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IMPERII: DESTINE PARALELE
ARABII ŞI MONGOLII ÎN EXPANSIUNE:
O COMPARAŢIE A PREMISELOR
VIRGIL CIOCÎLTAN*

Reduse la esenţă, cele două expansiuni gigantice, a arabilor în secolul al VII-lea
şi a mongolilor în veacul al XIII-lea, se înscriu în rândul numeroaselor revărsări ale
nomazilor în ţinuturile locuite de sedentari. Ceea ce le singularizează este dimensiunea. Asemănările nu se opresc însă la această trăsătură: juxtapuse, ele dezvăluie
cauze, probleme şi soluţii comune.
Din vremuri imemoriale până astăzi, instinctul conservării îi mână pe oameni
să-şi părăsească la nevoie ţinutul de baştină şi să caute zone care promit să le
asigure mai lesnicios traiul. Aceasta este o lege universală şi eternă, care guvernează
comportamentul tuturor vieţuitoarelor.
Formele prin care omenirea a tins de-a lungul timpului să-şi împlinească prin
migraţie nevoia vitală de asigurare a existenţei sunt nesfârşite: de la tentative
individuale, prin natura lor discrete, la fenomene de masă, impresionante tocmai
prin dimensiunea lor evidentă. Aceste mişcări din urmă au fost fie spontane şi
paşnice, precum popularea Statelor Unite sau, mai încoace, transferul unei bune
părţi a populaţiei Europei răsăritene în părţile vestice ale continentului, fie organizate
şi violente, de felul campaniilor militare de mare anvergură. Exemplare pentru
această speţă sunt cu siguranţă acţiunile expansive ale arabilor în secolul al VII-lea
şi ale mongolilor şase veacuri mai târziu, întrucât ele au avut consecinţe imediate şi
de durată uriaşe, care au modificat profund harta etno-demografică a lumii.
O comparare a lor este în măsură să scoată mai clar în evidenţă diferenţe, dar
şi numitori comuni, capabili, la rândul lor, să îndrume înţelegerea spre esenţa celor
două cazuri.
Cea dintâi însuşire comună a deşertului Peninsulei Arabice şi a stepei mongole
este dată de precaritatea condiţiilor de trai oferite locuitorilor, nomazi crescători fie
de cămile şi de cornute mici în Orient, fie de cai şi oi în adâncurile Asiei. Cele două
regiuni pot fi incluse, aşadar, fără rezerve în categoria bine-cunoscută astăzi a zonelor
defavorizate. Nu este de mirare că nomazii condamnaţi la sărăcie au fost veşnic atraşi
de bogăţiile acumulate în vecinătatea lor de populaţiile sedentare. Sunt astfel relativ
bine documentate incursiunile de pradă ale beduinilor în Siria şi Irak, iar pentru
situaţia analogă din Extremul Orient stă şi acum mărturie monumentală zidul sau,
mai exact, zidurile chinezeşti, care au îndeplinit exact aceeaşi funcţie defensivă faţă
de „barbari” ca legiunile romane în vestul Eurasiei. Aceste părăsiri continue ale habitatului obişnuit atestă decalajul constant între ţinuturile mizere şi cele binecuvântate,
*
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ceea ce explică pe cale de consecinţă prin mereu aceleaşi determinări de geografie
economică şi faptul că asalturile asupra lumii civilizate au constituit o permanenţă.
Pe fundalul acestei stări de lucruri neschimbate în decursul timpului se înscrie
a doua caracteristică comună a expansiunii arabe din secolul al VII-lea şi a celei
mongole din veacul al XIII-lea, anume unicitatea lor: atât cuceririle iniţiate de
Profetul Muhammad, cât şi cele lansate de Cinghiz-han au constituit manifestări
singulare în istoria celor două popoare în sensul că nici una, nici cealaltă nu au avut
antecedente sau urmări de talie comparabilă. Această constatare postulează existenţa
unei sau unor conjuncturi excepţionale, care au generat marile ieşiri ale băştinaşilor
din matca Peninsulei Arabice, respectiv a stepei asiatice.
Pentru a decide dacă a fost vorba de unul şi acelaşi primum movens sau de
cauze diferite ale celor două expansiuni, se cuvin identificaţi şi comparaţi mai întâi
eventualii factori care s-au aflat la originea lor.
Cea dintâi bănuială cade, fireşte, asupra unei eventuale înrăutăţiri dramatice a
condiţiilor de viaţă, cauzate de schimbări climatice distrugătoare, precum secete
prelungite, respectiv geruri neobişnuit de aspre care ar fi putut diminua drastic
şeptelul ca sursă de existenţă. Izvoarele şi studiile aferente nu probează în nici unul
din cazuri un astfel de motiv: nu a fost cu siguranţă vorba de exoduri ale nomazilor
lihniţi şi vlăguiţi de foame, ci de expediţii militare arabe şi mongole perfect organizate,
de o forţă năprasnică, irezistibilă, pe care le-a putut desfăşura doar un personal
războinic aflat în cea mai bună stare fizică şi psihică.
Dacă această ipoteză iese din rândul explicaţiilor cauzale, rămân de cercetat
posibilele condiţii interne, cu necesitate unice, aflate la baza celor două fenomene
expansive. În crearea premiselor indispensabile marilor cuceriri arabe şi mongole se
constată, dincolo de diferenţe, mai mari sau mai mici, o similitudine de fond evidentă:
premisa expansiunii a fost în ambele cazuri o revoluţie socială, politică şi economică.
REVOLUŢIA ARABĂ1
Clanul (qawm), patriliniar, endogam şi poligam, a constituit celula de bază a
societăţii gentilice arabe. O grupare de astfel de unităţi, de obicei înrudite, forma
1
Întrucât studiul comparativ de faţă nu are în vedere analize punctuale, ci înfăţişarea unui tablou
de ansamblu, am considerat că este suficientă o trecere în revistă a principalelor lucrări din care a fost
selectată documentaţia: D.C. Dennett, Conversion and the Poll Tax in Early Islam, Cambridge, 1950;
L.V. Vaglieri, The Patriarchal and Umayyad Caliphates, în P.M. Holt, A.K.S. Lambton, B. Lewis, The
Cambridge History of Islam, vol. 1 A, The Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to the First
World War, Cambridge, 1977; F.M. Donner, Conquests of Islam, în Dictionary of the Middle Ages, ed.
J.R. Strayer, vol. VI, New York, 1985, p. 566–574; Geschichte der arabischen Welt, ed. U. Haarmann,
München, 1991; W.E. Kaegi, Byzantium and the Early Islamic Conquests, Cambridge, 1995; J.L.
Esposito, Islam: The Straight Path, Oxford, 1998; H. Kennedy, The Great Arab Conquests: How the
Spread of Islam Changed the World We Live in, Philadelphia, 2007; X. de Planhol, The Geographical
Setting, în The Cambridge History of Islam, vol. 2B, Islamic Society and Civilisation, ed. P.M. Holt,
Ann K.S. Lambton, B. Lewis, Cambridge, 2008; E.D. Daniel, The Islamic East, în Ch. F. Robinson, The
New Cambridge History of Islam, vol. I, The Formation of the Islamic World, Sixth to Eleventh
Centuries, Cambridge, 2010; F.M. Donner, The Early Islamic Conquests, Princeton, 2014; R.G. Hoyland,
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tribul (qabīla). Clanul, ca şi grupările superioare, era condus de un şeic (shaykh,
„bătrân”), ales după criterii de vârstă şi de merite personale. El îşi exercita autoritatea
asistat de un consiliu. Cortul şi obiectele de uz casnic erau deţinute ca proprietate
individuală, în timp ce terenurile şi apa se aflau în stăpânirea devălmaşă a comunităţii.
Vendeta (qiṣāṣ), tipică pentru societăţile arhaice, a fost în vigoare şi printre
beduinii Arabiei preislamice, perioadă numită de musulmani djahiliyya, adică a
„ignorării [lui Allah]”. Credinţa în zeităţi şi în fiinţe supranaturale, precum djinn-i,
dovedeşte existenţa unui politeism omniprezent în deşert şi în oraşe, căruia avea să
îi pună capăt, după o luptă perseverentă, abia monoteismul intransigent, predicat de
Profetul Muhammad.
Impresionanta producţie literară a arabilor de dinaintea apariţiei islamului,
alcătuită din poezii şi legende, care preamăresc polemic vitejia clanurilor diverşilor
barzi populari, se numără printre cele mai însemnate izvoare referitoare la viaţa
materială şi spirituală a nomazilor. Ele oglindesc, între altele, instabilitatea extremă
din lumea beduinilor, cu nesfârşitele asocieri şi disocieri ale clanurilor, cu neistovite
răzbunări individuale sau colective dictate de necruţătoarea lege a talionului. Dispersia
energiilor în înfruntări cu obiective şi efective limitate, care a produs însă eroi
legendari, a fost principala caracteristică a societăţii arhaice din Peninsula Arabică.
În perioada preislamică a existat o falie profundă între arabii sedentari, locuitori
ai oraşelor, şi nomazi, anume beduinii din deşert. Sentimentul general de dispreţ al
celor dintâi, mai înstăriţi şi, fireşte, mai îngâmfaţi, faţă de cei din urmă, irascibili şi
nedisciplinaţi, este exprimat între altele de expresia „beduini imbecili” atestată de
izvoare autohtone. Nici Coranul (IX, 97) nu îi menajează: „Beduinii sunt cei mai
atinşi de necredinţă şi de făţărnicie”, constata fără înconjur Profetul însuşi. Deosebirile
latente, marcate însă de adversităţi tenace, au ieşit la iveală cu toată virulenţa tocmai
în epoca critică a făuririi imperiului islamic.
Grupul social superior a fost format încă din vremea Profetului Muhammad
mai ales de sedentari din Hedjaz, proveniţi cu precădere din tribul său, Quraish, din
Mecca şi din partizanii (anṣār) care i se alăturaseră în Medina. Asociat cu elita a
fost apoi un strat mijlociu, format mai ales din triburi beduine rămase loiale
conducerii musulmane în timpul luptelor grele împotriva apostaziei (ridda) din anii
633–634, adică a triburilor din Peninsula Arabică revenite la politeismul ancestral
după moartea lui Muhammad în 632. Învinşi de primul calif, adică urmaş al Profetului,
Abū Bakr (632–634), care îşi avea sediul la Medina, ei au fost constrânşi să se
reconvertească la islam şi au alcătuit grupul cel mai de jos în ierarhia statală: deşi
erau impozitaţi, nu au putut participa în niciun chip la formularea şi executarea
politicii califatului. Neîncrederea faţă de această categorie de nomazi a fost exprimată
răspicat de una dintre poruncile celui de-al doilea „calif drept”, ‛Umar b. al-Khattab
(634–644), care îi excludea pe nomazi din posturile importante de conducere şi le
.

In God’s Path: The Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire, Oxford, New York, 2014;
I.M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge, 2014; G. Beck, Islamism. Planul secret de
creare a califatului, trad. Sorin Şerb, Bucureşti, 2016.
.
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rezerva sedentarilor. În acelaşi sens a dispus ca niciun sutaş din oastea musulmană
să nu fie numit dintre foştii apostaţi.
Cu toate aceste rezerve izvorâte din neîncredere, el a fost silit de criza
provocată curând după lansarea marilor campanii militare în Irak de insuficienţa
combatanţilor să facă apel şi la foştii disidenţi din perioada islamului incipient, mai
cu seamă că ei constituiau, probabil, bazinul cel mai numeros de recruţi.
Conducerea statului islamic a fost perfect conştientă de puterea nomazilor şi
de capacitatea lor de a obstrucţiona tendinţele de consolidare şi de centralizare
statală. Supravieţuirea califatului a depins, pur şi simplu, de continua lor dominare.
Soluţia găsită de elita conducătoare începând chiar cu primul calif, Abū Bakr,
pentru a se apăra de depozitarii majori ai puterii militare, anume de beduini, şi,
totodată, pentru a-i folosi în interesul statului a fost simplă, îndrăzneaţă şi eficientă:
recrutarea membrilor triburilor în armatele islamului şi aşezarea lor în oraşegarnizoană, departe de deşertul natal. Era redusă astfel forţa grupurilor nomade din
Peninsula Arabică prin privarea de combatanţi valizi, care s-ar fi putut răscula
împotriva conducătorilor şi agenţilor statului musulman, concomitent cu creşterea
capacităţii militare a aceluiaşi stat.
Nu este de mirare, deci, perseverenţa califilor şi a anturajului lor din primele
faze ale cuceririlor în a-i transforma pe nomazi în sedentari, aflaţi în serviciul
statului, rupţi de habitatul lor genuin. Dată fiind activitatea de bază a primilor
califi, expansiunea, este de la sine înţeles că cea mai importantă metodă de
integrare a foştilor rebeli a fost de ordin militar. În consecinţă, ei au încetat să mai
bântuie în felul obişnuit în hoarde rătăcitoare, fără ţinte precise, prin Semiluna
Roditoare, fiind înregimentaţi în unităţile şi subunităţile unei armate bine coordonate,
ale cărei obiective şi mişcări erau stabilite de elita conducătoare musulmană. Această
realitate, împreună cu impozitul pe care erau obligaţi să îl plătească, dovedeşte că
diversele triburi sau uniuni tribale au încetat să mai fie entităţile politice autonome
care fuseseră odinioară.
Migraţia din Peninsula Arabică a fost, fără îndoială, rezultatul unei politici
consecvente a statului, planificată în liniile ei mari şi activată printr-o uriaşă,
irezistibilă ofertă de avantaje pentru cei care îşi părăseau ţinuturile de baştină.
Care au fost mijloacele care au condus spre această reuşită?
Modalităţile prin care statul islamic s-a străduit să dobândească şi să întreţină
loialitatea supuşilor săi au fost dintre cele mai variate şi acoperă un spectru larg, de
la argumente spirituale înălţătoare la mijloace de corupere materială, uneori de cea
mai joasă speţă.
Astfel, în plan curat ideologic, aceiaşi factori ai procesului de integrare politică
realizată de Muhammad şi-au continuat acţiunea în perioada cuceririlor, întrucât
impulsul spre unificare politică şi centralizare este implicit în conceptul islamic al
unui Dumnezeu universal şi unic. Prin urmare, apariţia ideologiei unificatoare a
islamului a avut drept rezultat formarea în vremea lui Muhammad şi a lui Abū Bakr
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a unui stat, capabil să organizeze şi să domine mai eficient decât oricând înainte
diferitele grupări tribale din Peninsula Arabică.
În vreme ce istoriografia musulmană a avut şi are în vedere exclusiv factorul
spiritual în geneza islamului, mărturii incontestabile dovedesc că zelul religios a
fost consolidat încă din vremea Profetului cu recompense materiale, menite să
întărească mai cu seamă fidelitatea unor căpetenii tribale vacilante. Astfel, prada de
război (ghanīma) a fost încă din faza iniţială a expansiunii principalul argument
persuasiv care i-a convins pe beduinii angajaţi în djihād nu numai să-şi părăsească,
pentru cei mai mulţi definitiv, locurile de baştină şi să-şi schimbe modul de viaţă
strămoşesc, ci şi să renunţe la libertatea triburilor lor, atât de iubită şi de cântată în
poezia preislamică, pentru a se lăsa înhămaţi şi mânaţi spre orizonturi străine,
necunoscute. Marele poet din perioada abbasidă, Abū Tammām (806–847), nu s-a
sfiit să identifice fără reţineri adevăratul mobil pentru ardoarea combatanţilor în
numele religiei şi să îl comunice unuia dintre ei: „Nu, nu pentru Paradis ai părăsit
viaţa de nomad; [ai făcut-o], cred, din dorinţa [de a dobândi] pâine şi curmale.”2
Mai explicit a fost generalul persan Rustam, care i-a adresat în anul 637 unui
ambasador musulman următoarele cuvinte edificatoare: „Am băgat de seamă că, pur
şi simplu, sărăcia şi viaţa mizeră pe care aţi îndurat-o v-a îndemnat să înfăptuiţi atât
de mult.”3 Dobânzile obţinute în campanii au avut şi au însă un mare inconvenient:
erau finite şi ocazionale – ceea ce le împiedica să fie un stimulent permanent.
Nevoia regularizării şi instituţionalizării recompenselor s-a resimţit curând după
632 şi mai înainte menţionatul calif ‛Umar a introdus un sistem salarial (‛aṭā-’),
menit să îi retribuie la date fixe pe războinicii islamului.
Organizarea armatei a fost ea însăşi un factor care a slăbit solidarităţile tribale
şi a întărit, în acelaşi timp, legăturile membrilor clanurilor şi triburilor cu statul.
Existenţa unităţilor din zece şi o sută de ostaşi, indispensabile atât pentru luptă, cât
şi pentru plata salariilor, a traversat şi a tăiat adânc structurile tribale, care, chiar
dacă nu s-au năruit complet, au fost relegate în plan secund. De altfel, conştienţi de
vigoarea periculoasei coeziuni tribale, primii califi nu au cutezat să o suprime
brutal de teama reacţiilor previzibile, ci, dimpotrivă, menajând-o, au încercat să tragă
foloase de pe urma ei. Se ştie, de pildă, că ostaşii cantonaţi în Kufa au avut permisiunea
să locuiască în cartiere, grupaţi tribal.
Prin urmare, statul musulman a dispus deopotrivă de suficiente resurse
ideologice şi organizatorice pentru a surclasa loialităţile tribale, care constituiseră
obstacolul insurmontabil în calea tentativelor de integrare şi unificare politică a
Arabiei preislamice. Faptul că, după pacificarea apostaţilor, nu a mai avut loc nicio
rebeliune împotriva puterii centrale musulmane demonstrează convingător că
efortul statului islamic şi al elitei sale conducătoare de integrare a triburilor beduine
a fost încununat de succes. Dovezi în acelaşi sens sunt taxa numită ṣadaqa, achitată
în cămile de nomazi, şi acceptarea serviciului militar în armatele islamice.
2
3

X. de Planhol, op. cit., p. 444.
Ibidem, p. 445.
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În aceste condiţii, anarhia extremă a vieţii tradiţionale a beduinilor a dispărut
treptat. Elementul central l-a constituit de acum înainte loialitatea faţă de comunitatea
musulmană, nu faţă de clan. A fi musulman însemna, şi încă mai înseamnă, mai
mult decât un set de credinţe spirituale; înseamnă identitatea dintre fraţii întru
credinţă, într-o comunitate unică, numită umma. După cum predica Muhammad,
islamul nu este doar o credinţă, ci totala supunere (primul sens al cuvântului islām)
faţă de o ideologie politică integratoare şi faţă de legile de nezdruncinat consacrate
de Allah.
În locul fragmentării politice extreme, care existase înainte în Arabia, cu
diversele grupuri tribale în luptă necontenită unele cu altele pentru supremaţie
locală, a luat fiinţă un stat relativ centralizat, unificat şi unificator, care a integrat în
sine majoritatea triburilor şi le-a făcut să funcţioneze ca părţi ale unui tot cuprinzător.
Curând, condiţia de musulman şi-a impus într-atât dominaţia în detrimentul criteriilor
rasiale şi etnice, încât străinii s-au convertit în masă şi au îngroşat rândurile comunităţii
musulmane, la origine pur arabă.
Integrarea triburilor arabe într-un singur stat a pus bazele cuceririlor. Procesul
consolidării statale, început de Profet, a continuat neabătut de-a lungul întregii
perioade a cuceririlor islamice timpurii.
Doar în acest context poate fi evaluată şi covârşitoarea însemnătate a noii
religii: fără acest fundament ideologic, cuceririle de la Atlantic până în Asia Centrală
nu ar fi fost posibile. Şi reciproca este însă tot atât de valabilă: nici islamul nu ar fi
devenit una dintre marile religii ale lumii fără cuceririle din secolul al VII-lea.
Victoriile uimitoare ale nomazilor asupra armatelor bizantine nu se pot
explica nici prin extrema slăbiciune a acestora din urmă, nici prin superioritatea
tehnologică a arabilor, cunoscută fiind, de exemplu, neta lor inferioritate în utilizarea
cavaleriei. Succesul extraordinar al expansiunii se explică prin instrumentul de
forţă irezistibilă, anume armata musulmană, făurită de statul islamic prin compactarea
energiilor tribale, consumate până atunci în nesfârşite lupte intestine cu orizont
limitat. În această primenire fundamentală a constat adevărată revoluţie islamică,
fără egal în toată istoria arabilor.
REVOLUŢIA MONGOLĂ4
Principalele izvoare pentru reconstituirea realităţilor sociale din Mongolia
secolelor al XII-lea şi al XIII-lea şi a profundei primeniri din acest interval de timp
4
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sunt: Istoria secretă, redactată în 1240 în limba mongolă, care îl are ca erou epic pe
Cinghiz-han, înfăţişat însă cu multe detalii verosimile, şi grandioasa Sumă a
istoriilor, al cărei autor, vizirul persan Faḍl Allāh Rashīd ad-Dīn, a folosit o documentaţie vastă, inclusiv de sorginte mongolă.
Elementul de bază al societăţii mongole din secolele XI–XII a fost, ca şi la
arabii arhaici, clanul (oboq), uniune, patriliniară şi ea, de rude consangvine, care
observă însă exogamia. În sânul ei, poligamia nu era un fenomen neobişnuit. Toţi
membrii clanului se trăgeau dintr-un strămoş unic şi aveau, aşadar, un os (yasun)
comun. Protecţia şi sprijinul reciproc constituiau obligaţii fundamentale şi asigurau
coeziunea grupului. Viaţa economică a mongolilor nomazi are de asemenea trăsături
comune cu aceea a beduinilor: bunurile casnice, deosebit de puţine şi de rudimentare, precum şi animalele domestice constituiau proprietate privată a membrilor
clanului, în timp ce păşunile (nutuq, în turcă yurt) erau folosite în comun. Legea
talionului a guvernat tot atât de autoritar în Arabia şi în Mongolia relaţiile interumane.
Unitatea clanului se manifesta concret politic prin reuniunile protipendadei
(qurultai) în frunte cu conducătorul (han). Acesta din urmă, ales de membrii
influenţi, dispunea de puteri limitate, de-a dreptul neglijabile, titlul putând fi folosit
şi pentru căpetenii cu totul neînsemnate prin numărul subordonaţilor. Competenţele
sale se rezumau aproape exclusiv la conducerea miliţiilor clanului ori tribului în
timpul incursiunilor de pradă în teritoriu inamic sau a vânătorilor colective. Potrivit
informaţiilor furnizate de surse, clanurile nu au fost niciodată entităţi izolate, ci
componente ale unor grupări mai mari, numite irgän, trib sau chiar ulus, stat.
Concomitent, sunt semnalate divizări ale acestor agregări, fragmentele rezultate
intrând veşnic în alte combinaţii. Aceste mişcări se realizau fie paşnic, prin bună
.

.
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înţelegere, fie în urma unor acţiuni violente, soldate, de regulă, cu supunerea în chip
de sclavi-vasali a celor învinşi faţă de biruitori. Ca şi în Arabia preislamică, şi în
Mongolia precinghizhanidă, caracteristica de căpătâi a fost diviziunea şi instabilitatea
cronică a societăţii.
În această ambianţă specifică unei societăţi gentilice şi-a consumat copilăria
şi tinereţea Temügin, viitorul Cinghiz-han. Nu încape îndoială că el n-ar fi ajuns
niciodată un „cuceritor al lumii” şi ar fi rămas un anonim ca toţi strămoşii săi, dacă
vechea Mongolie cu rânduielile ei ancestrale ar fi rămas neschimbată. Însă, probabil
mult înainte de naşterea sa, o nouă realitate începuse să roadă din substanţa vechii
societăţi gentilice, anume aşa-numitul feudalism de stepă.
La fel ca în Occident, la temelia relaţiilor feudale din extremitatea estică a
Eurasiei s-a aflat instituţia antrustionilor (în limba mongolă sg. nökör, pl. nököt, cu
înţelesul de „tovarăş”), hotărâtoare pentru formarea imperiului cinghizhanid. Indivizii
acestei categorii socio-profesionale au multe trăsături comune cu antrustionii
germanici şi cu družinniki knezilor vechii Rusii. Sursele istoriei mongolilor îi
pomenesc adesea şi le înfăţişează condiţia socială şi profesională: erau oameni
liberi, aflaţi în calitate de ostaşi în serviciul unor căpetenii. Este de menţionat că ei
proveneau din alte clanuri şi triburi decât cele în care îşi desfăşurau activitatea şi
unde serveau mai ales ca gărzi de corp. O particularitate definitorie a nökör-ului
este acceptarea liberă a îndatoririlor faţă de stăpânul său: el nu este nici supusul,
nici mercenarul stăpânului. La fel ca aiurea, loialitatea era cheia nexusului feudal,
fiind pecetluită prin jurământ. Istoria secretă abundă în exemple care dovedesc
importanţa crucială a acestei însuşiri în scala de valori morale a marelui han. La
acelaşi nivel al aprecierii se aflau şi virtuţile, militare în primul rând, ale celor pe
care îi conducea. Meritocraţia promovată de marele han s-a impus în mod firesc ca
principiu de guvernare.
Este de subliniat cu toată tăria faptul că antrustionii vechilor mongoli,
slujbaşi militari ai şefilor lor, nu aveau nimic în comun cu miliţia clanului, care era
mobilizată în timpul luptelor mai mult sau mai puţin importante; de regulă, o parte
dintre nököt prelua comanda acestor unităţi ale clanului, iar alta constituia detaşamentele de elită, folosite mai cu seamă ca gărzi personale. Ei coabitau cu şefii lor,
formând embrionul şi elita armatei. Fiecare nökör era astfel un viitor ofiţer-comandant,
care putea îndeplini însă şi sarcini administrative.
Istoria secretă conţine informaţii concludente privitoare la generozitatea
şefului faţă de antrustionii săi, de care atârna hotărâtor gradul de adeziune a celor
decişi să îl urmeze. Potrivit mărturiei înregistrate de Rashīd ad-Dīn, Cinghiz-han a
demonstrat de timpuriu însuşiri excepţionale de conducător pe placul nomazilor.
Un grup dintre aderenţii săi au constatat că „acest prinţ imperial, Temugin, îşi
dezbracă veşmintele şi le dăruieşte. Este un om care stăpâneşte o ţară, îşi hrăneşte
armata şi îşi întreţine cum se cuvine ulusul. După ce – continuă istoricul persan –
s-au sfătuit între ei, toţi s-au dus să-l slujească pe Cinghiz-han, i s-au supus de bună
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voie şi s-au desfătat la umbra prosperităţii sale.”5 Aristocraţii stepei îl recunoscuseră fără dificultăţi pe adevăratul lor conducător, acela care va crea yäkä mongğol
ulus, „marele ulus mongol”.
Este de la sine înţeles că grija faţă de slujitori a avut o însemnătate capitală în
condiţiile unui pauperism generalizat al Mongoliei secolelor XII–XIII, ca, de
altminteri, şi al Arabiei din veacul al VII-lea.
Instituţia antrustionilor a fost fermentul dezagregării societăţii gentilice
bazate pe clan. Conducătorii militari înconjuraţi de drujină au uzurpat puterea
vechilor conducători (hani) ai clanurilor şi triburilor. Concomitent, a avut loc o
firească expansiune a relaţiilor feudale.
Rashīd ad-Dīn a definit concludent puterea marelui han: „Când Cinghiz-han a
devenit han, stăpân al conjuncţiei astrelor, autocrat al pământului şi al timpului,
toate clanurile şi triburile mongole, înrudite sau neînrudite, au devenit robii şi
slujitorii săi.”6 Împăratul mongol a fost, aşadar, un monarh cu puteri nelimitate.
Un fapt de însemnătate capitală pentru destinul acestui autocrat pursânge şi
pentru creaţia sa, împărăţia mongolă, este consemnat în Istoria secretă: în timp ce
se pregătea pentru lupta cu naimanii, Cinghiz-han a numărat trupele, apoi a numit
comandanţi peste unităţi formate din o mie, din o sută şi din zece ostaşi, iar pentru
gărzile de corp au fost aleşi tineri îndemânatici şi arătoşi, de condiţie liberă şi din
familii nobile. Cea mai mare unitate, formată din zece mii de combatanţi, a fost
numită tümen. Prin adoptarea sistemului zecimal, războinicii lui Cinghiz-han au
dobândit o nouă organizare, care i-a încadrat într-o veritabilă armată. În sfârşit, în
1206, Cinghiz-han, devenit împărat, i-a repartizat definitiv pe toţi, deopotrivă pe
mongolii biruitori şi pe cei învinşi, tătari, naimani, merkiţi, uiguri şi alţii, în
unităţile amintite şi le-a desemnat comandanţii (noion-i).
Sistemul zecimal nu a constituit în sine nicio inovaţie: originea lui se pierde
în preistorie. Singura noutate introdusă de marele han a constat însă în generalizarea lui literalmente absolută şi în introducerea unei discipline necruţătoare. De
pildă, trecerea dintr-o unitate în alta fără aprobarea şefului statului se pedepsea cu
moartea. Cât de eficace şi de longevivă a fost această măsură se poate observa, între
altele, în supravieţuirea ei cel puţin timp de un veac şi jumătate în extremitatea
vestică a fostei împărăţii mongole: tătarii, care făceau comerţ cu genovezii în
regiunea Dunării maritime, se legitimau încă prin apartenenţa la cutare sau cutare
unitate de tip zecimal.
Întemeietorului dinastiei îi revine nu numai meritul de a fi înregimentat cu o
rigoare exemplară, sub un singur stindard, forţele războinicilor nomazi, ci şi acela, la
fel de important, de a le fi dinamizat printr-un ideal mobilizator pe potriva aspiraţiilor
sale: vocaţia imperială a lui Cinghiz-han s-a manifestat şi ideologic, chiar dacă numai
in nuce, tot în 1206. Ideea ei de bază, anume dominaţia universală, a devenit curând
doctrină de stat, respectiv ţel suprem al expansiunii. Prin mandatul Cerului Albastru
5
6
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(Kök Tanrï), Cinghiz-han şi familia sa au fost desemnaţi ca executori şi beneficiari ai
acestei misiuni. De la împăraţii Chinei până la papa de la Roma, cei care nu dădeau
curs ultimatumului de supunere necondiţionată erau consideraţi „rebeli” şi trataţi în
consecinţă. Nu mai era vorba de incursiuni de jaf, ci de luarea în stăpânire a lumii.
Această trăsătură definitorie deosebeşte capital expansiunea mongolă de raidurile
obişnuite ale nomazilor dincolo de hotarele stepei. Doar astfel agregaţi, păstorii
mongoli, la fel ca beduinii, au avut forţa necesară pentru a se revărsa irezistibil din
stepa asiatică în ariile vechilor civilizaţii, aşa cum o făcuseră şi beduinii cu câteva
veacuri mai devreme.
Sistemul zecimal, care a înregimentat întreaga populaţie, a oferit, de fapt, lui
Cinghiz-han cărămizile militar-administrative cu care a zidit imperiul. Ele au avut
câteva însuşiri decisive pentru înfăptuirea acestei impunătoare creaţii istorice.
Prin decuparea clanurilor şi triburilor şi încorsetarea fragmentelor rezultate în
recipiente rigide a fost afectată, odată cu morfologia lumii gentilice, şi autonomia
unităţilor ei componente, care au fost subordonate, prin voinţa Cerului Albastru,
unui singur centru de comandă, incarnat de marele han. Înzestrat cu putere absolută,
el a profitat din plin de aceste unităţi mobile, pe care le putea detaşa după bunul său
plac oriunde era nevoie de ele în multele sale expediţii militare.
Alt avantaj al acestor celule constitutive ale statului a fost dat de capacitatea
lor de a se multiplica, în principiu, la nesfârşit: aproape de tot insensibil la distincţii
etnice şi profund tolerant în materie confesională, prin urmare universal prin
definiţie, imperiul cinghizhanid a incorporat populaţiile străine învinse în acelaşi
sistem zecimal în care fuseseră cuprinşi mongolii şi le-a integrat ipso facto fără
discriminări în mongğol ulus. Prin acest procedeu de tip avalanşă au fost sporite
dimensiunea şi forţa armată a mongolilor la cotele terifiante atestate de numeroase
surse contemporane.
Rolul lui Cinghiz-han în evoluţia societăţii mongole de la clan la imperiu a
fost incontestabil crucial, deoarece, spre deosebire de Napoleon, nu a fost doar „fiul
revoluţiei”, ci şi principalul ei agent. El a avut meritul – afirma Boris Vladimirtsov,
cel mai avizat exeget al regimului social al mongolilor în secolele XII–XIII – de a
discerne cu rară perspicacitate în procesul feudalizării forţele cele mai active reprezentate de antrustioni, nököt, pe care a ştiut să îi folosească optim în interesul său.
CONCLUZII
Drumul de la cortul nomadului la palatul imperial a avut aceleaşi platforme
de plecare, anume zonele defavorizate, care i-a făcut pe locuitorii lor nomazi
deosebit de receptivi la stimuli materiali, şi aceeaşi finalitate: expansiunea şi edificarea
celor două împărăţii.
Dincolo de modalităţile specifice de realizare a fiecărui parcurs în parte, pe
care tocmai le-am înfăţişat schematic mai înainte, esenţa lor a fost identică: instabilitatea politică şi socială caracteristică societăţilor gentilice din Arabia preislamică
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şi din Mongolia precinghizhanidă a fost înlăturată prin marile primeniri sociale şi
politice din secolul al VII-lea, respectiv al XIII-lea, care au conferit locuitorilor
nomazi o nouă identitate, i-au omogenizat social şi i-au integrat astfel în structuri
statale supraordonate entităţilor tribale tradiţionale. Aşa cum conştiinţa de musulman
a transgresat despărţămintele gentilice înguste şi a permis constituirea marii comunităţi
islamice (umma), alcătuită din elemente măcar în principiu egale, solidarizate
tocmai prin credinţa comună în Allah, tot aşa reforma lui Cinghiz-han, decretată la
kurultai-ul din 1206, a consacrat victoria unei noi identităţi, anume cea de membri
ai ulus-ului mongol, şi el de drept divin, cu valenţe imperiale la fel de universale.
Energiile consumate până atunci în înfruntări interne au putut fi în consecinţă
compactate şi canalizate spre exterior, unde s-au soldat cu izbânzi militare epocale.
Analogia acestor fenomene cu cele produse câteva secole mai târziu de Revoluţia
Franceză, care a permis printr-un proces similar de egalizare „ridicarea în masă”
(levée en masse) şi, ca o urmare a ei, marile cuceriri napoleoniene, este izbitoare.
Efectele celor două expansiuni, arabă şi mongolă, pe spaţii atât de largi au
avut, între altele, darul de a crea cadrul adecvat desfăşurării marelui comerţ transcontinental – etape majore pe calea globalizării.
O deosebire categorică desparte însă moştenirea spirituală a lui Cinghiz-han
de cea a Profetului Muhammad: câtă vreme tengrismul marelui han a dispărut fără
urmă, religia propovăduită de Trimisul lui Allah se manifestă şi astăzi cu mare
vigoare, chiar dincolo de Casa Islamului (dār al-islām).
THE ARABS AND THE MONGOLS EXPANDING: A
COMPARISON OF THE PREMISES
Abstract

The route from the nomad’s tent to the imperial palace had the same starting
ground, namely the disadvantaged areas, which made their nomadic inhabitants
particularly receptive to material gains, and the same finality: expansion and the
formation of the two empires.
Beyond the specific means of achieving each course individually, their
essence was identical: the politic and social instability, which was endemic to the
gentile societies of pre-Islamic Arabia and Mongolia before the rule of Genghis
Khan, was removed by the great social and political renewals of the 7th,
respectively the 12th century, which presented the nomadic inhabitants with a new
identity, granted them social homogeneity and integrated them into state structures
which superseded the traditional tribal entities. As the conscience of being Moslem
transgressed the narrow gentile differences and allowed the formation of the great
Islamic community (umma), composed of equal elements, at least in theory, which
were unified precisely by the common faith in Allah, so Genghis Khan’s reform,

16

Virgil Ciocîltan

promulgated at the 1206 kurultai, consecrated the victory of the new identity, that
of members of the Mongol ulus, which was also of divine right and with similar
universal imperial traits.
Thereupon, the energies previously consumed in internal conflicts could be
harnessed and channeled towards the outer world, where they produced epochal
military victories. The analogy between these phenomena and those produced
several centuries later by the French Revolution, which made possible, through a
similar process of equalization, the “mass uprising” (levée en masse) and, as a
consequence, Napoleon’s great conquests, is striking.
The effects of the two expansions on such vast spaces had, amongst others,
the quality of creating the appropriate framework for the development of the great
transcontinental trade – a major step towards globalization.
However, there is a categorical distinction which separates the spiritual
legacy of Genghis Khan from that of the Prophet Muhammad: while the Great
Khan’s Tengrism vanished without a trace, the religion propagated by Allah’s
Messenger manifests itself vigorously until today and reaches even beyond the
House of Islam (dār al-islām).
Keywords: empire; expansion; Mongols; Arabs; Genghis Khan; Prophet
Muhammad

PUTERE ŞI REPREZENTARE
BLĂNURI ŞI DIPLOMAŢIE ÎN VREMEA LUI PETRU RAREŞ∗
LIVIU PILAT**

În iunie 1546, o solie moldovenească revenind de la Moscova, condusă de
boierul Ioan Chiceră1, a fost atacată în Lituania de nişte slujitori ai cnezilor Feodor
şi Dimitri Wisnowiecki. Moldovenii au fost bătuţi şi jefuiţi, unii dintre însoţitorii
lui Chiceră au fost ucişi, iar incidentul a tensionat relaţiile moldo-polone şi aşa
fragile. Drept represalii, voievodul Moldovei a dispus reţinerea solului polon Iacob
Wilanowski şi a cerut restituirea imediată a bunurilor furate2. Într-o scrisoare din
19 iulie 1546, către Sigismund August, regele Poloniei Sigismund I îşi exprima
teama de izbucnirea unui război cu moldovenii şi turcii, pentru care nu era
pregătit3. Prinţul Moldovei era tributar sultanului şi putea solicita ajutorul acestuia,
dar, la rândul ei, Polonia avea o relaţie privilegiată cu Imperiul Otoman, ceea ce
face îngrijorarea regelui mai greu de înţeles. Atacarea şi jefuirea solilor era o faptă
blamată, însă asemenea incidente se întâmplau şi nu reprezentau neapărat un casus
belli. Desigur, relaţiile moldo-polone erau tensionate la momentul incidentului,
însă escaladarea rapidă a conflictului şi îngrijorarea regelui Poloniei se explică şi
prin faptul că solii moldoveni aduceau de la Moscova, printre alte bunuri, peste
1.000 de piei de samur, şube de blană şi doi şoimi4, bunuri de care voievodul
Moldovei şi sultanul erau foarte interesaţi.
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Pentru curtea otomană blănurile erau foarte importante, ea moştenind o lungă
tradiţie a folosirii ceremoniale a blănurilor din surse central asiatice şi din cea
islamică a Orientului Mijlociu. Folosirea herminei şi zibelinei pentru a împodobi
caftanele dăruite de sultan exprima în plan vizual poziţia socială şi importanţa
personajului, blănurile fiind importate la scară mare5. Pentru prinţul Moldovei,
blănurile erau importante pentru ceremonialul curţii lui şi pentru relaţia cu sultanul.
Alături de tributul plătit Porţii, prinţul Moldovei oferea sultanului şi înalţilor
demnitari diverse daruri, care cu timpul se transformă într-o obligaţie protocolară6.
Darurile făcute de voievodul Moldovei sultanului şi demnitarilor otomani au fost
interpretate de istorici în special ca obligaţii financiare secundare faţă de Poartă,
care derivă din statutul de dar al-‛ahd7, însă ele aveau un important rol politic şi
anume acela de a preciza poziţia principelui în raport cu sultanul şi ierarhia otomană.
În acest sens, s-a observat că şoimii dăruiţi sultanului aveau o semnificaţie simbolică,
exprimând atât supunerea faţă de sultan, cât şi prietenia dintre doi monarhi, o
relaţie în care subalternul este tratat ca „fiu” al sultanului8. Importanţa darurilor
oferite sultanului şi demnitarilor otomani poate fi mai bine înţeleasă prin renunţarea
la perspectiva atracţiei exercitate de exotic şi bunurile de lux şi înlocuirea cu ceea
ce unii economişti numesc „bunuri poziţionale”. Ele sunt caracterizate de bunăstare,
prestigiu şi putere, fiind elemente prin intermediul cărora se realizează consumul
de putere9.
Ca bunuri poziţionale, pieile de zibelină exprimă acelaşi lucru ca şoimii şi
definesc poziţia prinţului moldovean faţă de ierarhia politică şi societatea otomană.
Voievodul Moldovei face daruri pe care majoritatea supuşilor sultanului nu le pot
oferi, ceea ce înseamnă recunoaşterea lui ca un principe puternic şi bogat, cu un
statut privilegiat. Deşi sultanul afirmă că Moldova îi aparţine, iar ţara este
considerată parte din „casa Islamului”10, în realitate aici legea islamică nu se aplică,
iar musulmanilor le este interzisă ridicarea de moschei11. Principele beneficiază de
5

Hülya Tezcan, Furs and Skins Owned by the Sultans, în Ottoman Costumes: From Textile to
Identity, ed. Suraiya Faroqhi, Christoph Neumann, Istanbul, 2004, p. 63–79.
6
Mihai Maxim, O istorie a relaţiilor româno-otomane cu documente noi din arhivele turceşti,
vol. I, Brăila, 2012, p. 84–85.
7
Ion Matei, Quelques problèmes concernant le régime de la domination ottomane dans les
Pays Roumains, în „Revue des études sud-est européennes”, X, 1972, 1, p. 74.
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în „Studii şi materiale de istorie medie”, XIV, 1996, p. 16.
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Economics of Power, ed. S. Bowles, M. Franzini, Ugo Pagano, London, New York, 1999, p. 53–67.
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atributele conducerii suverane, însă este vorba de o suveranitate limitată12, deoarece
ea se exercită prin bunăvoinţa sultanului. Din acest motiv, darurile scumpe, a căror
valoare ajunge să o depăşească pe cea a tributului, reprezintă o acţiune politică de
afirmare şi confirmare a suveranităţii. La rândul său, sultanul oferea principelui
moldovean daruri, între care iese în evidenţă cabaniţa, un veşmânt ceremonial cu
blană de zibelină, rezervat doar celor mai înalţi demnitari otomani, precum marele
vizir şi aga ienicerilor13. Importanţa pe care o are blana de zibelină în exprimarea
relaţiei dintre principele moldovean şi sultan este ilustrată de un episod din prima
jumătate a secolului al XVII-lea. Pentru redresarea economică a Moldovei,
principele Vasile Lupu i-a cerut sultanului o amânare a plăţii tributului pentru trei
ani, urmând ca acesta să fie achitat integral într-o singură tranşă. Pe parcursul celor
trei ani, principele nu a purtat haine împodobite cu zibelină, ci doar cu blană de
vulpe. La sfârşitul celor trei ani, principele a trimis sultanului şi unor demnitari
otomani piei de zibelină în semn de mulţumire şi a revenit la vechile habitudini
vestimentare14. Cu alte cuvinte, Vasile Lupu a renunţat temporar la statutul său de
principe bogat şi puternic, pe care l-a recuperat ulterior, fapt exprimat prin plata
tributului şi revenirea la blana de zibelină.
Importul pieilor de zibelină nu era o simplă tranzacţie comercială, limitată la
cumpărarea bunurilor şi transportul la destinaţie. Importate din Rusia încă din Evul
Mediu, blănurile aveau o pondere semnificativă în comerţul Novgorodului, însă
importanţa lor va creşte odată cu ascensiunea Moscovei. Cnezii moscoviţi au
folosit politic această resursă naturală, existând chiar şi o taxă plătită în blănuri de
zibelină15. În secolul al XVI-lea, în special în vremea lui Ivan cel Groaznic şi mai
ales după cucerirea Siberiei, exploatarea acestei resurse economice se intensifică16,
negoţul cu blănuri fiind şi o cale de a câştiga influenţă politică, prin intermediul
„comerţului imperial”. Hermina şi zibelina erau printre acele produse al căror
export era interzis şi care puteau fi scoase din Rusia numai cu acordul ţarului17,
ceea ce implică dublarea acţiunii comerciale de diplomaţie. Iniţiate la sfârşitul
secolului al XV-lea, relaţiile ruso-otomane au avut încă de la început o importantă
dimensiune comercială, vizând comerţul în nordul Mării Negre18. În secolul al
XVI-lea, negustorii achiziţionează în Moscova pentru curtea otomană blănuri scumpe
12
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şi alte obiecte de preţ. Caravanele urmau vechiul drum care lega Caffa de Moscova,
pe cursul Donului şi al Volgăi, însă, către mijlocul secolului, acestea devin o ţintă
pentru cazacii zaporojeni. Din acest motiv, negustorii otomani folosesc un drum
mult mai sigur, cunoscut ca „ruta moldovenească”, ajungând la Moscova prin
Moldova şi teritoriile polono-lituaniene19.
În pofida numelui, pentru moldoveni accesul spre Moscova pe această rută nu
era unul facil şi el depindea foarte mult de evoluţia relaţiilor moldo-polone şi a
celor moscovito-lituaniene. Construite în vremea lui Ştefan cel Mare şi Ivan al III-lea
pe baza identităţii confesionale şi consolidate printr-o alianţă matrimonială, relaţiile
moldo-moscovite au fost îndreptate încă de la început împotriva uniunii polonolituaniene20. Pentru a contracara acţiunile politice şi militare ale adversarilor lor,
regii poloni au interzis, pentru anumite perioade, tranzitarea teritoriului lor de către
solii moldoveni spre Moscova şi de către solii moscoviţi spre Moldova. În replică,
principii moldoveni au reţinut solii poloni către Istanbul şi au condiţionat trecerea
acestora de trecerea solilor moldoveni spre Moscova. De asemenea, pentru a evita
interdicţia, au încercat trimiterea solilor prin teritoriile controlate de tătari sau au
apelat la serviciile unor negustori otomani pentru a le cumpăra blănuri scumpe,
însă şi aceştia erau opriţi atunci când autorităţile polone aveau suspiciuni că ei
lucrează ca agenţi ai principilor moldoveni. Astfel, în 1527 Petru Rareş a cerut
liberă trecere spre Moscova pentru solii săi, cu scopul de a cumpăra blănuri şi alte
daruri, însă cererea i-a fost refuzată. În consecinţă, voievodul a apelat la serviciile
negustorului Andrei Carcandella, un grec aflat în slujba lui Soliman Magnificul,
pentru a-i procura aceste bunuri, însă acestuia i s-a interzis să mai facă negoţ în
Polonia, deoarece lucra şi pentru voievodul Moldovei21. Trebuie menţionat că în
răspunsul regelui din 1528 se precizează faptul că solii moldoveni nu sunt lăsaţi să
treacă spre Moscova, deoarece marele cneaz este duşmanul regelui, iar regele vrea
să îl izoleze pe duşmanul său. Însă regele înţelege nevoia lui Petru Rareş de a
cumpăra blănuri scumpe de zibelină şi hermină pentru relaţia cu sultanul, de aceea
îi îngăduie să le cumpere în Polonia şi Lituania22. De asemenea, regele a permis în
cele din urmă trecerea solilor moldoveni. În 1529, aceştia se aflau la Moscova, ei
fiind amintiţi în negocierile ruso-polone23. În aceste condiţii, Andrei Carcandella a
19
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putut acţiona, într-o primă fază, ca intermediar pentru voievodul Moldovei fără ca
aceasta să reprezinte o ilegalitate. Interdicţia i-a fost impusă în februarie 1532, în
condiţiile conflictului moldo-polon şi ca urmare a încălcării edictului regal privind
comerţul cu Moldova24.
Un document polonez din 1532 a înregistrat darurile trimise de voievodul
Moldovei sultanului, lui Ibrahim Pasha şi Ali Pasha, între care blănurile ocupă o
pondere importantă. Astfel, sultanul şi cei doi înalţi demnitari otomani au primit, în
aprilie şi septembrie, în total, 1.280 de piei de zibelină şi 32 de piei de jder25, însă
exactitatea cifrelor este îndoielnică26. Cel mai probabil, darurile variau ca valoare şi
conţinut, în funcţie de preferinţe şi de contextul politic, or, în această perioadă,
Petru Rareş era interesat de influenţarea deciziei politice la curtea sultanului. După
înfrângerile suferite în Pocuţia, în vara anului 153127, Petru Rareş avea nevoie de
bunăvoinţa sultanului şi a înalţilor dregători otomani, în condiţiile în care Poarta a
condamnat vehement acţiunea militară a voievodului Moldovei împotriva Poloniei28.
Deşi Petru Rareş ceruse acordul sultanului pentru a ataca Polonia29, sultanul l-a
înştiinţat pe regele Poloniei că nu susţine acţiunea lui Petru Rareş, numindu-l pe
acesta din urmă sclavul său, iar Moldova o provincie otomană, la fel ca Bosnia şi
Semedria30. Desigur, chiar dacă reprezintă o simplă pretenţie31 sau o dublă ameninţare32, aceste formule pot fi interpretate ca o desconsiderare profundă a domnului
Moldovei, însă, în acelaşi timp, ele reprezintă o asigurare faţă de o posibilă
campanie de represalii a Poloniei împotriva Moldovei. Este însă evident că situaţia
lui Petru Rareş nu era una uşoară. În acel timp se vorbea de o scrisoare foarte dură
primită de el din partea sultanului şi că Soliman le-ar fi cerut boierilor moldoveni
să îl asasineze şi să trimită capul său la Istanbul33. În aceste condiţii, trimiterea unei
importante cantităţi de blănuri scumpe la Istanbul trebuie interpretată ca o acţiune
diplomatică în cadrul conflictului moldo-polon. În octombrie 1531, marele vizir
Ibrahim i-a scris regelui Poloniei, ca urmare a plângerii trimise de Petru Rareş prin
solii săi. Regele era somat să pună capăt acţiunilor războinice împotriva Moldovei,
24
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deoarece voievodul Petru este sclavul sultanului şi orice acţiune militară împotriva
Moldovei reprezintă o acţiune împotriva puterii imperiale şi un afront adus
sultanului34. Folosirea darurilor diplomatice şi mituirea unor demnitari otomani
erau acţiuni politice utilizate de ambele părţi, de aceea Rareş îi reproşa regelui
Poloniei că îşi pune toată speranţa în Gritti, care, prin intermediul darurilor, ar
putea influenţa voinţa sultanului pentru a numi un alt domn în Moldova. Totodată,
el îl avertiza pe rege că Gritti foloseşte acele daruri pentru propriul scop şi anume
acela de a deveni rege al Ungariei35.
Însă, în economia puterii, strategia darurilor şi mitei are limitele ei, iar în
cazul lui Rareş, acestea s-au văzut în 1538. La începutul lunii iulie, sultanul a
mobilizat oastea la Adrianopol, însă destinaţia expediţiei a fost ţinută secretă până
spre sfârşitul lunii36. Anticipând că Moldova poate fi destinaţia oştii otomane, Petru
Rareş a trimis soli cu daruri pentru a afla care sunt intenţiile sultanului. Martor ocular
la evenimente, Mustafa Gelalzade a notat că voievodul Moldovei nu a ştiut că
oastea otomană se îndreaptă împotriva lui până la momentul sosirii acesteia în
localitatea Sultan Ceairi. Aici, cei doi soli moldoveni s-au prezentat în faţa
sultanului, oferindu-i blănuri de samur şi şoimi. Însă misiunea diplomatică nu a
putut opri înaintarea armatei otomane. Soarta voievodului părea deja decisă aşa că,
în vreme ce unul dintre soli a rămas pentru discuţii privind fidelitatea voievodului,
cel de al doilea a plecat spre Moldova pentru a-i comunica domnului său că oastea
sultanului se îndreaptă în această direcţie. Astfel, Petru Rareş a obţinut doar certitudinea că oastea otomană venea împotriva Moldovei şi posibilitatea de a obţine
iertarea în cazul în care ar fi venit personal să se închine şi să invoce clemenţa
sultanului37, lăsându-i voievodului speranţa că darurile sale au avut efect. Mesajul
sultanului a fost transmis prin Sinan Celebi, un renegat moldovean, care se
bucurase anterior de darea de mână a domnilor moldoveni, negociindu-şi mita38.
Este posibil ca acesta să-l fi avertizat pe domn asupra riscului; cert este că, în
pofida sfatului boierilor săi, Rareş a refuzat să meargă în faţa sultanului, pierzând
tronul şi refugiindu-se în Transilvania.
Revenit pe tron, în 1541, Petru Rareş a căutat să-şi recapete statutul de prinţ
puternic şi bogat, arătând că se bucura de deplina încredere a sultanului. Solii săi în
Polonia transmiteau vestea că sultanul l-a iertat pe voievod şi a decis să îi restituie
teritoriile anexate de otomani în 1538, Rareş urmând doar să plătească 10.000 de
zloţi, cheltuiţi de otomani pentru construirea cetăţii Tighina39. În contextul răscoalei
34
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din Moldova şi al asasinării lui Ştefan Lăcustă, considerat o simplă unealtă a sultanului,
restituirea Tighinei reprezenta pentru Petru Rareş un succes diplomatic important,
confirmat şi de sursele otomane. În scrisoarea către regele Poloniei, sultanul îl
înştiinţa că l-a iertat pe Petru Rareş şi i-a dat Moldova, „precum a fost în timpul
tatălui său şi al bunicului său”40. Însă trecerea de la declaraţii la fapte nu a fost la
fel de spectaculoasă.
În aceste condiţii, Petru Rareş îi solicita regelui Poloniei 10.000 de zloţi, ca
dar ori sub formă de împrumut, şi libera trecere a solilor săi spre Moscova, pentru a
cere ajutorul marelui cneaz41. Ambele solicitări au primit răspuns negativ42, iar în
replică, Petru Rareş l-a oprit în Moldova pe solul polon trimis la Istanbul, motivând
că nici regele nu a permis trecerea solilor săi spre Moscova pentru a cumpăra
blănuri albe de zibelină, destinate sultanului. În cele din urmă, regele a acceptat să
îi lase pe solii moldoveni să treacă spre Moscova43. Avem, aşadar, o confirmare
directă a faptului că Rareş intenţiona să cumpere de la Moscova blănuri şi alte
daruri pentru curtea otomană, având ca obiectiv răscumpărarea Tighinei. Contextul
era favorabil domnului moldovean, după expediţia din Ardeal şi arestarea lui Ştefan
Mailat, căruia Rareş îi adresase cuvintele: „Câine, eşti robul împăratului turcesc!”44
Domnul Moldovei avea motive să spere că fidelitatea faţă de sultan îi va fi răsplătită,
însă negocierile privind delimitarea hotarului între Polonia şi Imperiul Otoman îi
prilejuiau nelinişte.
În aprilie 1542, sultanul afirma că păşunile de peste Nistru nu aparţin
Poloniei şi îl însărcina pe sangeacul de Silistra să stabilească hotarul împreună cu
trimişii regelui45. În noiembrie 1542, regele Sigismund îi scria sultanului despre
eşecul demersului, deoarece sangeacul de Silistra nu fusese prezent la data stabilită.
Potrivit scrisorii, absenţa acestuia fusese provocată de intrigile lui Petru Rareş, care
îl informase pe Osman paşa că polonezii intenţionează, de fapt, să îl captureze46.
Ulterior, sultanul a respins acuzaţiile la adresa voievodului Moldovei, arătând că
adevăratul motiv al absenţei sangeacului a fost numărul mare de ostaşi poloni47.
Petru Rareş era implicat în aceste tratative, transmiţând informaţii ambelor părţi,
după cum reiese din scrisoarea prin care regele polon îi mulţumeşte pentru ştirile şi
sfaturile în problema negocierii graniţei cu turcii, asigurându-l de deplină confidenţialitate48. Interesul lui Petru Rareş era de a sabota delimitarea frontierei polonootomane înainte de a-i fi restituită Tighina, deoarece pacificarea acestei zone îi
reducea şansele de a recupera Benderul.
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În perioada următoare, Petru Rareş şi-a intensificat eforturile pentru procurarea
darurilor cu care să răscumpere Tighina. La 8 noiembrie 1542, solii moldoveni erau
primiţi la Moscova de Ivan cel Groaznic. În numele domnului lor, ei au solicitat
sprijinul marelui cneaz pentru a se răscumpăra de la împăratul turcesc, deoarece
sultanul a restituit lui Petru Rareş doar două părţi din ţară, iar a treia o ţine pentru
sine49. Marele cneaz a reacţionat la cererea voievodului, solicitând libera trecere a
solilor săi şi, la 11 februarie 1543, Semen Danilov pleca spre Moldova50. Schimbul
de solii a continuat şi următoarea misiune a fost cea condusă de Ioan Chiceră. La
15 august 1545, a fost emis documentul care garanta libera trecere a solilor
moldoveni prin teritoriile polono-lituaniene şi itinerarul pe care trebuiau să îl
urmeze. Regele a acceptat trecerea solilor moldoveni spre Moscova, deoarece Petru
Rareş a dat asigurări că solii nu merg acolo cu scopuri duşmănoase faţă de Polonia,
iar singura lor misiune este de a cumpăra blănuri scumpe, colţi de morsă şi alte
obiecte, pentru a-l îmblânzi prin daruri pe sultan51.
Întâmplările ulterioare le aflăm din scrisoarea lui Petru Rareş către regele
Poloniei, prin care îl înştiinţa de reţinerea lui Wilanowski şi a negustorilor poloni
care se întorceau din Imperiul Otoman52. Solii moldoveni au fost bine primiţi de
Ivan cel Groaznic, care s-a oferit să îl ajute pe prinţul moldovean, trimiţându-i
bunurile de care avea nevoie pentru răscumpărarea Tighinei. Acestea îi erau trimise
prin solii marelui cneaz, care îi însoţeau pe moldoveni. Însă solilor moscoviţi nu li
s-a permis intrarea în Lituania, aşa că aceştia s-au întors la Moscova, lăsând doar o
mică parte din lucrurile pe care le duceau voievodului Moldovei, la care se adăugau
cele cumpărate de soli din banii voievodului. Oprindu-se la Vilna conform salvconductului, solii moldoveni au fost reţinuţi pentru două săptămâni şi acuzaţi de nobilii
lituanieni că au mers la Moscova pentru a-l convinge pe marele cneaz să lupte
împotriva Poloniei. Principele moldovean acuza faptul că solii săi au fost nevoiţi să
suporte costurile găzduirii pentru cele două săptămâni petrecute la Vilna şi nu li s-a
dat o călăuză, fapt care a favorizat atacarea lor de slujitorii cnezilor Feodor şi Dimitri
Wisnowiecki în apropiere de Klodno. Petru Rareş vorbeşte despre misiunea solilor
săi la Moscova ca fiind una foarte importantă şi folositoare întregii Creştinătăţi, de
aceea el cerea restituirea imediată a bunurilor furate şi pedepsirea vinovaţilor.
Confruntat cu acuzaţiile voievodului şi bănuind că acesta are sprijinul
sultanului Soliman, regele Sigismund a cerut fiului său o relatare detaliată asupra
incidentului şi, îngrijorat de evoluţia situaţiei, în vara anului 1546 a interzis recrutarea
de mercenari pentru Habsburgi în Polonia, anticipând o acţiune militară a prinţului
moldovean53. De asemenea, în mesajul trimis lui Petru Rareş, regele îl asigura că îi
vor fi restituite bunurile furate, iar vinovaţii vor fi pedepsiţi, în schimb, cerea
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eliberarea solului polon reţinut la Suceava54. În final, conflictul s-a aplanat ca urmare
a morţii lui Petru Rareş, noul principe al Moldovei fiind interesat de stabilirea unor
relaţii bune cu Polonia. Odată cu Petru Rareş a murit şi planul răscumpărării
Tighinei, aceasta şi din cauza schimbării contextului politic. Chestiunea delimitării
frontierei polono-otomane arată că sultanul nu mai era atât de interesat de problemele
din nord-vestul Mării Negre. Atunci când regele Poloniei şi-a trimis solul la Istanbul
pentru discuţii în problema frontierei polono-otomane, Soliman a cerut amânarea
tratativelor, deoarece era foarte ocupat cu o vânătoare în apropiere de Bursa55. În
aceste condiţii, recuperarea Benderului devenea extrem de dificilă chiar şi pentru
un politician abil, ceea ce nu era cazul lui Iliaş Rareş. Totuşi, ironia sorţii a făcut ca
Iliaş să devină stăpân al Tighinei, însă nu ca domn al Moldovei, aşa cum îşi dorea
tatăl său, ci ca paşă de Silistra.
FUR AND DIPLOMACY DURING THE REIGN OF PETER RAREŞ
Abstract

The study’s starting point is an incident that took place in 1546, when a
Moldavian mission returning from Moscow was attacked and robbed in Lithuania
by servants of princes Feodor and Dymitr Wisnowiecki. The Moldavian envoys
brought from Moscow an important quantity of sable pelts, in which the Moldavian
voivode and the sultan were highly interested. Along with the tribute paid to the
Porte, the Moldavian prince also gifted the sultan and the high Ottoman dignitaries
with various things, which in time became a protocol obligation. The gifts offered
by the Moldavian voivode to the sultan and to the high dignitaries were interpreted
by historians especially as financial obligations, but they also had an important
political role, namely of stating the prince’s position in relation with the sultan and
with the Ottoman hierarchy. The importance of the gifts offered to the sultan and to
the Ottoman dignitaries can be better understood by setting aside the perspective of
the attraction exercised by the exotic and luxury goods and by replacing it with
what some economists call positional goods. These are characterized by welfare,
prestige, and power, namely the elements through which power consumption is
achieved. During his second reign, Peter Rareş was far more prudent and he sought
to regain the prestige and territory annexed by the Ottomans. Following the 1538
campaign, the south-eastern region of Moldavia named Tighina was incorporated
in the sanjak of Silistra. Once he was restored on the throne, Peter’s purpose was to
regain his prestige of rich and powerful prince and to recover Tighina using diplomatic
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gifts for the sultan and the high Ottoman dignitaries. That explains his need for
Russian furs and the diplomatic efforts made to buy them. As we can see, the
import of sable fur was not a simple commercial transaction, limited to purchasing
the goods and transporting them to the destination, but had a very important
political dimension.
Keywords: trade; furs; Peter Rareş; Moldavia; Poland; Ottoman Empire

REGIM PARLAMENTAR ŞI AUTORITARISM DOMNESC ÎN
EPOCA LUI AL. I. CUZA (1859–1866). O PERSPECTIVĂ
COMPARATIV-JURIDICĂ*
MANUEL GUŢAN**

1. REGIMUL PARLAMENTAR ÎNTRE ANALIZĂ ŞI
REDUNDANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ
Cu siguranţă, o analiză suplimentară a cadrului instituţional-juridic şi a raporturilor de putere din timpul domniei lui Al. I. Cuza, chiar făcută dintr-o perspectivă
juridică, pare superfluă în condiţiile în care există o literatură istorică şi istoricojuridică impresionantă, care a abordat şi disecat această problematică din diverse
unghiuri metodologice. Ca urmare, s-au conturat concluzii care au devenit locuri
relativ comune în corpul de informaţie ştiinţifică dedicat acelei epoci: în perioada
de început a domniei lui Cuza, situată între 1859 şi 1864, a funcţionat, cu sincope,
un regim parlamentar ale cărui rădăcini instituţionale şi principiale s-ar găsi în
textul Convenţiei de la Paris din 1858, iar în perioada mai 1864 – februarie 1866,
ca urmare a loviturii de stat, s-a manifestat un autoritarism domnesc fondat pe
prevederile Statutului dezvoltător al Convenţiei de la Paris (1864).
Ideea consacrării unui regim parlamentar de către Convenţia de la Paris a
devenit, de-a lungul timpului, canonică atât printre specialiştii istoriei constituţionale
româneşti, cât şi printre istoricii dedicaţi domniei lui Al. I. Cuza. În ciuda faptului
că după 1990, mai ales, au apărut abordări ştiinţifice critice care au susţinut contrariul1
sau au combătut convingător această idee2, ea continuă să stea la baza evaluării
*
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**
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Facultatea de Drept; manuel.gutan@ulbsibiu.ro.
1

Paul E. Michelson constată atribuţiile importante dobândite de domn, care îl transformă în
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vieţii constituţional-politice din anii 1859–1864. Dacă ar fi să-i căutăm rădăcinile,
ar trebui să ne îndreptăm, cel mai probabil, spre bine-cunoscuta analiză făcută, la
1858, de Vasile Boerescu textului convenţional3. Scriind, aşa cum vom arăta mai
jos, într-un climat politic românesc dominat de necesitatea de a contrabalansa autoritarismul domnesc regulamentar prin intermediul pârghiilor parlamentarismului,
Boerescu conferea textului confuz al Convenţiei o logică proprie, care stabilea un
orizont de aşteptare specific constituţionalismului liberal. Regimul parlamentar
dualist era rafinat din prevederile noului act constituţional, deşi acesta din urmă
îndreptăţea prea puţin un asemenea demers.
Ulterior, concluzia lui Boerescu a fost preluată, mai mult sau mai puţin critic,
de către istoricii dreptului constituţional românesc. Printre primii care au adoptat-o
şi au redat-o analitic s-a numărat unul dintre pionierii doctrinei româneşti de drept
constituţional, C-tin G. Dissescu. Încă de la prima ediţie a Cursului de drept public
român (1890–1892), acesta explică, fără a nominaliza totuşi regimul parlamentar, că
domnul convenţional „era legalmente iresponsabil, miniştrii răspunzând singuri de
violarea legilor”, cu toate că în textul Convenţiei nu găsim aceste principii. Judecata de valoare este reluată în ediţia a II-a (1905) şi a III-a (1915)4. Principiul
iresponsabilităţii domnului a devenit, în opinia doctrinei româneşti interbelice5, un
element esenţial al regimului parlamentar, capabil, în consonanţă cu responsabilitatea miniştrilor, să dea contur naturii juridice a regimului politic. În Tratatul de
drept public scris alături de G. Alexianu, cunoscutul doctrinar interbelic P. Negulescu
relua tema iresponsabilităţii domnului convenţional, aşezând separaţia puterilor în
stat în coordonatele principiale ale regimului parlamentar6. O importantă influenţă
în acest sens a avut-o şi literatura juridică interbelică ce încerca să detecteze sursele
de inspiraţie ale diverselor acte constituţionale aplicate românilor în secolul al XIX-lea.
Într-un important studiu privind Influenţa belgiană asupra dreptului român7, reputatul
jurist A. Rădulescu stabilea o influenţă semnificativă a Constituţiei belgiene de la
1831 asupra Convenţiei de la Paris. Fără a nominaliza expres regimul parlamentar,
urm. Profesorul clujean Dumitru V. Firoiu atrage, la rândul său, atenţia asupra inexistenţei, în textul
Convenţiei de la Paris, a unui regim parlamentar. Lipsa consacrării inviolabilităţii şi iresponsabilităţii
domnului i se pare autorului relevantă în acest sens. A se vedea Istoria statului şi dreptului românesc,
vol. II, Cluj-Napoca, 1998, p. 23. La rândul nostru, reluând analiza textului convenţional dintr-un
unghi metodologic diferit, am arătat măsura în care transplantul constituţional şi-a pus amprenta
asupra consacrării unui regim autoritar în Convenţia de la Paris. A se vedea Manuel Guţan, Transplant
constituţional şi constituţionalism în România modernă 1802–1866, Bucureşti, 2013, p. 291 şi urm.
3
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renascerei României, vol. VII, Bucureşti, 1892, p. 408 şi urm.; Vasile Boerescu, Explicarea
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Rădulescu făcea referire la influenţa asupra separaţiei puterilor în stat, ceea ce
implica, teoretic, şi problema naturii regimului politic. În aceeaşi perioadă, Rădulescu
clarifica lucrurile, apreciind prerogativele domnului convenţional ca fiind „similare
cu ale oricărui monarh constituţional”8. Această paternitate a Constituţiei belgiene
a fost preluată cu entuziasm de către A. Tilman-Timon, care, nici mai mult nici mai
puţin, a ajuns la concluzia că art. 15 din Convenţie, care stabilea obligativitatea
contrasemnării actelor domnului de către miniştrii competenţi şi răspunderea
penală a miniştrilor, fusese preluat din art. 63–64 ale Constituţiei belgiene9, fără a
constata că art. 63 al acesteia din urmă prevedea inviolabilitatea persoanei regelui.
Literatura istorico-juridică din perioada comunismului nu a făcut altceva
decât să preia perspectiva antebelică şi interbelică asupra atribuţiilor domnului
convenţional, inviolabilitatea acestuia nefiind dedusă printr-un raţionament logic
(ceea ce ar fi fost normal, având în vedere că nu era prevăzută expres de textul
Convenţiei), ci asumată ca un element cert, expres prevăzut, al regimului parlamentar
convenţional10. Alteori, juriştii s-au mulţumit să constate existenţa unui regim
parlamentar în Convenţia de la Paris fără a aduce argumente în acest sens11. După
1990, o bună parte a monografiilor dedicate istoriei constituţionale româneşti12 şi,
în special, unele manuale de istoria statului şi dreptului românesc13 au preluat
aceleaşi idei.
Având în vedere acest parcurs al problemei regimului parlamentar convenţional
în doctrina juridică, nu este de mirare faptul că istoriografia românească ante şi
post-decembristă, mai puţin interesată de analize politico-juridice tehnice, a preluat,
în bună măsură, ideea conform căreia Convenţia de la Paris a consacrat instituţiile
şi mecanismele regimului parlamentar. În perioada antebelică s-a afirmat existenţa
implicită a unui regim parlamentar, bazată pe obligaţia domnului de a alege
miniştrii din majoritatea parlamentară14. În perioada comunistă se remarcă, în mod
8
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Focşeneanu, Istoria constituţională a României 1859–1991, Bucureşti, 1992, p. 19–20; Mihai T.
Oroveanu, Istoria dreptului românesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale, Bucureşti, 1995, p. 230
şi urm.; Angela Banciu, Istoria vieţii constituţionale în România (1866–1991), Bucureşti, 1996, p. 30.
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deosebit, lucrarea dedicată istoriei parlamentului în România, aparţinând unui
colectiv de istorici. Fără a se face o analiză a prevederilor textului convenţional, se
afirmă prezenţa unui regim parlamentar, aducându-se ca argumente opiniile lui
M. Kogălniceanu şi existenţa unor uzuri parlamentare moderne în ceea ce priveşte
dezbaterile proiectelor de lege15. Analize istorice mai recente se întemeiază chiar
pe textul Convenţiei. Conform unui reputat autor, Cuza şi-ar fi păstrat miniştrii în
urma unui vot de blam al Adunării, „neţinând seama – potrivit prevederilor
Convenţiei – de votul de blam, şi şi-a reafirmat intenţiile autoritare (…)”16. Or,
Convenţia de la Paris nu reglementează votul de blam nici explicit, nici implicit.
Alteori, regimul parlamentar a fost considerat regimul constituţional impus de
Convenţia de la Paris, fără a se aduce niciun fel de argument în acest sens17.
Evidenţiind toate aceste aspecte nu dorim să ajungem la concluzia că toate
analizele amintite sunt false în premisele lor şi că, prin urmare, toate rezultatele
ştiinţifice obţinute sunt viciate. A pleca de la premisa că textul Convenţiei de la
Paris a consacrat cel puţin o parte a instituţiilor şi pârghiilor regimului parlamentar,
lăsând culturii constituţional-politice şi praxisului constituţional sarcina de a umple
golurile prin intermediul cutumelor, reprezintă o cheie de lectură legitimată de
înseşi ideile şi principiile doctrinare ale elitei româneşti din epocă. Totuşi, ea nu
reprezintă singura cheie de lectură a textului convenţional şi a vieţii constituţionale
din perioada domniei lui Cuza. Aşa cum vom încerca să demonstrăm, interpretarea
vieţii constituţional-politice sub domnia lui Cuza în cheia autoritarismului domnesc
are o legitimitate tot atât de mare. Pentru a înţelege cu claritate balansul dintre
parlamentarism şi autoritarism, vom pleca de la a scoate în evidenţă conexiunile
ideologice ale regimului parlamentar cu valorile şi principiile constituţionalismului
liberal şi vom creiona criteriile juridice şi expresia instituţională ale acestui regim
politic la mijlocul secolului al XIX-lea (2). În secţiunea a treia vom arăta faptul că
elita politică românească era interesată la mijlocul secolului respectiv de două
idealuri: pe de o parte, de crearea statului naţional unitar român şi, pe de altă parte,
de limitarea arbitrarului domnesc prin intermediul unui regim parlamentar monist.
Domnia lui Cuza Vodă, vol. I, Bucureşti, 2010, p. 103–104. Alexandru Lăpădatu, Viaţa politică
internă, în Alexandru Ioan Cuza 1859–1866, Conferinţe ţinute la Fundaţia Carol I, Bucureşti, 1930,
p. 8.
15
Valeriu Stan, Regimul parlamentar în anii 1859–1864, în Istoria parlamentului şi a vieţii
parlamentare din România, Bucureşti, 1983, p. 103–105. Acelaşi autor reia ideea existenţei regimului
parlamentar în Convenţia de la Paris şi după 1989, fără a aduce niciun argument în acest sens. A se
vedea idem, Câteva consideraţii în legătură cu „monstruoasa coaliţie” şi durata existenţei ei, în
„Revista istorică”, 2, 1991, nr. 7–8, p. 385.
16
Dan Berindei, Constituirea României, Alexandru Ioan Cuza, domnul Unirii şi al reformelor,
în Istoria românilor, vol. VII, t. I, Bucureşti, 2003, p. 513. Este adevărat, pe de altă parte, că acelaşi
autor, într-o lucrare ulterioară, abordează cu mult mai multă prudenţă problematica regimului politic
convenţional. A se vedea idem, Constituirea României moderne, Bucureşti, 2009, p. 261 şi urm.
Pentru existenţa unui „consiliu de miniştri răspunzător în faţa Adunării” se pronunţă şi Keith
Hitchins, în Românii. 1774–1866, Bucureşti, 1996, p. 358.
17
Constantin G. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, Bucureşti, 2000, p. 113, 147.
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Cele două idealuri aveau aceeaşi valoare şi erau interconectate. Într-o secţiune
următoare (4), vom arăta că prevederile Convenţiei de la Paris au fost rezultatul
unui transplant constituţional impus de marile puteri europene, care a constat în
două aspecte: pe de o parte, acestea au fost preocupate să creeze o arhitectură
instituţională care să asigure unitatea constituţională a celor două Principate şi să
favorizeze unificarea lor legislativă, iar, pe de altă parte, au fost prea puţin
interesate să dea un contur clar regimului politic convenţional. În aceste condiţii,
s-a pus accent pe rolul şi atribuţiile legislative ale organului comun al Principatelor –
Comisia Centrală de la Focşani – şi, în acelaşi timp, s-au oferit domnilor atribuţii
exorbitante, în defavoarea Adunării Elective. În concluzie, am scos în evidenţă,
printre altele, faptul că textul convenţional nu a consacrat un regim parlamentar, ci
un regim politic apropiat cezarismului democratic al celui de-al Doilea Imperiu
Francez; faptul că viaţa constituţional-politică sub domnia lui Cuza ar trebui analizată
în lumina celor două perspective ideologice concurente: cea a autoritarismului
domnesc şi a parlamentarismului; şi faptul că, sub aspect instituţional, regimul
consacrat de Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris a manifestat o diferenţă
de grad şi nu una de natură faţă de regimul politic reglementat de aceasta din urmă.
Nu în cele din urmă, urmărim să atragem atenţia asupra necesităţii de a evalua corelat
idealul împlinit al făuririi statului modern român unitar şi eşecul limitării puterii
domneşti prin intermediul unui regim parlamentar funcţional.
2. CONSTITUŢIONALISM LIBERAL ŞI REGIM PARLAMENTAR
ÎN EUROPA MIJLOCULUI DE SECOL XIX
Primul lucru pe care ar trebui să îl avem în vedere atunci când discutăm
despre regimul parlamentar în secolul al XIX-lea european este faptul că ne aflăm
în prezenţa unei construcţii ideatice aparte şi că, în cele din urmă, orice preferinţă
pentru acest regim politic în acea perioadă însemna a face o opţiune ideologică.
Regimul parlamentar reprezenta pentru elita politică şi juridică a acelui secol un
mod specific de organizare şi exercitare a puterii politice statale, care avea în spate
principiile, valorile, instituţiile şi mecanismele constituţionale aparţinând constituţionalismului modern liberal. Chiar dacă lucrurile sunt relativ cunoscute, o scurtă
recapitulare a coordonatelor ideologice şi instituţionale ale acestuia ar fi benefică
pentru claritatea analizei.
Avându-şi rădăcinile ideologice în Iluminism, contractualism şi liberalism,
constituţionalismul liberal s-a coagulat principial, conceptual şi instituţional în
secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, pe măsură ce lupta aridă de idei din scrierile
filosofilor şi politicienilor s-a reflectat în lupta social-politică şi constituţională din
America de Nord şi Europa18. La baza întregii arhitecturi ideatice şi instituţionale a
stat schimbarea esenţială în abordarea a ceea ce constituţionaliştii francezi au numit
18

Pentru detalii privind originile ideologice şi elementele constitutive ale constituţionalismului
liberal, a se vedea Manuel Guţan, Transplant constituţional, p. 87 şi urm.
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„suveranitate de origine”: sursa puterii politice statale nu a mai fost divinitatea, aşa
cum se acredita în cadrul monarhiei absolute, ci poporul sau naţiunea. Suveranitatea
poporului şi suveranitatea naţiunii au devenit ingredientele ideologice elementare
ale unei construcţii ideologice anti-absolutiste. Având în vedere individualismul şi
egalitarismul care îi erau ideologic inerente, constituţionalismul liberal a vizat două
finalităţi clare: pe de o parte, recunoaşterea şi garantarea egală a unor drepturi şi
libertăţi indivizilor umani, atât cât era posibil ca acest lucru să se realizeze în
condiţiile convieţuirii în cadrul unei societăţi civile, pe de altă parte, limitarea
puterii politice statale astfel încât aceste drepturi şi libertăţi să nu fie puse în
pericol. În acest moment, a intrat în scenă dreptul: ambele finalităţi puteau fi atinse
doar prin intermediul reglementării juridice. Parte a culturii juridice europene/occidentale încă din Antichitate, ideea supremaţiei dreptului sau a statului de drept a
devenit co-substanţială constituţionalismului şi i-a permis să dea naştere unei noi
ordini socio-politice prin intermediul unei noi ordini juridice. În aceste condiţii,
constituţia, ca act juridic fundamental, edictat de reprezentanţii naţiunii (vezi teoria
puterii constituante), revizuit după proceduri speciale şi dotat cu supremaţie, a
devenit instrumentul juridic care a dat naştere (constituţia-origine), a ordonat
(constituţia-ordine) şi a limitat (constituţia-limită) puterea politică statală astfel
încât societatea civilă să poată fi guvernată, iar membrii acesteia, deveniţi cetăţeni,
să se poată bucura de drepturi şi libertăţi egale. Pentru ca această nouă ordine
politică să devină funcţională, trebuia clarificată problema modului de a guverna.
Din dezbaterea intensă dintre susţinătorii guvernământului direct (Jean Jacques
Rousseau) şi ai guvernământului reprezentativ (Emmanuel Joseph Sieyès) a ieşit
învingătoare cea din urmă tabără. Din considerente prioritar pragmatice, s-a socotit
că este mai util ca naţiunea, o entitate abstractă formată din cetăţeni la fel de
abstracţi, să îşi exercite puterea politică (suveranitatea) prin reprezentanţi. Teoria
suveranităţii-exerciţiu a produs, prin urmare, ideea de a lăsa naţiunea titulară a
suveranităţii, dar de a încredinţa exercitarea acesteia din urmă unor reprezentanţi
aleşi de către cetăţeni. Ca urmare a îmbinării teoretice şi practice a principiului
liberal şi a principiului democratic, s-a ajuns la concluzia că guvernământul reprezentativ
trebuia să aibă la bază procesul de a încredinţa, prin votul unic al cetăţenilor demni,
activi, puterea politică unor organe ale statului, prevăzute de constituţie, care să
exercite puterea în forma şi limitele reglementate de aceasta. În aceste condiţii
parlamentul devenea, în virtutea principiului guvernământului reprezentativ, organul
reprezentativ suprem al naţiunii.
Istoria arătase, din păcate, că „orice om care deţine puterea va abuza de ea”
(Montesquieu) şi că „puterea tinde să corupă, iar puterea absolută corupe absolut”
(baron John E.E.D. Acton). Răspunsul constituţionalismului liberal a constat în
asumarea a ceea ce s-a numit separaţia puterilor în stat. După o îndelungată rafinare
teoretică, s-a ajuns la ideea de a nu lăsa niciuna dintre cele trei puteri ale statului,
legislativă, executivă şi judecătorească, să preia controlul asupra celorlalte. Ideea
separaţiei puterilor în stat, aşa cum a înţeles-o Montesquieu, nu a avut un sens
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pozitiv (acela de a separa strict puterile/funcţiile statului între organe distincte), ci
unul negativ (puterea politică nu trebuia să ajungă în mâinile aceleiaşi persoane).
Prin urmare, puterile/funcţiile în stat nu trebuiau atât separate, cât divizate între
organe distincte19. Provocarea cea mai mare a fost evitarea pericolului ca parlamentul,
organul reprezentativ suprem, deţinător prin definiţie al puterii legislative şi supraordonat funcţional puterii executive (cine execută este în mod automat subordonat
celui care decide) să asume o putere excesivă în stat. Soluţia iniţială a rezidat în
divizarea puterii legislative între organe aparţinând atât legislativului (parlamentul),
cât şi executivului (monarhul). Plecând de la această soluţie s-a dezvoltat, treptat,
pe continentul european, regimul parlamentar, ca specie a guvernământului reprezentativ bazată pe o amenajare constituţională specifică a atribuţiilor şi raporturilor
dintre legislativ şi executiv. Această arhitectură constituţională a ajuns, în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, să ia treptat forma teoretică complexă a colaborării
şi echilibrului dintre puteri egale din punct de vedere constituţional prin intermediul
unor mecanisme de control reciproc20. Acestui balans i s-a adăugat, oarecum
marginal în secolul al XIX-lea, ce-a de-a treia putere, cea judecătorească, definită
prin independenţă funcţională şi inamovibilitatea judecătorilor.
În urma acestei expuneri, trebuie să reţinem două aspecte foarte importante.
Pe de o parte, nu putem concepe existenţa unui regim parlamentar în afara
resorturilor ideologice ale constituţionalismului liberal, iar pentru a putea fi în
prezenţa constituţionalismului liberal trebuiau cumulate toate elementele prezentate
mai sus21. Fără acestea, nu se putea vorbi în secolul al XIX-lea despre constituţie
scrisă22. În acelaşi sens, nu putem vorbi despre „regim constituţional”. Luate separat,
elementele respective nu asigurau defel existenţa constituţionalismului liberal şi,
implicit, a regimului parlamentar. De exemplu, în lipsa principiului suveranităţii
naţionale, orice separaţie a puterilor în stat şi chiar prezenţa unui pachet generos de
drepturi şi libertăţi cetăţeneşti într-un text constituţional nu ne îndreptăţesc să
vorbim despre constituţionalism liberal. Venind în întâmpinarea unei idei eronate,
împărtăşită pe scară largă, insistăm în a spune că orice separaţie a puterilor în stat
realizată într-un text constituţional, mai mult sau mai puţin clar, nu este un semn de
modernizare a guvernării în sensul constituţionalismului liberal dacă nu este
însoţită de celelalte principii şi instituţii ale acestuia. Aceeaşi concluzie se aplică şi
prezenţei principiului suveranităţii naţionale în lipsa unei divizări echilibrate a
puterilor în stat. Mai presus de toate, nu putem vorbi despre constituţionalism
19
Michel Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, Paris,
1980, p. 114 şi urm.
20
A. Saint-Girons, Manuel de droit constitutionnel, Paris, 1884, p. 390 şi urm.
21
Ignorarea acestui aspect poate conduce la concluzii eronate cu privire la natura regimului politic
reglementat de o anumită constituţie. Într-o asemenea eroare se află, de exemplu, E. Focşeneanu
atunci când califică textul Convenţiei de la Paris ca fiind „o adevărată constituţie” deoarece organiza
puterile în stat (cu referire, probabil, la separaţia acestora) şi asigura drepturile cetăţenilor. A se vedea
op. cit., p. 19.
22
Giovanni Sartori, Constitutionalism: A Preliminary Discussion, în „The American Political
Science Review”, 1962, nr. 4, p. 860.
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liberal şi, implicit, despre regim parlamentar acolo unde o constituţie nu urmăreşte
să limiteze puterea politică statală în scopul protejării drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti, cu instrumentele constituţionale şi în limitele specifice secolului respectiv,
i.e. prin compromisul între suveranitatea naţională şi cea monarhică, pe de o parte,
şi prin compromisul între principiul liberal şi cel democratic, pe de altă parte.
A urmări toate aceste aspecte în textele constituţionale europene ale primei
jumătăţi a secolului al XIX-lea este o adevărată provocare, iar riscurile de a trage
concluzii eronate sunt foarte mari. Deşi au fost produse de filosofia constituţionalpolitică într-o corelaţie logică intimă, toate aceste principii au dobândit expresie
instituţională treptat, adeseori parţial, pe măsură ce ideile liberale au câştigat teren,
iar monarhii au acceptat sau au fost forţaţi să-şi reconfigureze rolul în stat. Într-un
spaţiu politic dominat de secole de monarhia de drept divin, limitarea puterii
monarhului s-a realizat cu dificultate; într-o societate dominată de liberalismul
burghez, principiul democratic s-a impus cu timiditate, iar drepturile şi libertăţile
cetăţeanului au rămas, nu de puţine ori, doar simple prevederi constituţionale.
Echivalenţa dintre principiile, instituţiile şi practicile constituţionale nu a existat
întotdeauna şi, cel mai adesea, carenţele instituţionale ale constituţiilor au trebuit
suplinite şi completate de cultura constituţională. Derapajele politice şi instituţionale
de la principiile constituţionalismului englez şi de la idealurile Revoluţiei franceze
de la 1789 s-au făcut, foarte adesea, utilizând principiile şi instituţiile constituţionalismului liberal, ceea ce creşte riscul de insucces al oricărei analize neavizate.
Pe de altă parte, trebuie reţinut faptul că regimul parlamentar s-a dezvoltat
teoretic, principial şi instituţional foarte lent, cu particularităţi dependente de
cultura constituţională şi politică a diverselor societăţi care au încercat să îl practice
şi, mai presus de toate, de-a lungul unei perioade îndelungate de timp. Cu excepţia
Angliei, unde regimul parlamentar s-a născut în mod organic, pentru toate naţiunile
de pe continentul european regimul parlamentar a fost o problemă de adaptare a
unui transplant constituţional la circumstanţe politice, geopolitice, sociale, economice,
culturale şi istorice diferite. De aici provin numeroasele suişuri şi coborâşuri, numeroasele dispute de ordin teoretic, numeroasele derapaje mai mult sau mai puţin
autocratice. Nu întâmplător, se poate spune că, cel puţin în statele din vestul Europei
(cu excepţia Angliei), regimul parlamentar a devenit pe deplin funcţional doar spre
sfârşitul secolului al XIX-lea.
Cea mai mare provocare a evoluţiei regimului parlamentar, atât în Anglia, cât
şi în procesul de adaptare în statele importatoare, a fost cuplarea principiului liberal
şi a celui democratic, pe care acesta le încorpora, cu principiul suveranităţii monarhice.
Faptul că parlamentul devenise, în teoria constituţionalismului liberal, expresia
supremă a voinţei naţiunii, nu a însemnat, practic vorbind, că monarhii au fost
brusc şi complet înlăturaţi din ecuaţia puterii politice. Regimul parlamentar a fost
cel mai bun răspuns principial şi instituţional al constituţionalismului liberal la
adresa absolutismului şi autoritarismului monarhic, dar înlocuirea teoretică a suveranităţii monarhice de drept divin cu suveranitatea naţiunii nu a însemnat transformarea
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peste noapte a monarhului într-un funcţionar dotat cu atribuţii formale şi simbolice.
Până a se ajunge la o clară expresie constituţională a principiului suveranităţii
naţionale, a principiilor şi instituţiilor conexe, specifice constituţionalismului liberal,
până s-a putut vorbi definitiv despre o pondere fără drept de apel a suveranităţii
naţionale, aceasta din urmă şi suveranitatea monarhică au trebuit reconciliate, mult
timp de pe poziţii relativ egale, în diversele constituţii ale secolului al XIX-lea23.
Această evoluţie s-a făcut pe fondul apariţiei lente a instituţiilor, pârghiilor şi
mecanismelor instituţionale specifice regimului parlamentar. Într-o primă fază s-a
pus problema apariţiei guvernului/cabinetului ca instituţie autonomă faţă de monarh,
capabilă să preia din mâinile acestuia guvernarea şi administrarea statului (bicefalia
executivului)24. Concomitent, a apărut principiul inviolabilităţii (implicit al iresponsabilităţii) monarhului, care, spre deosebire de protecţia acordată persoanei sacre a
monarhului absolut, îl împiedica pe monarh să greşească nelăsându-l, în principiu,
să îşi asume guvernarea şi asigura, în acelaşi timp, independenţa puterii executive
faţă de cea legislativă25. Doar în acest context şi cu acest scop, contrasemnarea
actelor monarhului de către miniştri s-a alăturat trăsăturilor regimului parlamentar.
Pentru a reliefa cu claritate strânsa legătură dintre cele două instituţii, în mai toate
constituţiile liberale ale secolului al XIX-lea cerinţa contrasemnării actelor monarhului
a fost stipulată expres imediat după prevederea, la fel de expresă, a inviolabilităţii
şefului statului26. În aceste condiţii, pe când numirea miniştrilor (inclusiv a prim-ministrului) de către monarh a rămas o competenţă firească a acestuia din urmă, demiterea
guvernului prin vot de blam a devenit o competenţă firească a parlamentului. Acest
aspect a scos în evidenţă apariţia elementului considerat de mulţi a fi piatra de
temelie a regimului parlamentar: existenţa unui guvern responsabil politic solidar
în faţa parlamentului27.
Răspunderea politică solidară a guvernului s-a alăturat răspunderii juridice
(civile şi penale) individuale a miniştrilor, care, în esenţa sa, nu aparţinea necondiţionat
miezului dur al regimului parlamentar. Răspunderea politică a guvernului în faţa
parlamentului a scos în evidenţă necesitatea ca cel dintâi să fie o emanaţie politică
a majorităţii parlamentare, să poată fi influenţat de aceasta în actul de guvernare şi
să-şi asigure, pe cât posibil, încrederea acesteia. Trebuie reţinut totuşi faptul că
această evoluţie în plan constituţional-politic nu l-a transformat pe monarh într-un
spectator al noilor raporturi politico-juridice dintre guvern şi parlament. Dimpotrivă,
monarhii au conservat dreptul de a numi, revoca şi responsabiliza politic guvernul.
În aceste condiţii, au apărut bazele instituţionale a ceea ce doctrina va numi mai târziu
regim parlamentar clasic/dualist/orleanist/cu executiv monarhic: guvernul a fost,
23

U. Müßig, L’ouverture du mouvement constitutionnel après 1830: à la recherche d’un
équilibre entre la souveraineté monarchique et la souveraineté populaire, în „The Legal History
Review”, 79, 2011, p. 489 şi urm.
24
C. Grewe, H. Ruiz Fabri, Droits constitutionnels européens, Paris, 1995, p. 369.
25
G. Burdeau, F. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, ed. a 24-a, Paris, 1995, p. 300.
26
C. Grewe, H. Ruiz Fabri, op. cit., p. 377.
27
Yvon Gouet, De l’unité du cabinet parlementaire, Paris, 1930.
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deopotrivă, emanaţia monarhului şi a parlamentului, o expresie a echilibrului politic
dintre cele două organe şi, în cele din urmă, responsabil politic în faţa ambelor.
În legătură cu acest raport esenţial dintre guvern şi parlament, au apărut şi
alte elemente, mai puţin importante, ale regimului parlamentar: recrutarea miniştrilor
din rândurile parlamentarilor majorităţii, posibilitatea miniştrilor de a vorbi în
parlament, dreptul de interpelare al parlamentarilor. Nu în cele din urmă, pe lângă
dreptul parlamentului de a da vot de blam guvernului, s-a dezvoltat şi cealaltă
pârghie menită să asigure colaborarea şi echilibrul puterilor în regimul parlamentar:
dreptul monarhului de a dizolva parlamentul (Camera inferioară sau chiar ambele
Camere în cazul sistemului bicameral)28. Nu trebuie uitat, de asemenea, că aceste
pârghii de colaborare şi control reciproc între executiv şi legislativ s-au suprapus
peste şi au interferat cu ceea ce teoria originară a separaţiei puterilor în stat
înţelegea prin balansul puterilor, i.e. divizarea puterii legislative între legislativ şi
executiv. În contextul monarhiei constituţionale şi al regimului parlamentar dualist,
aceste aspecte se reflectau în dreptul comun al monarhului şi al parlamentului de a
iniţia legi, în dreptul parlamentului de a dezbate şi vota proiectele de lege, precum
şi în dreptul monarhului de a le sancţiona, eventual respinge şi promulga.
Aceste elemente au apărut treptat şi disparat în textele constituţionale ale
epocii, dar, ca şi în cazul constituţionalismului liberal, trebuie reţinut că ele trebuiau
să fie prezente concomitent în textul şi praxisul constituţional pentru a se putea
vorbi despre regim parlamentar29. Astfel, orice prezenţă a principiului inviolabilităţii
monarhului, a obligativităţii contrasemnării actelor acestuia de către miniştri ori a
dreptului monarhului de a dizolva parlamentul nu atesta existenţa regimului
parlamentar dacă nu exista şi un guvern responsabil politic în faţa parlamentului.
De asemenea, obligativitatea contrasemnării actelor monarhului de către miniştri
responsabili penal nu implica, în mod necesar, inviolabilitatea şi iresponsabilitatea
monarhului dacă acestea din urmă nu erau expres prevăzute de textul constituţional30.
Tot astfel, căderea unui guvern ca urmare a votului de blam dat de către parlament
nu era în mod necesar un semn al unui regim parlamentar în condiţiile în care
guvernul nu era (şi) emanaţia politică a majorităţii parlamentare, iar aceasta nu
avea posibilitatea să influenţeze actul de guvernare.
Dincolo de toate aceste elemente care ţin de arhitectura constituţională,
prezenţa unui regim parlamentar era condiţionată de o serie de aspecte extraconstituţionale. Pe de o parte, era necesară existenţa unui sistem solidificat de partide
politice îndeajuns de coagulate doctrinar şi organizatoric pentru a fi capabile să
ofere alternative reale la guvernare şi stabilitate parlamentară. Pe de altă parte, era
nevoie de o legislaţie electorală care (chiar bazată pe cens) să fie respectată astfel
28

Paul Matter, Paul i.e. Jacques Paul Matter, La dissolution des assemblées parlementaires:
étude de droit public et d’histoire, Paris, 1898, p. 7 şi urm.
29
Yvon Gouet, Qu’est-ce que le régime parlementaire, în „Revue du droit public”, XLIX,
1939, p. 199.
30
A se vedea, în acest sens, şi T. Drăganu, Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar,
p. 102–103.
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încât să se asigure cât mai coerent ceea ce în epoca respectivă se înţelegea prin
ideea de reprezentare.
Având în vedere toate aceste aspecte, îi este dificil unui istoric al vieţii politice
şi/sau constituţionale să aprecieze existenţa sau inexistenţa regimului parlamentar
într-o anumită societate europeană a secolului al XIX-lea. Trebuie ţinut cont de
faptul că unele instituţii şi mecanisme constituţionale ale regimului parlamentar
(e.g. răspunderea penală a miniştrilor, contrasemnarea actelor monarhului) au
apărut înaintea principiilor şi finalităţilor ideologice ale acestui regim politic31. Pe
lângă posibilele capcane de ordin constituţional-instituţional, există o reală dificultate
în a evalua coerent practici constituţional-politice având sau nu legătură cu textul
constituţional şi cu dezideratele ideologice exprimate de elita politică sau intelectuală
în legătură cu finalităţile ordinii constituţional-politice. Chiar şi o evaluare care ţine
cont concomitent de toate cele trei planuri – ideologic, instituţional şi al praxisului
– poate fi pusă în pericol de complexitatea sau, dimpotrivă, de caracterul lapidar al
evoluţiei instituţionale, de diversitatea şi contradictorialitatea opiniilor ideologice
sau de sinuozitatea vieţii constituţional-politice. Aceste aspecte pot fi uşor
exemplificate prin evoluţia constituţional-politică a Franţei şi Belgiei, două modele
constituţionale care au reprezentat în secolul al XIX-lea sursele de inspiraţie ale
elitei politice româneşti.
Astfel, Charta constituţională franceză de la 1814 poate foarte uşor induce în
eroare pe cineva care nu este atent la ansamblul arhitecturii constituţionale şi la
ideologia din spatele acesteia. Deşi se consacră inviolabilitatea monarhului şi
răspunderea juridică a miniştrilor, deşi este prezentă o separaţie a puterilor în stat şi
se prevede un mic pachet de drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, suntem departe de
constituţionalismul liberal şi de regimul parlamentar în condiţiile în care constituţia
respectivă menţinea monarhia de drept divin. Suntem în prezenţa unei constituţii
concedate, unde monarhul şi-a autolimitat puterea, acceptând să cedeze din atribuţiile
sale altor organe ale statului. Această monarhie limitată a făcut trecerea de la
monarhia absolută la monarhia constituţională, ale cărei texte constituţionale reper
au fost Charta constituţională franceză de la 1830 şi Constituţia belgiană de la 1831.
Cititorul neavizat ar fi tentat să creadă că Charta franceză de la 1830 prelungea
monarhia limitată a Chartei din 1814, având în vedere că toate elementele enumerate
mai sus se regăseau neschimbate. Ar face însă o eroare gravă, în condiţiile în care o
simplă nuanţare în formularea preambulului schimba radical etosul întregului act
constituţional. Formularea „Louis Philippe, roi des Français” muta accentul de pe
originea divină a puterii politice pe suveranitatea naţională32. Prin urmare, suntem
în prezenţa unui pact constituţional, a unui contract între monarh şi naţiune şi, în
premieră, a unui echilibru constituţional între suveranitatea monarhică şi suveranitatea
31

Paul Harsin, La Constitution belge de 1831 et la responsabilité ministérielle, în Recueil
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naţională. În condiţiile în care se consacra un cadru instituţional timid al constituţionalismului liberal, în aceeaşi măsură se dădea substanţă guvernământului
reprezentativ, iar separaţia puterilor în stat se solidifica într-un balans al puterilor
executivă şi legislativă, care, deşi nu aşeza bazele instituţionale ale regimului
parlamentar, lăsa acestui regim politic şanse reale de afirmare. Evident, praxisul
constituţional şi, mai ales, doctrina de drept constituţional au trebuit să compenseze
prezenţa unui text constituţional deficitar. Instituţia guvernului autonom capabil să
guverneze şi să administreze, contrasemnarea actelor monarhului, răspunderea
politică solidară în faţa unui parlament devenit cu adevărat un reprezentant al
naţiunii, toate acestea s-au manifestat timid în viaţa constituţională, fără a marca un
progres însemnat spre parlamentarism33. Mai curând, remarcabilă a fost în această
perioadă dezbaterea ideologică şi doctrinară de idei privind rolul monarhului în
noua arhitectură constituţională. Disputa de idei dintre François Guizot şi Adolphe
Thiers privind implicarea monarhului în guvernare a scos în evidenţă dificultatea
de a pune de acord consecinţele logice ale principiului suveranităţii naţionale şi ale
inviolabilităţii monarhice (conform lui Thiers, monarhul trebuia să domnească, nu
să guverneze) cu necesitatea de a conferi o bază constituţională prestigiului şi influenţei
de care monarhul încă se bucura (conform lui Guizot, monarhul trebuia să domnească
şi să guverneze alături de miniştrii săi)34. Viaţa constituţional-politică a Franţei antepaşoptiste şi a Belgiei dovediseră din plin că ultimul avusese dreptate: monarhii în
cadrul regimului parlamentar dualist domneau şi guvernau în acelaşi timp35.
Importante în această perioadă au fost intervenţiile unor doctrinari, precum
Henri Fonfrède, Pellegrino Rossi, François Guizot sau Duvergier de Hauranne, care
au dat un contur teoretic complex regimului parlamentar clasic/dualist/orleanist36.
Conform lui de Hauranne37, echilibrul dintre suveranitatea monarhică şi cea naţională
se regăsea în capacitatea guvernului de a fi o punte de legătură între monarh şi
parlament. Răspunzător politic atât în faţa monarhului (care îl recruta din rândurile
majorităţii parlamentare), cât şi în faţa parlamentului (care îi conferea încrederea),
guvernul putea fi revocat de către şeful statului sau demis de către parlament prin
vot de blam. În primul caz, guvernul cădea inevitabil, în cel de-al doilea, monarhul
putea accepta căderea guvernului sau apela la soluţia constituţională a dizolvării
parlamentului. Arbitrul final al crizei politice era reprezentat de alegători: aceştia
puteau susţine majoritatea parlamentară existentă, caz în care monarhul trebuia să
restabilească echilibrul numind un nou guvern din rândul acestei majorităţi, sau
puteau susţine monarhul, caz în care se forma o nouă majoritate parlamentară şi un
nou guvern. Cu un monarh potenţial implicat în guvernare şi cu un echilibru politic
33
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p. 391 şi urm.
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extrem de dificil de stabilit între cele trei organe constituţionale, regimul parlamentar
dualist era privit cu scepticism de către doctrinarii epocii38. După o foarte scurtă şi
insuficientă perioadă de aplicare, regimul parlamentar dualist francez a fost eliminat
din peisajul doctrinar şi instituţional de către apetitul Revoluţiei de la 1848 pentru
modelul prezidenţial american, mai apoi de către cezarismul democratic al celui
de-al Doilea Imperiu, pentru a fi recuperat târziu, după 1870, în contextul celei de-a
Treia Republici.
Preluând parţial din Charta constituţională franceză de la 1830 şi, parţial, direct
din tradiţia parlamentaristă engleză, părinţii Constituţiei belgiene de la 1831 îşi
asumau coordonatele ideologice ale regimului parlamentar dualist/orleanist (de unde
şi denumirea sa de „belgian”), dar se fereau să facă inovaţii instituţionale remarcabile.
Cu toate acestea, Constituţia belgiană aducea un plus de claritate instituţională în
ceea ce priveşte elementele regimului parlamentar. Astfel, ea consacra implicit
principiul suveranităţii naţionale şi cel al separaţiei puterilor în stat şi, explicit,
inviolabilitatea şi iresponsabilitatea monarhului, contrasemnarea actelor monarhului
de către miniştri, responsabilitatea juridică a acestora, posibilitatea recrutării miniştrilor
dintre parlamentari, dreptul monarhului de a dizolva parlamentul, dar nu reglementa
cele mai importante elemente ale regimului parlamentar: guvernul autonom şi
responsabilitatea politică a miniştrilor în faţa parlamentului. Ca urmare, această
„capodoperă a camuflajului constituţional”39 provoca atât doctrina de drept constituţional, cât şi politicienii belgieni la un exerciţiu de construcţie ideologică şi
instituţională. În genere, parlamentarismul belgian a evoluat la latitudinile regimului
parlamentar de tip dualist, cu monarhi implicaţi în actul de guvernare şi o doctrină
înclinată să susţină teoretic această realitate40.
La nivelul Europei continentale, dezbaterile doctrinare ale anilor 1820–1840
din Franţa lăsau deschisă şi opţiunea pentru monarhul care doar domneşte fără a
guverna, cu toate că ideea monarhului activ din punct de vedere guvernamental nu
a încetat să atragă o serie de doctrinari şi politicieni, inclusiv români, până târziu în
perioada interbelică41. Principiul conform căruia domnul domneşte, dar nu guvernează
a făcut treptat trecerea, la sfârşitul secolului al XIX-lea, spre o teorie a regimului
parlamentar dualist care conserva egalitatea, colaborarea şi principiul separaţiei
dintre executiv şi legislativ, dar lua complet monarhului activismul său guvernamental42. Pe de altă parte, regimul parlamentar monist îşi consolidase deja în
38
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Anglia, la mijlocul secolului al XIX-lea, primele pârghii constituţionale. Tendinţa
de a-l scoate pe monarh (regină în cazul Angliei) din politica guvernamentală şi de
a subordona totodată guvernul politic legislativului era deja prezentă43: monarhul
pierdea dreptul de a revoca guvernul, răspunderea politică a guvernului se
manifesta doar în faţa parlamentului44, iar dreptul monarhului de a dizolva
parlamentul se manifesta doar la cererea prim-ministrului45.
Aceasta era starea de lucruri în Europa mijlocului de secol XIX în ceea ce
priveşte evoluţia doctrinară, instituţională şi politică a regimului parlamentar.
Pentru a înţelege pe deplin atitudinea unei bune părţi a elitei politice româneşti faţă
de acest regim politic în timpul domniei lui Cuza, este important să facem o scurtă
trecere în revistă a modului în care acesta a fost receptat în prima jumătate a
secolului şi să scoatem în evidenţă ponderea pe care el o avea în proiecţiile privind
viitorul vieţii politice a Principatelor.
3. ELITA POLITICĂ ROMÂNEASCĂ ŞI REGIMUL PARLAMENTAR
ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
Constituţionalismul modern liberal a pătruns destul de greu, sub aspectul
principiilor, valorilor şi finalităţilor sale în ideologia, vocabularul şi imaginarul
politic al elitei politice româneşti de la începutul secolului al XIX-lea. În mod cert,
o serie de principii, concepte şi instituţii constituţionale ale Revoluţiei franceze de
la 1789 se regăseau deja în politogramele redactate de reprezentanţii boierimii
mici, mijlocii şi mari în primele decenii ale secolului, ba chiar infuzau din plin
proiectul constituţional al cărvunarilor de la 1822. În condiţiile în care toate acestea
erau utilizate pentru a argumenta în favoarea menţinerii, într-o formulă cosmetizată,
a unui status-quo politic de sorginte medievală, suntem departe de a ne afla în
prezenţa constituţionalismului liberal. Acesta din urmă îşi făcea însă încet, dar
sigur loc în gândirea unor reprezentanţi ai intelectualităţii româneşti, aşa cum o
demonstrează scrierile lui Simeon Marcovici46, chiar dacă proiectul de constituţie
confuz al lui Ioan Câmpineanu de la 1838, inspirat din Charta franceză de la 1830,
arăta că rămăseseră o serie de lucruri de înţeles şi perfecţionat în planul construcţiei
instituţional-juridice47.
43
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Regulamentele organice (1831–1832) nu au lăsat nicio portiţă pentru constituţionalismul liberal, cu atât mai puţin pentru regimul parlamentar, în condiţiile în
care, aşa cum am argumentat în altă parte48, soluţia constituţională propusă de ruşi
pare a fi mai curând inspirată din coordonatele principiale şi instituţionale ale
monarhiei limitate, la modă în Europa post-napoleoniană şi a cărei arhitectură
constituţională de referinţă se regăsea în Charta franceză de la 1814. În acest
context, eforturile unor doctrinari de a demonstra apariţia unor semne ale regimului
parlamentar în Muntenia anilor 1831–184849 sunt neconvingătoare. Chiar dacă se
pot detecta anumite forme ale autonomizării şi responsabilizării Sfatului Administrativ
de către Obşteasca Adunare, suntem departe de orice însemna în doctrina europeană
a acelor ani „balansul puterilor cu executiv monarhic”50 specific regimului parlamentar
dualist. Lucrurile au evoluat, însă, mult mai bine în plan ideologic în anii 1840.
Revoluţia de la 1848 a demonstrat, în ambele Principate, faptul că elita politică
românească se acomodase pe deplin cu principiile, valorile şi conceptele constituţionalismului liberal. Pe de altă parte, în ciuda a ceea ce s-a încetăţenit în literatura de
specialitate, am demonstrat cu prisosinţă faptul că anul 1848 nu a fost deloc
prielnic regimului parlamentar în niciunul dintre Principatele Române. Influenţele
remarcabile ale Constituţiei franceze de la 1848 asupra revoluţionarilor români au
respins cu claritate această soluţie constituţională în Muntenia şi au transformat
într-o „cacofonie constituţională” proiectul de constituţie al lui Kogălniceanu din
august 1848, cu toate că acesta părea deja ataşat de regimul parlamentar51.
În schimb, dezbaterile din divanul ad-hoc al Moldovei (1857) au scos în
evidenţă faptul că elita politică românească (moldovenească) se acomodase nu doar
cu principiile şi valorile constituţionalismului modern, ci şi cu instituţiile şi mecanismele constituţional-politice ale regimului parlamentar, aşa cum erau ele asumate
de doctrina europeană a epocii. Cu siguranţă, popularitatea modelului constituţional
belgian, în special a Constituţiei belgiene de la 1831, a constituit un reper esenţial
în demersul de clarificare doctrinară şi instituţional-normativă. Cu toate acestea,
deşi s-a pronunţat cu claritate pentru instaurarea unui regim parlamentar, elita
politică moldovenească nu a realizat un simplu transplant constituţional din Constituţia
belgiană. Dimpotrivă, prin finalităţile şi arhitectura constituţională propuse, parlamentarismul românesc se îndepărta semnificativ de cel belgian. Astfel, pe când
acesta din urmă este considerat a fi unul dintre modelele reper ale regimului
parlamentar dualist, realizând un echilibru între principiul monarhic şi suveranitatea
48
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naţională, propunerile româneşti se îndreptau, mai curând, spre un parlamentarism
cu accente moniste, cu un ascendent semnificativ al parlamentului faţă de domn.
Explicaţia rezidă în reacţia dură, inevitabilă, a clasei politice moldoveneşti, în bună
măsură formată din elemente pro-liberale, împotriva autoritarismului domnesc
regulamentar52. Mai intens şi mai clar decât la 1848, elita moldovenească îşi asuma
lupta împotriva autoritarismului şefului statului prin prisma principiilor şi valorilor
constituţionalismului liberal. Din punct de vedere instituţional, moldovenii propuneau
o răspundere (politică?) a miniştrilor exclusiv în faţa parlamentului şi, semnificativ,
un simplu drept de veto suspensiv (relativ) pentru domn. Astfel, sub influenţa
ideilor constituţionale franceze de la 1791 şi 1848, se propunea consolidarea rolului
parlamentului (unicameral) în procesul legislativ şi se dădea cu adevărat substanţă
guvernământului reprezentativ53.
Este important de reţinut, prin urmare, faptul că doleanţa unificării celor două
Principate Române sub un principe străin nu trebuia să se realizeze, sub aspectul
arhitecturii constituţionale, în orice condiţii. Deputaţii adunării ad-hoc a Moldovei
doreau un stat naţional român unitar, având ca şef de stat un principe străin, dar cu
o putere politică statală deţinută de naţiune, unde un parlament unicameral dotat cu
un rol central în procesul de legiferare urma să impună voinţa reprezentanţilor
naţiunii în faţa domnului. Cu toate că nu a intrat în dezbaterea aprofundată a
principiilor şi instituţiilor constituţionale cu ocazia întrunirii divanului ad-hoc, elita
politică a Munteniei nu era nici ea mai puţin ataşată de principiile regimului
parlamentar. Un Apel către alegători din partea adunării de proprietari constituită
în Bucureşti, datând din 19/31 martie 1857, propunea guvernământ reprezentativ,
şef al statului inviolabil şi miniştri răspunzători54. Am putea spune, prin urmare, că,
alături de idealul unirii Principatelor, marea majoritate a clasei politice din ambele
state româneşti era ataşată de regimul parlamentar (monist).
O simplă lectură a prevederilor Convenţiei de la Paris poate convinge pe
oricine că, cel puţin raportat la doleanţele adunării ad-hoc a Moldovei, noul act
constituţional nu dădea curs niciuneia. În ceea ce priveşte unirea, se găsise un
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compromis satisfăcător pentru marile puteri, dezamăgitor pentru români, dar se lăsa
totuşi o uşă deschisă pentru o unificare legislativă şi administrativă. În schimb,
parlamentarismul accentuat era eliminat complet. Cel puţin faptul că cele două
Adunări reglementate, câte una pentru fiecare Principat, nu aveau deloc drept de
iniţiativă legislativă nu lasă nicio urmă de îndoială asupra acestui aspect55. Având
în vedere că marea majoritate a judecăţilor de valoare privind regimul politic al
epocii lui Cuza s-au raportat la prevederile normativ-constituţionale, ar trebui să ne
întoarcem la textele actelor constituţionale56 ale perioadei.
4. TRANSPLANT CONSTITUŢIONAL ŞI AUTORITARISM DOMNESC
Cei peste şapte ani de domnie ai lui Al. I. Cuza pot fi divizaţi, sub aspectul
arhitecturii instituţional-constituţionale, în trei perioade: prima, între ianuarie
1859 şi ianuarie 1862, a avut ca fundament constituţional prevederile iniţiale ale
Convenţiei de la Paris; cea de-a doua, derulată între ianuarie 1862 şi mai 1864, a
fost guvernată doar parţial de prevederile textului convenţional: în condiţiile
naşterii statului modern român unitar, Comisia Centrală de la Focşani şi-a pierdut
raţiunea de a fi, iar exercitarea puterii politice a rămas în mâinile a doar două
organe constituţionale, i.e. domnul şi Adunarea Electivă; ce-a de-a treia perioadă
s-a desfăşurat între mai 1864 şi februarie 1866 şi a avut la bază Statutul dezvoltător
al Convenţiei de la Paris. Primele două perioade au fost dominate de actul
constituţional impus de marile puteri, cea de-a treia a fost guvernată de un act
constituţional românesc, concedat de domnitorul Cuza şi plebiscitat de către
poporul român cu majoritate covârşitoare de voturi. Pentru a înţelege corect
aranjamentul instituţional propus de către acestea, cel mai util unghi de lectură este
acela al transplantului constituţional. Având în vedere că niciunul din cele două
acte normative nu dădea expresie unor principii, instituţii şi mecanisme constituţionale
originale, create de cultura constituţională românească, evaluarea lor în raport cu
modelele lor constituţionale externe este necesară.
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Dreptul de iniţiativă legislativă al parlamentului a fost considerat a fi esenţa guvernământului reprezentativ şi a regimului parlamentar. A se vedea Louis Michon, L’initiative parlementaire en
France depuis 1789, în „Revue du droit public”, VI, 1896, p. 71 şi urm. Felix Moreau, L’initiative
parlementaire, în „Revue du droit public”, XV, 1905, p. 251 şi urm.
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Nu folosim întâmplător sintagma „act constituţional” în loc de constituţie atât pentru
Convenţia de la Paris, cât şi pentru Statutul dezvoltător al acesteia. Dacă pentru prima, statutul de
constituţie este unanim contestat în literatura juridică, pentru cel de-al doilea, calitatea de primă
constituţie a românilor este un aspect controversat. În evaluarea acestei calităţi trebuie avut în vedere
faptul că, în secolul al XIX-lea, conceptul de constituţie era strâns legat de valorile, principiile şi
finalităţile constituţionalismului modern liberal. Prin urmare, o constituţie nu trebuia să fie doar
expresia voinţei politico-juridice a unei naţiuni, ci să aibă şi un conţinut ideologic aparte. Chiar dacă
Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris a fost expresia plebiscitară a naţiunii române, este dificil
să îl calificăm ca primă constituţie a românilor în condiţiile în care prin prevederile sale se îndepărta
considerabil de constituţionalismul liberal. A se vedea Manuel Guţan, Istoria dreptului românesc, ed.
a III-a, Bucureşti, 2017, p. 207–209.
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A. PERIOADA 1859–1862
Orice analiză din perspectiva problematicii transplantului constituţional a
regimului politic consacrat de Convenţia de la Paris ar trebui să aibă în vedere câteva
aspecte esenţiale. Pe de o parte, este important de înţeles ce scop au avut autorii
transplantului constituţional de la 1858. Având în vedere că aceştia au fost reprezentanţii marilor puteri europene care au participat la Conferinţa de la Paris în vara
anului respectiv, opiniile exprimate în cadrul dezbaterilor şi finalităţile asumate
sunt relevante pentru analiza în curs. Pe de altă parte, este important de stabilit care
au fost principiile, mecanismele şi instituţiile constituţionale care au fost avute în
vedere la masa tratativelor, cu alte cuvinte care au fost modelele constituţionale care
au concurat pentru oferirea celor mai bune şi/sau oportune soluţii constituţionale.
Nu în cele din urmă, este esenţială analizarea aranjamentului constituţional propriu-zis,
votat în urma dezbaterilor şi care a primit forţă juridică obligatorie pentru Principatele
Române ca urmare a adoptării Convenţiei de la Paris.
O analiză atentă a documentelor diplomatice din perioada anilor 1855–1858,
a memoriilor redactate de diverşii diplomaţi vest-europeni (în special englezi şi
francezi) cu privire la organizarea internă a Principatelor Române, precum şi a
dezbaterilor din timpul conferinţelor de pace de la Paris din anii 1856 şi 1858
scoate în evidenţă faptul că principalul punct de interes al marilor puteri europene
era legat de statutul internaţional al Principatelor Române. Fără a intra în detaliile
acestei stufoase problematici, este de maximă importanţă a reţine unanimitatea
opiniilor în ceea ce priveşte rămânerea Principatelor sub suzeranitatea Imperiului
Otoman, dar şi existenţa unor diferenţe majore în legătură cu forma de stat a
acestora. Mărul discordiei l-a reprezentat unirea celor două Principate într-un stat
naţional unitar cu numele de România, idee susţinută cu tărie de cea mai mare parte
a elitei politice româneşti şi afirmată cu claritate în lucrările divanelor ad-hoc din
1857. Franţa lui Napoleon al III-lea se transformase în liderul unui grup de puteri
europene care susţineau acest deziderat, în timp ce Marea Britanie, Imperiul Otoman
şi cel Habsburgic se opuneau cu mai multă sau mai puţină insistenţă. În cele din
urmă, compromisul diplomatic a funcţionat impecabil, iar soluţia a fost găsită undeva
la mijloc: Principatele Române urmau să îşi menţină identitatea statală proprie în
planul raporturilor de drept internaţional, sub suzeranitatea Porţii, dar se accepta,
de principiu, o unificare deplină a acestora în plan constituţional (ele urmau să aibă
acelaşi act normativ fundamental) şi una parţială în plan legislativ şi administrativ.
Problematica organizării constituţionale a celor două Principate a fost şi ea intens
dezbătută. În general, s-a considerat că organizarea constituţional-administrativă
consacrată de Regulamentele organice devenise nesatisfăcătoare, iar autoritarismul
domnesc regulamentar era conştientizat şi blamat în sferele diplomatice57. Prin urmare,
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Baronul de Talleyrand-Perigord atrăgea atenţia că domnul regulamentar îşi pierduse tot
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Talleyrand-Perigord către contele Walewski din data de 12 aprilie 1858, în G. Petrescu, D.A. Sturdza,
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se stabilise, încă de la 1855, nevoia unei reorganizări interne a Principatelor, iar
rezoluţiile adunărilor ad-hoc din 1857 au arătat marilor puteri modul în care românii
înţelegeau să-şi modernizeze statul prin aderarea la principiile, valorile şi instituţiile
constituţionalismului liberal. Trebuie constatat, însă, ca o premisă centrală a analizei
noastre, că pentru marile puteri europene problematica formei de stat a Principatelor
Române era centrală şi îşi subordona, fără drept de apel, problematica organizării
constituţionale interne a acestora. Prima viza menţinerea echilibrului şi stabilităţii
geopolitice în sud-estul Europei, era o chestiune de „interes european”, pe când cea
de-a doua era o chestiune care punea în discuţie doar organizarea şi exercitarea
puterii statale în interiorul fiecărui Principat. În consecinţă, aşa cum vom încerca să
demonstrăm în continuare, problema regimului politic care trebuia instaurat în
Principate a fost subordonată şi strâns condiţionată faţă de necesitatea de a se da o
expresie instituţională corectă compromisului diplomatic vizând forma de stat. Cel
puţin în cadrul dezbaterilor din iunie–iulie 1858 de la Paris, a reieşit cu claritate
interesul major pentru o asociere de state58 care să favorizeze integrarea legislativadministrativă a Principatelor şi, pe termen lung, chiar o unificare completă a acestora,
în defavoarea interesului pentru un regim politic care să dea o expresie clară preocupărilor pentru limitarea autoritarismului domnesc sau pentru consacrarea unui regim
politic democratic-liberal.
a. Interesul major pentru o formă de stat care să realizeze o unificare
legislativă şi administrativă parţială a celor două Principate Române
Nu întâmplător, prin urmare, mai toate memoriile şi proiectele vest-europene
de reorganizare a Principatelor s-au concentrat, de la bun început, pe această
paradigmă. Având în vedere rolul esenţial al procesului legislativ pentru realizarea
unificării legislative şi administrative a celor două state româneşti, era necesară crearea
unui cadru instituţional-procedural care să asigure convergenţa a două procese
58

Ar trebui specificat aici faptul că distincţia foarte populară între „uniunea personală”,
existentă între 1959 şi ianuarie 1862, şi „uniunea reală”, care ar debuta în ianuarie 1862, nu are nicio
relevanţă juridică. Din punctul de vedere al dreptului constituţional, al problematicii formei de stat,
Principatele Unite au format o asociaţie de state între 1859 şi ianuarie 1862, iar după această dată au
devenit un stat unitar. În ceea ce priveşte tipul asociaţiei de state, este dificil să încadrăm Principatele
Române într-unul din cele patru stabilite de doctrină. Cu siguranţă, nu ne aflăm în prezenţa unei
federaţii sau confederaţii. S-ar putea discuta despre o uniune personală, în sensul juridic al termenului.
Această asociaţie de state presupune însă existenţa unor state care au în comun doar şeful statului, în
rest au organe, inclusiv constituţii, proprii. Or, Principatele Unite aveau, pe lângă un domn şi o
constituţie comune, o serie de alte organe comune. Principatele Unite sunt greu de încadrat chiar şi în
tipul juridic al uniunii reale, deoarece, chiar dacă aveau mai multe organe comune, cele două state
româneşti îşi păstrau individualitatea în plan internaţional. Or, esenţa uniunii reale este faptul că
statele componente formează o entitate unică în planul raporturilor internaţionale. Este vorba, prin
urmare, de o asociaţie de state atipică, pe care am putea să o apropiem, la rigoare, mai curând de
uniunea reală. A se vedea pentru detalii legate de forma de stat Tudor Drăganu, Drept constituţional
şi instituţii politice. Tratat elementar, vol. I, Bucureşti, 1998, p. 224 şi urm.
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legislative care urmau a se realiza la nivelul a două entităţi statale distincte. Poate
cea mai utilă soluţie, sub aspectul celerităţii procesului legislativ, o propunea
memoriul trimis de ambasadorul francez Édouard Thouvenel ministrului otoman
Fuad-Paşa în 11 martie 185859. Deşi iniţiativa legislativă era rezervată doar celor
doi domni (gospodari), care urmau să administreze fiecare Principat în parte în
fruntea unui consiliu format din 3–5 miniştri, redactarea proiectelor de lege urma
să aparţină unui Consiliu de Stat, organism comun format din câte 10 membri
inamovibili, numiţi, câte cinci, de către domnul fiecărui Principat. Consiliul de Stat
urma să prezinte şi să susţină proiectele de lege în faţa unei Adunări generale
ordinare comune, compuse din mitropoliţi, deputaţi şi senatori proveniţi, în mod
proporţional, din fiecare Principat şi care urma să îşi desfăşoare activitatea alternativ
la Bucureşti şi Iaşi. Redactate, susţinute, dezbătute şi votate de către organisme
comune, legile comune celor două Principate (în limitele stabilite prin proiect)
aveau toate şansele să parcurgă aceste etape ale procesului legislativ relativ rapid,
fără obstacole procedurale insurmontabile. Mai mult, pentru a se asigura că legile
astfel votate urmau să intre în vigoare nealterate de voinţa domnilor, proiectul le
recunoştea acestora doar dreptul de promulgare a legilor, fără niciun drept de veto.
Prevederea răspundea perfect necesităţii de a asigura o bază instituţională eficientă
pentru uniformizarea legislativă a Principatelor, dar era singulară raportată la
nivelul de reglementare instituţional-constituţională al epocii, unde dreptul de
sancţiune şi cel de veto ale şefului statului erau cel puţin formal consacrate.
Această formulă instituţională nu a ajuns pe masa diplomaţilor reuniţi în mai
1858 la Paris. Cu siguranţă, nivelul de integrare constituţională între cele două state
româneşti era prea mare pentru a fi o bază solidă de dezbatere, iar ministrul Alexandre
Walewski, reprezentantul Franţei, era determinat să realizeze un compromis
funcţional între viziunile marilor puteri60. Aşa se justifică prezenţa, în proiectul de
organizare a Principatelor prezentat de Walewski membrilor Conferinţei de la Paris
în data de 24 mai/5 iunie61, a câte unei Adunări în fiecare Principat. În condiţiile
acestea, era cât se poate de logic ca separaţia la nivelul legislativelor să fie compensată
prin prezenţa unui organism comun şi a unui proces legislativ capabile să asigure
edictarea unei legislaţii comune pentru cele două entităţi statale. Ca urmare, se crea
o procedură legislativă specială pentru legile de interes comun (general) celor două
Principate din care domnii erau complet excluşi. Dreptul de iniţiativă şi de promulgare
a acestor legi era rezervat unui Comitet Central cu sediul la Focşani, în timp ce cele
două Adunări erau transformate într-un fel de ghişee de depunere a observaţiilor la
proiectele respective de care Comitetul urma să ţină cont „pe cât posibil”. În acelaşi
timp, domnii, deşi erau excluşi formal din puterea legislativă, primeau dreptul de a
iniţia proiecte de lege de interes local pentru fiecare Principat. Atât dreptul Adunărilor
de a dezbate şi vota aceste proiecte, cât şi dreptul domnului de a le promulga erau
59
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prevăzute implicit, cu condiţia explicită de a primi avizul Comitetului Central în
privinţa compatibilităţii lor cu legislaţia generală.
Transformarea Comitetului Central de la Focşani într-un super-organ legislativ
contrazicea, prin structură şi atribuţii, principiile constituţionalismului liberal, dar
se încadra perfect în logica necesităţii de a integra legislativ cele două state româneşti,
care urmau să existe separat în planul raporturilor de drept internaţional. Procesul
legislativ controlat complet de Comitet asigura nu doar celeritatea, ci şi finalitatea
unificării legislativ-administrative la nivelul propus de iniţiatorul proiectului.
Eliminarea domnilor chiar şi din etapa promulgării legilor de interes general înlătura
orice posibilă piedică procedurală. Cu toate acestea, respectivul aranjament instituţional
a trezit nemulţumirea reprezentanţilor marilor puteri, care considerau uniformizarea
legislativ-administrativă a Principatelor un pas important spre unire. În aceste
condiţii, dezbaterile Conferinţei de la Paris au ajuns într-un impas, iar succesul acesteia
a fost pus sub semnul întrebării62.
Soluţia a venit din partea lui Henry Wellesley, primul lord Cowley, reprezentantul Marii Britanii. În data de 14 iunie, acesta a prezentat contelui Walewski
un proiect propriu de organizare internă a Principatelor. Deşi acest proiect nu a fost
acceptat, în final, ca bază a discuţiilor (în ciuda susţinerii directe a împăratului
Napoleon al III-lea), o bună parte a prevederilor lui au stat la baza unui nou proiect
care a fost prezentat, în data de 3 iulie, de către contele Walewski şi care a constituit,
în final, un punct de plecare al discuţiilor. Numit acum „corpul comun”, fostul
Comitet Central se va transforma în data de 5 iulie în Comisia Centrală63. În acest
punct, problema influenţelor britanice asupra textului Convenţiei de la Paris,
precum şi cea a modelelor constituţionale utilizate trebuie abordată într-un context
mai larg. Meritul de a fi oferit publicului român textul proiectului lordului Cowley
şi de a fi stabilit o legătură între acesta şi proiectul final al contelui Walewski din
data de 3 iulie revine istoricului Valeriu Stan64. Acelaşi istoric însă, câţiva ani mai
târziu, a introdus în circulaţie un proiect de organizare a Principatelor realizat, la
începutul anului 1858, de lordul Henry Bulwer65. Reprezentant al Marii Britanii în
comisia europeană care se deplasase, în 1857, pentru a lua pulsul adunărilor adhoc, acesta întocmise, din proprie iniţiativă, proiectul respectiv şi îl înaintase
lordului Cowley, superiorul său. V. Stan a constatat corect faptul că proiectul lordului
Cowley din 14 iunie se inspira masiv din proiectul anterior al lordului Bulwer. Cu
toate acestea, ele nu erau identice, iar diferenţele sunt importante pentru înţelegerea
surselor şi coerenţei (sau incoerenţei) textului final al Convenţiei de la Paris.
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Primul lucru care atrage atenţia în proiectul lordului Bulwer este un amestec
destul de ciudat între unele principii ale parlamentarismului englez, e.g. dreptul
Adunării Legislative (Legislative Chamber) de a iniţia proiecte de legi, de a vota
bugetul şi de a-i pune sub acuzare pe miniştri, şi o bună parte din instituţiile şi/sau
logica instituţională ale Constituţiei franceze de la 1852. Cu toate acestea, proiectul
se îndepărta de etosul autoritarist al Constituţiei franceze, înclinând balanţa spre
parlamentarism. Astfel, în condiţiile în care cele două Principate erau menţinute ca
entităţi statale separate, iniţiativa legislativă revenea, la nivelul fiecăruia, domnilor
şi Adunării Legislative. Domnii, prin miniştrii lor, introduceau şi proiectul de buget
în Cameră. Dezbaterea, amendarea şi votarea proiectelor de lege, precum şi adoptarea
bugetului reveneau exclusiv Camerei. Unui Consiliu de Stat (sau Mare Consiliu),
care prelua o parte din atribuţiile senatului francez în materie de responsabilizare a
miniştrilor, îi revenea şi un rol de mediator între domn şi Adunare în fiecare
Principat, urmând să fie consultat şi să decidă în momentul în care o majoritate de
2/3 a deputaţilor se opunea voinţei domnului. În condiţiile în care nu se avea în
vedere uniformizarea legislativă pentru cele două Principate, singurul moment în
cadrul procesului legislativ care le viza pe amândouă deopotrivă era cel al
controlului de constituţionalitate (a priori). În acest scop, lordul Bulwer propunea
înfiinţarea unui Comitet Central (Central Committee) ca instituţie comună celor
două state, formată din câte nouă membri pentru fiecare Principat66. Împrumutând,
cu certitudine, din atribuţiile senatului Constituţiei franceze de la 1852, acest
organism urma să verifice, înainte de momentul sancţionării legii de către domn,
dacă aceasta era conformă cu prevederile actului fundamental. În caz contrar, legea
respectivă urma să se întoarcă în Camera care o votase pentru a fi modificată.
Această etapă procedurală făcea ineficace orice veto al domnului în faza finală a
procedurii legislative. Orice refuz al domnului de a sancţiona o lege votată de
Cameră şi verificată de Comitetul Central putea să implice, în cel mai rău caz, o
renunţare la legea respectivă sau, în cel mai bun caz, o reluare a procesului
legislativ care conducea tot spre controlul de constituţionalitate al Comitetului. În
ambele cazuri, actul fundamental era respectat.
Proiectul depus de lordul Cowley la 14 iunie 1858 se inspira puternic din
proiectul lordului Bulwer, dar, într-un spirit conciliator, prelua şi din proiectul
depus la 5 iunie de contele Walewski. Principatele urmau să îşi păstreze identitatea
statală, propria administraţie condusă de domni separaţi, urmau să îşi unifice o
serie de servicii publice, să aibă o legislaţie de interes comun al cărei conţinut nu
era specificat şi, mai presus de toate, urmau să împartă acelaşi act fundamental. O
privire de ansamblu asupra proiectului scoate în evidenţă importanţa majoră acordată
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unificării legislative a celor două Principate şi procesului legislativ din spatele acesteia:
proiectul se ocupa strict de acest proces, fără nicio referire la o altă problematică de
natură constituţională. Cu certitudine, parlamentarismul solid propus de Bulwer
pierdea teren în proiectul lui Cowley: cele două Adunări Legislative (Legislative
Assembly) înfiinţate acum în fiecare Principat urmau să dezbată şi să voteze legile
de interes local, cele de interes general, precum şi bugetul, dar nu mai aveau niciun
fel de iniţiativă legislativă. Aceasta din urmă aparţinea exclusiv domnului şi se
derula în cadrul celor două proceduri legislative, una pentru legile locale, iar
cealaltă pentru legile de interes comun, care fuseseră deja propuse de Walewski.
Cele două proiecte difereau însă, pe de o parte prin introducerea în procedura
legislativă a Consiliului de Stat propus de Bulwer şi, pe de altă parte, prin scăderea
semnificativă a atribuţiilor Comitetului Central propuse iniţial de Walewski. Prin
urmare, în cazul legilor de interes local, domnul venea cu iniţiativa, proiectul de
lege era mai întâi prezentat Comitetului Central, care făcea o verificare a compatibilităţii cu actul fundamental. În cazul descoperirii unor incompatibilităţi, proiectul se
întorcea la iniţiator, care era obligat să procedeze la modificările de rigoare;
proiectul astfel verificat şi, eventual, amendat era înaintat Adunării Legislative a
Principatului respectiv, care urma să îl dezbată. Apoi, proiectul votat era trimis din
nou Comitetului Central, care se pronunţa asupra constituţionalităţii acestuia. În
acest moment nu este clar care era rolul legislativ al Consiliului de Stat, pe care
proiectul lui Cowley îl conserva în formula propusă de Bulwer. Cowley propunea
un rol consultativ al Consiliului pe lângă domn, în momentul în care între acesta şi
Adunare intervenea o neînţelegere cu privire la „orice măsură adoptată de corpul
legislativ”. Domnul era obligat să consulte Consiliul înainte de a-şi exprima dreptul
de veto, dar nu este deloc clar dacă acest moment procedural se încadra sau nu în
procesul legislativ propriu-zis. Pe de altă parte, procesul legislativ diferea în cazul
legilor de interes comun: nu se preciza cine avea dreptul să le iniţieze; este posibil
ca acest drept să le fi aparţinut domnilor; cert este că proiectele trebuiau aprobate
de Comitetul Central (probabil pe considerente de control de constituţionalitate);
proiectele urmau să fie apoi dezbătute în Adunările Legislative, iar Comitetului îi
revenea sarcina de a încerca să obţină un acord între cele două în caz de dezacord,
fără a putea însă să dicteze niciuneia ce să facă. În genere, proiectul lui Cowley
reducea semnificativ rolul parlamentelor, creştea simţitor rolul domnilor în procesul
de legiferare şi transforma Comitetul Central într-o instituţie de asistenţă parlamentară
în procesul de legiferare comună. Proiectul era departe de a îi satisface pe cei care
vedeau în Comitetul Central un laborator al unificării legislative şi chiar politice a
Principatelor Române.
Proiectul lui Cowley nu a fost luat în considerare ca bază a dezbaterilor (pe
bună dreptate era considerat extrem de greoi şi, am putea adăuga, incoerent), dar a
stat la baza unui nou proiect al lui Walewski, prezentat reprezentanţilor marilor
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puteri la data de 3 iulie 185867. Nu avem textul lui, dar, cu siguranţă, nu diferea
foarte mult de ceea ce s-a adoptat, în final, în textul Convenţiei.
Raportat la problematica procesului legislativ menit să asigure o unificare
legislativă între cele două Principate distincte din punctul de vedere al dreptului
internaţional, se poate constata în Convenţia de la Paris o conservare a soluţiei antiparlamentariste (cele două Adunări Elective nu aveau drept de iniţiativă legislativă),
acordarea unui rol central domnului în procesul legislativ (avea drept de iniţiativă
legislativă, drept de sancţiune şi veto absolut) şi transformarea Comisiei Centrale
de la Focşani într-un instrument constituţional real al procesului de unificare
legislativă, care urma să atingă, în conformitate cu Convenţia, un evantai foarte
larg de materii legislative. Se stabilea astfel o cale de mijloc între Comitetul Central
(devenit acum Comisia Centrală) extrem de puternic al lui Walewski şi Comitetul
Central mult mai slab din proiectele lui Bulwer şi Cowley. Consiliul de Stat dispărea
din peisajul instituţional, iar o parte din atribuţiile sale erau preluate de Comisia
Centrală în cadrul unui aranjament instituţional inspirat de Constituţia franceză de
la 1852. Erau consacrate şi cele două proceduri legislative specifice edictării legilor
de interes local şi legilor comune. În primul caz, iniţiativa legislativă aparţinea
domnului, proiectele erau dezbătute şi votate de Adunarea Electivă cu sau fără
prezenţa miniştrilor, iar proiectul votat era înaintat Comisiei Centrale, care îl
evalua din punctul de vedere al constituţionalităţii. În final, domnul îl sancţiona şi
promulga sau îşi exercita dreptul de veto. În ceea ce priveşte procedura de legiferare
în materii de interes comun, domnii aveau dreptul de a propune o politică legislativă,
iniţiativa legislativă efectivă aparţinea Comisiei Centrale, iar proiectele de lege urmau
să fie dezbătute şi amendate de către Adunările Elective din fiecare Principat. În
cazul în care se adoptau amendamente divergente, Comisia urma să elaboreze un
proiect definitiv, pe care Adunările urmau să îl adopte sau să îl respingă. În cazul
adoptării unor amendamente identice în cele două Adunări Elective, Comisia
trebuia să le accepte.
În ansamblu, Convenţia de la Paris asigura, pe de o parte, cadrul juridic necesar
unei integrări în plan constituţional a celor două Principate, prin intermediul
controlului de constituţionalitate exercitat de Comisia Centrală, şi, pe de altă parte,
pe cel al unei unificări legislative parţiale, prin intermediul activităţii legislative a
Comisiei Centrale. Din nefericire, acest cadru, rezultat al compromisurilor dintre
marile puteri, era incomplet şi, în bună măsură, ineficient. În primul caz, controlul
de constituţionalitate se aplica doar pentru legile de interes special. În cazul legilor
de interes comun el nu era reglementat. Nu este clară intenţia autorilor Convenţiei
în acest caz: în situaţia existenţei unor amendamente divergente în Adunările Elective,
se putea considera că proiectul definitiv făcut de Comisie fusese deja filtrat prin
prisma constituţionalităţii; în situaţia adoptării unor amendamente identice în cele
două Adunări, nu este clar de ce legea astfel adoptată şi acceptată în mod obligatoriu
de către Comisie nu era supusă, la rândul ei, controlului de constituţionalitate. În
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Regim parlamentar şi autoritarism domnesc

51

acest caz, existau două explicaţii posibile: pe de o parte, se putea merge pe ideea
unei autocenzuri a Adunărilor, care s-ar fi verificat singure în ceea ce priveşte
constituţionalitatea legilor adoptate, sau, pe de altă parte, se putea merge pe ideea
avantajului edictării unei legi comune, chiar dacă aceasta era potenţial
neconstituţională. În acest sens, proiectul lui Bulwer cuprindea prevederi mult mai
coerente sub aspectul controlului de constituţionalitate. În privinţa ineficienţei, se
poate afirma că textul convenţional reglementa un proces legislativ extrem de
greoi, aproape imposibil de pus în practică68. Chiar dacă se găsiseră soluţii pentru
iniţierea, dezbaterea şi amendarea legilor comune, sancţionarea şi promulgarea lor
fuseseră eliminate din competenţa Comisiei şi fuseseră încredinţate fiecăruia dintre
cei doi domni în parte. Astfel, nu doar că fiecare dintre aceştia trebuia să completeze
juridic voinţa Adunărilor pentru ca proiectele de lege votate de acestea să devină
lege (sancţionarea propriu-zisă), dar avea fiecare un drept de veto absolut. Convenţia
nu reglementa nicio soluţie pentru cazul în care unul dintre cei doi domni sau chiar
amândoi nu doreau să sancţioneze proiectul de lege şi îşi exercitau dreptul de veto.
În aceste condiţii, şansele ca un proiect de lege votat de Adunări şi mediat, după
caz, de Comisia Centrală să devină lege promulgată depindeau de măsura în care
cei doi domni erau capabili să cadă de acord. În altă ordine de idei, acest aranjament
instituţional favoriza poziţia celor care se opuneau unei unificări legislative a celor
două Principate.
b. Dezinteresul pentru regimul politic
Trecând acum la problema organizării regimului politic, nu putem decât să
constatăm, alături de T.W. Riker, faptul că „reprezentanţii marilor puteri s-au făcut
vinovaţi de ignorarea raporturilor dintre executiv şi legislativ”69. Or, la baza oricărui
regim politic în epoca respectivă stătea un balans specific între cele două puteri,
care făcea diferenţa între absolutismul monarhic, monarhia limitată (sau constituţională) şi monarhia constituţională parlamentară. Prin urmare, raporturile dintre
executiv şi legislativ ar fi trebuit analizate şi conturate instituţional cu atenţie. În
schimb, diplomaţii au fost preocupaţi, cu prioritate, de procesul legislativ şi de
măsura în care acesta putea fi organizat de o asemenea manieră încât să contribuie
la o cât mai profundă (după unii) sau cât mai redusă (după alţii) unificare
legislativă între Principate. Nu se poate spune, totuşi, că problema executivului,
luată separat, nu a fost avută în vedere în actele de drept internaţional, memoriile şi
proiectele de organizare constituţională redactate în acea perioadă. Ele s-au
concentrat, însă, cu prioritate, asupra modului de recrutare a domnului/gospodarului, în strânsă legătură cu clarificarea formei de stat a celor două Principate70.
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Opiniile au oscilat între un singur domn şi câte un domn pentru fiecare Principat,
între domn pământean şi prinţ străin dintr-o dinastie europeană, între domnie electivă
şi domnie ereditară71. În final, după cum bine se ştie, s-a optat pentru doi domni
pământeni în cadrul unei domnii elective, viagere şi neereditare.
Ceea ce transpare însă este o lipsă de preocupare sistematică a diplomaţilor
europeni pentru clarificarea locului şi rolului constituţional al domnului în ansamblul
arhitecturii constituţionale. Formulări de ordin general, precum „sistem de guvernare
care s-ar apropia în cea mai mare măsură de tipul monarhic”, menit „să întrunească
toate garanţiile de autoritate şi trăinicie”, care apărea în memorandumul din 26 martie
al Conferinţei de la Viena (1855)72, nu aduceau un plus de claritate cu privire la
voinţa marilor puteri. Având în vedere preocuparea diplomaţiei franceze şi engleze
pentru eliminarea arbitrarului puterii din epoca regulamentară73, ar fi fost de aşteptat
să se limiteze considerabil puterea domnului. Articolul XXVI al Protocolului final
al Conferinţei de la Constantinopol din ianuarie 1856 lăsa să se înţeleagă
necesitatea realizării unui echilibru între executiv şi legislativ prin înfiinţarea unei
legislaturi reprezentative capabile să controleze în mod eficace actele de administraţie
alături de un senat alcătuit din notabilităţi74. Cu toate acestea, textul convenţional
reglementa un dezechilibru al puterilor în favoarea executivului. Domnului i se
încredinţa exercitarea puterii executive şi urma să guverneze cu ajutorul miniştrilor
responsabili, numiţi de dânsul. S-ar părea că se prevedea mult şi clar, dar nu este
aşa. Faptul că persoana domnului nu era declarată expres ca inviolabilă, aşa cum se
practica în orice constituţie liberală la epoca respectivă, scoate din discuţie
existenţa regimului parlamentar. Aşa cum am precizat deja, regimul parlamentar
(de regulă dualist) la vremea respectivă implica un cumul de principii şi instituţii
bine stabilite, iar prevederea expresă a inviolabilităţii monarhului era esenţială
pentru determinarea întregului regim politic. Faptul că se prevedea contrasemnarea
actelor monarhului şi răspunderea juridică a miniştrilor nu avea nicio relevanţă
pentru existenţa regimului parlamentar în lipsa inviolabilităţii exprese a persoanei
domnului75. Lipsa iniţiativei legislative din competenţele Adunării Elective nu lăsa
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Discuţiile au debutat oficial încă din 1855, cu ocazia Conferinţei de la Viena din martie–
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şi au continuat în cadrul Conferinţei de la Constantinopol din ianuarie 1856. Ibidem, p. 917 şi urm.
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Ibidem, p. 642.
73
Ambasadorul englez la Constantinopol remarca într-un memoriu din 2 decembrie 1855 că
Regulamentul organic „se dovedise ineficient pentru curmarea abuzurilor şi a arbitrarului puterii”. A
se vedea Valeriu Stan, Preliminarii diplomatice ale Unirii Principatelor: două memorii ale lui Stratford
Canning, ambasadorul englez la Constantinopol, în „Revista de istorie”, 42, 1989, nr. 1, p. 34.
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Într-o circulară către agenţii diplomatici francezi în străinătate din data de 20 august 1858,
contele Walewski proclama învingătoare cultura juridică franceză şi modelul constituţional francez în
lupta de idei pentru organizarea internă a Principatelor Române. Susţinea, de asemenea, o serie de
principii ale Revoluţiei franceze de la 1789, printre care şi responsabilitatea ministerială. A se vedea
G. Petrescu, D.A. Sturdza, D.C. Sturdza, op. cit., vol. VII, p. 337. Dar această afirmaţie nu poate fi
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nicio îndoială cu privire la inexistenţa regimului parlamentar şi, de aceea, orice
apropiere a Convenţiei de Constituţia belgiană de la 1831 este forţată76.
Ne putem întreba, în aceste condiţii, care a fost intenţia participanţilor la
Conferinţa de la Paris. Cu siguranţă nu ne aflăm în prezenţa unei influenţe din
partea Constituţiei franceze de la 1852, nici a celei de la 1848, care prevedeau,
amândouă, un preşedinte responsabil77. De asemenea, nu suntem nici în faţa unei
iresponsabilităţi implicite a persoanei monarhului din cadrul monarhiei absolute
sau a monarhiei limitate, în condiţiile în care Convenţia consacra suveranitatea
naţională, iar domnul era un reprezentant al naţiunii, în numele căreia exercita
puterea executivă. Una dintre cele mai pertinente explicaţii ar putea veni din
intenţia manifestată de unele puteri europene de a construi noua organizare internă
a Principatelor printr-o simplă modificare a Regulamentelor organice, care se aflau
încă în vigoare78. Chiar şi proiectul lui Thouvenel de la 11 martie 1858 făcea referire
la dreptul domnului de a guverna împreună cu un consiliu compus din 3–5 membri
numiţi de el, instituţie care făcea cu siguranţă referire la Sfatul Administrativ extraordinar reglementat de Regulamente.
Având în vedere aceste incoerenţe şi neclarităţi, precum şi raporturile dintre
executiv şi legislativ stabilite de Convenţia de la Paris, putem afirma că ne aflăm,
mai curând, în prezenţa unui regim autocratic de genul celui consacrat de Constituţia
franceză de la 1852. Nu este vorba neapărat de recuperarea etosului acelei
constituţii (nu este clar dacă reprezentanţii marilor puteri au urmărit expres să
consacre aşa ceva79), ci de o arhitectură constituţională, care, având în vedere
numeroasele împrumuturi făcute din respectiva Constituţie, îi conferea domnului
convenţional un loc central şi puteri exorbitante asemănătoare cu cele pe care le
deţinea împăratul francez. Apropierea de Constituţia franceză a celui de-al Doilea
adusă în sprijinul existenţei unui regim parlamentar în cadrul Convenţiei de la Paris. Într-adevăr, acest
principiu, aşa cum este înţeles de dreptul public modern, s-a născut în Revoluţia franceză, dar a fost
preluat în toate constituţiile franceze din prima jumătate a secolului al XIX-lea, chiar şi în cea de la
1852, fără a avea legătură, cel mai adesea, cu regimul parlamentar. Aşa cum o demonstrează Charta
constituţională de la 1814, nici măcar prezenţa răspunderii ministeriale alături de principiul
inviolabilităţii monarhului nu reprezenta o expresie necondiţionată a elementelor constitutive ale
regimului parlamentar.
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liberal şi parlamentarismului care ar fi putut fi preluate din Constituţia belgiană (aşa cum ar fi putut fi
preluate şi din Charta franceză de la 1830), dar de aici până la a stabili paternitatea Constituţiei
belgiene faţă de Convenţie este un drum lung. A se vedea M. Guţan, Transplant constituţional, p. 313
şi urm.
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limitare a autorităţii domneşti.
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Imperiu este cu atât mai pertinentă cu cât aceasta fusese inspirată din Constituţia
revoluţionară a anului VIII, care conferise lui Napoleon I bazele juridice ale puterii
sale autoritare. Această din urmă Constituţie a rămas în istoria constituţiei şi a
constituţionalismului prin faptul că a reuşit, în premieră, „să deghizeze consolidarea
puterii politice în mâinile unui dictator în spatele unei faţade constituţionale”80.
Folosindu-se de principiile şi instituţiile constituţionalismului revoluţionar francez
consacrate în Constituţiile de la 1791, 1793 şi 1795, în special de suveranitatea
naţională, drepturile şi libertăţile omului, guvernământul reprezentativ, separaţia
puterilor în stat, responsabilitatea ministerială, Constituţia anului VIII revoluţionar
postula autoritarismul şefului statului prin intermediul a două mutări instituţionalconstituţionale: pe de o parte, a recuperat unitatea executivului, aşezând miniştrii în
strânsă dependenţă de primul consul, iar, pe de altă parte, l-a aşezat pe primul
consul în centrul procesului legislativ, luând legislativului dreptul de iniţiativă
legislativă81. Acest aranjament instituţional stătea şi la baza Convenţiei de la Paris.
Astfel, domnul exercita puterea executivă şi guverna împreună cu miniştrii,
pe care îi putea numi şi revoca după bunul plac în baza răspunderii politice pe care
aceştia o aveau în faţa sa. Contrasemnarea actelor domnului avea efectul unei simple
întăriri formale a acestora, iar răspunderea juridică a miniştrilor funcţiona în afara
oricărui balans cu iresponsabilitatea şefului statului. În această calitate, domnul
stabilea politica internă şi externă a ţării, iar miniştrii, chiar reuniţi în cabinet, erau
mai curând nişte agenţi ai domnului decât membri ai unui guvern autonom. Nu în
ultimul rând, el făcea regulamentele necesare pentru aplicarea legilor şi numea în
toate funcţiile publice. Puterile domnului erau importante şi în materie legislativă.
Chiar dacă exercita puterea legislativă împreună cu Adunarea şi Comisia Centrală,
prin atribuţiile sale devenea un fel de stăpân al aproape întregului proces legislativ,
un maître de la loi82, foarte asemănător şefului de stat al celui de-al Doilea Imperiu
Francez. Astfel, el avea drept unic de iniţiativă legislativă în materia legilor de
interes local, avea drept de propunere în materia legilor comune, redacta proiectele
legilor locale şi le susţinea, prin miniştrii săi, în Adunare, avea dreptul de a
sancţiona legile de interes local şi dreptul de a exercita un veto absolut asupra
acestora, în condiţiile în care controlul de constituţionalitate exercitat în acest caz
de Comisia Centrală avea, în lipsa unor prevederi clare, mai curând efectul unui aviz
consultativ83. De asemenea, exercita acelaşi drept de sancţiune şi veto absolut în cazul
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legilor comune, fără a fi talonat de controlul de constituţionalitate84. În ansamblu,
Comisia Centrală avea mai curând rolul de a impulsiona şi realiza unificarea
legislaţiei celor două Principate decât un rol efectiv de limitare a puterii domneşti85.
Este adevărat, pe de altă parte, că domnul nu putea influenţa decât cu greutate
conţinutul final al legilor, în prezenţa unei Adunări ostile, dar el era singurul care
putea stabili dacă o lege urma sau nu să existe după parcurgerea procesului
legislativ. Domnul avea o poziţie forte şi în ceea ce priveşte funcţionarea Adunării.
Chiar dacă aceasta era aleasă pe o perioadă de şapte ani, ea nu funcţiona permanent,
ci în cadrul unor sesiuni ordinare care se întindeau pe perioada a trei luni. Domnul
avea dreptul să o convoace, să îi proroge activitatea şi să o dizolve după bunul plac.
Teoretic, domnul avea posibilitatea să interfereze cu activitatea Comisiei Centrale,
în condiţiile în care unul dintre cei opt membri numiţi de el ar fi fost ales preşedinte
al acestui organism.
Făcând o sinteză a celor analizate până acum, putem spune că, departe de a
aproba unirea deplină a Principatelor într-un stat cu numele de România, având în
frunte un prinţ străin, marile puteri europene au reglementat o asociaţie de state, cu
domni diferiţi, recrutaţi dintre pământeni. Din fericire, alegerea lui Al. I. Cuza ca
domn al ambelor Principate a evitat aplicarea extrem de complicatului şi aproape
nerealizabilului proces de legiferare în cazul legilor comune. În acelaşi timp,
departe de a construi un regim reprezentativ bazat pe limitarea puterii domneşti,
marile puteri au reglementat un regim politic cu valenţe autoritariste având în
frunte un domn dotat cu puteri exorbitante limitate de un drept de rezistenţă al
Adunărilor. În lipsa unui drept de iniţiativă legislativă şi în prezenţa dreptului de
pleca de la mecanismele şi finalităţile complexe ale controlului contemporan de constituţionalitate şi,
în acelaşi timp, ar trebui să evităm să supralicităm finalităţile efective ale controlului de constituţionalitate a priori reglementat de Constituţia celui de-al Doilea Imperiu Francez. Aşa cum s-a arătat
deja, finalitatea controlului de constituţionalitate în Constituţia franceză era de a oferi un plus de
legitimitate legislaţiei guvernamentale prin control juridic realizat de un organ politic cu un aparent
rol de contra-putere. A se vedea Antoinette Ashworth, Le contrôle de la constitutionnalité des lois par
le Sénat du Second Empire, în „Revue du droit public”, 1994, nr. 1, p. 85–87. Textul Convenţiei era,
prin urmare, neclar. Interpretată gramatical şi sistematic, Convenţia nu îl obliga pe domn să refuze
sancţiunea unui proiect de lege neconstituţional. Articolul 37 al Convenţiei prevedea că rolul
Comisiei Centrale era de a preţui compatibilitatea cu dispoziţiile Convenţiei, cu alte cuvinte de a face
o evaluare juridică în acest sens. Prin comparaţie, art. 26 al Constituţiei franceze de la 1852 prevedea
că Senatul avea dreptul să se opună unui proiect de lege neconstituţional. Într-o interpretare
teleologică, domnul ar fi trebuit să ţină cont de un eventual aviz negativ al Comisiei Centrale. Acest
lucru nu urma să se întâmple însă în cadrul unui demers de limitare a arbitrarului domnesc. Aşa cum
am stabilit deja, rolul Comisiei Centrale era clar unul de asigurare a unificării şi unităţii constituţionale
şi legislative a Principatelor şi nu unul de contra-putere. Cel mai probabil, domnul ar fi trebuit să ţină
cont de avizul Comisiei Centrale pentru a realiza această finalitate.
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respingerea unui proiect de lege pe motive de oportunitate.
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veto al domnului, nişte Adunări ostile acestuia puteau, cel mult, să dezbată, să
amendeze şi să voteze proiectele de lege în contradicţie cu politica domnească.
Probabil la această atribuţie a Adunării se referea contele Walewski în circulara sa
din 20 august 1858 când menţiona rolul Adunării de a echilibra autoritatea executivului. Totodată, dispariţia cuplului de domni care s-ar fi putut limita reciproc şi
alegerea unui singur domn au crescut semnificativ riscurile de personalizare a
puterii politice şi de instaurare a unui regim autoritar.
B. PERIOADA 1862–1864
La 24 ianuarie 1862 s-a desăvârşit crearea statului modern român unitar, prin
apariţia unui singur centru de putere, localizat la Bucureşti, şi a unui singur set de
organe statale. Convenţia de la Paris rămânea actul fundamental al noului stat, dar
ea a suferit, în mod inevitabil, modificări legate de noul context politic. Ca urmare,
Comisia Centrală de la Focşani, a cărei prezenţă şi funcţionare fuseseră strâns
legate de existenţa asociaţiei de state, şi-a încetat în mod firesc activitatea. În
condiţiile în care acest organ nu avea atribuţii semnificative în limitarea puterii
domneşti, iar celelalte organe ale statului şi-au conservat atribuţiile, dispariţia sa a
lăsat aproape neschimbat raportul de putere dintre domn şi Adunare. Dimpotrivă,
s-ar putea spune că autoritatea domnului crescuse: el urma să iniţieze şi să
redacteze toate proiectele de lege şi, în lipsa controlului de constituţionalitate, actul
sancţionării proiectelor de lege şi cel al exercitării dreptului de veto erau complet
lăsate la latitudinea domnului. A existat intenţia de a se crea un înlocuitor al
Comisiei Centrale, în special cu atribuţii tehnic-legislative86, dar un Consiliu de
Stat va fi înfiinţat doar în februarie 1864 pentru a exercita atribuţii administrative,
disciplinare şi de contencios administrativ.
În acelaşi timp, se poate constata şi o consolidare a rolului Adunării în
procesul legislativ, în condiţiile în care dispariţia legilor de interes local şi a
Comisiei Centrale elimina controlul de constituţionalitate asupra proiectelor de lege
dezbătute şi votate de către aceasta. Aşa cum remarca şi Cuza la 1863, dispariţia
Comisiei Centrale a scos instituţia tampon dintre executiv şi legislativ87, lăsând faţă
în faţă un executiv dominat de un domn cu puteri foarte mari în materie executivă
şi legislativă şi o Adunare cu atribuţii la fel de reduse, dar suficient de puternice
astfel încât să îl oblige pe monarh să sancţioneze legile în formula votată de
parlament sau să le respingă în întregime. Situaţia devenise şi mai incomodă pentru
Cuza: deşi avea drept deplin de iniţiativă legislativă, precum şi dreptul de a stabili
86

S-a discutat, încă dinainte de realizarea statului unitar, de o Comisie mixtă valaho-moldovenească (1861), apoi s-a înfiinţat un Comitet legislativ provizoriu (martie 1862), s-au înfiinţat, mai
apoi, comisii extra-parlamentare şi, în final, a apărut o Comisie de unificare legislativă (iulie 1862). A
se vedea Constantin C. Angelescu, Unificarea legislaţiei Principatelor Unite Române, p. 374 şi urm.
87
Memoriul explicativ i-a fost trimis lui C. Negri la Constantinopol, în 15/27 iunie 1863. A se
vedea Cuza Vodă. România, ed. Stelian Neagoe, Bucureşti, 2009, p. 228.
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politica internă şi externă a ţării, nu putea să o pună în aplicare decât dacă avea
acordul Adunării.
C. PERIOADA 1864–1866
În urma acestei evoluţii instituţionale, devine foarte clar faptul că Statutul
dezvoltător al Convenţiei de la Paris, prin racordarea la etosul Constituţiei franceze
de la 1852 şi preluarea mai fidelă a arhitecturii ei constituţionale, nu făcea altceva
decât să marcheze o diferenţă de grad faţă de Convenţie, prin sporirea autorităţii
domneşti în cadrul unui context instituţional şi ideologic relativ nou. Se trecea
astfel de la arhitectura constituţională cu inflexiuni autocratice a Convenţiei de la
Paris, la un cezarism democratic88. În aceste condiţii, ne putem întreba de ce există
percepţia comună conform căreia s-ar fi trecut de la regimul constituţional (sau
parlamentar) reglementat de Convenţie la un regim personal sau autoritar, consacrat
de Statutul dezvoltător al Convenţiei. Răspunsul rezidă, evident, în lecturarea tradiţională a textului convenţional în cheia principiilor regimului parlamentar. Dar se
justifică ideea existenţei unei diferenţe de natură între cele două texte, în locul ideii
unei diferenţe de grad?!
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să clarificăm, mai întâi, natura
juridică a Statutului dezvoltător al Convenţiei de la Paris. Având în vedere faptul că
acesta a fost, în premieră, expresia unei manifestări de voinţă româneşti în materie
de organizare constituţional-politică, mulţi jurişti au tins şi încă tind să îl analizeze
în sine, delimitat de textul Convenţiei. Nu puţini îl consideră a fi chiar prima
constituţie a românilor89. Or, aşa cum îi arată şi denumirea, Statutul dezvoltător a
fost elaborat şi plebiscitat cu scopul de a modifica prevederile Convenţiei de la
Paris. Acest aspect era clar stipulat în preambulul Statutului, unde se invoca
necesitatea de a se înlocui prevederile legate de Comisia Centrală de la Focşani,
rămase fără obiect ca urmare a unirii depline, precum şi necesitatea de a se reaşeza
88
Cezarismul democratic al celui de-al Doilea Imperiu Francez era, în esenţă, o autocraţie
mascată în spatele unor principii şi instituţii ale constituţionalismului modern, e.g. suveranitatea
naţională, separaţia puterilor în stat, responsabilitatea ministerială etc. De jure şi de facto, atât aranjamentul instituţional, cât şi practicile constituţional-politice urmăreau să dea expresie legitimităţii
personale a împăratului. Astfel, şeful carismatic al statului îşi înţelegea legitimitatea ca istorică,
confirmată prin vot popular, ca fundament al regimului pe care îl stabilea. Din punct de vedere
instituţional, puterile statului se concentrau în mâinile monarhului, fără a exista mecanisme eficiente
de contrabalansare a autorităţii acestuia. Executivul avea o preponderenţă faţă de parlament atât prin
dreptul exclusiv de iniţiativă legislativă, cât şi prin dreptul de a emite decrete-lege, iar miniştrii erau
responsabili doar în faţa şefului statului. A se vedea Stephane Caporal, Le césarisme dans les constitutions
françaises, în Du césarisme antique au césarisme moderne, Marseille, 1999, p. 145 şi urm., în special
p. 150.
89
A se vedea I. Vântu, Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris, în Istoria dreptului românesc,
vol. II, pt. a II-a, Bucureşti, 1987, p. 66; I. Muraru, Gh. Iancu, Constituţiile române, ed. a III-a,
Bucureşti, 1995, p. 7 şi urm.
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echilibrul între puteri. Prima finalitate a preambulului se reflecta deplin în textul
Statutului: covârşitoarea majoritate a prevederilor acestuia vizau puterea legislativă
şi procesul legislativ, ambele strâns legate de competenţele şi activitatea Comisiei
Centrale. În ceea ce priveşte reaşezarea echilibrului între puteri, cel mai probabil
intenţia lui Cuza a fost de a elimina tensiunile dintre domnie şi fosta Adunare Electivă
dominată de conservatori. Tocmai de aceea, acest obiectiv s-a realizat mai curând
printr-o reaşezare a structurii şi componenţei legislativului decât printr-o recalibrare
a raporturilor dintre executiv şi legislativ, care au rămas, în esenţă, aceleaşi.
Ar fi eronat să gândim altfel. Dacă am merge pe ideea unui act constituţional
nou şi am lua în calcul doar prevederile efective ale Statutului, am ajunge la concluzia
aberantă că prevederile Convenţiei de la Paris privind raporturile României cu
Poarta (art. 8–9), recrutarea domnului şi vacanţa tronului (art. 10–13), structura şi
competenţele executivului (art. 14–15), structura şi competenţele puterii judecătoreşti
(art. 38–41), organizarea miliţiei pământene şi a armatei (art. 42–45), recunoaşterea
unor drepturi şi libertăţi (art. 46) ar fi fost abrogate. Or, în lipsa unei prevederi
exprese în acest sens, toate prevederile respective ale Convenţiei au rămas în
vigoare. Sub aspectul organizării constituţionale, România a fost guvernată în
perioada mai 1864 – mai 1866 de Convenţia de la Paris cu modificările aduse de
Statutul dezvoltător, cele două acte constituţionale formând, am putea spune, un
„bloc constituţional”.
În aceste condiţii, putem constata că au rămas neschimbate structura executivului, precum şi cea mai mare parte a raporturilor dintre executiv şi legislativ.
Domnul guverna cu concursul miniştrilor numiţi de el, actele sale urmau să fie
contrasemnate de miniştrii competenţi, aceştia erau responsabili juridic, justiţiabili
în faţa Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţiune. Structura legislativului se schimba
într-una bicamerală, iar influenţa Constituţiei franceze de la 1852 era semnificativă.
Adunarea Electivă îşi conserva atribuţiile avute în Convenţie, iar Corpul Ponderator
prelua atribuţiile privind controlul de constituţionalitate a priori ale Comisiei Centrale.
În aceste condiţii, procesul legislativ rămânea relativ acelaşi (cu cel existent în
perioada 1862–1864), cu o preponderenţă remarcabilă a domnului. Acesta avea
drept exclusiv de iniţiativă legislativă, proiectele de lege erau redactate cu sprijinul
Consiliului de Stat (care primea acum un statut constituţional) şi susţinute în cele
două Camere de miniştri, Adunarea avea dreptul de a dezbate şi amenda proiecte
(un drept exclusiv al acesteia în materie bugetară), mai apoi Corpul Ponderator se
pronunţa asupra constituţionalităţii proiectului de lege amendat şi votat în Adunare.
Se aplicau aici o serie de alternative în funcţie de cum Corpul Ponderator era sau
nu de acord cu amendamentele Adunării sau cu întregul proiect de lege, în funcţie
de cum acesta amenda sau nu respectivul proiect de lege. Cert este că, în final,
domnului îi revenea ultimul cuvânt, prin dreptul de a sancţiona proiectul de lege
sau de a-şi exercita dreptul de veto absolut. În aceste condiţii, putem reveni cu
aceeaşi întrebare: de ce această structură, care este aproape identică cu aceea
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reglementată de Convenţia de la Paris, nu ar putea fi înţeleasă prin prisma regimului parlamentar? De ce responsabilitatea ministerială nu ar putea fi şi în acest
caz un element al regimului parlamentar? De ce în Convenţie ar fi existat un
guvern autonom responsabil politic în faţa Adunării, iar în Statut doar nişte agenţi
ai domnului responsabili doar în faţa acestuia? Răspunsul este foarte simplu: nici
Convenţia, nici Statutul nu reglementau aşa ceva, ci un regim autoritar.
Pe de altă parte, plusul de autoritarism era evident în Statut. La fel ca în modelul
francez, Corpul Ponderator devenea un „cal troian” al domnului în interiorul
parlamentului, urmând, prin componenţa sa, să fie dependent politic de domn. Mai
mult, spre deosebire de modelul francez, Corpul Ponderator avea şi dreptul de a
dezbate şi amenda proiectele de lege venite de la Adunare, nu doar de a le verifica
constituţionalitatea. Cele mai evidente instrumentele ale autoritarismului domnesc
erau dreptul executivului de a emite decrete până la convocarea noii Adunări
Elective, alături de dreptul de a lua măsuri de urgenţă între sesiunile parlamentare.
5. CONCLUZII: VIAŢA CONSTITUŢIONAL-POLITICĂ A DOMNIEI
LUI CUZA, ÎNTRE SPERANŢE PARLAMENTARISTE ŞI
TENDINŢE AUTORITARISTE
În urma acestei analize instituţionale, se pot desprinde câteva premise care ar
trebui să fie luate în considerare în orice analiză istorică sau istorico-juridică a
vieţii constituţional-politice din epoca domniei lui Cuza:
a) Convenţia de la Paris din 1858 nu a consacrat, cu certitudine, un regim
parlamentar. Orice lectură în acest sens a textului convenţional în epoca respectivă
a reprezentat o proiecţie ideologică a unei părţi a clasei politice româneşti, în
condiţiile ataşamentului pentru principiile şi valorile constituţionalismului liberal.
De aceea, orice analiză contemporană a textului convenţional în acest orizont
ideologic reprezintă un demers legitim, dar strict raportat la o tradiţie intelectuală90
şi nu la un text constituţional;
b) Convenţia de la Paris a consacrat cu certitudine un regim cu valenţe
autoritare, având în centru un domn dotat cu atribuţii relativ mari care poate fi
apropiat mai curând de cezarismul democratic al Constituţiei celui de-al Doilea
Imperiu Francez şi prea puţin de prevederile Constituţiei belgiene de la 1831. Prin
urmare, opiniile contemporanilor lui Al. I. Cuza care susţineau existenţa acestui tip
de regim politic erau îndreptăţite, iar orice analiză pe această linie este cât se poate
de legitimă;
c) Faptul că domnitorul Cuza a acceptat, o vreme, anumite mecanisme ale
regimului parlamentar (nu însă şi regimul parlamentar în ansamblul său) nu a
însemnat că a respectat prevederile Convenţiei, ci, mai curând, a dat curs unui
90

Pentru contextul ideologic al epocii a se vedea T. Drăganu, Începuturile şi dezvoltarea
regimului parlamentar, p. 121 şi urm.
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important curent de opinie în favoarea acestui regim politic prezent în rândul elitei
politice româneşti. Existenţa unei intense şi active stări de spirit critice la adresa
arbitrarului domnilor regulamentari, contextul alegerii sale ca domn comun al
Principatelor91, precum şi considerente de ordin geopolitic l-au determinat pe Cuza
să acţioneze în acest sens. Dimpotrivă, cei care cereau lui Cuza să se conformeze
regimului parlamentar forţau, cu certitudine, textul Convenţiei;
d) Lovitura de stat din mai 1864 avea logică doar în considerarea modificării
legislaţiei electorale care l-a împiedicat pe Cuza să-şi subordoneze politic Adunarea.
Acest aspect rezultă cu claritate din strategia organizării loviturii de stat92. În
condiţiile în care domnul avea deja prin Convenţie o autoritate considerabilă,
Statutul a reprezentat, mai curând, o amplificare a acestei autorităţi într-un nou
cadru instituţional;
e) Sub nicio formă nu putem vorbi la 1864, sub aspect instituţional, despre
renunţarea la regimul parlamentar în favoarea unui regim autoritar. A fost, mai
curând, vorba despre înlocuirea unui regim autoritar cu altul. Prin urmare, diferenţa
a fost de grad şi nu de natură;
f) Cea mai utilă şi corectă analiză a vieţii constituţional-politice din epoca lui
Cuza ar fi una care ar lua în considerare, în acelaşi timp, ambele logici: cea a
autoritarismului şi cea a parlamentarismului. A fost vorba de discursuri şi comportamente politice concurente manifestate, pe de o parte, de domn alături de miniştrii
săi şi, pe de altă parte, de Adunare93. Cuza a acţionat în permanenţă într-un spirit
autoritarist (raportat la viziunile ideologice ale elitei politice româneşti), cu
precădere prin faptul că a refuzat, cu mici excepţii, să-şi aleagă miniştrii din rândul
majorităţii conservatoare (de dreapta)94. În accepţiunea doctrinei, numirea unui
prim-ministru şi a unor miniştri de către monarh, în funcţie de interesele politice
ale acestuia, era unul din cele mai clare semne ale guvernământului personal. Mai
mult, toată lupta diplomatică şi internă a lui Cuza pentru modificarea legii
electorale s-a făcut nu atât în vederea normalizării regimului parlamentar, cât în
vederea descătuşării autorităţii domneşti de rezistenţa Adunării. Atâta timp cât nu a
reuşit acest lucru, şi-a utilizat, în mod discreţionar, dreptul de veto absolut;
g) În contrapartidă, întregul comportament politic al majorităţii parlamentare
a vizat instaurarea unui regim parlamentar. Interpelările la adresa guvernului, aplicarea
mecanismului votului de blam şi acţionarea răspunderii juridice a miniştrilor au
fost, cu certitudine, semne ale regimului parlamentar. Cu toate acestea, faptul că
91
92

şi urm.

93

Ibidem, p. 124.
Ion Hudiţă, Franţa şi Cuza Vodă. Lovitura de stat proiectată în 1863, Bucureşti, 1941, p. 48

În acest moment ne distanţăm de T. Drăganu, care, după ce constată un curent de opinie în
favoarea regimului personal, susţine că regimul personal a avut câştig de cauză, atât ca ideologie, cât
şi ca practică politică. A se vedea Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar, p. 115 şi urm.
94
Ibidem, p. 138 şi urm.
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domnul a acceptat căderea guvernelor sale în urma unui vot de blam nu a însemnat
că s-a raliat regimului parlamentar, ci că a încuviinţat aplicarea unuia din
mecanismele esenţiale ale acestuia. În acelaşi timp, faptul că s-a aplicat acest
mecanism nu a semnificat că regimul parlamentar s-a instaurat şi consolidat. Foarte
desele voturi de blam au ilustrat ori o sincopă majoră în funcţionarea regimului
parlamentar, ori, pur şi simplu, eşecul de a instaura un regim parlamentar.
Interpelarea şi votul de blam nu reprezentau finalităţi în sine, ci mecanisme de
autoreglare a regimului politic. Dacă indicatorul real al regimului parlamentar a
fost, istoric vorbind, „posibilitatea ca parlamentul să exercite o influenţă asupra
guvernului şi a compoziţiei acestuia”95, atunci suntem departe de un regim
parlamentar în adevăratul sens al cuvântului. Aşa cum declara şi Emile Giraud,
„menţinerea necesară a armoniei între executiv şi legislativ, aceasta este virtutea
regimului parlamentar”96. În perioada 1859–1864, majoritatea parlamentară nu a
reuşit, cu mici excepţii, să stabilească o congruenţă politică cu guvernul. În acelaşi
timp, suntem departe de coagularea ideologică, solidificarea structurală şi cultura
politică necesare pentru a transforma grupările şi coteriile politice ale epocii în
partide politice stabile care să susţină o politică guvernamentală coerentă. Tocmai
de aceea, colaborarea sau asocierea puterilor executivă şi legislativă în vederea
exercitării puterii politice statale a fost, cel mai adesea, imposibilă;
h) Cu siguranţă, problema cea mai importantă a susţinătorilor regimului
parlamentar din anii 1857–1866 a fost destul de proasta corelare a transplantului de
idei, principii şi instituţii constituţionale preluate din vestul Europei cu contextul
socio-politic românesc. Mai presus de toate, a stat o neînţelegere asupra rolului şi
locului pe care trebuia să îl ocupe domnul în arhitectura constituţională. Vasile
Boerescu se pronunţa pentru ceea ce doctrina a numit un regim parlamentar
orleanist/belgian/cu executiv monarhic. În viziunea sa, era ideal ca guvernul să aibă
deopotrivă suportul politic al domnului şi al Adunării, fiind o punte politică între
cei doi97. În condiţiile în care Convenţia reglementa un domn puternic, s-ar fi putut
face, probabil, o trecere mai lină şi echilibrată spre regimul parlamentar dacă,
teoretic, domnul şi parlamentul ar fi ajuns la un compromis politic asupra politicii
interne. Posibilitatea şi necesitatea ca domnul să se implice mai activ în guvernare
s-ar fi încadrat în parametrii parlamentarismului dualist, ar fi cadrat mai bine cu
textul convenţional şi ar fi răspuns mult mai prompt necesităţilor politice şi
95

C. Grewe, H. Ruiz Fabri, op. cit., p. 374.
Émile Giraud, op. cit., p. 100.
97
„Am zis că, de ordinar, în guvernele reprezentative, miniştrii sunt responsabili înaintea
Camerei şi a capului Statului. Pentru ca un minister să existe, cată să aibă sau încrederea prinţului sau
să fie sprijinit de majoritatea Camerei. Când şi una şi alta din aceste condiţiuni există, armonia între
guvern şi Cameră este completă şi amândouă aceste puteri urmează tot acelaşi drum.” V. Boerescu,
Convenţiunea relativă la organizarea Principatelor, în G. Petrescu, D.A. Sturdza, D.C. Sturdza, op.
cit., vol. VII, p. 423.
96
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geopolitice ale momentului. Cu toate acestea, mulţi dintre membrii elitei politice se
pronunţau în direcţia unui regim parlamentar monist, iar desele invocări ale
modelului constituţional englez sunt relevante pentru starea lor de spirit98. Faptul
că textul Convenţiei nu a fost rezultatul unei negocieri politice, al unui pact între
naţiune şi domn, alegerea domnului de către Adunare, precum şi faptul că domnitorul
Cuza fusese o soluţie politică de moment, în aşteptarea unui prinţ european,
îndreptăţeau pretenţiile de supremaţie ale parlamentului. De asemenea, aplicarea
strictă a principiului domnul domneşte, dar nu guvernează, iresponsabilitatea
domnului asociată unei răspunderi politice exclusive a guvernului în faţa Adunării
Elective se încadrau perfect în idealul politic al limitării arbitrarului domnesc şi
răspundeau dorinţelor elitei politice de origine boierească de a acapara scena
politică. Dar, raportat la tradiţia constituţională românească, la cultura politică
românească a momentului, la contextul geopolitic extrem de delicat şi chiar la
prevederile Convenţiei de la Paris, aceste aşteptări constituţionale erau prea mult.
Constituţionalismul englez evoluase spre o diminuare a rolului monarhului în
cadrul regimului parlamentar după sute de ani de conflicte politice şi reaşezări
instituţionale între monarh şi parlament. A dori să introduci aşa ceva peste noapte
în contextul instituţional al Convenţiei de la Paris, în contextul politic intern şi
extern al epocii, părea a fi, mai curând, o dovadă de ambiţie politică. Un domnitor
Cuza dotat cu atribuţii pur formale, cel mult un arbitru neutru al vieţii constituţionale, alături de un parlament conservator puternic care era singur capabil să
impulsioneze şi să responsabilizeze politic guvernul nu era, cu siguranţă, cea mai
fericită idee pentru epoca respectivă. Era, însă, cu siguranţă, una extrem de dificil
de pus în aplicare;
i) Putem spune, ca urmare a acestor constatări, că, în perioada ianuarie 1859 –
mai 1864, nu a existat nici regim parlamentar dualist, nici regim parlamentar
monist şi nici măcar un autoritarism domnesc real şi eficace. A fost, mai curând, o
luptă ambiţioasă pentru controlul guvernului şi al guvernării care s-a soldat foarte
rar cu efecte legislative benefice pentru modernizarea ţării;
j) Nu în cele din urmă, ar trebui să evaluăm efectele acestei epoci având în
vedere cele două deziderate ale generaţiei politice de la 1857: pe de o parte,
construirea statului naţional unitar sub conducerea unui prinţ străin şi, pe de altă
parte, limitarea arbitrarului domnesc prin asumarea principiilor şi valorilor
constituţionalismului liberal. Faptul că primul deziderat s-a realizat cu sacrificarea
celui de-al doilea a potenţat idealul naţional, dar a subminat şi întârziat concretizarea instituţional-constituţională şi comportamentală, în planul uzurilor politice,
a constituţionalismului liberal în România. Departe de a fi o simplă soluţie de
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Insistenţa cu care s-a dezbătut şi afirmat neimplicarea efectivă a domnului în guvernare,
precum şi accentuarea necesităţii ca domnul să numească un guvern din sânul majorităţii
parlamentare sunt relevante în acest sens.
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moment, nevoia de a consolida statul unitar împotriva nevoii de a limita puterea
statală se va dezvolta într-o paradigmă a gândirii constituţionale româneşti.
PARLIAMENTARY REGIME AND MONARCHICAL AUTHORITARIANISM
DURING THE REIGN OF AL. I. CUZA (1859–1866). A JURIDICALCOMPARATIVE PERSPECTIVE
Abstract

This essay aims to offer a juridical-comparative perspective on a very
sensitive problem in the Romanian historical and legal-historical literature: the
constitutional regime of Al. I. Cuza’s reign (1859–1866). Accepting some of the
opinions outlined in the past by both historians and legal scholars, we try to capture
them in a new methodological paradigm grounded in the concepts, principles and
institutions of the 19th century European liberal constitutionalism. Thus, we
highlight the absence of a parliamentary regime in the Paris Convention (1858) and
the presence of a constitutional architecture closer to the democratic caesarism
typical of the Second French Empire; the necessity to evaluate the constitutional
and political life under Cuza’s reign in the light of both monarchical authoritarianism
and parliamentarianism; the importance to understand the amendments brought by
the Statute developing the Paris Convention (1864) as a change of degree inside the
same authoritarian regime. Last but not least, we emphasize the necessity to
balance constantly the Romanian national agenda, especially the fight for the
national unitary state, against the failure to limit the monarchical power by means
of a functional parliamentary regime.
Keywords: parliamentary regime; authoritarianism; democratic caesarism,
liberal constitutionalism; Paris Convention; Al. I. Cuza; Romania

MEMORII ŞI PLĂSMUIRI
TWO EIGHTEENTH-CENTURY ADVENTURERS AND
THE MYTH OF SKANDERBEG*
OVIDIU OLAR**
“Si les empereurs grecs avaient été des Scanderbeg, l’empire d’Orient se serait conservé.”
Voltaire – Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, 1756
“Le monde pourrait être arrangé tout autrement qu’il ne l’est.”
Jean Potocki to Maria Potocka – 4/6 November 1810

In the first half of the 18th century, Skanderbeg’s posthumous fame reached
new heights. An opera by Salvi and Vivaldi premiered at the theatre of Pergola, in
Florence, in June 1718.1 Another one by Houdar de la Motte was performed at the
Royal Academy of Music, in Paris, in October 1735; refashioned by Rebel and
Francœur, it was played at the royal palace of Fontainebleau, in October 1763.2
Two British plays were put on stage at Goodman’s Fields, in 1733, and Drury
Lane, in 1735, a third one being printed posthumously, in 1747.3 The priest Giammaria
*

This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific
Research and Innovation (CNCS – UEFISCDI), project no. PN-II-RU-TE-2014-4-2162. It was
initially presented at the International Conference Skanderbeg in the History and Culture of Europe
(Poznań, 14–15 June 2016).
**
“Nicolae Iorga” History Institute, Bucharest; ovidiuolar@gmail.com.
1

Reinhard Strohm, The Operas of Antonio Vivaldi, vol. I, Florence, 2008, pp. 231 sq. See also
L’Aquila e la Mezzaluna – Storia, letteratura e musica nel nome di Scanderbeg. Atti del Convegno di
studio (Tirana, 1 agosto 2006), ed. by Luisa Cosi, Galatina, 2007; Käthe Springer-Dissmann, “Now
at Length We’re Off for Turkey, Lord Knows When We Shall Come Back!” Byron’s Grand Tour to the
Bosphorus 1809–1811 (Addendum: Scanderbeg in Italian Opera up to Byron’s Time), in Ottoman
Empire and European Theatre, vol. III, Images of the Harem in Literature and Theatre. A
Commemoration of Lord Byron’s Sojourn in the Ottoman Empire, ed. by Michael Hüttler, Emily
M.N. Kugler, Hans Ernst Weidinger, Vienna, 2015, pp. 217–249; Luisa Cosi, “Amant et guerrier.”
L’épopée de Scanderbeg dans la tradition de l’opéra du XVIIIe siècle, in The Living Skanderbeg. The
Albanian Hero between Myth and History, ed. by Monica Genesin, Joachim Matzinger, Giancarlo
Vallone, Hamburg, 2010, pp. 99–132.
2
For the context, see Larry Wolff, The Singing Turk. Ottoman Power and Operatic Emotions
on the European Stage from the Siege of Vienna to the Age of Napoleon, Stanford CA, 2016.
3
William Havard, Scanderbeg: A Tragedy, London, 1733; George Lillo, The Christian Hero:
A Tragedy, London, 1735; The Dramatic Works of George Lillo, ed. by James L. Steffensen, Richard
Noble, Oxford, 1993; Thomas Whincop, Scanderbeg: Or, Love and Liberty. A Tragedy, London,
1747. See also A Brief Account of the Life and Character of George Castriot, King of Epirus and
Albania, Commonly Called Scanderbeg, London, 1735. For details, see Louise H. Marshall, National
Myth and Imperial Fantasy. Representations of Britishness on the Early Eighteenth-Century Stage,
„Revista istorică”, tom XXVIII, 2017, nr. 1–2, p. 65–76
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Biemmi published a History of the Albanian hero in Brescia, in 1742, and Bishop
Francesco Tauszy re-edited Barlezio’s 16th-century classic Historia de vita et gestis
Scanderbegi, in Zagreb, in 1743.4
Inescapably, Skanderbeg attracted the attention of several adventurers. Selfentitled Grand-Master of a military Order of St George allegedly instituted by
Constantine the Great, the wandering Wallachian Prince Radu Cantacuzino († 1761)
commissions a book containing a description of the Order which assigns a major
role to a certain “count Georgius Castriotus” of Epirus. Imprisoned in the Castel
Sforzesco of Milan, Cantacuzino’s factotum Vlad Boţulescu of Mălăieşti translates
from Italian into Romanian a 16th-century biography of the Albanian hero. A few
years later, Stefano Zannowich († 1786) claims to be “Castriotto, prince of Albania”
and publishes a biography of the “Grand Castrioto of Albania,” his alleged forefather.
The aim of the present paper is to analyse in its context this interest in Skanderbeg
and to compare the “appropriation” methods of Cantacuzino and Zannowich.
RADU CANTACUZINO
Born in Bucharest, in March 1699, as the son of Prince Ştefan Cantacuzino,
Radu was only 17 years old when his father and grandfather were executed by the
Ottomans in Constantinople. After a narrow escape, the prince, his younger brother
Constantin and his mother Păuna embarked in a long and difficult trans-European
quest for the lost glory or, to quote Radu, for their “stati, beni allodiali, e patria.”
From Rome to Venice, from Vienna to Amsterdam, from London to Paris, from
Vienna to Moscow and back, the pretender tried relentlessly to persuade the
crowned heads of Europe to help him recover “his” throne and his family’s assets.5
Houndmills, Basingstoke, New York, 2008, pp. 142–179; David Lucking, “That Historyless Man,
George Castriot”: The Scanderbeg Legend in English Literature, in The Living Skanderbeg, ed. by
Monica Genesin, Joachim Matzinger, Giancarlo Vallone, pp. 1–18. See also Walter Puchner,
Ο Σκεντέρµπεις στην ευρωπαϊκή και βαλκανική δραµατουργία, in “Hπειρωτικά Xρονικά,” 27, 1985,
pp. 139–215 [= idem, Bαλκανική Θεατρολογία. ∆έκα µελετήµατα για το θέατρο στην Eλλάδα και τις
γειτονικές της χώρες, Athens, 1994 (no. 2)].
4
Giammaria Biemmi, Istoria di Giorgio Castrioto detto Scander-Begh, Brescia, 17421
[Brescia, 17562]; Vita et res præclare gestæ Christi athletæ Georgii Castrioti, Epirotarum principis,
qui propter heroicam virtutem suam a Turcis Scander-beg, id est Alexander Magnus cognominatus
est, libris XIII a Marino Barletio, Scodrensi sacerdote, conscripta, Zagreb, 1743. For Biemmi’s work,
see Willy Gjon Kamsi, Giammaria Biemmi e la critica, in Wir sind die Deinen. Studien zur
albanischen Sprache, Literatur und Kulturgeschichte, dem Gedenken an Martin Camaj (1925–1992)
gewidmet, ed. by Bardhyl Demiraj, Wiesbaden, 2010, pp. 574–579. For the context, see Alessandro
Scarsella, La ricezione di Scanderbeg nella letteratura italiana a partire dalla “Scanderbeide,” in
The Living Skanderbeg, ed. by Monica Genesin, Joachim Matzinger, Giancarlo Vallone, pp. 81–88.
5
Andrei Timotin, Un memoriu autobiografic inedit al lui Radu Cantacuzino către ducele
Francisc de Lorena, in Istoria: utopie, amintire şi proiect de viitor. Studii de istorie oferite
profesorului Andrei Pippidi la împlinirea a 65 de ani, ed. by Radu G. Păun, Ovidiu Cristea, Iaşi,
2013, pp. 127–152; Andrei Timotin, Documente noi din arhivele vieneze privitoare la exilul văduvei
şi fiilor lui Ştefan Cantacuzino, in “Revista istorică,” 24, 2013, 1–2, pp. 43–55.
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In spite of the substantial efforts, he failed: neither Radu, nor his brother
would ever set foot in Wallachia. Even “Little Wallachia” (Oltenia), ceded to Austria
by the Ottomans in 1718, proved out of reach. Therefore, in order to keep the
creditors at bay, an alternative source of revenue had to be considered. In addition
to the pension granted by the Holy Roman Emperor Charles VI, the “principi
Cantacuzeni Bassarabba e di Vallachia, conti del Sagro Romano Impero e della
Ungaria” decided to exploit the pedigree of their family – the “famiglia illustra
Cattacuzina.”6 In August 1730, claiming to be a descendent of Constantine the
Great and of all the subsequent rulers of the (Eastern) Roman Empire – that is,
“princeps Cantacuzenus, Angelus, Flavius, Comnenus” –, and displaying a plethora of
fictitious titles, Radu/Rudolphus confirmed the privileges of the Panagia Olympiotissa
Monastery at Elasson in Northern Thessaly.7 Five years later, recognized by
Charles VI as “governor and perpetual administrator” of a controversial Order of
Saint George – “an invention of early sixteenth-century Balkan adventurers” –,8 he
started to award patents of knighthood in exchange for money.9
The lack of discrimination in the dubbing of knights forced the emperor to
step in and suspend the prerogative.10 The recent “Illyrian” regiment commanded
by Radu since 1736 was also dissolved for mismanagement, only three years later.
Haunted by creditors and fallen into disgrace, the prince sided with Maria
Theresa’s rivals: he offered his services first to King Frederick II of Prussia, in
1741, then to the Holy Roman Emperor Charles VII, in 1745. To Charles, he promised
6

For the intitulatio, see Documente privitoare la familia Cantacuzinilor scoase în cea mai
mare parte din arhiva d-lui G. Gr. Cantacuzino, ed. by N. Iorga, Bucharest, 1902, pp. 192–193 (no.
LXXXIII – 1 Jannuary 1725). For the quotation, see Rossijskij Gosudarstvennyj Archiv Drevnich
Aktov (hereafter: RGADA), 68/1 – 1718 – 4, fol. 8 [Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucharest,
Microfilme URSS, roll 17, images 347–348 ; Microfilme URSS, roll 18, images 646–647] (9 September
1718 – Păuna Cantacuzino to chancellor Golovkin).
7
Evangelos A. Skouvaras, Ολυµπιώτισσα, Athens, 1967, pp. 514–519 (no. 10). See also
ibidem, pp. 523–525 (no. 12) – another charter granted to the monastery, on 8 February 1735.
8
Jonathan Riley-Smith, Towards a History of Military Religious Orders, in The Hospitallers,
the Mediterranean, and Europe. Festschrift for Anthony Luttrell, ed. by Karl Borchardt, Nikolas
Jaspert, Helen J. Nicholson, Aldershot, 2007, p. 271. For details, see Andrei Pippidi, “Fables,
bagatelles et impertinences.” Autour de certaines généalogies byzantines des XVIe–XVIIIe siècles, in
“Études byzantines et post-byzantines,” 1, 1979, pp. 269–305 [= idem, Hommes et idées du Sud-Est
européen à l’aube de l’âge moderne, Bucharest, Paris, 1980, pp. 253–294]; idem, False genealogii
bizantine din ciclul constantinian, in “Arhiva genealogică,” 1, 1994, 3–4, pp. 107–114; idem, L’Ordre
constantinien et les généalogies byzantines, in “Études byzantines et post-byzantines,” 3, 1997, pp.
199–226; Desmond Seward, Italy’s Knights of St. George. The Constantinian Order, Gerrards Cross,
1986.
9
For details, see Andrei Pippidi, “Fables, bagatelles et impertinences”; Ovidiu Olar, Intrigi
politice, strategii de ascensiune socială şi genealogii fabuloase. Episcopul Inochentie Micu, cavaler
şi prefect suprem pentru Dacia al Ordinului “Constantinian” al Sf. Gheorghe, in “Apulum,” 51,
2014, pp. 129–161.
10
Genealogia Cantacuzinilor de Banul Mihai Cantacuzino, ed. by N. Iorga, Bucharest, 1902,
pp. 332–333.
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no less than to raise against the Habsburgs “Greques, Vallaques, Moldaves, Sclavons,
Dalmatiens, Albanois, et tout autre genr(e) des gens.”11
The repercussions were severe. Radu’s brother Constantin was thrown in jail,
in 1746, and the faithful secretary Vlad of Mălăieşti shared the same faith. Yet the
main culprit managed to escape into Poland, via Saxony. He tried again to secure
the throne of Wallachia, once in Paris (1749), and once in Constantinople (1752).12
Failing yet again, he resumed the awarding of patents of knighthood. He even
published a lengthy description of the Order of St George and of its rites, in
Hamburg, in 1755.13
According to the foreword, dated 28 June and attributed to Johann Samuel
Müller († 1773), head of the Gelehrtenschule des Johanneums and librettist, the
book was a re-edition of a 1584 text. A descendant of Skanderbeg named Georgius
Castriotus, count of Epirus and knight of the Order of St George would have found
in the archives of St Catherine Monastery on Mount Sinai the official chartulary of
the Byzantine emperors, relocated to this safe place shortly before the fall of
Constantinople under the Ottomans. With the abbot’s permission, he would have
translated into Latin the several Greek documents concerning the Constantinian
militia, publishing them in Iaşi, in Moldavia, during the reign of Duke Demetrius II
Mohylla Cantacuzenus Angelus Flavius Comnenus (alleged ancestor of Radu
Cantacuzino and “Vallachiæ, Moldaviæ et Bessarabiæ regnans despota, dux, atque
perpetuus dynasta”). Of course, none of it happened. The two “original” 1341
documents attributed to John V Cantacuzenus and to Patriarch Theophilos were
fake, as was the entire dossier. However, quite many chose to believe it: the laws of
the Order were sweet to the ears, its rites were sumptuous, and its insignia were
bright enough for people to desire them. The invention of a heir of the famous
Skanderbeg was also a good strategic move.
Indeed, the Albanian hero played an important role in the genealogical and
heraldic hoax administered by Radu Cantacuzino. While in prison, his former
secretary Vlad Boţulescu of Mălăieşti translated into Romanian a biography of
11

N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele de
manuscrise ale Apusului, vol. I, Bucharest, 1895, pp. 370–373 (29 April 1745). For details, see
V. Mihordea, Les frères Cantacuzène et le projet de révolte des chrétiens des Balkans, in “Balcania,”
6, 1943, pp. 129–144 ; Andrei Pippidi, “Fables, bagatelles et impertinences,” pp. 290–291.
12
T.G. Bulat, Poliţia lui Ludovic al XV-lea şi Radu Cantacuzino, pretendent domnesc, in
“Revista istorică,” 6, 1920, 10–12, pp. 229–235; V. Mihordea, Ştiri nouă cu privire la Radu
Cantacuzino, in “Revista istorică,” 22, 1936, 1–3, pp. 52–72.
13
Constitutio definitoria Sacræ Angelicæ Auratæ Constantinianæ Militiæ Augusti Ordinis
Sancti Megalo-Martyris Georgii ab Imperatore Ioanne V. Cantacuzeno, Angelo, Flavio, Comneno, in
synodo Demotichæ A. MCCCXXXI. et sequentibus habita decreta, cum aliis monumentis huc
pertinentibus, duabusque appendicibus De constitutionibus et ritibus Ordinis Sancti Sepulcri et De
exequiis Magni Magistri, Prioris, Superioris etc. e Græco sermone in Latinum conversa iconibusque
ornata, Hamburg, 1755. For details, see Ovidiu Olar, Un aventurier al Luminilor. Prinţul Radu
Cantacuzino (1699–1761) şi Ordinul constantinian al Sfântului Gheorghe, in Istoria: utopie, amintire
şi proiect de viitor, ed. by Radu G. Păun, Ovidiu Cristea, pp. 153–166.
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Skanderbeg – Gli illustri et gloriosi gesti e vittoriose imprese fatte contra Turchi
dal Sig. D. Giorgio Castriotto, detto Scanderbeg, prencipe d’Epirro, dove si mostra
la vera maniera del guerreggiare, di governare eserciti, di far pronti soldati al
combattere e di restar vincitori in ogni difficile impresa.14 Dated 1763, the
surviving clean copy suggestively shows that the puppets outlived the puppeteer:
the grand master of the Saint Angelic Golden Constantinian Augustan Order of the
Saint Grand Martyr George had died two years previously.15
STEFANO ZANNOWICH
Born in the vicinity of Budva, the administrative centre of Albania veneta, in
February 1751, as the son of a rich merchant who managed to buy a title a nobility,
and educated in Budva, Ragusa, and Venice, Stefano Zannowich seemed at first
destined for a literary career.16 However, the sonnets, plays, and other literary works
published since 1765 in Italy, the Netherlands, and France could not secure him a
living. Therefore, the talented young man decided to “die” as count of Zannowich
and to help his brother Primislav con two merchants from Amsterdam (1774–1775).
He edited in Dresden the “posthumous” works of Zannowich and resurrected one
year later as Stiepan Pastor-Vecchio, “prince of Montenegro,” descending from
Skanderbeg and author of several Turkish Letters (1775–1776). The second volume
of the German edition included a portrait of him as “Castriottus friend and foe until
death and beyond,” as well as a short History of Skanderbeg, also printed separately
in French by the same publisher and in the same year, 1777.17
This interest in Skanderbeg seems to have been triggered by the Šcépan Mali
affair.18 The mysterious man who convinced the Montenegrins that he was in fact
14
For details, see Andrei Pippidi, Une biographie de Scanderbeg traduite en roumain, în
Peuples, États et nations dans le sud-est de l’Europe. IXe Congrès international des études du sud-est
européen, 30 août – 4 septembre 2004. Contributions roumaines, Bucharest, 2004, pp. 143–154; Vlad
Boţulescu de Mălăieşti, Scrieri, vol. I, Viaţa lui Scanderbeg tradusă din italiană de Vlad Boţulescu de
Mălăieşti in 1763, ed. by Emanuela Timotin, Ovidiu Olar, Bucharest, 2013.
15
Teodor T. Burada, O călătorie la românii din gubernia Kamenitz-Podolsc (Rusia), in
“Arhiva,” 17, 1906, pp. 538–540.
16
For details on Zannowich, see Eduard van Biema, Stiépan, Annibale, Prince d’Albanie. Un
aventurier au XVIIIe siècle, d’après des documents inédits des archives d’Amsterdam, in “La Nouvelle
revue,” year 20, 114, 1898, pp. 498–518, 683–700 and year 21, 115, 1899, pp. 88–107; Suzanne Roth,
Aventure et aventuriers au XVIIIe siècle. Un essai de sociologie littéraire, Lille, 1980; Alexandre
Stroev, Voltaire et les aventuriers de la République des Lettres, in Voltaire et ses combats. Actes du
Congrès international Oxford-Paris 1994, ed. by Ulla Kölving, Christiane Mervaud, vol. II, Oxford,
1997, pp. 1227–1236; Roland Mortier, Le “Prince d’Albanie.” Un aventurier au siècle des Lumières,
Paris, 2000. The standard reference is Helmut Watzlawick, Bio-bibliographie de Stefano Zannowich,
Geneva, 1999; I would like to thank Wojciech Sajkowski for helping me to consult it.
17
Helmut Watzlawick, op. cit., pp. 32–36, 61.
18
For this episode, see Wojciech Sajkowski, French Enlightenment Reactions on Russian Aspirations
to the Protectorate over Montenegro and on the Story of Stephen Mali, in “Colloquia humanistica,” 5,
2016, [The Image of Russia in the Balkans, ed. by Jolanta Sujecka, Warsaw, 2016], pp. 43–51.
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the Russian Tsar Peter III – victim of a conspiracy orchestrated by his wife, the
future Catherine the Great –, fascinated Zannowich. “Little Stephen” actually ruled
from 1667 until his assassination in January 1774. Therefore, in 1775, Zannowich
went to Montenegro and offered his services to Vladika Sava Petrović Njegoš, his
relative; on this occasion, he secured the title of “captain-general” and even accompanied to Vienna the prince-bishop’s nephew and future successor.
Soon, Zannowich took a step forward. In November 1776, in a letter to King
Frederick II of Prussia, “Cernovich-Castriotto d’Albanie” claimed nothing less than
to be Šcépan Mali and to have miraculously escaped the assassination attempt which
had been the talk of Europe: “Comme les Anciens Droits de ma Famille ont été
toujours sur le Montenegro, et l’Albanie ainsi né Ambitieux j’ai formé le Projet au
retour de mes Voyages de conquérir sur l’exemple de Schanderbeq les Provinces
usurpés par les Patriarchas Grecs et par les Turcs depuis la Conquête de
Constantinople par Maomet … Bref, Sire, je suis Etienne Pétit de Montenegro.”19
In 1784, Zannowich would reiterate this assertion.20 Yet the king was not
impressed and the bold pretender to the throne of Albania and Montenegro ran
quickly out of credit: in January 1777, in spite of his close friendship with the
crown-prince Frederick William, he was expelled from Prussia on account of his
considerable unpaid debts. However, in the years to come, which Zannowich spent
first in Warsaw and Słonim, at the court of his new protector, Prince Michał
Kazimierz Ogiński, grand hetman of Lithuania, then in Vienna, Augsburg, Strasbourg,
Zweibrücken, and in the Netherlands, the references to Scanderbeg increased in
number. The first edition of a famous pamphlet on the decline of Poland is said to
have been published in Croja, the inexpugnable fortress of the Albanian leader (1778).
The Épîtres et chansonnettes amoureuses d’un Oriental, allegedly published “in
the Pyramid of Ptolemy in Egypt,” includes a portrait of “Prince Castriotto of
Albania … Grandson of the Great Skanderbeg” (1779). La poésie et la philosophie
d’un Turc à 81 queues, à 3 plumes de héron, à 2 aigrettes, et à 1 collier d’émeraudes
praises repeatedly Skanderbeg and opens with a portrait of “Prince Castriotto of
Albania, 11th Grandson of the Great Skanderbeg …” (1779).21 Also in 1779, the
inventive adventurer published two editions of a History of his “forefather,” one
dedicated to Ogiński and one to the Holy Roman Emperor Joseph II. Although
there was nothing new in the biography, it did however put in a positive light the
Skanderbeg-related author: “Quel exemple pour les rois! Quel devoir pour celui qui
est son Descendant & son historien!” The fact that it was lively written and that
German, Russian, and Swedish translations succeeded at a fast pace played in
Zannowich’s favour too.22
19

Roland Mortier, op. cit., pp. 52–55.
Helmut Watzlawick, op. cit., pp. 56–57.
21
Ibidem, pp. 39, 41–42, 45–48, 62–63.
22
For the fragment, see Le Grand Castriotto d’Albanie. Histoire, Frankfurt, 1779, p. 112; for
the translations, see Helmut Watzlawick, op. cit., pp. 49–51; for the context, see Alexandre Zotos, La
figure de Scanderbeg dans les lettres françaises de la Renaissance à l’Âge classique. Éléments d’une
bibliographie critique, in “Balkan Studies,” 37, 1996, 1, pp. 77–105 [= idem, De Scanderbeg à Ismaïl
Kadaré, Saint-Étienne, 1997, pp. 1–36].
20
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Always on the run because of his debts – he was imprisoned in Groningen, in
March 1780 –, always changing name (for example, when arrested, he is “Father
Sarra Tabladas”), always in search of a lucky strike, Zannowich found time to
work with Pierre-Ulrich Dubuisson for a Scanderbeg tragedy.23 The play opened
on 9 May 1786, being “mauled” by the public and “devoured” by the journalists.
Two weeks later, the prince of Albania committed suicide. Arrested again in April
1786, he faced serious charges not only from his creditors, but also from the
merchants he and his brother had seriously duped in the past. Pushed beyond
limits, the luck had finally deserted him completely.
THE OTHER ALEXANDER
Still, why Skanderbeg? First, the reference to the Albanian hero was useful
for anyone forging rebellious plans in South-Eastern Europe. In July 1577, when
they present Pope Gregory XIII with an anti-Ottoman project, the Himarriots mention
their former “king,” “tou' eujtonwtavtou kaiV galhnwtavtou Skandrempevkou” (“the most
strong and serene Skanderbeg”).24 Jachia Sultan († 1649), alleged second-born son
of the Ottoman Sultan Mehmed III, who tried for decades to raise various Balkan
populations against the Ottomans, is married to a member of the Castriotta family.25
In October 1658, when addressing the Sacred Congregation de Propaganda fide, the
Catholic bishop of Shkodër/Scutari Pjetër Bogdani expresses his hope that someday a
new Skanderbeg will rise.26 The Cantacuzino brothers concocted several such antiOttoman and anti-Habsburg scenarios, first between 1736 and 1739, then between
1744 and 1746.27 Zannowich also constantly presented and represented himself as
an anti-Ottoman warrior. Therefore, they had to mention the popular Skanderbeg.
Radu Cantacuzino had an additional reason to do it. The anonymous biography
of Skanderbeg that Vlad Boţulescu chose to translate was based on an account by
Demetrio Franco, a member of the Angelo family, and was dedicated to Geronimo/
23

Helmut Watzlawick, op. cit., p. 59.
Vitalien Laurent, La république de la Chimère et ses appels au pape Grégoire XIII (1577–
1582), in “Revue des études sud-est européennes,” 51, 2013, pp. 27–44. For the historical context, see
Peter Bartl, Der Westbalkan zwischen spanischer Monarchie und osmanischem Reich. Zur Türkenkriegsproblematik an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, Wiesbaden, 1974. For comments, see
Konstantinos Giakoumis, Self-Identification by Himarriots, 16th to 19th Centuries, in “Erytheia.
Revista de estudios bizantinos y neogriegos,” 37, 2016, pp. 205–246.
25
Vittorio Catualdi (= Oscar de Hassek), Sultan Jahja dell’imperial casa ottomana od
altrimenti Alessandro Conte di Montenegro ed i suoi discendenti in Italia. Nuovi contributi alla storia
della questione orientale e delle relazioni politiche fra la Turchia e le potenze Christiane nel secolo
XVII, Trieste, 1889, pp. 606–607; Dokumente për historinë e Shqipërisë (1623–1653), ed. by Injac
Zamputti, Tirana, 2015, pp. 439–440 (no. 168).
26
Pjetër Bogdani. Letra dhe dokumente nga Arkivi i Kongregatës “de Propaganda Fide” si dhe
nga Arkivat Sekrete të Vatikanit, ed. by Odette Marquet, Shkodër, 1997, pp. 11, 17, 23, 84 (no. 29).
27
Al. Vianu, Din acţiunea diplomatică a Ţării Româneşti în Rusia în anii 1736–1738, in
“Romanoslavica,” 8, 1963, p. 24 (RGADA 68/1 – 1738 – 1, fols. 1–2); V. Mihordea, Les frères Cantacuzène.
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Girolamo Angelo, a Constantinian knight.28 Both Franco and pseudo-Franco stressed
the noble origins of the Angelo family, alluded to the kinship ties of Andrea Angelo
with the Serbian despot Đurađ Branković, and emphasized the role of Archbishop
Paolo Angelo in the events under scrutiny.29 Or, the Angelo family actually invented
the Constantinian Order. Its last descendant had sold the rights to the Grand
Magisterium to the Farnese, in 1697, but Cantacuzino slides graciously over the
detail. Pretending to be related to Branković – called Georgius Cantacuzenus –, he
claims to be related to Andrea Angelo and underlines the legitimate character of his
claim to the Magisterium.30 As for Boţulescu, his decision to translate and/or produce
a copy of the translation might have been motivated by the intervention of the
Russian ambassador in Vienna in favour of the imprisoned Constantin Cantacuzino,
in 1762.31 The former secretary might have hoped to regain his freedom and start
another knightly adventure.
Zannowich had his additional reasons too. Unlike Radu Cantacuzino, he was
a resourceful writer.32 Always in need of a good story, he transforms Skanderbeg in
a literary tool. The “invincible” hero appears to him, reassures him and advises him
to forget “la femme fatale à ton repos qui habite les climats glacés de la Lithuanie,
ces tresses blondes, ces yeux sereins, ces grâces naturelles dont tu fus idolâtre”
(probably Countess Genowefa Brzostowska, the sister of Prince Ogiński). The hero
also serves as a point of comparison for his dear Crown-Prince Frederick William
of Prussia: “il est de la taille de Scanderbeg; il lui ressemble aussi par les vertus”;
“J’ai un pressentiment … que le Prince de Prusse en politique sera comme son
prédécesseur, en bravoure comme Scanderbeg, et en bonté comme Henri IV …”
Even a declaration of love gains if the mighty Albanian were mentioned: “Oui, si
tu descends des demi-Dieux, je descends de Schanderbecg, et je serais indigne de
28
For details, see Francisc Pall, Marino Barlezio, uno storico umanista, in Mélanges d’histoire
générale, ed. by Constantin Marinescu, Cluj, 1938, pp. 135–315 (228–239); Francisc Pall, Di nuovo
sulle biografie scanderbegiane del XVI secolo, in “Revue des études sud-est européennes,” 9, 1971, 1,
pp. 91–106 (95–98); Vlad Boţulescu de Mălăieşti, op. cit., vol. I, pp. 47–48.
29
For the archbishop, see Jens Oliver Schmitt, Paulus Angelus, Erzbischof von Durazzo und
seine Bedeutung für den Türkenkampf Skanderbegs, in “Θησαυρίσµατα,” 30, 2000, pp. 127–161.
30
Francisc Pall, Di nuovo sulle biografie scanderbegiane, p. 102 (n. 46); Andrei Pippidi,
“Fables, bagatelles et impertinences,” p. 292–293 [= idem, Hommes et idées, p. 280]; idem, Une
biographie de Scanderbeg, p. 153; idem, False genealogii bizantine; Vlad Boţulescu de Mălăieşti, op.
cit., vol. I, pp. 26–27.
31
V. Mihordea, Les frères Cantacuzène, pp. 141–143.
32
Gabrijela Vidan, Les tergiversations d’un déraciné: Stjepan Zanović, écrivain d’aventure, in
“Studies on Voltaire and the Eighteenth Century,” 216, 1983, pp. 472–473; eadem, Un voltairien
négligé: Stjepan Zanović, in “Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia” (hereafter: SRAZ), 28, 1983,
pp. 3–23; eadem, Les irrévérences du discours politique de Stjepan Zanović, in SRAZ, 36–37, 1991–
1992, pp. 227–237; eadem, Stjepan Zanović: entre l’autoportrait et la mystification littéraire, in
SRAZ, 44, 1999, pp. 1–11; eadem, Les crises identitaires de Stjepan Zanović (Budva 1751 –
Amsterdam 1786), un homme de lettres dans les Balkans des Lumières, in Francophonie et
multiculturalisme dans les Balkans, ed. by Efstratia Oktapoda-Lu, Paris, 2006, pp. 125–138.
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lui si je ne t’aimais pas …”33 The carefully crafted images also play a very important
self-fashioning role.
Still, there are significant differences between the way the two adventurers
under scrutiny here depict Skanderbeg. Radu Cantacuzino fancies a bellicose and
statuary prince surrounded by his knights. Stefano Zannowich prefers to play.
Titles such as L’esprit politique-moral d’un Pacha à trois queues dans sa retraite à
Dua-Mosta, au milieu de la nuit, près de sa cheminée à la française, entre sa pipe,
sa maîtresse et son café … and places of publication such as Mangalor forteresse
du Nabab Hyder Haly or Calicute forteresse du Nabab Hyder Haly show a great
sense of humour. Smart and witty, the “Prince of Albania” transforms Skanderbeg
into a vehicle of his own ideas, for example, that the qualities of a man were superior
to the inherited titles (“Castriotto étoit actif, brave, plein d’expérience et de génie.
Un tel homme doit toujours être supérieur aux autres”).
The differences mirror the evolution of the myth – from “puritan” to “illuminist.”34
Yet they are also influenced by the evolution of the myth of Alexander the Great –
from conqueror to “paradigme de la conquête réussie.”35 As the Ottoman Empire
lost its aura of invincibility and Europe dominated the world, Europe needed
another hero. The “old” Alexander fared now better.
TWO EIGHTEENTH-CENTURY ADVENTURERS AND
THE MYTH OF SKANDERBEG
Abstract

In the 18th century, Skanderbeg’s posthumous fame reached new heights. An
opera by Vivaldi premiered in June 1718; another one by Francœur was played in
October 1763. Three British plays were performed between 1733 and 1747. The
Italian priest Giammaria Biemmi published a History of the Albanian hero in 1742,
in Brescia, while Bishop Francesco Tauszy re-edited Barlezio’s 16th century classic
Historia de vita et gestis Scanderbegi in 1743, in Zagreb. Skanderbeg also attracted
the attention of the adventurers: Stefano Zannowich († 1786), for example,
pretended to be “Castriotto, prince of Albania.”
One of the most spectacular use of the Skanderbeg myth by an adventurer is
that by the Wallachian prince Radu Cantacuzino († 1761). As Grand Master of an
Order of St George allegedly founded by Emperor Constantine the Great, Radu
commissioned a book containing a presentation of the Order; printed in Hamburg,
33

Roland Mortier, op. cit., pp. 140–142, 148, 152, 165.
Michael Schmidt-Neke, Skënderbeu puritan – Skënderbeu iluminist: dy adaptime
ideologjike të figurës së Gjergj Kastriotit në shekujt XVII dhe XVIII, in Skënderbeu dhe Evropa.
Përmbledhje kumtesash. Konferencë shkencore ndërkombëtare me rastin e 600-vjetorit të lindjes së
Gjergj Kastriotit – Skënderbeut, ed. by Ferit Duka, Tirana, 2006, pp. 207–217.
35
Pierre Briant, Alexandre des Lumières. Fragments d’histoire européenne, Paris, 2012.
34
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in 1755, it assigns a major role to “count Georgius Castriotus” of Epirus and of
Albania. Several years later, imprisoned in Milan, the prince’s secretary translated
from Italian into Romanian a biography of Skanderbeg.
The aim of the present paper is to analyse in its context this particular interest
in the Albanian warrior, and to compare the “appropriation” methods of Zannowich
and Cantacuzino.
Keywords: myth of Skanderbeg; Radu Cantacuzino; Stefano Zannowich;
Alexander the Great; adventurers
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Figure 1. Frontispiece of Barlezio’s edition of Historia de vita
et gestis Scanderbegi, Zagreb, 1743.
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Figure 2. Coat of arms of Radu
Cantacuzino (2 January 1744) (Source:
BAR, Peceţi, II – 434).

Figure 3. Stefano Zannowich a.k.a. Stiépan
[Mali] &.&. combattant les Turcs, l’année
1769 (1784) (Source: Helmut Watzlawick,
op. cit., pp. 56–57, 63).
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Figure 4. Frontispiece of Le Grand Castriotto d’Albanie. Histoire,
Frankfurt, 1779.

AMINTIRILE UNUI BOIER VALAH DE PE VREMEA LUI
IOAN VODĂ CARAGEA (1814–1817)*
CONSTANŢA VINTILĂ-GHIŢULESCU**

„Într-o zi, stamu după citirea tragedii lui Orestu1 şi a lui Erotoclitu2 şi mă
miramu. M-am hotărâtu ca să-m<i> facu şi eu o istorie pentru celi mie întâmplati.”
Plăcintar, cavaf şi mai apoi paharnic, Dumitrache Merişescu, un tânăr boiernaş
născut la 1797 în Bucureşti şi locuitor în mahalaua Biserica cu Sfinţi, decide să
scrie despre aventurile vieţii lui. Memoriile, aşa cum se prezintă ele în cele 36 de
file de manuscris, redactat în alfabetul de tranziţie, în limba română, dar cu unele
dialoguri în bulgară sau greacă, surprind prin umor, ironie şi mai ales prin ineditul
poveştilor. Manuscrisul se păstrează la Arhivele Naţionale Istorice Centrale,
Bucureşti, Fond Manuscrise, sub numărul 1773, cu titlul Viaţa lui Dimitrie Foti
Mirişescu de la Colentina, scrisă de el însuşi la 1817.
Pe ultima pagină de manuscris, autorul scrie: „20 septemvrie 1817. Dumitrache
Merişescu, în vârstă de 20 de ani. Dălhăuţi.” Însemnarea ne-ar duce cu gândul la
redactarea în această perioadă, mai ales că evenimentele narate sunt foarte aproape
de momentul 1817, dar scrierea folosită ne îndreaptă mai degrabă spre mijlocul
secolului al XIX-lea, într-o epocă specifică unei astfel de producţii literare. Manuscrisul este inedit şi poate fi o retranscriere a notelor iniţiale pentru că, pe alocuri,
scrierea este corectată cu creion chimic negru sau îndreptată, cu intervenţii deasupra rândului.
Manuscrisul a fost scris pentru a fi citit. Dumitrache (Tache) Merişescu îşi
imaginează un public care ascultă poveştile lui, adesea comice şi imprevizibile.
Aşa că le scrie în limba pe care o vorbeşte fără prea mare atenţie la structura frazei
sau la gramatică. Analiza manuscrisului dezvăluie detalii importante despre limba
vorbită de norod în viaţa de zi cu zi, cu preluări şi prelucrări ale cuvintelor uneori
destul de diferite de originalele lor. Obiecte de îmbrăcăminte sau unele alimente se
regăsesc în împrumuturile din limbile greacă, bulgară sau turcă, transcrise ca atare.
*

Acest studiu a fost susţinut de proiectul Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern
South-Eastern Europe (LuxFaSS), cu numărul ERC-2014-CoG nr. 646489, finanţat de European
Research Council şi găzduit de New Europe College, Bucureşti.
**
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; cvintilaghitulescu@gmail.com.
1

Este vorba de Oreste, piesă scrisă de Voltaire şi tradusă în limba română de Alecu Beldiman
sub titlul Tragodia lui Orest, tipărită la Buda în 1820.
2
Erotocritul, poemul scris de Vincenzo Cornaro, are o importantă circulaţie şi ecou în cultura
română. Vezi Eugenia Dima, Poemul Erotocrit al lui Vincenzo Cornaro în cultura română. Versiunea
lui Alecu Văcărescu, Iaşi, 2014.
„Revista istorică”, tom XXVIII, 2017, nr. 1–2, p. 77–98
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Multe dintre aceste cuvinte au dispărut odată ce moda orientală a fost înlocuită de
moda „franţuzească” sau „europeană”.
LITERATURA
Articolul de faţă se concentrează pe rolul memorialisticii în cunoaşterea şi
interpretarea unei perioade istorice. Dumitrache ne dă un bun exemplu despre cum
literatura timpului l-a impresionat astfel încât să se aşeze la masa de scris pentru
a-şi nara viaţa de zi cu zi. Oreste, Erotocritul, poate şi Telemah l-au ajutat să redea,
într-o formă literară, experienţele cotidiene, l-au îndemnat să le confere un sens,
să-şi rescrie trecutul ca pe o naraţiune, gândită în ideea că va fi citită de cineva. Sau
naraţiunea poate fi o retrospectivă a unei vieţi petrecute în preajma celor „mari” ai
timpurilor şi sfârşită undeva la periferia anonimatului. Urmărind firul poveştii, am
încercat să completez tabloul cu alte documente din epocă (arhive private, imagini,
memorii), concentrându-mă asupra felului în care Dumitrache Merişescu îşi construieşte o identitate, folosindu-se de haine, consum, educaţie, maniere.
Analiza făcută de David Chirico cu privire la definirea unui nou gen travel
narrative este tentantă şi oferă o serie de sugestii în legătură cu modul în care trebuie
apropiat un text3. Intenţia mea nu este însă de a despica analitic textul pentru a-l
introduce într-o categorie sau alta, ci doar de a îl include în contextul epocii. Sperăm
că scrutând memoriile lui Tache Merişescu vom desluşi mecanismele de definire a
unei „identităţi mobile” regăsite la un întreg grup social.
Două situaţii au făcut posibilă apariţia unui jurnal ca acela al lui Dumitrache
Merişescu: valorizarea educaţiei şi naşterea unui nou gen literar. Valorizarea
educaţiei ca formă de promovare socială are loc la cumpăna dintre cele două
secole, permiţând unui număr însemnat de mici boiernaşi, negustori sau artizani să
iasă din anonimatul grupului. Memorialistica, gen literar aproape inexistent în ţările
române înainte de 18004, se afirmă odată cu investiţia în educaţie şi dă îndrăzneala
necesară unor indivizi anonimi să creadă că amintirile lor vor servi cuiva, cândva.
Ne întrebăm dacă Tache Merişescu este un individ reprezentativ pentru grupul său
social şi dacă se poate spune că defineşte „întreg stratul social dintr-o perioadă
istorică determinată”5. Cu alte cuvinte, pot spune că am descoperit un „Menocchio”?
Rămâne de văzut. Dumitrache Merişescu este un „om mărunt”, care îşi redactează
3
David Chirico, The Travel Narrative as a (Literary) Genre, în Under Eastern Eyes. A Comparative
Introduction to East European Travel Writing on Europe, ed. Wendy Bracewell, Alex Drace-Francis,
Budapest, 2008, p. 27–59.
4
Vezi, în acest sens, importanţa literaturii memorialistice pentru Anglia sau Franţa şi
entuziasmul produs în jurul unor Menetra, Rétif de la Bretonne sau Samuel Pepys. Pentru Imperiul
Otoman, recenta carte a Danei Sajdi a readus în dezbatere genul memorialistic cu „bărbierul din
Damasc” şi memoriile sale. Dana Sajdi, The Barber of Damascus: Nouveau Literacy in the
Eighteenth-Century Ottoman Levant, Stanford, 2013.
5
Referire la Carlo Ginzburg, Brânza şi viermii. Universul unui morar din secolul al XVI-lea,
Bucureşti, 1996, p. 16.
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memoriile şi lasă însemnări despre timpul său. Dar, aşa cum am amintit, în prima
jumătate a secolului al XIX-lea se naşte un curent literar favorabil memorialisticii
şi care îi îndeamnă pe Teodor Vârnav6, Elena Hartulari7, Ioan Solomon8 sau Scarlat
Dăscălescu9 să-şi redacteze memoriile. Toţi aparţin aşa numitei „clase de mijloc”;
cu alte cuvinte, aceşti „scriitori” sunt mici boieri, negustori sau deţin slujbe mărunte
prin cancelariile boiereşti.
Ceea ce îl diferenţiază pe Dumitrache Merişescu de toţi ceilalţi este stilul epic
în care acesta îşi redă amintirile, considerând că faptele sale sunt demne de o
adevărată epopee. Scrierea este însă simplă, directă, împănată cu versuri şi cântece
populare care circulă în epocă10.
EDUCAŢIA
Tânărul Dumitrache se formează la şcoala din mahalaua Biserica cu Sfinţi
din Bucureşti, acolo unde trăieşte, învăţând de la ceilalţi. Lumea pestriţă prin diversitatea etnică se reflectă în această educaţie: Tache vorbeşte şi înţelege româneşte,
greceşte, bulgăreşte, turceşte. Memoriile sale sunt redactate într-o limbă română
vernaculară, care pare a fi, mai degrabă, un limbaj „balcanic” sau „fanariot” în care
se amestecă cuvinte şi expresii preluate de cele mai multe ori aşa cum le aude.
Chiar dacă vorbeşte greceşte, dialogurile greceşti sunt transliterate cu acelaşi
alfabet de tranziţie, rareori scrise direct în alfabetul grecesc. Ar fi putut fi elev la
Academia Domnească de la Sfântul Sava din Bucureşti. Un anume Merişanu se
regăseşte, în anul 1812, printre elevii Academiei Domneşti, coleg cu o serie de
greci şi bulgari veniţi din Imperiul Otoman pentru a primi o educaţie de limbă
greacă la Bucureşti11. Frecventarea Academiei ar fi o explicaţie atât pentru
cunoştinţele lingvistice, cât şi pentru lecturile sale12. Dar, ştiindu-l lăudăros din fire,
6

Teodor Vârnav, Istoria vieţii mele. Autobiografie din 1845, Bucureşti, 2016.
Elena Hartulari, Istoria vieţii mele de la anul 1801, în „Convorbiri literare”, octombrie–
noiembrie 1926, p. 729–839.
8
Ioan Solomon, Amintirile colonelului Ioan Solomon, Vălenii de Munte, 1910 (prima ediţie a
apărut în 1862).
9
Nicolae Iorga, Un cugetător politic moldovean de la jumătatea secolului al XIX-lea: Ştefan
Scarlat Dăscălescu, în „Academia Română. Memoriile Secţiunii istorice”, s. III, XIII, 1932, Mem. I,
p. 1–60.
10
Despre acest tip de scriere în Imperiul Otoman şi relaţia dintre oamenii simpli care ajung să
scrie şi naşterea unui gen literar a se vedea şi Dana Sajdi, A Room of His Own: The “History” of the
Barber of Damascus (fl. 1762), în „The MIT Electronic Journal of Middle East Studies, Crossing
Boundaries: New Perspectives on the Middle East”, 3, 2003, p. 19–35.
11
Paschalis M. Kitromilides, The Enlightenment as Social Criticism: Iosipos Moisiodax and
Greek Culture in the Eighteenth Century, Princeton, 1992.
12
Ariadna Camariano-Cioran, Academiile Domneşti din Bucureşti şi Iaşi, Bucureşti, 1971, p. 281.
Este înregistrat un Merişanu pentru anul 1812 la Academia Domnească din Bucureşti; ar putea fi
vorba despre acest Dumitrache, care ştie a vorbi greceşte şi ceva bulgăreşte. Dar ar putea fi vorba de
un alt membru al celor două neamuri – Merişescu şi Merişanu –, destul de numeroase la această vreme.
7
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oare Dumitrache Merişescu n-ar fi ţinut să amintească, fie şi în treacăt, trecerea sa
pe la această prestigioasă instituţie?
Erotocritul şi Oreste sunt cele două personaje care domină literatura de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, influenţând
comportamente, gusturi, inspirând poeţii şi lăutarii. Telemah şi călătoriile sale
educative sunt o altă lectură posibilă; Fenelon circulă în manuscris, fiind tălmăcit şi
copiat de nenumărate ori în diverse miscelanee13. Dumitrache Merişescu subliniază
rolul jucat de lecturile sale în punerea pe hârtie a unor aventuri considerate la fel
(sau aproape la fel) de spectaculoase şi demne de a fi reţinute. Lecturile sunt târzii,
când deja revenise din călătoriile sale şi se pripăşise prin Moldova, încercând să îşi
facă un rost în viaţă.
CINE ESTE DUMITRACHE MERIŞESCU?
Viaţa şi cariera acestui Dumitrache Foti Merişescu pot fi reconstituite cu greu
şi printr-o căutare continuă în arhivele din Ţara Românească şi Moldova. Unele
amănunte le aflăm din „istoria” sa: „eu sântu născutu la anul 1797, botezatu de
Hagi Moscu. Taica făcea neguţătorie cu cirezi. Toamna le tăia la zalhana la
Colintina. I să zicea cuparu Foti Merişescu.” Mai aflăm că are un unchi: paharnicul
Manolache, câţiva fraţi, Anastasie, Ioan şi Niţu, mai multe surori, printre care şi
una numită Păuna, şi o serie de alţi unchi, veri şi verişoare. În toamna anului 1814,
când îşi începe povestea, mama murise, iar tatăl se recăsătorise, aflându-se la moşia
Dălhăuţa de la Focşani, unde avea o vie. Cu oarece avere pare a fi Manolache,
paharnic şi epistat al cărnurilor în politia Bucureşti14, care are, după cum scrie, „o
morişcă cu ciocani în grădină din apa ce învârtea roata din Dâmboviţa”. Ocupându-se
cu neguţătoria vitelor, familia Foti Merişescu se află în strânse legături clientelare
şi comerciale cu Ioan Hagi Moscu, ceea ce mă îndeamnă să cred că Foti şi Manolache
au venit de peste Dunăre, de prin zona Epirului15. Venirea lor se va fi petrecut prin
anii 1780, când Ioan Hagi Moscu este atestat pentru prima oară cu afaceri de negoţ.
Aclimatizarea lor s-a produs foarte repede, căsătorindu-se şi integrându-se în mica
boierime locală, prin cumpărarea de ranguri boiereşti: cupar şi paharnic. Cine este
13
A se vedea manuscrisul 342, care cuprinde Întâmplările lui Telemah, fiul lui Odisefsu.
Costandin Stănescu scrie că a început transcrierea călătoriilor lui Telemah la „1772 iunie 20” şi a
sfârşit la „1772 august 2”, „cu osârdia şi toată cheltuiala” marelui paharnic Iordache Darie, la acea dată
ispravnic al ţinutului Neamţ. O altă însemnare arată traseul acestui miscelaneu, care la 15 octombrie
1778 intră în posesia protopopului Enache din Târgul Ocna şi a fiului său Ioniţă [Biblioteca
Academiei Române (în continuare: BAR), Bucureşti, Fond Manuscrise, ms. 342, f. 2v şi 106v]. Astfel
de însemnări se regăsesc şi pe alte manuscrise ale poveştilor lui Telemah, oferind informaţii despre
formele de lectură în societatea românească înaintea răspândirii tiparului. A se vedea şi ibidem, ms.
262, f. 3–87, ms. 743, f. 105v, ms. 1526, f. 1, ms. 1576, f. 3–93v. Prima traducere (din italiană) în
limba română a Întâmplărilor lui Telemah va fi tipărită în 1818, la Buda, prin grija lui Petru Maior.
14
V.A. Urechia, Istoria românilor, vol. XI, Bucureşti, 1900, p. 259, 350, 396.
15
În catagrafia de la 1829, Dumitrache este înregistrat ca fiind fiul „lui Fotachi Merişescu
grecu” (Alexandru V. Perietzianu-Buzǎu, Vidomostie de boierii Moldovei aflaţi în ţarǎ la 1829 (II), în
„Arhiva genealogicǎ”, s.n., 1994, nr. 1–2, p. 277).
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Dumitrache Merişescu? Răspunsul ar da seamă despre o întreagă categorie cu o
mobilitate socială foarte mare, aclimatizându-se în funcţie de context. Tot ce ştiu la
acest moment este că acest personaj, născut în Bucureşti, din părinţi epiroţi, are
identitatea confesiunii: creştin ortodox.
CONTEXTUL NARAŢIUNII
Primele trei decenii ale secolului al XIX-lea aduc două ocupaţii majore
pentru istoria ţărilor române, care vor contribui la dărâmarea vechiului sistem politic,
precum şi la promovarea unei noi generaţii şi a unei noi structuri instituţionale.
Oamenii simpli, populaţia, vulgul se află departe de efervescenţa acestor idei,
resimţind ocupaţiile emoţional prin prisma impresiilor de moment şi a fricilor
colective. Iată cum descrie Tache Merişescu intrarea armatei ruse la 1806, moment
în care avea în jur de 10 ani: „La 1806 toamna au venit muscalii. Era şi turci în
Bucureşti, la Radu Vodă în turnu era arvaţi [mercenari – n.n.] şi oliteni (pentru ce
nu ştiu). S-au făcut mari frică în Bucureşti, că turci era cu paşa turcescu de la
Giurgiu. Mi-aduc aminte că şi fămeile cu cobiliţa spăria pă turci. Zicea că fugeau
fără şăi şi fără frâie, dar noi copii şi mai mari între noi, am ieşit pă Podul Târgului
de Afară, tocmai unde se faci Târgu Moşiloru. Muscalii vinea pă drumul Colintinii.
Era înşiraţi, ni să păria că capătul ajungia la Pantelimonu. Era cazaci cu suliţi lungi,
era dragoni. Ni să păria că au două capiti, avea săbii în mâna lată, iară pă geosu era
un mare şiru cu haine vierzi, peni în capu de cal. Şi da din tunuri, câte unu, câte
unu mergia rândul până la Pantelimon, dară ce era mai frumosu că nu se mai auzea
… şi bătea tobi<le> loru, cazacii cânta din gură, dragonii cu trâmbiţele şi vânători,
încetu, tot rându. Poati mai totu Bucureştii ieşisiră la câmpu, de privia. Au intratu
în târgu tocmai mai noaptea. Noi băieţii mergeamu toţi după muzica dragonilor, că
aceea intra în Bucureşti. Auziam ofiţerii, striga: «na prava, na leva, cistka».”16
Bucureştenii sunt impresionaţi de alaiul desfăşurat de armata rusă, care va
poposi pe meleagurile valahe şi moldave mai bine de şase ani, impunând noi reguli,
valori şi moduri de gândire, de cele mai multe ori cu forţa. Doar ameninţarea
franceză şi înaintarea lui Napoleon către Moscova îi obligă pe ruşi să încheie pace
cu Imperiul Otoman şi să părăsească ţările române, uneori în mare grabă, cum scrie
Tache Merişescu: „Pe la 1812, priviamu pe bezădea Dimitrache Moruzu juca
jiritul17 cu turcii ce să numea murahază18 şi ghenerarii Kameski şi Sovorofu cari s-au
înecat la Râmnicu Săratu. Muscalii să întorcea să meargă la bătaie cu franţujii. Femeile
îi petrecea pâră la Colentina. Unele era ascunsi suptu podu. Noi, băieţii le chiuiamu
şi strigamu loru: «La Colintina, Plumbuita, undi şi undi ceia cu titra.»”19
16

Expresia corectă este: „Na pravo, Na levo, Za cesti!” (La stânga, La dreapta, Pentru onor!).
Mulţumirile mele se adresează doamnei Elena Siupiur pentru traducere.
17
Jirit = suliţă folosită în jocul gerid.
18
Murahaz = înalt demnitar, stăpân, ambasador.
19
„Cu titra” – citirea probabilă. Soldaţii ruşi erau încartiruiţi la mănăstirea Plumbuita, care se
afla în Colentina.
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Aşadar, jucând gerid-ul pe maidan, înalţii oficiali turci, greci şi ruşi îşi petrec
timpul în aşteptarea lui Napoleon. Iar când acesta se apropie, neînţelegerile devin
mai uşor de rezolvat. Războaiele din Europa şi mai ales fronturile deschise de
Napoleon erau de interes pentru toată lumea. Dacă diaconul Ioan Dobrescu din
mahalaua Batiştei, Bucureşti, îşi permitea să îl suduie printre dinţi, categorisindu-l
„rea parte” (de la jocul de cuvinte „Bon part”)20, oamenii politici plătesc bani buni
pentru orice fel de informaţii care le-ar fi oferit date cât de cât reale despre evoluţia
evenimentelor. La Bucureşti, ajung, de pildă, în vara lui 1812, Buletinele armatei
franceze referitoare la desfăşurarea operaţiunilor militare pe frontul din Rusia,
tipărite la Wilna sau Vilnius, oraş aflat, la data redactării celui de-al şaptelea buletin
(16 iulie 1812), în posesia armatei franceze21.
Când ţarul Alexandru I şi sultanul Mahmud al II-lea cad la înţelegere cu
privire la un acord de pace22, preşedintele Divanurilor Vasilii I. Krasno-Milaşevici23
cere mitropoliţilor să tragă clopotele, să cheme creştinii la biserică şi să ridice
rugăciuni de mulţumire pentru sfârşitul războiului24. În aceeaşi zi, 10 iulie 1812,
coincidenţă sau nu, episcopul Gherasim al Râmnicului scrie unui preot din Bolentin,
în apropiere de Bucureşti, să facă o sfeştanie în biserica „spurcată de păgâni”25.
După şase ani de ocupaţie rusească, armata primită cu spaimă, dar cu oareşce
speranţe de salvare din mâinile „păgânilor”, este coborâtă în balanţa celor fără de
lege. Mai este de adăugat că toţi cei pomeniţi de Tache Merişescu mor tragic în
vâltoarea războaielor: generalul rus Arkadi Sovorov (1784–1811) se îneacă în
aprilie 1811, la trecerea râului Râmnicu Sărat, generalul rus Nikolai Mihailovici
Kameski moare doborât de febră, tot în aprilie 1811, dar la Odesa, în timp ce
beizadea Dimitrie Moruzi (1768–1812), mare dragoman şi negociatorul păcii de la
Bucureşti, sfârşeşte în ştreang, la Şumla, omorât de ienicerii lui Ahmed paşa şi din
porunca sultanului, pentru lipsa de abilitate diplomatică în negocierea păcii26.
ÎN UMBRA LUI HAGI MOSCU
Dumitrache Merişescu nu este decât un personaj secundar într-o lume a
marilor personaje care domină relaţiile comerciale, politice şi diplomatice. Din
acest plan secund, ca un veritabil păpuşar, Tache pune în naraţiunea poveştii lui
personalităţile importante din lumea afacerilor de tot felul care au marcat epoca:
20

Cronica meşteşugarului Ioan Dobrescu (1802–1830), ed. Ilie Corfus, în „Studii şi articole
de istorie”, VIII, 1966, p. 341.
21
BAR, Fond Documente istorice, DCII/172, 173, 175, 176, 177.
22
Acordul de pace s-a semnat la 16/28 mai 1812 în hanul dragomanului Manuk-bei.
23
Moldova şi Valahia sunt conduse de un preşedinte numit direct de către ţar.
24
BAR, Fond Documente istorice, MCCXLII/262, 10 iulie 1812.
25
Ibidem, CMXXII/22.
26
Dimitrie Moruzi este fiul lui Constantin Moruzi, domn în Moldova (1777–1782) şi frate cu
Alexandru Moruzi, domn în Moldova (1792–1793, 1802–1806, 1806–1807) şi în Ţara Românească
(1793–1796, 1799–1801). Despre activitatea sa a se vedea Florin Marinescu, Étude généalogique sur
la famille Moruzi, Athènes, 1987, p. 62–69.
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Ioan Hagi Moscu, Grigore Brâncoveanu, Grigore Băleanu, Ioan vodă Caragea,
Costa Foru, Dimitrie Moruzi, Alexandru vodă Suţu, Manuc bei, Iancu Jianu. Viaţa
lui curge în umbra istoriei, schimbându-şi cursul în funcţie de destinele celor mari.
Spuneam la început că tatăl lui este grec sau vlah de prin Peninsula Balcanică,
venit în suita negustorului Ioan Hagi Moscu împreună cu alţi doi fraţi. De fapt,
întreaga avere şi carieră a fraţilor Foti Merişescu înfloreşte (sau se risipeşte) sub
protecţia acestui negustor, devenit mare dregător şi mai apoi un pion important în
diplomaţia europeană.
Încă din primele note, Dumitrache Merişescu precizează că a fost botezat de
Hagi Moscu, în timp ce câteva pagini mai la vale adaugă o altă informaţie la fel de
preţioasă cum că Anastasie, un alt frate, „şidea la naşul şi rudenia Hagi Moscu, tot
în Bucureşti”. Este toamna anului 1814. Or, la această dată Ioan Hagi Moscu este
un personaj foarte important în viaţa politică a Valahiei27, aflându-se în anturajul
lui Ioan vodă Caragea, ocupând temporar dregătoria de mare vistier28.
Se prefigurează două niveluri de relaţii clientelare, iar valoarea lor se măsoară
în funcţie de „darurile” tranzitate între membrii grupului29. Ioan Hagi Moscu oferă
lucruri importante, costisitoare, inestimabile, aşa zice, dar deloc vizibile: informaţii30.
Navigând cu uşurinţă prin imperii, datorită activităţii comerciale, stăpânind limbile
naţiilor, Ioan Hagi Moscu vinde, odată cu moda şi luxul, ultimele ştiri de prin
împărăţia Vienei sau de pe mările otomane. În rapoartele austriece, Ioan Hagi Moscu,
agentul şi bancherul domnului fanariot Nicolae Mavrogheni (1786–1790) la Viena,
este desenat în culori sumbre: „parfait canaille”, mânat doar de „point d’argent”31.
Consulul Franţei la Bucureşti, Ledoux, scrie la 23 decembrie 1810: „Hagi Moscu,
un des principaux boyards de la Valachie, le plus éclairé et le plus considéré […]
27
Ioan Hagi Moscu este un important furnizor de informaţii pentru Imperiul Habsburgic,
livrând totodată şi cantităţi însemnate de fân pentru armata austriacă. Din acest motiv are două
procese financiare şi diplomatice cu curtea de la Viena. Vezi Dumitru Limona, Negustorii „greci” şi
arhivele lor comerciale, ed. Loredana Dascăl, Iaşi, 2016, p. 311–331.
28
La 3 iulie 1813, Ioan Moscu ocupă dregătoria de mare vistier şi epistat al Epitropiei
Obştirilor, pentru ca două luni mai târziu să fie „fost” mare vistier, dar nazir al Casei Podurilor, adică
ocupând o dregătorie la fel de importantă financiar; în noiembrie 1813 ocupă dregătoria de „mare
vornic za politie”, pentru ca în iunie 1814 să fie iarăşi epistat al ocnelor de sare (V.A. Urechia, op.
cit., vol. X/A, Bucureşti, 1900, p. 231, 541, 833, 1040).
29
De pildă, o tranzacţie curioasă, din anul 1815, este dovada valorii serviciilor oferite în cadrul
acestor relaţii clientelare. La 17 februarie 1815, Ioan Hagi Moscu vinde domniţei Ralu Caragea moşia
de la Conţeşti, din judeţul Dâmboviţa, cu case boiereşti de piatră, curte de zid, grajd, biserică de lemn,
moară, cârciumi pentru suma de 115.000 taleri. Câteva luni mai târziu, la 1 august 1815, domniţa
Ralu Caragea îi revinde aceeaşi moşie Conţeşti, din judeţul Dâmboviţa, dar cu 162.500 de groşi
[Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), Bucureşti, Fond Documente munteneşti,
CLIII/14, 15, 16, 17].
30
Pentru importanţa informaţiilor şi tranzitarea lor vezi Ovidiu Cristea, Ştirea – „marfă de
lux”. Mărturii veneţiene din primele decenii ale secolului al XVI-lea, în „Revista istorică”, 14, 2003,
nr. 3–4, p. 195–209; idem, Puterea cuvintelor. Ştiri de război în secolele XV–XVI, Târgovişte, 2014.
31
Théodore Blancard, Les Mavroyéni. Essai d’étude additionnelle à l’histoire moderne de la
Grèce, de la Turquie et de la Roumanie, Paris, 1893, p. 768.
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est très dévoué à la France.”32 Contele Louis Alexandre Andrault de Langeron,
generalul armatei ruse de ocupaţie, confirmă îndeletnicirea negustorului Hagi
Moscu de a vinde informaţii atât către Franţa, cât şi către Imperiul Otoman, după
ce reuşeşte să intercepteze scrisorile lui Ledoux. „Îl consideram de multă vreme
trădător”, scrie Langeron, exprimându-şi dorinţa de a-l aresta şi interoga „sever”
pentru a afla „secretul înţelegerii lui cu turcii şi cu francezii”, dar şi numele persoanei
care îl informa cu privire la armata rusă. După cum scrie Langeron, şeful armatei
ruse, generalul Kutuzov, nu a avut curajul să treacă la o asemenea măsură, „de frică
să nu-l jignească cumva pe Napoleon”, dar când generalul Kamenski a îndrăznit
să-l aresteze „n-a găsit nimic” şi a fost nevoit să-şi ceară scuze33.
Am insistat asupra acestui personaj pentru că ne ajută să înţelegem drumurile
şi călătoriile protejatului şi finului Dumitrache Merişescu prin lumea evgheniţilor.
O primă trăsătură a acestui grup este solidaritatea, care se manifestă prin susţinerea
materială şi clientelară. Chiar dacă nu o spune explicit de-a lungul memoriilor sale,
Dumitrache vorbeşte deseori de intervenţiile în favoarea sa ale celor care au aceeaşi
„identitate mobilă”, epiroţi, greci, sârbi, aflaţi întotdeauna pe drumuri.
CĂLĂTORII PRIN MĂRUNTAIELE UNEI ŢĂRI
Puţine ştim astăzi despre măruntaiele lumii trecute, despre drumurile şi destinele
comune pierdute în umbra unei ţări. Dumitrache Merişescu ridică cortina şi ne lasă
să pătrundem în ceea ce se poate numi banalitatea şi promiscuitatea vieţii cotidiene.
El se dovedeşte a fi un „străin” care descoperă cu curiozitate lumea pe care o
întâlneşte. Memoriile sale sunt construite ca un jurnal de călătorie34, pătrunzând
prin diferitele straturi temporale şi sociale, prin lumi diverse legate de solidarităţi
confesionale şi reţele clientelare.
Călătoriile lui Tache sunt provocate de o întâlnire aparent convivială, dar sfârşită
prost, afară la Filaret, Bucureşti, într-o zi de toamnă: „Într-o zi de toamnă eram
sfătuiţi: am cumpăratu o jemnă de la Babicu şi friptură de la Furnu, şi usturoiu de
toamnă. Am mersu la Filaretu acolo, şi mâncamu şi beamu mustu.”
Mustul înăsprit îi ameţeşte repede pe adolescenţii de 17 ani, care se iau la
bătaie. Lovindu-şi unul dintre prieteni cu o cărămidă în cap, la vederea sângelui care
ţâşneşte, Dumitrache se sperie şi fuge în necunoscut, lansându-se, de fapt, în aventură.
Capete atârnând în ştreang, mâini, nasuri, urechi tăiate, cadavre lăsate la vedere
sunt imaginile care îl urmăresc, care-i alimentează fricile şi îi grăbesc paşii: „Nimărea
nu mă gonea, dar mie mi se părea că mă prinde şi mă duce la domnitoru Caragea şi
mă pune în ţapă, pentru că adesioru sânbătile punia în ţapă pe hoţi. Am privitu şi
32

V.A. Urechia, op. cit., vol. X/A, p. 5.
Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, s.n., vol. I, ed. Paul Cernovodeanu,
Bucureşti, 2004, p. 349.
34
Despre definirea acestui gen literar a se vedea Alex-Drace Francis, Towards a Natural
History of East European Travel Writing, în Under Eastern Eyes, ed. Wendy Bracewell, Alex DraceFrancis, p. 1–5.
33
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mă luasi frica; totu sânbăta pe vinovaţii la puşcărie, la unii tăia mâinile cu satâru, la
unii tăia nasu şi urechile, legaţi cu mâinile dindărătu, numai scutura din capu.”
Acest fel de imagini se întipăresc în mintea călătorului şi se aşază în memoria
unui adolescent, aflat pe drumul vieţii. La aceeaşi epocă, Teodor Vârnav, ajuns în
Bucureşti, mărturiseşte: „Cea întâi mirare ce m-au cuprins când am ajuns în marginea
Bucureştilor au fost aceasta: doi oameni puşi de vii în ţapă şi altul asemenea spânzurat
de grumaz.”35
Mărturia este din mai 1813, când tânărul Teodor Vârnav, copil de 12 ani,
ajunge la Bucureşti pentru a fi încredinţat spre învăţătură negustorului Constandin
Lada. Documentele interne susţin intransigenţa unui sistem de justiţie pus în
mişcare de abilitatea administrativă a domnului fanariot Ioan Caragea şi accentuat
de epidemia de ciumă.
Sărind peste garduri şi ocolind uliţele oraşului, Tache ajunge în câmp alături
de carele bulgăreşti care se retrag agale după ce hrăniseră bucureştenii cu zarzavaturile
lor. Intrăm încet, încet într-o altă realitate destul de puţin documentată: zarzavagii
bulgari aduşi de ruşi pe vremea ocupaţiei din 1806–1812, unii aşezaţi la CiopleaDudeşti, alţi răspândiţi prin satele din jurul capitalei, cu intenţia de a aproviziona
oraşul cu legume proaspete36. Mai apoi, vodă Caragea le reînnoieşte privilegiile,
încurajându-i să se aşeze, să îşi construiască locuinţe, să îşi dea copiii la şcoală, să
înveţe româneşte, să ridice biserici.
Cu copiii acestor bulgari, Tache este coleg la şcoală, de la ei primeşte gulii şi
învaţă bulgăreşte: „în şcoală era băieţii de bulgari. Ne da gulii când vinia la şcoală.
Noi întrebam: «Cum să chiamă cutari şi cutari?» Şi toti ne spunea, şi noi îi arătamu
tabla loru pentru că erau tari de cap.”
După tot felul de peripeţii prin satele „urâte” din sud, „fără grădini şi copaci”,
cum scrie, reuşeşte să se strecoare pe prispa unei case bulgăreşti din Olteniţa37. Prima
întâlnire, primul amor platonic, prima inserţie în minoritatea bulgară ne introduc în
rutina vieţii de zi cu zi, prilej de introspecţie şi mai ales de definire a „sinelui”. Este
prima dată când acest adolescent analizează cine şi cum este el în raport cu cei
întâlniţi. „Bulgarii” şi femeile comunităţii îi servesc pentru a-şi nara propria identitate.
Fiu de mic negustor boierit, Tache vorbeşte din perspectiva „logofeţelului”,
aşadar superior din punct de vedere social, dar şi din perspectiva „străinului” aflat
ierarhic departe de zarzavagii bulgari, simpli, săraci, mâncători de mămăligă de
mei cu degetele (şi despre care crede, de altminteri, că sunt „tari de cap”). Distanţa
este una construită social şi accentuată de „bruma” de educaţie primită de personajul
nostru. Totul îl deosebeşte de cei din jur. Mai întâi de toate se distanţează prin
35

Teodor Vârnav, op. cit., p. 34.
Despre politica rusească de colonizare din această perioadă a se vedea Andrew Robarts,
Imperial Confrontation or Regional Cooperation? Bulgarian Migration and Ottoman-Russian Relations
in the Black Sea Region, 1768–1830s, în „Turkish Historical Review”, 3, 2012, nr. 2, p. 149–167;
Alexander Bitis, The 1828–1829 Russo-Turkish War and the Resettlement of Balkan Peoples into
Novorossiia, în „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, s.n., 53, 2005, nr. 4, p. 506–525.
37
Este de analizat în ce măsură întâmplările povestite sunt „prezervate” sau „deformate” (D. Chirico,
op. cit., p. 35) după cum trece el însuşi de la influenţa stilului epic la relatarea simplă a unor evenimente.
36
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haine. „Costumul” este important în afirmarea identităţii, în susţinerea unei mândrii
sociale, în sublinierea unui evidenţe sociale într-o societate a ierarhiilor. Tache
Merişescu afirmă preeminenţa sa cu ajutorul hainelor ori de câte ori are ocazia. Iar
ocaziile sunt numeroase pe parcursul călătoriilor sale: „tot la mine căuta ce sânt eu.
Eram îmbrăcat cu anteriu de cit încinsu cu un donlucu [ţesătură de postav – n.n.],
purtamu ciacşiri roşii, cibotele era de Ţarigradu, galbini, aviamu fesu şi căciula ca
dachiască şi numai în fermenea. Avia şi puţintelu înfiratu, legatu la gât cu batistă
albă”, scrie, exprimând mirarea şi curiozitatea bulgăroaicelor, care îl înconjoară în
zorii unei zile din octombrie, petrecute în satul Olteniţa.
Mai apoi iese în evidenţă printr-un control al corpului, care arată însuşirea
unor norme de a servi masa, integrând folosirea cuţitului şi a furculiţei, lucru cu
totul necunoscut ţăranilor, ba chiar şi târgoveţilor şi boiernaşilor: „Păunica au gătitu
mămăligă. Era de meiu. Au turnat-o pe masă şi făcea bucăţele. Au turnatu şi laptile
ce era prin oalile smântânite. Au pusu şi brânză de vacă. Mi-au zis: «Mânâncă
neică.» Am răspunsu că eu am mâncatu turta (azima) de pe coardă. Am cercatu
mămăliga şi o auziamu. Am vrutu să mănâncu, dară tare crişnea păn dinţi. Au pus-o
în lapte. Au zis că aşa este bună. Am gustatu cu o lingură de lemnu, dară să lipea
de gură, nefiindu deprinsu nici cu mămăliga de meiu, nici cu lingură de lemnu. La
noi şi la toţi era linguri de cositoru şi cu taliri totu de cositoru, ciorbalâcuri şi
castroane mari şi mici, totu de cositoru. Pe la Paşti şi la Crăciunu scotea de argintu
la masă. Era şi farfurii, dară nu umbla pân casă.”
Fragmentul pune în evidenţă două lumi diferite: micul boiernaş din lumea
urbană a Bucureştiului îmbrăcat curat şi după moda boierească, cu maniere atent
studiate şi pentru care mămăliga de mei miroase a sărăcie, a provincialism, a prostime
(aici cu sensul timpului: „cei mulţi”, „mulţime”)38.
Aceste două elemente, hainele şi bunele maniere, caracteristice pentru un
anumit statut social, revin în naraţiune şi sunt îngroşate atunci când autorul ajunge
în preajma unor oameni superiori lui din punct de vedere social.
CĂLĂTORII PRIN UNIVERSUL FEMININ ŞI TAINELE AMORULUI
Popasul din satul Olteniţa, locuit în mare parte de bulgari, este prima iniţiere
în universul feminin şi tainele amorului. Dumitrache Merişescu, adolescentul de
17 ani, pătrunde în universul galanteriei prin intermediul jocului: baba oarba şi
38
În epocă circulă o serie de reguli de bună purtare adresate cu precădere acestei categorii de mijloc,
aşa cum argumentează Anton Pann, inspirându-se, probabil, de la Dimitrie Ţichindeal sau Dositei
Obradovici. Până la acest jurnal nu am găsit informaţii despre impactul lor asupra societăţii. Ştim doar că
Şcoala moralului, prelucrată de Anton Pann, a cunoscut mai multe ediţii, prima fiind tipărită la 1830
(Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Patimă şi desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în
societatea românească: 1750–1860, Bucureşti, 2015, p. 123–170). Rămâne să credem că va fi citit şi
asimilat regulile de bună purtare din cărticelele prelucrate de Dimitrie Ţichindeal după Dositei Obradovici.
Pentru Dositei Obradovici a se vedea Wladimir Fischer, Dositej Obradović and the Ambivalence of
Enlightenment, în Encounters in Europe’s Southeast. The Habsburg Empire and the Orthodox World in the
Eighteenth and Nineteenth Centuries, ed. Harald Heppener, Eva Posch, Bochum, 2012, p. 217–230.
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corăbiasca (un dans lent care presupune înlănţuirea dansatorilor într-un cerc). Jocurile
sunt prima iniţiere în tainele amorului. Deşi susţine, cum făcea şi Eufrosin Poteca
în amintirile sale39, că are experienţă cu fetele prin surori şi verişoare, îmbrăţişările,
mângâierile, vorbele deocheate, aluziile sexuale îl sperie, îl incită, îl excită astfel că
„amoru platonicu” se transformă în „foc”. Acest „amoru platonicu”, cum îl caracterizează, conţine o doză însemnată de spaimă, dată de pierderea în traducere, în
asimilarea şi procesarea informaţiei. Fetele vorbesc între ele bulgăreşte, iar când una
dintre ele, o „dolfancă”, aruncă „o să avem de treabă cu ăsta”40, adolescentului i se
reactivează toate simţurile: „tăceamu cu frică după cuvântul bulgarcei”. Fără să
destăinuie că înţelege bulgăreşte, Dumitrache se prinde în joc, în timp ce fetele fac
glume deocheate pe seama lui: „– Fă, unde l-ai găsit surată? Dă-mi-l mie”, îi cer
bani, se holbează la el fără încetare, îl descos cu cuvântul, îl ameninţă: „– Fetilor
păziţi băiatul că bulgarii noştri sunt îndrăciţi.” „Focul” se transformă în vâlvătaie
înspăimântătoare atunci când fetele încep să cânte: „Aidi, Iană la poiană/ să săpăm
o buruiană/ buruiana macului/ să o dăm bărbatului să să ducă dracului.”41
Dincolo de aceste scene de galanterie trecătoare, Dumitrache descrie iubirea
bucolică trăită alături de ţărăncuţa Păuna printre căpiţele de fân şi strugurii toamnei,
în drumul lor spre nicăieri.
„UNDE EŞTI, DRAGULE, DISEARĂ? DUMNEZEU SAU CURVAR?”:
AMOR PE VREME DE CIUMĂ
Naraţiunea lui Dumitrache Merişescu are loc în anii groaznicei ciume venite
odată cu domnul fanariot Ioan vodă Caragea. Dacă Ioan Dobrescu descrie ravagiile
ciumei coborâte asupra Valahiei – şi mai ales asupra Bucureştiului – ca o pedeapsă
asupra păcătoşilor creştini, care ajunseseră „mai rău decât păgânii”, delectându-se
cu Voltaire şi cu limba franceză42, Tache o descrie din perspectiva adolescentului
hoinar: „am ieşitu din satu [din Olteniţa – n.n.], dară nu pă drumu, pentru că era pază
pentru dă ciumă. Era pă la casi fumuri de gunoai. Dacă întâmplaria ar fi pierdut
cinevaşi vreun lucru în drum, nimerea nu lua, dară nici hoţi nu era. Pă de o parte
frică de molipsire şi pă dă alta st<r>icteţia domnului Caragia: ţapa, spânzurători,
tăieria de mâini, tăieria de nasu şi urechi, ţintuiria de urechi şi pă boiernaşi. Pă
39

Eufrosin Poteca este un călugăr cu studii la Paris şi Pisa, în anii 1826–1828. O vreme a fost
profesor de filosofie la Academia Domnească din Bucureşti, pentru a sfârşi ca arhimandrit la
mănăstirea Motru. Amintirile sale se construiesc în jurul condiţiei de călugăr, deseori aflat în imposibilitatea de a-şi stăpâni patimile. Vezi Eufrosin Poteca, Scrieri filosofice, ed. Adrian Michiduţă,
Craiova, 2008, p. 106.
40
În text: <Bg.: Ima malcu da rabota a da icdim.> Mulţumesc doamnei Elena Siupiur pentru traducere.
41
Cântecul este înregistrat de Simion Florea Marian atât pentru Moldova, cât şi pentru Bucovina.
Acolo Iana este Ileana, iar macul ar trebui să-l adoarmă pe bărbatul moldovean şi să-l omoare pe cel
din Bucovina. Vezi Simion Florea Marian, Botanica românească, ed. Antoaneta Olteanu, Bucureşti,
2000, p. 76–77. Mulţumesc domnului dr. James Christian Brown pentru această informaţie.
42
Cronica meşteşugarului Ioan Dobrescu, ed. Ilie Corfus, p. 341.
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însuşi sameşul de la Craiova l-am văzutu ţintuit la poarta curţii. Îl îmbrăcasi îmbrăcămintea boieriloru. Era numai în miestii [meşi – n.n.] şi în vârfu de celuitor.”43
Frica este recurentă şi orice „semn” se transformă într-o isterie alimentată, de
altfel, de imagini întâlnite în zonele vizibile ale comunităţii. Un alt episod ne arată
fragilitatea stabilităţii acestei lumi şi spaimele induse de orice fel de epidemie: „Vineri
dimineaţă mă lăsasi vătafu în casi. Era într-o sticlă rachiu, era somn şi icre. El
mânca şi zicea că nu se molipsista. Am luat sticla, am băut rachiu. Am mâncat şi
icri; nefiind deprins m-am ameţit. Am începutu a vărsa. Ţiganu au mersu susu şi au
spusu că suntu lovitu. S-au făcut zgomotu. Au aflatu că am fostu acasă şi poate
m-am molipsitu. Era frică în toată curtia. Boieru, în târziu, au pus ca<i>i şi s-au dus
la curti. Era vistiernicu. Au poruncit să stea porţile închise şi un ţigan la poartă.
Vătafu nu intra în casă.”
Episodul are loc în casa marelui boier Grigore Băleanu, unde Dumitrache
Merişescu, finul, clientul, protejatul marelui vistier Ioan Hagi Moscu, ajunge fecior
de casă, având în grijă colivia cu canari44. Or, neastâmpărata slugă se înfruptă din
sticla de rachiu, din icre şi din somn atunci când vătaful curţii nu este de faţă; „nedeprins”, cum avea să se scuze, varsă, speriindu-i pe cei din jur. Alarma este dată,
porţile conacului sunt ferecate, „lovitul” este izolat, slugile, cucoanele şi cuconiţele
aşteaptă cu înfrigurare pândind ca „şoarecii” să vadă dacă este rost de fugă. Doar
Dumitrache, odată uşurat, îşi reia plimbarea prin cerdac „să vadă celi ce se întâmplasi”.
Băleanu este unul dintre cele mai importante neamuri boiereşti ale momentului.
Grigore Băleanu ocupă dregătoria de mare vornic şi se află mai tot timpul în preajma
lui vodă Caragea45. Cucoana Băleanu îşi petrece timpul alături de doamna Caragea,
ţinându-i de urât în liniştea conacului de la Băneasa46. În preajma lui vodă, aceşti
boieri, mari dregători, sunt obligaţi, din raţiuni de prestigiu, să afişeze un lux cel
puţin egal cu cel afişat de domn şi curtea sa47. Dumitrache Merişescu pătrunde în
universul acestui boier evghenit, fiind acceptat în intimitatea odăilor pentru că
poartă cu el numele protectorului său Ioan Hagi Moscu. În plus, Dumitrache găseşte
un alt protector în persoana dădacei, chira Fotini, „greacă” şi „ţarigrădeancă”, după
cum o descrie. Cu alte cuvinte, un alt pion important în această reţea care îi uneşte
pe cei cu acelaşi tip de „identitate mobilă”.
43

Celuitor = persoană care înşală, ademeneşte.
Venită de la Istanbul, moda canarilor şi a animalelor de companie prinde foarte repede şi în
ţările române, de pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea. De la „puişor canar” din poezia lui Ianache
Văcărescu, până la canarii marelui vistier Ioniţă Canta, trecând prin „Miliortul”, căţeluşul „cilibiu” al
Dumitranei Ştirbei, boierii şi boieroaicele se răsfaţă, petrecând în compania acestor animale de
companie. A se vedea: Alexandru Alexianu, Mode şi veşminte din trecut, vol. II, Bucureşti, 1987,
p. 98–99; Nicolae Iorga, Scrisori de boieri şi negustori olteni şi munteni către casa de negoţ sibiiană
Hagi Pop, Bucureşti, 1906, p. 10.
45
Grigore Băleanu ocupă dregătoria de mare vornic (şi uneori de mare logofăt) pe toată durata
domniei lui Ioan vodă Caragea (V.A. Urechia, op. cit., vol. X/A, p. 35, 42, 262, 308, 432).
46
Maria Brâncoveanu, fiica lui Emanoil Brâncoveanu şi a Zoei Sturdza, căsătorită cu Grigore Băleanu.
47
Despre curtea domnească şi influenţa ei asupra comportamentelor boiereşti a se vedea
numărul tematic, coordonat de Toader Nicoară, Curtea domnească şi societatea de curte în ţările
române (sec. XVI–XX), în „Caiete de antropologie istorică”, 2014, nr. 1–2.
44
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Aici, tânărul fiu de negustor are prilejul să parcurgă o nouă iniţiere în tainele
amorului, pe care o va descrie apoi sub influenţa Erotocritului. Scenografia este cu
totul alta: conacul din mijlocul oraşului adăposteşte o tânără cuconiţă, „frumoasă
de mucu de lumânare”, după cum spune atunci când o întâlneşte pentru prima oară.
Dar, înainte de a intra în tainele amorului, se cuvine să oferim câteva informaţii
despre tânăra cuconiţă care se lasă curtată de un adolescent oarecare, cu mult mai
jos în ierarhia socială.
Zoe Băleanu are soarta majorităţii fetelor de mari boieri, pioni importanţi în
strategiile matrimoniale dirijate de şefii familiilor48. Măritată pe la 1811–1812 cu
beizadea Matei Ghica, fiul banului Costache Ghica, Zoe este repede abandonată de
soţ. Bolnav de tuberculoză, tânărul Matei pleacă în căutarea sănătăţii, urmându-şi
tatăl, aflat în slujba Imperiului Otoman, când la Viena, când la Constantinopol. După
trei ani de aşteptări, Zoe Băleanu, însoţită de bunica maternă, Zoe Brâncoveanu,
cere şi obţine, prin mai multe jalbe şi înfăţişări, separarea49. Este foarte curios acest
proces de divorţ, respins într-o primă instanţă de vodă Caragea, care a „sfărâmat”
anaforaua mitropolitului, dar aprobat câteva săptămâni mai târziu. Consulul Marii
Britanii la Bucureşti, William Wilkinson (1813–1816), scrie că nu este decât un
divorţ de conjunctură pentru că tatăl fetei, Grigore Băleanu, a găsit o partidă mai
bună: „Her father, who was the chief instigator of her sudden resolution, had negotiated
the second marriage, because it suited his own interests.”50 Aserţiunea lui Wilkinson,
care descrie procesul de divorţ din perspectiva englezului îngrozit de libertinajul
românilor, vine în sprijinul naraţiunii tânărului Dumitrache Merişescu.
Doica Fotini trage toate sforile acestei poveşti derulate în mare taină, în
spatele uşilor ferecate şi în întunericul nopţilor51. Sub diferite pretexte, Dumitrache
este chemat să ţină de urât tinerei domniţe, deşi boierul Băleanu îl concediase după
prima zi de slujbă, calificându-l drept un „ageamiu”. Dacă dimineaţa iese pe poarta
grădinii, ascuns de privirile celorlalţi, pentru lumina zilei, dădaca Fotini se străduieşte
să găsească diferite roluri care să îl aducă la conac: nepot, lipţcan de ocazie, edecliu.
Orice ezitare din partea tânărului este sever taxată de către dădacă cu: „Ghiezi,
gide, pusti!” Cu alte cuvinte i se spune că trebuie să fie lepros, ţap sau sodomit ca
să nu-i placă o cuconiţă atât de frumoasă52.
48

Pentru strategiile matrimoniale a se vedea Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic.
Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea, Bucureşti, 2011.
49
Procesul de divorţ are loc între 15 mai şi 2 iunie 1815, jalba fiind semnată de Zoe Băleanu şi
de bunica sa, Zoe Brâncoveanu. Dacă plecăm de la ipoteza că Dumitrache Merişescu a petrecut o
vreme în casa marelui vornic Grigore Băleanu în compania fiicei acestuia, atunci întâmplarea trebuie
să fi avut loc nu în octombrie 1814, ci în octombrie 1815, când se afla liberă şi divorţată (V.A. Urechia,
op. cit., vol. X/B, Bucureşti, 1902, p. 259–262).
50
William Wilkinson, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia: With
Various Political Observations Relating to Them, London, 1820, p. 148–149.
51
Aici doica Fotini se îndepărtează foarte mult de modelul doicii Frusina, din Erotocrit, foarte
apropiată de personajul principal Aretusa (Eugenia Dima, op. cit., p. 123–321).
52
<Gr.: Ghiezi, ţap, sodomit!> Ghiezi, personaj biblic lepros, prezent în formula de blestem.
Dialogurile au fost traduse din limba greacă de Lidia Cotovanu, căreia îi mulţumesc pe această cale.
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Serile se consumă în jocuri de cărţi pe sărutatea sau baba-oarba, îndulcite de
pişcoturi şi dulceţuri felurite, stârnite de întuneric, sfârşite în aşternut: „Boieru au
rămas la masă la curte. Cocoana era la Băneasa cu doamna Caragea de vreo 4 zile.
Au însărat. Am sărutat mâinile dădachii şi ziceamu ce să fac eu. Au zis: «sopa, pidi
mu.»53 Mi-au arătatu pă undi să mă ducu, is to anang<h>eo54. Au aprinsu lumânările
în toate părţile. La noi era întunericu. Cuconiţa m-au nimeritu şi pe întunericu …
Am prinsu a ne juuca, juca … Mă dăprinsesim ca ursu la ulucu cu mieri. Dădaca au
venitu cu lumânări. Ne-au zis: «ti canite esis?»55 Ne-am umflatu a râde. Dădaca
s-au făcut că n-au înţelesu. Au zis: «Pinases.»56 Am răspunsu: «Den pino. Catalava
esi, cori, pinases.»57 Au răspunsu: «Ohi.»58 Iară ne-am pus la mangăli. Eram cam
totu de o vârstă cu cuconiţa. Aidi’n curti. Nu mă ştia unde sântu că m-au întrebatu:
«Pu tha kimithisis?»59 Am dat din cap. «Cathise edo eos aurion chi aurion.»60 Am
răspunsu cu tăceri. Cuconiţa Zoiţa au zis: «Nene, ela na se filiso»61, mergându o
săruta. Mi-au zis şi mie: «De ce n-o săruţi?» Am lu<at> mâinile şi le sărutamu.
Dădaca avea grijă pe afară. Vinia şi să ducia. Era târziu, dară nu simţiamu, de
nemica nu gândeamu. Mi-au dat meşii duducăi, pişcoturi mâncamu şi râdeamu.
Dădaca ieşise pă afară şi dăschizându uşa au zis: «Ela agligora!»62 Ieşindu am
auzitu că încuie uşa cu cheia pă din afară. Eu m-a<m> culcatu îmbrăcatu, că eram
în capcană. Gândindu, am adormitu. Era târziu, când au venit dădaca Fotini.
Lumânarea mai să trecea. Mi-au zis: «Plai su cala en ia su.»63 Tăcându, m-a<m>
desbrăcatu, dară aşternutu nu era de obrazu meu, că pă piceri nu eram spălatu,
ciorapii rupţi. Am zi<s>: «Nene catarisi ta ciorapia ti hali ehon.»64 Auz: «enoia sou
pidi mu.»65 Am gânditu că şi chira Fotini să culcă, fiindcă plapuma era de donluc
cu perni lu<n>gi şi 3 mici. Am făcut cruce, m-am culcat. Au luatu lumânarea, s-au
dus şi au încuiatu uşa pă dinafară. Târziu. Pă întunericu, viindu dădaca s-au vârâtu
în aşternut. Deodată am gânditu că este chira Fotini. «To hava su, nene Tachi.»66
Era dimineaţă când am auzitu uşa deschizându-se. Dacă am văzutu pă dădacă am
pus plapuma pă capeti, dară chira Fotini au zisu: «Sicothite, agligora.»67 Zoiţica
s-au dus. Era în capoţelu. Eu am tras ceacşirii, am luat cizmile în picere. M-au
53

<Gr.: Taci, dragă!>
<Gr.: La o nevoie.>
55
<Gr.: Ce faceţi voi?>
56
<Gr.: Ţi-e foame?>
57
<Gr.: Nu mi-e foame. Am înţeles. Ţie, fiico, ţi-e foame?>
58
<Gr.: Nu.>
59
<Gr.: Unde o să dormi?>
60
<Gr.: Stai aici până mâine.>
61
<Gr.: Nene, vino să te sărut.>
62
<Gr.: Hai repede!>
63
<Gr.: Bine <este> alături de tine, să fii sănătos.>
64
<Gr.: Nene, curăţă ciorapii, sunt vai de ei.>
65
<Gr.: Nicio grijă, dragule.>
66
<Gr.: Nici habar, nene Tache.>
67
<Gr.: Sculaţi-vă, repede!>
54
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invitatu să iesu pă poarta grădini şi să viu pă poartă, să mergu dreptu la vătafu.
Dacă mă întreabă să zicu că vin de acasă. «Am să fiu şi eu, să nu faci vreo poznă.»
Am ieşitu, au încuiat portiţa. Totu nu era ziua bine. Am încunjuratu pâră să
vin la poartă. Nu mă întâlnisem cu cunoscuţi. Poarta dăscuesiră pă jumătate, că
mersiseră stolnicu în târgu. Am mersu dreptu la vătafu. Chira Fotini aştepta. Dacă
am intratu, am calimeratu68. Am sărutat mâna chirii Fotini. Au zis: «Pou ise pidi
mu apo<p>se? Thios iti porni?»”69
Dacă nopţile şi le petrece alături de Zoe Băleanu, pe timpul zilei, Dumitrache
hoinăreşte pe uliţele Bucureştiului, întâlnindu-se cu prietenii, mâncând bogaci şi
simiţi, frecventând casa unei cunoscute celetnice, Marghioala, mergând la slujba de
la Mitropolie de Sfântul Dumitru, îmbăindu-se la baia publică, făcând diferite
comisioane pentru cuconiţă, trecând pe acasă doar pentru a-şi schimba cămaşa.
O NUNTĂ PRINCIARĂ
Fecior de casă este slujba de-o zi a tânărului Dumitrache, prilej pentru cititor
să pătrundă în casa unui mare boier cu slujbă la curtea domnească. Mărturia vine
din interior, devoalând resorturile vieţii somptuoase a evgheniţilor, pierduţi pe
cărările risipei din datorie. De altminteri, acest început de secol este revelator
pentru decăderea unor importante neamuri boiereşti stinse în aura sfidătoare a aparenţelor şi naşterea unor noi „neamuri” ridicate pe hedonismul lucrativ al banului.
Prilejul unei nunţi este folosit pentru a pune în valoare prestigiul familiei prin
intermediul luxului. Plănuita căsătorie dintre fiica marelui vornic Grigore Băleanu
şi unul dintre numeroasele beizadele din preajma lui vodă Caragea70 – poate chiar
unul dintre fii – ne oferă prilejul de a pătrunde în febra cumpărăturilor cu adevărat
importante din punct de vedere financiar.
„Furnizorul” familiei Băleanu este negustorul Costa Foru, lipţcan important
pe piaţa de lux a Bucureştiului. El soseşte la conacul de la Băneasa, însoţit de
calfele Gheorghe Furculiţă şi Dumitrache Merişescu, cu carul încărcat cu cutii. Cu
pana şi călimara agăţate la brâu, cu izvodul pregătit să treacă marfa cumpărată pe
datorie, să adauge alte şi alte mărfuri, horbote sau vapeluri solicitate, cu braşoveanca
pregătită să alerge înapoi la prăvălie pentru solicitări neprevăzute, Costa Foru
dirijează tranzacţia cu abilitate. Scena este inspirată din descrierea lui Tache
Merişescu, devenit calfă pentru o zi: „Mergându la prăvălie cu toţii au începutu a
alegi materii: horboti, vaperuri [găteli, podoabe – n.n.] şi câte. Eu priveamu. Ni-au
încărcatu cu cutii şi bocciali. Ni-am dus acasă şi le-au aşezatu întru rădvan trimisu
de la Băneasa. Am făcutu o cafalti şi ni-am suitu în trăsură. Am cărat la cutii într-o
68

„Am calimeritu” este forma românizată a grecescului kalimera, care înseamnă „am dat bună
ziua”. Explicaţie oferită de Lidia Cotovanu, căreia îi mulţumesc pe această cale.
69
<Gr.: Unde eşti, dragule, diseară? Dumnezeu sau curvar?>
70
Cu privire la familia Caragea a se vedea Eugène Rizo Rangabé, Livre d’or de la noblesse
phanariote en Grèce, en Roumanie, en Russie et en Turquie par un phanariote, Paris, 1892, p. 38–56.
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sală. Au datu de ştire şi au ieşitu chira Fotini cu domniţa Zoiţa […] Au ales, au pus
deoparte. Au zis să mai aduci cutari şi cutari.”
Ca atare, Costa Foru, urmând instrucţiunile viitoarei mirese şi ale dădacei
Fotini, se întoarce la prăvălie şi aduce marfă şi mai multă: „Au umplutu salonu de
marfă. Au ieşitu un număr mare de cucoane şi cuconiţi, parcă era bâlci. Au ales, au
tocmitu. Eu lipţicanu mutam cutii cu treabă şi fără treabă. Abia numai Furculiţă mă
opria, fiidcă elu era vechiu la prăvălie”, povesteşte lipţcanul de-o zi Dumitrache.
După izvoadele de mărfuri şi din corespondenţa cucoanelor, în toamna anului
1814, moda este destul de amestecată cu predilecţie pentru moda franceză, în ceea
ce priveşte forma veşmintelor, dar cu preferinţă spre „materiile” preţioase orientale.
În cutiile desfăcute de lipţcanul Costa Foru în salonul Bălenilor de la Băneasa se
află şaluri şi gearuri de Lahore (unul singur costa în jur de 600 de groşi)71, horbote,
pânză de olanda, atlazuri de mătase, stofe englezeşti, conduri şi ceacşiri, serasir şi
şamalagea, cercei cu bălaşuri şi smaralde, inele cu diamante, fulii şi egrete, paftale
şi meşi, bonete şi panglici, anterie brodate cu fir, fermenele blănite cu cacom, ibrişinuri, testemele, taclituri, fesuri, şalvari. Mărfuri aduse din India, Damasc, Moscova,
Livorno, Viena, Paris, Londra, Veneţia gătesc mireasa de pe malul Dâmboviţei.
Luxul este puntea de legătură dintre negustori, domni şi boieri, regi, cancelari,
împăraţi, viziri, sultani şi mărunţii artizani de prin diferitele ateliere muncind de zor
pentru a oferi plăcere acum acestei tinere domniţe şi ţinându-şi viaţa de zi cu zi.
Nu ştim cum va fi arătat domniţa Zoe Băleanu mireasă şi căsătorită în postul
Crăciunului din anul 1815 cu acest beizadea Dimitri Caragea. Tache Merişescu
notează doar: „Nunta au fost ponpoasă. Singuru domnu au cununatu şi cu doamna.”
Pentru bietul lipţcan nunta domniţei este doar „amărăciune”. Intrus în intimitatea
conacului familiei Băleanu, Tache Merişescu are semeţia de a se crede în fantasmele
Erotocritului, îndrăgostindu-se „lulea” de tânăra cuconiţă Zoe Băleanu. „Zoi mu”,
„pidimu”, „frumuşică dă mucu dă lumânare”, bietul adolescent îndrăgostit nu mai
pridideşte cu complimentele la adresa cuconiţei, care îl acceptă în preajmă doar
pentru „că i se urăşte de <î>nchis”. Şi atunci când din raţiuni politice trebuie să se
mărite, nu priveşte în urmă la tânărul care îi ţinuse companie nopţile, sărutându-i
mâinile, alintând-o, mângâind-o, cântându-i când greceşte, când bulgăreşte, dăruindu-i
bibiluri şi multe, multe „oftaturi cu lacrimi”.
PE DRUMUL ŢARIGRADULUI
Atunci când domniţa Zoe şi Dimitri Caragea trebuie să plece la Ţarigrad
pentru a ocupa dregătoria de capuchehaia72, Dumitrache Merişescu are un loc în
71

Vezi corespondenţa dintre doi negustori greci în jurul vânzării acestor şaluri la Bucureşti şi
Moscova (ANIC, Fond Documente munteneşti, LXXVII/7, 9 şi 17 decembrie 1813. Pentru acest
subiect vezi şi interesantele catastife de negustori publicate de Gheorghe Lazăr (Gheorghe Lazăr,
Catastife de negustori din Ţara Românească (secolele XVIII–XIX), Iaşi, 2016).
72
Nu am reuşit încă să îl identific pe acest Dimitri Caragea, beizadea şi capuchehaia a lui Ioan
vodă Caragea.
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suită. La intervenţia dădacei Fotini, Dumitrache Merişescu este numit edecliu la
curtea beizadelei. De altminteri, cu toată bunăvoinţa negustorului Costa Foru, adolescentul este considerat mult prea bătrân pentru a începe cele ale uceniciei. Noua slujbă
îi aduce băiatului o înfumurare şi „fodolie” fără margini: „umblamu ca un titirezu,
intramu şi ieşiamu fără să am treabă. Eram neopritu, desigur, edecliu a lui beizadea.”
Iar când primeşte şi uniformă, „fodolia” atinge paroxismul: „Au venitu terzibaşa
[staroste de croitori – n.n.] a palatului. Mi-au croit 2 rânduri de haine, 2 caftani de
idecliu şi o giubea şi benişi, papuci cu meşti. Au adus 2 donluci pentru legatu la
capu. Dacă m-am îmbrăcat, mă fodoliamu. […] Mi-au dat şi un angeru de başa-başi.
Ei, Dimitri. Aşa mă numia. Mi să păria că eu eram câtu şi bezadia.”73
„Fodolia” ţine până la frigul din postul Crăciunului. Sub presiunea Porţii, vodă
Caragea îl îmbarcă pe acest beizadea, fiu sau rudă apropiată, spre Constantinopol,
unde urma să fie capuchehaia şi garant, cum îndeobşte se proceda: „Cu alai de
arnăuţi, am pornitu la caleaşca lui bezădăe. Era totu cai mocăneşti. Arnăuţi în capri
şi în co<a>dă. Boieri şi vodă, cu metarhaneli şi cu alaiu, ni-au scosu pe Podul
Mogoşoai. Noi eramu în caru, şădiamu cam zburliţi. Era pân postu Crăciunului. Era
coviltiru peste noi. Ne-am vârâtu în fundu. Dacă ni-au petrecutu pâră la Colentina,
bezăde s-au dus mai tari.”
Călătoria către Ţarigrad se face pe drumul poştelor, în convoi sau pe drumurile
cunoscute pentru a evita tâlhăriile la drumul mare atât de prezente în epocă. În plus,
ciuma încă bântuie, iar lazaretele sunt mai mult decât obligatorii. Aşa că Tache se
leagănă în hopurile carelor de poştă, ţinându-i companie ţarigrădencei chira Fotini,
trecând prin Brăila, Măcin, Hârşova, întâmpinaţi de paşale, afumaţi şi aerisiţi spre a
nu duce molima înapoi de unde a venit. La Hârşova, domniţa se simte din ce în ce
mai rău de „mergea cocoana mare de-i da doftorii”. Cum starea de sănătate se
înrăutăţeşte sau poate ca urmare a unui plan politic bine ticluit de vodă Caragea de
a nu îşi lăsa rudele pe seama turcilor, domniţa şi beizadeaua se întorc la Bucureşti74.
Dar convoiul, „cu zăloage de turci”, merge mai departe la Varna, la Mesembria
(Nesebar) şi de aici, încărcaţi în corabie, sunt escortaţi până la casele lui Caragea
de la Therapia, în oftaturile repetate şi prelungite ale chirei Fotini, care iterează cu
teamă: „Ah, dragul meu, dragul meu, orice s-ar spune, ce ne pasă nouă?”
Îngrijorările chirei Fotini sunt cât se poate de reale într-un imperiu în care
suspiciunea şi teama ocupă un loc central. Cei ştiuţi îndeobşte sub numele de
„fanarioţi” ocupă poziţia cea mai vulnerabilă, cunoscând grandoarea sau mizeria,
stăpâniţi întotdeauna de frica de a-şi pierde capul, ei şi familiile lor. Nicolae Suţu, o
altă beizadea, captiv aşteptărilor şi jocurilor diplomatice, în Arnautchioi (Arnatvutköy),
pe malurile Bosforului, notează: „numai Dumnezeu ştie cu câte precauţii trebuiau
înconjurate chiar şi distracţiile copiilor în vremea aspră şi sângeroasă a domniei
73
Despre costumaţia unui edecliu a se vedea şi Petronel Zahariuc, Bacşişuri, mătăsuri şi
argintării. Călătoria boierilor moldoveni la Constantinopol în 1822, în Inventare de avere în secolele
XVII–XIX, ed. Dan Dumitru Iacob, Iaşi, 2015, p. 355–356.
74
Mai multe detalii cu privire la călătoriile boierilor români către Istanbul vezi în interesantul
studiu propus de Petronel Zahariuc (ibidem, p. 311–370).
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sultanului Mahmud.” Povesteşte apoi cum, improvizând un dans pe întuneric şi
fără muzică, ar fi fost văzuţi de bostangi-başa (şeful poliţiei), care trecea pe mare,
şi au fost chemaţi la cancelaria poliţiei din Constantinopol. Sau cum tânărul Aleco
Vlahuţi avea să-şi piardă capul pentru că şi-a făcut apariţia la fereastra unei case
din Therapia cu sarik înfăşurat în jurul capului, fără să ştie că turbanul tocmai
fusese interzis75. Or, cercetările lui Matthew Elliot şi Maurits H. van den Boogert76
susţin spusele lui Nicolae Suţu cu privire la codurile vestimentare şi comportamentale obligatorii în Imperiul Otoman şi mai ales în Istanbul. Se adaugă aici şi
componenta dată de statutul incert al acestor fanarioţi, folosiţi şi eliminaţi rapid
atunci când loialitatea lor ajunge sub semnul întrebării. Domnul Caragea are momentele lui de cumpănă, care se întrevăd şi în memoriile acestui Merişescu, când temerile
se transformă în zvonuri, sufocând adevărul.
Dacă chira Fotini are experienţele ei cu domnii şi sultanii, Dumitrache este
mult prea tânăr ca să ofteze sau să fie paralizat de frică. Sub protecţia aparenţelor
de edecliu şi „nepăzit de nimeni”, cum scrie, se furişează pe uliţele oraşului. Într-una
din zile, întâlneşte un negustor bogasier sârb pe care-l cunoaşte din Bucureşti;
acesta îl sfătuieşte să abandoneze Therapia pentru „că s-au trimis capigii la Bucureşti
că vodă n-au plătit haragiul de cinci ani şi ti-or tăia turcii”. Informaţia îl sperie pe
tânărul yedecliu şi dacă până atunci mai ofta în aşteptarea domniţei, perspectiva
tăierii capului îl îndeamnă să abandoneze iubirea pentru lucruri mai practice.
Zumbul Han (Sümbüllü han)77 este adăpostul negustorilor creştini de prin Balcani,
negustorilor de prin ţările române, „braşovenilor”. Hanul pare a fi o adevărată fortificaţie, care îşi închide porţile pe timpul nopţii. Odăile au „două rânduri de paturi”,
suprapuse, chiriaşul trebuind „să să suie pe scări” ca să ajungă în pat. Chiria nu este
prea mare şi, din acest motiv, „stau mai mulţi negustori” şi are toate odăile ocupate.
Un alt motiv important este dat şi de faptul că este locuit în mare parte de „sudiţi
nemţeşti”, aşadar sub protecţia Imperiului Habsburgic şi a Prusiei, bucurându-se de
intervenţia celor două consulate pentru siguranţa negustorilor. De altminteri, negustorul
sârb care îl ajută pe Tache este un astfel de „sudit neamţ”. Acesta îl sfătuieşte să-şi
schimbe repede hainele şi să-şi facă rost de acte pentru a putea supravieţui în
Istanbul. Ferecat în han de teamă, Tache iese doar când îşi schimbă înfăţişarea:
„mi-au făcut haini nemţeşti, mi-au cumpăratu o pălărie şi mi-au dat un paşaportu
75
Nicolae Suţu, Memoriile principelui Nicolae Suţu, mare logofăt al Moldovei (1798–1871),
ed. Georgeta Filitti, Bucureşti, 2013, p. 55–59.
76
Matthew Elliot, Dress Codes in the Ottoman Empire: The Case of the Franks, în Ottoman
Costumes: From Textile to Identity, ed. Faroqhi Suraiya, Christoph K. Neumann, Istanbul, 2005,
p. 103–123; Maurits H. van den Boogert, Intermediaries par excellence? Ottoman Dragomans in the
Eighteenth Century, în Hommes de l’entre-deux. Parcours individuels et portraits de groupes sur la
frontière de la Méditerranée (XVIe–XXe siècle), ed. Bernard Heyberger, Chantal Verdeil, Paris, 2009,
p. 95–114.
77
Despre han ca loc de rezidenţă al negustorilor creştini din Imperiul Otoman a se vedea: Sophia
Laiou, The Ottoman Greek “Merchants of Europe” at the Beginning of the 19th Century, în Festschrift in
Honor of Ioannis P. Theocharides. Studies on the Ottoman Empire and Turkey, ed. Evangelina Balta,
Georgios Salakidis, Theoharis Stavrides, Istanbul, 2014, p. 327.
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nemţisc, că dacă mă va întreba turcii să-l arat.” Ce fel de identitate şi-a cumpărat
Tache Merişescu? Cum arăta acest „paşaportu nemţesc”? Tache nu oferă niciun fel
de informaţie, dar este de reţinut această trecere de la statutul de „homo ottomanicus”
la cel de „neamţ”, cu alte cuvinte „Frank”78. În plus, Tache nu pronunţă niciodată
numele celorlalţi. Ce nume poartă acest negustor sârb? Dar unchiul său pe care îl
va întâlni câteva pagini mai la vale? Dar ceilalţi membri ai grupului de negustori
„ascunşi” în Zumbul Han? Cine sunt? Ce limbi vorbeau? Cum reuşeau să se înţeleagă?
Exista un limbaj comun specific negustorilor? Întrebări care nu îşi primesc răspunsul
din naraţiunea lui Dumitrache Merişescu.
Cu noua înfăţişare, Dumitrache păşeşte într-o nouă călătorie prin măruntaiele
Bezistenului în căutarea de mărfuri ieftine, căscând gura, de cele mai multe ori,
urmându-l şi ajutându-l pe negustor pentru a-şi plăti „datoria”: „Orişiunde mergia,
eu totu cu dânsul şi purtam câte o boccea cu ibraşimu, mătăsuri şi cele ce cumpăra
pentru Bucureşti.” Seara, după ce porţile hanului se închid şi culucii se pornesc pe
stradă, negustorii se adună la cafenea ca să afle una, alta, să privească la caraghioslâcuri79, să bea cafea şi tutun, să uite de spaimele călătoriilor. Cafeneaua (şi cârciuma)
este unul dintre cele mai importante locuri de socializare, unde informaţiile, zvonurile,
rumorile se împrăştie şi împărtăşesc. Aici află că vodă Caragea „au fugitu în ţara
nemiţască la Bieciu”, că suita şi calabalâcul capuchehaiei venite din „Bogdania” au
fost luate de vizir, că tânărul edecliu era dat dispărut şi căutat. La cafenea se fac
glume, se aruncă cu vorbe, se colportează poveşti. Aici, unul dintre negustori se
amuză pe seama edecliului „frumuşel” luat de turci să le fie „olan”80. Există un
întreg folclor pe seama turcilor colombaragii, colportat ici şi colo, aşa că nu îi este
greu săracului Tache să se imagineze în braţele unui ienicer şi să se înfricoşeze: „eu
tăceamu şi ascultamu.”81
„Turci” este o denumire generică, aşa cum arată Palmira Brummett în studiul
ei asupra naraţiunii de călătorie82. Dumitrache nu oferă detalii, ci doar exprimă
78

Pentru definirea a ceea ce era considerat a fi un supus otoman a se vedea Maurits H. van den
Boogert, Resurrecting Homo Ottomanicus: The Constants and Variables of Ottoman Identity, în „The
Journal of Ottoman Studies”, XLIV, 2014, p. 9–10. Vezi şi Fatih Yeşil, How to Be(come) an Ottoman
at the End of the Eighteenth Century, în „The Journal of Ottoman Studies”, XLIV, 2014, p. 123–139.
79
Caraghioslâcul (tr. karagözlük) este foarte gustat şi în Valahia, practicat sub forma teatrului
de umbre la curtea domnească şi pe la marile case boiereşti. Caraghioslâcul sau mascarlâcul este la fel
de apreciat de norod, jucat sub forma teatrului de păpuşi direct în uliţă sau cu ocazia târgurilor. Din
cauza limbajului obscen, caraghioslâcul este deseori interzis în prima parte a secolului al XIX-lea
(Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Patimă şi desfătare, p. 384–385). Pentru Imperiul Otoman şi popularitatea
karagözlük-ului a se vedea Dana Sajdi, The Barber of Damascus, p. 162–165.
80
Din tr. ulan, icĭoglan, flăcău robust.
81
În piesele sale de teatru, Iordache Golescu (1768–1848) invocă deseori această practică,
probabil o legendă care redă teama de turci, străini atât din punct de vedere etnic, cât şi confesional
(Iordache Golescu, Scrieri alese, Bucureşti, 1990, p. 31–32, 308).
82
Palmira Brummett, You Say “Classical”, I Say “Imperial”, Let’s Call the Whole Thing Off:
Empire, Individual, and Encounter in Travel Narratives of the Ottoman Empire, în „The Journal of
Ottoman Studies”, XLIV, 2014, p. 21–44.
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sumar ceea ce spun şi alţi călători despre „turci”. „Turcii” întâlniţi de Dumitrache
sunt agresivi si capricioşi („belalii”), feroci, „blestemaţi”, sodomiţi83. Clasifică, aşadar,
un grup, fără a se opri asupra indivizilor, de care se fereşte. De altminteri, interacţiunile
dintre cele două lumi sunt aproape inexistente: Tache priveşte de departe straja (tr.
kulluk) cum cutreieră oraşul, ienicerii „capricioşi” gata să se ia la bătaie, norodul de
pe uliţe, dar niciodată nu se apropie, din teamă, din necunoaştere84.
Cafeneaua este şi răscruce de drumuri care aduce împreună călători diferiţi.
Loc de întâlnire şi de socializare, cafeneaua îi reuneşte, într-o zi, pe Tache şi pe
unul dintre unchii săi, un frate rămas în Imperiul Otoman, în timp ce Fotache şi-a
căutat norocul dincolo de Dunăre. Şi o nouă aventură începe … şi o nouă identitate
se preconizează: „A doa zi am trecut la Pera, la dichiu şi au luatu pentru mine un
paşaportu de suditu nemţescu.” Ucenicia în negustoria cu bumbac începe. Timp de
un an şi jumătate se perindă prin locuri cunoscute şi mai puţin cunoscute, de la
Smirna la Veneţia, de la Ostrov la Salonic, de la Sfeta Gora la Ierusalim, cărând în
boccele bumbac, astari85, castambol86, alagele, irbicir/ibrişin. Aventura se încheie la
Alexandria, când unchiul moare de ciumă pe neaşteptate, lăsând corabia încărcată
cu teancuri de bumbac şi un nepot neajutorat la mâna „conţulatului”. Consulatul
intervine în virtutea dreptului avut asupra supuşilor săi, sudiţi, confiscă întreaga
marfă, iar lui Tache îi dă 700 de lei şi îl trimite la Galaţi pe galionul Altar Saneli.
Debarcă în port după aproape doi ani, având în tolbă: mătănii, mosc, unt de
trandafiri, rahatlâcuri, roşcove de India. Este 20 septembrie 1817.
Ultima frază este un fel de profesiune de credinţă: „prin urmare credu
istoriile”. Cu alte cuvinte dacă toate acestea i s-au întâmplat lui, un simplu muritor,
atunci toate istoriile trebuie să aibă o fărâmă de adevăr. Doar că aventurile lui
Dumitrache Merişescu nu se încheie aici.
DESTINE POST CĂLĂTORIE
Dumitrache Merişescu a povestit doar o parte din experienţele lui de viaţă.
Este posibil să existe şi alte manuscrise, pe care nu le-am descoperit încă. Cercetarea
în arhivele româneşti este mai degrabă rodul hazardului şi al perseverenţei, în
absenţa unor cataloage cât de cât informative. În momentul în care am început să
citesc memoriile acestui tânăr, am demarat şi o anchetă după „numele” şi urmele
lăsate prin arhive. Mai mult aventurier decât o persoană practică, Dumitrache
rătăceşte între Galaţi şi Focşani, fiind cavaf, adică negustor şi meşter de pantofi
ieftini. Mai apoi se alătură beizadelelor Alecu şi Iorga Sturdza (1822), tocmai când
83

Vezi şi Ambroise Firmin Didot, Notes d’un voyage fait dans le Levant en 1816 et 1817,
Paris, 1821.
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Edhem Eldem, Foreigners on the Threshold of Felicity: The Reception of Foreigners in Ottoman
Istanbul, în Cultural Exchange in Early Modern Europe, vol. II, Cities and Cultural Exchange in
Europe, 1400–1700, ed. Donatella Calabi, Stephan Christensen, Cambridge, 2007, p. 114–131.
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Astar = pânză groasă, căptuşeală.
86
Castambol = stambă.
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tatăl acestora, Ioniţă Sandu Sturdza, ajunge domn al Moldovei (1822–1828). O
vreme este becer, la curtea domnească. Cum termenul are mai multe sensuri,
Dumitrache fie a avut dregătoria de becer cu misiunea de a supraveghea bucătăria
domnească, fie a fost un simplu plăcintar la curtea domnească. Pare mai plauzibilă
prima variantă: iubind „plăcintele” becerului Dumitrache, vodă Ioniţă Sandu Sturdza
îl ridică la rangul de paharnic, oferindu-i totodată şi mâna unei tinere fete din
anturajul doamnei87. Rangul nu îi aduce mare avere. Probabil paharnicul Dumitrache
Merişescu nu se prea pricepe să exploateze privilegiile oferite de rang, aşa cum se
foloseşte de aventură pentru a pătrunde în diferite reţele clientelare. La 1829,
Dumitrache este înregistrat în vidomostia [raport – n.n.] boierilor Moldovei ca fiind
sărac, fără moşie, locuitor în Târgul Petrii (Piatra Neamţ, astăzi)88.
Zoe Băleanu nu are nici ea un destin prea fericit, dar cel puţin nu va cunoaşte
niciodată sărăcia. Căsătoria cu acel beizadea Dimitri Caragea a ţinut până în 1818,
când domnul Ioan Caragea se va refugia la Pisa, însoţit de o suită numeroasă de
clienţi şi beizadele, asta după ce avusese grijă să-şi pună la adăpost averea acumulată, cu precădere în băncile din Europa de Vest. Fuga princiară trebuie să fi fost o
grea lovitură pentru marele vornic Grigore Băleanu, dar se va fi orientat foarte
repede, găsind poate cea mai bună partidă şi soluţie: Ştefan Hagi Moscu, fiul bogatului
boier, negustor şi bancher Ioan Hagi Moscu.
Două ipoteze importante se desprind din analiza memoriilor lui Dumitrache
Merişescu. Prima ipoteză se leagă de aceste memorii construite diferit de celelalte
prin stil, limbaj, comportament. Memoriile sunt prima mărturie a limbii şi limbilor
vorbite în diferitele straturi sociale, susţinând o prezenţă activă a „grecilor”89 în
modelarea unei educaţii şi a unei culturi. Se prefigurează un limbaj specific care îl
ajută pe Dumitrache să înţeleagă şi să fie înţeles pe drumurile sale din Valahia şi
din Imperiul Otoman. Cu ajutorul limbajului îşi construieşte o identitate „mobilă”,
susţinută de un anumit tip de comportament, de un anumit tip de costum.
A doua ipoteză se conturează în jurul relaţiilor clientelare care ţin acest grup,
dominat de personalitatea lui Ioan Hagi Moscu. Mobili prin prisma activităţilor
desfăşurate – negustori, artizani, dădace –, „grecii” sunt legaţi printr-un tip de
solidaritate aparte. Călătorind prin Imperiul Otoman şi periferiile sale (Valahia),
87

Constantin Sion, Arhondologia Moldovei, Bucureşti, 1973, p. 167–168.
A.V. Perietzianu-Buzǎu, op. cit., p. 277; vezi şi Mihai-Răzvan Ungureanu, Marea Arhondologie a boierilor Moldovei (1835–1856), Iaşi, 1997, p. 191, unde un Dumitrache Merişăscu este
paharnic, fără a se menţiona anul.
89
„Grecii” este denumirea generică, folosită în epocă pentru a-i desemna pe toţi creştinii
ortodocşi veniţi de peste Dunăre, din Imperiul Otoman, monopolizând activitatea comercială şi
meşteşugărească. Unii dintre ei vin în suita domnului fanariot, primind dregătorii importante în
divanul domnesc. La acestă epocă se întrevede deja o atitudine ostilă împotriva acestor „greci”, dar ea
va exploda abia după 1834. Vezi în acest sens: Lidia Cotovanu, “Chasing Away the Greeks”: The
Prince-State and the Undesired Foreigners (Wallachia and Moldavia between the 16th and 18th
Centuries), în Across the Danube. Southeastern Europeans and Their Travelling Identities (17th–19th
C.), ed. Olga Katsiardi-Hering, Maria A. Stassinopoulou, Leiden, 2017, p. 215–253.
88

98

Constanţa Vintilă-Ghiţulescu

Dumitrache întâlneşte întotdeauna greci, bulgari, sârbi gata să îl ajute. Identitatea
lor adună trei elemente: ortodoxia, un limbaj comun şi mobilitatea90.
THE MEMOIRS OF A WALACHIAN BOYAR FROM THE TIMES OF
PRINCE IOAN CARAGEA (1814–1817)
Abstract

Dumitrache Merişescu, an artisan from Bucharest, travelled from Bucharest
to Constantinople in various guises. His memoirs narrated his experiences from day
to day. The present article explores firstly this young man’s initiation into both
amorous and commercial liaisons, and secondly, the manner in which he reinvents
himself in the course of his journey, adopting new clothes and learning new languages.
These memoirs, unpublished and hitherto unknown to historians, demonstrate how
a mobile identity is fashioned across the Balkan region, uniting people of the same
religion (Orthodox Christians), who find a common cultural language even if they
belong to different ethnic groups.
Keywords: travel; identity; merchants; Ottoman Empire; Wallachia

90

Între redactarea acestui articol şi apariţia lui, cercetarea mea a continuat. Astfel am aflat că
Dumitrache Merişescu a fost căsătorit cu Smaranda Manoliu (BAR, Fond Documente istorice,
MDXLI/13), fiind unchiul cunoscutului istoric V.A. Urechia (V.A. Urechia, Din tainele vieţei. Amintiri
contimporane (1840–1882), ed. Leonidas Rados, Iaşi, 2014, p. 4, 14, 15, 26), prieten apropiat de Gheorghe
Asachi („La moşul meu, D. Merişescu, am văzut mai întâi pe Gh. Asachi”, scrie V.A. Urechia,
povestind cum avea să-i fie prezentat ca un „franţuz”, p. 15).

DE LA EMERGENŢA SOCIALISMULUI LA COMUNISM
REVOLUŢIE PE HÂRTIE: GAZETA „REVOLUŢIA SOCIALĂ”
(1898–1900) ŞI DUMITRU RADOVICEANU
MIRCEA-CRISTIAN GHENGHEA*

Înainte de jumătatea veacului al XIX-lea, ideile de inspiraţie socialist-utopică
s-au răspândit în spaţiul românesc prin intermediul activităţii lui Teodor Diamant,
discipol al vestitului Charles Fourier. De la falansterul de la Scăeni – Prahova (1835)
şi proiectul de familister din Principatul Moldovei (1841), mişcarea de orientare
social-democrată s-a cristalizat treptat în următoarele decenii, ajungându-se, după
1875, la ceea ce liderul şi teoreticianul socialist Constantin-Titel Petrescu denumea
drept „prima fază a mişcării muncitoreşti, – 1875–1900, – ce s-a desvoltat sub influenţa
socialismului ştiinţific (marxist), – perioadă mai mult romantică şi culturală, cunoscută
în istoria mişcării noastre sub numele de perioada «generoşilor»”1.
Spre sfârşitul acestui segment temporal, când inclusiv activitatea la nivelul
presei de orientare socialistă a cunoscut o creştere cantitativă şi calitativă relativ
constantă, se plasează şi încercările de dinamizare a mişcării social-democrate din
zona Olteniei. În cadrul acestora, un rol destul de important se pare că i-a aparţinut
lui Dumitru Radoviceanu, care s-a aflat atât în ipostaza de activist socialist, cât şi,
ulterior, în cea de gazetar şi diriguitor de gazete în urbea Craiovei.
D.D. RADOVICEANU – UN NUME UITAT PENTRU
ISTORIA PRESEI ROMÂNEŞTI
Despre Dumitru Radoviceanu sau D.D. Radoviceanu (Radovicianu), cum îi
apare numele în gazeta „Revoluţia socială”, nu se mai ştie, practic, nimic în zilele
noastre. Menţionat relativ des în istoriografia primelor decenii de după 1945,
gazetarul oltean a intrat în anonimat după 1989. Numele său a mai fost vehiculat,
însă doar cu beneficiu de inventar, în câteva lucrări generale de istorie a presei
româneşti apărute în anii din urmă2. În acestea, precum şi în alte instrumente de
lucru specifice domeniului istoriei presei îl găsim amintit în legătură cu trei
publicaţii: „Revoluţia socială” (apărută în perioada 14 martie 1898 – 1/13 ianuarie
*
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie; mcghenghea2010@
yahoo.com.
1

Const.-Titel Petrescu, Socialismul în România 1835 – 6 septembrie 1940, Bucureşti, s.a., p. 5–6.
Vezi, de exemplu: Florentina Urziceanu, Lavinia Dumitrescu, Presa doljeană de ieri şi de
azi. Catalog alfabetic, Craiova, 2009, p. 22, 62, 67; Istoria jurnalismului din România în date.
Enciclopedie cronologică, coord. Marian Petcu, Iaşi, 2012, p. 198, 213, 224.
2

„Revista istorică”, tom XXVIII, 2017, nr. 1–2, p. 99–113
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1900, cu intermitenţe), „Trâmbiţa” (apărută la 14 noiembrie 1900) şi „Gazeta
adevărului” (25 august – 18 septembrie 1902), toate din Craiova3. Cercetările pe care
le-am întreprins au arătat că Radoviceanu a fost implicat şi într-o a patra
întreprindere gazetărească, anume publicaţia „Vestirea comorilor”, tot din Craiova, a
cărei conducere şi administraţie le-a deţinut cel puţin pentru perioada iulie–
septembrie 18984, în paralel cu activitatea depusă la „Revoluţia socială”. Există chiar
şi două pseudonime identificate în literatura de specialitate – în fapt, o abreviere şi o
anagramă – sub care se ascunde identitatea jurnalistului oltean: Rad, respectiv Vodar5.
Cel puţin până în acest moment, în afara implicării sale în rândurile socialiştilor şi a activităţii publicistice, nu cunoaştem date biografice relevante pentru
Dumitru Radoviceanu. Diverse componente ale unui portret oricum fragmentar pot
fi, totuşi, recuperate din gazetele vremii. Conform informaţiilor din unele dintre
aceste publicaţii, a fost un membru destul de important al mişcării muncitoreşti din
zona Craiovei încă de la începutul anilor ’90 ai veacului al XIX-lea. Astfel, după
cum se poate afla din periodicul bucureştean „Lupta” al lui Gheorghe Panu, în
octombrie 1891, Dumitru Radoviceanu a participat, alături de Anton Bacalbaşa, la
o întrunire publică a muncitorilor „de toate breslele” din Craiova; el le-a vorbit celor
prezenţi „despre scopul «Camerei sindicale a muncitorilor din Dolj», arătând că toţi
muncitorii trebue să se unească, atunci când e vorba de interesele lor, care sunt cu
totul potrivnice clasei dominante”6. La rândul său, Bacalbaşa, „care venise din
Bucureşti pentru întrunirea aceasta, expuse ideile socialiste. Chestia proprietăţei,
familiei, statului, armatei, toate acestea fură obiectului [sic!] cuvântărei d-lui Anton
Bacalbaşa, care în timp de aproape două ore esplică numerosului auditoriu deosebirea
dintre socialişti şi celelalte partide. Arătă apoi care e tactica socialistă, de ce
mijloace uzează acest partid şi insistă ca nimeni să nu-l confunde cu anarhiştii.”7
3
Publicaţiunile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste), ed. Nerva Hodoş, Al. Sadi Ionescu,
vol. I, Catalog alfabetic 1820–1906, Bucureşti, Leipzig, Viena, 1913, p. 281, 600, 737; Georgeta
Răduică, Nicolin Răduică, Dicţionarul presei româneşti (1731–1918), Bucureşti, 1995, p. 360;
Florentina Urziceanu, Lavinia Dumitrescu, loc. cit.; Istoria jurnalismului din România în date, coord.
Marian Petcu, loc. cit.
4
„Revoluţia socială”, anul I, 12 iulie 1898, nr. 18, p. 3: „Ziarul «Vestirea Comorilor» proprietatea D-lui Ion K. Iorgulescu odată cu apariţia numărului 3 este trecut sub conducerea şi administraţia
D-lui D.D. Radovicianu; erea de aşteptat aşea ceva deoarece mai înainte de apariţia ziarului vestirea
[cu minusculă în text – n.n.] D-l Iorgulescu deja luase înţelegere cu D-nu Radovicianu ca revoluţia
socială [cu minuscule în text – n.n.] să apară în opt pagine; dorim reuşită îndelungată noului ziar
vestirea, ear celui ce a făcut inconveniente în redacţiunea ziarului nostru-l felicităm de noua
promenadă şi de la vestirea comorilor.” A se vedea şi rubrica Informaţiuni, în „Vestirea comorilor”,
anul I, 16 iulie 1898, nr. 3, p. 3: „Anunţăm pe cititorii noştri că de azi înainte ziarul nostru va apare
Joia regulat şi nu va mai apare Duminică cum a apărut până aci, aceasta din causă că trecând sub
conducerea şi administraţia d-lui D.D. Radoviceanu nu se putea într-alt fel fiind ştiut că d-nu
Radoviceanu pentru Dumineca este ocupat cu scoaterea ziarului d-sale Revoluţia Socială.”
5
Mihail Straje, Dicţionar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime, criptonime ale
scriitorilor şi publiciştilor români, Bucureşti, 1973, p. 584–585.
6
Întrunirea de la Craiova, în „Lupta”, anul VIII, 31 octombrie 1891, nr. 1551, ed. a II-a, p. 2.
7
Ibidem.
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La începutul anului 1894, Radoviceanu făcea parte din comitetul executiv al
Clubului Muncitorilor din Craiova, care, în şedinţa din 16 ianuarie acelaşi an, a
decis afilierea clubului la Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România.
Cu ocazia publicării, în ziarul bucureştean „Munca”, a procesului-verbal de
afiliere, se mai specifica faptul că Radoviceanu contribuise la popularizarea ideilor
referitoare la chestiunea sufragiului universal8.
Căutările prin presa vremii ne-au prilejuit, însă, şi identificarea unei alte
perspective asupra militantului social-democrat Radoviceanu. În contextul de după
alegerile desfăşurate la începutul anului 1888, în paginile ziarului conservator
„Epoca” au apărut relatări referitoare la unele incidente din Craiova – mai exact,
preluând informaţii din periodicul craiovean „Apărarea”, se arată că un anume
Radoviceanu depusese o plângere „contra d-lui poliţai Grecescu că l-ar fi bătut”;
însă publicaţia conservatoare, luând partea confraţilor de la „Apărarea”, susţine că,
de fapt, situaţia era cu totul alta – astfel, Radoviceanu era prezentat ca un bătăuş
tocmit să intimideze alegătorii diverşilor candidaţi, dar şi ca un infractor care „a
mai comis şi un furt la Severin, furt de care a fost absolvit din causă că nu era
major după legea penală”9. Spre deosebire de redactorii de la „Epoca”, gazetarii de
8

„Munca”, anul IV, 30 ianuarie 1894, nr. 49, p. 4; reprodus în Documente din istoria mişcării
muncitoreşti din România. 1893–1900, Bucureşti, 1969, p. 185–186.
9
A se vedea articolul Dolj, din cadrul rubricii Din districte, în „Epoca”, anul III, 8/20 mai
1888, nr. 738, ed. a II-a, p. 2–3: „«Apărarea» din Craiova anunţă că d. procuror general Gr.
Columbeanu a fost însărcinat de d. ministru al justiţiei ca să cerceteze o tânguire a unui Radoviceanu
contra d-lui poliţai Grecescu că l-ar fi bătut.
Cine e acest Radovicianu? [cu italice în text – n.n.]
Aci e necesară o explicaţie, zice confratele nostru de la Dolj.
Numitul Radovicianu, sau cetăţeanul Radovicianu cum îi zice d. Romanescu prin foaia d-sale,
este bătăuşul acela recent recrutat din gunoaie de fostul poliţai Chintescu ca să întrerupă şi să înjure
pe dd. Fleva, Tache Ionescu, Al. Nicolaid şi alţi oratori în seara întrunirei de la 15 Ianuarie.
Acest bătăuş împreună cu un Melinescu, bătăuş şi el, sunt daţi judecăţii după reclamaţia d-lor
Grecescu, Veleanu şi alţi pentru delictul de lovituri.
Regimul bătăuşilor deşi căzut ei ar vrea să continue mai departe meseria lor favorită şi într-o
seară, ameninţând pe un alegător din colegiul II, acesta a mers să se plângă d-lui Grecescu, care i-a
chemat şi le-a recomandat să se astâmpere.
Cetăţeanul Radoviceanu însă s-a jeluit d-lui ministru, scoţând ca martor pe Melinescu.
După cum se vede între aceşti 2 indivizi ticăloşi există o tovărăşie să ameninţe şi să bată lumea
şi când li se cere socoteală împart între ei rolurile, constituindu-se unul ca reclamant şi altul ca martor.
Şi când sparg câte o casă, or câte o tejghea vedem ca martor tot pe Melinescu. – Proba de acesta e
dosarul tribunalului secţia II, din care se vede că cetăţeanul Radovicianu a scăpat de puşcărie numai
graţie mărturiei lui Melinescu.
Ar fi o naivitate să mai întrebăm dacă aceste din urmă lucruri le fac numiţii indivizi în calitate
de liberali-naţionali [cu italice în text – n.n.]; căci aşa este. Tot în această calitate Radovicianu a mai
comis un furt la Severin, furt de care a fost absolvit din cauză că nu era major după legea penală.
D. procuror general a ascultat pe pomeniţii pungaşi şi altă droaie de martori puşi de ei ca
vestiţii Simescu, Dimovicianu şi alţi.
Azi nu mai este ca în vremea regimului de bătăuşi şi escrochi, când noi cari luptam în opoziţie,
perzând or’ce încredere în dreptatea lui Stătescu şi Radu Mihai; răbdam or’ce infamie şi nu mai
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la „Telegraful” din Bucureşti arătau, preluând informaţii din „Opiniunea” (publicaţie
craioveană de orientare liberală), că Radoviceanu se afla, de fapt, în ipostaza de
victimă şi nu de agresor, precizând că la mijloc se găseau „răsbunări politice”10.
Oricare ar fi fost adevărul în această privinţă, cert este că, după aproximativ
un deceniu, personajul nostru se găsea implicat din plin în acţiunile social-democraţilor din zona Doljului. Având şi oarecare talent gazetăresc, i s-a încredinţat
inclusiv sarcina conducerii şi promovării unei publicaţii precum „Revoluţia socială”.
GAZETA „REVOLUŢIA SOCIALĂ” – DATE TEHNICE
„Revoluţia socială” a fost o gazetă tipărită la Craiova, în perioada 14 martie
1898 – 1/13 ianuarie 1900 (în total, 55 de numere). După cum se precizează pe
frontispiciu, apărea săptămânal (de obicei, în ziua de duminică), aflându-se de la
început „sub vegherea lui Radovicianu D.D.”11. Ulterior, de la nr. 38 (12 decembrie
1898), se specifica faptul că era publicată „sub direcţia lui D.D. Radovicianu”, cu
excepţia numărului 46 (29 aprilie 1899), aflat „sub direcţiunea unui comitet”.
Formatul publicaţiei este mare, de 48x33 cm, dimensiuni care reprezintă, de
altfel, standardul pentru multe alte gazete ale vremii. Frontispiciul mai conţine, în
afara titlului şi a subtitlului (Organ pregătitor al Comunei Universale), datele necesare
pentru identificarea cronologică şi statistică, precum şi informaţiile privind costul
unui exemplar, costul abonamentelor şi al anunţurilor şi adresa redacţiei şi a
administraţiei periodicului („Craiova, Strada Ungureni No. 6” [cu italice în text –
n.n.]) – de la numărul 11 (24 mai 1898), se schimbă şi adresa redacţiei şi a administraţiei („Hotel Central Camera No. 12, Calea Unirei, Craiova”)12. Trebuie precizat
aici faptul că era utilizat stilul calendaristic iulian, doar la ultimul număr, al 55-lea,
fiind întrebuinţate ambele stiluri la menţionarea datei (1/13 ianuarie 1900).
Titlul şi subtitlul au suferit mai multe modificări. Astfel, începând de la nr. 37
(3 decembrie 1898), gazeta se intitulează „Reforma socială”, pentru ca de la nr. 45
(21 februarie 1899), titlul să fie „Democraţia română”. La rândul său, subtitlul
cunoaşte o primă modificare la nr. 4 (5 aprilie 1898), când devine „Organ democrat”,
iar de la nr. 45 (21 februarie 1899) acesta este simplu „Organ săptămânal”.
Totodată, de la numărul 11 (24 mai 1898) până la numărul 45 (21 februarie 1899),
reclamam parchetelor; azi procurorii au toată libertatea de acţiune şi cerem d-lui procuror general să
facă cercetarea cea mai severă contra poliţaiului Grecescu.”
10
„Telegraful”, anul XIX, 22 aprilie 1888, nr. 4741, ed. I, p. 3.
11
„Revoluţia socială”, anul I, 14 martie 1898, nr. 1, p. 1.
12
Ca o menţiune anecdotică, cu câteva numere anterior schimbării sediului redacţional, la
fosta adresă a „Revoluţiei sociale” se produsese un furt care a fost prezentat astfel în paginile gazetei
socialiste: „În noaptea de 24–25 curent, din curtea D-lui Radovici str. Ungureni No. 6, s-a furat un
butoi în mărime cât ar fi putut să se pitule în el şeful poliţiei Urbei Craiova, vai! şi păzitori de strade
sigur ereau adormiţi când făcătorul de rele a trecut pe strade cu butoiu în spinare” – ibidem, anul I, 29
martie 1898, nr. 3, p. 3.

Gazeta „Revoluţia socială” şi Dumitru Radoviceanu

103

pe frontispiciu sunt încadrate, pe banda aflată imediat sub titlul publicaţiei, două
casete având fiecare un slogan cu valoare de motto: „Votul obştesc” şi „Cassa rurală”.
Toate numerele publicaţiei conţin câte patru pagini, dintre care a patra a fost
în permanenţă alocată în totalitate sau în mare parte diverselor anunţuri, reclame şi
inserţii publicitare (uneori, casete cu anunţuri şi reclame erau plasate şi pe pagina a
treia). În subsolul ultimei pagini a fiecărui număr este indicat numele stabilimentului care asigura tipărirea periodicului. Şi în această privinţă s-au înregistrat
mai multe modificări – astfel, primele două numere au apărut la „Tipografia Fane
Constantinescu, Strada Madona-Dudu No. 55”; numerele 3–44 au fost publicate la
„Tipografia Română Filip Lazar Succesor Strada Unirei, Clădirea Conteşweller”;
numărul 45 a fost tipărit la „Tip. ziarului «Adevărul», Str. Sărindar No. 11,
Bucureşti”; numărul 46 a văzut lumina zilei la „Tipografia Democraţia Română”,
al cărei proprietar era indicat ca fiind chiar D.D. Radoviceanu13; numerele 47–52
au apărut la „Librăria şi Tipografia David J. Benvenisti, Strada Justiţiei No. 20” din
Craiova; numerele 53–54 au fost publicate la „Tipografia Română N. Macavei,
strada Madona-Dudu No. 31”; în fine, cel din urmă număr, al 55-lea, a fost tipărit
la „Tipografia şi Legătoria de Cărţi C.M. Georgescu”.
Gazeta conţine diverse rubrici permanente sau ocazionale. Enumerăm aleatoriu:
Informaţiuni, Din streinătate, Tribuna populară, Foiţa ziarului „Revoluţia socială”,
Cronica teatrală, Alegerile comunale, Galeria satelor, Serviciul sanitar etc. Dintre
acestea atrage atenţia cea intitulată Tribuna populară, semnată de Radoviceanu cu
anagrama Vodar, în cadrul căreia, până la numărul 46 (29 aprilie 1899), sunt
înfăţişate portretele unor personalităţi ale mişcării muncitoreşti locale sau naţionale,
dar şi ale altor personaje considerate vrednice de a fi pomenite pentru meritele
avute în lupta socială şi politică.
În afara lui Dumitru Radoviceanu, în paginile gazetei „Revoluţia socială” mai
semnează nume cu oarecare rezonanţă pentru realităţile doljene ale vremii, precum
Nicolae I. Ionaşcu-Pleniţa. În rest, aproape toate semnăturile articolelor politice
sunt reprezentate de pseudonime sau de anagrame: Scipio, Suiram (citit invers:
Marius), Rotsen (citit invers: Nestor), Armant, Doctorul, Un Băileştean, Stan
păţitu’, Cetăţeanul, Proletar, Craioveanu, Democrat, Vede tot, Apostol, De la
munte, Asistent, Ţepeş, Republicanul, Gamelă, Revizionist, Adevăratul Iacob („Der
wahre Jacob”)14, Reporter ş.a. Destul de multe texte sunt nesemnate. Singurele
semnături de care mai putem fi siguri că nu reprezintă pseudonime se regăsesc în
spaţiul dedicat diverselor traduceri şi creaţii lirice şi în proză care au văzut lumina
tiparului în „Revoluţia socială”, dintre care unele au fost inspirate inclusiv de
realităţile sociale ale vremii – semnatarii acestora sunt Scarlat Costângioară (pentru
traduceri din literatura franceză), Paulina N. Constantinidi, Petre Oprescu-Calafat,
13

„Democraţia română”, anul II, 29 aprilie 1899, nr. 46, p. 4.
„Der wahre Jacob” a fost şi un magazin social-democrat satiric din Germania, apărut la
Hamburg, în 1879, sub coordonarea lui Wilhelm Blos.
14

104

Mircea-Cristian Ghenghea

R. Crivăţ, dar şi în acest perimetru literar regăsim câteva pseudonime. În unele
lucrări se arată că printre cei care au publicat în paginile „Revoluţiei sociale” s-a
aflat şi cunoscuta militantă socialistă şi feministă Sofia Nădejde15 – în realitate,
numele acesteia apare în contextul preluării unui text din ziarul bucureştean
„Universul”16. În periodicul craiovean se întâlnesc şi alte articole şi creaţii literare
reproduse din diverse publicaţii ale vremii sau din unele opere literare, în acest
context cele mai cunoscute nume fiind, alături de Sofia Nădejde, Ion Luca
Caragiale17, Émile Zola18 şi Catulle Mendès19.
Unul dintre textele reproduse în paginile „Revoluţiei sociale” atrage inevitabil
atenţia, făcând, probabil, ca asupra periodicului să planeze, cel puţin iniţial, şi
suspiciunea că ar fi manifestat unele simpatii şi tendinţe anarhiste – este vorba
despre textul intitulat Către tineri, al cărui autor este nimeni altul decât prinţul
Piotr Alexeevici Kropotkin (1842–1921), un nume cunoscut la scara întregului
continent european pentru implicarea sa în mişcarea muncitorească internaţională,
însă mai ales pentru opţiunile sale anarhiste. Respectivul text nu este altceva decât
traducerea în limba română a vestitului Apel către tineri, publicat în anul 1880 în
câteva numere ale periodicului anarhist „Le Révolté”, care apărea, pe atunci, la
Geneva, şi tipărit, ulterior, ca pamflet; în 1885 a fost inclus în lucrarea Paroles
d’un révolté, îngrijită de Élisée Reclus20.
În ceea ce priveşte tirajul şi distribuţia „Revoluţiei sociale”, deşi nu posedăm
informaţii edificatoare cu privire la acestea, putem avea o imagine de ansamblu, la
formarea căreia au contribuit diverse date şi statistici publicate în mai multe
numere ale periodicului – astfel, începând cu data de 29 martie 1898 (numărul 3),
sunt inserate aproape număr de număr, până la data de 12 iulie 1898 (nr. 18),
abonamentele şi anunţurile deja achitate ale gazetei, care se ridicau, pentru primul
an de apariţie, la un total de 414, majoritatea lor fiind pentru o jumătate de an21. De
aceea, cel puţin până spre finalul anului 1898, aspectul financiar a fost, se pare,
dacă nu confortabil, cel puţin mulţumitor; primele semnale cu adevărat alarmante
15

Georgeta Răduică, Nicolin Răduică, op. cit., p. 360.
Sofia Nădejde, Legea Viviani şi congresul din Londra, în „Democraţia română”, anul II,
29 iulie 1899, nr. 53, p. 1.
17
Vezi „Revoluţia socială”, anul I, 12 aprilie 1898, nr. 5, p. 2, unde este reprodus textul lui I.L.
Caragiale, Un creditor turbat, din volumul Note şi schiţe.
18
În „Revoluţia socială”, anul I, 28 iunie 1898, nr. 16, p. 2, a fost inserată o traducere realizată
de Scarlat Costângioară a textului Fragile al lui Zola.
19
Vezi rubrica Foiţa ziarului „Revoluţia socială”, în „Revoluţia socială”, anul I, 14 iunie
1898, nr. 14, p. 2, şi 21 iunie 1898, nr. 15, p. 2, unde este publicată poezia Denise a lui Catulle
Mendès, tot în traducerea lui Scarlat Costângioară.
20
Aux jeunes gens, în Pierre Kropotkine, Paroles d’un révolté, ed. Élisée Reclus, Paris, 1885,
p. 43–75.
21
Abonamente şi anunţurile ziarului achitate, în „Revoluţia socială”, anul I, 29 martie 1898,
nr. 3, p. 3; 12 aprilie 1898, nr. 5, p. 3; 19 aprilie 1898, nr. 6, p. 3; 3 mai 1898, nr. 8, p. 3; 10 mai 1898,
nr. 9, p. 3; 17 mai 1898, nr. 10, p. 3; 24 mai 1898, nr. 11, p. 3; 31 mai 1898, nr. 12, p. 3; 21 iunie
1898, nr. 15, p. 4; 28 iunie 1898, nr. 16, p. 4; 5 iulie 1898, nr. 17, p. 4; 12 iulie 1898, nr. 18, p. 4.
16
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cu privire la existenţa unei situaţii băneşti precare a redacţiei nu apar decât în luna
decembrie a respectivului an (nr. 38 din 12 decembrie 1898), când, în cadrul
rubricii Informaţiuni, a fost publicat un text cu unele accente patetice, prin care
aflăm inclusiv faptul că, încă de la începutul lunii anterioare, resursele pecuniare
deveniseră problematice, inclusiv din cauza unor abonaţi rău-platnici22.
Periodicul era distribuit, din câte se pare, nu doar în oraşul Craiova, ci şi în
numeroase zone rurale din judeţul Dolj şi chiar din judeţele învecinate. Cel puţin
într-o primă fază, principalele probleme au apărut, conform unor relatări şi note din
paginile „Revoluţiei sociale”, din cauza diverselor dificultăţi provocate, intenţionat
ori nu, de administraţia poştală din Craiova23.
„REVOLUŢIA SOCIALĂ” ŞI PROMOVAREA IDEILOR ŞI
IDEALURILOR SOCIALISTE ÎN ZONA DOLJULUI
„Revoluţia socială” atrage atenţia în primul rând prin prisma titlului, care
trimite inevitabil la ideea unui anumit program de reconsiderare şi de refacere a
realităţilor sociale ale vremii. După cum s-a subliniat repetat şi apăsat în istoriografia de o anumită factură anterioară anului 1990, aceasta „este prima gazetă
socialistă din România care se intitulează astfel”24. Într-adevăr, cuvântul revoluţie
22
„Rugăm pe d-nii abonaţi cari le-au expirat abonamentul plătit, şi au intrat deja în perioada
altui abonament, ca să binevoiască a ne trimite costul abonamentului, prin mandat poştal, fiecare, pe
or cât termen voesce, a prelungi abonamentul; în acelaş timp avertisăm pe d-nii abonaţi cari primesc
ziarul de la început şi nici până azi nu s-au învrednicit a plăti o centimă, nu cumva d-lor crede că noi
suntem bancheri şi facem faţă plăţilor cari ni se cer din rente?
Gândească-se puţin şi omenesce că poate tocmai acei d-ni abonaţi cari de la 14 Martie şi până
azi primesc jurnalul în continuă şi nu plătesc costul, ne-a pus pedică, aşa că de la un timp încoace,
cam de la 1 Noembrie, nu mai avem forţe financiare ca să putem scoate ziarul regulat.
Cu această ocasiune ţinem să comunicăm că, un neruşinat de învăţător, al cărui nume îl vom da
în viitor, tocmai la No. 37 din 3 Decembre a găsit de cuviinţă a refusa jurnalul pe motiv că nu este
regulat; nemernicul de el (şi de aceştia mai avem câţiva) primesce de nouă luni şi citesce ziaru fără să
dea 5 centime şi apoi găsesce de cuviinţă să refuze pe motiv că nu apare regulat; bravo învăţător şi
luminător al poporului; un aşa tip, suntem convinşi că este desaprobat de colegii săi.
Încă o dată rugăm călduros pe d-nii abonaţi cari doresc ca acest jurnal să-şi continue apariţia
regulat, a ne trimite de urgenţă costul abonamentului prin mandat poştal.” – „Reforma socială”,
anul I, 12 decembrie 1898, nr. 38, p. 3.
23
A se vedea, de exemplu, nota intitulată Pentru D-nu diriginte al poştei din Craiova, în
„Revoluţia socială”, anul I, 21 iunie 1898, nr. 15, p. 3: „Reclamaţiunile ce le primim de la abonaţii
ziarului nostru, ne pune [sic!] în posiţiune a crede, că serviciul poştal ce D-v. dirigiaţi, este cu totul
lăsat la voia întâmplării, şi ceea ce se întâmplă cu ziarul nostru aceaşi trebue să se întâmple cu or ce
depinde de serviciul poştal. Aşa s.e. [spre exemplu – n.n.] avem reclamaţiuni de la abonaţi de afară de
la sate cari ne comunică că nu primesc ziaru regulat şi alţi nicidecum, acelaşi lucru şi cu abonaţi din
oraş, mai aşteptăm încă până vom strânge multe reclamaţiuni şi cu siguranţă promitem, vom face o
nouă şcoală cu serviciul poştal.”
24
Presa muncitorească şi socialistă din România, vol. I, (1865–1900), pt. a II-a, (1890–1900),
Bucureşti, 1964, p. 661; L. Deaconu, Vl. Osiac, Ileana Petrescu, Din istoricul presei muncitoreşti şi
socialiste din Oltenia, în „Historica”, Bucureşti, III, 1974, p. 178; Ileana Petrescu, Virgil Joiţa, Ion
Pătroiu, Contribuţia Olteniei la Războiul pentru Independenţă, Craiova, 1977, p. 159.
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nu mai apăruse, până atunci, în titulatura vreunui periodic de la noi; singurul titlu
cu un impact relativ apropiat fusese „Revolta” – este vorba de două periodice care
au purtat acest titlu, unul apărut la Bucureşti, în 1889–1890, celălalt la Craiova, în
1892–189325. În mod firesc, ne-am pus problema identificării unui model sau a
unei surse de inspiraţie pentru titlul gazetei care face obiectul textului nostru. Iniţial,
ne-am îndreptat atenţia asupra spaţiului jurnalistic de limbă germană, având în
vedere inclusiv existenţa, în primele numere ale „Revoluţiei sociale”, a câtorva
articole publicate în această limbă, dar şi a mai multor referiri la preceptele marxiste,
precum şi utilizarea vestitului îndemn exprimat la 1848 de Karl Marx şi Friedrich
Engels, „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!” – „Proletarier aller Länder vereiniget
[sic!; corect: vereinigt – n.n.] euch!”26.
Însă rezultatele au venit din altă direcţie, şi anume din spaţiul publicistic
francez, unde se poate vorbi chiar de o oarecare tradiţie sau obişnuinţă a utilizării
termenilor în cauză. Am identificat nu mai puţin de trei periodice care au în titlu
această sintagmă, cel dintâi la 1848 („La Révolution démocratique et sociale”), iar
celelalte două la 188027 şi 188928 („La Révolution sociale”). De interes pentru
întreprinderea noastră este, evident, cea din urmă dintre publicaţiile respective, care
prezintă mai multe similitudini cu gazeta de la Craiova atât în ceea ce priveşte
formatul şi conţinutul, prin inserarea sistematică a unor apeluri şi manifeste
adresate diverselor clase sociale, cât şi prin modul şi tonul de redactare a unora
dintre acestea. Unul dintre punctele comune care ne-a atras imediat atenţia (în afara
chestiunilor referitoare la greve, lupta de clasă, necesitatea asigurării pâinii zilnice
etc.) a fost cel referitor la solicitarea de desfiinţare a instituţiei Senatului, solicitare
care apare (în anumite circumstanţe) în ambele periodice29. Desigur, nu putem avea
certitudinea că echipa redacţională a „Revoluţiei sociale” a văzut sau a avut cunoştinţă
de gazeta omonimă franceză apărută cu nouă ani înainte, însă considerăm plauzibilă
ideea că influenţa din spaţiul francez este cea mai la îndemână spre a explica titlul
periodicului craiovean şi poate, de ce nu, unele idei şi revendicări promovate în
acesta din urmă.
25

Publicaţiunile periodice româneşti (ziare, gazete, reviste), ed. Nerva Hodoş, Al. Sadi Ionescu,
vol. I, p. 600.
26
Scipio, 1 Mai / Der erste Mai, în „Revoluţia socială”, anul I, 19 aprilie 1898, nr. 6, p. 1.
27
„La Révolution sociale” – jurnal anarhist hebdomadar, apărut în perioada 12 septembrie
1880 – 18 septembrie 1881, fondat de agentul provocator Égide Spilleux şi finanţat de prefectul de
poliţie Louis Andrieux.
28
Este vorba despre săptămânalul „La Révolution sociale”, subintitulat „Organe des
travailleurs algériens”, care a apărut (cu intermitenţe) în perioada 21 aprilie – 22 septembrie 1889.
29
Vezi, astfel, partea a 10-a a textului intitulat Conferinţa populară de D.D. Radoviceanu.
Ţinută în ziua de 6 iunie 1893 în localul Clubului Muncitorilor din Craiova, intitulată Despre
mişcarea şi organisaţia muncitorilor, în „Revoluţia socială”, anul I, 5 iulie 1898, nr. 17, p. 3, punctul
XV – Desfiinţarea Senatului, în cadrul rubricii Foiţa ziarului „Revoluţia socială”. Pentru periodicul
francez, a se vedea programul candidatului socialist-revoluţionar Léon Foulquier pentru alegerile
legislative din 22 septembrie 1889 – Programme socialiste-révolutionnaire. Partie politique, în „La
Révolution sociale”, anul 1, 5 septembrie 1889, nr. 11, p. 1, Article premier – Suppression du Sénat et
de la présidence de la République.
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Orice prezentare a conţinutului publicaţiei trebuie să reliefeze, de la bun
început, faptul că scopul declarat al „Revoluţiei sociale”, clar afirmat încă din
editorialul primului număr, era „transformarea societăţei în care ne găsim într-o
altă societate mai bună, mai dreaptă, mai egală şi, în fine, mai umană; simbolizând
fraternitatea neamului omenesc”30. Totodată, erau indicate şi modalităţile prin
intermediul cărora trebuia să fie atins acest scop – reformele treptate, care trebuiau
articulate şi introduse ca o consecinţă a dreptului de vot universal: ceea ce
înţelegem „prin Revoluţie Socială [astfel în text – n.n.] este a merge treptat, treptat,
schimbând din timp în timp catastivele învechite în altele noi, ca să se poată citi şi
înţelege şi de cei mai nevoiaşi cu duhul, ca acelora să nu mai fie împărăţia
cerurilor, ci numai stăpânirea pământului, că aşa fiind, prin Revoluţie Socială,
contractăm solidarizând cererea sufragiului universal egal şi direct între toţi
cetăţenii comunei şi statului cărui aparţin […]”31. În concordanţă cu ideile enunţate
pe parcursul apariţiei sale, însă cu precădere până spre finalul anului 1898, în
paginile gazetei craiovene a fost susţinută necesitatea introducerii sufragiului
universal, prezentat drept „unul dintre punctele principale cerut în noianul revendicaţiunilor populare; pentru această mare reformă clasa muncitoare trebueşte să
lupte din răsputeri cu rizicul [riscul – n.n.] a orice fel de sacrificii, ţiind în seamă că
numai având în mână dreptul de vot în mod hotărât, se va putea ajunge ca
muncitorimea să-şi trimeată în sfatul ţărei representanţi ai ei, cari să le introducă
alte legi noi, uşurând greutăţile care apasă aşa mult tocmai pe muncitori, azi
încătuşaţi de legile făcute de boieri, clasa care predomină în ţară”32.
În strânsă legătură cu solicitările referitoare la necesitatea introducerii votului
universal se găseşte revendicarea privind adoptarea şi respectarea zilei de muncă de
opt ore, fiind recunoscut, însă, cu onestitate, faptul că aceasta nu este de sorginte
social-democrată: „Cererea aceasta nu e o cerere socialistă, ci burghezo-democrată,
şi socialiştii au adoptat această cereră pentru programul lor minim, căci adusă la
îndeplinire reforma aceasta, uşurează calea spre societatea socialistă.”33
Popularizarea unor momente cu anumite semnificaţii pentru mişcarea socialistă
a reprezentat, de asemenea, o constantă a activităţii publicistice din prima parte a
anului 1898; în acest sens ne putem referi la importanţa acordată zilei de 1 mai,
care intrase relativ recent în patrimoniul mişcării socialiste internaţionale, considerată
drept „ziua înfrăţirei popoarelor [cu italice în text – n.n.], zi în care muncitorimea
îşi manifestă deşteptarea din letargia de până acum, când, într-un glas, milioane de
oameni, prigoniţi de puterea banului şi a organizaţiei păcătoase, dau semnalul
luptei pentru dreptate, adevăr şi lumină”34. Spre a atrage şi mai mult atenţia asupra
30

D.D. Radoviceanu, Revoluţie socială, în „Revoluţia socială”, anul I, 14 martie 1898, nr. 1, p. 1.
Ibidem.
32
Idem, Sufragiul universal, în „Revoluţia socială”, anul I, 19 aprilie 1898, nr. 6, p. 1.
33
Ziua de opt ore, în „Revoluţia socială”, anul I, 10 mai 1898, nr. 9, p. 2.
34
Scipio, 1 Mai, în „Revoluţia socială”, anul I, 19 aprilie 1898, nr. 6, p. 1.
31
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semnificaţiei pe care o acorda momentului respectiv, redacţia a tipărit numărul
dedicat zilei de 1 mai pe hârtie colorată într-o nuanţă roşiatică-rozalie.
Un subiect căruia i s-a acordat o atenţie deosebită în paginile „Revoluţiei
sociale” a fost reprezentat de necesitatea organizării temeinice a mişcării muncitoreşti
din zona Doljului (prin constituirea de bresle şi cluburi), precum şi de încercarea de
a convinge cât mai mulţi reprezentanţi ai ţărănimii să adere la ideile socialiste, în
vederea creşterii aderenţei sociale şi politice a formaţiunii. În viziunea din epocă,
numărul sporit de membri şi de simpatizanţi avea rolul de a intensifica presiunea
exercitată în direcţia obţinerii votului universal şi a zilei de muncă de opt ore.
Totodată, în diverse articole redactorii publicaţiei s-au pronunţat în favoarea
grevelor ca armă de luptă socială şi economică a proletariatului35.
În unele lucrări din istoriografia comunistă este subliniat, printre altele, rolul
periodicului „Revoluţia socială” în cadrul luptei naţionale a românilor din
Transilvania şi pentru promovarea idealului unităţii tuturor românilor36. De fapt,
ponderea textelor dedicate realităţilor politice şi naţionale de dincolo de munţi este
mai degrabă redusă, iar acestea sunt abordate mai ales prin intermediul ideilor şi
perspectivelor de esenţă socialistă. Este adevărat că, în câteva rânduri, au fost
virulent criticate autorităţile austro-ungare şi s-a exprimat nemijlocit speranţa
dispariţiei statului austro-ungar, dar s-a ajuns la aşa ceva pornindu-se nu de la
situaţia dificilă a românilor transilvăneni, ci de la faptul că, de exemplu, autorităţile
maghiare au interzis sărbătorirea zilei de 1 mai de către muncitorimea de pe
cuprinsul regatului Sf. Ştefan37. Oricum, asemenea critici, la care s-au adăugat
unele articole referitoare la semnificaţia zilei de 3/15 mai 1848 (prezentată tot
dintr-o perspectivă specific socialistă)38 sau elogiosul portret dedicat lui Ioan Raţiu
(considerat drept „actualul cap al mişcărei fraţilor de peste munţi”)39, au ajuns, în
mod evident, la cunoştinţa cenzurii din Austro-Ungaria, fapt pentru care, un an mai
târziu, în primăvara anului 1899, „Gazeta Transilvaniei” informa că periodicul
craiovean se găsea pe lista publicaţiilor „a căror întrebuinţare este oprită pe
teritoriul ungar”40. Reiterăm, însă, faptul că, în opinia noastră, „Revoluţia socială”
35

Armant, Muncitorii şi grevele, în „Revoluţia socială”, anul I, 16 august 1898, nr. 23, p. 2; în
acelaşi număr – Greva, p. 3 (despre încheierea unei greve din Franţa) şi Către muncitorii de toate
breslele, p. 3 (chemare la grevă); Comitetul grupărei socialiste din Craiova, Apel, în „Revoluţia
socială”, anul I, 21 iunie 1898, nr. 15, p. 3 (pentru susţinerea unei greve de la Bucureşti).
36
I. Pătroiu, Vl. Osiac, Pagini din istoria mişcării muncitoreşti şi socialiste din Oltenia până
la crearea Partidului Comunist Român, Craiova, 1971, p. 53–54.
37
Sărbătoarea muncitorilor, în „Revoluţia socială”, anul I, 26 aprilie 1898, nr. 7, p. 2.
38
Craioveanu, 3/15 mai 1848 şi azi, în „Revoluţia socială”, anul I, 3 mai 1898, nr. 8, p. 1–2. În
acelaşi număr, în cadrul rubricii Informaţiuni a fost inserat un text preluat din ziarul bucureştean
„Adevărul”, dedicat aceluiaşi moment, intitulat 3 mai peste munţi (p. 3). Vezi, de asemenea, articolul
semnat tot Craioveanu, Manifestaţia de la 3/15 mai, în „Revoluţia socială”, anul I, 10 mai 1898, nr. 9,
p. 3.
39
Vodar, Ioan Raţiu, în „Revoluţia socială”, anul I, 3 mai 1898, nr. 8, p. 2.
40
Cărţi, reviste şi ziare oprite, în „Gazeta Transilvaniei”, anul LXII, 12/24 mai 1899, nr. 104,
p. 3, şi 13/25 mai 1899, nr. 105, p. 3.
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nu a fost interzisă dincolo de munţi pentru că ar fi constituit neapărat un pericol din
punct de vedere naţional, ci în primul rând din cauza orientării şi opţiunilor politice
ale redacţiei41.
O altă direcţie către care şi-a canalizat energiile redacţia „Revoluţiei sociale”,
cel puţin în prima parte a anului 1898, a fost reprezentată de promovarea unei
atitudini antimonarhice, care, din cauza manierei de exprimare adoptate, putea fi
uşor interpretată ca reprezentând un indiciu pentru incitarea la dezordini şi tulburări
sociale. Este drept, la aşa ceva a contribuit din capul locului inclusiv un desen
amplasat chiar pe prima pagină a primului număr al gazetei – este vorba despre o
alegorie în care este înfăţişată o femeie simbolizând revoluţia socială, ţinând în
mâna stângă un drapel pe care sunt scrise exact aceste cuvinte şi punând victorioasă
piciorul pe trupul unei alte fiinţe aflate la pământ care reprezintă regalitatea. Astfel
că, şi la nivel imagistic, publicaţia diriguită de Radoviceanu dorea să arate că este
un adversar neîmpăcat al Casei de Hohenzollern şi al regelui Carol I. Chestiunea a
fost punctată răspicat, putem spune, în acelaşi prim număr al „Revoluţiei sociale”,
în articolul Proclamarea Regatului Român, în care se susţinea că regele nu este
decât un exploatator al poporului42.
Alte două momente legate direct de Casa Regală şi de persoana regelui Carol
I au fost evidenţiate corespunzător în paginile gazetei craiovene. Astfel, cu ocazia
zilei de naştere a lui Carol (8/20 aprilie) şi a aniversării încoronării (10/22 mai),
s-au publicate texte care reluau teza exploatării nemiloase a ţării de către dinastia
de Hohenzollern. Unul din aceste articole, publicat în numărul din 10 mai şi al
cărui autor este Radoviceanu, are valenţele unui adevărat pamflet. Intitulat Şah Rege!,
textul conţine inclusiv ideea expulzării şefului statului român: „De aceia dar pioni
români de pretutindeni, cari aţi cucerit tunurile de oţel din care i-a făurit lui
41

În sprijinul acestei afirmaţii poate fi adus un pasaj din gazeta braşoveană în care este
indicată aversiunea autorităţilor maghiare faţă de gazetele de orientare socialistă: „«Pénzügyi
Közlöny», organul oficial al ministeriului unguresc de finance, publică în numărul său mai nou (nr. 10
de la 10 Mai n.e.) lista tuturor cărţilor, revistelor şi ziarelor, a căror întrebuinţare este oprită pe
teritoriul ungar.
Lista aceasta representă cea mai fidelă oglindă a liberalismului unguresc. Numărul total al
productelor de presă oprite este de 685; între acestea se află, ce-i drept, şi 41 unguresci. Acestea nu
sunt, decât anumiţi numeri ai unor ziare socialiste. Toate celelalte sunt nemaghiare” – „Gazeta
Transilvaniei”, anul LXII, 12/24 mai 1899, nr. 104, p. 3.
42
D.D. Radovicianu, Proclamarea Regatului Român, în „Revoluţia socială”, anul I, 14 martie
1898, nr. 1, p. 2: „Astăzi sunt 17 ani de când ţeara [cu minuscule în text – n.n.] Românească a fost
dăruită de congresul marilor puteri Europene cu proclamarea regatului: zi de fericire pentru monarhul
ţărei, dar zi de nefericire pentru poporul român; zi de fericire zic monarhului acestei ţări din punctul
de vedere că prin pretenţiunile regeşti a impus voinţei representanţilor naţiunii cheltueli ecsorbitante
de grele pe spetele nefericitului popor care zace astăzi în neagra suferinţă a mizeriei şi în munca
neomenoasă a exploatărei; blestemată fie această zi nefastă au zis şi zic, cei ce au înţeles şi înţeleg că
regalitatea a adus şi va duce şi mai mult blândul popor la sapă de lemn; iar tu popor secătuit de
brutalitatea etichetei regale, fă să renască din tine o nouă etichetă: proclamarea comunei Universale.”
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coroana cu care se mândreşte, iar nouă lanţul ce ne înjoseşte, luptaţi matematiceşte
să reuşim a duce la frontiera ţărei pe acela căruia să-i zicem Mat Rege.”43
În mod interesant, în ciuda tuturor acestor atacuri şi vituperări antimonarhice,
situaţia se schimbă cu 180 de grade în toamna anului 1898, când în paginile
„Revoluţiei sociale” este publicat textul intitulat Cei doi Hohenzollerni, la finalul
căruia autorul arată, în urma unei succinte, dar elocvente analize a situaţiei geopolitice europene: „Echilibrul european dar, cum şi viitorul Europei, e încredinţat
în mâna celor doi Hohenzollerni”44 (este vorba despre împăratul Wilhelm al II-lea
al Germaniei şi despre regele Carol I al României). O posibilă explicaţie pentru
renunţarea la atitudinea de frondă faţă de monarhie ar putea fi inclusiv adevărata
degringoladă care a caracterizat perimetrul social-democrat din România în anii
1898–1899, când s-a şi produs, de altfel, ruptura „generoşilor”, având drept consecinţă
dispariţia Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România. De altfel,
inclusiv în unele lucrări din anii ’60–’70 ai veacului trecut este subliniată linia
neconformă cu idealurile socialiste şi cu lupta de clasă adoptată de redacţia gazetei
„Revoluţia socială”, care era blamată fiindcă s-ar fi dat de partea aripii burghezoliberale din Partidul Social-Democrat: „Ultimii ani ai secolului al XIX-lea sunt
cunoscuţi în mişcarea muncitorească din România ca fiind anii unor puternice
frământări şi lupte tot mai înverşunate între aripa revoluţionară, mereu în creştere,
şi cea burghezo-liberală, trădătoare a intereselor clasei muncitoare. În ziar se resimt
unele semne premergătoare cunoscutei trădări a «generoşilor», care avea să urmeze
într-un viitor apropiat.”45
Nu întâmplător, în niciuna dintre lucrările acelei perioade nu se acordă o
atenţie corespunzătoare evoluţiei periodicului după modificarea titlului din „Revoluţia
socială” în „Reforma socială” şi apoi în „Democraţia română”, gazeta condusă de
Radoviceanu fiind catalogată drept simpatizantă a „generoşilor” trădători şi, implicit,
a apropierii de liberali46. Foarte interesant este, însă, faptul că, în ciuda unor
accente proliberale, în contextul alegerilor din vara anului 1899, simpatiile celor de
la „Revoluţia socială”, deja devenită „Democraţia română”, păreau să se îndrepte
mai degrabă către Partidul Constituţional al lui P.P. Carp şi Titu Maiorescu,
Radoviceanu prezentându-i, într-un număr al gazetei, în termeni elogioşi, pe
candidaţii din Dolj ai acestei formaţiuni la Colegiul al II-lea de Cameră47.
Un alt subiect care a contribuit, probabil, la aprecierea că „Revoluţia socială”
a ajuns să trădeze adevăratele interese ale luptei de clasă a fost reprezentat de
modul în care redactorii publicaţiei au prezentat răscoala de la Slatina – incidentele
43

D.D. Radoviceanu, Şah Rege!, în „Revoluţia socială”, anul I, 10 mai 1898, nr. 9, p. 1.
Glogova, Cei doi Hohenzollerni, în „Revoluţia socială”, anul I, 11 octombrie 1898, nr. 31,
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nefericite din gara localităţii, petrecute în data de 7 iunie 1899. Atunci, peste două
mii de ţărani din satele învecinate, „înarmaţi cu ciomege, topoare şi revolvere, au
voit să pătrundă in corpore în Slatina prin gară, cu scop de a face o nouă alegere a
unui deputat al lor”48. Acestei răscoale, cea mai mare din perioada iunie 1888 –
ianuarie 1907, căreia i s-au raliat şi unii muncitori din zonă, s-a dorit să i se
atribuie, în istoriografia comunistă, un caracter spontan, chiar dacă se specifica şi
faptul că scânteia care a aprins nemulţumirea ţăranilor era reprezentată de falsificarea
alegerilor. Însă la asemenea evenimente s-a ajuns, după cum s-a menţionat în
„Democraţia română”, deoarece ţăranii au fost „instigaţi de agenţi”49. Mai mult, în
capul numărului în care relata desfăşurarea incidentelor de la Slatina, gazeta
craioveană publica un Apel către ţărani, îndemnând la linişte şi la contestarea pe
cale legală a rezultatelor alegerilor50.
În acelaşi context al alegerilor din iunie 1899, presărat, aşa cum era deja
obiceiul, cu diverse incidente prin care unii candidaţi încercau să-i intimideze pe
alegătorii adversarilor, găsim prezentat, în paginile „Democraţiei române”, raportul
de validare din Parlamentul României a alegerilor de la colegiile din Dolj.
Candidaţii susţinuţi şi promovaţi inclusiv prin intermediul periodicului condus de
Radoviceanu, anume Alexandru Giulea şi Petre Stănculescu, depuseseră la Cameră
o „lungă contestaţiune” conţinând 17 puncte, „în coprindere de şesesprezece jumătăţi
de coală de hârtie, dintre care două şi un sfert albe”; cei doi reclamau, printre altele,
„despoiarea alegătorilor, înşelăciunea lor de către nisce oameni deguizaţi, sentimentele base de parti pris, violentarea voinţei cetăţenilor”51. Iată, însă, în câteva
din cuvintele raportului de la 1899, citit în Parlament de către raportorul Anton
Bacalbaşa şi reprodus în „Democraţia română”, modul în care a răspuns comisia de
validare la toate acestea: „Punctul XIV, în care autorii se plâng că «mai multe
persoane au votat de mai multe ori» … În această privinţă, fiind de mult stabilit că
o persoană poate vota de mai multe ori, membrii comisiunei au căzut de acord că
protestarea d-lui Giulea nu poate sdrobi ca o ghiulea alegerea d-lor Popp şi
Isvoranu. […]
Punctul X care spune textual: «S-au adus, pe la orele patru din zi, o musică şi
mai multe hârdae cu vin şi s-au aşezat în mijlocul curţei localului de vot.» Membrii
comisiunei, cercetând disposiţiunile precise ale pactului nostru fundamental şi
negăsind nicăeri că musica ar fi un mijloc de presiune electorală, mai cu seamă
când ea este adusă la orele patru din zi, când se despoae scrutinul. Având în vedere
că musica înobilează pe om, iar nu îi infiltrează sentimentele base şi de parti pris;
Consideră aducerea musicei ca departe de a constitui o tortură electorală.
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În fine, punctul XVII şi cel din urmă, care distruge toate cele afirmate în
punctul anterior. Acest punct zice: «Rumoarea publică craioveană acusă administraţiunea de a fi aruncat în băuturile ţăranilor diferite substanţe adormitoare,
numai ca să poată opera mai bine furtul cărţilor şi certificatelor oamenilor, cari erau
căutaţi în sân, în timpul pe când erau adormiţi.» Membrii comisiunei declară că
este o contradicţiune flagrantă între acest punct şi cel anterior, – pentru că, dacă
administraţiunea a adus musică spre a ţine pe alegători deştepţi, ea nu putea să aibă,
în acelaş timp, şi interesul contrariu de a-i adormi prin narcotice. În tot casul, dacă
este aşa, musica şi adormitoarele s-au neutralisat şi n-au putut săvârşi violenţele şi
teroarea de cari acusă autorii.”52
CONCLUZII
Fără a avea neapărat legătură cu modificarea denumirii gazetei, combativitatea demonstrată pe parcursul anului 1898 a scăzut treptat în anul următor.
Sporadic au mai fost publicate diverse texte în care erau înfieraţi şi atacaţi ciocoii şi
exploatatorii burghezi ai muncitorimii şi ai ţărănimii, dar, totodată, au început să se
înmulţească apelurile şi solicitările privitoare la reorganizarea şi regruparea
forţelor, ca ultime tentative de menţinere a unei structuri politice deja condamnate,
semn că şi în teritoriu era acut perceput momentul de răscruce pentru existenţa
Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România.
Alături de alte publicaţii de orientare social-democrată, precum ziarul „Lumea
nouă” din Bucureşti, „Revoluţia socială” a marcat, prin existenţa sa sinuoasă din
mediul politic doljean, finalul acelei prime faze din istoria mişcării muncitoreşti din
statul român de care am amintit la începutul textului nostru. Totodată, se poate
considera că o parte destul de însemnată a conţinutului publicaţiei este simptomatică pentru tendinţele centrifugale existente, la sfârşitul veacului al XIX-lea, în
perimetrul social-democraţiei de la noi, unele din textele cuprinse mai ales în
paginile din 1899 ale periodicului craiovean reflectând, direct sau indirect, căutările
şi încercările de reorganizare, în condiţiile în care deja în anul respectiv se produsese trecerea de facto a „generoşilor” la liberali şi, implicit, destrămarea Partidului
Social-Democrat.
REVOLUTION ON PAPER: THE “REVOLUŢIA SOCIALĂ” GAZETTE
(1898–1900) AND DUMITRU RADOVICEANU
Abstract
At the beginning of 1898, within the Socialist circles in Craiova, the periodical
entitled “Revoluţia socială” (“The Social Revolution”) appeared under the guidance
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of Dumitru D. Radoviceanu. Despite the presentations and certain appreciations
which can be found in Romanian historiography during the Communist regime, the
publication represented even from the start a little more than just a platform for the
propagation and popularization of the ideas that were specific to the Socialist
movement. Within its pages one can identify anti-monarchic accents and even
anarchist notes which could be easily seen as representing impulses for social
disorders and uprising against the consecrated political order.
The analysis of the above named gazette offers not only the possibility of
knowing the points of view promoted by the Socialist circles in Craiova in the last
years of the 19th century, but also the opportunity to (re)discover one of the names
which were considered important for the past of the left movement in Oltenia,
namely Dumitru Radoviceanu. Having quite a controversial image at that time, one
cannot disavow his journalistic qualities and also a certain propensity towards the
guidance of journalistic enterprises.
Keywords: “Revoluţia socială”; Dumitru Radoviceanu; Craiova; Romanian
press; Socialist movement

JUSTIFICĂRILE ŞI BIOGRAFIA UNUI „TORŢIONAR”
POLITIC. CAZUL COLONELULUI DE PENITENCIARE
NICOLAE MAROMET
DUMITRU LĂCĂTUŞU*

Nicolae Maromet este unul dintre cei mai cunoscuţi „torţionari”1 din România
comunistă. Numele său apare în majoritatea lucrărilor memorialistice ale foştilor
deţinuţi politici publicate după 1989, dar şi într-una dintre cele mai vestite melodii.
La Chilia în port, cântată de Fărămiţă Lambru sau de taraful Ionel Tudorache, descrie
duritatea regimului de detenţie din colonia omonimă şi evidenţiază violenţa
extremă a comandantului acestei unităţi concentraţionare: „Bate un vânt rece din
baltă la Chilia în port. Of …! Să vezi stuful cum se înalţă, să-l mai tai nu pot. La
Chilia la Tătaru, ah ce dureros! Bate Maromet cu parul, ah … ce dureros! Of …! la
Tătaru, la Chilia, vai ce dureros! Bate Lungu cu frânghia, ah ce dureros!”
Cu toate acestea, foarte puţine informaţii se cunosc astăzi despre Nicolae
Maromet, iar cele mai multe dintre ele provin de la foştii deţinuţi politici. Ca atare,
ele prezintă doar biografia comunistă a fostului ofiţer de penitenciare, fiind
neglijată cea anterioară şi experienţele care l-au transformat pe Maromet într-unul
dintre cei mai duri şi violenţi „torţionari” politici români. De aceea, articolul de faţă
îşi propune, pe lângă reconstituirea biografiei sale, să răspundă la câteva întrebări.
A fost Nicolae Maromet un „crud şi conştiincios funcţionar al represiunii”2,
conform expresiei lui Tzvetan Todorov, sau doar unul dintre gardienii sadici din
lagărele concentraţionare? Ce rol au avut experienţele sale anterioare pentru transformarea lui într-unul dintre cei mai cruzi „torţionari” politici? Cum explică Nicolae
Maromet fapte sale? Ce putem învăţa din biografia sa?
Studiul are ca surse dosarul său profesional, identificat în arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care numără cinci volume. Fiecare dintre acestea
are cel puţin 200 de file. Spre deosebire de dosarele altor ofiţeri de Securitate sau
de Penitenciare, cele ale lui Nicolae Maromet conţin mai multe rapoarte de
investigaţii despre torturile, abuzurile şi tratamentul aplicat de el şi subordonaţii lui
deţinuţilor politici şi de drept comun, dar şi memorii justificatoare redactate de
*
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În articolul de faţă, termenul de „torţionar” este folosit cu sensul de „perpetrator of evil”, adică de
„făptaş al răului”, sintagmă care apare şi în traducerea în română a lucrării lui Philip Zimbardo, Efectul
Lucifer. De la experimentul concentraţionar Stanford la Abu Ghraib, Bucureşti, 2008, p. 5, 13 şi urm. Din
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ofiţer. Existenţa unor astfel de documente este caracteristică acelor ofiţeri care s-au
remarcat prin violenţa extremă sau care au fost implicaţi în rezolvarea unor afaceri
interne ale partidului şi care, la reevaluarea unei perioade, au fost găsiţi drept „ţapi
ispăşitori”. Reevaluarea lor a însemnat şi strângerea de materiale incriminatorii
despre participanţi, dar şi producerea unui important corp de documente de către
cei care au aplicat ordinele conducerilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi
ale Securităţii. Acestea permit analiza represiunii comuniste din interior, în baza
mărturiilor celor care au fost responsabili, ceea ce reprezintă un domeniu de analiză
insuficient abordat de istoricii români.
TINEREŢEA UNUI „TORŢIONAR”
Nicolae Maromet3 s-a născut la 13 mai 1912 în familia numeroasă a unor
ţărani săraci din Valea Ungureni, azi satul Ungureni din localitatea Topana, judeţul
Olt. A fost cel mai mic dintre cei cinci copii ai lor care au supravieţuit. Pe când
avea doar patru ani, ambii părinţi au murit, tatăl în timp ce era soldat în Primul
Război Mondial, iar mama la scurt timp după acesta. Rămas orfan la o vârstă
fragedă, viitorul ofiţer de penitenciare a crescut pe lângă fraţii mai mari. După ce a
terminat cinci clase primare în 1924, a lucrat ca zilier sau s-a ocupat, conform
autobiografiilor sale, cu „paza porcilor din sat mergând cu ei la pădure” şi cu
„diferite munci pela oameni înstăriţi ca plug, sapă [şi] tăiatul lemnelor”. Referinţele
celor care l-au cunoscut în copilărie îl descriu ca pe un elev slab spre mediocru, dar
care căuta compania colegilor mai inteligenţi şi cu ceva stare materială. În autobiografii, Maromet îşi construieşte imaginea unui elev oropsit, care ar fi vrut să
înveţe, dar a fost lipsit de posibilităţile materiale. Puţina lui instrucţie şcolară a
deprins-o, potrivit propriilor mărturii, învăţând de pe manualele colegilor: „majoritatea şcolii am învăţat pe cărţile altor copii, mie neavând cine să-mi cumpere cărţi.”
El menţionează într-o altă autobiografie că, dintre toţii fraţii lui, era singurul care
ştia carte, referindu-se probabil la faptul că putea citi şi scrie. Putem presupune
despre el că a fost un copil şi adolescent ambiţios, dornic să-şi depăşească condiţia
la care era predispus, de simplu „agricultor”, cum au rămas fraţii săi. Acest lucru l-a
îndemnat să-şi caute împlinirea personală şi profesională în afara comunei natale.
În 1929, adolescentul în vârstă de 17 ani a părăsit pentru prima oară localitatea
de baştină, fiind „dat” copil de trupă pe lângă Regimentul de Artilerie 6 Piteşti. A
rămas aici numai pentru un an4. A doua oară a plecat din comună în 1934, an în
care a fost încorporat la Batalionul 11 Transmisiuni. La terminarea stagiului, în 1936,
3

Deşi pe coperta dosarului său profesional apare sub numele de Nicolae Moromete, în prezentul
studiu am folosit numele de Maromet propus de istoricul Mircea Stănescu. Pentru explicaţii, vezi nota 2
din Mircea Stănescu, „Demascarea” la Închisoarea Jilava (1950–1951), accesibil pe blogul personal
al autorului la adresa http://mircea-stanescu.blogspot.ro/2014/02/demascarea-la-inchisoarea-jilava-1950_
17.html [august 2014].
4
Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (în continuare: AANP), fond Cadre, dosar
M-2951, vol. I, 32, 37r-v, 45, 143.
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a ales să nu se mai întoarcă la fraţii săi. S-a gândit, probabil, că nu avea de ce.
Părinţii erau decedaţi, iar fraţii aveau deja propriile familii. În acelaşi timp, orizontul
care i se prefigura era următorul: o muncă extenuantă cu ziua, lucrul la pădure pentru
obţinerea celor necesare unei subzistenţe mizere. Pentru el, nu exista nicio posibilitate să scape de acest viitor, nici măcar printr-o căsătorie cu o fată mai bogată.
Este greu de crezut că un ins extrem de pauper ca el putea să-şi găsească o soţie cu
o stare materială mai bună. Era un om fără perspective. În acelaşi timp, era un
dezrădăcinat. Maromet nu mai avea un loc al lui pe care să-l numească acasă şi la
care să se reîntoarcă, după cum menţionează în următorul pasaj autobiografic: „În
iarna anului 1935 m’am eliberat neavând unde să mă duc acasă am rămas la
Buc[ureşti]. Unde am stat 2–3 luni şomer. După care am izbutit să intru ca măturător
de stradă la fostul UCB Sect. II Negru în urma unui şperţ de 2.000 lei.”5
Deşi angajarea lui ca măturător este prezentată drept una dintre puţinele lui
realizări din anii interbelici, nici existenţa lui ca lucrător de salubritate nu a fost una
liniştită. A fost indubitabil mai sigură, din punct de vedere personal şi financiar,
faţă de condiţia care l-ar fi aşteptat în localitatea natală. Din autobiografiile sale,
reiese că Maromet ar fi fost victima celor mai puternici decât el. În 1937, a fost
bătut de unul dintre angajaţii primăriei, care îndeplinea funcţia de revizor, şi dat
afară, deoarece a refuzat să-i dea o sumă de bani pentru a-şi păstra serviciul. A
reuşit în acelaşi an să se reangajeze ca măturător la Primăria Sectorului 3 Albastru.
La doi ani distanţă de la acest eveniment, Primăria Sectorului 1 a format un grup de
lucrători dintre cei mai tineri măturători pentru diferite servicii în incinta clădirii,
cum ar fi curăţarea closetelor şi a saloanelor6. El s-a numărat printre cei aleşi.
Astfel, în pofida acestor mici împliniri personale, autobiografiile sale evidenţiază o
caracteristică esenţială a parcursului său interbelic: „condiţiile dificile de viaţă”.
Potrivit lui Ervin Staub, acestea au posibilitatea de a genera procese psihologice şi
motive care conduc la stârnirea unui grup împotriva altuia7. Totodată, ele au născut
în Maromet o frustrare împotriva celor care îl nedreptăţiseră: societatea românească
dintre cele două războaie şi reprezentanţii ei. Frustrarea este identificată de psiholog
drept una dintre condiţiile primare care instigă la agresiune8.
La declanşarea războiului împotriva Uniunii Sovietice, în iunie 1941, a fost
reîncorporat şi trimis pe frontul de Răsărit. Conform informaţiilor existente în dosarele
sale profesionale, în perioada petrecută pe front a deservit centrala telefonică a
Batalionului 11 Transmisiuni. Maromet a ajuns cu unitatea lui în Odessa, Crimeea
şi Cotul Donului. În timpul conflagraţiei, a fost şi decorat cu medalia „Bărbăţie şi
Credinţă”9. Conform referinţei lui Ştefan Enache, soldat în aceeaşi unitate, medalia
i-a fost conferită pentru următorul act de curaj: „s[-]a rupt un fir de telefon care
5
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făce[a] legătura de la divizie la corp[ul de armată] ear Tov. Maromet Niculae s[-]a
du[s] între poziţiile frontul[ui] de unde se rupsese firu[l] şi l[-]a reparat[;] fapt
[pentru] care a fost decorat cu bărbăţie şi credinţă.”10
Fostul camarad de arme al lui Maromet îl mai caracterizează pe acesta drept
un „element curajos”, inserând în referinţa lui şi o descriere despre un anumit
„îndemn” al viitorului comandant de penitenciare. Potrivit acestuia, „în urma afişelor
lansate de către avioanel[e] sovietice unde scria ca să ne predăm şi că avem să
p[i]erdem război[ul], Tov. Maromet Neculae îmi spune că să ne predăm armatelor
sovietice spunând că nu ne trebu[i]e război şi pentru ce luptăm noi, că nu am
pământ acasă.”11
Informaţia oferită este îndoielnică, dar are scopul de a sublinia că soldaţii
proveniţi din lumea marginalilor de la sate şi oraşe, cum era şi Maromet, nu aveau
niciun motiv de loialitate faţă de statul român şi nici pentru ce să lupte. În acelaşi
timp, viitorul comandant al Jilavei, spre deosebire de cei care îl trimiseseră la război,
nu avea de apărat vreo proprietate personală, un statut sau o familie, nu avea un loc
al său pe care să-l numească acasă. De aceea, fidelitatea celor ca el era fluctuantă şi
se îndrepta spre cei care le puteau furniza un statut şi un trai lipsit de grija zilei de
mâine, ceea ce a născut în interiorul lor sentimente şi aspiraţii care au fost speculate de comunişti odată cu venirea lor la putere. După 23 august 1944, „marginalii”
României interbelice s-au deschis în faţa propagandei comuniste, profitând de
„şansele” care li se ofereau. Propaganda a găsit în rândul lui un teren virgin şi fertil.
Era una dintre puţinele posibilităţi prin care puteau să-şi depăşească statutul.
Experienţa de război a lui Nicolae Maromet nu s-a limitat doar la cea de pe
frontul estic. Maromet a luptat şi pe cel antigerman, ajungând cu unitatea lui până
la Budapesta, de unde a fost lăsat la vatră cu gradul de caporal12. La terminarea
războiului, Maromet şi-a reluat postul său de la primărie.
PORTRETUL LUI MAROMET ÎN DOCUMENTE
Din referinţele celor care l-au cunoscut înainte de 23 august 1944 reiese că
Maromet era şi un ins lăudăros, care se mândrea cu faptele sale de arme. Una dintre
acestea era presupusa lui participare la lupte împotriva partizanilor sovietici.
Laudele sale ar fi putut să conducă la încheierea carierei sale de ofiţer de
penitenciare. Autorul unei referinţe din 12 ianuarie 1952, coleg de serviciu de la
Primăria Sectorului 1, dar şi pe frontul de Răsărit, a specificat că unitatea din care
au făcut parte amândoi nu a participat la astfel de misiuni. Potrivit colegului său,
Maromet ar fi putut fi implicat în astfel de acţiuni numai dacă ar fi fost transferat în
altă unitate. În finalul referinţei, autorul a menţionat că mai multe informaţii despre
10
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acest aspect putea oferi comandantul lor din acea perioadă, colonelul Săceanu13.
Chestionat la 14 ianuarie 1952 despre fostul său subaltern, ofiţerul a declarat că
Maromet fusese decorat pentru faptele lui, dar că nu participase, cel puţin nu sub
comanda sa, la misiuni operative. L-a caracterizat drept un soldat cu o atitudine
foarte frumoasă şi un bun centralist, dar şi ca pe un „element cam îngâmfat faţă de
restul soldaţilor din unitate”14. Cadriştii nu au investigat mai departe această informaţie.
Ei s-au mulţumit să noteze afirmaţiile sale că a omorât mai mulţi evrei pe frontul
de Răsărit, acte de care se arăta mândru, şi că „unde a fost el pe front evreii erau
omorâţi câte 4–5 cu un glonte”15. Ulterior, într-un referat de cadre din 1952, ei au
consemnat că Maromet a fost doar „un simplu telefonist al unităţii, neexercitând
alte misiuni”16, abandonând orice investigaţie despre acest aspect din biografia lui.
Un alt coleg de muncă şi de armată, care l-a cunoscut la sfârşitul anilor ’30 şi
i-a urmărit traseul postbelic, a scris în 1950 o referinţă despre Nicolae Maromet, în
care prezintă unele dintre principalele lui caracteristici şi aspiraţii. Acesta îl vedea
în felul următor: „Este un element muncitor şi a dat dovadă de o voinţă deosebită,
după ce a devenit membru de partid, de a se ridica. Are o fire iute, este nervos şi
după câte am putut afla a avut câteva greşeli în viaţa de partid.”17
Între 1 iulie 1954 şi 1 octombrie 1956, Nicolae Maromet a fost locţiitor al
comandantului la penitenciarul Văcăreşti. Din această perioadă, datează mai multe
caracterizări redactate de superiorul său, locotenent-colonel Marin Constantinescu,
şi alte cadre ale închisorii. Ele au fost produse după mutarea lui disciplinară în
această închisoare şi când exista riscul ca Maromet să fie anchetat şi judecat pentru
unele dintre crimele sale. Caracterizările se referă la starea de spirit a lui Maromet
şi la nivelul său cultural. Pe lângă latura lui abuzivă, mai este descris drept unul
dintre cadrele cel mai slab pregătite din punct de vedere al culturii generale.
Locţiitorul politic al penitenciarului Văcăreşti, locotenent-major Dormidont Lungu,
menţiona: „cultura generală îi lipseşte, este depăşit în toate acestea de mulţi
subalterni din unitate, la fel şi în pregătirea militară.” Nici sub aspect politic nu
stătea mai bine. În timpul şcolilor de cadre frecventate, învăţase o serie de clişee
propagandistice, pe care le folosea „în diferite convorbiri”18.
Caracterizările lui Marin Constantinescu insistă asupra psihicului lui Maromet.
Potrivit acestuia, din ianuarie 1955 a devenit „foarte abătut şi frământat”. La această
dată, a aflat că unii dintre subalternii lui de la Jilava, Caransebeş şi Galaţi erau
chemaţi la Procuratură pentru a da declaraţii şi „întrebaţi de comportarea lui[,] despre
cazurile de bătae şi altele”, după cum rezultă din caracterizarea din 14 octombrie
1955. Interpelările foştilor săi subalterni şi posibilitatea să răspundă penal „a[u]
făcut să se accentueze frământarea sa şi să continue”. Într-o altă caracterizare din
13
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18 octombrie 1955, superiorul lui consemnează că, „din această cauză, el mai
multe zile nu a putut să muncească şi nici nu am putut să-i dau sarcini, dându-mi
seama că nu le va putea duce la bun sfârşit”. Urmărind să-i ridice moralul, a
discutat cu protejatul său şi a încercat să-l convingă că „ceeace a fost nu trebue să-l
demobilizeze în activitatea lui de viitor. Am reuşit numai în parte în sensul că a
început să se preocupe de sarcinile ce-i reveneau însă fără stabilitate, în sensul că
ori trece cu vederea lipsurile subordonaţilor şi aceasta cred că o făcea din teamă să
nu se mai spună despre el că este rău, ori folosea metode tari, dând dovadă de
nervozitate, după care îşi dădea seama că a procedat greşit, adoptând din nou
poziţia de tolerare.”
Caracterizarea lui Marin Constantinescu se încheie cu următoarea concluzie
despre protejatul său: „Părerea mea este că tov. Moromete Niculae este un tov.
cinstit şi ataşat regimului, dar care din cauza diverselor acuzaţii ce i s-au adus şi a
deselor cercetări, nu cred că ar mai putea lucra în această muncă de penitenciare; ar
putea munci în altă parte unde ar da, cred, rezultate mai bune, aşa cum a avut şi
unele rezultate bune în unităţile pe care le-a condus.”19
În caracterizarea anterioară, datată 14 octombrie 1955, Marin Constantinescu
inserează şi câteva informaţii despre debutul lui Maromet ca ofiţer de penitenciare
şi atitudinea sa: „[…] în 1949 a fost numit comandant al acestui penitenciar
[Jilava], unde a lucrat până în 1952. În acest timp, deseori a fost criticat şi uneori
pedepsit pentru atitudinea lui anarhică ce o manifesta prin măsuri negândite,
bruschează cadrele, atitudine neregulamentară faţă de deţinuţi şi uneori a dovedit
nesinceritate. Pentru aceasta a fost transferat la Penitenciarul Caransebeş, unde a
stat câteva luni, după care a fost mutat la Penitenciarul Galaţi […]. Şi la
Penitenciarul Galaţi a avut aceleaşi purtări ca şi la Penit[enciarul] Jilava, fiind de
multe ori criticat şi uneori destul de aspru.”20
BIOGRAFIA POSTBELICĂ. ASCENSIUNEA LUI NICOLAE MAROMET
După 23 august 1944, a fost unul dintre primii angajaţi ai Primăriei care s-au
înscris în partidul comunist. În acelaşi timp, a realizat probabil că intrarea în partid
era una dintre puţinele şanse pentru a „renaşte”: „o şansă de a dobândi noi motive
de mândrie, încredere, speranţă, un sentiment al utilităţii şi aprecierii, prin identificarea cu o cauză nobilă”21. Înregimentarea lui politică s-a petrecut într-o perioadă
în care partidul avea mare „nevoie de cadre”. Cel care l-a atras în partid a fost Boris
Rancev. Acesta a apreciat că Maromet putea să-i „ajute printre salariaţii Primăriei
Sectorului I Galben, unde fostul primar Iorgulescu cu câteva elemente duşmănoase
cuprinsese aproape totalitatea salariaţilor în gruparea sa politică”. În anii ’50, Boris
Rancev era unul dintre subdirectorii din Direcţia Generală a Penitenciarelor (DGP).
19
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La intrarea lui în solda partidului comunist, Maromet a săvârşit un prim gest de
fidelitate, prin care şi-a întărit devotamentul faţă de noua cauză pe care se angajase
să o servească. I-a predat recrutorului său mai multe scrisori ale unui director din
primărie destinate Legaţiei engleze22. După înscrierea în partid, Maromet a fost
trimis să urmeze o şcoală de cadre. La absolvirea ei, a fost numit secretar al celulei
de partid din Primăria Sectorului I Galben. Numirea lui într-o primă funcţie de
putere şi-a arătat consecinţele la scurt timp. În perioada 1945–1947, ani în care a
fost secretar de partid la Primăria Sectorului I Galben, nu a avut nicio reţinere morală
să profite de noua sa poziţie. Le-a promis unor femei de serviciu din primărie
favoruri în schimbul relaţiilor intime, ceea ce a atras sancţionarea lui cu „vot de
blam”23. Această primă sancţiune nu a însemnat însă şi stoparea carierei lui, care
tocmai începea. Fapta lui nu era nici o întâmplare ieşită din comun, fiind practicată
chiar şi de către liderii partidului, nu doar de simplii aspiranţi la un statut superior
în noua societate. Foarte mulţi comunişti din acei ani se foloseau de poziţiile lor
pentru a îşi îndeplini astfel de dorinţe. Din aceşti ani datează şi un alt gest al lui
Maromet, care anunţă comportamentul lui abuziv ca director de penitenciare.
Conform unei referinţe a lui Coman Stoilescu din 29 noiembrie 1950, care îl
cunoştea din 1946, odată cu intrarea organizaţiilor de partid din primării sub cupola
MAI, încă de atunci, a „eşit în evidenţa persoana tov. Maromete, deoarece făcea
impresia unui element devotat şi cinstit”. Ulterior, s-a „convins pe deplin că tov.
Maromet este ataşat cauzei clasei muncitoare şi cu multă dorinţă de a munci”24.
După ce a fost ales membru în conducerea celulei de partid din Primărie, s-a
manifestat ceea ce Coman Stoilescu numeşte o „deviere”. El relatează că Maromet
„a prins pe un oarecare individ făcând speculă, i-a legat acestuia o tablă de gât
plimbându-l prin oraş, ceea ce nu cadra cu munca pe care el o făcea”. L-a mai
descris ca fiind „o fire cam anarhică întrebuinţând şi metoda de comandă”.
Stoilescu a menţionat şi el abuzurile sexuale ale lui Maromet împotriva
angajatelor primăriei, care îi erau subalterne: „Mai târziu s’a descoperit că tov.
Moromete a avut unele abateri grave dela morală prin aceia că a căutat să abuzeze
şi chiar a abuzat de tovarăşele care aveau misiunea de a face curăţenie în localul de
Org. de Partid. Pentru aşi putea satisface poftele, tov. Moromete le promitea tovarăşelor în calitate de secretar că le va propune pentru avansare precum şi alte avantaje.
Pentru aceste fapte a fost sancţionat cu «Vot de blam cu avertisment» şi scoaterea
din munca de secretar [s.o.].”25
Toate aceste informaţii arată că, încă de la început, Maromet nu a avut nicio
reţinere să se folosească de avantajele oferite de noua lui poziţie, indiferent dacă
era vorba de satisfacerea dorinţelor carnale sau a celor de ascensiune profesională.
În acelaşi timp, evidenţiază că modul său de a-i pedepsi pe cei care greşiseră era
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tributar celui tradiţional, care utiliza umilirea publică şi pedepsele corporale. Tot
Coman Stoilescu a fost cel care l-a adus în Direcţia Generală a Penitenciarelor. În
cursul anului 1947, probabil după sancţionarea lui pe linie de partid, l-a chemat la
Ministerul Afacerilor Interne şi l-a trimis la o şcoală de cadre a Comitetului Central
din Constanţa, cu durata de trei luni. La terminarea ei, a fost încadrat în MAI.
Prima lui funcţie în această structură represivă a statului a fost una politică. În
1948, a fost numit instructor la organizaţia de partid a corpurilor gardienilor publici
din MAI26. Slaba lui instrucţie şcolară şi politică au fost observate de superiorii lui,
ceea ce a determinat mutarea lui într-un alt sector de activitate.
Noul domeniu nu presupunea doar repetarea unor minime clişee politice, învăţate
la şcolile de cadre absolvite între 1945 şi 1948, ci folosirea unor „calităţi” pe care
superiorii lui le remarcaseră: dorinţa lui de răzbunare împotriva celor vechi – acea
„ură de clasă” evidenţiată în cele mai multe dintre caracterizări – şi cea de ascensiune
profesională. Maromet nu era astfel pregătit să conducă o muncă de educare
ideologică a cadrelor, dar poseda abilităţile şi cunoştinţele minime pentru a pune în
aplicare ordinele şi dispoziţiile primite. De altfel, studiul lui Philip Zimbardo arată
că un gardian intră în atribuţiile sale în doar câteva zile, fiind suficient să i se spună
ce trebuie să facă, dar şi că pentru a deveni buni gardieni, recruţii nu trebuie să
beneficieze de vreo pregătire specială. Ei ştiau, după cum menţionează psihologul
social, ce trebuie să facă: „să menţină legea şi ordinea, să nu permită deţinuţilor să
evadeze”27, ceea ce i s-a spus şi lui Maromet la numirea în funcţie. La instalarea în
astfel de posturi, cei mai mulţi dintre ei nu sunt „experţi în teroare”. Ei devin aceşti
tehnicieni de care regimurile totalitare au nevoie „într-un context social şi spaţiu
instituţional specific”, cum sunt închisorile28.
Din parcurgerea mai multor documente reiese că Maromet a fost numit prim
gardian la Văcăreşti, iar în martie 1949 a fost transferat în poziţia de comandant de
gardă la Jilava cu delegaţie29.
CRIMELE LUI MAROMET
În cei zece ani de activitate din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor,
Maromet a fost comandantul următoarelor penitenciare: Jilava, Caransebeş, Galaţi
şi Formaţiunea Chilia Veche. De asemenea, a fost locţiitor al comandantului pentru
pază şi regim la Văcăreşti, în perioada în care această unitate concentraţionară a
fost condusă de Marin Constantinescu. Bătaia deţinuţilor, înfometarea şi supunerea
26
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lor la munci extenuante, cu mult peste posibilităţile lor fizice, sunt câteva dintre
constantele regimului de detenţie impus de Nicolae Maromet. Despre acesta vorbesc
atât documentele vremii (declaraţii ale unor foşti ofiţeri de penitenciare, miniştri
comunişti), cât şi volumele memorialistice ale victimelor sale.
La Jilava, deţinuţii îl cunoşteau pe Maromet încă de la sosirea în penitenciar.
Conform lui Constantin Cesianu, înainte de a fi repartizaţi în celule, nou-veniţii
erau puşi să treacă printr-un tunel format din gardieni, înarmaţi cu cozi de cazma,
vine de bou şi bastoane de cauciuc. În timp ce încercau să treacă prin acest insolit
tunel, angajaţii îi loveau cu tot ce aveau la îndemnă, astfel niciunul dintre ei nu
scăpa nebătut30. Deţinutul politic i-a realizat lui Maromet şi un sumar portret,
descriindu-l drept un ins „cu un fizic şi mai ales cu o faţă de degenerat, vorbind cu
mare dificultate, elementar, primar, aproape analfabet”31.
Unul dintre cei care îl însoţeau în expediţiile de bătaie ale deţinuţilor era ofiţerul
de la Biroul Inspecţii al penitenciarului Jilava, Alexandru Vişinescu. Un altul era
Traian Ivănică, comandant de gardă în 1950. Conform unui document din dosarul
de urmărire informativă al comandantului de la Jilava, în data de 26 noiembrie 1950,
Maromet şi Ivănică i-au bătut „fără motiv” pe deţinuţii Zaharia Nicolae şi Ion
Popescu. Raportul nu incrimina bătaia, ci doar sesiza folosirea ei fără motiv32. Pentru
faptele lor de la Jilava, Maromet şi Ivănică au fost anchetaţi în anii ’50 de Procuratura
Militară pentru unităţile Ministerului Afacerilor Interne, fiind învinuiţi de „crime
contra deţinuţilor de drept comun şi contrarevoluţionari”33. Ancheta s-a terminat
favorabil pentru cei doi gardieni de penitenciare, ei nefiind judecaţi şi condamnaţi.
Despre bătăile aplicate de cei doi aveau cunoştinţă şi superiorii acestora, după
cum reiese dintr-un proces verbal de interogatoriu al lui Marin Jianu din 26 mai
1953. Fiind ministru adjunct al Afacerilor Interne la această dată, a fost întrebat de
anchetatorul Gheorghe Mezei ce ştia despre „atrocităţile săvârşite faţă de unii
deţinuţi din diferite penitenciare din ţară”. Ofiţerul de securitate intenţiona să afle
dacă şi fostul ministru adjunct a fost implicat în „reeducarea” de tip Piteşti. Răspunsul
lui Marin Jianu a fost unul de distanţare şi de deresponsabilizare. Intenţia lui a fost
de a sublinia că a aflat întâmplător de aceste „atrocităţi”, necunoscând astfel de
practici. Totodată, declaraţiile lui se referă la un episod mai puţin cunoscut din
istoria penitenciarului Jilava, anume „reeducarea”. Despre acest aspect, Mircea
Stănescu a publicat un studiu, accesibil şi pe blogul său personal34.
Din interogatoriul lui Jianu aflăm o serie de informaţii despre bătăile deţinuţilor
de către Maromet, dar şi despre „reeducare”. Potrivit acestuia, în cursul anului
1951, colonelul Mişu Dulgheru, directorul Direcţiei de anchete penale a Securităţii,
i-a „adus la cunoştinţă” lui Jianu că la „Jilava, deţinuţii sunt bătuţi de către directorul
30
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Penitenciarului cpt. Moromete, locţiitorul politic şi cei dela Serviciul Inspecţii”. Cu
această ocazie, Dulgheru i-a mai spus că „se mai practică şi bătaia deţinuţilor prin
alţi deţinuţi încurajaţi şi instruiţi în acest sens de conducerea Penitenciarului”.
Pretextele de pedepsire fizică ale acestora erau următoarele: „tentativa de evadare
sau comportarea indisciplinată a unor deţinuţi”. După ce a aflat de aceste bătăi, l-a
însărcinat pe colonelul Baciu „să cerceteze ce se petrece la Jilava”. Ulterior, subordonatul său i-a confirmat cele spuse de Dulgheru. I-a spus că „într’adevăr la Jilava
sunt bătuţi deţinuţii şi că Maromet a înfiinţat chiar şi o cameră neagră cu ciment
unde ţinea arestaţii în pielea goală”35.
În 1952, Maromet a fost numit în funcţia de comandant la Galaţi, după ce
timp de câteva luni a deţinut aceeaşi funcţie la Caransebeş. La penitenciarul din
Moldova, Maromet a continuat să utilizeze aceleaşi practici abuzive. La scurt timp
de la numirea lui în funcţia de comandant, Procuratura Galaţi şi DGP au primit mai
multe sesizări şi note informative din partea unor angajaţi şi deţinuţi despre
comportamentul său, ceea ce a determinat trimiterea unei comisii de anchetă.
Iniţial, cercetarea celor semnalate a fost realizată de procurorul Nicolae Stănescu
de la Procuratura Galaţi, care s-a deplasat la penitenciarul omonim pentru a audia
mai mulţi deţinuţi de drept comun care lucrau în serviciul administrativ al locului
de detenţie, în special la bucătărie. În referatul întocmit, care datează din mai 1953,
se arată că, din ordinul lui Maromet, hrana deţinuţilor era dată la porcii unităţii, iar
norma zilnică a deţinuţilor era redusă „pe considerentul că nu îndeplineau normele
fixate la confecţionarea rogojinilor”. Despre condiţiile de lucru, hrană şi cazare se
menţionează că „erau necorespunzătoare, astfel că au decedat zilnic câte 3–4 deţinuţi”,
iar celor bolnavi „nu li s’a dat nici un fel de medicamente”. Referatul se încheie cu
declinarea competenţei către Procuratura Militară, deoarece „din declaraţiile deţinuţilor
rezultă că despre toate acestea au cunoştinţă personalul Penitenciarului” şi „întrucât
aparţin de MAI”36.
În urma acestui referat, Direcţia Generală a Penitenciarelor a trimis la Galaţi
în perioada mai–august 1953 propria comisie, formată din locotenentul Stere Lazăr
şi Velian Velianu, cu scopul de a verifica cele semnalate în raportul Procuraturii.
Comisia a analizat aspectele sesizate în materialul documentar care relatau că Maromet
tăia „în mod samavolnic” din hrana alocată deţinuţilor, care era apoi dată porcilor,
şi îi supunea pe cei închişi la munci extrem de grele. Cei doi membri ai comisiei
erau interesaţi să afle dacă astfel de practici ar fi putut „provoca” moartea a câte
patru sau cinci deţinuţi pe zi în iarna lui 1952–1953, nefiind preocupaţi de ilegalitatea lor. Ofiţerii nu s-au îndoit niciun moment de existenţa acestor practici, ci
doar de ritmul în aveau loc decesele. Raportul întocmit de comisia DGP nu se
rezumă doar la confirmarea celor semnalate, ci le şi justifică: „În legătură cu aceste
acuzaţii, precizăm că în primul rând, ca Director, Cpt. Moromete a procedat conform
dispoziţiunilor oprind din hrana deţinuţilor ce nu-şi executau norma de muncă şi o
35
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dădea la cei muncitori. Datorită intransigenţii lui, deţinuţi[i] au îndeplinit planul de
producţie al Penit[enciarului]. În al doilea rând porcii hrăniţi cu resturi nu sunt ai săi
personal, ci ai Penitenciarului.”37
Pasajul redat este exemplificator pentru a înţelege natura faptelor şi din ordinul
cui a acţionat Nicolae Maromet. Astfel, reiese că măsurile punitive erau o consecinţă
a dispoziţiilor primite de la superiorii lui, ceea ce arată că actele inumane comise
de Maromet reprezentau o crimă de natură politică, iar nu rezultatul acţiunilor unui
sadic. Prin urmare, ştia că are autorizarea superiorilor săi pentru astfel de practici
sau că acestea erau dorite ori cel puţin tolerate38 de către cei care l-au numit în funcţii.
De altfel, autorizarea este menţionată de cercetători drept una dintre condiţiile
crimelor politice. Totodată, una dintre concluziile raportului a fost că denunţul care
a stat la baza acestor cercetări era calomnios, „întrucât susţine că această mortalitate
a fost zilnică şi ea a fost de fapt lunară [sic!]”. Autorii raportului au remarcat că de
la numirea lui Maromet în funcţia de comandant, „datorită măsurilor practice luate
de el, Penit[enciarul] Galaţi a ajuns dintr’o unitate deficitară cu aspect anarhic, în
situaţie de unitate care a adus un aport [sic!] material important statului şi disciplina s’a întărit”39. În acelaşi timp, se consemnează în raport că, în perioada
campaniilor agricole, comandantul se afla pe terenurile penitenciarului, „iar masa şi
schimburile îi erau aduse de soţie acolo”. În opinia autorilor raportului, toate
abuzurile sale nu puteau să-i fie imputate, deoarece „reese în mod hotărât că tot
ceeace a făcut Cpt. Moromete este pătruns de dorinţa lui cinstită de a aduce cât mai
mult folos statului nostru, reese că în nici unul din cazuri atitudinea lui nu a fost
determinată de ură personală”40.
Comisia a propus avertizarea pentru ultima oară a lui Maromet şi destituirea
lui din funcţie, dacă „nu va înţelege că în afară de realizările practice el are datoria
de a duce o muncă partinică şi principială de creştere a cadrelor”. Raportul evidenţiază
şi măsura propusă pentru a fi luată împotriva lui: „va fi retrogradat din funcţia de
director, funcţie în care lucrează cu oameni şi va fi pus într’o funcţie în care nu va
avea subalterni.”41 Astfel, la 1 octombrie 1954, Maromet a fost mutat sub comandă,
fiind numit locţiitor al comandantului pentru pază şi regim la Văcăreşti. Transferul
său poate reprezenta un indiciu că acesta a continuat cu practicile sesizate în raportul
Procuraturii, dar şi că superiorii lui au vrut să-l protejeze. Retrogradarea lui Maromet
a durat însă numai doi ani, astfel că, la 1 iulie 1956, a fost numit comandant al
coloniei de muncă Chilia Veche42.
În cei doi ani, superiorii l-au „scăpat” încă o dată de acuzaţiile care i se aduceau.
La Chilia Veche, încă de la început, a impus o serie de măsuri pentru imprimarea
37
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disciplinei în rândul deţinuţilor, cum ar fi reducerea hranei, aplicarea de corecţii
fizice şi creşterea normelor de lucru. Însă, spre deosebire de celelalte penitenciare,
la Chilia Veche, bătăile aplicate de Maromet au atins paroxismul. Amploarea lor a
fost favorizată atât de locul îndepărtat în care se afla colonia, ceea ce însemna că
inspecţiile realizate de organele de control ale DGP erau rare, cât şi de faptul că
deţinuţii erau de drept comun şi economici. În această unitate, bătăile deţinuţilor
aveau loc pe platou, în prezenţa celorlalţi condamnaţi, sau, în unele cazuri, chiar în
biroul comandantului. Despre bătăile aplicate există mai multe documente. Acestea
au fost redactate de alte comisii ale DGP în urma sesizărilor trimise de locuitorii
din comuna Chilia Veche, alarmaţi de strigătele şi urletele deţinuţilor. În perioada
în care s-au aflat în colonie, membrii comisiilor au luat declaraţii cadrelor din
subordinea lui Maromet care reconstituie atmosfera de teroare introdusă de acesta.
Unele dintre documente vorbesc despre bătăile generale aplicate întregului
efectiv de deţinuţi, cum ar fi cea care a avut loc la 1 august 1958. La această dată,
Maromet şi subalternii lui s-au deplasat la bacul 4, unde se aflau cazaţi aproximativ
300 de deţinuţi. Cei mai mulţi dintre ei au fost bătuţi sub diferite pretexte, ca
neîndeplinirea normelor de lucru. Conform unei adrese a Direcţiei Generale MAI
Constanţa, 40 dintre aceştia „au fost bătuţi grav până şi-au făcut necesităţile pe ei”.
Bătaia colectivă a început la ora 11, în data de 1 august 1958, şi s-a încheiat în
aceeaşi zi la ora 17.
În subunităţile Chiliei Vechi, bătăile colective aveau loc periodic şi la intervale
scurte de timp. O alta a avut loc tot la bacul 4 în noaptea de 7–8 august 1958. Ea a
început la ora 19 seara şi s-a încheiat la 5 dimineaţa. Documentul menţionează
drept „instrumente de bătaie” folosite: cravaşe confecţionate din curele de ventilator
de maşini, care erau întărite cu sârmă până la mijloc, şi ciomege. De cele mai multe
ori, bătăile deţinuţilor de la Chilia Veche erau auzite şi de localnici43, care, în cele
din urmă, au informat conducerea ministerului. În limbajul coloniei de muncă, bătăile
erau denumite eufemistic „reorganizarea muncii”, „măsuri speciale”. Uneori, ele se
aplicau în prezenţa medicului formaţiunii.
Aurel Dumitrescu, unul dintre subalternii lui Nicolae Maromet, care a fost
locţiitor al comandantului pentru regim şi pază la Chilia Veche, a menţionat într-o
declaraţie că la această colonie de muncă pedepsele corporale depăşeau ca timp
durata pedepselor prevăzute de regulamentele în vigoare. El a afirmat că pentru
orice „fleac” Maromet dispunea 15 zile de izolare, în timp ce regulamentul prevedea
maximum 10 zile. În acelaşi timp, a mai precizat că acesta îşi îndemna subordonaţii
să participe la bătăi colective împotriva deţinuţilor. La 30 august 1958, dată la care
a avut loc o altă bătaie a deţinuţilor, i-a cerut să fie „Zbir” şi „Să ardă pe toată
lumea”, deoarece „aşa trebuie să fie un locţiitor de pază”44.
Ca urmare a intensităţii acestor măsuri, dar şi a deceselor înregistrate în
rândul deţinuţilor de la Chilia Veche, în ianuarie 1959 a venit o nouă comisie pentru
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a cerceta comportamentul lui Maromet. Comisia era condusă de vechea lui cunoştinţă,
colonelul Coman Stoilescu. De această dată, comisia nu l-a mai scăpat pe fostul
măturător, propunând trecerea lui în rezervă. Motivele indicate erau că a luat unele
măsuri necalculate („pedepse corporale împotriva deţinuţilor, chiar şi când nu era
cazul”, „reducerea normei de hrană”, „îmbolnăvirea unor deţinuţi”) şi numărul
anormal al deceselor la colonia Chilia Veche între octombrie 1958 şi ianuarie 1959.
În final, comisia s-a rezumat să constate că „încălcările comise de Lt. Col. Moromet”
ar putea „duce la compromiterea conducerii DGPCM [Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, n.n.]”. În urma raportului, în data de 28 februarie
1959, a fost trecut în rezervă, cu drept la pensie. Singura măsură disciplinară adoptată
împotriva lui a fost acordarea pensiei din postura de „pus la dispoziţia MAI” şi nu
din funcţia de comandant de penitenciare45. După trecerea lui în rezervă, Maromet
s-a pierdut în anonimitatea celor de care regimul s-a debarasat după ce şi-au
epuizat „valoarea de întrebuinţare”. Una dintre puţinele informaţii cunoscute
despre el îl menţionează drept plasator la un cinematograf din Bucureşti46.
JUSTIFICAREA CRIMELOR POLITICE
La 12 noiembrie 1955, Nicolae Maromet a fost convocat la sediul Direcţiei
de cadre a MAI, unde i s-a spus că structura de control a aparatului represiv a
început o anchetă pe numele său. Erau vizate faptele lui în calitate de comandant al
penitenciarelor Jilava, Caransebeş şi Galaţi. A aflat atunci că erau luate declaraţii
foştilor lui subordonaţi cu privire la activitatea sa. Astfel, pentru prima oară de la
momentul încadrării sale în DGP, a simţit că siguranţa lui personală era în pericol.
Pe lângă eventuala lui înlăturare din rândul ofiţerilor, exista şi riscul să fie tras la
răspundere pentru faptele sale.
Nu era însă singurul caz. Cu o situaţie similară se confrunta în acel an şi
Vasile Ciolpan, fost comandant al penitenciarului Sighet Principal între 1950 şi
1955. La rândul său, acesta a trimis o adresă Direcţiei Generale a Penitenciarelor,
justificările şi motivele sale de îngrijorare pentru faptele comise fiind, fără îndoială,
valabile şi pentru Maromet: „[…] Sunt foarte îngrijorat şi cu o frică permanentă
întrucât tot ceace s-a făcut, este în afara legii. Deacea vă rugăm pentru a interveni
locului în drept de a se da îndrumări şi dispoziţii pentru a se putea obţine actele
celor 50 de deţinuţi decedaţi în perioada mai sus arătată. Aceasta dacă nu se poate
să se ia masuri pentru ca eu personal să nu fiu tras la răspundere pentru cele arătate
mai sus. Spun acest lucru, fiindcă patria noastră pe măsură ce trece timpul ia [sic!]
se întăreşte şi se trece tot mai mult la respectarea legalităţii populare. Nu aş vrea ca
fiind un comunist care am dus la îndeplinire o sarcină dată să cad victima
nerespectării legii patriei noastre [s.n.].”47
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În consecinţă, Maromet a ales să prezinte în scris contextul şi condiţiile în
care s-a produs numirea lui în funcţie şi din ordinul cui a acţionat. Memoriul său
din noiembrie 1955 este structurat în trei părţi principale. Dintre acestea, studiul de
faţă analizează prima secţiune, care prezintă instalarea sa la conducerea penitenciarului Jilava, ordinele şi dispoziţiile primite.
Numirea lui la comanda închisorii Jilava a avut loc într-un moment de
tranziţie de la un regim de detenţie relativ permisiv, în care drepturile deţinuţilor
politici erau încă respectate, la unul extrem de restrictiv48. Recurgerea la acest nou
mod de detenţie a însemnat anularea dreptului la vorbitor, corespondenţă, vizite şi
pachet. În acelaşi timp, a atras şi impunerea unui regim de detenţie de exterminare,
caracterizat de înfometarea deţinuţilor politici, lipsa asistenţei medicale şi generalizarea bătăii ca instrument de aplicare a disciplinei în rândul condamnaţilor. O a
treia consecinţă a fost numirea unor noi comandanţi care să aplice întocmai aceste
dispoziţii, decise la vârful partidului comunist. Un astfel de comandant a fost
Nicolae Maromet.
Memoriul lui Maromet debutează cu indicarea momentului în care a fost
numit la conducerea penitenciarului Jilava, o funcţie pe care ne lasă să înţelegem că
nu a solicitat-o, ci i-a fost dată: „În primăvara anului 1948–1949 am fost luat de
acasă într-o dimineaţă de mult cu o maşină mică de către lt. colonel Constantinescu
Marin din partea Direcţiei Generale a Penit[enciarelor] şi de maiorul Maxim Dumitru
din partea organelor securităţii statului, însoţit fiind de fostul director general Voicu
Daciu, fără să-mi spună despre ce este vorba, pornind am fost oprit la penit[enciarul] Jilava, care pentru prima dată am văzut penitenciarul Jilava.”49
Recitirea cu atenţie a acestui pasaj evidenţiază că modul în care s-a petrecut
numirea lui Maromet în funcţia de comandant de gardă – luarea de acasă cu o
maşină, deplasarea într-o direcţie necunoscută, însoţit de ofiţeri ai MAI – prezintă
unele similarităţi cu o arestare. Scopul l-a reprezentat crearea unei presiuni psihice
asupra lui Maromet, astfel încât să intuiască soarta care l-ar fi putut aştepta, dacă
poziţia lui nu ar fi fost conformă cu ordinele primite. Aceasta i-a fost sugerată şi
prin arestarea conducerii vechi a penitenciarului Jilava:
„Ajunşi la faţa locului îmi comunică că voi rămâne acolo comandant de
gardă, în acel moment arestează 18 din cadrele de acolo în frunte cu fostul director
al penitenciarului. Acesta a fost primul act pe care l-am văzut odată cu apariţia mea
la Jilava şi cu instalarea mea ca comandant de gardă, totodată acesta pentru mine a
constituit şi un instructaj.”50
În memoriu, le reaminteşte superiorilor săi din Direcţia Generală a Penitenciarelor că la numirea sa în funcţie nu avea nicio pregătire de specialitate, nu avea
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experienţă în domeniul în care era trimis să lucreze. A încercat să sublinieze inutilizabilitatea acelor atacuri împotriva lui, care legau abuzurile sale de slaba lui instrucţie
ideologică, profesională şi culturală, din moment ce se ştia nivelul pregătirii sale.
Singura lui „ştiinţă” în conducerea unui penitenciar, ca acela de la Jilava, era ceea
ce i se predase la învăţământul de partid, anume că la Jilava se aflau „duşmani de
moarte ai poporului şi ai clasei muncitoare”.
La numirea lui în funcţie, locotenent-colonel Marin Constantinescu, unul
dintre protectorii lui, i-a spus care era misiunea sa. „Primul instructaj în legătură cu
felul de muncă ce urma să desfăşor la Jilava l-am primit în ale[e]a penit[enciarului]
lângă scara maşinii, când lt. col. Constantinescu şi cu maiorul Maxim Dumitru şi
începe cu cuvintele, ai văzut unde rămâi? Aici uite ce trebuie să faci, să aplici la
deţinuţi o disciplină neîntâlnită până acum la Jilava în rândul deţinuţilor, vreau o
puşcărie model la Jilava, exemplu pentru toate din ţară, să nu existe o şoaptă în
rândul deţinuţilor, pentru prima dată aud de păstrarea secretului între deţinuţi să nu
ia legătura unul cu altul. Cu aceeaşi tărie a pus problema şi cu cadrele, afirmând ai
văzut ce bandiţi sunt, cum pactizează cu duşmanii de clasă, ticăloşii, au transformat
puşcăria într-un hotel, aici se bagă tot felul de băuturi spirtoase, în camere la
deţinuţi sunt numai bani. Bandiţii ăştia de gardieni cu directorul lor au trăit cu
femeile arestate ce au făcut parte din batalioanele SS, împotriva lor trebue luate
cele mai severe măsuri, întrebuinţând orice fel de metode, să[-]i bagi în lanţuri şi
să[-]i arestez[i] pe cei ce vor mai încerca să se abată de la ordinele tale şi să nu uiţi
că aici eşti pus de partid şi nu uita de lupta de clasă.”51
În acelaşi timp, i-a fost sugerată şi soarta care îl aştepta, dacă nu respectă
ordinele: „Ai văzut cum i-am arestat pe ăştia, dacă nu vei face ce ţi-am spus[,]
aceiaşi soartă te va aştepta şi pe tine.”52
În memoriu, Maromet mai recunoaşte că instrucţiunile primite atunci au
constituit un „manual” după care s-a ghidat în activitatea lui de comandant al
penitenciarului Jilava, dar şi în cea din alte locuri de detenţie: „Prin aceste instrucţiuni mi s-a dat linia la Jilava şi tonul cu care trebue să muncesc acolo, acesta
pentru mine a constituit un ghid în muncă şi căutam să aplic întocmai sau chiar mai
tare să dovedesc că sunt în stare să fac, nu am uitat că sunt trimis de partid şi nici
[…] de lupta de clasă.”53
Indicaţiile primite la numirea în funcţie dezvăluie una dintre condiţiile
crimelor politice: autorizarea sau cel puţin tolerarea lor de către cei aflaţi în posturi
de comandă. Stimulat de „indicaţiile” şi de „onoarea” primite, Maromet a început
să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile date, „întrebuinţând orice metode”,
după cum menţionează: „Mi-am dat seama că munca este foarte grea şi legată de
libertatea mea şi a familiei mele şi m-am aşezat pe muncă titanică pentru a dovedi
partidului şi forurilor superioare ale MAI şi ale DGP că nu s-a înşelat cu mine când
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mi s-a dat această sarcină grea, întrebuinţând orice metode, aşa de fapt cum
primisem şi ordin de la lt. col. Constantinescu care aproape zilnic venea şi întărea
ordinele date şi atunci când nu venea îi raportam la telefon situaţia deţinuţilor şi a
cadrelor cât şi a măsurilor luate.”54
Pasajele redate indică şi alţi factori care l-au transformat într-unul dintre cei
mai duri şi violenţi ofiţeri de penitenciare: presiunea psihică întreţinută de
superiorii lui şi riscul sancţiunilor extreme care puteau fi luate împotriva lui şi a
familiei sale. Conştient că siguranţa lui personală era în pericol, nu a mai avut nicio
reţinere în aplicarea unora dintre cele mai brutale metode de tortură împotriva
deţinuţilor politici. Aceştia, după cum i se spusese în repetate rânduri în timpul
şedinţelor de partid şi chiar la numirea lui în funcţie, erau doar nişte „duşmani de
moarte ai clasei muncitoare”. În aceste condiţii, după cum remarca Oleg Khlevniuk,
cei ca Nicolae Maromet nu se puteau împotrivi superiorilor de la centru fără riscul
de a-şi pierde libertatea sau chiar viaţa55, un risc pe care ofiţerul îl cunoştea şi de
care fusese atenţionat la numirea sa în funcţie. Maromet îşi defineşte astfel actele
sale drept „crime de obedienţă”, adică acte săvârşite ca urmare a ordinelor sau
directivelor primite din partea autorităţilor, dar care pentru comunitatea umană sunt
ilegale sau imorale56. După cum menţiona şi Arendt, în acelaşi timp, faptele pe care
şi le justifica nu erau doar crime, cum sunt descrise în literatura memorialistică, ci
„acte de stat”57. Astfel, Maromet subliniază că datoria lui de funcţionar al regimului
comunist şi membru al unei „birocraţii gigantice”58, care folosea resursele şi puterea
guvernamentală împotriva duşmanilor interni ai regimului comunist, era să se supună
ordinelor primite. El nu contesta ordinele şi nici nu întreba de corectitudinea lor.
Maromet nu doar că s-a supus, ci a avut un zel „stahanovist” pentru îndeplinirea
sarcinilor care i-au fost date. El menţionează că: „văzând aceia situaţie grea, am
mers până acolo de mi-am instalat un pat în poarta puşcăriei pentru a fi la faţa
locului ziua şi noaptea. Nu era noapte să nu fac câte 3–4 controale generale în
temniţă deşi cu casa locuiam numai la circa 250–300 m. de poartă.”59
Totodată, deţinuţii politici, dezumanizaţi, excluşi din comunitatea din care
făceau parte torţionarii lor şi privaţi de toate drepturile constituţionale, inclusiv de
cele menţionate în regulamentele de detenţie comuniste, deveneau pentru cei ca
Maromet şi superiorii lor doar nişte „ţinte legitime”60 ale urii de clasă. Împotriva
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lor s-a manifestat toată agresiunea acumulată de Maromet, încă din perioadă
interbelică, şi care, după 23 august 1944, a fost încurajată de comunişti şi folosită
împotriva aşa-zişilor duşmani interni ai regimului.
CONCLUZII
În toată perioada interbelică, lui Maromet societatea în care s-a născut şi şi-a
trăit primii treizeci de ani i-a permis să ocupe doar un post de măturător, menţinându-l într-o stare de supunere faţă de cei superiori prin statut sau funcţii. Aceasta
a născut în interiorul său (sau ar fi putut naşte) o frustrare, care s-a dezvoltat
ulterior într-o dorinţă de răzbunare. După 23 august 1944, sentimentele sale au fost
speculate de comunişti şi folosite împotriva duşmanilor interni ai regimului. Astfel,
în funcţiile din aparatul represiv au fost numite persoane cu un trecut şi experienţe
similare lui Maromet care se simţeau nedreptăţite şi victime ale societăţii interbelice,
ceea ce a alimentat şi întreţinut un instinct de agresiune împotriva reprezentanţilor
României dintre cele două războaie. Poate nu întâmplător, cei mai mulţi dintre
directorii şi comandanţii de penitenciare din anii ’50 au fost recrutaţi dintre
persoanele care aveau puternice resentimente şi dorinţe de răzbunare împotriva
celor care îi nedreptăţiseră şi care, după 23 august 1944, şi-au pierdut statutul şi
puterea. Odată cu instalarea foştilor marginali în posturi de conducere, ei au devenit
victimele preferate ale acestora. Regimul comunist le-a oferit unor comandanţi ca
Nicolae Maromet, Alexandru Vişinescu sau Vasile Ciolpan tocmai ceea ce nu
putuseră avea ca indivizi autonomi în societatea anterioară (statut, confort, putere),
dar şi posibilitatea de a-şi înfăptui răzbunările împotriva celor care îi persecutaseră
şi umiliseră în toţi acei ani. „Ura de clasă” predată în timpul lecţiilor politice a
reprezentat acel stimulent care i-a încurajat şi îndemnat pe aceştia să-şi pună în
aplicare sentimentele faţă de reprezentanţii vechiului regim, descrişi generic sub
termenul de „exploatatori”.
Ca atare, cei ca Maromet au fost unii dintre primii „beneficiari” ai instaurării
regimului comunist, ceea ce a însemnat în cazul lor o „mobilitate socială” care le
fusese refuzată în anii interbelici. De la poziţiile pe care le ocupau în societatea
interbelică, ei au ajuns în funcţii de putere şi de prestigiu în cadrul aparatului de
partid sau de stat, pe care nu le-ar fi putut ocupa înainte. Nu este greu de imaginat
ce impact a avut pentru un fost măturător schimbarea salopetei de lucrător la
salubritate cu aceea de ofiţer sau cu aceea de director într-o întreprindere. Pentru ei,
a însemnat că „vremea socotelilor” cu foştii lor patroni sau asupritori sosise. Totodată,
în memoriile sale, Maromet îşi descrie actele sale drept „crime de obedienţă”, ele
nefiind acţiunile unui sadic, după cum este acesta descris în lucrările memorialistice, ci ale unui „conştiincios” şi „crud funcţionar al represiunii” comuniste. În
acelaşi timp, reiese că acestea au fost posibile atunci când au existat cele trei condiţii
ale crimelor politice şi ale altor masacre motivate politic: autorizare, rutinizare şi
dezumanizarea victimelor.
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THE JUSTIFICATIONS AND THE BIOGRAPHY OF A POLITICAL
PERPETRATOR: THE CASE OF PENITENTIARY
COLONEL NICOLAE MAROMET
Abstract

Nicolae Maromet was one of the most (in)famous political perpetrators of
communist Romania. His name is mentioned in many former political prisoners’
memoirs published after 1989 and also in a renowned melody titled “In Chilia’s
Harbor” („La Chilia în port”) sung by Fărămiţă Lambru, a well-known Romanian
traditional musician. The song described the extreme violence within communist
Romania’s concentration penitentiaries, carried out among others by Nicolae
Maromet, the commander of Chilia labor camp. However, until now we do not
know much about his political biography – especially from the pre-communist
period – based on archival documents. In order to fill in this gap, the aim of this
article is to shed more light regarding Nicolae Maromet’s career, exploring his
cadre file kept at the Archive of the National Administration of Penitentiaries. That
is why the study has two main purposes. The first is to discover the unknown
biography of Nicolae Maromet and his main interwar experiences which paved his
route to torture and the second is to analyze his own testimonies and explanations
about violence inflicted by him against political inmates.
Keywords: Nicolae Maromet; Romanian Gulag; communism; perpetrators;
political violence

ROMÂNI PESTE HOTARE
COROANA ROMÂNILOR DE LA COLUMNA LUI TRAIAN
MIHAI BĂRBULESCU*

CONGRESUL ORIENTALIŞTILOR DE LA ROMA
Între 3 şi 15 octombrie 1899 s-a desfăşurat la Roma al XII-lea Congres Internaţional al Orientaliştilor. Preşedintele comitetului de organizare, apoi al congresului,
a fost contele Angelo De Gubernatis, filolog şi scriitor, profesor la Universitatea
din Roma şi membru al Parlamentului italian, mare prieten al României şi membru
al Academiei Române. Vizitase în două rânduri România1, în 1897 şi 1898. Era
foarte bun prieten cu V.A. Urechia2, care îl primise în vila sa de la Sinaia. De aceea,
la 19 august 1898 i-a adresat o scrisoare lui Urechia pentru ca acesta să popularizeze
congresul şi să alcătuiască delegaţia românească.
Lui De Gubernatis prezenţa românilor la congres i se părea extrem de utilă:
„Interesul special pe care-l am faţă de peninsula orientală a Europei şi faţă de
ţările care au contribuit la formarea vechiului Imperiu al Orientului şi simpatia
profundă care mă leagă îndeosebi de latinii din această regiune mă fac să doresc
mai ales un foarte larg concurs al românilor inteligenţi … Doresc, dragul meu
prieten, şi sper ca … un număr de români eminenţi, prieteni ai Italiei şi ai ştiinţei
se vor grupa în jurul dumneavoastră pentru a aduce la Roma, anul viitor, cel mai
mare număr posibil de români instruiţi ….” Pentru a-l convinge, explica: „Orientul
se întinde pentru noi până la Marea Adriatică; originile diferitelor popoare din
Balcani şi din Carpaţi, istoria lor, arta, civilizaţia lor ne interesează; raporturile
lor vechi cu Asia Mică şi Persia, apoi cu lumea romană, grecească şi bizantină, în
sfârşit, cu lumea musulmană, fac din peninsula orientală a Europei un intermediar
preţios pentru cunoaşterea trecutului ca şi pentru interesele viitorului. Marele
vostru port de la Constanţa nu se va deschide spre tot comerţul Orientului? Nu s-a
*
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spus, de o voce augustă, că drumul cel mai direct între India şi Europa trebuie să
treacă prin România? Câte întrebări de detaliu ar putea să fie lămurite cu
concursul savanţilor români! Mitologiştii şi folcloriştii ar găsi pe vechiul pământ
dacic numeroase urme ale tradiţiilor orientale; lingviştii mai au de rezolvat
problema vechilor limbi dacică şi macedoneană şi numai în această peninsulă se
poate spera să se mai găsească încă rămăşiţe ale acestor limbi, ca şi din vechea
limbă epirotă, pe care pare să se fi grefat albaneza actuală; etnografii şi
arheologii români au multe detalii interesante de comunicat, pe care Europa le
ignoră cu totul şi de care ştiinţa comparată a Orientului s-ar putea folosi;
geografia istorică şi istoria civilizaţiei au lucruri interesante de dezvăluit cu
concursul cercetătorilor români; istoria artei, arhitectura, sculptura, pictura, decorul,
miniatura păstrează pe pământul românesc preţioase documente; muzica populară
din aceste ţări şi muzica bisericească au relaţii atât de apropiate cu muzica
orientală, încât părerea savanţilor români care le cercetează va fi foarte ascultată
în şedinţele congresului nostru … Vedeţi aşadar, dragul meu prieten, ce largă cale
se deschide investigaţiei cercetătorilor români în diferitele secţiuni ale congresului
nostru şi în ce măsură concursul lor poate să ne fie util … Puteţi să fiţi sigur de pe
acum că Roma vă va face primirea cea mai simpatică. Vor fi luate măsuri ca să
obţineţi cu această ocazie facilităţi pe calea ferată italiană şi pe liniile de
navigaţie, pentru a îndepărta grijile provocate de vamă3 şi pentru a vă face sejurul
la Roma agreabil ….”4
„Comitetul român” pentru organizarea congresului a fost format din V.A. Urechia,
Mihai G. Holban, fost consul al României la Geneva (ca reprezentanţi ai guvernului
român), şi avocatul D. Milescu (reprezentând Societatea de Cultură MacedoRomână). Instituţiile româneşti aderente erau Ateneul, Comitetul Central al Ligii
Române, Societatea de Cultură Macedo-Română şi Biblioteca Urechia din Galaţi5.
Din România s-au înscris la congres 63 de participanţi (inclusiv câteva soţii)6.
Printre ei se găseau: Ion Bianu, Teodor Burada, Dumitru Butculescu, Luigi Cazzavillan,
Octav Densuşianu, Constantin Erbiceanu, Mihai Holban, Ion Kalinderu, Carlotta
Leria (cumnata lui Urechia, soprana reginei Elisabeta), Vasile Maniu, D. Milescu,
Nicolae Quintescu, Smara(nda) Gheorghiu, Grigore Tocilescu, V.A. Urechia, Eduard
Wachman şi Iuliu Zanne. Se înscriseseră ca reprezentând România şi doi transilvăneni, Iosif Vulcan din Oradea şi avocatul Pop din Arad. Din Transilvania mai
erau patru persoane (dar „sub pavilion austro-ungar”), printre care profesorii de la
universitatea clujeană Bálint Gábor Szentkatolnai şi Antal Herrmann7. Din delegaţia
3
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Austro-Ungariei nu făcea parte niciun bucovinean, după cum în delegaţia Rusiei nu
exista niciun basarabean. Delegaţia României era mai numeroasă decât delegaţiile
altor state (din Austro-Ungaria – 49 de participanţi, din Belgia – nouă persoane, din
Bulgaria – un singur participant, din Danemarca – şapte participanţi, din Spania –
trei, din Statele Unite – 40, din Grecia – zece, din Rusia – 46 etc.).
Desigur, delegaţia românilor era mare, căci mulţi veneau în mod special
pentru „festivitatea română”, când o cunună de bronz urma să fie depusă la piedestalul Columnei lui Traian. Acest aspect naţional şi politic al prezenţei româneşti
transpare chiar din cuvântarea lui Urechia la şedinţa de deschidere a congresului,
din 4 octombrie, din sala Capitoliului, când au vorbit, pe rând, câte un reprezentant
al tuturor ţărilor participante. „Profesorul Urechia, în numele României, aminteşte
că Roma e mama naţiei sale şi că, acum 40 de ani, de la Bucureşti, tinerii erau
trimişi contelui Cavour la Torino pentru a se instrui în drept în aerul de libertate
al Universităţii ….”8 Iar la şedinţa de închidere a congresului, la 15 octombrie, Mihai
Holban a vorbit în termeni similari: „… noi, românii, am venit la Roma pătrunşi de
o puternică emoţie, care a crescut de când ne aflăm între zidurile voastre. Am lăsat
malurile Dunării ca nişte fii dornici să-şi vadă ori să-şi revadă mama, iar aici am
fost primiţi cu sentimente materne, ca nişte adevăraţi fii. Vizitând marea dumneavoastră cetate, contemplând Forumul, Palatinul, Capitoliul, Columna lui Traian,
am fost cuprinşi de maiestatea Romei imperiale şi ne-am amintit de cuvintele
poetului: Tu regere imperio populos, Romane, memento. Da, domnilor, mare fu
puterea Romei de altădată, dar mare este şi Italia de astăzi, prin forţa morală,
intelectuală şi artistică pe care o desfăşoară. Strălucitor şi glorios este viitorul său!
Italiei şi oraşului Roma, poporului italian, îi prezentăm tributul nostru de recunoştinţă, de simpatie şi de admiraţie. Trăiască Italia şi poporul italian! Trăiască
cetatea Romei de-a pururi mare, de-a pururi frumoasă! Trăiască contele Angelo
De Gubernatis, preşedintele acestui congres şi filoromân atât de simpatic!”9
Urechia a fost desemnat a fi unul dintre preşedinţii secţiei a II-a (Geografia şi
etnografia Orientului), iar Tocilescu a fost unul dintre preşedinţii secţiei a XI-a
(Grecia şi Orientul)10.
V.A. Urechia a prezentat, în şedinţa din 5 octombrie, comunicarea Sur la carte
ethnographique de l’Europe et spécialement de l’Orient européen11. Rândul lui Gr.
Tocilescu a venit în şedinţa din 8 octombrie, acesta conferenţiind despre propriile-i
8

Ibidem, p. CXVI. Urechia ar fi spus: „… i-am scris contelui Cavour: Faceţi din tinerii noştri
ceva mai bun decât savanţi, făceţi-i mari latini, demni descendenţi ai Romei, mama naţiunii lor”
(B. De Luca, La parola della Romania, în „Fanfulla”, reprodus în V.A. Urechia, Festivitatea română
de la Roma. XII octobre 1899. Dare de seamă, Bucureşti, 1899, p. 84). Despre studenţii moldoveni la
Torino, vezi L. Rados, Studenţi şi profesori ai Universităţii din Iaşi la studii în străinătate (deceniul
şapte al secolului XIX), în „Historia Universitatis Iassiensis”, I, 2010, p. 83–90; V.A. Urechia, Din
tainele vieţei. Amintiri contimporane (1840–1882), ed. L. Rados, Iaşi, 2014, p. 122–123.
9
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10
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cercetări arheologice, în special de la Tropaeum Traiani12. Iar la banchetul final, de
la Grand Hôtel de Russie, ultimul cuvânt a fost al lui Tocilescu: galant, şi-a închinat
discursul frumuseţii doamnelor13.
Numai Nicolae Iorga, aflat în relaţii proaste cu Urechia, ironizează congresul
(„tam-tam internaţional”), pe care îl consideră prilej „de care bătrânii savanţi profită
ca să se mai zbenguiască niţel”14.
„FESTIVITATEA ROMÂNĂ” DE LA COLUMNA LUI TRAIAN
Ideea de a depune o coroană de bronz, prinos al românilor, la Columna lui
Traian, îi venise lui Urechia la Roma, în 1891, când condusese grupul de parlamentari români la a Treia Conferinţă Interparlamentară.
Congresul Orientaliştilor devenea acum ocazia aşteptată. În august se deschide
o subscripţie publică pentru realizarea coroanei de bronz, care fusese deja comandată
şi se afla în lucru la Şcoala de Arte. Lucrarea îi fusese încredinţată tânărului
sculptor veneţian Ettore Cadorin (1876–1952), de foarte curând stabilit la Bucureşti,
unde va rămâne până în 190215. Preţul lucrării a fost de 810 lei. Au subscris
români, germani, turci, evrei din Vechiul Regat, Transilvania şi Bucovina16. Cununa
de bronz a fost expusă câteva zile la magazinul de muzică de la parterul hotelului
Continental din Bucureşti.
Pentru „manifestaţiunea de la Roma” Urechia plănuia şi „o exposiţiune vie de
ţărani români şi ţărane, din diversele provincii locuite de naţiunea română, toţi
aceştia în costumul lor minunat”. De Gubernatis, căruia îi dezvăluie proiectul, îl
aprobă entuziast, adăugând presupunerea – şi îndemnul său totodată – că în fruntea
„micii armate de pelerini costumaţi” se va afla „Carthianu”17. Este vorba de Badea
Cârţan (numit de italieni şi „il pastore Cartianu” sau „il pastore Giorgio Kartianu”).
Urechia îl cunoştea pe Gheorghe Cârţan din 1895, de la Bucureşti, iar De Gubernatis
îl întâlnise pe Badea Cârţan la Roma în 189618. Dar „exposiţiunea vie” de ţărani în
costume populare nu s-a realizat; printre altele, pentru că Liga pentru Unitatea
Culturală a Tuturor Românilor (Liga Culturală) nu l-a ajutat material pe Urechia19.
12
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Sosind la Roma înaintea începerii congresului, Urechia face demersurile
necesare pentru ca autorităţile să aprobe „festivitatea română”: o campanie de presă
favorabilă, o întrevedere cu viceprimarul Romei, unde Urechia fu însoţit de De
Gubernatis, vizite la mai mulţi parlamentari. Decisivă pentru obţinerea aprobării a
fost întrevederea cu ministrul Instrucţiunii Publice, Guido Baccelli, care s-a arătat
de la început favorabil manifestării româneşti. S-a stabilit ziua de 12 octombrie
(30 septembrie pe stil vechi) pentru sărbătoarea de la Columna lui Traian şi întreg
programul. La insistenţele lui Urechia (şi cu bani …), corul de la Politeama
Adriano din Roma a învăţat în trei zile să cânte (în româneşte) Deşteaptă-te,
române şi Ginta latină a lui Alecsandri20. Între timp sosise şi Cârţan la Roma.
Relatează Urechia discuţia cu Cârţan: „«Ce cauţi aici, omule al lui D-zeu!» «Ce să
caut, Domnule Preşedinte? Ce cauţi şi D-ta … Columna lui Traian. Coroana de
bronz …» Era logic şi conchizător răspunsul … Amicul De Gubernatis era
intusiast de sosirea neaşteptată la Roma a lui Cârţian. «Să-l pui pe dânsul să
depună coroana la Columnă» îmi zise în preziua serbărei. «Da bine, nene
Cârţiane, o cămaşă mai curată nu se poate?» «Apoi să vezi, D-le Preşedinte, eu
sunt cioban şi D-ta domn, mie mi se cade cu cămaşa de cioban.» Totuşi, convinsei,
pe calea patriotismului, pe Cârţian să primească de la mine cu ce să cumpere vreo
două cămăşi noue … În ziua serbărei el mă aştepta … în cămaşă nouă, căreia
isbuti să-i dea croiala cămăşilor române şi dete să-i coasă vreo femee de păstor
italian, că el îşi petrecea în societatea unor păstori de oi italieni, în via Apia ori la
Tre-fontane ….”21 Între timp, congresiştii, printre sesiunile de comunicări, vizitaseră
Muzeele Capitoline, ruinele de la Tivoli şi Palestrina şi asistaseră, la 10 octombrie,
la succesul concertului susţinut de Carlotta Leria în sala Umberto I, menţionat
elogios de gazetele italiene şi româneşti22.
Festivitatea din 12 octombrie se poate urmări ceas de ceas din „darea de
seamă” publicată imediat de Urechia ca broşură23, cu spicuirile din presă despre
eveniment în anexe. Urechia a fost adesea acuzat de contemporanii săi de vanitate
şi broşura ne confirmă această trăsătură a personalităţii sale: în întreaga acţiune de
la Roma Urechia s-a pus în evidenţă în toate chipurile posibile. „Filmul zilei de
12 octombrie” se întregeşte cu un album de fotografii din colecţiile Bibliotecii
„V.A. Urechia” din Galaţi, de curând scos la lumină. Sunt 20 de fotografii sepia
executate de ilustratorul şi fotograful Dante Paolocci, de la „L’Illustrazione Italiana”,
reunite în albumul Roma XII Congresso Orientalisti. Ricordo, cu dedicaţia pentru
Urechia „A Sua Eccellenza Signor Prof. B.A. Urechia, Delegato al Congresso, et
20

Ibidem, p. 15–25.
Ibidem, p. 29.
22
„Carlota Leria. A luat parte la congresul orientaliştilor din Roma şi a cules împreună cu d-na
Smara, colaboratoarea noastră, laudele italienilor. D-na Leria a cântat la concertul dat în sala Umberto
din Roma între altele Mugur, mugurel de Dima şi Hora României de Cohen Linaru. Presa italiană nu
are decât elogii entuziaste pentru valoroasa noastră artistă şi Fanfulla, din care am scos portretul
artistei în costum naţional, îi sacrifică o coloană pe pagina întâia de laude bine meritate.”
(„Adevărul”, XII, 8 octombrie 1899, nr. 3668, p. 1).
23
V.A. Urechia, Festivitatea română de la Roma.
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anima della Festa per la deposizione della Corona alla Colonna Traiana. Omaggio
e riconoscimento di D. Paolocci. Roma. 15 Ottobre 1899”24. Unele fotografii din
acest album au fost reproduse de Urechia în „darea de seamă”.
O parte a delegaţiei române şi prieteni italieni s-au fotografiat în jurul coroanei,
la universitate25, de unde coroana a fost dusă în Forul lui Traian în dimineaţa zilei
de 12 octombrie. Într-o fotografie (Fig. 1) se observă, în centru, V.A. Urechia
(stânga) şi De Gubernatis (dreapta) ţinând între ei un pergament cu consemnarea
evenimentului; dedesubt se vede coroana; deasupra, în picioare, Badea Cârţan.
Manifestarea de la Columna lui Traian din dimineaţa zilei de 12 octombrie26
a început cu imnul Italiei, executat de fanfara militară, urmat de Ginta latină,
cântată de cor. Primul discurs a fost al lui Urechia, în italiană, care a spus, printre
altele: „Românul posedă conştiinţa naţională latină … (aceasta) nu există doar în
clasele cultivate, ci la toţi românii …; permiteţi-mi să depun la picioarele monumentului nostru această coroană de bronz în numele naţiunii române.”27 Urechia şi
Cârţan au aşezat coroana, rezemând-o de uşa de intrare în Columnă. Cârţan a rămas
pe treptele din faţa uşii, între coroană şi drapelul tricolor macedo-român. Este cea
mai cunoscută fotografie a manifestaţiei de la Columnă (Fig. 2)28. Ea a fost
reprodusă în gazeta pariziană „L’Illustration”29, de unde a fost preluată de ziare
româneşti, fie ca fotografie30, fie ca desen după fotografie31. Badea Cârţan era
24

Valentina Oneţ, V.A. Urechia şi festivitatea de la Roma, din 1899, într-un album fotografic
documentar, în „Axis libri”, VI, iunie 2013, nr. 19, p. 6–7 (pt. I) şi VI, septembrie 2013, nr. 20, p. 5–6
(pt. a II-a).
25
V.A. Urechia, Festivitatea română de la Roma, p. 27, 28; http://www.europeana.eu/portal/
en/record/2022415/Cota_F_II_44A.html; http://www.europeana.eu/portal/en/record/2022415/Cota_F_
V_12.html.
26
V.A. Urechia, Festivitatea română de la Roma, p. 30–64.
27
Ibidem, p. 32–35.
28
Ibidem, p. 35.
29
„L’Illustration”, 28 octombrie 1899, nr. 2957, p. 288. Fotografia era însoţită de următorul
text: „Omagiul românilor la coloana traiană. După exemplul marsiliezilor care celebrau, acum câteva
zile, amintirea originii lor phoceene, delegaţii României prezenţi la Roma cu ocazia congresului
orientaliştilor au vrut să comemoreze solemn originea latină a poporului român. Acest popor, se ştie,
ocupă vechea Dacie cucerită acum optsprezece secole de Traian. Forul unde se înalţă monumentul
consacrat gloriei faimosului împărat era, prin urmare, desemnat foarte firesc pentru această manifestaţie. În numele delegaţiei, senatorul Urechia a depus la picioarele coloanei traiane o magnifică coroană
de bronz …”
30
„Foaia populară” (Bucureşti) din 24 octombrie 1899: „Publicăm pe pagina I-a a ziarului
nostru o interesantă gravură, luată de pe marea revistă ilustrată franceză l’Illustration, reprezentând
piciorul turnului lui Traian din Roma, la locul unde membrii delegaţiunii române la congresul
orientaliştilor, în cap cu venerabilul nostru scriitor şi academician d. V.A. Urechia, au depus coroana
de bronz, făcută din iniţiativa acestuia din urmă. Corespondentul fotograf al ziarului francez a luat o
fotografie în momentul când cunoscutul ţăran Badea Cârţan – care era şi el nelipsit de la mama Roma
– se afla pe piedestalul Turnului, alături de coroană. De altfel, Cârţan, care a fost zilele acestea în
redacţia noastră – pe care o vizitează spre a i se da colecţii să le ducă dincolo –, a rămas încântat când
i-am arătat ilustraţia” (apud Valentina Oneţ, op. cit., pt. a II-a, p. 5–6).
31
„Adevărul”, XII, 21 octombrie 1899, nr. 3681, p. 1: „Românii la Roma. Delegaţia română
depunând, cu ocazia congresului orientaliştilor, coroana la picioarele columnei lui Traian. După cum se
vede, în primul plan se află ciobanul Cârţan. Ilustraţiunea este luată după ziarul L’Illustration din Paris.”
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îmbrăcat cu cămaşă albă lungă, iţari, o dulamă scurtă, chimir lat de piele, opinci şi
căciulă, aşa cum apare în fotografia din faţa universităţii, care menţionează „il
pastore Cartianu” (Fig. 3)32. După depunerea coroanei, Urechia a predat pergamentul
comemorativ viceprimarului Romei33.
Au urmat discursurile ministrului Guido Baccelli şi viceprimarului Enrico
Galuppi. Acesta din urmă a avut un pasaj foarte aplaudat de românii prezenţi: „Din
tradiţiile romane s-a inspirat gloriosul păstor din Transilvania, eroicul Horia,
când, în 1784, din pădurea Korosbanya, proclamându-se precum Traian împărat
al Daciei, a început războiul de independenţă şi de exterminare împotriva
trufaşilor maghiari.”34 Grigore Tocilescu l-a lăudat (cam excesiv) pe Baccelli şi a
menţionat momentele cruciale ale istoriei Daciei35. Au urmat discursurile Smarandei
Gheorghiu (Fig. 4)36, reprezentanta Societăţii Presei Române (îmbrăcată în costum
popular muntenesc), al lui Sefendache, senator de Turnu Severin, şi al lui D. Milescu,
delegatul Societăţii de Cultură Macedo-Română (steagul societăţii era proptit de
piedestalul Columnei). Clelia Bertini-Attili a recitat propria-i poezie Ai fratelli di
Romania. Au vorbit apoi Luigi Cazzavillan, directorul şi proprietarul ziarului
„Universul” din Bucureşti, şi Ima Derviş, delegatul Societăţii Albaneze din Bucureşti.
Bruto Amante, cunoscut filoromân37, a amintit că guvernul român a fost primul
dintre guvernele străine care, în 1870, a salutat Roma devenită capitala Italiei
unificate şi a încheiat discursul său în română Să trăiască Traian. Ceremonia s-a
încheiat, după discursul avocatului şi ziaristului Benedetto De Luca, cu Deşteaptă-te,
române cântat de corul italian şi imnul Italiei executat de fanfara militară. O
fotografie (Fig. 5)38 înfăţişează plecarea oficialităţilor italiene.
După manifestarea de la Columnă, delegaţia română a depus câte o coroană
de flori la mormântul regelui Vittorio Emanuele la Panteon şi la monumentele lui
Cavour şi Garibaldi39.
32

V.A. Urechia, Festivitatea română de la Roma, p. 69; http://www.europeana.eu/portal/en/
record/2022415/F_II_44.html.
33
Textul pergamentului (în italiană şi română): „În annu MDCCCXCIX luna octobre in XII cu
autorizationea autorităţilor competinte, noi subscrişii depunem la baza Columnei lui Traian, fundator
al nationei române în Dacia, una coroană de bronz modelată de sculptorele Ettore Cadorin şi turnată
la Şcoala de arte de la Bucureşti. Aquest omagiu al naţionei române, rugămu autorităţile înalte, a se
conserva in perpetuu, ca una probă de legământul naţionei noastre cu glorioasa ginte latină şi cu sora
noastră mai mare Italia. Aquest document se conservă în archivul de la Capitoliu. O duplă copie se va
depune: una în biblioteca Urechia de la Galaţi, alta în archivul Ateneului de la Bucureşti” (V.A. Urechia,
Festivitatea română de la Roma, facsimil între p. 32 şi 33).
34
Ibidem, p. 39. Corect ar fi fost Kőrösbánya (Baia de Criş). Când traduce discursul lui
Galuppi, Urechia nu înţelege şi scrie Horasbanya (ibidem, p. 117).
35
Ibidem, p. 40–46.
36
http://www.europeana.eu/portal/en/record/2022415/Cota_F_II_44.html.
37
A publicat La Romania illustrata. Ricordi di viaggio, Roma, 1888; ed. anastatică, Formia,
2012.
38
V.A. Urechia, Festivitatea română de la Roma, p. 63; http://www.europeana.eu/portal/en/
record/2022415/444500_jpg.html.
39
V.A. Urechia, Festivitatea română de la Roma, p. 66–70.
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ECOURILE SERBĂRII DE LA COLUMNA LUI TRAIAN
Urechia întocmeşte o revistă a presei italiene despre serbarea de la Columnă
(„Fanfulla”, „Corriere della Sera”, „Corrispondenza Politica”, „Popolo Romano”,
„Il Messaggero”, „Donchischotte”, „L’Italie”, „La Voce”, „Avanti”, „Rivista d’Italia”,
„Vita Nuova”)40. Au relatat evenimentul şi „L’Illustration” (Paris), „The Times”
(Londra), „Neue Freie Presse” (Viena). Ziarele româneşti, în frunte cu „Universul”,
au lăudat manifestarea de la Roma şi au prezentat principalele ei momente41.
„Singure numai ziarele partidului liberal ori tăcură, ori ne înjurară ….”42
O manifestare naţională românească la Roma era, evident, în atenţia ziarelor
româneşti din Transilvania, aşa cum nota Urechia: „unanime fură ziarele române de
peste Carpaţi în a aproba şi a lăuda festivitatea de la Roma.”43 Ion Raţiu îi
telegrafiase lui Urechia: „Toţi Românii admiră zelul şi opera de înălţare a demnităţii naţionale, ce ai îndeplinit.”44
Prezentând serbarea de la Roma, gazetele româneşti nu fac doar informare,
fac educaţie naţionalistă. Urechia nu ascunde că prin acţiunea de la Roma doreşte
să combată propaganda maghiară din Italia: „Curentele filo-slavice ce de o bucată
de timp se manifesta în sânul societăţii române erau un îndemn pentru mine să
organisăm o manifestaţiune romanică, latină. Şi apoi îmi era dorinţa ca chiar în
Italia, acolo unde cu puţini ani înainte, în absenţa unui contrazicătoriu, d. Ovary
îşi permisese a ţine conferinţele cunoscute, în care denega latinitatea originelor
naţiunei române, acolo chiar să dau o desminţire acelor elucubraţiuni neoneste şi
nedocumentate.”45 Este vorba de istoricul maghiar Lipót Óváry46.
Chiar şi în preajma deschiderii congresului, Urechia nu era liniştit: „… nu
ignoram că sosiseră colegii maghiari din congres şi că ei – în primul loc Ovary –
se vor face luntre şi punte să paralizeze serbarea.”47 Probabil că aceste temeri erau,
40

Ibidem, p. 77–124.
De pildă, „Adevărul”, XII, 2 octombrie 1899, nr. 3662, p. 3: „Roma 30 sept. Delegaţii
români la Congresul orientaliştilor au depus azi o coroană la picioarele coloanei lui Traian in prezenţa
ministrului instrucţiunei publice d. Bacelli, a primarului Romei şi a unei mari mulţimi simpatice. S-au
pronunţat discursuri şi s-au executat himnuri de ocaziune. D. Bacceli şi primarul Romei au schimbat
salutări cordiale cu românii, apoi manifestanţii au mers să depună coroane pe mormântul lui Victor
Emanuel şi la picioarele statuelor lui Cavour şi Garibaldi.”
42
V.A. Urechia, Festivitatea română de la Roma, p. 71. Deşi fusese deputat liberal, Urechia se
apropiase, după 1885, de conservatori.
43
Ibidem, p. 71.
44
Ibidem.
45
Ibidem, p. 5.
46
Lipót Óváry (1833–1919), directorul arhivelor din Budapesta, un oponent al propagandei
româneşti în Italia, cunoscut publicului italian prin articolele sale din gazete italieneşti. A publicat,
printre altele, La questione Daco-Romana e lo stato Ungherese, Roma, 1894 (cu ediţie franceză,
Paris, 1894 şi germană, Budapest, 1894) şi Les roumains de Hongrie et l’État hongrois, Paris, [1894].
Vezi şi J. Szinnyei, Magyar írók élete és munkái, vol. X, Budapest, 1905, s.v. Óváry Lipót.
47
V.A. Urechia, Festivitatea română de la Roma, p. 16.
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măcar în parte, exagerate (de altfel, Óváry şi soţia sa au participat la manifestarea de
la Columnă48).
Din gazetele ardelene transpare ideea potrivit căreia congresul – şi cu atât mai
mult manifestarea de la Columnă – urma să devină, inevitabil, spaţiul confruntării
politice şi ideologice româno-maghiare.
„Tribuna poporului” de la Arad scria, sub semnătura unui Romanus:
„Românii la Congresul Orientaliştilor …. Pentru noi, românii din Dacia traiană,
acest congres are o specială însemnătate. În presenţa lumii culte se pecetluieşte,
aşa zicând, frăţietatea noastră cu gintea latină. Eată cum. Representanţii guvernului
român şi ai ştiinţei române, la acest congres, sunt savanţii profesori şi academicieni
V.A. Urechia şi G. Tocilescu … Aceşti eroi ai ştiinţei şi culturii române sunt însă
tot aşa eroi şi pentru ideea Românismului. Concepură ideea fericită, de a încununa
columna lui Traian … Depunerea sărbătorească se va face în 12 curent. Se
prevede o manifestaţiune de simpatie pentru Români, cum rar s-a mai văzut. Causa
noastră naţională posedă simpatiile lumii civilisate. Vorba e, să ne ştim folosi cu
demnitate de aceste bune dispoziţiuni.” În spirit antimaghiar şi cu accente
antisemite (în delegaţia maghiară de la congres erau evrei, a căror activitate
ştiinţifică meritorie în domeniul orientalisticii49 ziarul nu o cunoaşte ori se preface
că nu o cunoaşte), „Tribuna poporului” continuă: „D-nii Weinberger [corect:
Wamberger, n.n.] şi Zwiebelduft [poreclă pentru Óváry, n.n.] s-au dus la ilustrul
conte De Gubernatis, ridicând pârâ şi ponos, că dl Urechia vrea să-i atace pe
Maghiari. Nobilul conte răspunse că el îl cunoaşte pe dl Urechia, şi aşa n-au să se
teamă de un atac din partea d-sale. Dacă însă d-lor vor provoca, dl. Urechia se va
apăra după datorie. Le recomandă deci să fie prudenţi şi să nu provoace. «Dar vor
face manifestaţie la columna lui Traian, şi asta noi cum vom putea suferi?» «Nu vă
priveşte pe D-voastră. Încoronarea columnei nu se ţine de congres. Afară de
congres ei pot face aceea ce vreau, sau ce li se pare spre bine. Columna lui Traian
e un monument, care-i priveşte pe ei deadreptul, şi îşi fac onoare şi datorie, dacă o
încununează. De cumva aveţi şi D-voastră ceva monument, care vă priveşte, faceţi
asemenea, şi noi vă vom gratula».”50
„Foaia poporului” de la Sibiu lămureşte originea şi semnificaţia apelativului
Vlah – Valah: „«Valahii în Roma» – Din «Liga Română». Sub acest titlu ne înjură
Ungurii pentru «demonstraţiunile daco-romane» de la Roma. Ei, care totdeauna
ne tăgăduiau că am fi coborâtorii coloniilor traiane, îşi închipuiesc, în ignoranţa
lor, că punând alături de cuvântul «Roma» cuvântul «Valah» ar fi dovedit deja
lipsa de temeiu a serbărilor din capitala de odinioară a imperiului roman … Voi
48

Ibidem, p. 66.
Ármin Vámbéry (Hermann Wamberger, 1832–1913), turcolog; a călătorit prin Asia Centrală
(unde a făcut şi spionaj în favoarea Marii Britanii), a fost profesor de limbi orientale la Universitatea
din Budapesta, creştinat şi apoi convertit la mahomedanism; Ignác Goldziher (Yitzhaq Yehuda, 1850–
1921), islamist, profesor la Universitatea din Budapesta.
50
„Tribuna poporului”, an III, 29 septembrie (11 octombrie) 1899, nr. 187, p. 1.
49
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ne ziceţi întotdeauna Olah, adică Valah. Aşa este. Dar şi pe italieni tot cam aşa îi
numeaţi şi îi numiţi, adică Olasz, adică tot Valahi. Fireşte. Acest cuvânt de Valah
(sau Olah şi Olasz în limba voastră) înseamnă un popor de origine romană. Nemţii
d.p. numesc pe Italieni Walsch şi pe români Walach, tocmai pentru că şi unii şi
alţii se trag din Roma-Cetate ….”51
Convins fiind de necesitatea combaterii tezelor istorice maghiare, Urechia nu
înţelegea deloc să transforme festivitatea de la Columnă într-o acţiune antimaghiară:
„… [unele ziare vieneze] sub impresiunea supărării celor de la Budapesta îşi
esprimară nemulţumirea lor, că se făcuse serbarea, qualificând-o cu nedreptul de
anti-maghiară, când ea era numai o manifestare a conştiinţei latine, romane a
naţiunei române, cum am demonstrat în articolul ce am trimis la Neue Freie
Presse.”52 Că a fost aşa, o dovedeşte întreg programul manifestării de la Columna
lui Traian, toţi vorbitorii români afirmând latinitatea şi romanitatea românilor şi
ferindu-se de a intra într-o polemică istorică ori politică cu maghiarii. Mai curând
pasajul despre Horea din discursul viceprimarului Galuppi53 putea să trezească
nemulţumirile maghiarilor. Realitatea este că în Italia existau numeroşi prieteni ai
României şi susţinători ai cauzei naţionale româneşti, după cum existau şi prieteni
ai maghiarilor. Chiar De Gubernatis era în relaţii de amiciţie cu contele Géza Kuun
(orientalist54, membru al delegaţiei austro-ungare) şi la invitaţia acestuia vizitase
Transilvania în 1885.
Scopurile manifestării româneşti de la Roma mai sunt explicate o dată de
Urechia în scrisoarea trimisă ziarului „Neue Freie Presse” la 14 (26) octombrie
1899, când lămureşte zvonul privitor la organizarea următorului congres de
orientalistică la Bucureşti: „Am cetit în el [în ziarul „Neue Freie Presse”, n.n.] o
informaţiune, ce vă era trimisă din Roma la ocasiunea ultimelor şedinţe ale
Congresului Orientaliştilor. Această informaţiune mă priveşte în calitatea mea de
Român şi de delegat la congres al guvernului român … Informatorul de la Roma
afirmă că Românii presenţi la congresul Orientaliştilor au propus Bucureştii ca
sediu pentru al XIII-lea Congres şi că, opunându-se colegii Unguri, propunerea
Românilor ar fi fost respinsă. Cu totul altul este adevărul. Românii n-au făcut
asemenea propunere, fiindcă nu erau autorisaţi de guvernul lor de a o face … La
dorinţă, Ilustrul Preşedinte al congresului, contele De Gubernatis, va putea să vă
spună cele petrecute – de mă pot exprima astfel – între culisele congresului. El va
spune că marea majoritate a congresiştilor dorea să se proclame Bucureştii de
51

„Foaia poporului”, VII, 24 octombrie (5 noiembrie) 1899, nr. 43, p. 507.
V.A. Urechia, Festivitatea română de la Roma, p. 71.
53
Galuppi s-a informat, probabil, pentru pasajul despre Horea, din cartea lui B. Amante, La
Romania illustrata. Ricordi di viaggio, Roma, 1888, unde lui Horea îi este consacrat un capitol: XIV.
La rivoluzione di Horia (episodio storico), p. 221–231.
54
L. Bordaş, Etnologie şi orientalism romantic în noile state Italia şi România: Angelo De
Gubernatis, Dora D’Istria şi savanţii români în a doua jumătate a secolului XIX, în „Acta Musei
Porolissensis”, XXVII, 2005, p. 698.
52
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scaun la al XIII-lea Congres. Mi-a vorbit de aceasta şi i-am demonstrat
imposibilitatea de a face asemenea propunere. Dl De Gubernatis mi-a dat dreptate,
dar mi-a mai spus că On. d. Vàmbery ar propune Budapesta dar că se îndoeşte de
vor veni acolo Românii. – Te rog să spui dlui Vàmbery, colegului nostru, răspunsei
eu, că Românii vor merge la Budapesta, la un congres pur ştiinţific … Spuneţi mai
cu seamă d-lui Vàmbery şi tuturor colegilor d-sale că noi, Românii, nu suntem la
Roma ca să facem antimaghiarism, ci ca să lucrăm ca bărbaţi de ştiinţă. Dator
sunt să declar că dl Dr. Vàmbery mi-a mulţumit strângându-mi mâna şi a
recunoscut dreptatea observaţiunilor mele. Trebuie să mai spun că din partea
d-sale, ca şi din a celor mai mulţi din colegii d-sale, n-am avut decât a ne felicita
de bune raţiuni. Este numai de regretat că dl Ováry s-a crezut dator să apuce altă
cale decât aceea urmată de colegii săi. Eu nu l-am urmat pe aceea cale şi n-am
răspuns în nici un mod la articolele provocatoare ce d-lui a publicat într-un jurnal –
ce-i dreptul, puţin cetit la Roma. Cu marele meu regret suntem în desbinare pe alte
câmpuri; nu puteam dară, nici la Roma, nici aiurea să ne mai certăm, şi «in
Templa serena sapientiae». Nici o făptuire a mea şi nici unul din discursurile ce
am rostit la Roma n-au putut autorisa pe vreun Ungar să mă numească «agitator
şovin şi contra Ungariei». Festivitatea noastră de la Forum Trajani n-a avut
nimica de comun cu certele noastre politice: acolo noi făcurăm Românism,
latinism, dar nu antimaghiarism, v-o afirm din tot cugetul meu.”55
Şi gazetele italiene au scris despre posibilitatea unui congres la Budapesta la
care ar participa românii. „Apropierea româno-maghiară. Cu prilegiul întrunirii
congresului Orientaliştilor, ziarul L’Italia scrie despre o apropiere între Români şi
Maghiari. Dăm, după foile maghiare, următorul extract din articolul ziarului
italian: «Dacă şi urmărim cu dragoste progresul fraţilor noştri din România, care
este sentinelă vigilentă a civilisaţiunei latine în Peninsula Balcanică, de altă parte
nu putem să refusăm recunoştinţa noastră Maghiarilor, care au fost tovarăşii
noştri în luptele noastre pentru independenţă; nu putem să negăm legiunea
maghiară cea vitează, care avea de conducător pe Garibaldi. Se afirmă cu
siguranţă că cele două popoare se vor apropia unul de altul spre folosul culturei
apusene faţă cu curentul slav. Delegaţii maghiari ai congresului orientaliştilor,
mai ales Óváry Lipót, acest vechi oştean al războaielor italiene, lucrează în
această direcţie. Căpetenia delegaţilor români, Urechia, senatorul ilustru, s-a
exprimat a fi înclinat spre o astfel de apropiere prietenoasă declarând că, dacă al
XIII-lea congres al Orientaliştilor s-ar întruni la Budapesta, toţi savanţii români
vor veni acolo. Această ştire o ţinem drept un semn premergător norocos căci
unirea în cuget a cultivatorilor artelor şi ştiinţelor de obicei premerge unirei
popoarelor ….»”56 Trebuie menţionat că „Tribuna” de la Sibiu, după ce îi critică pe
55
Scrisoarea este reprodusă de „Tribuna poporului”, III, 23 octombrie (4 noiembrie) 1899,
nr. 204, p. 2.
56
Ibidem, an III, 29 septembrie (11 octombrie) 1899, nr. 187, p. 1.
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Óváry şi pe Vámbéry, adaugă: „Profesorul Herman, om onest, a salutat frăţeşte pe
români.”57 Este vorba de profesorul universităţii clujene Antal Herrmann.
Pe Urechia l-a ros, pe bună dreptate, o nemulţumire: la Columna lui Traian
n-a fost nimeni de la Legaţia României la Roma. Duiliu Zamfirescu, însărcinat cu
afaceri la Roma, ceruse instrucţiuni de la Bucureşti, iar ministrul de Externe Ion
Lahovary îi răspunsese să facă după cum crede de cuviinţă. Urmarea a fost că
Zamfirescu n-a participat58, imaginându-şi, probabil, că nu trebuie să amestece
guvernul României într-o acţiune care putea avea conotaţii politice. Dar din cele
relatate mai sus, din poziţia presei italiene, care saluta o viitoare „conlucrare” românomaghiară pe tărâm ştiinţific, se vede că prudenţa lui Zamfirescu a fost exagerată.
Oricum, chiar în absenţa vreunui oficial din Legaţia României de la Roma, serbarea
de la Columna lui Traian, prin participarea italienească, a înscris o pagină în
colaborarea italo-română, cum bine remarca „Tribuna” de la Sibiu: „… marele
triumf al lui Urechia a fost de a nu limita serbarea depunerii coroanei de bronz la
columna lui Traian numai la presenţa Românilor. Ce a făcut, ce a dres, el a isbutit
să facă din această serbare, pornită din iniţiativă privată română, una oficială
italo-română.”59
COROANA ROMÂNILOR DIN SOCLUL COLUMNEI LUI TRAIAN
Una din fotografiile lui Paolocci (Fig. 6) reprezintă coroana de bronz agăţată
de uşa de intrare în soclul columnei60. Pe fotografie se află dedicaţia autografă: „À
mon très grand ami, au plus grand des patriotes roumains, V.A. Urechia. Angelo
de Gubernatis.”
Ulterior, coroana a fost aşezată în interiorul soclului, unde se păstrează şi
61
astăzi . Ea este fixată pe peretele opus intrării (Fig. 7)62. Spre stânga se află un mic
spaţiu rectangular, de unde se pătrunde în camera funerară care adăpostise cândva
urna cu cenuşa împăratului Traian, ulterior şi urna împărătesei Plotina. Spre
dreapta începe scara cu 185 de trepte pe rampe rectilinii la nivelul soclului, apoi
elicoidală până în vârful columnei (Fig. 8–18). Iluminarea scării se făcea prin 43 de
mici deschideri în formă de trunchi de piramidă tăiate în fusul columnei (Fig. 10),
dar şi cu opaiţe aşezate în locuri amenajate în pereţi.
57

Corespondenţă de la Roma, din 12 octombrie, în „Tribuna”, reprodusă de V.A. Urechia,
Festivitatea română de la Roma, p. 110.
58
V.A. Urechia, Festivitatea română de la Roma, p. 66.
59
Corespondenţă de la Roma, din 12 octombrie, în „Tribuna”, reprodusă de V.A. Urechia,
Festivitatea română de la Roma, p. 110.
60
http://www.europeana.eu/portal/en/record/2022415/Cota_F_II_190B.html.
61
O replică a coroanei (acum dispărută) se păstra în colecţia lui Urechia. N. Oprea, Biblioteca
Publică „V.A. Urechia” Galaţi. Monografie, Galaţi, 2002; www.bvau.ro/monografia/06.pdf, p. 19.
62
Desen prelucrat după F. Coarelli, La Colonna Traiana, Roma, 1999, p. 18, fig. 16.
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Un breviar al istoriei columnei şi al transformărilor suferite ar trebui să reţină
următoarele:
– mai 113: inaugurarea columnei, la un an după inaugurarea Forului lui Traian;
– iulie 117: moartea lui Traian, resturile de pe rugul funerar au fost depuse în
cella funeraria din soclu, într-o urnă de aur;
– 121: moartea împărătesei Plotina; se depune în columnă urna de aur cu
rămăşiţele acesteia;
– august 410: vizigoţii conduşi de Alaric jefuiesc Roma; acum, ori cu alt
prilej, dispar urnele de aur cu rămăşiţele lui Traian şi ale Plotinei;
– unii cred că prin secolele V–VI columna a servit unui călugăr stâlpnic63;
– în jurul anului 600: se fac vizite în Forul lui Traian, încă în picioare, şi în
interiorul columnei;
– după secolul al VIII-lea: apar mici construcţii care se sprijină de soclul
columnei, cu acoperiş în două ape care se încastrează în soclu, producând tăieturi
adânci64, aşa cum se vede în Fig. 6, deasupra intrării în columnă; este posibil ca
aceste urme să aparţină bisericii S. Nicolò della Colonna (vezi infra);
– nu se cunoaşte momentul când a dispărut poarta de bronz cu doi batanţi de
la intrarea în soclul columnei;
– nu se cunosc data şi împrejurările căderii spontane ori provocate a statuii de
bronz aurit a lui Traian din vârful columnei65; bănuiala că ar fi căzut pradă
spolierilor Romei de către împăratul bizantin Constans al II-lea, în 663, nu e chiar
lipsită de temei66;
– columna scapă de cutremurele succesive din Roma (printre care unul în
secolul al IX-lea, altul în 1349)67;
– pe la anul 1000 se construieşte biserica S. Nicolò della Colonna (demolată
în 1536), lipită de columnă (care îi serveşte de campanilă)68;
– 1162: senatul Romei dă columna în grija mânăstirii S. Ciriaco; se prevede
pedeapsa cu moartea pentru cine ar aduce stricăciuni columnei69;
– pe parcursul secolului al XVI-lea, soclul columnei este eliberat treptat de
dărâmături, de depunerile de pământ şi de gunoaie;
– 26 septembrie 1588: aşezarea în vârful columnei a statuii Sf. Petru;
coronamentul antic este înlocuit cu cel actual70;
63
R. Coates-Stephens, La committenza edilizia bizantina a Roma dopo la riconquista, în Le
città italiane tra la Tarda Antichità e l’Alto Medioevo, ed. A. Augenti, Firenze, 2006, p. 303, n. 7.
64
B. Brizzi, Il Foro Traiano e la Colonna dopo la caduta dell’Impero, în F. Coarelli, op. cit.,
p. 229.
65
Lucia Ţeposu-Marinescu, Postfaţă, în R. Vulpe, Columna lui Traian. Monument al etnogenezei
românilor, Bucureşti, 1988, p. 243.
66
R. Coates-Stephens, op. cit., p. 303.
67
B. Brizzi, op. cit., p. 230.
68
Ibidem, p. 230–231.
69
Ibidem, p. 237.
70
Ibidem, p. 239.
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– aprilie 1626: edict pentru păstrarea curăţeniei în jurul şi în interiorul columnei
lui Traian71.
Când s-au executat cópii după reliefurile columnei, prin 1665–1670, o
dedicaţie – acum foarte ştearsă – pentru Ludovic al XIV-lea a fost dăltuită pe
altarul de care Victoria îşi sprijină scutul (scena LXXVIII, care desparte
„ilustrarea” primului război de cel de al doilea)72. Mai târziu, în 1862, muncitorii
care au executat copia columnei pentru Napoleon al III-lea s-au semnat pe gâtul
capitelului din vârful columnei73.
Dar de prin secolul al VII-lea şi până în al XX-lea cei care urcau în columnă
lasă graffiti pe pereţi, de obicei numele şi data vizitei. Printre primii este împăratul
Constans al II-lea, ori vreun însoţitor al său, numele împăratului apărând într-o
inscripţie greacă din vremea călătoriei la Roma, din 663, cu scop cultural, dar şi
pentru a evalua spoliile pe care şi le putea însuşi de acolo74. Unii erau vizitatori
celebri, ca Antonio da Sangallo75. Majoritatea acestor graffiti se găsesc la partea
superioară a scării, acolo unde era mai multă lumină, care pătrundea prin uşa
dinspre baza statuii. Iată câteva exemple: Breton / 1763 / CASTELO CATRINO
1588 / BARTOLOMEO ROMANO / DIANA · IVLIA · FAVSTINA (Fig. 11);
TOMMASO · REINA / ROMANO · 1836 (Fig. 12). Acest din urmă înscris este
menţionat, împreună cu altele, mai vechi, de ziaristul Silvio Negro76.
*
Cele două ramuri (ramura din dreapta cu frunze de stejar, ramura din stânga
cu frunze de laur) ale coroanei de bronz (Fig. 13) sunt legate cu o panglică, peste
care este aplicată stema Regatului României (Fig. 14). Pe panglica din stânga scrie:
DIVULUI NERVA TRAJAN FUNDATOR DACIEI. Pe panglica din dreapta
scrie: ROMANII (românii) OSPETI (oaspeţi) AI ROMEI IN 1899 OCTOBRE.
Dedesubtul panglicii din dreapta este semnătura sculptorului „Cadorin Ettore”.
Pe frunzele cununii sunt înscrise numele unor personaje istorice. Pe ramura
din stânga, de jos în sus, se citesc următoarele: IMPERAT JOANITIU; GELU –
MARIOT CLAUDIU (Fig. 15). „Imperat Joanitiu” este Ioniţă Caloian, conducătorul ţaratului româno (vlaho)-bulgar (1197–1207). „Gelu – Mariot Claudiu” sunt
Gelu, Menumorut şi Glad, nume scrise potrivit curentului latinist. Aşa scria, de
pildă, August Treboniu Laurian („ducii Claudiu şi Mariot”; „Mariot” – pentru
71

Ibidem, p. 241.
http://arts.st-andrews.ac.uk/trajans-column/the-project/description-and-condition-of-trajans-column/.
73
M. Campisi, Le firme, în La Colonna Traiana, ed. A. Melucco Vaccaro, în „Archeo
dossier”, aprilie 1986, p. 60–63, apud Tra Damasco e Roma. L’architettura di Apollodoro nella
cultura classica, Roma, 2001, p. 230.
74
R. Coates-Stephens, loc. cit.
75
B. Brizzi, op. cit., p. 238.
76
Articolul Salita sulla Colonna din 1940, reluat în S. Negro, Roma, non basta una vita,
Vicenza, 2014.
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Menumorut – ar proveni din „Minor-Marius”)77. Este o reminiscenţă destul de
târzie a curentului latinist; se vede că inspiratorul textului s-a ghidat după mai
vechile manuale ale lui Laurian78 ori ale altora.
În continuare, pe ramura din stânga sunt înscrise numele întemeietorilor
Moldovei şi Ţării Româneşti: DRAGOSIU; BOGDAN; RADU NEGRU (Fig. 15),
urmate de ŞTEFAN CEL MARE; MIHAI BRAVUL (Fig. 16).
Pe ramura din dreapta se citeşte, de jos în sus: VASILE LUPUL; MATEI
BASARAB; HORIA CLOŞCA-CRIŞAN (Fig. 17), apoi CUZA; CAROL I (Fig. 18).
Prin urmare, după dispariţii şi substituiri (statuia lui Traian, urnele cinerare,
porţile etc.), singurul element care s-a adăugat Columnei lui Traian e coroana
românilor din 1899.
THE ROMANIANS’ BRONZE WREATH AT TRAJAN’S COLUMN
Abstract

In October 1899, during the XII International Congress of Orientalists in
Rome, chaired by Count Angelo De Gubernatis, the Romanian delegation, headed
by the writer and historian V.A. Urechia, organized a national event at Trajan’s
Column (ills. 2, 4, 5). On this occasion Urechia and Badea Cârţan (ill. 3) – a selftaught Romanian shepherd, known for the fact that he made a journey on foot to
Rome – laid a wreath of bronze at Trajan’s Column (ill. 6), to express the gratitude
of the Romanian people, descendants of the Romans and native speakers of a
Romance language. The bronze wreath was the work of the Italian sculptor Ettore
Cadorin, temporarily established in Bucharest. The wreath is still preserved in the
base of the column.
In photos published for the first time, we see that on the leaves of the wreath
are inscribed the names of various Romanian historical figures from the Middle
Ages through modern times (ills. 13–18).
The article also depicts the coverage of this event by Romanian and foreign
newspapers, especially Italian ones, in the context of the Romanian national
movement underway at the time in Transylvania, a province of the AustroHungarian Empire.
Keywords: Rome; XII International Congress of Orientalists; Trajan’s
Column; Romanians’ Bronze Wreath; V.A. Urechia; Romanian national movement
77

V.-T. Roşu, Concepţie şi metodă istorică la August Treboniu Laurian. Episodul Magazinului
istoric pentru Dacia, în „Annales Universitatis Apulensis”, Series Historica, 9, 2005, nr. 1, p. 72–73.
78
A. Treb. Laurian, Elemente de istoria Romaniloru pentru classile primare, Bucuresci, 1868,
p. 30: Gelliu, Mariotu, Claudiu; p. 36: Ioniţiu.
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Figura 1. O parte a congresiştilor fotografiaţi cu coroana de bronz şi pergamentul.

Figura 2. Depunerea coroanei la Columna lui Traian.
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Figura 3. Badea Cârţan („Il pastore Cartianu”) la Roma.
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Figura 4. Smaranda Gheorghiu la festivitatea de la Columna lui Traian.
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Figura 5. Plecarea oficialităţilor italiene.
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Figura 6. Coroana de bronz pe uşa de intrare în soclul Columnei (1899).
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Figura 7. Soclul Columnei lui Traian. Plan.

Figura 8. Extradosul scării; fotografie executată la 29 mai 2017 de autor.
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Figura 9. Secţiune prin scara elicoidală din Columna lui Traian; desen de Giovanni Battista Piranesi
prelucrat după F. Coarelli, La Colonna Traiana, Roma, 1999, p. 21, fig. 18.

Coroana românilor de la Columna lui Traian

155

Figura 10. Fereastră în interiorul Columnei lui Traian; fotografie executată la 29 mai 2017 de autor.
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Figura 11. Graffiti în interiorul Columnei; fotografie executată la 29 mai 2017 de autor.

Figura 12. Graffiti în interiorul Columnei; fotografie executată la 29 mai 2017 de autor.
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Figura 13. Coroana de bronz din Columna lui Traian; fotografie executată la 29 mai 2017 de autor.
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Figura 14. Coroana de bronz, detaliu; fotografie executată la 29 mai 2017 de autor.

Figura 15. Coroana de bronz, detaliu; fotografie executată la 29 mai 2017 de autor.
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Figura 16. Coroana de bronz, detaliu; fotografie executată la 29 mai 2017 de autor.

Figura 17. Coroana de bronz, detaliu; fotografie executată la 29 mai 2017 de autor.
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Figura 18. Coroana de bronz, detaliu; fotografie executată la 29 mai 2017 de autor.

NIELS BOHR ET SES CORRESPONDENTS ROUMAINS*
MIHAI SORIN RĂDULESCU**

INTRODUCTION
L’Institut de physique théorique de l’Université de Copenhague a été un pôle
d’attraction des chercheurs du monde entier, une expression mémorable de l’universalisme de la science. De nos jours, on dirait une forme de « globalisation » intellectuelle –
si le mot « globalisation » ne serait souvent et à juste titre compromis ou connoté de
manière péjorative. La physique théorique a pu réunir des énergies de tous les
continents, depuis l’Europe du Nord jusqu’au Japon et aux États-Unis. La confiance en
le pouvoir de la science positive a donné des impulsions remarquables à la recherche
de la structure de la matière et des lois de l’univers. On pourrait même oser l’appeler
une sorte de néohumanisme qui rappelait l’émulation du temps de la Renaissance.
Au centre de cette atmosphère si fructueuse de coopération internationale se trouvait le
savant danois Niels Bohr (1885–1962)1, le directeur de l’institut mentionné, de
quelques années plus jeune que son collègue de profession et rival Albert Einstein.
L’institut de Niels Bohr a reçu depuis sa fondation et jusqu’au décès de son
directeur un très grand nombre de scientifiques, notamment des physiciens d’élite.
Monsieur Finn Aaserud, le directeur des Archives Niels Bohr, m’a gentiment
communiqué une liste avec ceux-ci. On peut, donc, remarquer la présence massive des
Américains – au nombre de 145 –, qui ont été de loin les plus nombreux. 13 scientifiques sont venus de France, dont Léon Brillouin – en 1932 –, qui a été en relations
avec le physicien roumain Alexandru Proca, dont on va parler plus loin. 4 hommes
de science étaient originaires de Hongrie : Georges de Hevesy (on mentionne entre
parenthèses les dates de leur séjour à l’institut : 1920–1926, 1934–1943), J. Kudar
(1931–1932), E. Teller (1929–1930, 1934) et J. Valatin (1950–1952, 1960, 1961).
De l’Autriche sont venus à l’institut 7 physiciens.
La plupart des scientifiques qui sont mentionnés dans la correspondance de
Niels Bohr avec les physiciens roumains ont passé des stages plus ou moins
longues au sein de l’institut. Ces séjours ont certainement été très importants et
dans leur développement professionnel et en ce qui concerne leurs relations avec le
savant danois. Des liens se sont tissés entre les scientifiques venus d’un peu partout
dans le monde. Wolfgang Pauli, venu d’Autriche, a séjourné à l’institut en 1922–1923.
*

J’exprime mes vifs remerciements à Monsieur Finn Aaserud, le directeur des Archives Niels Bohr
de Copenhague, au physicien Grigore Ghika (Bucarest) et à mes parents Gina et Florin A. Rădulescu.
**
Université de Bucarest, Faculté d’Histoire ; msradulescu@yahoo.com.
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Sur Niels Bohr, voir Max von Laue, Istoria fizicii, Bucarest, 1965, p. 186–190.
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S. Goudsmit (1927) et H.A. Kramers (1916–1926) étaient originaires des Pays-Bas.
Werner Heisenberg (1924–1925, 1926–1928) et Lothar Wolfgang Nordheim (1928)
venaient d’Allemagne. Oskar Klein, originaire de Suède, a séjourné à l’institut en
1919–1922 et en 1924–1931. Paul A.M. Dirac (1926–1927) venait de Grande-Bretagne.
Jehangir H. Bhabha (1936–1937) était Indien. Les deux Japonais mentionnés dans une
lettre de Constantin G. Bedreag à Niels Bohr avaient, eux aussi, passé des séjours
scientifiques à l’institut de Copenhague : Y. Nishina en 1925–1928 et Y. Sugiura
en 1926–1927.
Situé dans le monde germanique, mais souvent en relations conflictuelles
avec l’Allemagne, le Danemark n’a pas été au centre de l’intérêt des hommes de
science roumains, à quelques exceptions près. Dans le domaine des sciences
humaines on peut faire mention de l’historien N. Iorga, qui a cherché des affinités
avec le monde scandinave. N. Iorga a eu des rapports contradictoires avec le
monde germanique. Titulaire d’un doctorat obtenu à l’Université de Leipzig, sous
la tutelle de Karl Lamprecht, N. Iorga a été beaucoup influencé par la notion de
« Kulturgeschichte » de son professeur allemand2. Iorga a manifesté tout au long de
sa vie beaucoup d’intérêt pour l’histoire allemande, mais notamment après la
Première Guerre mondiale, il a adopté une attitude de plus en plus critique et même
hostile envers ce pays. Ce contexte explique son rapprochement envers le Danemark
et la Suède, où il a tenu des conférences. Tous les deux pays avaient été neutres
pendant la Première Guerre mondiale.
L’historien roumain écrivait à propos de son voyage de 1926 dans les pays
scandinaves : « J’y ai visité, à Copenhague, et les riches expositions commerciales,
qui changent tous les jours, et le laboratoire d’un physicien danois qui est une
gloire de la science et où travaillait également un professeur moldave … »3 Le
« physicien danois » était bien évidemment Niels Bohr, tandis que le « professeur
moldave » était Constantin G. Bedreag (1883–1963)4, un personnage oublié de nos
jours, mais qui ne manquait pas de quelques mérites5.
Il faut remarquer que dans la première lettre de Niels Bohr à C.G. Bedreag,
ainsi que dans la dernière, on faisait mention du physicien Georges de Hevesy6.
Était-ce une simple coïncidence ? Si oui, c’était une coïncidence significative qui
2
Mihai Sorin Rădulescu, Reflecţii despre cel de-al doilea doctorat al lui N. Iorga, dans
Nicolae Iorga 1871–1940. Studii şi documente IV, coord. par Constantin Buşe, Constantin Gaucan,
Bucarest, 2007, p. 425–435.
3
N. Iorga, Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost, éd. par Valeriu Râpeanu, Sanda
Râpeanu, Bucarest, 1976, p. 662.
4
En ce qui concerne l’origine de Constantin G. Bedreag, voir Gheorghe Ghibănescu, Neamul
Bedreag din Rusia şi de la Fălciu, dans « Teodor Codrescu », 10, 1 mars 1935, p. 158 ; C.G. Bedreag,
Pohod na Harkov – 1711 sau însoţitorii prinţului D. Cantemir în exodul din 1711, dans « Studii şi
cercetări istorice », vol. XVIII, 1943, p. 420–440.
5
Constantin G. Bedreag, qui a donc eu aussi des préoccupations historiographiques, a publié
un ouvrage de référence intitulé Bibliografia fizicii române. Biografii (1957). Sur Constantin G.
Bedreag, voir Personalităţi româneşti ale ştiinţei şi tehnicii. Dicţionar, Bucarest, 1982, article par
N. Ionescu-Pallas, p. 56–57. Constantin G. Bedreag est enterré dans le cimetière « Eternitatea » de
Iaşi (Cimitirul Eternitatea Iaşi, Iaşi, 1995, p. 52).
6
Max von Laue, op. cit., p. 169.
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faisait allusion au contentieux roumano-hongrois d’après la Première Guerre mondiale.
D’ailleurs, C.G. Bedreag a été le seul homme de science roumain7 qui ait entretenu
depuis la Roumanie une correspondance avec le savant danois. Le second, Alexandru
Proca8, lui écrivait depuis Paris. On sent d’ailleurs aussi une certaine différence
entre le ton de Niels Bohr dans ses lettres à Bedreag par rapport aux lettres envoyées
à Proca. Les lettres à Bedreag sont plus formelles, tandis que la correspondance
avec Proca témoigne presque d’une amitié. L’un des fils de Niels Bohr – celui qui
allait être le plus proche des préoccupations de son père –, Aage Bohr, allait
séjourner à Paris, chez Alexandru Proca.
Néanmoins, Niels Bohr9 considérait la recherche des mésons – la contribution
principale de Proca à la physique de son temps – comme un oeuvre collectif et
indiquait au chercheur roumain des contributions d’autres physiciens. Plus simplement
dit, le savant danois ne semblait pas vouloir reconnaître les mérites de Proca.
D’ailleurs quand celui-ci l’a invité après la Seconde Guerre mondiale à une grande
conférence internationale à Paris, à laquelle allaient prendre la parole Louis de
Broglie10 et Wolfgang Pauli11, Niels Bohr répondit que pendant ce temps-là il avait
programmé un séjour de quelques mois aux États-Unis12. Le savant danois prenait
très probablement en considération la rivalité et la concurrence entre la France et
l’Amérique, tout en penchant vers l’Amérique. Il convient de rappeler l’influence
culturelle anglophone au Danemark, parallèle à celle allemande. Niels Bohr luimême avait étudié à Cambridge et à Manchester et maniait la langue anglaise à la
perfection. Son orientation culturelle avait peu à faire – à la différence de celle de
ses deux correspondants roumains – avec la France.
Même de nos jours le souvenir de Proca est gardé aux Archives Niels Bohr
de Copenhague par une photo du physicien roumain – la photo la plus connue de
lui qui existe aussi sur internet –, que l’on peut admirer dans la galerie de portraits
photographiques des plus grands physiciens du monde qui ont visité l’institut
danois. C’est ce que j’ai pu constater lors de mon visite, en août 2016, aux
Archives Niels Bohr. Je me permets de signaler également que la Grande Loge du
Danemark se trouve dans la même avenue – Blegdamsvej –, à une courte distance
par rapport à l’Institut Niels Bohr, là où se trouvent également ses archives. Vu la
solidarité qui s’est manifestée entre beaucoup de physiciens venus de différents pays,
ainsi que le caractère international de cet institut, on peut se demander si la francmaçonnerie n’a pas joué un certain rôle dans ces liens qui ont uni le monde des
savants et des chercheurs en physique.
7

Il semble qu’il y ait eu des liens aussi entre Niels Bohr et le physicien roumain – d’école
française – Horia Hulubei. C’est ce que Monsieur Finn Aaserud m’a confirmé.
8
Sur Alexandru Proca, voir Personalităţi româneşti ale ştiinţei şi tehnicii. Dicţionar, article
par N. Ionescu-Pallas, p. 330–332 ; Edmond Nicolau, I.M. Ştefan, 100 de oameni de ştiinţă, Bucarest,
1987, p. 157–159 (cette dernière référence communiquée par l’archéologue Gheorghe I. Cantacuzino,
apparenté par alliance à Alexandru Proca).
9
Voir aussi Şerban Ţiţeica, Mecanica cuantică, Bucarest, 1984.
10
Max von Laue, op. cit., p. 189–190.
11
Ibidem, p. 188.
12
Voir plus loin la lettre no 31, de Niels Bohr à Alexandru Proca, du 12 avril 1950.
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Le second correspondent roumain de Niels Bohr, Alexandru Proca (1897–
1955), a été marié à Berta née Manolescu, nièce du grand acteur roumain Grigore
Manolescu13. On dit qu’Alexandru Proca aurait dû recevoir le prix Nobel pour ses
recherches sur les mésons. Il semble que dans la physique roumaine il eût été l’un
des personnages les plus internationaux, sinon le plus remarquable sur le plan
universel. Il est évident que sa vie à Paris et ses relations avec les grands physiciens
français de l’époque l’ont propulsé dans le groupe d’avant-garde de sa discipline.
La correspondance de Niels Bohr se trouve en original dans les Archives
Niels Bohr de Copenhague. Récemment elle a été mise sur Internet, avec une
parole d’accès. Elle peut donc être consultée par n’importe qui, à condition que la
personne connaisse la parole. Monsieur Finn Aaserud m’a gentiment communiqué
la parole d’accès et m’a donné la permission de publier ces lettres qui sont d’un
grand intérêt pour le public roumain et pas seulement.
Finissons ces lignes tout en mentionnant l’écrivain parisien Jean d’Ormesson,
le plus ancien membre de l’Académie française, qui témoignait, dans un entretien
télévisé, de son intérêt pour Niels Bohr et pour la mécanique quantique. On peut se
demander si les grands secrets du monde ne remontent à cette discipline, qui,
depuis sa création, a beaucoup stimulé les philosophes et les penseurs.
LETTRES
1
8 août 1924, Iaşi. Constantin G. Bedreag, professeur à l’Université de Iaşi, écrit à Niels
Bohr au sujet d’un potentiel séjour d’un candidat roumain au doctorat à l’Institut de Physique
Théorique de Copenhague. Lui-même veut passer quelques mois au sein de cet institut.
(Copenhague, Niels Bohr Archive on Internet, Niels Bohr Institute, Niels Bohr
Scientific Correspondence, 1903–1962, folder 17, item 1, Bedreag à Bohr, title: BSC –
BED – 240808 t.)
13
Il est intéressant d’examiner les liens de parenté de l’épouse d’Alexandru Proca : Berta avait
une soeur, Florica, mariée à Grigore Brezianu, issu d’une famille de petits boyards originaires de
Mizil (dans le district de Prahova) [Mihai Sorin Rădulescu, În jurul genealogiei lui Barbu Brezianu
(I), dans « Studii şi cercetări de istoria artei », nouvelle série, t. 4 (48), 2014, p. 148]. Grigore
Brezianu était le frère du père – appelé Barbu Brezianu (1875–1947), magistrat, marié à Jeanne née
Ullescu – de l’historien de l’art et poète bucarestois Barbu Brezianu (1909–2008), l’un des meilleurs
spécialistes de Constantin Brâncuşi. Grigore et Florica Brezianu ont eu un fils, baptisé également
Grigore, marié à Elise Warthiadi, descendante des familles de boyards Kretzulescu, Filipescu et
Filitti. Elena Warthiadi, la soeur d’Elise Bresianu, a été l’épouse du docteur Ion Cantacuzino (1908–
1977), historien du cinéma, ancien directeur de l’Office National du Cinéma. L’acteur Grigore
Manolescu a également eu une soeur, Anastasia mariée Rudeanu, une belle femme dont le peintre
Mişu Popp a fait un portrait fameux qui se trouve au Musée National d’Art de Bucarest. Cette famille
Manolescu descendait d’un boyard (« polcovnic » – grade militaire dans l’ancienne armée roumaine,
équivalent du « colonel ») du nom de « Manole ot Bolintin », Bolintin étant un village dans les
alentours de la capitale valaque.
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8 Août 1924.
Monsieur et cher Maître,

J’ai appris par une lettre de Mr de Hevesy14 du 10 juillet l’accueil que vous avez fait à
notre proposition d’envoyer un candidat roumain, licencié-ès-Sc. Physiques, qui puisse
poursuivre des recherches dans votre Institut à Copenhagen. Nous vous serons bien
redevables pour l’accueil que vous ferez au premier Roumain qui prend le chemin de la
Science et de la Culture du Nord – Européen.
La date à laquelle pourrait se présenter notre candidat ne peut précéder le 1 Janvier
1925 ; la valeur de notre monnaie – leul – est tellement basse que nous devons intervenir à
notre gouvernement pour qu’il accorde des facilités de change, ce qu’il ne peut pas accorder
d’ici avant le 1er Janvier 1925.
Je désire moi-même passer 4–5 mois à Copenhague ; mais les difficultés de monnaie
et les devoirs de famille me retiennent encore dans le pays. Dès que les conditions de notre
value seront un peu améliorées, mon premier séjour au-delà des frontières j’espère le faire
chez vous.
En vue de faciliter les démarches envers notre gouvernement pour un jeune candidat,
veuillez nous faire savoir s’il y a des droits à acquitter dans un Institut pour un [mot
indéchiffré] candidat au Doctorat, afin que nous puissions nous en procurer les frais.
Pourtant, vu l’état florissant de la [sic !] Danemark et les difficultés matérielles que
nous passons encore après la guerre nous vous serions redevables si vous pouviez nous en
dispenser pour cette première fois ; à moins que ceci puisse entrer dans les règlements de
l’Université de Copenhague.
Je saisis l’occasion pour vous envoyer le dernier numéro des « Annales Scientifiques de
l’Université de Jassy », qui marque le niveau scientifique atteint ici dans un moment de reprise
du travail dans les Laboratoires, après l’arrêt causé par une guerre passée en notre territoire.
Veuillez agréer, cher Maître, avec mes devoirs de reconnaissance, un hommage dû au
pays du Danemark.
C.G. Bedreag
Prof. suppl. à l’Université de Iassy
2
11 septembre 1924, Copenhague. Niels Bohr, le directeur de l’Institut de Physique
Théorique de l’Université de Copenhague, répond à C.G. Bedreag qu’il est d’accord avec le
séjour de quelques mois d’un candidat roumain au doctorat, après le 1er janvier 1925.
14

George de Hevesy (1885–1966), chimiste juif hongrois, spécialiste en radiochimie, dont la
famille a été anoblie par l’empereur austro-hongrois. En 1908 il a obtenu son doctorat à Fribourg-enBrisgau. Après la Première Guerre mondiale il s’est établi à Copenhague, où il a travaillé à l’Institut
Niels Bohr. En 1922 il a découvert (en collaboration) un nouveau élément chimique, le hafnium,
baptisé d’après le nom latin de Copenhague, Hafnia. Pour cette découverte, lorsqu’il vivait en Suède,
il a reçu le prix Nobel, en 1943. Sur George de Hevesy, voir Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar,
Bucureşti, 1977, p. 142.
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(Ibidem, folder 17, item 2, Bohr to Bedreag, title: BSC – BED – 240911 f
[dactylogramme].)
Universitets Institut for teoretisk Fysik
Blegdamsvej 15, København Ø.
11 septembre 1924
Monsieur C. Bedreag
professeur à l’Université de Jassy, Roumanie.
Cher Monsieur et très honoré Collègue
En vous remerciant de votre lettre du 8 août j’ai l’honneur de vous dire que ça me
fera grand plaisir, si un candidat roumain vient à Copenhague pour quelques mois après le
1 janvier 1925. Je comprends parfaitement les difficultés matérielles qui règnent encore en
Roumanie après la guerre, mais nous pouvons dispenser votre élève des frais d’étude, si vous
pouvez procurer de votre gouvernement la somme nécessaire pour les frais de voyage de
250 à 300 couronnes danoises par mois, laquelle somme suffira pour ses besoins personnels.
J’espère donc de voir un de vos élèves ici à l’Institut et vous prie, cher Monsieur le
professeur, d’agréer l’assurance de ma considération bien distinguée.
3
19 décembre 1925, Iaşi. C.G. Bedreag écrit à Niels Bohr concernant son intention de
venir à l’institut de Copenhague pour 4–6 mois, à partir du mois de janvier de l’année prochaine.
(Ibidem, folder 17, item 3, Bedreag to Bohr, title: BSC – BED – 251219 t.)
Laboratoire d’Electricité
Université de Iassy

19 Décembre 1925
Monsieur et cher Maître,

Comme suite à une correspondance que j’avais eu l’honneur d’entretenir avec l’Institut
de Physique théorique que vous dirigez ; – en vue qu’un candidat de Jassy vînt y passer un
an pour des études de spécialité, à partir du mois de Janvier 1925, il y a un an depuis ; il est
arrivé que le candidat que nous avions en vue n’a pas pu être libre à cette date-là.
Comme j’avais manifesté moi-même l’intention de passer quelques mois à Copenhague,
il arrive que je suis à même de pouvoir le faire maintenant, à partir du mois de Janvier
prochain, ce que le Conseil de la Faculté des Sciences de Jassy a approuvé et une Commission
du Gouvernement a admis que certaines facilités de change soient accordées.
Je suis donc infiniment heureux de pouvoir vous annoncer que vers le commencement
du mois de Janvier 1926, je pourrai venir à Copenhague pour 4–6 mois, et j’aurai à
soumettre à votre examen et appréciation Notes et Mémoires concernant le « Système
physique des Éléments » et un manuscrit sur le « Spectre complexe du Cuivre – les quartets ».
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J’ai l’intention d’élucider à Copenhagen ce dernier problème au point de vue
expérimental et tirer les conséquences qui concernent la distribution électronique du Cu ;
j’ai trouvé que l’on doit considérer pour l’atome de Cu deux états – l’un normal et un [mot
indéchiffré] état hétéromorphe du premier.
Pour le côté expérimental, Spectre de Cuivre et effet Zeeman de certaines lignes,
c’est toujours par votre recommandation bienveillante que je tâcherai de trouver le moyen
de réaliser à Copenhague.
Je ne sais pas si je pourrai avoir l’occasion d’y rencontrer M-rs Hansen et de Hevesy
qui sont encore des spécialistes reconnus dans ce genre de recherches.
Veuillez excuser, Monsieur et cher Maître, si la suite de la correspondance
commencée depuis un an et demi arrive à conduire à des réalisations tellement tard ; les
conditions scientifiques tendent à redevenir normales de ce côté-ci, mais assez difficilement
et assez lentement vues les conditions générales que nous traversons ; pour moi
spécialement il y a 11 ans (1914) que j’avais l’intention de fréquenter un milieu scientifique
intense, comme celui qui était à cette époque-là à Manchester ; c’est une félicité pour moi
que de pouvoir enfin le réaliser maintenant, et commencer par le séjour que je me propose
de faire dans votre Institut illustre depuis longtemps,
et veuillez agréer l’expression de ma reconnaissance [mot indéchiffré] pour la
sollicitude que je pourrai trouver à Copenhague.
C.G. Bedreag
N. Bene. Je saisis cette occasion pour vous faire savoir que la Banque Nationale de
Roumanie a envoyé par l’intermédiaire de la Légation Roumaine de Londres un chèque de
500 couronnes danoises à l’Institut de Physique théorique, pour mon compte. Je vous prie
bien de vouloir disposer que ce chèque soit gardé à l’Institut jusqu’à mon arrivée, au
commencement du mois de Janvier prochain.
Veuillez agréer mes sentiments bien distingués et reconnaissants.
C.G. Bedreag
4
31 décembre 1925, Iaşi. C.G. Bedreag écrit à Niels Bohr que le lendemain il va
commencer son voyage vers Copenhague, tout en prenant le bateau de Dantzig (Gdańsk)
vers la capitale danoise.
(Ibidem, folder 17, item 4, Bedreag to Bohr, title: BSC – BED – 251231 t.)
31 Déc. 1925
Monsieur et cher Maître,
Comme suite à ma lettre du 19 Déc. c[ourant] j’ai l’honneur de vous faire savoir que
demain, 1er Janvier 1926, je pars pour Copenhagen, où j’espère être dans 5–7 jours, selon le
jour que je pourrai trouver le bateau Dantzig – Copenhague.
Au moment du départ, j’exprime mon hommage à l’Université de Copenhague, et je
souhaite que l’Institution que vous illustrez puisse toujours resplendir parmi les Institutions
de haute culture intense.
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Veuillez agréer mon hommage bien dévoué.
C.G. Bedreag
Iassy – Roumanie
5
3 juillet 1926, Bucarest. Lettre officielle du Ministère des Finances de Roumanie
envers Niels Bohr, par laquelle on lui envoie l’équivalent de 150 couronnes danoises liées
au séjour de Constantin G. Bedreag.
(Ibidem, folder 17, item 5, Romanian Ministry of Finance to Bohr, title: BSC – BED
– 260703 t [dactylogramme].)
MINISTERE ROYAL DES FINANCES
DE ROUMANIE
–––––––––––––
DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE
–––––––––––––
SERVICE DE L’ADMINISTRATION ET DES EMISSIONS
–––––––––––––
No. ...........................
172548 Ӿ – 3.JUL.1926
Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous faire savoir que la Banque Nationale de Roumanie,
notre ville, vous remettra la somme de : ___ Livres St. équivalent à :
Couronnes Danoises 150. –
et nous vous prions de bien vouloir payer à Mr. Bedreag Constantin, « l’attaché à l’Institut
pour des recherches sur la constitution atomique du cuivre », comme change dont la
contrevaleur en lei a été versée chez nous, sous le récépissé No. 11053 / 1926.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de notre parfaite considération.
Le Ministre,
p. [signature indéchiffrable]
Le Directeur,
[signature indéchiffrable]
Monsieur N. Bohr, Directeur de l’Institut
de Physique Théorique, Blegdamsvej 15, Copenhagen
DANEMARK
6
12 septembre 1926, Iaşi. C.G. Bedreag écrit à Niels Bohr qu’il lui envoie son article
intitulé Notes sur le spectre du cuivre, paru dans le « Bulletin scientifique » de l’Académie
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Roumaine, ainsi que dans les « Comptes rendus hebdomadaires de l’Académie des Sciences »
de Paris. Il fait aussi l’éloge du Danemark, où il a passé un séjour très agréable.
(Ibidem, folder 17, item 7, Bedreag to Bohr, title: BSC – BED – 260912 t.)
12 Septembre 1926
Monsieur et très honoré Professeur,
Je vous prie de m’excuser pour le retard de cette lettre ; je voulais vous envoyer en
même temps la Note – suite du travail que j’ai fait à Copenhague et qui suivra d’ici quelque
peu, car j’ai seulement de petites corrections à y porter avant de la conclure.
Dès le mois de Juin un chèque du Ministère de Finances de Bucarest a été envoyé à
l’adresse de l’Institut et j’espère qu’il y a été reçu, ainsi que le chèque envoyé à l’adresse de
Mr le consul général Krugsted.
Je vous prie de vouloir bien disposer que l’on me communique si l’Institut a reçu ces
sommes (350 + 150 couronnes danoises).
Dans un pli séparé, j’envoie un nombre d’exemplaires de mes Notes sur le spectre du
Cuivre, parues dans le Bulletin Sc. de l’Académie Roumaine, et qui sont les mêmes que
celles parues auparavant dans les C[omptes] R[endus]15 de Paris.
J’ai 3 Notes pour la suite, dont l’une concernant une vue d’ensemble sur le système
physique des éléments sera envoyée la première.
La rédaction de ces Notes m’ayant retenu plus longtemps que je l’espérais, je vous
prie encore une fois, Monsieur et cher Maître, de m’excuser d’avoir retardé mes devoirs de
reconnaître les avantages que j’ai trouvés à l’Institut, par l’organisation et ses installations,
dans les recherches que je poursuivais.
Avec les bons souvenirs que je garde pour les personnalités qui étaient à l’Institut
durant que j’y étais ;
Veuillez agréer l’hommage et l’estime que je garde pour le pays d’ancienne civilisation
et très accueillant du Danemark et de son Université, et souhaite qu’ils gardent toujours le
pouvoir de rayonner dans la civilisation par ses personnalités puissantes et créatrices.
En attendant que j’envoie les Notes – suites, veuillez recevoir mes sentiments bien sincères.
C.G. Bedreag
Iassy – Université.
7
9 janvier 1935, Cernăuţi. C.G. Bedreag se souvient avec gratitude de son séjour à
l’institut de Niels Bohr et lui envoie quelques écrits à lui.
(Ibidem, folder 17, item 7, Bedreag to Bohr, title: BSC – BED – 350109 t.)
15

« Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences », publication
scientifique de Paris, parue depuis 1835, contenant des articles de mathématiques, physique, chimie
etc. Parmi les scientifiques roumains, c’est le mathématicien Alexandru Ghika (1902–1964), professeur
à l’Université de Bucarest et membre de l’Académie Roumaine, qui y a publié.

170

Mihai Sorin Rădulescu

INSTITUTUL DE FIZICĂ TEORETICĂ
UNIVERSITATEA DIN CERNĂUŢI

9 Janv. 1935

Monsieur et cher Maître,
A l’occasion de cette nouvelle année je me rappelle de l’hospitalité si bienveillante
que je reçus à votre Institut il y a bien 9 ans (1926).
J’ai toujours eu l’intention de passer encore une fois à Copenhague et vous remercier
de votre accueil, mais il m’a été impossible jusqu’ici.
A peine je pus aller l’été dernier à Paris et en Allemagne – Tchécoslovaquie.
Je vous envoie quelques extraits de Notes et une Conférence que je tenus à Cernǎuţi
l’année dernière ; et vous exprime mon désir de vous envoyer quelques pages d’une Note
qui va paraître aux C[omptes] R[endus] Paris, pour qu’elle soit insérée au Bulletin de
Physique de Copenhague, en souvenir de mon séjour à Copenhague.
Veuillez montrer mes compliments les plus distingués à Mme Bohr16 et agréez, Monsieur
et cher Maître, mes salutations bien dévouées.
Prof. C.G. Bedreag
Iassy, N. Gane 17
8
6 février 1935, Copenhague. Niels Bohr remercie le physicien roumain pour ce qu’il
lui a envoyé et promet qu’il va publier son article dans la revue de physique « Fysisk Tidsskrift »
de Copenhague.
(Ibidem, folder 17, item 8, Bohr to Bedreag, title: BSC – BED – 350206 f
[dactylogramme].)
6. Februar 35
Cher Monsieur Bedreag,
Je vous remercie cordialement pour votre aimable lettre qui m’a rappelé agréablement
votre séjour à Copenhague à une époque de si active collaboration dans le domaine de la
physique atomique. Je vous remercie également pour vos très intéressants tirés-à-part, et je
recevrai avec plaisir la communication dont vous parlez dans votre lettre, qui doit paraître
aux C[omptes] R[endus] et dont vous désirez publier une traduction danoise au Fysisk Tidsskrift
de Copenhague. Dès que je l’aurai reçue, je la ferai traduire en danois et la transmettrai au
rédacteur qui sans aucun doute sera heureux de la publier.
Avec mes meilleurs compliments, également de la part de ma femme et de tous les
collaborateurs de l’Institut qui ont conservé un agréable souvenir de votre visite.
9
10 mars 1935, Iaşi. C.G. Bedreag écrit à Niels Bohr tout en mentionnant les physiciens
qu’il a connu lors de son séjour à l’institut de Copenhague. Le professeur roumain mentionne
quelques publications à lui.
16

Née Margrethe Nørlund.
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(Ibidem, folder 17, item 9, Bedreag to Bohr, title: BSC – BED – 350310 t.)
INSTITUTUL DE FIZICĂ TEORETICĂ
UNIVERSITATEA DIN CERNĂUŢI
Monsieur et cher Maître,

10 Mars 1935
Iassy, N. Gane 17

Votre lettre du 6 Février m’a rappelé vivement les connaissances que j’ai faites chez
vous et par vous : Mrs. Buchwald – Dantzig, Kramers17, Hevesy, Werner, Nishina18,
Sugyura, Ray, L. Thomas, Waller19, Hund20, Pauli21, Heisenberg22, Goudsmit23, Klein,
17

Hendrik Anthony – dit Hans – Kramers (1894–1952), physicien hollandais, collaborateur de
Niels Bohr, sous la coordination duquel il a travaillé à sa thèse de doctorat à Copenhague. En 1926 il
est rentré aux Pays-Bas, où il est devenu professeur à Utrecht et ensuite à Leiden. Il a élaboré avec
Werner Heisenberg la formule de dispersion Kramers-Heisenberg. Il a été membre de l’Académie
Royale des Arts et Sciences des Pays-Bas.
18
Yoshio Nishina (1890–1951), physicien japonais, considéré comme le père de la physique
moderne au Japon. Collaborateur de Niels Bohr qu’il allait inviter en visite au Japon. Pendant la Seconde
Guerre mondiale il a été le chef du programme nucléaire japonais. Il a découvert l’isotope 237 de
l’uranium. On lui doit, suite à un article publié en 1928 avec Oskar Klein, la formule Klein-Nishina.
19
Ivar Waller (1898–1991), physicien suédois, professeur à l’Université d’Uppsala. Il a soutenu son
doctorat en 1925 tout en introduisant le facteur Debye-Waller dans le domaine de la cristallographie des
rayons X. Il a été membre de l’Académie Royale Suédoise des Sciences et du Comité Nobel pour la Physique.
20
Friedrich Hermann Hund (1896–1997), physicien allemand. En 1922 il a obtenu son
doctorat à Göttingen, sous la direction de Max Born. Il a passé un stage de recherche chez Niels Bohr,
en 1926–1927. En 1929–1946 il a été professeur de physique mathématique à Leipzig ; en 1946–1951
il a occupé une chaire à Jena, en Allemagne de l’Est. En 1951 il a quitté la zone d’occupation
soviétique et il est passé dans le Berlin de l’Ouest. Ensuite il est devenu professeur aux Universités de
Francfort-sur-le-Main et puis de Göttingen. On lui doit la « Règle de Hund », des contributions à la
physique quantique ainsi qu’à l’histoire de celle-ci.
21
Wolfgang Pauli (1900–1958), physicien autrichien d’origine juive, spécialiste de la
mécanique quantique. En 1921 il a reçu le doctorat à l’Université de Munich. Il a passé une année, en
1922–1923, chez Niels Bohr, à Copenhague. Ensuite, il est devenu professeur à Hambourg et à
l’École Polytechnique de Zurich. Il a également été actif dans le cadre de l’Institute for Advanced
Study à Princeton. En 1950 il a été élu membre de l’Académie Américaine des Arts et des Sciences.
En 1955 il a édité un volume intitulé Niels Bohr and the Development of Physics. Voir aussi
Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar, p. 230.
22
Werner Heisenberg (1901–1976), physicien allemand, l’un des fondateurs de la mécanique
quantique, fils du byzantinologue August Heisenberg. Il a obtenu son doctorat à l’Université de
Munich, sous la coordination d’Arnold Sommerfeld. En 1924 il a travaillé à Copenhague, avec Niels
Bohr. On lui doit notamment l’équation d’indétermination qui porte son nom. En 1927 il est devenu
professeur à l’Université de Leipzig. En 1932 il a reçu le Prix Nobel. En 1942–1945 il a dirigé le
Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik, à Berlin-Dahlem, tout en travaillant au projet de la bombe
atomique. Après la guerre, il est devenu directeur de l’Institut Max-Planck pour Physique de
Göttingen et ensuite de celui de Munich. Il a été membre de l’Académie Bavaroise des Sciences et
membre d’honneur de l’Académie Roumaine. Voir aussi Max von Laue, op. cit., p. 85, 147, 190, 192 ;
Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar, p. 139.
23
Samuel Abraham Goudsmit (1902–1978), physicien juif hollandais. Il a obtenu en 1927 son
doctorat à l’Université de Leiden. En 1927–1946 il a été professeur à l’Université de Michigan.
Pendant la Seconde Guerre mondiale il a travaillé à la réalisation de la bombe atomique. Après la guerre
il a été professeur dans des universités et institutions américaines. Il a été éditeur de la revue
« Physical Review ». Il a également publié quelques articles d’égyptologie. Il a été membre de
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Dempron24, et leurs recherches de physique atomique et cuantique.
Je vous ai fait alors parvenir par la librairie Mühldorf de Cernăuţi un Album avec des
vues de Roumanie pour votre riche Bibliothèque.
Ma Note des C[omptes] R[endus] paraîtra probablement dans les No 11 ou 12 de la
[mot indéchiffré] Février ;
Dès que j’aurai la Note publiée, je vais faire un court Mémoire pour le Fysisk Tidsskrift,
en souvenir du séjour de 1926 à votre Institut.
Veuillez exprimer, Monsieur et cher Maître, mes compliments à Madame et agréer
mon entier dévouement.
Prof. C.G. Bedreag
de l’Univ. de Cernăuţi
10
16 mars 1935. Niels Bohr remercie C.G. Bedreag pour l’album sur la Roumanie qu’il
lui a envoyé.
(Ibidem, folder 17, item 10, Bohr to Bedreag, title: BSC – BED – 350316 f
[dactylogramme].)
Cher Professeur Bedreag,

16. Mars 35.

Je désire vous remercier cordialement pour le beau livre sur la Roumanie que vous
avez eu l’amabilité de m’envoyer et qui nous a donné à tous une vive impression de la
beauté de votre pays et des intéressantes traditions artistiques de ses habitants. Je recevrai
aussi avec plaisir la note que vous préparez pour le Fysisk Tidsskrift.
Nous vous envoyons, ma femme et moi, l’expression de nos sentiments les plus cordiaux.
11
11 juillet 1935, Bucarest. C.G. Bedreag communique à Niels Bohr que son frère,
ingénieur à Bucarest, et son épouse, professeur de philosophie, sont partis pour la Scandinavie,
où ils veulent passer leur congé.
(Ibidem, folder 17, item 11, Bedreag to Bohr, title: BSC – BED – 350711 t.)
11 Juillet 1935
Bucarest :
Monsieur et cher Maître,
Un de mes frères – le plus jeune – qui est Ingénieur des Chemins de fer et du Pétrole
à Bucarest, est parti hier soir avec sa femme, professeur de philosophie dans un Lycée de
l’Académie des Arts et des Sciences des Pays-Bas. Voir aussi Max von Laue, op. cit., p. 188 ; Personalităţi
ale ştiinţei. Mic dicţionar, p. 128.
24
Déchiffrement incertain. Correctement il pourrait être « Dempster ». Sur Arthur Jeffrey Dempster,
voir Max von Laue, op. cit., p. 149.
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Bucarest – pour passer leurs 20 jours de congé en [sic !] Danemark, Suède, Norvège avec
Bergen et le Cap Nord – disent-ils.
De passage par Copenhague, je les ai chargés de vous présenter de ma part tous les
hommages que je vous dois et vous exprimer directement mon désir de pouvoir passer
encore quelques jours à Copenhague ; mais que notre monnaie est si faible par rapport à
l’or qu’il nous est toujours impossible de nous déplacer trop fréquemment.
Le Mémoire pour la Fysisk Tidskrift sera prêt vers le mois de Septembre.
Veuillez agréer mes hommages répétés pour vous et votre très honorée famille.
Prof. C.G. Bedreag
à Iassy. N. Gane 17
12
16 août 1942, Iaşi. C.G. Bedreag écrit à Niels Bohr sur quelques articles à lui, destinés
à des revues de Berlin et de Copenhague.
(Ibidem, folder 17, item 12, Bedreag to Bohr, title: BSC – BED – 420816 t
[dactylogramme].)
INSTITUTUL DE FIZICĂ TEORETICĂ
UNIVERSITATEA DIN IASSY
16 Août 1942
17 N. Gane, Iassy
Monsieur et cher Maître,
J’ai envoyé la Note ci-jointe à la « Naturwissenschaften » et à Mr. Otto HAHN25 à
Berlin. Veuillez l’examiner, la corriger comme bon il vous semblera et l’insérer dans un
périodique scientifique de Copenhague.
Au cours de l’année prochaine j’aurais le plaisir de vous envoyer, en hommage et
remerciements pour l’accueil inoubliable que j’ai trouvé à votre Institut en 1926, un
Mémoire plus détaillé sur la Systématique des Eléments et leur Structure nucléaire. J’ai
l’intention de le présenter personnellement à Copenhague.
Les conditions du voyage sont tellement difficiles par les temps qui courent, la
Légation Danoise de Bucarest m’en a averti ; pourtant j’exprime ici mon désir de passer un
mois à votre Institut, aux environs de Noël prochain.
Veuillez me renseigner par deux mots là-dessus, et
Agréez mes sentiments bien déférents.
[signé :] Bedreag
Prof. C.G. Bedreag
Iassy, N. Gane 17
à Copenhague.
25
Otto Hahn (1879–1968), chimiste allemand, professeur à l’Université de Berlin. Il a
découvert la fission nucléaire sur la base de laquelle on allait produire la bombe atomique. Voir aussi
Max von Laue, op. cit., p. 153, 159, 160–161 ; Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar, p. 134.
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13
24 octobre 1942, Iaşi. C.G. Bedreag écrit à Niels Bohr sur ses préoccupations concernant
les propriétés des uranides.
(Ibidem, folder 17, item 13, Bedreag to Bohr, title: BSC – BED – 421024 t.)
INSTITUTUL DE FIZICĂ TEORETICĂ
UNIVERSITATEA DIN JASSY

24 Oct. 1942
N. Gane 17, Iaşi

Monsieur et cher Maître,
La Note sur les Uranides 93, 94, dont un extrait des Ann[ales] Sc[ientifiques de
l’Université de] Iassy vous a été récemment adressé, a été envoyée le 17 Août à Mr Otto
Hahn et aux Naturwissenschaften.
Par leurs lettres de 1 Sept. et 17 Sept. on me recommande des deux côtés de m’adresser
directement à vous, pour l’interprétation électronique des Uranides.
Les expériences décident évidemment ; au point de vue théorique, deux problèmes se
posent :
a. la structure électronique des Elém. 93, 94 est plus stable avec des électrons
intérieurs – donc des Uranides ;
b. la stabilité du noyau central, à masse presque constante 239 / 238 – peut-être
prolongée au-delà de 92 Ur26 de quelques échelons – 93, 94 ; comme si la tension capillaire
du noyau central était moins influencée par un excès de protons, que par un excès de neutrons.
Dans deux Notes à suivre, je vais détailler ces propositions. Pour la proposition a, je me
suis adressé à Mr Kramers, aussi ; pour la proposition b, c’est vous qui êtes le seul Maître.
Veuillez agréer, Monsieur et cher Maître, mon respectueux attachement
Prof. C.G. Bedreag
N. Gane 17, Iassy
N. Bene. Entre temps est paru dans Naturw[issenschaften] 19 Sept. 1942 le Mémoire K. Starke,
dont les conclusions concernant Elém. 93, page 581, concordent avec celles exposées dans
mon extrait, et dont les détails « zunächst : zu erscheinen », doivent répondre aux mêmes
conditions a, b, mentionnées ci-haut (ci-contre) et conformes à vos relations de Phys. Rev. 1939.
Du moins c’est ainsi qu’elles ap[p]araîtront dans mes deux No., qui suivront
prochainement.
Votre dévoué
Prof. Bedreag
14
25 décembre 1942, Iaşi. C.G. Bedreag donne à Niels Bohr de ses nouvelles concernant
le voyage voulu – mais déconseillé – à Copenhague, ainsi que sur ses dernières publications.
26

Déchiffrement incertain.
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(Ibidem, folder 17, item 14, Bedreag to Bohr, title: BSC – BED – 421225 t
[dactylogramme].)
INSTITUTUL DE FIZICĂ TEORETICĂ
UNIVERSITATEA DIN JASSY
25 Déc. 1942
Monsieur et cher Maître,
J’avais une intention des temps normaux de passer quelques semaines à Berlin,
Copenhague, mais on nous a conseillé que chacun reste sur place. J’aurais présenté et discuté
directement quelques Notes et recherches.
Une « kurze Mitteilung » que j’avais envoyée aux « Naturwissenschaften » est parue dans
un périodique du pays, et dans les C[omptes] R[endus de l’]Ac[cadémie des] Sc[iences] Paris.
Sur recommandation de Mr. Otto HAHN, une seconde « kurze Mitteilung » devait
être examinée auparavant par vous.
Je vous prie d’examiner la Note ci-annexée « Natürliche Systematik » et l’envoyer
aux « Naturwiss. » Berlin avec vos remarques ou corrections bienveillantes.
Veuillez bien la présenter aussi à la Kgl. Dansk. Medd[elelser]27 en souvenir de mon
séjour de 1926 à votre Institut.
Veuillez agréer à l’occasion de la nouvelle année 1943 mes souhaits les plus cordiaux
et un souvenir que j’espère toujours pouvoir renouveler.
[signé :] Bedreag
Prof. C.G. Bedreag
N. Gane 17, Iassy
15
3 janvier 1943, Iaşi. C.G. Bedreag écrit à Niels Bohr en lui demandant des avis
favorables pour des articles à lui ; le physicien roumain prie le savant danois de publier l’une
de ces notes dans une publication scientifique de Copenhague.
(Ibidem, folder 17, item 15, Bedreag to Bohr, title: BSC – BED – 430103 t
[dactylogramme].)
INSTITUTUL DE FIZICĂ TEORETICĂ
UNIVERSITATEA DIN IASSY
3 Janv. 1943
N. Gane 17, Iaşi
Monsieur et cher Maître,
Une seconde Note « Analytische Prüfung des Uranides 93 » confirme et éclaircit la
première « Natürl. Systematik ».
27

Meddelelser = communications scientifiques (dans ce contexte).
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Veuillez examiner cette seconde Note et envoyer un avis favorable à la « Zeitschrift
für Physik » où le manuscrit a été envoyé avec cette réserve que votre avis suivra.
Veuillez aussi envoyer un avis favorable pour la première Note à « Naturwissenschaften » –
Berlin, selon recommandation de Mr. Otto HAHN.
Si vous pouviez présenter ces deux Notes à Kgl. Dansk. Medd[elelser] en souvenir de
mon stage à Copenhague, je vous reste bien reconnaissant.
Veuillez agréer mon hommage pour la nouvelle année 1943.
[signé :] Bedreag
Prof. C.G. Bedreag
16
3 février 1943. Niels Bohr répond aux prières scientifiques de C.G. Bedreag avec
bienveillance et amabilité. En ce qui concerne la publication des notes du physicien roumain
dans la revue de l’Académie Danoise des Sciences, sa réponse est toutefois négative.
(Ibidem, folder 17, item 16, Bohr to Bedreag, title: BSC – BED – 430203 f
[dactylogramme].)28
3. Februar 43.
Sehr geehrter Herr Kollege
Für Ihre freundlichen Briefe mit den Abhandlungen über die Systematik der
Elemente unter Bezugnahme auf die neue Entdeckung der Gruppe der Uranide danke ich
Ihnen vielmals. Die ganze Frage hat mich natürlich sehr interessiert und, wie Sie ja wissen,
war ich bereits in meiner alten Arbeit über die Systematik der Elemente ganz darauf
vorbereitet, das eine solche Gruppe in der Nachbarschaft von Uran auftreten müsste (vgl.
« Drei Aufsätze über Spektren und Atombau », Verl. Vieweg29 Braunschweig, 1. Aufl. S. 133,
2. Aufl. S. 127). Lange vor den neuen, auf Atomkernumwandlung ruhenden Entdeckungen
hat Prof. Hevesy sogar eine sorgfältige, obwohl resultatlose Untersuchung durchgeführt,
um die Anwesenheit solcher Elemente in Uranmineralien festzustellen.
Es hat mich gefreut zu hören, dass Ihre erste Abhandlung in den Comptes Rendus
erscheinen wird. Wegen Ihres Wunsches, diese und die folgenden Arbeiten auch in deutschen
Zeitschriften erscheinen zu lassen, habe ich soeben an Prof. Hahn geschrieben und ihn
gebeten, die Angelegenheit mit den Redaktionen der beiden Zeitschriften zu besprechen.
Leider besteht keine Möglichkeit, Ihre Abhandlungen auch in den Berichten der Dänischen
Akademie zu veröffentlichen, denn – im Gegensatz zu den Comptes Rendus und den
Naturwissenschaften – werden in den hiesigen Akademieberichten keine kurzen Notizen,
sondern nur eigentliche Abhandlungen aufgenommen, und es wird ausserdem die Bedingung
gestellt, dass die einer Arbeit zu Grunde [sic ! ; correct : zugrunde] liegenden Untersuchungen
in Dänemark oder in Zusammenarbeit mit dänischen Wissenschaftlern ausgeführt sind.
28

Il est en quelque sorte surprenant que la lettre ait été écrite en allemand. Selon la lettre
suivante, à cause de l’occupation nazie, la langue dans laquelle les lettres pouvaient être rédigées
devait être obligatoirement l’allemand.
29
Déchiffrement incertain.
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Ich bedauere sehr, dass ich Ihren ersten Brief noch nicht beantwortet habe. Es war
aber ein schwieriges Problem für mich, ob ich Ihnen raten sollte, hierher zu kommen oder
nicht, und deshalb habe ich meine Antwort immer wieder verschoben. Ihrem zweiten Brief
entnehme ich jedoch, dass Sie inzwischen selbst zu der Ansicht gekommen sind, dass
derartige Reisen zurzeit kaum ratsam sind. Ich hoffe aber, dass es nicht mehr allzu lange
dauern wird, bis die Wissenschaftler aus den verschiedenen Ländern sich wieder wie früher
treffen können; in diesem Zusammenhang denke ich an Ihren Besuch in Kopenhagen,
dessen Wiederholung uns alle hier im Institut sehr freuen würde.
Mit vielen herzlichen Grüssen
Ihr ergebener
(Bedreag)30
17
31 janvier 1934. Niels Bohr écrit à Alexandru Proca pour lui souhaiter la bienvenue
à l’institut de Copenhague où à l’époque on discutait intensément sur la théorie des
électrons. Le savant danois fait mention du fait qu’il lui avait envoyé quelques jours
auparavant un article de Léon Rosenfeld et de lui.
(Ibidem, folder 266, item 1, Bohr to Proca, title: BSC – PRO – 340131 f
[dactylogramme].)
January 31st 34.
Dear Dr. Proca,
I take pleasure in informing you that you shall be very welcome to work in this
institute for a time. At the moment we are all here intensely interested in the general
problems of the electron theory, and I shall be very glad to discuss the problem which you
propose to tackle during your stay in Copenhagen. A few days ago I sent you a paper of
Rosenfeld31 and myself on the measurability of electromagnetic fields which, although it
brings no direct progress as regards the harmonizing of the field theory and atomic theory,
may, as I am trying to show in an article which will soon appear, perhaps be helpful as
regards our general attitude to this fundamental problem.
With kind regards,
Yours sincerely,
30

Le destinataire était C.G. Bedreag et l’auteur de la lettre, Niels Bohr.
Léon Rosenfeld (1904–1974), physicien belge, proche collaborateur de Niels Bohr. Il a reçu
son doctorat en 1926 à Liège, où il est devenu professeur. Tout au long de sa vie, il a successivement
reçu des postes de professeur aux Universités d’Utrecht, Manchester et Copenhague. Il a apporté des
contributions dans des domaines différents de la physique, pas uniquement dans la mécanique
quantique. Il a également été préoccupé par l’histoire et l’épistémologie de la physique, ainsi que par
la politique, tout en étant un adepte de la philosophie marxiste.
31
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18
5 février 1934, Paris. Alexandru Proca écrit à Niels Bohr pour lui confirmer avoir
reçu l’article de Léon Rosenfeld et de lui. Le physicien roumain lui expose quelques
considérations propres sur une particule qui pourrait être associée à la lumière-onde, sans
être un photon.
(Ibidem, folder 266, item 2, Proca to Bohr, title: BSC – PRO – 340205 t.)
FACULTE DES SCIENCES
––––––––––
INSTITUT HENRI POINCARE
1, Rue Pierre – Curie
––––––––––
Tél. : ODEON 42–10

UNIVERSITE DE PARIS
––––––––––
Paris, le 5 février 1934.

Monsieur le Professeur,
Je viens de recevoir votre aimable lettre et je vous remercie pour la permission que
vous voulez bien m’accorder de travailler dans votre Institut ; j’en suis heureux plus que
vous ne pouvez l’imaginer. J’espère que rien ne s’opposera à mon départ et que je pourrai
sous peu venir à Copenhague où j’ai l’intention de faire du bon travail.
Je vous remercie pour le tirage à part « Zur Frage der Messbarkeit … » que vous
m’avez envoyé. M. Rosenfeld nous en avait parlé à Paris, mais j’attendais avec impatience
son apparition. Je vais étudier à fond, parce qu’il couvre un domaine qui m’intéresse
prodigieusement et où je ne vois pas clair. Je me permets de vous envoyer une note que j’ai
l’intention de présenter à l’Académie sur des questions que je développe en ce moment. It
is really impossible to understand anything from a Note in the « Comptes Rendus » because
of the imposed length (or, better, shortness); therefore I will send a more detailed account in
a few days.
The point is that one can associate with any light-wave a particle, which follows the
Dirac32’s equation for mo = o, e = o; now, such a particle has always a spin ± 1 / 90 and
therefore may not be what we call a « photon ». Can we imagine this particle as being,
representing, the discontinuous characteristics of light?
In any case, the manner in which this particle is related to the electromagnetic field
seems to me of a great importance, and I really believe that it can be used to solve not only
some problems of the radiation theory, but although [sic ! ; probablement correct : also] of
the election (as for instance the « interpretation » of negative energies, – mathematical
interpretation for the electron, physical interpretation for the « photon »).
Mathematically, the method consists in introducing new operators, simple ones,
arising by « taking the square root » of the vector gradient ∂ / ∂x2, that is by taking the half –
vector of the vector ·⁄· ∂ / ∂t, ∂ / ∂x, ∂ / ∂y, ∂ / ∂z. The mathematical advantage is the
32

Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984), physicien anglais, spécialiste de la physique
théorique, l’un des fondateurs de la mécanique quantique ; professeur aux Universités de Cambridge
et ensuite de Floride. En 1933 il a reçu le Prix Nobel. On lui doit l’équation de Dirac. Il a prévu
l’existence de l’antimatière. Voir aussi Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar, p. 88.

Niels Bohr et ses correspondents roumains

179

introduction in the radiation theory of half-vectors, which brings this theory on the same
footing as Dirac’s.
I must apologize for annoying you with this things; I had better come to Copenhagen
and discuss it over. Meanwhile, I thank you once again, and I am yours respectfully
Al. Proca
19
5 mai 1935, Paris. Alexandru Proca écrit à Niels Bohr pour lui remercier de l’accueil
au sein de son institut, à Copenhague. Pour le physicien roumain, établi à Paris, le séjour
dans l’Institut danois de Physique Théorique a été l’une des plus belles périodes de sa vie.
(Ibidem, folder 266, item 3, Proca to Bohr, title: BSC – PRO – 350505 t.)
FACULTE DES SCIENCES
––––––––––
INSTITUT HENRI POINCARE
1, Rue Pierre – Curie
––––––––––
Tél. : ODEON 42–10
––––––––––

UNIVERSITE DE PARIS
––––––––––
Paris, le 5 mai 1935.

Dear Sir,
The beginning of Mai reminds me of my coming last year to Copenhagen, of your
beautiful town and of the nicest place in it, which is situated on Blegdamsvej 15, as
everybody knows.
The time I spent in Copenhagen was one of the happiest periods in my life, which I
will always remember with the greatest pleasure. And how is it possible not to remember
your kindness and all you have done for my wife and myself?
I beg you therefore to permit me to thank you once again for your kind reception in
your laboratory and for all you have done for me. I should like to send together with this
letter some work or publications, but although I have been working hard on things I began
in Copenhagen, I have not yet been able to get a result which is worth while; I am sorry but
it is so.
Please present my best respects to Madame Bohr and believe me
Yours faithfully
Al. Proca
20
30 juillet 1936, Paris. Alexandru Proca donne de ses nouvelles à Niels Bohr, tout en
lui communiquant qu’il lui avait envoyé un article du physicien Lothar Wolfgang Nordheim.
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Le chercheur roumain exprime de nouveau son très bon souvenir à propos de son séjour au
sein de l’institut de Niels Bohr.
(Ibidem, folder 266, item 4, Proca to Bohr, title: BSC – PRO – 360730 t.)
FACULTE DES SCIENCES
––––––––––
INSTITUT HENRI POINCARE
11, Rue Pierre – Curie (Ve)
––––––––––
Tél. : ODEON 42–10
––––––––––

UNIVERSITE DE PARIS
––––––––––
Paris, le 30 juillet 1936

Dear Professor Bohr,
Under a separate cover I send an article of M. Nordheim33, which will soon appear in
our « Annales » of the Institut Henri – Poincaré. M. Nordheim has asked me to send you the
proofs.
I was firmly determined to come to your June meeting and was very annoyed when I
saw it was impossible. As I heard it was a very interesting one, and besides there were
discussions which would have interested me in the highest degree. But above all I should
have been so happy to be again in the wonderful atmosphere of your « laboratory » and in
your beautiful town. I have not forgotten the happy days I spent there, the kindness of you all.
As I hear there shall be no Solvay meeting (but I may be wrong) this year; and I
heard you planned before to come from Brussels to Paris. Do you intend to come to Paris in
any case this autumn? Or in winter? I hope there will not be any political annoyance, I
mean war or any disturbance of this kind; but one never can tell!
My wife – and myself – beg you to pay our best respects to Mrs. Bohr and send her
our best souvenir. And, myself, I am
Yours respectfully
Al. Proca
21
25 octobre 1939. Alexandru Proca écrit à Niels Bohr tout en déplorant le fait qu’il
doit travailler pour des fins liées à la guerre, car on utilise la science pour des buts tout à
fait étrangers à leurs intentions. Le physicien roumain annonce de nouveau son absence au
congrès de Solvay, à Bruxelles.
(Ibidem, folder 266, item 5, Proca to Bohr, title: BSC – PRO – 391025 t.)
33

Lothar Wolfgang Nordheim (1899–1985), physicien américain d’origine juive allemande,
spécialiste en physique théorique ; il a passé son doctorat en 1923 à Göttingen, avec Max Born ; en
1934, étant Juif, il a émigré aux États-Unis. En 1937 il est devenu professeur à l’Université de Duke
et, quelques années plus tard, chef de laboratoire en Californie. Il s’est occupé de la mécanique
quantique des objets solides, ainsi que des fondements mathématiques de la mécanique quantique. Il a
également étudié les mésons.
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October 25th 1939
Dear Professor Bohr,
I recall that just now I should have met you in Brussels at the Solvay Congress and I
cannot help regretting my absence there, as well as all which has occurred. I just try to send to
you this letter to greet you and tell that I hope soon to be able to see you again; but, who knows?
We are busy now with something quite different from theoretical physics. Science of
course is not excluded from what we all are doing, but we are using it in a way, which is the
negation of what we have dreamed. Nevertheless, they started it and we have to finish the
work. And you will not doubt a second that it will be finished and in the right way. It is
impossible to tell you, but I regret that you and other neutrals are not here with us to see at what
a high level, what we call in French the « moral » of the French is. We are determined to finish
it and have afterwards some leisure; and we hope to begin a new coming to 15 Blegdamsvej
and think of other matters than killing.
I wish to your country to escape from all horrors connected with war, especially
“civilized” war. I beg you to pay my best respects to Madame Bohr, and my friendly shakehand to your pupils if there is one I know. And hoping to see you soon, anywhere in Europe
or America I remain
Yours faithfully
A. Proca
22
21 avril 1941, Paris. Alexandru Proca donne de ses nouvelles à Niels Bohr tout en
faisant mention de quelques grands physiciens français – Léon Brillouin, Louis de Broglie,
Francis Perrin, Frédéric Joliot-Curie – avec qui il était en relation.
(Ibidem, folder 266, item 6, Proca to Bohr, title: BSC – PRO – 410421 t.)
AL. PROCA
DOCTEUR ES SCIENCES
INGENIEUR – CONSEIL

Paris den 21ten April 1941
23, RUE SERVANDONI

Sehr geehrter Professor Bohr,
Sie werden gewiss mein schlechtes Deutsch entschuldigen: Dänisch kann ich nicht,
Französisch will ich nicht, Englisch es ist nicht erlaubt, – und Lateinisch ist zu schwer für
mich. So ich muss Deutsch schreiben und hoffe Sie werden trotzdem verstehen.
Seit gestern haben wir die Erlaubnis nach Dänemark Briefe zu schicken. Oftmals
habe ich an Frau Bohr und Sie und Ihre Familie gedacht; ich habe sogar nach Belgien,
Herrn Rosenfeld ein[en] Brief geschrieben und ihn gefragt ob er keine Nachrichten von
Kopenhagen hätte; aber ich habe keine Antwort bekommen und das kann man wohl
verstehen.
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Ich hoffe es geht Ihnen sehr gut und Sie haben nicht mehr als alle anderen gelitten.
Ich hoffe Sie können arbeiten obwohl wahrscheinlich im 15 Blegdamsvej nicht sehr viele
Arbeiten sich befinden.
Ich selbst war, während des Krieges mit den Armeen, dann bei der Radiodiffusion
(Rundfunk), mit Herr Brillouin34, der im unbesetzten Gebiet Frankreichs geblieben ist und
wahrscheinlich jetzt, im Auftrage der Regierung, nach Amerika gereist [ist]. Ich bin nach
Paris zurückgekommen, und Gott sei Dank, meine Frau und Kind sind auch mit mir. L. de
Broglie ist auch hier, Francis Perrin35 (der junge Perrin) auch, und wir versuchen gut zu
arbeiten; Joliot36 ist auch in Paris und hat einige Arbeiten in seinem Laboratorium, sogar
Fremden [sic !] (Deutschen). Wir leiden sehr, bis jetzt nicht zu wissen was anders wo
gearbeitet und entdeckt ist [sic ! ; correct : wird]; vielleicht ist es besser so.
Wir werden uns, meine Frau und ich, ausserordentlich freuen zu hören dass Frau
Bohr und Sie in guter Gesundheit sind. Man kann nicht sagen wann wir nach Kopenhagen
reisen werden (oder Sie nach Paris!) aber wir alle hoffen, bald. Öfters denke ich an Klein37
und was für ein Glück er gehabt hat, – wie alle die noch nicht gestorben sind. Wir fragen
uns auch wann alles beruhigt sein wird. Bis da, hoffe ich und bin
Ihr sehr ergebener
A. Proca
23
29 avril 1941. Niels Bohr écrit à Alexandru Proca sur les recherches du physicien
danois Christian Møller sur les mésons, qui préoccupaient aussi le chercheur roumain, tout
en intéressant également l’expéditeur de la lettre. Celui-ci donne à son correspondant roumain
des nouvelles sur le physicien belge Léon Rosenfeld et sur le physicien suédois Oskar Klein.
(Ibidem, folder 266, item 7, Bohr to Proca, title: BSC – PRO – 410429 f
[dactylogramme].)
34
Léon Brillouin (1889–1969), physicien français. Il a suivi les cours de l’École Normale
Supérieure ; professeur de physique théorique à la Faculté des Sciences de Paris, entre 1928–1933 ;
ensuite, professeur de la même discipline au Collège de France, en 1932–1949. Il a contribué de
manière essentielle à l’introduction en France de la mécanique quantique. Après la Seconde Guerre
mondiale il s’est établi aux États-Unis, où il allait décéder. Il a fait des recherches dans des domaines
variés, depuis la mécanique quantique à la théorie de l’information. Voir aussi Personalităţi ale
ştiinţei. Mic dicţionar, p. 47.
35
Francis Perrin (1901–1992), physicien français, fils du savant Jean Perrin, qui a reçu le Prix
Nobel de physique en 1926. Il a obtenu son doctorat en mathématiques et ensuite en physique ;
professeur au Collège de France en 1946–1972. Il a apporté des contributions dans la recherche
nucléaire. Voir aussi Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar, p. 232.
36
Frédéric Joliot-Curie (Jean Frédéric Joliot) (1900–1958), physicien et chimiste français,
époux d’Irène, fille de Marie et de Pierre Curie ; professeur au Collège de France. Il a dirigé l’Institut
du Radium, qui comprenait le laboratoire de Marie Curie. En 1943 il a été élu membre de l’Académie
des Sciences de France. En 1935 il a reçu, avec son épouse Irène Joliot-Curie, le Prix Nobel de chimie.
Voir aussi Max von Laue, op. cit., p. 157–160 ; Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar, p. 159.
37
Oskar Klein (1894–1977), physicien suédois, spécialiste de marque en physique théorique,
fils du rabin-en-chef de Stockholm. Il a travaillé à Copenhague, avec Niels Bohr, depuis 1917. En
1923 il a obtenu son doctorat à Stockholm, où il allait devenir professeur en 1930. Il est notamment
connu pour la théorie Kaluza-Klein et pour l’équation Klein-Gordon.
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29. April 41.
Lieber Dr. Proca,
Herzlichen Dank für Ihren Brief. Es war sowohl für meine Frau als für mich eine
grosse Freude zu hören, dass Sie und Ihre Familie gesund sind, und auch dass so viele von
unseren anderen französischen Freunden am Leben sind und ihre Arbeiten fortsetzen. Wir
würden sehr dankbar sein zu erfahren, sobald Sie es selber wissen, wie es unsere anderen
Bekannten in Frankreich geht.
Hier sind die Verhältnisse ruhig, und wir versuchen auch nach besten Kräften die
wissenschaftliche Arbeit weiterzuführen. Insbesondere wird es Sie interessieren zu hören,
dass es Møller38 gelungen ist, mit der Formulierung der Mesontheorie39, zu der Sie selber so
fruchtbare Beiträge geliefert haben, weiterzukommen.
Er wird Ihnen nächstens einen Sonderabdruck seiner soeben erschienenen Arbeit
schicken. In letzter Zeit habe ich mich besonders mit der Frage des Durchganges der bei
Uranspaltung ausgeschleuderten Kernteile durch Stoff beschäftigt, und es hat mich in
diesem Zusammenhang gefreut, mein altes Interesse an solchen Problemen aufzufrischen.
Ich hoffe, Ihnen bald eine Arbeit darüber schicken zu können.
Von Rosenfeld, der jetzt eine Stellung in Utrecht hat, hören wir ab und zu, und es
scheint, dass es ihm und seiner Familie recht gut geht. Auch mit Klein stehen wir in
ständiger Verbindung, aber von den vielen anderen der alten Freunde des Instituts, die wir
wieder einmal hier in Kopenhagen zu sehen hoffen, hören wir leider sehr wenig. Eben
deshalb war Ihr Brief mir eine ganz besondere Freude, und sowohl meine Frau wie ich
senden Ihnen, Ihrer Frau und allen gemeinsamen Freunden in Paris die freundlichsten
Grüsse und herzlichsten Wünsche.
Ihr
[Niels Bohr]
24
29 décembre 1941, Paris. Alexandru Proca écrit à Niels Bohr à l’occasion de la
Nouvelle Année tout en espérant de le visiter bientôt à Copenhague.
(Ibidem, folder 266, item 8, Proca to Bohr, title: BSC – PRO – 411229 t.)
Paris, den 29.12.41
23, RUE SERVANDONI
Sehr geehrter Herr Professor,
Erlauben Sie mir, heute, am Ende dieses furchtbaren Jahres, Ihnen und Ihrer Familie,
meine Glückswünsche, – in gebrochenen Deutsch, – auszusprechen. Wir hoffen, meine Frau
38
Christian Møller (1904–1980), chimiste et physicien danois. On lui doit la théorie de la
perturbation Møller-Plesset. Il a apporté des contributions à la chimie quantique ainsi que dans des
domaines d’avant-garde de la physique.
39
C’est au physicien japonais Hideki Yukawa – d’ailleurs le premier Japonais à avoir reçu le
prix Nobel – que l’on a octroyé en 1949 le Prix Nobel, pour la découverte des mésons. Voir Max von
Laue, op. cit., p. 146.
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und ich selbst, dass bald die Möglichkeit kommen wird, nach Kopenhagen zu fahren und
nochmals sich normal wissenschaftlich zu beschäftigen. Wir werden dann ganz bestimmt
Sie in Ny Carlsberg40 besuchen, und hoffen dass Sie auch eventuell durch Paris fahren werden.
Bis auf weiteres bleiben wir aber stehen und versuchen, so gut wie möglich, zu arbeiten.
Man weiss natürlich nicht was in fremden Länder[n] gearbeitet wird und darum bitte ich
Sie wenn etwas veröffentlicht wird, mir auch einen Separat zu schicken. Aber es ist auch
vielleicht besser allein zu arbeiten, wie früher!
Nochmals sende ich Ihnen, Ihrer Familie, dem Institut (einschliesslich Frau Schulz)
meine herzliche[n] Glückwünsche und bin
hochach[t]ungsvoll Ihr
A. Proca
25
15 juillet 1942, Paris. Alexandru Proca écrit à Niels Bohr pour entretenir leur relation.
Le physicien roumain se souvient avec plaisir de son séjour à l’institut de Copenhague.
(Ibidem, folder 266, item 9, Proca to Bohr, title: BSC – PRO – 420715 t.)
FACULTE DES SCIENCES
––––––––––
INSTITUT HENRI POINCARE
11, Rue Pierre – Curie (Ve)
––––––––––
Tél. : ODEON 42–10
––––––––––

UNIVERSITE DE PARIS
––––––––––
Paris, le 15 Juli 1942

Sehr geehrter Herr Professor,
Es ist schon lange her dass ich Ihnen schreiben wollte, um Sie zu fragen, wie es Ihnen
un[d] Ihrer Familie geht und zu wissen, wie die wissenschaftliche[n] Verhältnisse sich in
Kopenhagen gestaltet haben. Ich habe aber immer gewartet auf die Erscheinung einer
kleinen Note in den Comptes Rendus, die ich Ihnen bei dieser Gelegenheit schicken wollte,
die aber bis jetzt, wegen Papiermangel, nicht erschienen ist. Ich hoffe es entweder sie hier
zu veröffentlichen oder in Holland, wo wie ich von Rosenfeld höre, dies möglich wäre.
Auf jedenfalls warte ich nicht mehr um Sie zu fragen wie es Frau Bohr und Ihren
Kindern geht und was Sie von Ihren letzten Arbeiten vom Institut erfahren haben. Haben
Sie Nachrichten von Klein gehabt? Ich möchte gern ihre [mot indéchiffré] begrüssen. Von
Møller habe ich Nachricht erhalten; haben Sie neue Studenten im Institut aufgenommen?
Ich erinnere mich mit Freude auf mein Aufenthalt in Kopenhagen und bedauere viel, dass
es jetzt solche Reise nicht mehr möglich sind [sic! ; correct : ist]. Hier sind wir auf Ferien
gegangen, – bis den 3ten November. Es war nicht viel gearbeitet [sic!]. Auf jedenfalls ich
40
La résidence de Niels Bohr et de sa famille à Copenhague, un manoir qui a été mis à sa
disposition par la firme Carlsberg en raison de ses mérites scientifiques tout en étant l’une des grandes
personnalités de la nation.
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selbst konnte nicht alles was ich geplant hatte zum guten Ziel zu bringen: man hat auch
andere Sachen zu machen, und man ist nicht nur mit wissenschaftliche[n] Arbeiten beschäftigt.
Trotzdem, die Kontinuität dieser Arbeit bleibt: keine Quantensprungen, im Grossen, und
das ist die Hauptsache.
Wir hoffen, wenn wir zurück nach Paris kommen, viel mehr zu arbeiten. Wir hoffen
auch Sie zu treffen, – wann, Gott allein weiss, das ist eine andere Frage. Wir hoffen auf
jedenfalls dass Sie gesund sind und dass Ihrer Familie gut geht.
Ich bitte Sie mich bei Frau Bohr bestens zu empfehlen, auch Frau Schulz nicht zu
vergessen und zu grüssen, und ich bleibe wie immer mit voller Hochachtung
Ihr
A. Proca
26
1er janvier 1943, Paris. Alexandru Proca donne de ses nouvelles à Niels Bohr tout
en s’excusant pour son allemand avec fautes dans lequel il est obligé à s’exprimer. Le
physicien roumain s’efforce à ne pas interrompre l’activité scientifique continuant à publier
et à participer à des manifestations scientifiques, telles au Portugal, où il a été invité.
(Ibidem, folder 266, item 10, Proca to Bohr, title: BSC – PRO – 430101 t.)
AL. PROCA
DOCTEUR ES SCIENCES
INGENIEUR – CONSEIL

Paris den 1.1.43
23, RUE SERVANDONI

Sehr geehrter Herr Professor,
Nochmals sind wir vor ein neues Jahr und wissen nicht was dahinter steckt. Ich hoffe
und wünsche dass für Sie und Ihre ganze Familie nur Glückliches und Frohes sich befinde.
Es ist schwer für mich den genauen Sinn meiner Wünsche, auszudrücken umsomehr in
einer fremden Sprache und auch vielmehr in der Deutschen. Aber letzten Endes brauchen
die Wörter nicht die genauesten sein, um sich verständlich zu machen und übrigens müsste
man zu viele gebrauchen. Ich bin überzeugt dass Sie auf jedenfalls « fühlen » wenn nicht
recht verstehen, was ich meine.
Ich hoffe dass Sie gut arbeiten können. Wir machen hier alles das beste aus schweren
Umständen um die wissenschaftliche Arbeit nicht zu unterbrechen. Ich übersende hierbei
eine Note an der Académie des Sciences; es ist der Anfang einer Arbeit wovon ich sehr viel
erwarte (obwohl man von dieser einzigen Note nicht sehr viel zu sehen ist). Trotzdem
glaube ich dass (wenn die Natur genug anständig ist, diesen neuen Gleichungen zu folgen!)
einige interessante Resultate daraus ziehen kann.
Ich bin nach Portugal eingeladen worden, und hoffe bald dort zu gehen. Die nötigen
Ausweise sind schon erteilt worden und ich werde dort einige Konferenzen geben und hoffe
eine neue Arbeit zu beginnen. Aber man weiss heutzutage nicht was morgen bringen will.
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Ich habe gelesen, dass die Nobelpreise auch für dieses Jahr verschoben worden sind.
Das hat mich an Klein erinnert; wissen Sie etwas von ihm? Wenn Sie ihm schreiben, lassen
Sie ihn, bitte, grüssen.
Wir hoffen recht Gutes von Ihre[r] Familie zu erfahren. Mit allen besten Grüssen von
meiner Frau und ich an Frau Bohr bleibe ich
Ihr ergebener
A. Proca
27
2 février 1943. Niels Bohr répond à Alexandru Proca tout en lui écrivant qu’eux
aussi, à l’institut de Copenhague, ils essaient de poursuivre leur activité scientifique, notamment
en recherchant des problèmes de la physique nucléaire. Le savant danois et son équipe
espèrent de pouvoir rencontrer dans peu de temps leurs amis physiciens étrangers.
(Ibidem, folder 266, item 11, Bohr to Proca, title: BSC – PRO – 430202 f
[dactylogramme].)
2. Februar 43.
Lieber Dr. Proca,
Vielen Dank für Ihren Brief und besonders für die freundlichen Neujahrswünsche,
die meine Frau und ich aufs herzlichste erwidern. Wir waren sehr froh zu hören, dass es Ihnen
und Ihrer Frau trotz der schwierigen Zeiten verhältnismässig gut geht. Auch hier versuchen wir
die wissenschaftliche Arbeit weiterzuführen, und im Institute sind verschiedene experimentelle
und theoretische Untersuchungen im Gange, besonders über Probleme der Kernphysik.
Sowohl Dr. Møeller wie ich waren an Ihren neuen Note sehr interessiert und hoffen bald
den ausführlichen Bericht lesen zu können. Wir sehnen uns alle danach, unsere ausländischen
Freunde wieder zu sehen und hoffen, dass es nicht allzu lange dauern wird, bevor die
Verhältnisse uns erlauben werden, unsere jährlichen Konferenzen wieder aufzunehmen.
Mit herzlichen Grüssen und besten Wünschen für Sie und Ihre Frau vom ganzen
Institut und besonders von meiner Frau und mir.
Ihr ergebener
[Niels Bohr]
28
15 août 1949, Paris. Alexandru Proca invite Niels Bohr à une conférence internationale
sur les particules fondamentales et les noyaux, organisée par le Centre National de la Recherche
Scientifique de France et par la Fondation Rockefeller. À cette conférence allaient prendre
part Louis de Broglie et Wolfgang Pauli.
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(Ibidem, folder 266, item 12, Proca to Bohr, title: BSC – PRO – 490815 t
[dactylogramme].)
FACULTE DES SCIENCES
––––––––––
INSTITUT HENRI POINCARE
11, rue Pierre – Curie (5e)
––––––––––
Tél. : Odéon 42–10

UNIVERSITE DE PARIS
––––––––––
Paris, le August 15th 1949

Dear Professor Bohr,
Next year, in April or May, most probably towards the end of April, we are
organizing in Paris, with the aid of the French National Research Organization and the
Rockefeller Foundation, an International Conference on
Fundamental Particles and Nuclei,
a draft program of which is enclosed herewith.
Before sending you an official invitation, I should like to ask you, non-officially, if
you are willing to come and I need not to say how happy we could be if you could do us the
honour to attend this conference. We all hope that you will be able to attend and myself I
look eagerly towards the pleasure to see you again in Paris.
As you may see, the program includes general and particular topics. Mr. de Broglie41
will speak about the « definition » of a fundamental particle, and Pauli about the situation in
quantum electrodynamics. We should be extremely happy if you could say a few words on
any subject you may choose. I would not dare to suggest anything, but as I hear that the
problem of field and charge measurements is thoroughly studied now, we might be able to
hear something about it. On the other side we would highly appreciate some general
comments about the fundamental particles problem in general.
May I stress that your coming to Paris is not tied to any obligation of providing a
report of any kind. As I am writing to you personally, you may just say that you do not
intend to speak. If you do, you may of course speak in English and we hope to have
Rosenfeld give a translation or a résumé of your communication.
I sincerely hope that you will be able to come, with Mrs. Bohr of course to Paris next
year and would appreciate an answer as soon as possible.
I hope to be able to attend your lectures in Edinburgh next November, but I am not
sure to come and would look forward for an answer, if possible, before that.
With best regards from my wife and myself to Mrs. Bohr, I am
yours sincerely
[signé :] AProca ⁄A. PROCA
41

Louis Victor de Broglie (1892–1987), prince ensuite 7e duc de Broglie, physicien et mathématicien
français. Son frère aîné Maurice 6e duc de Broglie a été lui aussi physicien et membre de l’Académie
Française. Louis de Broglie a découvert la nature ondulatoire des électrons, découverte pour laquelle
il a reçu en 1929 le Prix Nobel. Il a été professeur à la Faculté des Sciences de Paris – à l’Institut
Henri Poincaré. En 1944 il a été élu membre de l’Académie Française. Voir aussi Personalităţi ale
ştiinţei. Mic dicţionar, p. 48.
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29
6 septembre 1949. Niels Bohr écrit à Alexandru Proca tout en lui demandant la date
exacte de la conférence internationale, parce qu’il avait l’intention d’aller aux États-Unis en
mars–avril de l’année prochaine.
(Ibidem, folder 266, item 13, Bohr to Proca, title: BSC – PRO – 490906 f
[dactylogramme].)
September 6. 49.
Dear Professor Proca,
I thank you for your kind letter with the invitation to attend the international
conference on fundamental particles and nuclei to be arranged in Paris next spring. It
should certainly be a very great pleasure to me and if I could come to the conference and
take part in the discussions and for my wife and myself also to get opportunity to see you
and our other friends in Paris again. My plans for next spring are, however, somewhat
unsettled, since I may be going to U.S.A. in March and April. When you know what dates
the conference will take place I should therefore be glad to hear about it and in the
meantime I hope also that my plans will be more settled so that I can give a definite answer
on your kind invitation.
Here we are at present very busy with an enlargement of the institute which we
expect will be ready next summer. When it is finished we contemplate to arrange yearly
conferences as in the old days and probably in the autumn of 1950 to invite the old
collaborators and friends among whom we very much hope that you will be able to come.
With kindest regards and best wishes also from my wife to Mrs. Proca and yourself,
Yours sincerely,
[Niels Bohr]
30
5 avril 1950, Paris. Alexandru Proca écrit à Niels Bohr concernant son projeté séjour
à Paris, lors de la conférence internationale sur les particules fondamentales.
(Ibidem, folder 266, item 14, Proca to Bohr, title: BSC – PRO – 500405 t
[dactylogramme].)
FACULTE DES SCIENCES
––––––––––
INSTITUT HENRI POINCARE
11, rue Pierre – Curie (5e)
––––––––––
Tél. : Odéon 42–10

UNIVERSITE DE PARIS
––––––––––
Paris, le April 5th 1950 19__

Dear Professor Bohr,
We have not heard much from you since a long time and hope you have not given up
the project of coming to Paris. It would be such a disillusion for our younger physicists, as
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well as for ourselves, that I should like to try to beg you once again not to leave us behind.
Especially my students in the Seminar keep asking me all the time if you intend to come;
and I am at a loss.
If you do come, please let us know if you want a room booked (and where does Mrs.
Bohr like best). We have sent to Copenhagen a form to be filled in asking for these details
and asking also if you want the payment of the travel expenses Paris – Copenhagen – Paris
done in French francs during the colloquium, or in Danish currency after the colloquium in
Copenhagen. If you are coming straight from the USA, Aage42 may come from Copenhagen:
he is of course invited too (unless he is with you in the States now).
I am sending a provisional programme; the first day we have besides de Broglie and
perhaps Bhabha43 if he comes in time, a review of the work on measures of fields. We do
not want to bother you in any way: we want your trip to Paris to be a real holiday. So we
have asked Rosenfeld to say a word about this work. If you yourself would say also
something about this or something else, you imagine how happy we would be.
With our best regards for Mrs. Bohr from my wife and myself, I am
sincerely yours
[signé :] AProca / A. Proca
31
12 avril 1950. Niels Bohr écrit à Alexandru Proca pour lui communiquer qu’il ne va
pas prendre part à la conférence internationale de Paris car il doit aller avec son épouse aux
États-Unis. C’est le physicien belge Léon Rosenfeld qui va parler de leurs recherches communes.
(Ibidem, folder 266, item 15, Bohr to Proca, title: BSC – PRO – 500412 f
[dactylogramme].)
April 12, 1950
Dear Proca:
I thank you very much for your kind letter and am very sorry to say that I shall not be
able to attend your conference. As you know, both my wife and I had looked forward very
much to coming, but I have found it impossible because of my work and obligations in the
U.S.A. to leave here before the end of this month.
I am very happy that Rosenfeld will speak about our common work and it has also
been a great pleasure to me to learn from Copenhagen that quite a number of the collaborators
in the Institute have been kindly invited to the conference. It is a great disappointment to
me that I shall not be there myself, but I shall be grateful for the opportunity, soon after the
conference, to learn about the progress of the discussions.
42

Aage Niels Bohr (1922–2009), l’un des fils de Niels Bohr, physicien lui aussi. Il a reçu le
Prix Nobel de physique en 1975, avec deux autres chercheurs. Voir aussi Personalităţi ale ştiinţei.
Mic dicţionar, p. 38.
43
Homi Jehangir Bhabha (1909–1966), physicien indien, spécialiste de la physique nucléaire.
Il a été surnommé « le père du programme nucléaire indien ». Il a fondé quelques instituts de recherche
en Inde. Voir aussi Personalităţi ale ştiinţei. Mic dicţionar, p. 33.
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My wife and I hope that it will not be long before we shall meet you and Mrs. Proca
again and that in any case you will be able to attend the conference in Copenhagen planned
for September 1951, when the enlargement of the Institute will be ready and we hope to see
many of our old friends again.
My wife joins me in sending Mrs. Proca and yourself our kindest regards and best wishes,
Sincerely yours,
Niels Bohr
Professor A. Proca
Institut Henri Poincaré
Université de Paris
11, rue Pierre – Curie
Paris 5, France
32
21 juin 1954, Paris. Alexandru Proca écrit à Niels Bohr en faisant mention du séjour
de son fils Aage à Paris. Le chercheur roumain recommande à Bohr le physicien japonais
Gentaro Araki, professeur à l’Université de Kyoto, qui allait venir le visiter à Copenhague.
(Ibidem, folder 266, item 16, Proca to Bohr, title: BSC – PRO – 540621 t.)
FACULTE DES SCIENCES
––––––––––
INSTITUT HENRI POINCARE
11, rue Pierre – Curie (5e)
––––––––––
Tél. : Odéon 42–10

UNIVERSITE DE PARIS
––––––––––
Paris, le June 21st 1954

Dear Professor Bohr,
I am glad to be able now to write to you and tell how happy we were here to have
your son Aage in Paris for some time [souligné par moi – M.S.R.]. Unfortunately I, myself,
was « disabled » so to speak and could not do more than attend, dumb, one of his lectures.
But « the boy » enjoyed his stay tremendously and I am glad of it; Jean, who is in Copenhagen
now, may give you an authorized opinion about it.
Things are going better for me for the time being, and I am still planning to go and
attend some physical meetings next year. Although as far as I know there is nothing planned
in Copenhagen, I shall try to go and greet you if I happen to be near. In the mean time, allow
me to send you these greetings through Professor Gentaro Araki44, who is visiting Copenhagen
on his way to Lund where he will attend the Centennial Conference.
Prof. Araki is professor in Kyoto and has been invited by our Centre National de la
Recherche Scientifique to stay one year in Paris. He is making contact with European Institutes
44

Gentaro Araki, physicien japonais, spécialiste de la physique théorique, professeur à l’Université
de Kyoto. Il a collaboré avec Yoshio Nishina. Il s’est préoccupé des mésons.
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and physicists and you will understand how keen he is to go to Copenhagen. Would you
kindly receive him, if you are not too busy, and let him see the Institute, where he will find
Möller whom he has met in Japan? I thank you very much (and [I] am growing jealous of
Araki for going to your beautiful country).
Please give my best regards and the best souvenir of my wife to Mrs. Bohr, and also
tell Aage that Kai, the monkey he brought me over, is going fine and enjoys Paris, as much
as a monkey can do. And believe me, with my sincerest regards
Yours sincerely
AProca
33
5 janvier 1956. Niels Bohr envoie à Madame Proca ses condoléances, tout en
mentionnant le séjour d’Alexandru Proca à l’institut de Copenhague.
(Ibidem, folder 266, item 17, Bohr to Mrs. Proca, title: BSC – PRO – 560105 f
[dactylogramme].)
January 5th, 1956.
Dear Mrs. Proca,
My wife and I are grieved to learn of the death of your husband and we want to
express our deep sympathy with you in your great loss. We think of the time your husband
worked here in Copenhagen and where you both left with us treasured remembrances and
won many friends. In later years, your husband’s colleagues here and elsewhere have
highly appreciated his splendid work at the same time as we have all greatly admired the
noble and brave spirit with which he bore his serious illness.
With kindest greetings and warmest wishes for you and your son from us both,
Yours,
[Niels Bohr]

NIELS BOHR AND HIS ROMANIAN CORRESPONDENTS
Abstract

The extensive correspondence of Niels Bohr (1885–1962), held in the archive
of the Institute of Theoretical Physics that bears his name, in Copenhagen, includes
letters received from two Romanian scientists: Constantin G. Bedreag (1883–1963),
professor at the University of Iaşi, and Alexandru Proca (1897–1955), who studied
at the Sorbonne and continued his research work in Paris, which became his
permanent home. It seems to me that these documents should be brought to light as a
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contribution to the history of Romanian physics, which owes much to such international
exchanges. C.G. Bedreag, who was himself particularly interested in the history of
the discipline, spent six months in 1926 at the Institute in Denmark. Some years later,
in 1935, another Romanian physicist – this time one of considerable international
standing, namely Alexandru Proca – also enjoyed for a time the atmosphere of
what was to go down in the history of world science as the “School of Copenhagen.”
Alexandru Proca is considered to be one of the foremost Romanian physicists,
whose essential contribution to the discovery of mesons should have won him the
Nobel Prize.
Together with the letters of these two Romanian scientists, the archive also
holds typed copies of the letters sent in reply by Niels Bohr, who accepted and
encouraged these exchanges with great politeness and good will. One is struck by
the sociability and openness of this mind operating on the borders between physics
and philosophy, who had received the Nobel Prize in 1922, two year, that is, before
receiving his first letter from a Romanian scientist. The letters belong to the period
1924–1956. The correspondence between Niels Bohr and Alexandru Proca ended
with the latter’s death in 1955.
Keywords: quantum physics; mesons; Niels Bohr; Aage Bohr; Constantin G.
Bedreag; Alexandru Proca; Niels Bohr Institute; Niels Bohr Archive

NOTE ŞI RECENZII
LUCIAN BOIA, În jurul Marii Uniri de la 1918. Naţiuni, frontiere, minorităţi, Edit.
Humanitas, Bucureşti, 2017, 131 p.
Cartea lui Lucian Boia, apărută în toamna lui 2017, exprimă de la bun început atât o
delimitare clară de tehnica nefastă a decupajului practicată în cultura şi istoria românească,
cât şi o deconstruire sistematică a discursului istoriografic care a propagat pentru decenii
ideea caracterului unitar (mai ales în ceea ce priveşte dezvoltarea provinciilor istorice), simplificând teme precum răspândirea ideii naţionale şi lupta românilor pentru unitate politică.
Într-un fel este şi o autocritică, vădită încă de acum câţiva ani în paginile ediţiei a doua
a cărţii sale despre Eugen Brote (Eugen Brote, 1850–1912. Destinul frânt al unui luptător
naţional, Bucureşti, 2013), unde Lucian Boia admitea că la prima ediţie (din 1974) a volumului
despre fruntaşul român ardelean şi-a asumat în mai multe rânduri elemente din discursul
teleologic oficial privitor la istoria Transilvaniei în secolele XIX–XX. Naţional comunismul
anilor 1970 şi 1980 nu admitea că ar mai fi existat o altă cale de evoluţie a Transilvaniei
decât Marea Unire şi socotea anumite idei şi atitudini ale liderilor românilor din AustroUngaria de dinainte de 1918 drept neavenite. Prin urmare, se aştepta de la cercetătorii acelei
perioade să ia poziţie şi să îşi „corecteze” – când era cazul – personajele istorice analizate.
Or, această orientare politico-istoriografică din era Nicolae Ceauşescu a afectat şi scrisul
istoric profesionist, inclusiv opera tânărului (pe atunci) Lucian Boia.
Volumul – împărţit în cinci capitole şi bogat ilustrat cu hărţi etnografice reproduse în
condiţii grafice deosebite – invită în primul rând la depăşirea etnocentrismului cultural şi
istoriografic: „ne-am obişnuit să le reducem pe toate la o istorie foarte românească” în sensul
că „decupăm o istorie numai a noastră, deloc lipsită de accente mitologice” (p. 5–6) şi
pledează pentru nuanţare şi analizare a complexităţii istoriei autohtone: „la ce mai e bună
istoria dacă Dacia înseamnă deja România? Ca să nu mai spunem că e mai mare meritul de
a face o ţară decât de a o moşteni gata făcută! (…) La ce serveşte să împingem conştiinţa
unităţii până în timpurile cele mai vechi?” (p. 8–10).
Lucrarea nu este destinată în principal unei audienţe academice, fiind mai degrabă
scrisă pentru un public larg; prin urmare, Lucian Boia îşi permite şi anumite licenţe, precum
schiţarea câtorva secvenţe de istorie contrafactuală – un fel de ce s-ar fi întâmplat dacă
menit să îl provoace pe cititor la reflecţie: Ce s-ar fi întâmplat dacă Rusia câştiga pe frontul
de răsărit în 1916–1918? Ce s-ar fi întâmplat dacă România se alia în Primul Război
Mondial cu Germania şi Austro-Ungaria? etc. – sau de judecată de tip normativ (ce ar fi
trebuit să se întâmple): „Încâlcitul amestec etnic şi cultural ar fi recomandat, poate, în
partea continentului dominată timp de secole de imperii, nu dispariţia acestora, ci restructurarea lor radicală în forma unor confederaţii de popoare libere şi egale” (p. 65).
Lucian Boia îşi continuă şi în acest volum pledoaria sa pentru istorie comparativă
(„România nu e o insulă” – p. 15); autorul insistă asupra hărţii pestriţe europene (în special
în est) când vine vorba de configuraţia etno-naţională, iar acest lucru este foarte vizibil
îndeosebi în capitolul al II-lea – Etnii şi naţiuni (p. 23–64). Lucian Boia priveşte foarte
atent şi insistent asupra cifrelor, a recensămintelor oferind statistici în diverse ocazii. Sunt
însă situaţii când până şi autorul se declară învins: „statistica, dificilă în întreg Imperiul
„Revista istorică”, tom XXVIII, 2017, nr. 1–2, p. 193–202
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Otoman, este imposibilă în Macedonia” (p. 60). Despre încâlcitul amestec etnic şi cultural
(p. 65) este vorba şi în capitolul al III-lea – Ţări şi frontiere (p. 65–96) – care, în plus,
discută pe larg şi tensiunea dintre aşa-numitul drept etnic („natural”) şi dreptul istoric.
Primul a prevalat la 1918, ca şi la Conferinţa de Pace, dar nu în toate situaţiile: învinşilor
din Marele Război (germani, austrieci ş.a.) nu li s-a permis să uzeze de el. În fine, ultimul
capitol este dedicat minorităţilor şi abordează îndeosebi modul în care statul-naţiune s-a
împăcat (sau nu) cu realitatea existenţei unor consistente minorităţi naţionale. Lucian Boia
discută aici şi în ce măsură se poate vorbi despre un multiculturalism real cu precădere în
statele din Europa Centrală şi de Est.
Poate s-ar fi impus o tratare mai amănunţită a cazului autohton ca atare, a drumului
românesc spre Marea Unire din 1918, inclusiv a evoluţiei unor personalităţi de prim-plan
ale acelui moment, prezente la Alba Iulia (Vasile Lucaciu, Gheorghe Pop de Băseşti, Vasile
Goldiş, Ştefan Cicio Pop, Iuliu Hossu, Tiron Albani ş.a.). Chiar şi posteritatea lor era demnă
de atenţie. Ultimul amintit aici, fruntaş socialist, era redescoperit în anul 1968 de către
instanţele oficiale comuniste, care i-au şi acordat dreptul de a lua cuvântul, la festivitatea
Semicentenarului Marii Uniri din noiembrie 1968 de la Alba Iulia (unde discursul principal
a fost rostit chiar de către N. Ceauşescu). Însă această recuperare este extrem de limitată şi
filtrată; spre exemplu, memoriile lui T. Albani au fost şi ele tipărite (în 1969), dar într-o
formă serios cenzurată în raport cu cele apărute în perioada interbelică.
Mai există un aspect care poate ar fi trebuit lămurit, chiar şi într-o lucrare mai degrabă
de popularizare. Deşi vorbeşte foarte des despre dreptul istoric (dreptul „natural”), autorul
nu simte nevoia să îl definească. De câte secole/decenii de stăpânire anterioară a unui
teritoriu de către un stat anume ar fi fost nevoie pentru ca, la momentul 1918 (sau în epoca
modernă, în general), acelui stat să i se recunoască „dreptul istoric” asupra respectivului
teritoriu? Întrebarea este esenţială dacă ne gândim la cazul Dobrogei, provincie aparţinând
Ţarii Româneşti pentru trei decenii în timpurile lui Mircea cel Bătrân, după cum admite şi
Lucian Boia; pe de altă parte, însă, istoricul neagă orice drept istoric al României – la
momentul 1877–1878 – asupra provinciei: „nici istoric, nici etnic, România n-avea vreun
drept anume asupra acestui ţinut [Dobrogea – n.n.] şi la data respectivă [1878] nici n-a
revendicat aşa ceva” (p. 53). În plus, credem că mai ales unii istorici modernişti ar avea
câteva obiecţii şi nuanţări faţă de o altă afirmaţie a lui Lucian Boia: Dobrogea ar fi fost „un
teritoriu pe care, iniţial, românii nici nu l-au dorit. L-au primit oarecum «forţaţi», la 1878,
în urma Războiului de Independenţă …” (p. 52).
Dincolo de aceste observaţii, cartea lui Lucian Boia este poate cel mai adecvat şi
ponderat răspuns în faţa derivei naţionaliste, patriotarde, vădită încă din 2017, în preajma
Centenarului Marii Uniri. Aceste derapaje s-au manifestat atât în mediul academic, cât şi în
spaţiul jurnalistic – prin apeluri nepotrivite, luări de poziţie prea puţin nuanţate etc. Ceea ce
contează până la urmă este concluzia la care ajunge şi autorul: „cert este că în 1918, în
momentul decisiv, românii erau pregătiţi pentru marele act al Unirii” (p. 9). Sentimentul
naţional asumat mai ales pe parcursul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX,
precum şi faptul că românii alcătuiau majoritatea populaţiei din Transilvania, Banat, Crişana
şi Maramureş au fost aspecte hotărâtoare. Ilustraţia cărţii merită încă o dată semnalată, la
fel ca şi munca de redactare a Adinei Săucan.
Cristian Vasile
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
cristivasile2002@yahoo.com
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RICHARD G. EVANS, DICK GEARY, The German Unemployed. Experiences and
Consequences of Mass Unemployment from the Weimar Republic to the Third
Reich, Routledge, New York, 2016, 314 p.
Lucrarea de faţă tratează un subiect complex şi anume şomajul şi dimensiunea pe
care a atins-o în timpul Republicii de la Weimar. Reeditarea acestui volum dovedeşte
actualitatea unui subiect atât de delicat, ale cărui cauze încă incită la dezbateri în peisajul
istoriografic. Autorii cărţii de faţă nu sunt atât de mult preocupaţi de analiza economică a
originilor şomajului, un subiect mai mult tehnic care ţine de istorie economică şi financiară.
Richard Evans şi Dick Geary se orientează astfel spre alte întrebări mai importante precum:
care au fost grupurile cel mai grav afectate de şomaj şi de ce? Care a fost modalitatea
acestora de reacţie? Cât de eficiente au fost sistemele de asistenţă socială şi de creare a
locurilor de muncă? A fost şomajul combustibilul care a întreţinut instabilitatea socială şi
extremismul politic şi dacă da, în ce fel? În ce măsură a fost şomajul o cauză a prăbuşirii
Republicii de la Weimar şi a triumfului lui Hitler? Oare naziştii au rezolvat problema
şomajului prin măsuri keynesiane paşnice sau prin alte mijloace?
Cartea abordează subiectul şomajului din perspectivă cronologică pentru a uşura
analiza comparativă. Discursul începe odată cu Republica de la Weimar (capitolele 2 şi 3)
mergând până în perioada celui de-al Treilea Reich (capitolul 11), astfel încât anii de şomaj
din perioada critică 1929–1933 pot fi analizaţi într-un cadru interpretativ mai larg.
Volumul s-a putut bucura de o varietate de surse documentare. Disponibilitatea unor
cantităţi mari de documente edite şi inedite a făcut posibil ca istoricii să studieze problema
sub toate aspectele ei într-o profunzime şi detaliu greu de atins de către cei contemporani cu
evenimentele prezentate.
Poate cea mai interesantă perspectivă ţine de paralelele pe care autorii le fac cu prezentul.
Lucrarea abundă în detalii privind modalităţile prin intermediul cărora guvernele care s-au
succedat de-a lungul timpului în Germania, inclusiv cel de-al Treilea Reich, au manipulat
statisticile pentru a arăta că rata şomajului a fost mult mai mică decât cea din realitate.
Reeditarea lucrării de faţă este salutară din două puncte de vedere. În primul rând,
volumul este important din perspectiva bogăţiei informaţiilor şi a interpretării autorilor. În
al doilea rând, cercetarea prezintă interes deoarece tratează un subiect care este în continuare de actualitate, evidenţiind metodele prin care regimurile politice au încercat să facă
faţă şomajului.
Mihaela Denize
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
mihaela_stroe90@yahoo.com

ILIE RAD, Aron Pumnul (1818–1866), ed. a II-a, rev. şi adăugită, Edit. Şcoala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 428 p.
Aron Pumnul (1818–1866) este cunoscut mediilor culturale contemporane cu precădere
datorită faptului de a fi fost, într-un fel, mentorul lui Mihai Eminescu. Biografia lui, bogată
în evenimente şi foarte interesantă, nu s-a bucurat însă de mediatizarea meritată. Doar
câteva broşuri sau studii, dintre care unele de popularizare, au evidenţiat multiplele sale
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merite1, însă nici ele nu au cunoscut difuzarea şi popularitatea scontată. În acest context,
volumul domnului profesor Ilie Rad, un cercetător deja cunoscut mediului academic
naţional prin lucrările publicate anterior2, a umplut un mare gol în acest areal de investigaţie, oferind o cantitate mare de informaţii inedite şi corectând anumite ipoteze greşite.
Reeditarea volumului său, susţinut iniţial ca teză de doctorat, în cadrul proiectului
editorial din anul 2016 al Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc”, Bistriţa-Năsăud, a fost
prilejuită de transformarea, de către statul român, a casei în care a locuit personajul la
Cernăuţi într-o casă memorială (p. 23). Evenimentul se constituie într-un binemeritat prinos
adus personalităţii celui care a fost un mare dascăl, dar şi într-o oportunitate de a readuce în
atenţia mediului cultural o operă întocmită cu maximă rigurozitate, care este, dacă nu
exhaustivă, cel puţin foarte aproape de exhaustivitate.
Ediţia păstrează prefaţa domnului profesor V. Fanache, care poate fi regăsită şi în
versiunea din anul 20023. În cadrul ei, acesta laudă calităţile de cercetător ale autorului,
definindu-l drept o „inteligenţă ardeleană” (p. 9), datorită interesului constant manifestat
pentru cultura, istoria şi spiritualitatea din acest spaţiu, şi subliniază plusurile lucrării,
arătând că: „Biografia realizată de Ilie Rad are meritul rar de a fi refăcut ab origine toate
datele necesare unui profil cât mai apropiat de adevăr. Întreaga informaţie a fost revăzută,
recitită cu exigenţă, adnotată, reinterpretată. Documentarea, întreprinsă în arhive şi
biblioteci din ţară şi din străinătate, i-a dat autorului satisfacţia de a corecta erori şi de a
completa lacune. Viaţa lui Aron Pumnul a primit relevanţă sub aspect intim şi sub aspect
public, în tribulaţiile sale de şcolar şi de student la Viena, în făptuirile de profesor şi
pedagog, în contribuţiile sale didactice, literare şi ştiinţifice. Fiecăreia din aceste componente
biografice, Ilie Rad îi acordă atenţia cercetătorului riguros, sursele fiind întoarse pe toate
feţele, cu mijloacele filologului autorizat, judecate lucid, în dreapta măsură a unui spirit
critic modern” (p. 10).
1

Iată cele mai importante titluri dedicate lui: Ion G. Sbiera, Aron Pumnul. Voci asupra vieţii şi
însemnătăţii lui, împreună cu documente relative la înfiinţarea Catedrei de limba şi literatura
românească în Gimnaziul Superior din Cernăuţi, precum şi scrierile lui mărunte şi fragmentare,
Cernăuţi, 1889; Constantin Loghin, Aron Pumnul – Mihai Eminescu, în Eminescu şi Bucovina,
Cernăuţi, 1943, p. 483–582; Petru Rezuş, Aron Pumnul, Iaşi, 1994. Pentru un dosar complet al
referinţelor critice şi bibliografice privitoare la el, a se vedea: Ilie Rad, Referinţe critice şi
bibliografice despre Aron Pumnul (în ordine cronologică), în idem, Aron Pumnul (1818–1866), ed. a
II-a, p. 350–360.
2
Între cele mai importante titluri care poartă semnătura lui se numără şi: Ion Brad, Ilie
Rad, Dialoguri epistolare săptămânale, „din iarnă până-n vară” (ianuarie–iunie 2014), ClujNapoca, 2014; Ilie Rad, Peregrin prin Europa. File de jurnal: Viena, Praga, Varşovia, Budapesta,
Bucureşti, 1998; idem, De amicitia. Scrisori trimise de Ştefan J. Fay lui Ilie Rad (1988–2009). Volum
omagial la împlinirea de cǎtre Ştefan J. Fay a vârstei de 90 de ani, Cluj-Napoca, 2009; idem, Cum se
scrie un text ştiinţific, Cluj-Napoca, 2007; idem, Învăţământul jurnalistic clujean, Cluj-Napoca, 2006.
Acestora li se adaugă o mulţime de volume coordonate, editate sau îngrijite. Dintre cele mai recente
amintim: Fotojurnalism şi imagine, coord. Ilie Rad, Bucureşti, 2016; Ilie Rad, Jurnalismul tradiţional
şi new media, Bucureşti, 2014; idem, Industria media şi învăţământul jurnalistic, Bucureşti, 2014;
idem, Documentarea în jurnalism, Bucureşti, 2011; idem, Limba de lemn în presă, Bucureşti, 2009;
idem, Jurnalism românesc în exil şi diasporă, Bucureşti, 2010; Ion Agârbiceanu, Opere, vol. III,
Schiţe şi povestiri (1923–1959), ed. Ilie Rad, Bucureşti, 2015; ibidem, vol. IV, Povestiri şi nuvele
(1906–1964), ed. Ilie Rad, Bucureşti, 2015. Pentru mai multe informaţii cu privire la viaţa şi
activitatea lui, a se vedea: http://ilierad.ro/, accesat la 10.12.2016.
3
Ilie Rad, Aron Pumnul (1818–1866), prefaţă de V. Fanache, Cluj-Napoca, 2002.
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Spre deosebire de ediţia princeps, versiunea din anul 2016 cuprinde un Argument la
ediţia a II-a, semnat de autor (p. 23–26), în cadrul căruia sunt trecute în revistă principalele
contribuţii dedicate temei care au apărut în intervalul dintre cele două publicări şi sunt
făcute propuneri interesante în plan editorial. Argumentul include şi un dosar de presă
(p. 382–398), care cuprinde extrase ale celor mai importante ecouri critice pe care le-a
înregistrat apariţia din anul 20024, şi câteva fotografii privitoare la subiectul abordat. În
rest, structura rămâne nemodificată, indicii de la finele volumului (p. 399–411) fiind însă
actualizaţi, rezumatul amplu (p. 372–381) făcând posibilă difuzarea ideilor principale şi în
alte spaţii, iar lista publicaţiilor şi a referinţelor critice dedicate lui Aron Pumnul (p. 350–
360), precum şi cea bibliografică de la final (p. 361–371) oferind cititorilor posibilitatea de
a aprofunda subiectul în cauză.
Cercetarea este una diacronică. Autorul urmăreşte firul vieţii dascălului blăjean
pripăşit pe plaiuri bucovinene de la începuturile ei şi până la momentul plecării lui din
această lume, apoi se apleacă asupra ecourilor ei. Cele douăzeci şi trei de capitole, segmentate la rândul lor în mai multe subunităţi tematice, descriu, cu lux de amănunte, etape
precum copilăria şi primii ani de şcoală la Odorhei (p. 27–34), activitatea lui ca elev al
Gimnaziului şi apoi al Liceului Episcopal din Blaj (p. 35–51), prestaţia lui la Liceul
Piariştilor din Cluj (p. 52–59) şi la Universitatea din Viena (p. 60–78), cea de profesor la
Blaj (p. 79–89), iar apoi exilul bucovinean. Este remarcabil modul în care autorul reuşeşte
să reconstituie nu doar activitatea lui, ci şi programa şcolară şi mediul în care s-a dezvoltat
dascălul de mai târziu. Parcurgând anumite pagini din cuprinsul lucrării, cititorii văd parcă
aievea Blajul acelor timpuri, Viena sau Cernăuţiul5, fapt care scoate publicaţia de sub riscul
unei cercetări academice aride prin limbaj şi metodă şi o face accesibilă unei categorii
ample de cititori.
Un mare atu al lucrării în constituie, pe lângă detaliile oferite din abundenţă,
clarificările, în raport cu scrierile anterioare, şi delimitările metodologice precise, care îl
ajută pe autor să pătrundă în profunzimea lucrurilor şi să nu scape din vedere niciun detaliu,
cum ar fi chestiunile onomastice (p. 28–34) sau motivaţiile unor acţiuni (p. 52–53)6. Ilie
4

Între numele importante ale culturii locale şi naţionale care semnează aceste recenzii se
numără şi: Irina Petraş (p. 391–392), Mircea Popa (p. 382–383), Ion Buzaşi (p. 383–384), Petru
Zugun (p. 386), Horia Blidaru (p. 388), Constantin Miu (p. 388–389), Constantin Cubleşan (p. 392),
Ionuţ Ţene (p. 392–394), Ioan Hangiu (p. 397–398) şi preotul Gheorghe Naghi (p. 398).
5
Iată un astfel de exemplu: „Dar deosebita elevaţie spirituală contrasta cu aspectul edilitar
deplorabil al localităţii. În 1835, deci exact în anul descinderii aici a lui Aron Pumnul, Blajul „nu era
nici ca un sat săsesc. Casele, până în faţa pieţii, erau acoperite cu paie, uliţele tinoase, nepavate. Uliţa
cea mare, largă, de astăzi, nu exista: acolo erau nişte parcele de pământ, cari le aveau canonicii şi
protopopul Filip, care întâi a edificat casa în capul uliţei (stradei de mai sus). În capul stradei
Făgădăului era o colibă, bag seama; aici se adunau grecii (căci aşa se numea burghezia blasiană); apoi
tot case modeste, coperite mai mult cu paie, unele şi cu şindele. De la apotecă era un pălant (stabor),
până în seminariu, care şi circumda ograda (curtea seminarului); lângă pălant – o modestă măcelărie,
pe lângă care nu era alta decât gunoi aruncat din piaţă, unde stă astăzi şcoala fetiţelor în stil pompos,
ridicată de mitropolitul de pie memorie Ioan Vancea.” Ilie Rad, Aron Pumnul (1818–1866), ed. a II-a,
p. 37. Vezi şi Isaia Moldovan, Din întâmplările vieţii, note şi schiţe, în „Gazeta Transilvaniei”, LX,
1898, nr. 234, p. 4; idem, Din întâmplările vieţii – Note şi schiţe, ed. Nicolae Dumbrăvescu, ClujNapoca, 2014, p. 34.
6
Astfel, de exemplu, dânsul vorbeşte despre motivul care a stat la baza alegerii liceului piarist
din Cluj, arătând că: „Există o singură motivaţie care să justifice această decizie a lui Aron Pumnul:
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Rad reuşeşte să reconstituie într-o perspectivă complexă biografia autorului, inserând, pe
lângă descrierea parcursului său academic, şi pasaje dedicate vieţii de familie (p. 217),
implicării sale politice (p. 227–235), activităţii sale ziaristice (p. 136–156) sau celei publicistice (p. 184–199). Mai mult, el se preocupă de analiza publicaţiilor lui Aron Pumnul, de
cea a ideilor lui lingvistice (p. 157–183), pedagogice (p. 239–249) şi teologice (p. 297–303),
de vocaţia sa de istoric (p. 262–276)7, de activitatea sa de traducător (p. 285–296) sau de
vocaţia sa epistolară (p. 285–296), inventariind şi analizând dintr-o perspectivă interdisciplinară
scrisorile care s-au mai păstrat.
Întocmită cu multă seriozitate, în conformitate cu toate rigorile academice în vigoare
(cu un aparat critic bogat, indici, lista tuturor referinţelor critice privitoare la Aron Pumnul,
bibliografie generală, anexă fotografică, dar şi dosar de presă), lucrarea se constituie într-o
valoroasă contribuţie la istoria Ardealului şi a Bucovinei din secolul al XIX-lea şi într-un
prinos de cinstire şi o restituire istorică semnificativă. Reeditarea ei, în cadrul proiectului
editorial al Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc”, Bistriţa-Năsăud, se înscrie între
iniţiativele meritorii care poartă amprenta părintelui director Ioan Pintea8. De aceea nu
putem decât să salutăm apariţia ei şi să sperăm că, spre deosebire de ediţia anterioară,
tipărită într-un tiraj de-a dreptul insuficient, aceasta va ajunge atât în marile biblioteci, cât şi
în casele cititorilor preocupaţi de acest subiect.
Iuliu-Marius Morariu
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca;
Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Istorie şi Filosofie
iuliumariusmorariu@gmail.com

FELICIAN VELIMIROVICI, Istorie şi istorici în România comunistă, Edit. Mega,
Cluj, 2015, 330 p.
Bazată pe teza sa de doctorat, lucrarea scrisă de Felician Velimirovici, Istorie şi istorici
în România comunistă, tratează evoluţia şi rolul istoriografiei comuniste din România,
completând cercetările anterioare ale unor istorici precum Adrian Cioflâncă, Dorin Dobrincu,
Bogdan C. Iacob, Andi Mihalache, Virgiliu Ţârău. Intervalul atins de cercetarea sa este
prestigiul imens pe care îl avea liceul piarist din Cluj. De altfel, încă din vremea lui Gheorghe Lazăr,
şi el fost elev al piariştilor clujeni (între 1798 şi 1805), acest liceu se dovedeşte a fi, după opinia lui
G. Bogdan-Duică, „o şcoală de limbi, de stil, de claritate a formulării ideilor şi chiar de oarecare
frumuseţe.” Ilie Rad, Aron Pumnul (1818–1866), ed. a II-a, p. 52–53.
7
Activitatea s-a materializat în paginile volumului: Aron Pumnul, Privire răpede preste două
sute şesezeci şi şepte den proprietăţile aşanumite Moşiile Mânăstireşti, den carile s-a format măreţul
Fund Relegiunariu al Bisericei dreptcredincioase Răsăritene den Bucovina, Cernăuţi, 1865.
8
Alături de lucrări precum: George Coşbuc în amintirile contemporanilor, ed. Alexandru
Husar, Iaşi, 2016; Gavril Scridon, Viaţa lui George Coşbuc, ed. a II-a, Cluj-Napoca, 2016; idem,
Ecouri literare universale în poezia lui George Coşbuc, studiu de literatură comparată, ed. a II-a,
Cluj-Napoca, 2016; Petru Poantă, Opera lui George Coşbuc, Cluj-Napoca, 2016; Andrei Moldovan,
George Coşbuc sau lirismul pragurilor, ed. a IV-a, Cluj-Napoca, 2016; Andrei Bodiu, George
Coşbuc – monografie, antologie, receptare critică, ed. a II-a, Cluj-Napoca, 2016; Omagiu lui George
Coşbuc cu ocazia dezvelirii bustului în Năsăud, ed. a II-a, coord. Leon Scridon, ed. Daniel Câmpean,
Ion Buzaşi, Cluj-Napoca, 2016.
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unul vast, cuprinzând atât începuturile stalinizării istoriografiei româneşti, cât şi perioada
naţionalismului-socialist din timpul lui Nicolae Ceauşescu.
Pe parcursul lucrării, remarcăm câteva portrete ale unor istorici influenţi din acea
perioadă pe care autorul le-a realizat. Astfel, Solomon Ştirbu, anticar propulsat de Mihail
Roller şi Leonte Răutu în funcţia de şef al catedrei de istorie a Şcolii Superioare de Ştiinţe
Sociale, reprezintă tipul istoricului zelos, care ducea interpretarea istoriei din perspectivă
partinică până la extrem. Exemplul cel mai relevant în acest sens este lucrarea sa despre
răscoala lui Tudor Vladimirescu, ale cărei ipoteze au fost aspru criticate de către Andrei
Oţetea. O altă figură care transpare din cercetarea lui Felician Velimirovici este cea a
principalului responsabil pentru traiectoria istoriografiei româneşti după 23 august 1944,
Mihail Roller. Aşa cum arată şi autorul, Mihail Roller a fost folosit de către regim până
când, devenind incomod, a fost treptat marginalizat şi izolat, fiind înlăturat din toate
funcţiile pe care le ocupa.
Moartea lui Stalin, în 1953, şi Congresul XX al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
din 1956 au modificat paradigma interpretării istoriei. A doua jumătate a anilor ’50 se remarcă
printr-o recuperare a multor istorici „burghezi” şi printr-o valorificare critică a moştenirii
culturale anterioare. În pofida acestei destinderi, istoria a continuat să urmeze directivele
regimului şi după moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cultul lui Nicolae Ceauşescu a fost
justificat prin evocarea romantică a figurilor de domnitori români şi a faptelor lor de vitejie.
Demersul lui Felician Velimirovici a implicat utilizarea unei varietăţi largi de material
bibliografic. Analizând critic documentele păstrate la Arhivele Naţionale în fondurile dedicate
Comitetului Central al PCR, precum şi în Arhivele CNSAS şi completând aceste informaţii
cu mărturiile unor istorici care au activat în perioada comunistă, autorul a reuşit să reconstituie modul în care s-au trasat obiectivele pe care frontul istoric trebuia să le îndeplinească.
Mihaela Denize
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
mihaela_stroe90@yahoo.com

NELU ZUGRAVU, Ammianus Marcellinus şi cultura violenţei în secolul al IV-lea,
Edit. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2017, 292 p.
Afirmaţia potrivit căreia cele optsprezece capitole păstrate din opera istorică a lui
Ammianus Marcellinus – Res gestae – reprezintă un izvor de primă mână pentru orice
istoric interesat de Antichitatea târzie constituie, desigur, un truism. Stau mărturie, în acest
sens, nenumăratele ediţii, comentarii şi studii dedicate operei menţionate de şcolile istoriografice
occidentale. În schimb, de mult mai puţină atenţie s-a bucurat Ammianus Marcellinus din
partea cercetătorilor români. Cu excepţia unui studiu datorat profesorului Tudor Teoteoi
(Ammien Marcellin, précurseur de l’historiographie byzantine, în „Études byzantines et
post-byzantines”, 3, 1997, p. 19–27), care vede în autorul menţionat un precursor al istoriografiei bizantine (nu pot să nu remarc că argumentaţia ar putea convinge doar în măsura în
care Ammianus Marcellinus ar fi fost cunoscut şi copiat, ca model, de istoricii bizantini; or,
opera a supravieţuit graţie unor manuscrise occidentale – cele mai vechi fiind Codex
Hersfeldensis şi Codex Fuldensis –, ceea ce ar putea conduce la concluzia răutăcioasă că
istoricul în cauză a fost un precursor fără posteritate), opera lui Ammianus a fost folosită
pentru diverse aspecte ale istoriei politice şi militare ale Imperiului Roman târziu. Din acest
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punct de vedere cartea dlui profesor Nelu Zugravu Ammianus Marcellinus şi cultura
violenţei umple un gol istoriografic şi, totodată, se înscrie pe o direcţie de cercetare – analiza
operei ammianice – care a dat rezultate importante în ultimele decenii (vezi foarte recenta
bibliografie datorată lui Fred W. Jenkins, Ammianus Marcellinus. An Annotated Bibliography,
Leiden, Boston, 2017).
Tema cărţii – violenţa – este una centrală în opera istoricului în discuţie şi constituie
un subiect important de analizat cât timp a fost o trăsătură dominantă a Antichităţii târzii.
Totodată, metoda propusă este una extrem de atractivă, având în vedere atât textul ca
„artefact”, cât şi raportarea istoricului roman la evenimentele secolului al IV-lea. Asupra
primului punct profesorul Nelu Zugravu îşi precizează clar opţiunile, considerând textul
drept „un izvor istoric valoros pentru reconstrucţia istoriei secolului al IV-lea” (p. 10), în
opoziţie cu cei care, accentuând valenţele literare ale operei, au socotit că artificiile retorice,
modelele împrumutate sau accentele moralizatoare diminuează semnificativ valoarea
textului. Împărtăşesc întru totul primul punct de vedere, chiar dacă consider importantă
tentativa unor cercetători de a diseca în detaliu opera lui Ammianus. Este adevărat că felul
în care un istoric şi-a construit un text ne spune câte ceva despre autorul în cauză, despre
lecturile sale, despre autorii preferaţi, despre valorile împărtăşite de el şi de publicul căruia i
se adresează ş.a.m.d., dar ar fi greşit să credem că, în felul acesta, realităţile pe care le
descrie îşi pierd din acurateţe. A reduce Res gestae la o listă de modele literare, la pasaje
împrumutate sau la termeni relevanţi ar însemna să rupem opera şi istoricul care a creat-o
de contextul căruia i-au aparţinut. Folosirea unor topoi nu înseamnă neapărat că istoricul
respectiv nu a avut capacitatea să transpună în termeni proprii o anumită realitate, ci doar
că, făcând apel la un model consacrat, uşor de recunoscut de cititori, a putut da un plus de
forţă propriului său text.
Şi în privinţa celui de-al doilea aspect – aşa-zisul „partizanat” inerent oricărui istoric –
subscriu, de asemenea, punctului de vedere formulat de dl Zugravu, care vede în Ammianus
Marcellinus un autor direct şi onest, care nu a abandonat verosimilul nici chiar atunci când
a fost mai puţin „obiectiv”. În această privinţă un istoric militar al Imperiului Roman în
perioada târzie, John E. Lendon, afirma că şi-a bazat cercetarea pe textele lui Ammianus,
Zosimos şi Libanius, dând prioritate celui dintâi în situaţia unor divergenţe de păreri
exprimate (Soldiers and Ghosts: A History of Battle in Classical Antiquity, New Haven, 2005,
p. 433, 439).
Introducerea pune accentul, pe bună dreptate, pe metoda de lucru utilizată şi pe maniera
de abordare a temei violenţei. Sunt prezentate feluritele tipuri de violenţă şi modul în care acest
fenomen poate fi studiat, cartea insistând însă asupra perspectivei lui Ammianus Marcellinus.
Sunt analizate deopotrivă violenţa „legitimă” (în textul lui Ammianus pot fi distinse nu mai
puţin de cinci tipuri diferite), în care puterea intervine pentru a face să triumfe justiţia şi
echilibrul intern al imperiului, şi cea „ilegitimă” (prezentă practic în toate domeniile, de la
cel politic, la cel economic, social şi religios), în care brutalitatea a depăşit limitele tolerate
şi tolerabile, manifestându-se discreţionar, provocând haos şi dezechilibru. Ar fi de discutat,
desigur, în ce măsură linia de demarcaţie dintre acestea este ferm şi riguros trasată de Res
gestae, dar analiza fină a profesorului Zugravu a nuanţat foarte multe aspecte astfel încât
distincţia amintită poate fi considerată operantă. Un capitol separat este rezervat războiului
ca formă particulară de exercitare a brutalităţii, alegere explicabilă prin omniprezenţa conflictelor militare în epocă. Unul dintre marile merite ale cărţii rezidă în încercarea de a surprinde
perspectiva contemporanilor asupra evenimentelor, metoda (definită de autor drept „tradiţională”)
fiind în realitate una mult mai complexă, care a acordat atenţia cuvenită limbajului epocii şi
terminologiei folosite. Deopotrivă este de evidenţiat refuzul de a transpune asupra perioadei
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în discuţie judecăţile contemporane, încă din start lucrarea subliniind că multe dintre formele
de violenţă din trecut, care ar putea fi considerate astăzi respingătoare, au fost în epocă
expresia unei „culturi a amfiteatrului” specifice Imperiului Roman.
Structura cărţii este, în sine, o lecţie de metodă. Primul capitol este consacrat
terminologiei, în timp ce următoarele analizează, pe rând, violenţa legitimă, violenţa
ilegitimă şi violenţa de război sau de frontieră. Concluziile nu se mulţumesc să rezume
unele idei, ci constituie o discuţie amplă despre cultura violenţei în Antichitatea târzie.
Analiza terminologică porneşte de la observaţia că Ammianus Marcellinus utilizează mai
puţin termenul violentia, preferând expresii hiperbolizate pentru a sublinia ideea de rău
absolut. Lista termenilor întrebuinţaţi de Ammianus este impresionantă, după cum este de
subliniat atenţia acordată contextului în care sunt folosite cuvintele în cauză.
Capitolul consacrat violenţei legitime surprinde complexitatea şi ambiguitatea istoricului
antic, în esenţă un loialist, faţă de puterea imperială, care a uzat, nu o dată, de metode ce
depăşeau cu mult limitele violenţei „legitime”. Pe drept cuvânt dl Zugravu subliniază că de
aici decurge o dificultate de a încadra tipologic anumite forme de brutalitate. Conservator şi
moralist, Ammianus Marcellinus s-a raportat mai mereu la un model ideal tot mai
îndepărtat de realităţile secolului al IV-lea. În ciuda dificultăţilor amintite, capitolul distinge
în Res gestae cinci moduri legitime de manifestare a violenţei, de la pedepsirea crimelor
împotriva puterii imperiale (crimen lesae maiestatis) până la cele din domeniul militar
(trădare, dezertare, indisciplină). Desigur, cum profesorul Zugravu aminteşte adeseori,
subtilitatea textului analizat scoate în evidenţă multiple nuanţe, precum simpatia manifestată
faţă de uzurpările lui Silvanus şi Procopius, chiar dacă acţiunile lor au fost judecate drept
periculoase pentru soarta imperiului. Dincolo de o analiză foarte pătrunzătoare, capitolul
este important pentru că, pe de o parte, constituie un punct de plecare pentru o paralelă cu
realităţile medievale bizantine sau occidentale, iar, pe de altă parte, pentru că face o
legătură subtilă între violenţă şi ritual. Paginile consacrate decapitării sunt relevante în acest
sens, analizele medieviştilor (din păcate puţini dintre ei interesaţi de rădăcinile antice ale
unor gesturi şi ritualuri) din ultimii ani insistând pe strânsa legătură dintre ceremonial,
violenţă legitimă şi spectacol „public” în încercarea monarhilor de a-şi pune în scenă
puterea şi de a transmite un mesaj supuşilor şi adversarilor.
Pentru Ammianus Marcellinus violenţa rea, nejustificată este rezultatul unui abuz de
putere, al dispariţiei legii şi al instaurării injustiţiei. O dată în plus capitolul insistă pe multiplele
situaţii prezente în Res gestae, istoricul judecându-l cu asprime chiar pe împăratul Iulian
pentru unele excese. Este foarte greu şi cred inutil de rezumat abundenţa de situaţii analizate
cu migală de Nelu Zugravu, analiza textului ammianic putând fi comparată cu munca unui
bijutier. Mă mulţumesc doar să observ că studiul nu s-a mărginit doar la analiza gesturilor
brutale, ci a inclus – cum era de aşteptat – violenţa verbală şi cea simbolică (frecvente mai
ales în cazul controverselor religioase, dar nu numai). Totodată, merită subliniat că excelenta
cunoaştere a izvorului a fost completată de parcurgerea unei copleşitoare bibliografii.
Deloc întâmplător, războiului îi este dedicat un capitol aparte cât timp acest fenomen
reuneşte elemente comune atât violenţei legitime, cât şi celei nelegitime. Individualitatea
operei lui Ammianus Marcellinus rezidă în descrierea realistă a conflictelor sângeroase, în
abundenţa de detalii privind amploarea dezastrelor şi în veridicitatea unor comportamente
atroce. Toate aceste particularităţi explică atenţia cu care Ammianus a fost citit de istoricii
moderni, abundenţa de detalii – de exemplu în descrierea campaniei lui Iulian împotriva
Persiei – oferind multiple posibilităţi de investigare. S-a observat că, pentru secolul al V-lea,
suntem mult mai puţin informaţi despre aspectele şi problemele militare ale Imperiului
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Roman decât pentru epoca acoperită de Res gestae, ceea ce sporeşte încă şi mai mult valoarea
operei analizate.
Concluziile pun, o dată în plus, problema legăturii între fondul şi forma operei lui
Ammianus, profesorul Zugravu discutând chestiunea raportului între normele retorice,
modelul moralizator al istoriei şi acurateţea discursului. Domnia sa este de părere că nu
există motive serioase pentru a pune sub semnul întrebării credibilitatea generală a operei.
Argumentele invocate sunt cu atât mai valide cu cât Ammianus Marcellinus nu este nici pe
departe singurul istoric care a recurs la artificii retorice sau la modele consacrate în
redactarea operei. Exagerând, am risca să condamnăm în bloc sursele narative (cum, din
păcate, a procedat Şcoala Analelor) drept mistificatoare şi inoperante în încercările de
reconstruire a trecutului. Aş spune că procedee de genul celor amintite, mânuite cu abilitate,
au dat un plus de forţă unei opere şi sunt în măsură să ne spună ceva despre universul de
valori al celui care a scris, dar şi al societăţii căreia i s-a adresat. Pentru a da un exemplu din
lumea bizantină, Niketas Choniates a abuzat în redactarea istoriei sale de o multitudine de
metafore, artificii literare, clişee din operele unor predecesori antici sau medievali fără ca
vreun istoric modern să-i pună la îndoială valoarea creaţiei, aceasta chiar în condiţiile în
care Choniates şi-a revizuit lucrarea după căderea Constantinopolului în 1204, ceea ce a
avut consecinţe importante asupra judecării unor personaje şi episoade (de ex. portretul
împăratului Manuel Comnenul este sensibil întunecat).
Revenind la Ammianus Marcellinus şi la tematica violenţei, parcurgerea cărţii dlui
Zugravu subliniază o varietate de situaţii şi o multitudine de procedee literare utilizate de
Ammianus în descrierea realităţilor epocii. Dacă opera sa ar fi fost doar o „ficţiune”
plăsmuită de o imaginaţie mai mult sau mai puţin luxuriantă, am fi putut găsi o serie de
teme recurente care ar fi putut conduce la ideea unui schematism şi a unei distorsionări a
faptelor. Cum însă în fiecare capitol şi pe fiecare pagină putem constata complexitatea
abordării ammianice, rezervele exprimate până în prezent de unii istorici pot fi privite drept
dovada unei neîncrederi epistemologice sau a unui spirit hipercritic.
Cartea dlui Zugravu, în ciuda împărţirii tematice, încearcă şi izbuteşte o analiză
globală a fenomenului violenţei în lumea romană a secolului al IV-lea, problematica fiind
foarte bine contextualizată. Deşi autorul afirmă cu modestie că ar fi vorba de o metodă
„tradiţională”, aş spune că prin tematică şi prin maniera de tratare acest tradiţionalism ar fi
de urmat şi de alţi istorici. Totodată cred că „actualitatea” unei metode nu constituie, în
sine, o garanţie de succes. Cu riscul de a greşi, fac parte dintre istoricii care consideră că
metoda este generată de sursele cu care vii în contact. A veni cu o metodă împrumutată din
sociologie, antropologie, lingvistică sau alte discipline socio-umane înseamnă a aplica
surselor un pat al lui Procust cu consecinţe nu tocmai fericite. Riscul unor anacronisme şi al
unor suprainterpretări ar fi uriaş cu consecinţe directe asupra valorii cercetării în cauză. Mai
importantă decât caracterul metodei mi se pare deschiderea către istoria universală şi către
istoria istoriografiei, domeniu considerat searbăd de unii colegi de breaslă, dar extrem de
fecund pentru că poate deschide poarta înţelegerii unui autor, a unei opere şi a unei societăţi.
Pe lângă rigoarea ştiinţifică necesară subiectului, cartea beneficiază de un stil pe măsura lui
Ammianus Marcellinus, ceea ce adaugă un plus lucrării de faţă.
Ovidiu Cristea
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
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