinţa să
ne umilească cu jigniri publice, protejând contra noastră pe unguri, fără ca nici un
text oarecare să poată justifica această atitudine”65. Alexandru Marghiloman, care
nu putea fi acuzat de atitudine proliberală, nota în jurnalul său în dreptul datei de
7 septembrie 1919: „Am văzut pe Coandă, după ce s-a întors de la Paris. – «Ce ne
aduci? Pacea?» – «Ce pace? Rezistenţă şi iar rezistenţă. Oamenii aceia vor să ne
robească pe vecie! … Dacă am fi vrut să le vindem ce vor să ia» … Coandă
pretinde că Clemenceau este de partea noastră şi că ar fi zis: «Dacă aş fi român, aş
face ca ei!». America este aceea care duce jocul şi care ne strânge de gât.”66 Cercetările
istoricilor români au confirmat sentinţa exprimată atunci de oamenii politici români67.
Între timp, la Budapesta, relaţiile dintre autorităţile româneşti şi cei patru
generali aliaţi erau în continuare tensionate. Constantin Diamandy, într-o scrisoare
recapitulativă trimisă premierului Brătianu la 3 septembrie 1919, remarca cu mâhnire
faptul că emisarii aliaţi s-au „constituit într-un grup separat, izolându-ne şi lăsând
ca, între ei şi noi, să se ţeasă o atmosferă întreagă de intrigi din partea ungurilor,
astfel încât, cu toate că în repetate rânduri semnalasem inconvenientele, solidaritatea
alianţei nu s-a manifestat. României i s-au cerut obligaţii, însă nu i s-au recunoscut
drepturi. […] Comisia generalilor aliaţi a zădărnicit colaborarea amicală cu noi,
ţinându-se strict şi fără elasticitatea necesară de ordinele trimise de la Paris; ei nu
au ţinut seamă de realitatea lucrurilor. Opera lor de disociaţiune nu putea duce
decât la un rezultat negativ.”68 Este interesant de remarcat faptul că, deşi acest
document a fost publicat69, din textul tipărit lipseşte un fragment important. Diamandy
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sublinia într-o notă de subsol: „Într-o convorbire intimă mi s-a spus că, deşi [sunt]
mulţumiţi de relaţiunile personale ce le aveam cu Generalii aliaţi, ei, totuşi, nu
puteau admite ca România să trateze de [la] «Puissance à Puissance». Tot pe un ton
intim şi prietenesc am atras atenţia interlocutorului meu că România nu trata de [la]
«Puissance à Puissance», ci de [la] «Puissance à Impuissance», căci Domniile Lor
erau 4 generali, musafirii noştri, iar noi aveam o întreagă armată în Ungaria.”70 Acest
fragment reprezintă o confirmare, fie şi parţială, a cuvintelor atribuite generalului
Moşoiu de către Gheorghe Brătianu: „La urma urmei, aici noi suntem forţa armată.
D-voastră nu vă reprezentaţi decât ordonanţele!”71
În aceste condiţii, dezirabila cooperare româno-aliată de la Budapesta era
exclusă, fapt confirmat şi de ministrul britanic la Bucureşti, Frank Rattigan, după o
scurtă vizită în capitala ungară: „există între ofiţerii aliaţi sau, mai degrabă, între
britanici şi americani, pe de o parte, şi români, pe de altă parte, o atmosferă de
neîncredere şi suspiciune, influenţată şi de o semnificativă ostilitate personală, care
face ca o soluţie a actualelor dificultăţi să fie aproape imposibilă.”72 Rattigan vedea
responsabilitatea pentru această stare de lucruri ca fiind împărţită: pe de o parte,
românii exageraseră rechiziţiile, iar, pe de altă parte, în cercurile „anglo-saxone”
„poveştile … despre necinstea românească par să fi fost acceptate ca bârfă”, nefiind
deloc verificate73.
De altfel, unul dintre promotorii atitudinii prea puţin amicale a Aliaţilor faţă
de România, generalul american Harry Bandholtz, cel care telegrafia la Paris că
„Mărdărescu … şi Holban sunt înfiorător de mincinoşi, încât e dificil să rămâi calm”74
şi căruia ulterior avea să i se publice un jurnal plin de jigniri incalificabile la adresa
ofiţerilor români cu care a intrat în contact la Budapesta75, avea să ajungă, la
începutul lui septembrie 1919, la Bucureşti, pentru a se lămuri personal în privinţa
opiniilor guvernului român76. Deşi nu avea ce să caute pe malurile Dâmboviţei,
neprimind nici măcar permisiunea şefilor săi pentru această deplasare77, Bandholtz
a fost primit în capitala României cu onoruri care îi excedau statutul său de simplu
colonel urcat temporar la gradul de general pentru a nu fi mai prejos de colegii săi
din comisia trimisă de Conferinţă la Budapesta78. S-a întâlnit cu regele României şi
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cu prim-ministrul ţării79, a ascultat toate argumentele pe care partea română le-a
adus în sprijinul cauzei sale80, a fost decorat de către autorităţile româneşti81, însă
nimic din toate acestea nu l-a împiedicat să fie dispreţuitor faţă de oamenii cu care
a stat de vorbă şi faţă de ideile lor, în raportul pe care l-a trimis delegaţiei
americane la Paris. Există totuşi unele circumstanţe atenuante pentru atitudinea lui
Bandholtz: în pofida strămoşilor săi germani, era greu să vii de undeva, din Michigan,
şi să poţi înţelege realităţile atât de complexe dintr-o Europă a cărei istorie multiseculară nu putea fi decât profund enigmatică pentru neofiţi. Ceea ce nu l-a împiedicat
pe Bandholtz – probabil un pasionat filatelist – să solicite autorităţilor româneşti
timbre (mărci poştale) pentru colecţia sa personală82. Din păcate, filatelia nu-l putea
ajuta pe Bandholtz să „perceapă” fie şi rudimentele domeniului relaţiilor internaţionale.
Consiliul Suprem decisese, încă de la 4 septembrie, că tactica guvernului
român de a pretinde că nu primeşte comunicările care îi fuseseră trimise de la Paris
trebuia contracarată prin trimiterea unui emisar al Conferinţei la Bucureşti. Cel
mandatat cu această misiune a fost diplomatul britanic George Russel Clerk, care
fusese deja nominalizat ca ambasador al Regatului Unit în capitala tânărului stat
cehoslovac83. Clerk urma să fie purtătorul unei note a Conferinţei, redactate în
termeni categorici de către ministrul de Externe britanic, lordul Balfour. Acel
document afirma că prezenţa României în Ungaria nu mai era necesară, cerea
imperios încetarea rechiziţiilor şi acuza lipsa replicilor din partea Bucureştilor la
dispoziţiile adoptate de către Conferinţă. Se solicita expres ca guvernul român să
răspundă la patru întrebări esenţiale: dacă se vor retrage trupele române din
Ungaria la o dată care urma să fie stabilită la Paris, dacă vor fi oprite imediat
rechiziţiile, dacă vor fi predate Comisiei Reparaţiilor bunurile deja luate din Ungaria
şi dacă va colabora România cu Puterile Aliate şi Asociate, sub conducerea acestora,
pentru reinstaurarea ordinii în Ungaria şi pentru a permite unui guvern responsabil
să negocieze pacea. În final, se preciza ameninţător că lipsa răspunsului la vreuna
din cele patru solicitări urma să aibă consecinţe dintre cele mai nefericite84.
George Clerk a ajuns la Bucureşti la 11 septembrie, întâlnindu-se cu Brătianu
a doua zi85, adică exact în momentul în care guvernul român şi-a prezentat demisia,
deoarece „Consiliul Suprem al Marilor Puteri, care a înlocuit Conferinţa de Pace a
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Statelor Aliate, n-a ţinut seamă de tratatul semnat în 1916 cu România şi a decis să
impună României condiţii incompatibile cu independenţa sa”86. Premierul demisionar
i-a putut, astfel, comunica lui Clerk că nu poate răspunde în mod oficial la întrebările cuprinse în ultimatumul Conferinţei, deoarece nu mai dispune de autoritate
politică87. Neoficial însă, Brătianu i-a comunicat lui Clerk că îşi asumă responsabilitatea pentru ocuparea Budapestei, operaţiune executată „pentru securitatea României
şi a Europei”; iar în privinţa atitudinii trupelor româneşti, ex-premierul a explicat:
„acte izolate de abuz poate s-au întâmplat în timpul înaintării româneşti, aşa cum se
întâmplă în asemenea cazuri”, dar ele contraveneau ordinelor date, iar dacă aveau
să fie dovedite, urmau să fie pedepsite88.
Cu privire la cele patru întrebări ale Conferinţei, Brătianu a răspuns de
asemenea neoficial: era nu numai pregătit, ci şi dornic să-şi retragă armata; nu se
va mai face nicio rechiziţie, în afară de material militar, cel de cale ferată şi
provizii pentru armată89; totul urma să fie plătit în bani sau bonuri de rechiziţie; era
de acord să coopereze cu Comisia Reparaţiilor, dar solicita un reprezentant român
în respectivul organism; în sfârşit, era întru totul de acord cu instalarea unui guvern
responsabil care să aducă ordinea în Ungaria, dar cerea şi acceptul guvernului român
la instalarea unui asemenea cabinet la Budapesta90.
În general, George Clerk s-a înţeles bine cu autorităţile şi oamenii politici de
la Bucureşti91, opiniile sale despre atitudinea românilor faţă de problema ungară,
cea a minorităţilor şi în ansamblu faţă de relaţiile cu forumul păcii de la Paris au
fost echilibrate şi de bun-simţ92. Clerk, care a stat la Bucureşti două săptămâni,
îndeajuns pentru a asista la instalarea guvernului condus de generalul Arthur Văitoianu,
cabinet identificat pe bună dreptate ca dependent în totalitate de voinţa liderului
liberal93, a plecat din România cu un mesaj neconcludent din perspectiva dorinţelor
Conferinţei: guvernul român nu putea accepta tratatul privitor la minorităţi, dar era
dispus să colaboreze în chestiunea rechiziţiilor din Ungaria94.
În drumul său spre Paris, George Clerk a trecut şi pe la Budapesta, unde s-a
întâlnit cu generalii aliaţi şi cu înaltul comisar român, Constantin Diamandy. În
privinţa generalilor Clerk a fost tranşant: „trăiesc într-un nor de minciuni politicoase”95;
militarii aliaţi solicitau retragerea imediată a românilor şi recunoaşterea guvernului
86

Ibidem, p. 439–440; Al. Marghiloman, op. cit., p. 319.
FRUS, PPC, 1919, vol. VIII, p. 333.
88
Ibidem, p. 334.
89
Punctul de vedere românesc în privinţa rechiziţiilor din Ungaria este prezentat pe larg
într-un memoriu adresat mareşalului Ferdinand Foch de către delegaţia României la forumul păcii, la
10 octombrie 1919 (Desăvârşirea unităţii naţional-statale, vol. IV, p. 491–496).
90
FRUS, PPC, 1919, vol. VIII, p. 334–335.
91
Al. Marghiloman, op. cit., p. 320–321.
92
Raportul lui George Clerk despre misiunea sa în România a fost predat Consiliului Suprem
la 7 octombrie 1919 (FRUS, PPC, 1919, vol. VIII, p. 550–560).
93
Desăvârşirea unităţii naţional-statale, vol. IV, p. 483.
94
FRUS, PPC, 1919, vol. VIII, p. 552.
95
Ibidem, p. 553.
87

158

Lucian Leuştean

Friedrich. Despre acţiunile româneşti din Ungaria, Clerk remarca: „în realitate,
românul, care este în fond un balcanic – şi de aceea un oriental – şi care a fost
deposedat şi jefuit de către inamic şi de către aliatul rus, vede aici, în ocupaţia
Ungariei, o ocazie pe care s-ar considera tâmpit s-o rateze”; iar, pe de altă parte,
„până la urmă, ţăranul maghiar este la fel de capabil ca şi alţii să-şi ascundă
bunurile, iar românul are rivali mult mai destoinici în arta rechiziţiilor”96.
Concluziile lui George Clerk subliniau faptul că românii doreau să coopereze
şi să colaboreze cu Aliaţii, dar, în schimb, ei fuseseră catalogaţi de la început „drept
criminali”, fiind trimişi în faţa unui „tribunal care să-i condamne”. Sugestiile
înaintate de Clerk afirmau că românii trebuiau să se retragă, dar numai după ce se
reglementa chestiunea forţelor de ordine din Ungaria. De asemenea, în problema
rechiziţiilor, trebuia trimisă la Budapesta o subcomisie a reparaţiilor, „nesubordonată generalilor”, dar care să cuprindă şi membri români. În cele din urmă, Clerk
credea că era indicat ca forumul păcii să comunice României ce a decis în privinţa
ajustărilor teritoriale cerute de Brătianu, „altfel acesta va sprijini acele forţe maghiare
care vor face concesii”97.
Probabil că aceste opinii ale lui Clerk au fost influenţate şi de colegul său
care l-a însoţit în România, Allen Leeper, acel expert britanic care făcuse parte din
Comisia care înaintase propuneri în privinţa graniţelor româneşti, ca şi din misiunea
Smuts care negociase cu Béla Kun la Budapesta, în aprilie 191998. De altfel, Leeper
avea să îşi exprime opiniile despre problemele româneşti într-un raport către
superiorii săi din Foreign Office, la 29 septembrie 191999. Respectivul raport reprezintă
un excelent model de analiză politică pragmatică, Leeper fiind în mod evident un
fin cunoscător al modului de gândire al lui Ionel Brătianu, al realităţilor politice din
România, ca şi al situaţiei generale din Europa Centrală şi Răsăriteană. Se pot oferi
câteva exemple dintre ideile lui Allen Leeper: nu îi considera pe generalii aliaţi de
la Budapesta capabili să rezolve ceva nici în relaţia cu românii, nici în cea cu
mediul politic maghiar; nu lua în serios ameninţarea voalată a lui Brătianu în sensul
că trupele române vor părăsi brusc Ungaria, lăsând-o pradă haosului100, deoarece
nu credea că românii vor renunţa cu prea mare uşurinţă la extrem de avantajoasa
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lor poziţie de la Budapesta; considera că, din perspectivă românească, cea mai
importantă chestiune era aceea a minorităţilor, remarcând însă că acele clauze care
îi deranjau cel mai mult pe români erau „exact acelea care pot fi cu cea mai mare
uşurinţă să fie schimbate sau omise fără a se modifica caracterul sau forţa tratatului”101, prefigurând astfel evoluţia evenimentelor în această chestiune; observa cu
multă acuitate faptul că, cel puţin până la alegeri, Brătianu nu avea contracandidaţi
pe plan intern, de vreme ce transilvănenii îi susţineau politica de rezistenţă, iar
Alexandru Averescu şi Take Ionescu se aflau în imposibilitatea de a-l contracara pe
liderul liberal; intuia că relaţiile româno-poloneze urmau să fie transformate într-o
alianţă, la care s-ar fi putut alătura Ucraina, Ungaria, Italia şi poate Franţa; observa
încântarea cu care Brătianu privea acţiunea lui d’Annunzio la Fiume etc. Unica eroare
de estimare a lui Leeper a fost aceea că el considera posibilă, în acel moment, o
coaliţie de guvernare formată din transilvăneni şi grupul din jurul lui Take Ionescu102.
Sintetizând, putem spune că diplomaţii britanici care au fost trimişi de către
Conferinţă la Bucureşti şi Budapesta au remarcat exact faptul că liderul român Ion
I.C. Brătianu a „pescuit în apele aliate” spre a le „tulbura” şi a prinde „mulţi peşti
excelenţi”. Cu alte cuvinte, premierul român încercase să speculeze disensiunile
dintre Aliaţi, se bazase pe problemele din zona Adriaticii şi cele din Turcia. Clerk
subliniase că singura soluţie prin care reuniunea de la Paris se putea impune în faţa
opoziţiei româneşti era realizarea unui front unit, promovarea unei atitudini unice103.
Însă acest lucru era, în acel moment, foarte greu de obţinut, câtă vreme multe dintre
interesele Marilor Puteri erau conflictuale.
Oricum, opiniile lui George Clerk şi Allen Leeper au influenţat deciziile
Conferinţei de Pace în chestiunile româneşti şi maghiare. S-a hotărât, la 10 octombrie,
înfiinţarea la Budapesta a unui subcomitet al Comisiei reparaţiilor, din care urma să
facă parte, cu rol deliberativ, şi un delegat al României, organism care trebuia să
reglementeze chestiunea rechiziţiilor din Ungaria104. A doua zi, la 11 octombrie, s-a
trimis o telegramă guvernului român105, precizându-se că nu se accepta nicio
modificare teritorială faţă de linia deja comunicată la 11 iunie 1919106. Acest fapt
punea capăt speranţelor lui Brătianu că victoria militară împotriva maghiarilor putea
produce şi câştiguri teritoriale în detrimentul Ungariei. Pe de altă parte, reconfirmarea,
la 11 octombrie, a graniţei româno-maghiare a avut o importanţă deosebită din
perspectiva discuţiilor privitoare la tratatul de pace cu statul maghiar, discuţii
purtate în februarie–martie 1920 şi desfăşurate în jurul chestiunii schimbării frontierei,
de această dată în favoarea Ungariei.
A doua problemă atinsă în telegrama Consiliului Suprem către România, din
11 octombrie 1919, era cea privitoare la minorităţi. Li se spunea românilor că, după
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semnarea tratatului cu Austria, se puteau negocia aşa-numitele „clauze minoritare”107.
Era clar că această poziţie nu era pe placul guvernului român, însă, pe de altă parte,
era pentru prima dată când se vorbea de modificări ale unor articole referitoare la
protejarea minorităţilor, ceea ce reprezenta, în fond, o cedare a Conferinţei în faţa
intransigenţei româneşti. În sfârşit, finalul notei din 11 octombrie se referea la
situaţia din Ungaria. Nu se mai cerea retragerea imediată a armatei române, ci doar
după ce s-ar fi instituit un guvern maghiar capabil să impună ordinea în ţară, să
supervizeze desfăşurarea unor alegeri libere şi să negocieze pacea. În plus, românilor
li se solicitau arme pentru trupele de poliţie şi jandarmerie care urmau să asigure o
existenţă paşnică pentru respectivul guvern108.
Luând act de neputinţa generalilor aliaţi aflaţi la Budapesta de a controla
evoluţia evenimentelor din Ungaria, Conferinţa de Pace l-a trimis din nou, la 13 octombrie, pe George Clerk în capitala maghiară pentru a asigura supervizarea aplicării
în practică a dezideratelor stabilite la Paris: instituirea unui guvern de coaliţie,
retragerea românească şi limitarea exceselor de orice fel109. Însă misiunea lui Clerk
s-a dovedit mai dificilă decât se aşteptau cei de la Paris110. Din cauza divergenţelor
dintre francezi, pe de o parte, şi anglo-saxoni, pe de altă parte, de la Conferinţa de
Pace111, Clerk a ajuns treptat să nu mai reprezinte la Budapesta reuniunea pariziană
în ansamblul ei, ci doar interesele anglo-americane. El şi-a schimbat o parte din
vechile sale opinii112, ajungând să simpatizeze, aidoma generalilor aliaţi, cu acele
forţe maghiare grupate în jurul amiralului Horthy113.
Apogeul disputelor din Consiliul Suprem în privinţa situaţiei din Ungaria a
fost atins la 3 noiembrie 1919. Delegatul american, Frank Polk, şi-a exprimat temerile
că în problema românească doar britanicii şi americanii jucaseră corect114. Pe de
altă parte, Philippe Berthelot, reprezentând Franţa, a rostit sentinţa în privinţa misiunii
lui Clerk: aceasta eşuase. Berthelot şi Pichon au scos în evidenţă pericolul reprezentat
de retragerea în grabă a românilor: posibilitatea reapariţiei anarhiei în Ungaria sau
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aliaţi, resentimentari în continuare faţă de români (FRUS, PPC, 1919, vol. XII, p. 712).
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a unei restauraţii habsburgice115. De asemenea, francezii dezavuau şi pe generalii aliaţi
de la Budapesta, considerând că aceştia – nici măcar cel francez – nu îşi îndepliniseră
sarcinile. Soluţia problemei consta, din punct de vedere francez, într-o ocupaţie
militară interaliată, româno-sârbo-cehoslovacă, care să organizeze forţele de poliţie
maghiare, să dezarmeze trupele lui Horthy şi să supervizeze desfăşurarea unor
alegeri libere116.
Planul francez a eşuat: italienii se opuneau ocupaţiei cehe şi sârbeşti a
Ungariei117, americanii insistau cu vehemenţă că românii nu merită niciun fel de
încredere din partea Conferinţei118, iar britanicii urmau sugestiile pe care Clerk le
trimitea de la Budapesta, în sensul că Horthy era un om de cuvânt, iar „majoritatea
ungurilor dorea o formă conservatoare de organizare politică”119. Până la urmă,
George Clerk a obţinut din partea românilor promisiunea că vor pleca în a doua
decadă a lunii noiembrie, chiar dacă nu se instituise un guvern capabil să menţină
ordinea în Ungaria120.
*
În opinia noastră, nu se poate contesta faptul că ocupaţia românească din
Ungaria a cunoscut destule aspecte pozitive şi pentru poporul maghiar. Există
mărturii că intrarea armatei române în Budapesta a fost întâmpinată cu flori. Se
pare că predarea capitalei maghiare s-a făcut printr-o înţelegere amiabilă între noile
autorităţi ungare şi comandanţii trupelor române121. În mod evident, armata română
a trebuit să preia nenumărate sarcini administrative şi să se îngrijească de aprovizionarea populaţiei122. Trupele române au trebuit să restabilească şi să menţină ordinea,
să sprijine autorităţile maghiare pentru reluarea activităţii şi să acorde sprijinul
necesar pentru reorganizarea poliţiei şi jandarmeriei maghiare123. La începutul lui
septembrie 1919, deci la o lună de la ocuparea Budapestei, însuşi premierul Brătianu
a dat ordin explicit ca „rechiziţiile relative la maşini agricole şi produse alimentare,
animale, cereale etc. să înceteze, pentru a nu da naştere la iritaţiuni în populaţie, din
cauza spectrului foametei”124. De asemenea, autorităţile române din Ungaria n-au
îngrădit libertatea de întrunire, încuviinţând întrunirile partidelor şi împiedicând
115
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orice persecuţie religioasă. Este interesant de remarcat că românii au ajuns să-i
protejeze în Ungaria pe evrei, ţinte predilecte ale celor care îi identificau pe „israeliţi”
cu regimul bolşevic. Constantin Diamandy a ajuns să fie bănuit că este evreu, „căci
ungurii nu-şi închipuiau că un român ar putea să împiedice persecuţiile evreilor”125.
Este cert că pentru acei maghiari care simţeau că, dintr-un motiv sau altul, ei
înşişi ar fi putut să simtă rigorile aşa-numitei „Terori Albe”126 – operaţiune deja
începută la acea dată în teritoriile neocupate de armata română – prezenţa românilor
era benefică. Nu ne îndoim că adresele de mulţumiri pentru români, ca şi acelea
care solicitau ca trupele româneşti să ocupe integralitatea teritoriului ungar, venite
din partea acestei categorii de maghiari, erau scrise din tot sufletul127. În acest sens,
ilustrativă este soarta fostului preşedinte formal al guvernului dominat de către
bolşevicul Béla Kun, liderul social-democrat Sándor Garbai: „Deţinut de către autorităţile militare române (august 1919) în Budapesta. Negăsindu-i-se nici o vină, se
propune punerea lui în libertate. Garbai protestează cu ultima disperare, de teama
să nu fie pe urmă luat în primire de către maghiarii lui Horthy şi pretinde a fi ţinut
arestat mai departe, sub paza armatei române.”128
În acelaşi timp, zvonurile despre atrocităţi comise de români în Ungaria,
zvonuri colportate de către diverşi reprezentanţi aliaţi din Europa Centrală, cele
mai multe de provenienţă evident maghiară, menite a-i discredita pe români, şi-au
dovedit cu timpul falsitatea. Spre exemplu, englezul Buxton, revenit de la Budapesta,
comunica delegaţiei americane, la 11 august 1919, că un soldat român şi-a ucis gazda,
iar în capitala maghiară se desfăşura o intensă represiune antibolşevică, existând
informaţii despre „pogromuri” în cadrul cărora fuseseră ucise „300–500 de persoane”129. Nu au existat niciun fel de dovezi privitoare la o astfel de baie de sânge
la Budapesta, ci dimpotrivă, aşa cum am mai precizat, mulţi oameni de stânga din
Ungaria şi-au aflat salvarea datorită armatei române.
De asemenea, nici celebra acuzaţie proferată de către Herbert Hoover la
21 august 1919, în sensul că românii au devalizat un spital de copii din Budapesta,
jaf care ar fi condus la moartea prin înfometare a 11 copii130, nu a putut fi confirmată131. Delegaţia americană a încercat să găsească dovezi pentru a putea susţine
această acuză. Reprezentantul SUA în Consiliul Suprem, Frank Polk, i-a cerut
generalului Bandholtz, aflat la Budapesta, detalii în privinţa jafului făcut de români
la spitalul de pediatrie. Deşi nu îi simpatiza deloc pe români, generalul a trebuit să
125

Ibidem, f. 92.
Béla Bodó, Pál Prónay: Paramilitary Violence and Anti-Semitism in Hungary, 1919–1921,
in „The Carl Beck Papers in Russian & East European Studies”, 2011, no. 2101, p. 14–22.
127
Vezi şi N.P. Comnen, op. cit., p. 92.
128
AMAE, Fond 71/1920–1944, Ungaria, Relaţii cu România, 1919–1929, vol. 84, f. 9; vezi şi
Desăvârşirea unităţii naţional-statale, vol. IV, p. 540–541.
129
FRUS, PPC, 1919, vol. XI, Washington, 1969, p. 373–374.
130
Ibidem, vol. VII, p. 774–775.
131
Ibidem, vol. VIII, p. 335; medicii de la acel spital de copii au declarat în scris că nici autorităţile
române, nici armata n-au luat nimic de acolo, iar vieţile copiilor n-au fost nicio clipă în pericol.
126

Ocupaţia românească din Ungaria

163

recunoască: „… ei [românii] nu au jefuit spitalul de copii, dar au tăiat aprovizionarea
obişnuită cu lapte, ceea ce-i la fel de rău.”132 Totuşi, în fapt, până şi Polk şi-a dat
seama că nu „era la fel de rău”, neputându-i-se imputa armatei române că ţăranii
maghiari nu mai doreau să-şi vândă laptele. În felul acesta, „dosarul” privitor la
spitalul de copii a trebuit să fie închis, în ciuda părerii de rău a delegaţiei americane133.
Cu toate acestea, faptul că unele dintre acuzaţiile şi zvonurile privitoare la
acţiunile româneşti de la Budapesta s-au dovedit false nu înseamnă că toate
informaţiile referitoare la români din corespondenţa interaliată erau neadevărate.
Pot fi date mai multe exemple în acest sens. De pildă, acelaşi general american
Bandholtz raportează, la 24 august 1919, că românii rechiziţionaseră, cu trei zile
mai devreme, „110 cai de curse”134, iar în telegrama din 27 august se face referire
la preluarea de către români a 120 de armăsari135. Aceste date sunt confirmate, fie
şi doar parţial, de către Alexandru Marghiloman în „notele” sale politice, în dreptul
datei de 6 octombrie 1919: „vizită la Cislău pentru a vedea toţi «pur sângii» care s-au
luat din Ungaria. Război la cuţite, în privinţa aceasta, cu Domeniile: fiecare vrea să
aibă crescătorie pe seama sa.”136
Un alt exemplu: tot Bandholtz notează că „la 23 august românii au preluat,
fără a avea dreptul şi fără a emite vreo chitanţă, aparate şi echipamente electrice în
valoare de peste 220.000 de coroane de la compania Ericsson-Hungarian Electric”137.
Încă din primele zile ale lui septembrie 1919, Ministerul de Externe din Suedia i-a
trimis reprezentantului României la Stockholm, M. Arion, o notă referitoare la
pagubele suferite de societatea „Ericsson”, firmă suedeză, solicitând restituirea
„proprietăţii neutre”138. Ministerul român al Afacerilor Străine cere informaţii în
legătură cu această chestiune de la Ministerul de Război, iar răspunsul primit este
exemplar: „Am onoarea a vă face cunoscut că, întrucât Comandamentul nu a fost
sesizat la timp că societatea «Ericsson Electricitäts Actien Gesellschaft» din
Budapesta este suedeză, rechiziţia rămâne bună făcută.”139
De altfel, au existat mai multe ţări neutre şi chiar aliate, precum Cehoslovacia,
Polonia, Olanda şi Marea Britanie, care s-au simţit afectate în mod direct de rechiziţiile româneşti140. Multitudinea de cereri de restituire sau despăgubire a rechiziţiilor
executate de armata română de ocupaţie din Ungaria a determinat Ministerul
Afacerilor Străine să discute problema într-o şedinţă a Consiliului Consultativ, un
organism de conducere al ministerului, la 11 octombrie 1922. S-a decis că „deoarece
operaţiunile militare au fost începute din cauza atacurilor şi provocărilor ungureşti,
132
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întreţinerea armatei de ocupaţie cade în sarcina statului ungar”141 şi că, din punctul
de vedere al dreptului internaţional, statul român nu era obligat să-i despăgubească
pe „neutrii aflaţi în zona de operaţii, nici pentru persoana, nici pentru bunurile lor”,
ca urmare a faptului că „rigorile războiului se aplică neutrilor pe teritoriul
beligerant exact ca şi locuitorilor”142. Principiul care stătea la baza acestei abordări
era următorul: „străinii, care profită în anii de prosperitate de avantajele existente
pe teritoriul unde sunt stabiliţi, trebuie, în timp de criză, să-şi ia partea lor la greutăţile
ţării unde sunt aşezaţi, căci nu trebuie să existe o primă de neutralitate.”143 Drept
urmare, atitudinea guvernului român în privinţa despăgubirilor pentru cetăţenii neutri
era aceea că plata nu putea fi făcută decât în cazuri excepţionale, doar ca un act de
curtoazie faţă de guvernul respectivei ţări, pentru a nu se încălca un principiu de
drept internaţional şi a nu se crea un precedent periculos.
Exemplele de mai sus şi-au propus să evidenţieze, pe de o parte, complexitatea
problemei rechiziţiilor româneşti din Ungaria, iar, pe de altă parte, faptul că statul
român în perioada interbelică a demonstrat abilităţi evidente în etalarea, cu
argumente juridice, politice şi istorice, a dreptului învingătorului144. Linia impusă
de Ion I.C. Brătianu în 1919, de asumare a victoriei obţinute pe câmpul de luptă, a
trebuit să fie urmată de toţi succesorii săi la conducerea României, în pofida
avatarurilor – inerente statutului de „putere cu interese limitate” – cu care s-a
confruntat statul român de-a lungul întregii perioade interbelice.
Va fi probabil imposibil ca cineva să contabilizeze cu exactitate ceea ce a
pierdut statul român din cauza ocupaţiei germane şi austro-ungare în perioada
1916–1918, precum şi ceea ce a câştigat România în urma ocupaţiei din Ungaria
din perioada august–noiembrie 1919, iar apoi până în primăvara lui 1920 din fâşia
dintre Tisa şi graniţa stabilită de Conferinţa de Pace de la Paris. Putem doar bănui
că românii nu puteau recupera în câteva luni ceea ce pierduseră în câţiva ani, mai
ales că eficienţa nu a fost niciodată un atribut al acţiunilor româneşti145. Oricum,
credem noi, este cert faptul că au fost luate mai multe lucruri din Ungaria decât ar
sugera lucrările româneşti de istorie care s-au preocupat de această chestiune. Tot
aşa cum, dacă am da crezare estimărilor maghiare cu privire la bunurile de care a
fost deposedată Ungaria de către români, atunci ar trebui să fim capabili să probăm
transformarea României interbelice într-o ţară a cărei prosperitate s-a datorat în
mare măsură rechiziţiilor din Ungaria. Or, aşa cum bine ştim, prosperitatea românească
dintre cele două războaie mondiale a fost mai degrabă un deziderat decât o realitate,
iar, pe de altă parte, economia maghiară din aceeaşi perioadă s-a refăcut mult mai
repede decât i-ar fi permis acele colosale pagube cauzate de ocupaţia românească.
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THE ROMANIAN OCCUPATION IN HUNGARY
(AUGUST–NOVEMBER 1919) – A REASSESSMENT
Abstract

Contemporary historiography still needs an overview and an assessment of
the Romanian occupation in Hungary during the summer and autumn of 1919. New
archival findings allow us to revisit some opinions forwarded 15 years ago, especially
for launching a new historiographical dialogue. It will be probably impossible to
establish exactly what the Romanian state lost during the German and AustrianHungarian occupation in 1916–1918, as well as what Romania gained during the
occupation in Hungary in August–November 1919, but we may suppose that the
Romanians were not able to recover in a few months all they had lost in a few
years. Anyway, we think that their gains were more considerable than the Romanian
historiography accepted afterwards. But, at the same time, we believe that the
Hungarian evaluations about the Romanian gains were grossly exaggerated. This
essay is an attempt to find an adequate assessment as well as a proposal for
historiographical deliberation.
Keywords: Romanian occupation; Hungary; requisitions; peace conference;
1919

IMAGINE ŞI RECEPTARE – DE LA CRONICARI
LA SECOLUL LUMINILOR
BYZANTIUM AND THE MUSLIMS PRIOR TO 1345 SEEN FROM
VENICE, ACCORDING TO THE CHRONICLE ASCRIBED
TO CAMILLO ABBIOSI OF RAVENNA
ŞERBAN V. MARIN*

MANUSCRIPT
Dated in the 16th century, the manuscript inventoried as It. VII. 2052 (8981)
was acquired by the Marciana National Library in 1889. It is bound in parchment
and counts 149 leaves. In Carlo Campana’s catalogue of the library, it is regarded
as “Camillo Abbiosi, Cronaca di Venezia sino all’anno 1443.”1 The only scholar
that has dealt with it by now, Freddy Thiriet, regarded the writing as being clear
and belonging to one and the same hand.2 The chronicle included in this manuscript
has the following incipit: “Qua comenza la cronicha de tutta la prouintia de
Veniesia […],”3 and continues with presenting the legend of Attila. The chronicle
in this codex ends with the explicit: “[…] di 504 danari della qual cosa la Signoria
è compiasette come al domandava,”5 referring to a request of assistance from the
Marquis of Ferrara in 1443.
DATING AND PATERNITY
The ascription of the chronicle to a certain Camillo Abbiosi of Ravenna is
due to the catalogue of the Marciana Library. The character is mentioned on the
front page – “Cronica / di Venezia / scritta / da Camillo Abbiosi / Ravenate” and at
the beginning of page 1a: “di Camillo Abbioso, il uecchio.” The ascription becomes
more doubtless from the note on page 1b, which says: “Quegli è un Abbioso giuniore,
*
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il seniore autore della presenta cronacha dovette fiorire nella metà del secolo
XVI.”6 In addition, Fr. Thiriet mentioned that the author originated in Ravenna – in
accordance to the Marcian catalogue –, a detail that represents the reason for the
fact that the work is more specific about the matters dealing with the Terraferma
and, proportionally, that it offers nothing new about Romània and the Levant.7
Dizionario biografico degli italiani presents data about only one member of the
Abbiosi family, namely Agostino, who had been born “probabilmente alla fine del
sec. XV, forse da Bartolomeo, appartenente ad una famiglia oriunda di Padova,
stabilitasi a Ravenna all’inizio del secolo” and who did his duty as ambassador of
Ravenna to Venice in 1527–1528, but does not mention anything about any
chronicle.8 In addition, there is mention of a certain Ottavio Abbiosi, substitute of a
bishop of Pistoia (1585–1599).9 As for the name of Camillo Abbiosi, one could
note the work entitled Discorso di Camillo Abbioso in materia della sua filosofia;
overo cognitione delle cose divine, et humane, published in 1606 in Venice.10
Nevertheless, all these pieces of information and suppositions are not able to
convince us to accept the ascription of this chronicle to Camillo Abbiosi, as long as
the text itself offers no evidence in this sense, while his presence on the front page
and on the first page could be only a sign of his owner at a certain moment.
SOURCES AND INFLUENCES
While this chronicle has been completely ignored in the repertories and
classifications advanced by Aug. Prost, A. Carile and R.-J. Loenertz, we included it
in category 10 of Venetian chronicles, so that our work could be related to the
following chronicles: M 2550,11 M 2556,12 M 2559,13 M 44,14 M 162 (Antonio’s
6

F. Thiriet, op. cit.
Ibidem.
8
Augusto Torre, Abbiosi, Agostino, in Dizionario biografico degli italiani, vol. I, Rome, 1960,
pp. 38–39 (39).
9
Guide to Manuscripts of the Strozzi Family, ca. 16th–17th Century [= http://shakespeare.
folger.edu/other/html/dfostrozzi.html]. The genealogies of Ottavio Abbiosi are also mentioned by Marco
Foscarini, Della letteratura veneziana ed altri scritti intorno ad essa, [Bologna, 1976] [reprinted from
the Venice edition of 1854, first ed.: 1752], p. 203.
10
The information relies on a manuscript from Biblioteca Guido Horn d’Arturo, Fondo storico, at
Università degli Studi di Bologna [= http://www.bo.astro.it/~biblio/nuova-biblio/bib-antica/schedpro.html].
11
See Cronaca di Venezia fino al 1410, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, manuscript It.
VII. 2550 [= 12442] (around year 1600). See also C. Campana, op. cit., pp. 154–155 (Cronaca di
Venezia sino all’anno 1410, dated in the 16th century).
12
See Cronaca di Venezia fino al 1422, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, manuscript It. VII.
2556 [= 12448] (15th century). See also C. Campana, op. cit., p. 157 (Cronaca di Venezia sino all’anno 1422).
13
See Cronaca di Venezia fino al 1427, Venice, Biblioteca Nazionale Marciana, manuscript It.
VII. 2559 [= 12451] (around year 1471). See also C. Campana, op. cit., pp. 158–159 (Cronaca di
Venezia sino all’anno 1427, dated in the 15th century).
14
See Cronaca Veneziana dal principio della Città fino al 1433, Venice, Biblioteca Nazionale
Marciana, manuscript It. VII. 44 [= 7865] (17th century). See also C. Campana, op. cit., p. 30 (Cronaca
di Venezia sino all’anno 1443 circa).
7

Byzantium and the Muslims prior to 1345

169

chronicle),15 M 2576,16 M 39,17 M 38,18 and M 104.19 It refers to the representation
of the following episodes: the mission of Giustiniano Partecipazio to Byzantium at
the beginning of the 9th century20; the captivity of Pietro Partecipazio in Bulgaria in
the first part of the 10th century21; the beginnings of the Fourth Crusade22; the
acquisition of the title of dominus by Doge Enrico Dandolo23; the campaign in the
Ionian Sea commanded by Tommaso and/or Giacomo Morosini in 120524; the
reconquest of Constantinople by Michael VIII Palaeologus in 1261.25 On the other
hand, when dealing with the “crusade” of Doge Domenico Michiel in 1122–112426
and the imperial elections in Constantinople in 1204,27 we noticed that our
15
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chronicle presents the particularity of being the only one of category 10 that
narrates these two episodes.
TEXTS
(1a):
In quel tempo era un Re in la citta di Attilia, e rezeua apreso lui un so fradello
chiamado Blichar per tutto el Leuante; E quando lui sapre, chè so fradello hauea sconfito lo
Imperador Martianus, el uene impressa; è d’incontinente come el fo zonto, fese amazzar so
fradello à tradimento; e poi sunò gran zente e uene in Macedonia dissipando tutto
l’Occidente, quanto lui trouaua; e anchora combattè con l’Imperador Martianus, che fo
sconfitto molto crudelmente; e molta della soa zente fo morta; e Martianus scampò in
Costanti[no]poli [sic!] e de subito se ne andò in Attilia dessipando tutta la Grecia,
Macedonia; e per tutti i luoghi della Schiauonia, e Rossia; e per molte altre Prouintie in tal
maniera, chel fo Signor de tutto el uerso della Tramontana, fina al mar Oceano. E da poi
quello andò conquistando quelle contrade, e luoghi; tantoche non se tenia in quelle contrade
villa, ne città, ne castello, saluo che la città de Constantinopoli che alhora se trouò ben
fornida de zente.
(5b–6a, under “Doge” Orso Ipato, 726–737):
In questo tempo Lion Imperador mandò in uno bando, che tutte le imagine si de
Xpisto come de tutti i altri Santi, fusseno brusate; anchora mando a dir al Papa, chel fesse
anchora lui far questo à Roma: et subito per el Papa fo excomunicado. Et à persuasion del
Papa li Venetiani et Rauenati, feceno esercito contra l’Imperador; se el Pontifice non
hauesse prohibito, haueriano eletto un’altro Impera[tor] [sic!]; e molti in Const[antinopoli]
[sic!] non uolendo obedir all’Impera[tor] [sic!] forno mar=[6a]=tirizati et in quel tempo fo
martirizata Santa Theodosia.
(8a, under Doge Agnello Partecipazio, 811–827):
Questo haue do fioli, uno Zustignian, e l’altro Zuane; Zustignan el mandò à
l’Imperador de Grecia, dal qual fo honorado, et presentado de molti doni. […], donde che
retornando el Zustignian da Grecia subito el ditto Zuane fo priuado, perche se porto
tirannaschamente e messe el ditto Zustignan, per la qual cosa el populo el desmesse della
Signoria e confinolo à Costantinopoli el ditto Zuane; dechiarando che la citta de
Costantinopoli fò edificada per l’Imperador Costantin, corrando li anni del Signor 270.
(8a, under Doges Agnello and Giustiniano Partecipazio):
[…]; e gouernando pur costui in luogo del padre l’haue una grandissima gratia da
Dio, che corrando li anni 821 adi ultimo Zener, el corpo de messer San Marco Euangelista
per uno Rustico da Torcello, e uno Tribuno da Malamocho, et alcuni altri marchadanti
Venetiani fo portado con una naue da Alessandria à Venetia per preghiere del qual la citta
nostra e molto exaltada.
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(8b, under Doge Giustiniano Partecipazio, 827–829):
In quel tempo Michiel Imperador de Grecia, che haueua mandato hoste in Cecilia per
hauerla, domando à Venetiani soccorso [e] fò aidado. Per el qual agiuto fese molte opere de
combatter quella Isola, e tornò indriedo con gran vittoria e trionfo; e per tal causa
l’Imperador mandò à donar la cariega de malmaro in la qual San Pietro sentò suso in
Antiochia, la quale e driedo l’altar de San Piero de Castello con molte reliquie.
(9a, under Doge Pietro Tradomenico, 837–864):
[…] ualorosamente se portò28; per la qual so portamento li fo dado Imperial libertade
da Theodosio Patritio de Grado, e con grandi honori el fo magnificà in quel tempo.
(9b, under Doge Pietro Tradomenico):
E questo Dose fo quello che se messe ad instantia dell’Imperador con naue 60 e
mandole contra i Sarasini, i quali gierano scorsi fino à Taranto con gran dani de Christiani;
le qual naue come à Dio piasette per i nostri peccadi fono messe in confusion, e li Sarasini
haue uittoria contra i Christiani, e fo presi e morti assai Christiani. E da poi i ditti Sarasini
uene per la Dalmatia, e Romagna, tanto che li Venetiani fono da ogni parte renchiusi.
(9b–10a, under Doge Orso Partecipazio I, 864–881):
Anchora in quel tempo li Sarasini uene con gran quantità de nauilij in la Dalmatia, et
Istria; scorrando fina à Puola, à Grado; et Orso [10a] Dose, ghe uene incontra con li
Venitiani senza alghun suo danno e defendè la patria.
(11a, under Doge Orso Partecipazio II, 912–932):
Costui haue uno fradello chiamado Piero, e mandado allo Imperador de Grecia, del
qual receue grandissimo honor e dignità; e tornando per terra à Veniesia el fo preso da i
Schiaui e sualisado, e lui retegnudo, el mandò al confin del Re de Ongaria sotto el dominio
de un Simon; et hauendo dogado el ditto Dose, el ditto so fiol scampò delle man de quel Re
de Bulgari e uene saluo à Veniesia.
(11b, under Doge Pietro Candiano II, 932–939):
[…], el qual hauendo un so fiol che nomeua Piero come lui, lo mando allo Imperador
de Costantinopoli, el qual benignamente accettado tornò de li à Veniesia con gran presenti, […].
(11b, under Doge Pietro Candiano III, 942–959):
Questo fo fiol de Piero Candian, el qual lui haueua mandado à Costantinopoli.
(13b, under Doge Otto Orseolo, 1009–1026):
[…]; e preso l’habito munaghial lol fese confinar in Grecia; […]; e poco tempo dapoi
chel stette in Grecia se ne fini la soa uita.
(14a, under Doge Domenico Selvo, 1071–1084):
Anchora Alesio Imperador de Romania domando soccorso à Venetiani contra de
Viscardo Caruberto de Re de Cicilia, che giera uegnudo à dannificar la Romania. El qual
28
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Dose li mando armada in fauor del ditto Imperador, le qual naue entro de Veniesia nel ditto
milesimo per la qual armada el dito Imperador haue uittoria, […].
(14b, under Doge Vitale Falier, 1084–1096):
[…] el qual uedandose hauer tutta la Dalmatia, e Coruatia sotto de si, deliberò
mandar à Costantinopoli; e cosi fo mandadi imbassadori, i quali fo benignamente uisti, e
concesse tutto quel che i uolse, zoe che el lo inuesti della Dalmatia è Coruatia.
(14b, under Doge Vitale Michiel I, 1096–1102):
A quel tempo se mandò una grandissima armada a l’impresa de terra Santa, capitano
messer Andrigo Contarinj, Vescouo de Veniesia è fo fio de messer Domenico Dose. El qual
capitano con grandissimo animo se ne andò in Gerosolima, e prese el castello de Caifas; e
partido de la se ne andò alle Smiera, e della tolse molti corpi santi, che fo el corpo de San
Nicolò, fo messo in San Nicolo et de San Nizetto so barba[,] de San Theodoro e queli fo
messi in San Saluador con grandissima deuotion, e per questo se haue molte gratie e
priuilegij. Et e da sauer che ettrouandose [sic!] ale Smiure [sic!] l’armada de Venetiani e
quella de Pisani se nascette discordia fra loro per li corpi santi. Perche anche li Pisani li
uoleua auer, […]. Et el ditto capitano fò receuuto da Aldoin [sic!] primo Re, […].
(15a, under Doge Ordelafo Falier, 1102–1117):
Questo fo domandato da Alesio Imperador de Greci, che el ghe uolese dar fauor
contra Liamonte fiol de Quiscardo [sic!], el qual ghe fo mandado grande armada, e questo
fo nel 1084.
(15a, under Doge Ordelafo Falier):
In tempo de questo Dose fo fatta la palla dell’altar grando de San Marco, de piere
preciose, oro, e arzento, e fu fatta per uno de Costantinopoli.
(16a, under Doge Domenico Michiel, 1117–1130):
In questo tempo in soccorso del Re Balduin segondo de Yerusalem [sic!] fo domandà
questo Dose contra delli Sarasini à requisicion del Calisto Papa, el ditto Dose con
grandissima armada personalmente per recourar Terra Santa de man de Saracini; e andando
el ditto Dose alla città de Suro con gran battagia la prese, e così la città de Tiro, e dette gran
rota à i Saracini, e presene piu de 30 de capo, et morti pur assai; dapoi se parti, e se ne
[uenne29] al Zaffo et lo prese. E uene in Acre, e combattendo alle fin, el l’haue; e tutti lj
Saracini, che pote scampar andò alla città de Suro, che era sta presa per Venetiani, ma è da
considerar, che essedo messer lo Patriarcha de Gerusalem con le zente per terra all’assedio
de Suro, e li Venetiani con l’armada per mare; uene el Re de Damascho con grande hoste
per darli soccorso; e accamposi alla fiumera; la qual cosa intesa el Patriarcha, molto li
dispiacque, e dubitandosi tutti se per caso fosseno essaltadi [sic! = assaltadi], che li
Venetiani fuzeuano con l’armada, e li lassaraue tagiar à pezzi, la qual cosa inteso messer lo
Dose fese buttar fuora uno magier per gallia, et inteso questo messer lo Patriarcha uolse
sauer la causa, e messer lo Dose respose hauerlo fatto per sua segurtà, e che l’haueua
determinà uiuer e morir con loro, per la qual cosa messer lo Patriarcha e tutti lo ringratiò
29
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molto. Per el Re de Damasc[h]o fu mandà una colomba con un breue sotto l’ala, la qual
uista per quelli del campo, fù fatto tanto stormene [sic!], che la fu presa, e letto el breue,
qual diseua, che il stesse de bona uogia, che li erano uenuti par darli soccorso; e subito fu
fatto uno altro breue, che diseua, che non era possibile darli soccorso, e che i fesseno
almegio, che i podeuano, el qual fu ligado alla colomba e mandata in la terra, la qual cosa
intesa subito se reseno salue l’hauer e le persone. El terzo de questa uittoria fo concesso alli
Venetiani, el resto alli Francesi; e dapo che i haue tutta questa uittoria, i Venetiani ottenne
gran gratie del Re de Franza, […].
(16a–16b, under Doge Domenico Michiel):
Ma prima e da sauer che tornando indrio messer lo Dose con l’armada, capitorno à
Rodi, el qual giera dello Imperador de Costantinopoli; e domandandoli refreschauamento
non uolseno darli; per la qual [16b] cosa messer lo Dose prese Rodi, e messelo à sacco;
anchora prese Andre, Starno, e Meteli[n] [sic!].
(16b, under Doge Pietro Polani, 1130–1148):
In quel tempo el fu dimandà de Emanuel Imperador de Costantinopoli, chè al ditto
Dose li uolesse dar sussidio, contra Ruzier Re de Cicilia, el qual Ruzier andaua dannizando
con l’armada tutta la Romania, e haueua za tolto Corfu, e il ditto Dose fese armar gallie 12,
con altri nauilij picoli, e personalmente se ne andò, e partido da Veniesia per un gran temporal
sconse à Caorle, per la qual el ditto Dose sa amalò, e tornò à Veniesia subito mori, […].
(17a, under Doge Domenico Morosini, 1148–1156):
[…], el qual uogiando sequir la impresa dell’armada principiada, fese do capitanij
zoe messer Zuan e messer Renier Polanj homeni famosi, i quali andò al’Imperador
Emanuel in suo fauor, e contra Re Ruzier de Cicilia; et essendo in le aque de Corfu, e
accompagnadi con gallie 14, de Emanuel; tutte do queste armade insieme assaltò l’armada
de Ruzier, e quella rompè, e mal menò; e rescatò Corfù et restituido à Emanuel. E questo fo
nel 1146.
(17b–18a, under Doge Vitale Michiel II, 1156–1172):
Poi del 1163 Emanuel fese retegnir tutti i Venetiani della nation che era in
Costantinopoli con tutto el so hauer, e sentando questo la Signoria fese aparecchiar, et
armar galie 100 in zorni con ualentissimi homeni, e partissi de Veniesia del mese de
Auosto; e personalmente el Dose ando capitano e primamente andò à Sio, e quella prese, et
sachizò, e sentando l’Imperador subito se parti con tutto el suo sforzo per mar, e non era
cusì possante come Venitiani, se accostò à quella armada, e secretamente attosegò una
aqua, la qual tutta questa armada beueua, per modo che la mazor parte mori, e per questa
aqua non glie romase saluo tanti homeni, che podesse ben armar 16 gallie, e uedendo el
Dose con quella puocha se ne tornò à Veniesia à tempo nuouo, e trouo che Trau, e Ragusi
se haueua messo sotto questo Emanuel Imperador, la qual cosa intesa l’andò con quelle
gallie, e rehaue le terre per forza, e poi uenudo à Veniesia uette che l’erano morti della Casà
da Cha Zustignan tra per la battaia e per li aque, per muodo che non giera piu nighun de
questa Casa saluo un frate in San Nicolò de Lio. El ditto Dose mando à impetrar à Roma,
che fra Nicolo de San Nicolò podesse insir fuora e maridarse, azzoche la Casa non se
perdesse, e così ottenne, e quello Dose el tosse per suo zenero, el qual dopoi haue 4 fioli, i
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qual da poi hauudi torno in nel suo monestier, e fini la uita sua. E da questi 4 e uegnuda
tutta la Casà da Cha Zustignann. E per questo gran danno che se haue [18a] fo comenzado
la Camera de i Imprestidi.
(18a, under Doge Sebastiano Ziani, 1172–1178):
In quel tempo fo portà à Veniesia con tre naue de Costantinopoli tre grandissime
colone, delle qual una d’esse descargandose su la piazza de San Marco anda in aqua, ne mai
piu se pote hauer. Le altre do fo descargade e staua cosi destase, […].
(19b, under Doge Orio Mastropiero, 1178–1192):
Anchora in questo tempo de Auosto, el Soldan Seladin prese alghune terre de Christiani,
e prese Balduin Re de Gerusalem.
(19b, under Doge Orio Mastropiero):
Et in questo tempo fo tolto da Costantinopoli da un monacho Venetian el corpo de
San Steffano martire, e fo messo in San Zorzi Mazor: […].
(20a, under Doge Enrico Dandolo, 1192–1205):
In questo tempo medemo el uene à Veniesia Conte Balduin de Franza, el conte de
San Polo, el Marchexe de Monferrà, e molti altri Baroni, che uenne à far liga in questa
terra, per reschattar la Terra Santa; et fatta una grandissima armada de gallie, e de naue, e
altri nauilij[,] capitano messer Rigo Dandolo Dose, con la qual se parti et ando prima à
Trieste, et à Muia i qual giera so inimisi mortal, e quelle prese, e feselle sue tributarie. Poi
ando à Zara, che haueua rebellà al tempo dell’altro Dose, e descazzà messer Marin
Moresini Conte, in modo che combattendo i la prese, tagiò à pezzi i Onghari, e ruinò la
terra fino alle fondamente, eccetto le giesie, ammazzando tutti i rebelli; e questo nel 1203
de Auosto. Et stette la inuernada, e fece far un forte castello da una banda della terra, nel
qual messe messer Francesco de Maistro Piero.
(20a, under Doge Enrico Dandolo):
In questo tempo Isaac fio de Alessio Imperador de Costantinopoli el qual era sta
scazzado dell’Imperio, domandò al Dose, et à i baroni subsidio, uogiando esser restituido
nel Imperio; promettandoghe tornando esser à tutti i sui comandi, e de darli marche 200
d’arzento; la qual cosa ghe fo exaudita. La ditta armada se parti da Zara, e lassò quel suo
primo conte, et à Veniesia fu lassado messer Renier Dandolo fiol del Dose, in luogho del
padre.
(20a–20b, under Doge Enrico Dandolo):
E partida l’armada andò à Costantinopoli auanti uolesse far nouità i mandò i messi à
quelli, che rezeua Costantinopoli che uolosse restituir à Alessio Imperador; i qual rispose
non uoler far niente; alle fin fu bisogno combatterla; e non possando resister alla città con
ferro, e fuogho i la prese; e dapoi incoronado non uolse attender à quel che l’haueua
promesso; per la qual cosa uedando la Liga esser sbeffada, deliberò assaltar la terra, e tuorla
per forza, et apparechiede schele, et inzegni la combattè dalla banda de brinalorre, che uien
chiamado grotiqui, che era forte, e non possondo durar i Greci se messe à fuzer; et à quello
modo per suo conto darecao fo prese la citta; la qual citta fu diuisa fra de loro baroni con
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tutto lo hauer. E cosi parti che la quarta parte della terra fo dell’Imperador, et laltra tra
Venetiani è Franzosi; e da quello uene che fo zonto al titolo quartae partis et dimidiae totius
Imperij Romani; e per questo fo molto esaltado [20b] l’honor Venetian. E dal’hora in qua
fù ditto Duchal Signoria. E da sauer, che essendo sta incoronà Allessio Imperator lui fece
trar de preson uno suo parente, che haueua nome Marsilifo, e fecelo el mazor baron, che
l’hauesse, per esser sauio homo; et el consegiaua l’Impera[tor] [sic!], che non attendesse
alla promessa che lui haueua fatto alla Liga. Fu essendo piu uolte richiesto ditto Impera[tor]
[sic!] se lui uoleua attender alla prpmessa, ma Marselifo impediua, el qual poi amazzo
l’Impera[tor] [sic!], e diceua chel giera amalado. Fu dapoi intesa la uerità preseno la terra,
et hauendo terminado fra loro de elezer uno Impera[tor] [sic!]. Fatta dir la messa del Spirito
Santo. Li 5 Tramontani, uoleuano un Oltramontan et li 5 Venetiani uoleuano el Dose, et do
Lombardi el Marchese de Monferrà; in conclusion feseno el Conte de Fiandra. El qual Dose
in questa fiada mudo la sua arma, azòche se cognoscesse la sua da quella del Marchese de
Monferrà. La qual tute do arme, molto se somegiaua.
(20b, under Doge Enrico Dandolo):
El qual Dose essendo in Constantinopoli Ragusi rebellò à San Marco; al qual luogho
fu manda da Veniesia una armada[,] capitano il Reuerendo messer Tomaso Moresini
Patriarcha, el qual senza battagia [e] con prudentia la raquistò et e fo nel 1205. Anchora
questa armada tolse Durazzo è Corfu capitano messer Giacomo Moresini, insieme el
Patriarcha da Costantinopoli. Hauendo Bonifacio Marchese de Monferà hauuto in dota
l’Isola de Candia, lui la uende alla Signoria de Veniesia per marche 1000 de arzento, e
fosse fatto Instrumentro [sic!] de ditta uendeda. Essendo sta el dito Dose anni 4 in dogado,
el mori in Costantinopoli e fu sepelto à Santa Soffia. Del 1202 fo mena à Veniesia el corpo
de Santa Lucia Verzene, e da poi se haue el corpo de Santa Agatha Martire.
(20b, under Doge Pietro Ziani, 1205–1229):
In questo tempo fo armà gallie 31, capitano messer Ranier Dandolo fo da messer
Rigo Dose, e Ruzier Premarin con la qual andò à Corfu e prese tutta l’isola; […].
(20b–21a, under Doge Pietro Ziani):
Dapoi andò a Modon, che tegniua corsari, e li prese, e ruinò pallazzi e torre, e molti
da Modon scampò à Coron. La qual cosa intesa el capitano se nando [21a] e preseli per
forza con battagia; e fo mandadi castellani à Coron, e Modon ser Zuan Querini, e Giacomo
Dolfin, e dapoi à l’Isola de Chiette [sic!] […].
(21b, under Doge Pietro Ziani):
[…]: e subito fu mandato da Veniesia messer Marco Sanudo capitano della isola
[…]; e passando un certo tempo messer Marco Sanudo se parti da l’isola, e ando à Veniesia
con molti altri zentilhomeni, zoe à Nisia, e presela con do altre isole apresso quella, le qual
do isole subito donò alla soa zente. Dapoi ando à Last° [sic!] doue era l’Imperio de Grifoni
al’isola che se dice le Smirre, et subito prese et hauuto gran tesoro quello donò alla sua
zente. Et in questo tempo una isola che se chiama Permone rebellò al Duca de Candia, e
gran parte de Grifoni; per la qual cosa el Duca mandò per messer Marcho Sanudo
promettendoli gran cose chel uegnisse in subsidio.
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(22a, under Doge Pietro Ziani):
Nel 1229 fo preso la città de Damiata con 30000 homeni auanti la festa de San
Martin in tempo de Pappa Onorio.
(22b, under Doge Giacomo Tiepolo, 1229–1249):
In quel tempo se armò gallie 36, capitano messer Lunardo Querini, et Marco Grixoni;
et andò in Romania contra Avantazo Imperador, che andaua contra Costantinopoli e
trouandolo su la bocca del Sio con 100 tra gallie e fuste de questo Auantazo, e combattendo
con lui ne prese 35, e con quelle se ne andò à Costantinopoli doue chel ditto Imperador era
accampo con 50000 persone; et Costantinopoli alhora se rezeua per el Conte Balduin de
Franza; e per la Signoria de Veniesia podestà à quel tempo messer Zuan Michiel, e subito
zonti cazzò l’inimigo, e liberada la terra se ne torno à Veniesia e puocho dapuo el ditto
Auantazo uene con atratanta armada; e messer Zuan Michiel uene con 14 galie, e nauilij, e
combatte con linimigo, e fo messo in fuga da i nostri e prese 10 gallie. E questo Auantazo
Imperador ando in malhora.
(25a–25b, under Doge Rainieri Zeno, 1252–1268):
Dall’anno 1260 se partì una naue da Veniesia chiamada el Lion con homeni 800 do
gallie in conserua[,] capitano messer Piero Falier et andò in Romania, e poco auanti
Zenoesi haueua fatto pase con Venetiani solo per hauer i sui presoni. I quali haueua fatto
accordo con Palialogo, che tegniua la Natolia, à tanto hauendo fatto morir un fio
dell’Imperador. I ditti Zenoesi haueua promesso à Palialogo ghe deua gran soldo. El
essendo el ditto messer Piero Falier in la bocha doue era questo Imperador, con nauilij
Zenouesi, naue, gallie, e fuste assai. El ditto messer Piero Falier dette l’incalzo alla ditta
armada fina à Costantinopoli e messer Marco Gradenigo che giera Podestà li, se parti con
gallie, et andò à un castello ditto le Famasie, et hauea con si molti ualentihomeni. E questo
castello era de Palialogo, et impediua molto el passo della uittuaria, che uegniua à
Costantinopoli perche l’era sul passo della bocca, et essendo romaso à Costantinopoli con
pochi Venetiani e manco Franzosi à tradimento fu tolto Costantinopoli per Ongari, i quali
Ongari confinaua con Costantinopoli. E Balduin de Franza che giera in Costantinopoli
scampò, e cusi Uenetiani al megio che poteno scanpò, i quali haueano dominà Costantinopoli
anni 54 et mesi 9. E subito Ongari dette la città à Palialogo Imperador, el qual hauendola
ben fornida soldò gallie 15 de Zenoesi, i qual se trouaua alla città delle Smirne. E subito se
trouaua alla città e 2 naue alle Smirre; et quella li tolse. La qual cosa intesa per Venetianii
fese armar gallie 17[,] capitano messer Giacomo Dolfin; e fo nel anno 1261; nel mese de
Mazo, et à chadauna gallia ghe messe un zentilhomo. [25b] Le ditte gallie andade in
Romania[,] Palialogo hauea gallie 40 e naue 4 tra Zenouese, e Grifone, la qual trouandose
in Salonichi, et inteso dell’armada Venetiana lor si messe si ben in ponto, che i nostri no
ghe potè far niente. E partido messer Giacomo Dolfin di la uene à un castello, che se
chiama Scopolo, el qual giera della heredità della mogier de messer Lorenzo Tiepolo e
uedando non poder far niente se ne tornò à Veniesia. In questo tempo insì de Negro Ponte
tre gallie de homeni ualenti bruzzassi et Venetiani et andò in Mar Mazor à danni de quelli
da Costantinopoli et là prese una naue sua de merchadantia, e tornado indriedo se scontrò in
le 40 gallie de Salonichi. E quando queste tre gallie uiste quella armada desmontò in terrà e
lassò le gallie, e monto suso un sandon, et fo homeni 350 et fo alle man, e se defese
ualentemente, e alla fin tanti fo i Zenoesi che monto in quel sandon, che tutti se anneghò;
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che fo 300 Venetiani et 600 Zenoesi, et 50 Venetiani fo menado uiui à Costantinopoli et per
sdegno de tutti quelli Zenoesi anneghadi, che era zentilhomeni, e ualentissime persone
Palialogo ghe fece cauar i occhi à tutti. Et quando el se heue la nuoua à Veniesia subito se
armò gallie 37, capitano messer Ziberto Dandolo; et andadi in Romania à un luogho che se
chiama la Sidia, et Sette Pozi. Et inteso l’Imperador quello armò gallie 19 Zenoese, con piu
de 600 homeni, et se ne uenne all’isola della Forchara et inteso che questa armada era poco
lontana subito l’andò à trouar; e con battagia grandissima de l’una è l’altra parte. Alle fin se
prese 4 gallie Zonoese [sic!], e le altre scampò à Maluasia.
(25b, under Doge Rainieri Zeno):
La Signoria deliberò far grande hoste, e recuperar el suo honor, e sentando l’Imperador
questo che uoleua far Venitiani el mandò una imbassaria à Venetia e fese tutto quel che
uolse la Signoria zoe fo concesso chè messer lo Doze et successori se chiamassi Ducal
Signoria come el tempo de prima e che tutti i Venitiani podesse nauigar à Costantinopoli
con tutte sorte de merchedantia senza pagar datio alghuno, e che se douesse tegnir un bailo
à Costantinopoli per gouerno della nation Uenetiana, e che niun Imperador se impazzase in
alcuna cosa de Venitiani, e che quelli fusse franchi del tutto el suo hauer, come fusseno sta
à Venetia e molti altri priuilegij e gratie, e fese bona pase con el ditto Imperador.
(27b, under Doge Lorenzo Tiepolo, 1268–1275):
Et in quello anno30 medemo, el Papa, Re Carlo de Puia, el Re de Franza, mandò
imbassadori à Veniesia et fese pase, e liga per anni 14, Venetiani[,] Zenoesi, e Pisani; et
questo i fese per andar contra Infideli.
(28a, under Doge Giovanni Dandolo, 1280–1289):
Anchora in quel tempo nel 1288 fo preso Tripoli dal Soldan de Babilonia, e feselo tutto
spianar fina alle fondamente; e fese ammazzar tutti i Christiani,31 che trouò dentro la cittade.
(28a, under Doge Giovanni Dandolo):
Et allora era do jmbassadori Venetiani dentro da Roma, messer Nicolò Querini dalla
Cha Mazor, e messer Marcho Bembo el Sauio. E sapiando che lera sta preso Tripoli dal
Soldan, loro promesse de uolontà della Signoria corpi 20 de gallie con pan, e con aqua,
assoldando homeni de i danari del ditto Pappa per honor della Christianitade. E uene à
Veniesia l’Arciuescouo de Tripoli à soldar gallie 20. Et sopra quelle el Commun de
Veniesia ghe dette gallie 5 in ordene de tutto che bisognaua, capitano messer Giacomo
Tiepolo, et l’Arciuescouo de Tripoli.
(28b, under Doge Pietro Gradenico, 1289–1311):
Nelli anni 1293 adi 18 Marzo fo preso la citta de Achre dal Soldan Manisiador, e
prese tutta la Soria. E stette in Achre per zorni 13. E uedando non poder hauer quelli
Chiosadi [sic!], li affidò; e mandoli drento 6000 Mamaluchi, i qual uoleua adulterar le so
donzelle; e uisto questo dalli Chiosadi, messeno per el fil della spada tutti i Mamaluchi. E
sapudo questo el Soldan li uene gran dolor; et affidò una altra uolta ditti Inchiosadi, et intrò
30
31

1269.
Initially it was written “i Venetiani,” then erased.
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dentro, e li fezze taiar tutti à pezzi, e spianar la cittade. E alghuni Christiani scampò in
Cipro, li altri tutti fo morti; e la Soria romese in le man del Soldan.
(28b, under Doge Pietro Gradenico):
Nell’anno 1295 insi de Veniesia gallie 21[,] capitano messer Marcho Michiel, et
andò bailo à Costantinopoli.
(31a, under Doge Francesco Dandolo, 1328–1339):
In questo tempo Pappa Zuani 22° e il Re de Franza è l’Imperador de Costantinopoli e
il maistro dell’Ospedal de Rodi, e la Signoria de Veniesia fese liga contra i Turchi, e fese
grandissima hoste de gallie, et fuste picole, capitano messer Piero Zen, el qual andando in
la Turchia fese gran prese, de soe fuste e gallie, per muodo che el sigurò tutti i Cristiani
della Romania per tutta la Turchia, e tutte le altre isole circonstante; e fin che durò sta liga
fu grandissimo danno de Turchi; e per la morte del Pappa fu dissolta la Liga, e dapoi
partida ditta armada, Turchi fe gran danno alli Christiani. Et nel 1335 de Auosto, el sol da
mezo di se obscurò, e stette cosi hore tre; et questo haue Christiani per un gran segno. […].
(32a, under Doge Bartolomeo Gradenico, 1339–1342):
[…] et la causa de questa reuellation fo che un messer Lio de Calergi, nobile, fu trouà
chel mandaua letere al gran Turcho ditto Morbassan per farlo signor dell’isola, […].
(32b, under Doge Andrea Dandolo, 1343–1354):
[…]; et in suo tempo fu fatto lega con Pappa Chimento Sesto, e con el maistro
dell’Hospedal de Rodi, et el Re di Cipro, et l’Imperador de Costantinopoli tutti questi
feseno Cruciata contra i Infideli; per la qual cosa fo armà gallie 16, capitano messer Piero
Zen, el qual prese molti nauilij Turcheschi, alle fin se redusse a un castel de Turchi
chiamato le Smire e combattudo per forza l’haue, e tagiò Turchi à pezzi; e lì combattendo
ogni di con Turchi, andando lui un zorno con el capitano de Cipro, e quel de Rodi per
brusar alghuni maghazeni Turcheschi assaltadi da loro, fo fatto mazor taiada de i nostri, che
di soi, tandem l’armada tornò à Veniesia ne fese altro.
(32b, under Doge Andrea Dandolo):
In questo tempo nel 1344, el fo quella rotta dalla Tana, che niuno naue podeua
nauegar in quelle parte e durò in fina del 1345, che fo mandà da Veniesia tre gallie[,]
capitano messer Marco Moresini, i qual andadi con lui do imbassadori all’Imperador de
Tartaria, zoe messer Zusfigo [sic! = Giufredo] Moresini, i qual conzò le cose, tra la
Signoria è Tartaria, con molti patti et altre belle cose.
(32b, under Doge Andrea Dandolo):
Anchora fo mandado al Soldan messer Nicolo Zen, e Polo Bembo per imbassadorj,
affin chel se podesse naueghar in Alessandria, è tutti li altri sui luoghi; le qual tutte cose
fono ottegnude. E cusi fo mandado à Roma messer Marin Falier, et Andrea,32 chel Pappa
ghe desse licentia, se podesse naueghar à questi luoghi de Infideli. Et à questo muodo nel
1345, Venetiani comenzò a naueghar in Alessandria con do gallie grosse, capitano messer
32
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Soranzin Soranzo, e consolo per la merchadantia messer Piero Zustignan. Apresso nel ditto
anno nel mese de Mazo, fo manda messer Zustignan Zustignan imbassador à Roma, el qual
ottenne de poder nauegar in Soria, con naue 4 e gallie 4. Et doue che prima i non haueua
ottegnudo solum per doi anni; i fo concesso per anni 10.

BYZANTIUM AND THE MUSLIMS PRIOR TO 1345 SEEN FROM
VENICE, ACCORDING TO THE CHRONICLE ASCRIBED TO
CAMILLO ABBIOSI OF RAVENNA
Abstract

Among the around 2,000 codices representing the Venetian chronicles written
between the 11th and 18th centuries, we selected the chronicle ascribed to a certain
Camillo Abbiosi of Ravenna, written in the 16th century. The present paper makes a
description of the manuscript at the Marciana National Library in Venice, getting
involved in the clarifications referring to its paternity and dating. It also insists
upon the sources and influences that this work had in connection with other Venetian
chronicles. This paper presents in extenso the fragments in the chronicle that deal
with the relations of Venice with Byzantium and the Muslims prior to 1345.
Keywords: Venetian chronicles; Camillo Abbiosi; Venetian history; VenetianByzantine relationship; Venetian-Muslim relationship; crusades

HISTOIRE DE STIÉPAN MALI ÉCRITE PAR STIÉPAN
ZANNOVITCH ET L’INFLUENCE DE CET OUVRAGE SUR
L’IMAGE DES MONTÉNÉGRINS EN FRANCE À L’ÉPOQUE
D’AVANT LA CRÉATION DES PROVINCES ILLYRIENNES*
WOJCIECH SAJKOWSKI**

L’influence des Français sur la création de l’idée des Balkans peut être
comprise sur deux niveaux. Le premier est l’influence des idées des Lumières
françaises, qui ont servi comme les outils de la description des peuples des diverses
parties du monde et ont fait possible le placement des peuples balkaniques sur un
axe étendu entre la civilisation européenne d’un côté et l’Orient de l’autre1. Le
second niveau est plus direct et a été une conséquence de l’activité politique et
économique des Français dans la région. Cette activité a été de plus en plus intense
dans la seconde moitié du XVIIIe et au début du XIXe siècles et a résulté dans la
création des Provinces illyriennes composées de la Slovénie, la partie occidentale
de la Croatie et la Dalmatie, qui ont existé de 1809 jusqu’en 18132. Pendant cette
période assez courte, les Français n’ont pas été capables d’implémenter les projets
juridiques ou économiques prévus, mais ils ont ramassé une immense quantité
d’informations sur les habitants des provinces, indispensables pour l’exécution de
ces projets. Ce moment fut sans doute un tournant dans le processus de l’évolution
de l’image des peuples balkaniques3 dans la littérature française et aussi dans la
littérature européenne en général.
Les chercheurs qui s’occupent de la question de l’évolution de l’idée des Balkans
se sont concentrés surtout sur la perspective occidentale4, même si les idées qui ont
composé cette image sont provenues de l’espace balkanique. Cet aspect a été
*
Cette étude fait partie d’un projet de recherche du Centre National de la Science de la
Pologne : L’image française des peuples habitant les Provinces illyriennes (National Science Centre,
Poland, 2014/13/D/HS3/03701).
**
Université Adam Mickiewicz, Poznan, Faculté d’histoire ; wojciech.sajkowski@amu.edu.pl.
1

M. Todorova, Imagining the Balkans, Oxford, 2009, p. 76–79.
Voir I. Pederin, Napoleon i europske sile u borbi za Dalmaciju (1797–1813), Zadar, 2015 ;
M. Samić, Les voyageurs français en Bosnie à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe et le pays tel
qu’ils l’ont vu, Paris, 1960.
3
Toutefois il faut remarquer que le nom des « Balkans » n’était plus en usage en France depuis
longtemps. Encore pendant les guerres balkaniques (1812–1813) les journaux français utilisent l’expression
« la guerre d’Orient » au lieu de la « guerre des Balkans » ; W. Sajkowski, Pierwsza wojna bałkańska
według francuskiego dziennika « Le Temps », a zachodnioeuropejskie stereotypy dotyczące ludów
bałkańskich, dans « Balcanica Posnaniensia. Acta et studia », XIX, 2012, p. 244–245.
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M. Todorova, op. cit. ; B. Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników,
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particulièrement important au temps où l’intérêt de la France pour les Balkans a été
de plus en plus grand, mais les Français n’ont pas été présents dans cette région. À
l’époque d’avant l’entrée de l’armée française en Slovénie, Croatie et Dalmatie et
la création des Provinces illyriennes, l’image des Balkans a été un amalgame
d’observations faites par les Français, les Italiens5 ou les Allemands6, mais aussi
par des personnages d’origine hongroise7, roumaine8 ou slave9.
Dans cet article on se concentre sur une source écrite par un auteur qui
provient de ce dernier groupe, mais qui est aussi un personnage extraordinaire, dont
l’expérience d’aventurier, de voyageur et de cosmopolite fait sa perspective particulièrement importante. Il s’agit de Stiépan Zannovitch, le faux prince d’Albanie, un
imposteur qui, en justifiant sa provenance nobiliaire, a écrit des ouvrages qui ont
évoqué l’Albanie et la thématique orientale le plus souvent dans l’esprit de
l’exotisme et la turquerie. Ses écrits et la campagne pour la libération d’Albanie
que ce prétendu descendant de Scanderbeg a menée parmi les élites de l’Europe
entière10 ont fait de lui un vrai ambassadeur des affaires balkaniques en Europe11.
Peut-être que le plus important ouvrage de Zannovitch – si on considère l’aspect
de la description des peuples balkaniques – est aussi un des plus particuliers dans
sa bibliographie. Il s’agit d’un ouvrage consacré à un autre aventurier, Stiépan
Mali, qui a régné en Monténégro de 1767 jusqu’en 177312. Cet imposteur d’origine
slave est apparu dans l’espace monténégrin en 1766. Il se faisait passer pour le tsar
5
M. Knezović, Morlak kao prirodni čovjek u djelima Alberta Fortisa, Ivana Lovrića i Balthasara
Hacqueta, dans Triplex Confinium (1500.–1800.) : ekohistorija – Zbornik radova, Književni krug Split,
Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, éd. par E. Ivetić, D. Roksandić,
Split, Zagreb, 2003, p. 127.
6
I. Pederin, Jadranska Hrvatska u austrijskim i njemačkim putopisima, Zagreb, 1991.
7
Il faut mentionner ici le baron François de Tott, un noble hongrois, né en exil en France,
auteur des Mémoires sur les Turcs et les Tartares (Amsterdam, 1785), qui ont été considérés un
ouvrage important pour la création de l’image des Balkans par M. Todorova, mais aussi de l’Europe
de l’Est par Larry Wolff ; M. Todorova, op. cit., p. 24, 76 ; L. Wolff, Inventing Eastern Europe,
Stanford, 1994, p. 69–78.
8
Ici on peut mentionner premièrement Dimitrie Cantemir, qui a écrit l’histoire de la Moldavie,
et son fils Antioh, qui a popularisé l’ouvrage de son père en Europe de l’Ouest ; voir S. Lemny, Les
Cantemir, l’aventure européenne d’une famille princière au XVIIIe siècle, Paris, 2009.
9
Par exemple, le récit de voyage de Josip Ruder Boskovic (analysé par Wendy Bracewell), les
polémiques d’Ivan Lovrić (voir l’article de M. Knezović) ou une description des Slaves du Sud faite
par Aleksander Sapieha, noble polonais et espion au service de Napoléon (son ouvrage a été analysé
par une chercheuse croate, Zdravka Zlodi) – W. Bracewell, The Limits of Europe in East European
Travel Writing, dans Under Eastern Eyes. A Comparative Introduction to East European Travel
Writing on Europe, éd. par W. Bracewell, F. Drace, Budapest, 2008, p. 61–65 ; M. Knezović, op. cit. ;
Z. Zlodi, Put kojim su stoljećima prolazili : Aleksander Antoni Sapieha : X*** S*** 1773–1812, Zagreb,
2008, p. 91–125.
10
H. Watzlawick, Bio-bibliographie de Stefano Zannowich, Genève, 1999, p. 14–15.
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R. Mortier, Le « Prince d’Albanie ». Un aventurier au siècle des Lumières, Paris, 2000 ;
G. Vidan, Les crises identitaires de Stjepan Zanović (Budva, 1751 – Amsterdam, 1786), un homme de
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Pierre III, l’ex-époux de la tsarine Catherine II, et il a unifié le Monténégro, dans ce
temps-là divisé par les querelles entre des familles diverses. Son règne a été
problématique pour toutes les puissances politiques actives dans la région, Venise,
la Russie et la Turquie, qui ont tenté de faire cesser son activité ; finalement ce fut
un espion turc qui parvint à ce but en empoisonnant l’usurpateur13.
L’ouvrage de Zannovitch qui a présenté cette histoire14 a été publié anonymement en 1784, sous le titre Stiepan-Mali, c’est à dire Etienne-Petit ou StefanoPiccolo le Pseudo Pierre III. Empereur de Russie, qui parut dans le grand-Duché de
Monténégro, situé entre la mer Egée, l’Albanie Turque & le golfe Adriatique, en
1767, 1768 & 176915. Quoique certains lecteurs ont identifié l’auteur sans problème
(par exemple les éditeurs de Correspondance secrète, politique et littéraire)16, d’autres
pensent que Stiépan Mali a écrit lui-même cet ouvrage. Par exemple, le « Journal
politique de Bruxelles » d’octobre 1785 informe que Stiépan Mali et Stiépan
Zannovitch sont en fait la même personne17. Cette confusion a été créée en effet par
Stiépan Zannovitch lui-même, comme a écrit Alexandr Stroev, qui a voulu « exploiter
la légende » de Stiépan Mali pour parvenir « à s’imposer comme un homme
puissant »18. Dans l’histoire de Stiépan Mali publiée en 1784 il n’essaie pas de passer
pour cet imposteur, mais il se présente comme un sauveur de la nation monténégrine,
qui a stabilisé la situation après le désordre du règne de Pseudo Pierre III19.
Cette publication a été une réponse à l’intérêt dans les affaires politiques de la
région évoqué par cette affaire extraordinaire de Stiépan Mali. Seulement dans les
années 1768–1769 on pouvait trouver des informations concernant le Monténégro dans
des journaux tels que le « Mercure de France »20, les « Nouvelles des divers endroits »21,
le « Nouveau journal helvétique »22 ou le « Mercure historique et politique »23.
13

Ž. Andrijašević, Š. Rastoder, Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2003, Podgorica,
2006, p. 125–126.
14
A. Stroev, Aventuriers au siècle des Lumières, Paris, 1997, p. 290 ; R. Mortier, op. cit., p. 12 ;
G. Vidan, op. cit., p. 1. Ces chercheurs attribuent l’histoire de Stiépan Mali à Zannovitch en s’appuyant
sur H. Watzlawick, op. cit.
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La présentation de l’affaire de Stiépan Mali a fait nécessaire la description
détaillée du Monténégro et de ses habitants, parce que le savoir français sur ce pays
était presque nul. Ce problème a été remarqué par Voltaire, qui dans son Dictionnaire
philosophique a écrit: « Un général qui ferait la guerre dans les pays des Uscoques,
des Morlaques, des Monténégrins et qui n’aurait pour toute connaissance des lieux
que les cartes, serait aussi embarrassé que s’il se trouvait au milieu de l’Afrique. »24
Cette comparaison du « pays des Uscoques, Morlaques et Monténégrins » (c’est-àdire la Croatie occidentale, la Dalmatie25 et le Monténégro) à l’Afrique était peutêtre exagérée, mais elle reflète la vérité assez évidente qu’au début de la seconde
moitié du XVIIIe siècle les Français ne connaissaient pas bien ni la géographie de
l’Europe du Sud-Est, ni les peuples habitant cette région, même si ce savoir s’est
amélioré un peu à travers les décennies suivantes. L’ouvrage de Stiépan Zannovitch
sur Stiépan Mali ne doit pas être traité seulement comme une source importante qui
peut faire ressortir la biographie de ce dernier aventurier, mais aussi comme un
document important pour l’analyse du processus de création de l’image occidentale
de l’Orient européen.
Dans l’ouvrage de Stiépan Zannovitch les Monténégrins sont les héros
importants de l’histoire de Stiépan Mali. En plus, l’ouvrage a été supplémenté par
une annexe consacrée entièrement au Monténégro et aux mœurs de ses habitants,
intitulée Notes historiques-politiques sur le Monténégro, et les Monténégrins, par
un officier général qui a servi dans l’armée de l’empereur Stiépan Mali, l’année
1778 et jusqu’à sa mort arrivée le 15 août 1779 dans la Province de Czernizza26.
Zannovitch a comblé des lacunes visibles dans les manuels géographiques, en
donnant des informations détaillées sur l’environnement naturel et le climat du
pays. Comme il était né à Budva, une ville maritime qui dans ce temps-là faisait
partie de la Dalmatie vénitienne, mais qui était située très près de la capitale d’alors
du Monténégro, Cetinje, et qu’en plus il a visité le Monténégro en 1775, deux
années après la chute de Stiépan Mali, il pouvait donner des informations de
première main27. Toutefois il faut remarquer que Zannovitch a exagéré certains
aspects de la géographie monténégrine, même si cet esprit d’exagération a été
caractéristique de tous les écrits de Zannovitch. Ainsi, il écrit au sujet des
ressources naturelles du Monténégro: « Il est certain que tous les pays intérieurs du
24
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Monténégro abondent en mines d’or et d’argent, quoique des mines pareilles existent
parmi eux, aussi bien que certaines pierres très luisantes que l’on trouve par ici et
par là et que les Monténégrins rejettent dès qu’ils les rencontrent sous leurs pieds. »28
Ici l’information véritable sur les mines d’or et d’argent en Bosnie (abandonnées
après la conquête de ce pays par les Turcs)29 a été illustrée par une description
frappante de la richesse du Monténégro et du caractère naïf de ses habitants.
Zannovitch a aussi présenté aux lecteurs l’histoire des relations diplomatiques
du Monténégro avec la Russie – ces informations ont été indispensables pour que
les lecteurs puissent comprendre le succès de Stiépan Mali30. Zannovitch a décrit
aussi le gouvernement du Monténégro, l’organisation de la société monténégrine31
et enfin les coutumes et les usages des Monténégrins32. Ces informations étaient
inconnues en France au siècle des Lumières – en vain on les cherche dans
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert ou dans l’Encyclopédie méthodique ou
même dans les ouvrages plus spécialisés (par exemple dans les manuels
géographiques). Jusqu’au moment de la publication de l’ouvrage de Zannovitch,
les informations sur le Monténégro et les Monténégrins ont été assez générales. On
peut citer ici un exemple du Dictionnaire géographique-portatif de 1778, publié six
ans avant l’ouvrage sur Stiépan Mali: « Monténégro – chaîne des montagnes dans
la Dalmatie, prés de Catarro. Les habitants qui s’appellent Monténégrins sont
ennemis des Turcs, quoiqu’en partie sous leur domination et en partie sous celle
des Vénitiens, la plupart vivent indépendants dans leur montagnes. Ils ont un
évêque grec, ils sont tous Chrétiens, ils passent pour braves et belliqueux. »33
Stiépan Zannovitch, un aventurier qui peut être considéré aussi bien un homme
de l’Orient qu’un homme de l’Occident34, a présenté aux lecteurs francophones35
une région de cet Orient européen encore mal connue et considérée comme
sauvage par l’Europe des Lumières.
Zannovitch a réussi à passer pour un grand connaisseur des Turcs, en
combattant l’opinion injuste sur leur barbarie36. Mais le faux « prince d’Albanie »,
28
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Ibidem.
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qui a montré aux lecteurs éclairés le génie des Turcs, ne voulait point combattre les
préjugés concernant ses compatriotes slaves du Monténégro.
Les Monténégrins, les Morlaques et les Croates ont été identifiés par la presse
française du XVIIIe siècle surtout avec des troupes militaires ou des brigands37.
Dans l’histoire de Stiépan Mali publiée par Zannovitch, les Monténégrins sont
aussi d’abord des guerriers et en fait ils n’ont pas d’autres compétences que celles
liées à la profession militaire: « Tout le savoir des Monténégrins se borna à faire la
poudre à canon et des balles pour leurs fusils d’une longueur monstrueuse (…). »38
Il confirme aussi les autres opinions que l’on peut trouver dans les journaux
français: les Monténégrins, braves et guerriers, ont été aveuglés par leur haine
contre les Turcs et ils pouvaient commettre des cruautés incroyables. Zannovitch
développe cet aspect, en donnant une image de la férocité monténégrine. Selon lui,
ces « démons de guerre » sont capables « pour quelques livres de poudre à canon,
quelques aunes de drap ou deux ou trois ducats [de] tuer des personnages qualifiés
par leur naissance et leur titre, tant des États de Venise que du territoire des Turcs
et de Raguse »39. Stiépan Zannovitch confirme aussi une autre opinion négative
concernant les soldats slaves (non seulement Monténégrins, mais aussi Croates et
Morlaques), qui tuent pour le butin et pour lesquels les titres nobiliaires ne valent
rien. Cette dernière opinion a été exprimée auparavant par Voltaire dans sa
correspondance avec la duchesse de Saxe-Gotha40. Le philosophe de Ferney, dans
sa correspondance avec la tsarine Catherine II, a signalé aussi que le potentiel
militaire des Monténégrins est possible à exploiter, mais qu’auparavant il faut les
« discipliner »41 : c’est-à-dire leur donner des officiers qui savent comment former
de cette « bande de brigands » des troupes régulières. Il faut ajouter que dans ce
temps, la même question a été analysée par Charles de Warnery, un officier
d’origine Suisse qui a pensé que les Monténégrins pouvaient devenir une arme des
Russes contre les Turcs42. Stiépan Zannovitch prend la parole dans ce débat et
37
« Journal politique ou Gazette des gazettes », Bouillon, avril, seconde quinzaine, 1772, p. 35 ;
ibidem, avril, seconde quinzaine, 1785, p. 30 ; ibidem, juillet, première quinzaine, 1769, p. 43 ; « Mercure
de France dédié au Roy », mai 1768, p. 195 ; « Nouvelles de divers endroits », 28 novembre 1769 ;
« Supplément aux nouvelles de divers endroits », 25 novembre 1769 ; « Nouveau journal helvétique
ou Annales littéraires et politiques de l’Europe », décembre 1769, p. 639.
37
« Mercure historique et politique », janvier 1769, p. 54–55. Voir aussi W. Sajkowski, The
Image of Croat Soldiers in French 18th Century Press, dans « Association Internationale d’Études du
Sud-Est Européen. Revue », 2014, nos 40–44, p. 113–124.
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entièrement inédites, recueillies et publiées, dir. par E. Bavoux, Paris, 1860, p. 184.
41
Voltaire, Lettre XXXV de M. de Voltaire, à Ferney, 2 février 1770, dans idem, Œuvres complètes,
vol. 67, [Kehl], 1784, p. 63.
42
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conteste la possibilité de discipliner les Monténégrins. Il montre l’échec du prince
Dolgorouki, envoyé par la tsarine afin de punir l’imposteur. Selon Zannovitch,
Stiépan Mali a achevé de convaincre les Monténégrins que l’armée russe a été
envoyée par ses propres sujets, pour l’aider. Pour le « faux prince d’Albanie » cet
exemple a prouvé que discipliner les Monténégrins était un postulat impossible de
réaliser. Ces montagnards semblaient ne respecter aucune autorité, sauf celle des
commandants de leur propre nation – tels que Zannovitch lui-même ou Stiépan Mali.
Le « faux prince d’Albanie » n’oublie pas de faire des remarques qui
rappellent la réflexion anthropologique des Lumières. Ses descriptions des mœurs
des Monténégrins ont aussi beaucoup en commun avec l’image des mœurs des
Slaves de Dalmatie, popularisée par le récit de voyage Viaggio in Dalmazia de
l’abbé Alberto Fortis, traduit en français en 177843. Séparément on a publié la
traduction d’un chapitre de ce récit consacré aux mœurs des Morlaques, dont le
titre français est le suivant: Lettre de M. l’abbé Fortis à mylord comte de Bute, sur
les moeurs et usages des Morlaques appelés Montenegrins. Les Morlaques sont
donc identifiés avec les Monténégrins, lesquels sont en fait absents de l’ouvrage de
Fortis44. Alberto Fortis, un naturaliste italien, a analysé les coutumes des Slaves de
Dalmatie en les mettant sur l’axe du progrès de la civilisation. Fortis a pris pour
point de départ les réflexions sur la barbarie des Slaves de Dalmatie (présentes par
exemple dans l’Essai sur les mœurs de Voltaire)45, mais son analyse comporte
aussi les traits d’affirmation de la pureté de leurs mœurs46. Zannovitch semble
suivre le même chemin de la condamnation du barbare et l’éloge du bon sauvage.
Est-ce que sa réflexion sur les mœurs des Monténégrins aurait pu être traitée
comme une référence à cette image déjà connue par les lecteurs nombreux
d’Alberto Fortis ?
Zannovitch souligne le lien des Monténégrins avec la nature sauvage des
montagnes : « Les Monténégrins sont grands, bien faits, forts et robustes (…) Ils
grimpent les rochers comme les chamois. »47 Ce portrait est semblable à celui des
haïdouks dans Viaggio in Dalmazia, lesquels, selon Alberto Fortis, « mènent une
vie semblable à celle des loups »48.
Albanois, Chrétiens grecs, etc., avec diverses observations sur les grandes actions qui se sont passées
dans la dernière guerre de Hongrie, et dans la présente en Moldavie ; comme aussi sur l’expédition
de la flotte russe en Grèce ; et sur celle du Comte de Tottleben, avec des plans, Wrocław, 1771,
p. 164.
43
J. Bratulić, Alberto Fortis i njegov put po Dalmaciji, dans A. Fortis, Put po Dalmacij, Zagreb,
1984, p. XVIII.
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Grasset de Saint Saveur, vol. 2, Paris, 1796, p. 4.
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Dans la description de Zannovitch les femmes Monténégrines sont également
bien faites et endurcies. Elles travaillent physiquement et n’arrêtent pas leur travail
même si elles sont enceintes. L’accouchement se passe sans de grandes préparations49.
On peut trouver les mêmes informations dans le récit de voyage d’Alberto Fortis50.
Il y a encore beaucoup de points communs entre la description des mœurs des
Morlaques de Fortis et le portrait rédigé par Zannovitch. Selon ces deux auteurs,
chacune de ces nations suit les passions de son âme (par exemple, elle pratique la
coutume de la vengeance sanglante)51 et chacune est la victime de sa propre
superstition52 causée par l’ignorance du clergé53. Les Monténégrins de Zannovitch
et les Morlaques de Fortis sont primitifs, mais ils peuvent être caractérisés par les
mêmes traits positifs, ils sont hospitaliers54, sincères55 et naturellement vertueux:
« La pureté des mœurs des Monténégrins surpasse de beaucoup celle qui existe
aujourd’hui chez les nations civilisées. La jeunesse toute adonnée aux armes ne
sent d’inclination pour le sexe que dans un âge mûr, au lieu que de nos jours
l’homme & la femme se connaissent presque de l’enfance. Les filles élevées sous
les yeux de leurs mères apprennent dans le silence et loin de ces plaisirs séduisants
qui amollissent aujourd’hui les jeunes cœurs, tout ce qui est nécessaire pour
devenir des bonnes mères de famille. Rien n’est plus respecté chez ces nations que
l’hospitalité et la vertu de femmes. »
En bref : les mœurs des Monténégrins, aussi bien que celles des Morlaques
sont intouchées par la civilisation, laquelle peut être considérée comme la force qui
corrompt les mœurs56. Ici les délibérations des deux auteurs semblent s’inscrire
parfaitement dans la discussion sur la civilisation et la nature, provoquée par La
nouvelle Héloïse de Jean Jacques Rousseau57. Aussi bien, l’information sur les
pierres précieuses que les « Monténégrins rejettent dès qu’ils les rencontrent sous
leurs pieds »58 peut rappeler la figure littéraire du « bon sauvage » qui ne comprend
pas la valeur de l’argent, des métaux nobles ou des pierres précieuses. Cette naïveté
49
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pourrait être comprise positivement, comme dans Arlequin sauvage de Delisle de
La Drevetière, où elle permet de découvrir les injustices et les autres effets négatifs
produits par la civilisation59. Il faut quand même souligner que de telles remarques
ont pu aussi produire un effet comique et en même temps évoquer l’intérêt des
lecteurs pour le Monténégro et ses richesses imaginaires. Dans un autre passage
Zannovitch précise qu’une telle attitude des Monténégrins est un signe d’ignorance qui
ne peut être justifié que par le caractère sauvage de cette nation : « On y trouve des
mines de fer, de plomb de fourre, & et d’alun : tout l’intérieur du pays des carrières
de marbre et de pierre de taille dont on peut faire de la chaux de la meilleure
qualité mais ces trésors sont inutiles pour les Monténégrins qui ne connaissent ni
l’usage ni les prix de ces matières précieuses pour une nation tant soit peu policée
ou commerçante. On peut bien reprocher à la riche nature dans cette nation sauvage
projicere margaritas ante porcos. »60
Zannovitch savait donc comment décrire les Monténégrins en évoquant des
sentiments opposés et comment jouer avec les stéréotypes sur les peuples mal
connus. Il exprime l’approbation pour la pureté des mœurs des « bons sauvages »,
mais aussi il condamne l’ignorance et la cruauté des barbares.
Les lecteurs qui ont lu la Lettre de M. l’abbé Fortis (…) sur les moeurs et
usages des Morlaques appelés Montenegrins et qui, six ans après, ont découvert
l’ouvrage de Zannovitch ont pu constater que le titre de la traduction française était
juste. Les Morlaques et les Monténégrins paraissent véritablement un seul peuple,
qui, théoriquement proche de la civilisation de l’Europe des Lumières, existe en
effet à son pôle opposé. La description du Monténégro faite par Stiépan Zanovitch,
aussi bien que le portrait des Morlaques d’Alberto Fortis, a naturellement copié les
clichées du « barbare » ou du « bon sauvage » si caractéristiques pour les récits de
voyage du XVIIIe siècle61.
On ne peut pas faire une comparaison entre la grande popularité du récit de
voyage d’Alberto Fortis et la réception assez restreinte de la petite brochure de
Stiépan Zanovitch. Tout de même, sa parution n’est pas restée inaperçue.
Correspondance secrète, politique et littéraire, dans l’avis envoyé de Paris, le 6
mai 1784, informait ses lecteurs: « Nous venons de recevoir la cinquième édition
de l’histoire concise & énergique du faux Pierre III Stiépan-Mali. On y a joint des
notes très piquantes, celles surtout qui concernent le peuple singulier qui habite les
montagnes de l’Albanie sont dignes de toute votre curiosité. » L’opinion sur l’ouvrage
de Stiépan Zannovitch a été très positive. Correspondance sécrète, politique et
littéraire cite de longs passages de l’ouvrage, surtout visant la crédulité des
59
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Monténégrins et leur attachement aveugle aux paroles des ecclésiastiques, mais
aussi montrant la pureté naturelle des mœurs monténégrines. Les rédacteurs du
périodique ont souligné la valeur scientifique de l’ouvrage de Stiépan Zannovitch:
« Le portrait des Monténégrins paraît tracé dans ces notes avec beaucoup
d’impartialité. Leurs vices sont dépeints avec la même énergie que leurs qualités. »62
Cette appréciation exprimée par les rédacteurs de la Correspondance secrète,
politique et littéraire se doit sans doute à cette rhétorique « éclairée » adoptée
consciemment par Stiépan Zanovitch. Ce dernier a enrichi avec une multitude de
détails le portrait des Monténégrins, en confirmant pourtant cette image « en noir et
blanc » présente dans les articles de la presse ou dans la réflexion des auteurs français.
Voilà comment cet aventurier, le « faux prince d’Albanie », en marge des
réflexions sur la vie d’un autre imposteur, a joué le rôle du philosophe qui se
penche sur la carte de la civilisation européenne. Des chercheurs comme Maria
Todorova ou Bozidar Jezernik ont examiné surtout les récits de voyage des
voyageurs occidentaux pour montrer comment s’est formée l’idée de l’Europe
sauvage, c’est-à-dire des Balkans. Bozidar Jezernik, en décrivant l’image du
Monténégro, commence son analyse par un récit de voyage français écrit par Vialla
de Sommières63, un officier venu dans la région avec les autres Français qui ont
servi dans l’administration civile ou militaire des Provinces illyriennes64. Mais
c’est en fait Stiépan Zannovitch qui a montré en premier le Monténégro aux
lecteurs francophones et qui à décrit les mœurs de ses habitants dans l’esprit de la
réflexion caractéristique pour les récits de voyage de l’Occident. L’ouvrage sur
Stiépan Mali a été une contribution à l’image de « l’Orient de l’Europe », qui
commence à se constituer peu à peu en France dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle et se transforme au XIXe siècle en idée des Balkans.

HISTORY OF ŠĆEPAN MALI WRITTEN BY STJEPAN ZANOVIĆ AND ITS
INFLUENCE ON THE IMAGE OF THE MONTENEGRINS IN FRANCE
BEFORE THE CREATION OF THE ILLYRIAN PROVINCES
Abstract

Knowledge about the Southern Slavs in eighteenth-century France was
always connected with the political affairs of the region. At the end of the seventh
decade of the eighteenth century, Montenegro is mentioned in European newspapers
owing to the reign of Šćepan Mali. He was an adventurer of South-Slavic origin,
who claimed to be Tsar Peter III, murdered on the orders of Catherine II. In fact, he
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was able to convince the Montenegrins as to his identity and thus in 1767 he
managed to assume power over a country plunged into anarchy due to the earlier
strife between the various tribes.
In 1784 an anonymous book was published, entitled Stiepan-Mali, c’est à
dire Etienne-Petit ou Stefano-Piccolo le Pseudo Pierre III. Empereur de Russie,
qui parut dans le grand-Duché de Monténégro, situé entre la mer Egée, l’Albanie
Turque & le golfe Adriatique, en 1767, 1768 & 1769. The portrayal of Šćepan
Mali, an impostor and an adventurer, was written by another adventurer and
impostor, the fake “Prince of Albania,” Stjepan Zanović. This work has been
attributed to Zanović by contemporary scholars, but commentators of the eighteenth
century also suspected that he was in fact the author of this book. This work – like
most of the texts published by Zanović – was written in French and was commented
in the French press. The aforementioned book was one of the publications which
introduced Montenegro to French readers during the Enlightenment.
The purpose of this paper is to show that the subject chosen by Zanović is not
only related to his political aspirations, but also a part of the picturesque image of
the “Orient of Europe,” which began to take shape gradually in France in the
second half of the eighteenth century, and turned afterwards into the romantic
image of the Balkans. The history of Šćepan Mali was accompanied by a description
of Montenegro. The author describes the geography of the country, its government,
and the customs of the Montenegrins. Most of these pieces of information had
never been published in encyclopedias, dictionaries or in any other type of work.
On the other hand, the Montenegrins described in Zanović’s book evoke an image
already known by the Enlightened reader. The author writes from the perspective
of the Western observer and repeats the clichés attributed in the eighteenth century
to the peoples of Eastern Europe (“The purity of morals of the Montenegrins far
surpasses that which exists today among civilized nations”). In fact, the description
of the customs of the Montenegrins has much in common with the image of the
Morlachs described by Alberto Fortis in Viaggio in Dalmatia.
Keywords: French press; image construction; Šćepan Mali; Stjepan Zanović;
Montenegro; Balkans

NOTE ŞI RECENZII
*
**

Dosarele secrete ale agentului Anton. Petru Comarnescu în arhivele Securităţii,
ed. LUCIAN BOIA, Humanitas, Bucureşti, 2014, 290 p.

Avem la dispoziţie o carte care pare să întregească o imagine, prin contribuţia ei la
restabilirea unei tipologii exhaustive a informatorului poliţiei secrete comuniste din România
şi, prin extensie, din Europa Centrală şi de Est. Dosarele secrete ale agentului Anton. Petru
Comarnescu în arhivele Securităţii este o apariţie editorială revelatoare pentru decăderea
morală supremă – sub presiunea şantajului poliţiei politice – a cunoscutului critic de artă şi
filosof al culturii, fostul animator al Criterionului.
Cartea conţine o introducere (Vieţi paralele: Petru Comarnescu şi agentul Anton), 12
capitole (despre mari personalităţi cultural-artistice victime ale delaţiunilor: G. Oprescu,
Mihail Andricu, Andrei Cădere, Al. Rosetti, Petru Dumitriu, Emil Cioran, Mircea Eliade,
M. Vulcănescu ş.a.), precum şi un dicţionar selectiv de personaje. Imediat după apariţia
lucrării, în primăvara anului 2014, istoricul şi criticul literar George Neagoe a semnalat şi
comentat volumul (vezi „Apostrof”, august 2014, nr. 8), formulând la cald mai multe
delimitări şi obiecţii (multe îndreptăţite) în principal faţă de modul de editare a documentelor.
Lucian Boia a avut în vedere un public larg, nu o audienţă academică, iar de aici a decurs şi
formula aleasă pentru exploatarea notelor informative produse de Petru Comarnescu/
agentul „Anton”. De altfel, modalitatea de valorificare a documentelor istorice relevante
pentru istoria culturii române postbelice rămâne un subiect sensibil care va stârni polemici.
Cum accesul la acest tip de dosare vizând personalităţi ale lumii intelectual-artistice a
devenit mai lesnicios, îmi permit să revin asupra cărţii oferind propria perspectivă. Inclusiv
contextul editorial este mai favorabil – între timp au mai apărut piese importante care ajută
munca de reconstituire istorică a unor subiecte atinse şi de volumul editat de Lucian Boia
(vezi doar: Uniunea Artiştilor Plastici din România în documente de arhivă, ed. Dan Drăghia,
Dumitru Lăcătuşu, Alina Popescu, Caterina Preda, Cristina Stoenescu, Edit. Universităţii
din Bucureşti, Bucureşti, 2016, precum şi studiul semnat de Monica Enache, Coborâri în
infern. Câteva cazuri de critici de artă şi artişti plastici în arhivele Securităţii, în „Caietele
CNSAS”, anul VIII, 2015, nr. 1, p. 301–334).
Privind subiectiv, pentru mulţi intelectuali din spaţiul autohton poate a fost o
dezamăgire cumplită faptul că tocmai Petru Comarnescu – acel „criterionist” care s-a
menţinut la centru, departe de extremele politice interbelice şi de deriva iraţionalistă, fiind
mai degrabă un adept şi admirator al democraţiei de tip occidental, american – a ajuns după
1952 să ofere Securităţii informaţii care uneori au fost exploatate probabil şi pentru
arestarea celui denunţat (istoricul de artă Remus Niculescu, de exemplu).
În cartea editată de Lucian Boia un capitol important – alcătuit dintr-un grupaj
consistent de delaţiuni şi portrete, precumpănitor negative – este cel despre Grupul Oprescu.
George Oprescu, profesor la Institutul de Arte, director pentru aproape două decenii al
Institutului de Istoria Artei al Academiei, face parte din universul obsesional al lui Petru
Comarnescu. Este un fel de nemesis a agentului Anton, întruchipează – după 1947 – opusul,
tot ceea ce nu este Petru Comarnescu (în pofida unei identităţi asumate de amândoi la nivel
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de viaţă privată): G. Oprescu este profesor, membru al Academiei, director al unui institut
de cercetare, redactor responsabil al celei mai importante reviste de istoria artei, director al
Galeriei de artă universală de la Muzeul de Artă al RPR, un intelectual-tovarăş de drum de
succes şi după 1948. În anii 1950 Comarnescu nu îşi găseşte locul nici măcar în calitate de
cercetător/colaborator al Institutului de Istoria Artei, patronat de G. Oprescu timp de 20 de
ani (1949–1969). A fost sursa unor resentimente şi frustrări, vădite şi în conţinutul notelor
sale informative. Apreciat şi mai mult ca povestitor şi portretist graţie acestui volum de
documente, Petru Comarnescu/„Anton” zugrăveşte de fapt o imagine falsă (sau măcar în
parte înşelătoare). Dacă a existat o „grupare” G. Oprescu, ea nu a fost una atât de omogenă
şi solidară, cum sugerează „Anton” (stau mărturie delimitările unor Ion Frunzetti, Mircea
Popescu ş.a., personaje importante enumerate de Petru Comarnescu, membri influenţi ai
Institutului de Istoria Artei). G. Oprescu a rămas unul dintre cei mai longevivi directori de
institut al Academiei – ferit de accidente politice precum cele suferite de un Andrei Oţetea
(la Institutul de Istorie, în 1948) şi Iorgu Iordan (la Institutul de Lingvistică, în 1952) – şi
prin „tratative” directe cu puterea, cu reprezentanţi ai regimului, în timpul cărora şi-a negociat
foarte abil statutul. Înzestrat cu un considerabil capital politic şi cultural, G. Oprescu, unul
dintre cei mai însemnaţi colecţionari de artă la momentul 1945, avea şi resursele adecvate
pentru a se impune sau măcar pentru a fi tolerat.
Credem că este semnificativ în acest sens un document al Securităţii din 1960 în care
se consemnează următoarele: „[George Oprescu] foloseşte colecţia sa de obiecte de artă cu
scopul de a-şi satisface o serie de ambiţii personale şi de popularitate. Astfel, de câte ori îşi
simte poziţia periclitată din cauza greşelilor pe care le face, donează obiecte de artă din
colecţia sa Academiei sau diferitelor muzee.” Evident, din perspectiva poliţiei secrete, era
vorba de vini ideologice (impunerea unei perspective nemarxiste, apolitice, la Institutul de
Istoria Artei; tentativele de salvare a unor cercetători arestaţi de Securitate şi aruncaţi în
detenţie: Theodor Enescu, Teodora Voinescu, Remus Niculescu). Dincolo de aproximări şi
retorica de tip rechizitoriu penal, există un sâmbure de adevăr în documentul sus-amintit:
donaţiile lui George Oprescu în interes public, sub regim (pro)comunist, cu motivaţia
accesului mai lesnicios al maselor populare la creaţiile artistice, precum şi transferul de
obiecte de artă de la Muzeul „Toma Stelian”, unde era director, la noul Muzeu de Artă al
RPR au fost gesturi care au contribuit la asigurarea unui anumit tip de imunitate pentru cel
considerat fondatorul şcolii româneşti de istorie a artei. Petru Comarnescu nu a avut la
îndemână ceva similar, prin urmare a utilizat altfel de resurse pentru a supravieţui în
vremuri tulburi.
Revenind la cartea editată de Lucian Boia, mai precis la modul de redare a documentelor
şi la aparatul critic, poate ar fi fost necesar un indice de nume care să uşureze lectura.
Semnalăm şi câteva erori: scriitorul român de expresie germană este Oscar Walter Cisek, nu
Cisck (p. 287); numele scriitoarei care a ocupat funcţia de secretară la „Gazeta literară” este
Andriana Fianu, nu Adriana Fianu (p. 84). S-ar fi impus şi o listă de abrevieri (OSTA – p. 49 –
reprezintă Oficiul de Stat pentru Turnee Artistice); nici sigla ILL nu este explicată (p. 61 –
probabil Întreprinderea Locativă Locală); la fel, ISEP – Institutul de Ştiinţe Economice şi
Planificare (p. 68). În text sunt anumite greşeli; nu ştim dacă sunt ale agentului Anton sau
ale editorului („din privinţa [din pricina, n.n.] lipsei de timp”, p. 149). Filosoful la care se
face referire la p. 185 este Anton Dumitriu, nu Anton Dimitriu. Croşetele, punctele de
suspensie din text (p. 111) nu sunt explicate: sunt pasaje din document anonimizate de către
CNSAS sau a fost opţiunea editorului de a nu le reproduce (din raţiuni diverse: de spaţiu

Note şi recenzii

195

sau pentru a nu oferi detalii nerelevante, de viaţă privată)? La un moment dat, agentul
Anton susţine că „în cursul discuţiilor [cu istoricul Keith Hitchins], am adus vorba
întâmplător de un istoric englez, Philip E. Mosely” (p. 270). Philip Mosely este american, s-a
născut în 1909 la Westfield, Massachusetts. Anumite nume şi personaje pomenite în notele
informative meritau mai multă atenţie din partea editorului (poate chiar şi o identificare mai
precisă); „Anton” aminteşte într-o notă din 1966 că „împotriva lui [Emil Cioran] duce o
campanie orală un evreu din Botoşani, Louis Goldman, eseist şi sociolog de prestigiu la
Paris” (p. 277). De fapt, este vorba despre reputatul sociolog marxist al culturii (de origine
română) Lucien Goldmann, nu Louis Goldman. Maiorul Iulian Sorin (p. 36 şi urm.) – unul
dintre ofiţerii de securitate care primeau notele agentului Anton – a fost responsabil de
urmărirea informativă şi a altor intelectuali proeminenţi la finele anilor 1950 şi începutul
anilor 1960 (G. Călinescu, de exemplu); cu toate acestea, după 1989 a ocupat funcţii de
conducere în diverse organizaţii comunitare, realitate care a generat la un moment dat
controverse publice.
Cristian Vasile
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
cristivasile2002@yahoo.com
*
* * Europa

după Brexit, coord. SORIN BOCANCEA, Adenium, Iaşi, 2016, 236 p.

Volumul coordonat de Sorin Bocancea se concentrează asupra celui mai important
eveniment politic al Uniunii Europene şi tratează Brexitul din perspective multiple:
economice, politice şi sociale. Structurate în şase părţi, contribuţiile autorilor urmăresc
conturarea unui tablou al cauzelor şi consecinţelor ieşirii Regatului Unit din UE, dar şi al
provocărilor pe care va trebui să le înfrunte Uniunea.
Prima parte a volumului cuprinde două analize efectuate înainte şi după referendum.
Politologul Valentin Naumescu afirma în studiul de dinaintea organizării referendumului că
o eventuală ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană nu ar însemna o desfiinţare nici a
celei de a doua, nici a celei dintâi, care ar putea supravieţui una fără cealaltă. Singura
problemă ar fi costurile economice şi de securitate mai ridicate pe care Marea Britanie ar
trebui să le suporte. Brexitul ar însemna în opinia acestuia naşterea unei noi „generaţii
politice în Europa şi va transforma sistemele politice naţionale şi cel al Uniunii Europene în
acord cu noile interese şi nevoi ale cetăţenilor […] Noi platforme de discurs, noi partide,
noi lideri, noi teme se vor profila în anii care vin” (p. 43–44). Jurnalista Cristina Hermeziu
ne atrage atenţia asupra fragilităţii Uniunii şi afirmă că Brexitul reprezintă un semnal de
alarmă, deoarece a generat „particularisme etnice, de confesiune, de culoare a pielii” (p. 59)
care au marcat ascensiunea populiştilor şi extremiştilor de pe întreg continentul şi care au
trasat un zid între state.
Cea de-a doua parte a volumului se axează pe evidenţierea contextului politic în care
s-a desfăşurat referendumul. Ieşirea unui stat din Uniunea Europeană a reprezentat până în
momentul Brexitului o noutate pentru care Europa nu era pregătită, neexistând proceduri
pentru un asemenea demers. Profesorul Radu Carp accentuează greşeala pe care a făcut-o
premierul James Cameron atunci când a recurs la organizarea unui referendum pe o temă de
interes major pentru a rezolva disensiunile din interiorul partidului şi nu a luat în calcul şi
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eventualitatea Brexitului. Politologul Cristian Preda este de părere că Brexitul reprezintă un
test nu numai pentru Marea Britanie, ci şi pentru întreaga Europă.
A treia parte este dedicată legăturii dintre Brexit şi criza democratică din interiorul
Uniunii Europene. Iulian Chifu evidenţiază caracterul total neproductiv al tendinţei de
pasare a responsabilităţii către Marea Britanie, deşi responsabili pentru Brexit au fost şi
oficialii de la Bruxelles. Opinia acestuia este susţinută şi de Dan Pavel, care este de părere
că UE trebuie să tragă învăţăminte de pe urma Brexitului şi propune o cooperare între
Regatul Unit şi Uniunea Europeană. Angelo Chielli explică rezultatele referendumului ca o
criză a Europei, iar Bogdan Ghiu afirmă că problema este deficitul de democraţie din
interiorul Uniunii Europene. Petre M. Iancu consideră că Brexitul a fost o „şcoală aspră”
care a determinat oamenii să îşi reconsidere convingerile, iar Marius Văcărelu nu apreciază
că rezultatul referendumului trebuie să ne surprindă şi că marele câştigător a fost cetăţeanul.
Cea de-a patra parte se concentrează pe criza ideologică a Uniunii Europene ca factor
important al Brexitului. Narciz Bălăşoiu indică rasismul ca primă cauză a Brexitului, în
timp ce Sabin Drăgulin îl înţelege din perspectiva îndepărtării clasei politice de ideologii.
Claude Karnoouh este de părere că orice construcţie politică va pieri până la urmă şi
condamnă refuzul oficialilor europeni de a constata situaţia reală în care se află Europa.
Doru Pop trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte problemele cu care se pot confrunta
statele membre UE din estul Europei, inclusiv România, iar Sorin Bocancea opinează că
această criză politico-ideologică are rădăcini mai vechi şi se bazează pe o inconsistenţă a
proiectului politic
Partea a cincea analizează pericolele şi oportunităţile generate de Brexit. Cristian
Socol atrage atenţia asupra cumulului de crize care au învăluit Europa: criza de încredere,
criza de leadership, criza legată de imigraţie. Radu Magdalin este de părere că scăderea
încrederii în lira sterlină şi o eventuală coalizare a statelor latine împotriva măsurilor
propuse de Germania vor fi cele mai importante consecinţe ale ieşirii Marii Britanii din UE.
Oleg Serebrian indică Regatul Unit drept principalul stat afectat de Brexit şi construieşte
scenarii privind relaţia dintre UE şi acesta. Arthur Suciu este de părere că Brexitul reprezintă
o mare pierdere pentru Europa, iar Regatul Unit este expus fărâmiţării teritoriale. Ovidiu
Nahoi se axează pe expunerea inconsistenţelor din mesajele populiştilor şi pe iluzia falsă
întreţinută de aceştia conform căreia Marea Britanie ar avea de câştigat din ieşirea din UE.
Grigore Cartianu apreciază că Brexitul va genera probleme ambelor părţi şi a fost o consecinţă
a calculelor greşite ale lui James Cameron. Sergiu Gherghina şi Iuliana Toma ne aduc în
atenţie statisticile privind raportarea cetăţenilor europeni la Uniunea Europeană, evidenţiind
procentul ridicat al euroscepticilor.
Ultima parte încheie lucrarea într-o notă optimistă. Octavian Ţîcu realizează o sinteză
a istoriei Uniunii Europene, iar Iulia Badea-Guéritée porneşte de la o întâmplare personală
pentru a evidenţia eterogenitatea Uniuni Europene, care suplineşte defectele prin
„entuziasm şi improvizaţie” (p. 223). În pofida Brexitului, autoarea este de părere că este
posibilă o revenire a britanicilor în Uniune.
Reunind politologi, scriitori, economişti, jurnalişti, volumul reuşeşte să ofere o
perspectivă complexă asupra Brexitului, asupra cauzelor, dar şi asupra implicaţiilor acestuia
pentru Regatul Unit şi pentru Uniunea Europeană.
Mihaela Denize
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
mihaela_stroe90@yahoo.com
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*
* * Sexualitate

şi discurs politico-religios în societatea românească premodernă, ed.
CONSTANŢA VINTILĂ-GHIŢULESCU, Edit. Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2016, 340 p.

Volumul reprezintă rezultatul eforturilor investigative ale unei echipe de cercetători
coordonate de Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, în cadrul proiectului purtând acelaşi titlu.
Sexualitatea, în forma sa neîngrădită şi periculoasă, cum este cazul prostituţiei, bolile
venerice, familia şi reţeaua de relaţii care îi leagă pe indivizi de restul comunităţii, precum
şi raportul stabilit cu autorităţile laice sau ecleziastice, atunci când regulile sociale erau
transgresate, toate aceste aspecte sunt analizate în cadrul celor şase studii incluse în lucrare.
Toate temele abordate de fiecare cercetător se subsumează însă procesului amplu de
modernizare parcurs de societatea românească de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, până la
finele celui următor, constituind ipostaze ale acestuia, care, aşa cum o dovedesc din plin
studiile, deşi s-a realizat în salturi, într-un ritm inegal, a fost însă unul constant.
Primul studiu îi aparţine editorului volumului, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, având
ca titlu Pe urmele celetnicei Chiriiachi: despre moravuri şi sexualitate în societatea românească a secolului al XVIII-lea. Autoarea explorează cu succes arhivele judiciare în vederea
urmăririi fenomenului prostituţiei, tiparul comportamental asimilat cu degradarea definitivă
a conduitei feminine, incriminată de biserică şi stat şi judecată cu asprime de comunitate şi
vecini. Pe parcursul analizei este realizată o adevărată arheologie lingvistică, urmărindu-se
redarea sensurilor şi a conotaţiei asociate terminologiei prin care erau desemnate în epocă
femeile publice. Spaţiile pe care le frecventau în vederea practicării prostituţiei conduceau
la conturarea unei ierarhii în rândul acestora şi la diferenţe notabile de statut. Documentele
de arhivă folosite indică relaţiile care se stabileau între aceste femei şi autorităţile masculine,
cărora era de aşteptat să li se supună, soţi, vecini, biserică şi stat, studii anterioare ale
autoarei dovedind faptul că onorabilitatea unei femei se afla în legătură directă cu supunerea
faţă de cei dintâi şi de respectarea normelor trasate de mediul social din care proveneau,
instituţia ruşinii funcţionând exemplar în epocă. Asocierea femeii singure cu instabilitatea,
păcatul şi pericolul social pare să fie o constantă a cazurilor dezvăluite de arhivele judiciare.
Această percepţie avea să se menţină şi să îmbrace noi forme atunci când pericolul bolilor
venerice – şi, dintre acestea, cel al sifilisului – avea să se transforme într-o problemă pe
care puterea a încercat să o gestioneze. Măsurile impuse în perioada avută în vedere de
acest studiu priveau însă scoaterea femeilor respective din oraş şi trimiterea lor la mănăstiri,
uneori încercându-se recuperarea lor socială. Foarte interesant este faptul că femeile erau
întotdeauna incriminate, fiind considerate principalul factor de răspândire a bolilor,
partenerii acestora fiind complet ignoraţi, situaţie care s-a menţinut până în secolul XX.
Un studiu extrem de interesant este cel al lui Bogdan Mateescu, Boală venerică,
prostituţie şi construirea sistemului sanitar în Ţara Românească (anii 1830–1850): provincia.
Analiza pe care autorul şi-a propus-o a privit un aspect mai puţin explorat de specialiştii
care s-au orientat spre cercetarea procesului de medicalizare a societăţii româneşti, vizând
modul în care s-a construit reţeaua de spitale din judeţele Munteniei, în perioada regulamentară.
Identificând o cantitate considerabilă de documente de arhivă încă neexplorate, autorul şi-a
propus să le fructifice pe cele pe care le-a parcurs, pornind de la o serie de consideraţii
metodologice care au privit mai ales credibilitatea surselor emise de autorităţile adminis-
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trative care aveau sarcina de a recenza bolnavii de sifilis şi boli venerice. Renunţând deci la
o analiză statistică a bolnavilor, demers dificil de realizat chiar şi pentru prima jumătate a
secolului XX, cercetătorul a urmărit să contureze profilul socio-profesional al celor
internaţi în spitalele înfiinţate pentru a combate astfel de boli. Foarte interesantă ni se pare
observaţia acestuia privind apariţia reţelei permanente de spitale de stat la baza căreia s-au
aflat eforturile statului de a răspunde problemei bolilor venerice. Pe de altă parte, urmărind
trei studii de caz care au avut în centru aceste demersuri de înfiinţare de spitale pentru
bolnavi, autorul constată evoluţia şi experienţa acumulată de autorităţi de la o perioadă la
alta, în urma confruntării cu o serie de dificultăţi de ordin material, legislativ, administrativ
şi, nu în ultimul rând, social.
Acest studiu este completat de cel al Nicoletei Roman, Prostituţia, boala venerică şi
construcţia sistemului sanitar în Bucureşti şi judeţul Ilfov (1831–1859), care urmăreşte
demersurile legislative şi administrative care au privit măsurile sanitare şi de combatere a
bolilor venerice din Bucureşti şi judeţul Ilfov, precum şi modul în care s-a articulat şi s-a
difuzat discursul medical în epocă.
Cel de-al şaselea studiu este realizat de Ramona Caramelea, fiind intitulat „În etatea
critică a amorului”. Copilărie, adolescenţă, sexualitate şi educaţie publică (deceniile şase–
opt ale secolului al XIX-lea). Autoarea are în vedere modul în care a fost percepută perioada
copilăriei de către societatea secolului al XIX-lea, având în centru conceptul de inocenţă.
Asocierea copiilor cu puritatea morală a generat, aşa cum demonstrează cercetătoarea, un
discurs pedagogic care a disociat sexualitatea de perioada adolescenţei, etapa în care din
punct de vedere fiziologic începe maturizarea sexuală a tinerilor. În consecinţă, a luat
naştere un discurs medical şi pedagogic care a îndemnat adulţii la o vigilenţă sporită pentru
a depista pericolele care planau asupra acestei vârste, onania şi debutul vieţii sexuale
precoce, în urma contactului cu personalul domestic sau cu prostituate. Regulamentele
şcolare şi mai ales cele ale internatelor dovedesc cu prisosinţă atenţia obsesivă a autorităţilor
pentru aceste aspecte ale vieţii tinerilor, urmărindu-se introducerea unei permanente
monitorizări a acestora. Alături de sursele de arhivă şi de legislaţia şcolară din epocă,
autoarea a făcut apel şi la memorialistică, un indicator al percepţiilor personalităţilor epocii
asupra acestei perioade; intervenţiile acestora par să indice mai degrabă o dorinţă de
apropiere şi intimitate specifică unor relaţii romantice platonice, mai mult decât interesul
pentru consumarea unei relaţii fizice.
Lucrarea Sexualitate şi discurs politico-religios în societatea românească premodernă
deschide noi direcţii de cercetare, constituind totodată o contribuţie importantă la cunoaşterea
unui aspect definitoriu pentru societate, sexualitatea şi relaţiile dintre actorii sociali pe care
aceasta le generează. Alături de studiile prezentate, a căror valoare este dincolo de orice
îndoială, volumul include la finalul fiecărei cercetări o anexă documentară extrem de utilă
celor interesaţi de temele abordate.
Camelia Zavarache
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
mariacameliapopescu@yahoo.com
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EUGEN FRUCHTER, O gazetă într-un lagăr de internare, în „Litere. Revistă lunară
de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni”, an XVII, mai 2016, nr. 5 (194),
p. 102–103; IDEM, Addendum la istoria evreilor din România (Re-evaluarea
unui vechi document istoric), în „Litere. Revistă lunară de cultură a Societăţii
Scriitorilor Târgovişteni”, an XVII, aprilie 2016, nr. 4 (193), p. 106–108;
CONSTANTIN IONESCU-TÎRGOVIŞTE, Despre oamenii buni şi oamenii
răi, în „Litere. Revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni”,
an XVII, iulie–august 2016, nr. 7–8 (196–197), p. 106–107, 113
De curând, domnul Eugen Fruchter din Statele Unite, doctor în filozofie al Universităţii
din Bucureşti, a publicat copiile a două numere dintr-o gazetă manuscrisă, alcătuită şi
„editată” în puţine exemplare în toamna anului 1941 de evreii internaţi în lagărul TârgovişteTeiş, aşadar într-o vreme când România fusese cuprinsă în aria de hegemonie a celui de al
Treilea Reich, ale cărui directive le-a urmat cât timp a durat alianţa cu acesta. Între măsurile
adoptate în acest cadru politic s-au aflat, fireşte, şi cele luate împotriva evreilor din ţară şi,
între altele, internarea lor în diverse lagăre, unde erau supravegheaţi. Lagărul a adăpostit
până la desfiinţare circa o mie trei sute de deţinuţi, majoritatea evrei, evacuaţi îndeosebi din
Ploieşti, sub supraveghere militară germano-română (importanţa pentru armata germană a
acestei operaţii, care urmărea în primul rând să elimine primejdia unor sabotaje şi
subminări ale producţiei de petrol – vital pentru efortul militar german, mai ales după
declanşarea războiului împotriva URSS –, se vădeşte în faptul că un general SS raporta
zilnic din Ploieşti lui Adolf Hitler situaţia aprovizionării Reichului. O întâmplare fericită a
salvat de-a lungul timpului cele două numere din gazeta amintită, „care a rămas
necunoscută autorilor de cataloage ale presei vremii”. Autorul semnalării, întemeiat pe
„cercetarea quasi-exhaustivă a perioadei Holocaustului”, afirmă că textele semnalate
constituie „singurul caz de apariţie a unei gazete, fie şi manuscrisă, fie şi efemeră, a
deţinuţilor din lagărele de concentrare din anii celui de al Doilea Război Mondial, în
întreaga Europă dominată de fascism”.
În urma conspectării celor două numere păstrate ale revistei din cele cinci publicate –
din 20 septembrie şi din 25 octombrie 1941 –, autorul articolului, care aminteşte că acestea
au fost salvate de fostul comandant al lagărului, înfăţişează conţinutul şi spiritul lor:
„Publicaţia a avut un caracter umoristic declarat, singurul şi totuşi neaşteptat de a fi posibil
în condiţiile deosebite de lagăr – ceea ce reiese chiar din titlul Teiş în balon.” Sunt nominalizaţi
editorii revistei: H. Fulga şi H. Soroca.
Din cuprinsul bogat al revistei umoristice, singurul gen admisibil în condiţiile date,
sunt amintite criticile la adresa „defectelor de comportament” ale unora dintre deţinuţi,
inerente tuturor situaţiilor similare din locurile de coabitare forţată – închisori şi lagăre –
din regimurile totalitare, fasciste şi comuniste. Nu lipseşte din revista umoristică publicată
de deţinuţi nici înfăţişarea versificată a suferinţelor şi speranţelor lor, aşteptarea eliberării şi
a revenirii la normalitate pe care o doreau cât mai apropiată. Merită semnalată şi evocarea
pozitivă a numelui comandantului lagărului, în ultimul număr al revistei: „Cea mai vie recunoştinţă, bunului nostru comandant d. col. Augustin Ionescu, av H. Soroca, 25 octombrie 1941”.
Autorul articolului a fost în măsură să afle şi detalii despre preţul plătit de acest
comandant omenos pentru comportamentul lui: „Locotenent-colonelul de administraţie
Augustin Ionescu a plătit pentru omenia lui, fiind trimis pe front odată cu închiderea
lagărului … Într-adevăr, el a permis existenţa cantinei cu plată şi aducerea regulată a ziarelor,
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fireşte tot cu plată, a admis organizarea unui Festival al deţinuţilor în 25 noiembrie, intitulat
semnificativ pentru tema noastră: «Teişul în balon», a aprobat aducerea de alimente de
către soţiile deţinuţilor … Pe scurt şi-a lăsat loc de «bună ziua».”
E semnalat tactul unui comandant de lagăr care a reuşit să asigure liniştea într-un loc
de detenţie în care erau siliţi să coabiteze „duşmani de moarte, legionari arestaţi de Antonescu
la Rebeliune şi evrei bătuţi de aceştia”.
Gazetele produse de evreii internaţi în lagărul Târgovişte-Teiş sunt mărturii de primă
însemnătate ale unei realităţi tragice din România la începutul celui de al Doilea Război
Mondial.
Tot domnului Eugen Fruchter i se datorează valorificarea istoriografică a unuia dintre
cele mai vechi documente care atestă prezenţa evreilor la nordul Dunării, în Ţara Românească.
E un act domnesc, o scrisoare adresată braşovenilor de domnitorul Vlad Dracul, în care,
după ce le aminteşte serviciile făcute constant lor, le impută uciderea colaboratorului său,
Zanvel, „om bun la Târgovişte”, căruia i-au ieşit în cale şi nu numai i-au luat viaţa, dar „i-au
luat şi averea”. Domnul le cere braşovenilor, sub grave ameninţări, să restituie toate
bunurile jefuite de la numitul Zanvel, întrucât, adaugă textul domnesc, „de-aş şi şti că mor
încă spre ruşinea mea, încă nu voi lăsa să piară un om bun al meu, ci vă voi fi dator cu foc,
şi în curând”. Textul scrisorii domneşti a fost republicat în vremea din urmă în colecţia
Documenta Romaniae historica; e meritul autorului notiţei semnalate de a fi identificat
originea etnică a colaboratorului domnesc Zanvel. Folosind date onomastice multiple,
autorul stabileşte originea evreiască a lui Zanvel, colaboratorul evreu al lui Vlad Dracul, şi
oferă în acelaşi timp semnificaţia numelui acestuia. Urmează o scurtă semnalare a evoluţiei
comunităţii evreieşti din Târgovişte.
Şerban Papacostea
Academia Română
serbanpapacostea@gmail.com

IULIU-MARIUS MORARIU, Restitutio Grigore Pletosu, Edit. Renaşterea/Edit.
Eikon, Cluj-Napoca, 2014, 187 p.
Personalitate de excepţie a zonei Năsăudului, figura clericului-cărturar Grigore
Pletosu, profesor al Gimnaziului Grăniceresc Năsăudean şi protopop ortodox al Bistriţei, a
fost multă vreme lăsată pradă uitării şi nepăsării, tânărul istoric şi teolog Iuliu-Marius
Morariu fiind cel care îi redescoperă şi valorifică activitatea printr-o lucrare de excepţie,
publicată la sfârşitul anului 2014, care vine să întregească valoroasele contribuţii cu care
acesta ne-a obişnuit (a se vedea: Activitatea naţional-bisericească a protoiereului Grigore
Pletosu, în „Gaudeamus. Alma Mater Crisiensis”, 1, 2013, p. 261–273; Activitatea pastoralmisionară şi catehetică a lui Grigore Pletosu la Gimnaziul Grăniceresc Năsăudean în
perioada 1880–1900, în „Zilele cercetării ştiinţifice studenţeşti”, VI, 2013, p. 306–314; Ora
de religie ortodoxă în Gimnaziul Grăniceresc Năsăudean între anii 1880–1900, în „Pisanii
sângeorzene”, an II, 2013, nr. 8, p. 25–30; Protoiereul astrist Grigore Pletosu – cleric şi
cărturar năsăudean, în „Transilvania”, s.n., an XLI (CXLV), 2013, nr. 3, p. 28–32; Vocaţia
de pedagog a preotului şi profesorului năsăudean Grigore Pletosu (1848–1934), în Simpozionul
Internaţional „Universul Ştiinţelor”, ediţia a IV-a, coord. Teodor Bivol, Iaşi, 2013, p. 145–153).

Note şi recenzii

201

Grigore Pletosu s-a născut în anul 1848, în satul Chintelnic. A urmat cursurile
Gimnaziului Grăniceresc din Năsăud, ale Institutului Teologic din Sibiu, studii continuate
la Facultăţile de filosofie ale Universităţilor din Leipzig şi Budapesta. Reîntors în
Transilvania a activat ca profesor la Gimnaziul Grăniceresc, preot şi protopop al oraşului
Bistriţa (primul protopop care a rezidat în oraş), membru al Sinodului Mitropoliei Ardealului
şi apoi al Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, membru al Congresului Naţional
Bisericesc al Mitropoliei Ardealului, asesor consistorial onorar, precum şi ca preşedinte al
secţiunii şcolare a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român (ASTRA).
Din punct de vedere structural, lucrarea tânărului Iuliu-Marius Morariu este împărţită
în trei mari capitole, dedicate profilului bio-bibliografic al lui Grigore Pletosu, profilului
spiritual al protoiereului Grigore Pletosu reflectat în activitatea sa didactică şi profilului
spiritual al protoiereului Grigore Pletosu reflectat în activitatea sa pastorală, precedate de un
cuvânt de binecuvântare din partea Înaltpreasfinţitului Andrei, arhiepiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujului, mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, şi de o scurtă
introducere în care autorul îşi prezintă motivaţia alegerii unei astfel de tematici, metodologia de lucru, precum şi istoriografia problemei.
Primul capitol, intitulat Profilul bio-bibliografic al lui Grigore Pletosu (p. 29–50), ne
prezintă viaţa şi opera celui care a fost primul critic literar al lui George Coşbuc (fiind
analizate lucrările editate, precum şi studiile şi articolele publicate în paginile revistelor
„Şcoala română”, „Transilvania”, „Gazeta Bistriţei”, „Revista teologică”, „Telegraful român”,
o operă bogată, consacrată unor teme de pedagogie, teologie, omiletică şi spiritualitate,
precum şi unor traduceri).
Cel de-al doilea capitol, intitulat Profilul spiritual al protoiereului Grigore Pletosu
reflectat în activitatea sa didactică (p. 51–97) pune în lumină îndelungata carieră profesorală
a celui amintit (1878–1909).
Din cel de al treilea şi ultimul capitol, intitulat Profilul spiritual al protoiereului
Grigore Pletosu reflectat în activitatea sa pastorală (p. 97–127), aflăm că, de-a lungul
întregii sale activităţi sacerdotale, în calitate de protopop al Bistriţei, Grigore Pletosu s-a
îngrijit de sedentarizarea protopopiatului în oraşul Bistriţa (antecesorii săi activau cu
precădere în zona Bârgăului), de întemeierea unei capele ortodoxe la Năsăud, precum şi de
cultivarea unei relaţii de prietenie cu comunităţile greco-catolice din zonă. De asemenea,
protopopului Grigore Pletosu i se datorează pregătirea populaţiei în vederea participării la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, precum şi promovarea
unor tineri teologi, deveniţi, mai târziu, personalităţi marcante ale Bisericii Ortodoxe (Miron
Cristea, Nicolae Bălan, Nichita Duma etc.).
Lucrarea este însoţită de concluziile aferente (p. 129–134), de o anexă în care ne este
redat un interviu realizat de autor cu strănepotul protopopului Grigore Pletosu, Pavel Jarda
(p. 135–141), de un rezumat în limba engleză (p. 143–145), precum şi de lista bibliografică
a acesteia (p. 147–187).
Parcurgerea prezentei lucrări, semnată de tânărul Iuliu-Marius Morariu, evidenţiază
un efort considerabil, un volum de muncă enorm, o capacitate de sinteză a bogatelor
informaţii documentare, inteligent exploatate, greu de surprins în câteva rânduri. Editată cu
profesionalism, lucrarea ne este redată în condiţii grafice excelente, în format mic, elegant,
toate elementele enumerate mai sus conferindu-i o înfăţişare plăcută, care îndeamnă la o
lectură imediată. În încheiere, salutăm iniţiativa lui Iuliu-Marius Morariu de a elabora o
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sinteză a vieţii şi activităţii clericului-cărturar Grigore Pletosu, mai ales că acesta s-a aflat
multă vreme într-un con de umbră, nemeritat după părerea noastră.
Mihai-Octavian Groza
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Despărţământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeş
grozamihai@ymail.com

SIMONA PREDA, Patrie română, ţară de eroi!, Edit. Curtea Veche, Bucureşti,
2014, 445 p. + il.
Totalitarismul a căutat să controleze pe deplin mintea, sufletul şi trupul uman, iar
pentru atingerea acestui scop era necesară invadarea spaţiului privat şi inocularea dogmelor
oficiale drept unicul „adevăr” acceptat. Cartea Simonei Preda ne oferă o călătorie fascinantă
în interiorul propagandei pentru copii din România comunizată, o analiză profundă a
instituţiilor, metodelor şi simbolurilor care aveau ca obiectiv ceea ce propaganda numea
plămădirea omului nou. Cu acribie, autoarea ne permite să înţelegem cum se construia
fundamentul emoţional al angajamentului comunist încă din anii copilăriei. Ea prezintă
literatura pentru copii, mitografiile sovietice sau de inspiraţie sovietică printre care legenda
pionierului-erou Pavel Morozov, care trebuia să inoculeze ideea de devotament total pentru
partidul-stat.
Simona Preda spune că demersul său de a scrie despre pionieri şi istorie a pornit
dintr-un amestec de provocări, pasiuni şi controverse, dar şi amintiri. În opinia acesteia,
modelul omului nou era destinat tuturor celor care trăiau în comunism, începând chiar de pe
băncile şcolii. De la general la particular, sistemul comunist nu omitea nimic, totul fiind
controlat şi dirijat până în cele mai detaliate situaţii. Autoarea însăşi îşi aduce aminte cum
lecturile precum Recreaţia mare a lui Mircea Sântimbreanu sau Povestirile istorice scrise
de Dumitru Almaş îi provocau plăcere. Deşi multe texte conţineau conotaţii ideologice pe
care la vârsta respectivă ea nu le putea înţelege, cercetătoarea din prezent concluzionează că
propaganda îşi făcea treaba extrem de bine, furnizându-i constant mici frânturi de mândrie
naţională, ceva xenofobie şi panică faţă de tot ceea ce era neromânesc. „Credeam în
adâncul sufletului meu – şi sunt sigură că nu făceam notă aparte – că suntem un neam de
viteji, că suntem speciali, dar că de multe ori nu ne-a surâs şansa, că niciodată n-am cedat
şi, evident, toată acea retorică a sângelui şi a lacrimilor. Şi da, ştiam pe de rost ultimele
cuvinte ale celui care s-a sinucis cu pumnalul, ale celui care a fost tras pe roată, ale celui
decapitat sau ale celui împuşcat pe lanţul sirenei, în tranşee sau la zid, categoric fără să fie
vreodată legat la ochi. Şi eram foarte mândră că ştiam aceste lucruri şi în acelaşi timp
nutream un soi de afecţiune vagă şi stranie faţă de o noţiune şi ea la fel de firavă la acea
vârstă – patria socialistă” (p. 15).
Lucrarea ne prezintă conceptul de om nou şi modul în care acesta trebuia format prin
educaţie patriotică, prin istorie şi literatură. Ne sunt înfăţişate manuale, curricule, culegeri
de texte, îndrumare şcolare, reviste de copii şi conţinutul acestora. De asemenea, este
disecată influenţa modelului sovietic asupra istoriei, propagandei şi literaturii româneşti.
Autoarea reuşeşte să demonstreze modul în care psihologia adeziunii rămâne constantă,
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dincolo de cotiturile comunismului românesc dinspre stalinismul anilor ’50, trecând prin
târzia autonomie dejistă şi culminând cu ritualurile absurde ale „Epocii de Aur”.
A doua parte a cercetării se concentrează pe perioada dominată de figura lui Nicolae
Ceauşescu. Înfiinţarea organizaţiei naţionale a pionierilor odată cu venirea lui Ceauşescu la
putere semnala intenţia de intensificare a supravegherii politice a copiilor. Ceva mai târziu
lua naştere organizaţia „şoimii patriei”. Cultul familiei Ceauşescu devenea copleşitor, iar
literatura pentru copii suferea efectele isteriei protocroniste. Mitul „Eroului între eroi”
căpăta o forţă tot mai mare, fiind acompaniat de o coagulare a energiilor maselor în jurul
conducătorului iubit. În încheiere lucrarea conţine studii de caz despre revistele „Cravata
roşie” (1953–1967) şi „Cutezătorii” (1968–1989) şi câteva consideraţii privind unele
imagini care însoţeau textele cu conţinut istoric publicate în cele două reviste. Ilustraţiile
color sunt însoţite şi de unele statistici privind cuprinsul acestora.
Scopul comunismului nu a fost doar să transforme economia, ci, mai presus de orice,
natura umană, iar cartea Simonei Preda ne arată modul în care comuniştii au înţeles să se
folosească de puterea pe care o aveau în învăţământ şi cultură pentru a cuceri, prin
sistematică îndoctrinare, tinerele generaţii. Este o lucrare excelentă pe care o recomandăm
oricui doreşte să înţeleagă mai bine feţele răului în istorie.
Raul Denize
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
raul.denize@gmail.com

MARIUS UGLEA, Coloniile de muncă de la exploatările miniere Baia Sprie, Cavnic
şi Nistru (1950–1955), Edit. Ethnologică, Baia Mare, 2016, 257 p.
Studiul rezistenţei anticomuniste este o componentă importantă a regimului comunist,
intrată în memoria istorică şi publică după Revoluţia din 1989. Existau cărţi apărute în exil
(Virgil Ierunca, Paul Goma, Dumitru Bacu) care au reprezentat deschiderea şantierului
istoriografic referitor la acest subiect. În România, analiza rezistenţei anticomuniste, cultura
memoriei, locurile care evocă aspectele distructive şi criminale ale regimului comunist
(Gulagul românesc) au devenit o direcţie de cercetare prioritară a istoriografiei după anul
1989 şi, mai ales, după anul 2000, când arhivele CNSAS au intrat în circuitul ştiinţific.
Cercetarea rezistenţei anticomuniste nu este doar un subiect de simplă reconstrucţie academică,
ci angajează resorturi intime ale psihologiei colective, ale memoriei sociale din postcomunism.
Cartea istoricului Marius Uglea, originar din Sighet, se încadrează în tematica
dezvăluirii atrocităţilor comise de regimul comunist în cadrul coloniilor de muncă de la
Baia Sprie, Cavnic şi Valea Nistrului. Prezidiul Marii Adunări Naţionale, în urma Hotărârii
Consiliului de Miniştri din 13 ianuarie 1950, a emis Decretul nr. 6 din 14 ianuarie 1950
privind înfiinţarea unităţilor de muncă. Decretul avea ca obiectiv evitarea suprapopulării
închisorilor cu deţinuţi politici şi asigurarea necesarului de forţă de muncă pentru construirea
Canalului Dunăre-Marea Neagră. De altfel, Teohari Georgescu, ministrul de Interne din
acea perioadă, „explica” şefilor din Direcţia Generală a Securităţii Poporului resorturile
criminale ale acestui decret: „s-a venit cu o lege care să permită Ministerului nostru
ridicarea tuturor celor care agită, care duc activitatea duşmănoasă, care duc activitatea
împotriva regimului nostru şi care nu se încadrează în texte de lege, dar duc această
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activitate. Să-i trimitem să se obişnuiască cu o muncă, cu o altă viaţă” (p. 23). Detenţia în
unităţile de muncă era pe o perioadă cuprinsă între şase luni şi doi ani, putând fi redusă sau,
dimpotrivă, prelungită până la cinci ani. În acest scop, a fost înfiinţată Direcţia Unităţilor de
Muncă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar Decretul nr. 6 a fost completat cu alte
ordine care se refereau la categoriile socio-politice vizate pentru internarea în lagărele de
muncă. Hotărârea nr. 1554/22 august 1952 a extins şi mai mult sfera acestor categorii de
„reacţionari”, care erau obligaţi să muncească în scopul „reeducării”. În baza acestei
hotărâri s-au înfiinţat şi coloniile de muncă forţată în cadrul minelor de plumb de la Baia
Sprie, Cavnic şi Valea Nistrului. Pretextul oficial al arestărilor era „uneltire contra ordinii
sociale”, în care putea fi încadrat oricine, indiferent dacă respectivul comisese sau nu o
faptă penală. Instituţiile represiunii, Securitatea şi justiţia, prin intermediul tribunalelor
militare, „colaborau” pentru arestarea cetăţenilor. Printr-un decret din 1953 s-a adăugat o
altă sinistră încadrare juridică: „subminarea economiei naţionale şi sabotajul contrarevoluţionar”, pedepsite cu muncă silnică de la 5 la 25 de ani şi confiscarea averii, ajungându-se
chiar la pedeapsa capitală. Regulamentul de funcţionare al Direcţiunii Generale a Penitenciarelor, Coloniilor şi Unităţilor de Muncă preciza că scopul acestor colonii era „educarea prin
muncă” (p. 34).
Cartea lui Marius Uglea conţine un capitol foarte util referitor la contextul legislativ
în care s-au comis aceste orori de către autorităţile statului, legislaţia referitoare la centrele
concentraţionare din România şi în special cea privitoare la funcţionarea coloniilor de
muncă. Sunt analizate, apoi, în capitole distincte, cele trei colonii de muncă: Baia Sprie,
Cavnic şi Nistru („Triunghiul morţii”). Ne putem întreba, cu vădită întemeiere metodologică,
dacă autorul răspunde, în paginile cărţii, la întrebările: regimul accelerează represiunea
pentru a instaura starea de frică şi controlul social sau este vorba despre o rezistenţă în faţa
căreia încearcă să se apere? Concluzia noastră este că regimul nu avea nevoie de o
represiune generalizată din motive derivate din rezistenţa anticomunistă, măsurile legislative
fiind de fapt un efect al „pedagogiei” politice staliniste pentru a-şi asigura controlul social,
prin frica generalizată. Care este raportul între represiune şi ideologie? Premerge ideologia
represiunii sau represiunea, ideologiei? Care este principiul genetic: represiunea sau
ideologia? Se constituie o psihologie de grup caracterizată prin alienarea deţinuţilor sau
aceştia îşi înţeleg superioritatea morală în faţa aparatului de represiune? Dincolo de analiza
cantitativă, am urmărit dacă au fost studiate şi aspecte care ţin de profilul psihologic al
deţinutului şi al opresorului: mentalitatea deţinuţilor, degradarea, alienarea, persecutorul
(gardianul sau ofiţerul) în calitate de declasat social sau profesional, specificul comunităţilor
minereşti de dimensiuni mici, dacă se creau relaţii de solidaritate între membrii acestor
comunităţi şi de ostilitate faţă de puterea centrală. Apare limita dintre represiunea birocratică
(prescrisă de conducătorii închisorii, norma „legală”) şi exprimarea voluntară a represiunii,
care ţine de psihologia individuală a gardienilor, a celor care intră în contact direct cu
deţinuţii? Reformulând întrebarea: personalul închisorii îşi depăşea norma „birocratică” a
represiunii? Trecea în zona lipsită de orice normă a agresivităţii voluntare? Autorul răspunde
parţial acestor întrebări, rămânând ca o sugestie de viitor pentru completarea lucrării.
Capitolul despre colonia de muncă de la Baia Sprie conţine informaţii despre particularităţile de funcţionare ale acesteia (istoricul minei, atestată documentar încă din anul
1376), regimul coloniei, alimentaţia deţinuţilor, personalul tehnic, relaţia dintre muncitorii
deţinuţi şi cei civili, descrierea detaliată a activităţilor specifice unei mine de plumb.
Imaginea cea mai terifiantă este descrierea muncii în sectorul numit „Orizontul 13”, aflat la
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o adâncime de 400 de metri. Activitatea cea mai grea o desfăşurau perforatorii care lucrau
în abataje, obligaţi să muncească la temperaturi de 40–45 de grade. Din 1953, norma de
muncă zilnică a ajuns la 7 tone de minereu pentru fiecare deţinut, foarte dificil de realizat.
În perioada 1950–1956 au fost internaţi aproximativ 620 de deţinuţi, la Exploatarea Minieră
Baia Sprie, toţi având condamnări mari, de peste 10 ani. Printre aceştia s-au numărat Ion
Caraion, Ion Diaconescu, Miltiade Ionescu, Ion Pantazi, Ovidiu Papadima, Teofil Pârâianu.
Majoritatea deţinuţilor (numiţi, în documentele oficiale, „braţe speciale de muncă”) erau
legionari (p. 88) şi ţărănişti. De altfel, autorul stabileşte, pe baza fişelor matricole din
arhivele cercetate, apartenenţa politică, originea socială şi profesiile deţinuţilor (intelectuali,
ţărani, studenţi, muncitori).
Solidaritatea dintre deţinuţi, ca o modalitate (alături de credinţă) de a rezista terorii,
este evocată în mai multe situaţii. Prima dintre acestea se referă la noaptea de Înviere în
mina din Baia Sprie, în 1951, când deţinuţii au organizat sărbătoarea cu ajutorul sfredelelor
agăţate cu sfori de colţurile de rocă, acestea având rezonanţa clopotelor bisericii, iar lampa
de carbid a unui preot deţinut izvora „Lumină din lumină”. Un alt episod al solidarităţii îl
reprezintă măsurile de prim ajutor acordate de colegii de celulă profesorului Nicolae
Tăbăcaru, deţinut la colonia Cavnic, condamnat la 25 de ani muncă silnică. El a fost lovit în
cap, apoi rostogolit de la un nivel minier la altul, până şi-a pierdut cunoştinţa. Tot o expresie
a solidarităţii dintre deţinuţi a fost şi evadarea din colonie, la 6 iunie 1953, când de la mina
de plumb Cavnic au evadat 14 deţinuţi, iar de la mina din Valea Nistrului, 4 deţinuţi.
Evadarea de la Cavnic a fost considerată cea mai importantă evadare dintr-o închisoare
comunistă (unii dintre deţinuţi au reuşit să rămână în libertate câteva luni) şi simboliza
regăsirea încrederii în sine şi, în primul rând, a demnităţii deţinuţilor, un gest spectaculos de
frondă la adresa sistemului represiv comunist.
Autorul ne aduce la cunoştinţă că, înainte de război, proprietarul minei de plumb din
Cavnic era o societate româno-belgiană, care a întrerupt exploatarea minei din cauză de
nerentabilitate. Concluzia logică a acestei informaţii este aceea că sistemul represiv
comunist nu era interesat de obţinerea unui randament economic, ci de distrugerea vieţii
celor condamnaţi. La mina din Cavnic s-au aflat în detenţie, în perioada 1950–1955,
aproximativ 200 de persoane, iar la mina Nistru, în aceeaşi perioadă, 104 deţinuţi politici.
Cartea lui Marius Uglea este bine-venită în peisajul istoriografic românesc prin
tematică, acribie documentară şi rigoare ştiinţifică. Autorul a utilizat un variat material
arhivistic, lucrări memorialistice, studii, surse orale (el însuşi introducând în spaţiul
dezbaterii publice astfel de surse). Un merit al cărţii este realizarea tabelelor care conţin
numele deţinuţilor, data arestării, durata condamnării, apartenenţa politică, originea socială
şi/sau profesia condamnatului. În interiorul acestei teme, autorul dezbate o tematică diversificată şi se înscrie pe o dimensiune statistică (numărul deţinuţilor, distribuirea acestora în
funcţie de mai multe criterii) şi comparativă (compară regimul de muncă din cele trei
colonii: Baia Sprie, Cavnic, Nistru). Autorul reconstituie un episod dramatic din istoria
Gulagului românesc.
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