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REALITĂŢI ITALIENE ÎN LITERATURA DE CĂLĂTORIE
MARKETS AND MERCHANDISES IN NAPLES: ENGLISH
TRAVELLERS’ IMPRESSIONS (18th–19th CENTURIES)
CLAUDIA PINGARO*

1. FOOD AS A FACTOR IDENTIFYING SOCIETY
The history of food – its production and marketing, its origins and qualities,
its scarcity or abundance, the pleasure it brings and the varieties of tastes that over
time have determined certain fashions and established territorial typicalities1 – has
become a field for multidisciplinary reflection and, in the case of historical disciplines,
economic historians study it as a good to be produced and exchanged. From a social
point of view, food2 represents an index of differentiation and mutation of relations
between the classes in the Ancien Régime and the classes in the contemporary
period. Considering it from a purely cultural point of view, food managed and still
manages to feed society and individuals while creating identities and defining
groups. An important political factor, it falls within the field of power relations,
namely by the way in which the ruling classes control its distribution and
management.3 Productivity dynamics and power relationships within society
provide a key to understanding the cultural identification processes associated with
food production, distribution and consumption. The field of discussion is open and
tends towards a series of considerations of an economic-political, socio-cultural
and anthropological nature, which current research has gradually acquired. Food,
therefore, has assumed a strong symbolic role in various societies according to a
twofold aspect: 1) as an ostentation of the manifestation of power; 2) as an “object”
of the daily struggle for survival. In both cases it represents and has represented a
metaphor for the social aspect, an instrument of communication, of “encounter”
and “clash” of cultures, of integration of classes. The importance that food assumes
within society – from which the complexity and versatility of the phenomenon
derive – takes on strong symbolic and ritual connotations, offering itself to the eyes
*

University of Salerno, Italy; cpingaro@unisa.it.

1
On these subjects: Massimo Montanari, La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in
Europa, Rome, Bari, 2006.
2
See the proceedings of the conference held at Potenza and Matera, on 5–8 September 1988:
Gli archivi per la storia dell’alimentazione. Atti del convegno, Potenza-Matera, 5–8 settembre 1988,
3 vols., Rome, 1995.
3
Felipe Fernández-Armesto, Storia del cibo, Milan, 2010, p. 1. Mirror of the games of power
between Humanism, Renaissance and Baroque, the delights of food are the topic of the volume:
Francesco Antinucci, Il potere della cucina. Storie di cuochi, re e cardinali, Bari, Rome, 2016.
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of the external observer as the result of a long series of cultural stratifications that
have affected the composition of dishes, their denomination, their spread and the
“success” obtained among the population. In the Ancien Régime the public alimentation (It.: annona) policies – which identified the strategies for food supply –
represented the ground on which the ruling classes exercised their legitimation to
govern. And together with the annona, in order to understand the gradual nature of
the political legitimization to govern, other variables contributed to complete the
complex mosaic of the political dynamics in the societies of the Ancien Régime,
such as urban functions, the trend of prices, the demographic consistency, the financial
policy,4 etc. All these elements, taken together, allow a broad and articulated reading
of the theme “food,” a decisive aspect in the history of each civilization. The quantities
of available and marketable food within each society (ancient or present) allow us
to understand, therefore, many aspects of the everyday life5 and many of its identityrelated, social and cultural characteristics.6 In the following pages we have examined
the impressions of some English travellers who stayed in the Kingdom of Naples in
the 18th and 19th centuries and had the opportunity to observe the eating habits of
its inhabitants with amazement, charm and disenchantment.
2. NEGATIVE CONJUNCTIONS
In Europe, at least until the end of the eighteenth century, the prevailing
productivity and economic model was largely responsible for the – often precarious –
conditions that characterized the trade of food and, in many cases, the eating habits
were the result of economic deficit processes.7 This is the case of the markets and
goods in Naples in the 18th and 19th centuries, which, as in the rest of Europe, were
strongly dependent on the kingdom’s economy and on the government’s political
choices in terms of public alimentation policy8 and taxation.9 The scarcity of food
products – the effect of the famine of 1764, which, together with a deadly epidemic,
4
Aurelio Musi, Sulla storia dell’alimentazione, in “Rassegna Storica Salernitana,” XIII, 1996,
2, pp. 139–143, here p. 141.
5
Historiography has studied the general – but also complex – aspects of the topics related to
daily life. Among the numerous contributions: Henri Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde
moderne, Paris, 1968; Fernand Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo, vol. I, Le strutture
del quotidiano secoli XVI–XVIII, Torino, 1993; Norbert Elias, Sur le concept de vie quotidienne, in
“Cahiers internationaux de sociologie,” 99, 1995, pp. 237–246; Giovanni Gasparini, Tempo e vita
quotidiana, Bari, Rome, 2001; M.Á. Pérez Samper, G.Á. Franco Rubio, Mirar la historia con otros
ojos, in “Revista de historia moderna. Anales de la Universidad de Alicante,” vol. 30, Intimidad y
sociabilidad en la España moderna, 2012, pp. 11–16; Storie connesse. Forme di vita quotidiana tra
Spagna e Regno di Napoli (secoli XVI–XVIII), ed. by R.M. Delli Quadri, M. Mafrici, Naples, 2018.
6
Massimo Montanari, Il mondo in cucina. Storia, identità, scambi, Rome, Bari, 2002; idem, Il
cibo come cultura, Rome, Bari, 2006.
7
Carlo Maria Cipolla, Storia economica dell’Europa pre-industriale, Bologna, 2002, pp. 325–410.
8
Enrica Alifano, Il grano, il pane e la politica annonaria a Napoli nel Settecento, Naples, 1996,
especially the fifth chapter, La fine di un’era: la carestia del 1764 e le sue conseguenze, pp. 177–208.
9
Paolo Macry, Mercato e società nel Regno di Napoli. Commercio del grano e politica economica
nel Settecento, Naples, 1974.
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plagued the Kingdom of Naples – generated unrest and dramatic consequences for
the population. The government was unable to contain the long-lasting crisis. In the
1750s–1760s, in fact, cereal trade in the Naples area went through a period of crisis
and merchants asked on several occasions for both a reduction in trade rights and
the termination of rumors, in order not to affect, even during adverse years, the
interests of Neapolitan traders.10 The supply system in the kingdom was a real emergency to the point that Bernardo Tanucci,11 head of the Regency Council and trusted
minister of Charles III, decided to authorize imports of wheat from abroad. In
March 1763, in fact, Tanucci obtained a discount on export rights12 to alleviate the
crisis. The shortage of wheat was such that “la carestia produce un’ansietà universale,
e folla tumultuosa a tutti li forni, e a tutti li venditori di pane. Le buglie sono a tutte
le ore, e in ognuna avviene qualche sconcerto di ferite, o altro.”13 The lack of wheat
had reduced Naples and the provinces of the kingdom “nell’estrema miseria […]
sono giunti a Baia, da Trieste, 5000 tomoli14 di grano, e 3000 tomoli inviati a un
negoziante dai suoi di Puglia […] 3000 tomoli inviati da Genova si attendono di
momento in momento.”15 Sensitive to the needs of Neapolitans, Charles III, from
Spain, committed himself to send 100,000 tomoli of wheat “a questi popoli afflitti”
so that Tanucci could arrange the sale, in the form of flour, in city markets to
appease the hunger that afflicted “il popolo della Capitale [a causa] del pessimo, e
pochissimo pane.”16 In mid-April 1763, the first loaded vessel of wheat sent by
Charles III arrived in Naples and, because of the excessive famine, another arrived
“commesso a Trieste, nella somma di 114000 tomoli”17 and two other vessels were
traveling from the Spanish coasts, “che la pietà di V. M. ha destinato a questi
popoli suoi.”18 In the following May, although the situation had not yet returned to
normal, there were sufficient stocks of wheat to “bastare fino a tutto settembre.”19
Despite people blessing Charles III “per l’abbondanza del pane, che in 27 forni si
vende di buona qualità, e giusto peso,”20 the public alimentation administration
continued to be bankrupt, so much so that a great quantity of poor-quality bread
10

Ibidem, p. 412.
On the role played by Tanucci in the management of the crisis and on the “conflict” between
the minister and the policy of the Eletti, see Pasquale Villani, Una battaglia politica di Bernardo
Tanucci. La carestia del 1764 e la questione annonaria a Napoli, Studi in memoria di Nino Cortese,
Rome, 1976, pp. 611–666.
12
Caserta, 15 March 1763: “Essendo abbondante il grano in tutta Europa […] si è permessa
una segreta ribassa d’un sesto del diritto di tratta,” in Lettere di Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone
(1759–1176), ed. by Rosa Mincuzzi, Rome, 1969, p. 152.
13
Naples, 6 March 1763, ibidem, p. 198.
14
Ancient unit for the measurement of capacity for bulk goods used in southern Italy before
the adoption of the metric system. In Naples it was the equivalent of 55.54 l.
15
Caserta, 13 March 1763, in Lettere di Bernardo Tanucci, ed. by Rosa Mincuzzi, p. 199.
16
Caserta, 3 April 1763, ibidem, p. 202.
17
Naples, 17 April 1763, ibidem, p. 206.
18
Caserta, 24 April 1763, ibidem, p. 207.
19
Caserta, 8 May 1763, ibidem, p. 209.
20
Caserta, 22 May 1763, ibidem, p. 213.
11
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was sold in the bakeries, triggering “soliti contrasti, tumulti, e confusioni.”21 The
famine was also aggravated by the spread of a deadly epidemic fever that decimated
the population and further aggravated the situation. In Naples, “le febbri epidemiche
fanno strage, […] le strade non che le case, e li spedali son pieni di chi langue, e di
chi spira […] e tutti gli ordini di persone son dolenti, e si lamentano”22 and there
were hundreds of deaths every day, closures of businesses and worsening of general
social conditions. In the following August and September, the epidemic calmed
down so much that Minister Tanucci, with conviction and caution, affirmed that
“tutto il male fisico sia passato. Resta il politico, e l’economico.”23 Famine and deadly
epidemic, therefore, exacerbated the economic problems of the South, where the
paralysis of trade was also due to rules and monopolies that impeded the dynamism
of production and marketing of agricultural products. Only immediate reform
action would have allowed for economic and civil recovery.24 Salvatore De’ Renzi,
at the end of the 19th century, described the famine that devastated Naples: the
economic crisis following the bad harvests, the consequent scarcity of food, the
“desolazione” that had affected Naples and the provinces of the kingdom, the
difficulties encountered by the bodies in charge of the management of the annona,
a situation of “estreme strettezze”25 that led to a deep crisis throughout the South.
In order to give an idea of the emergency situation, De’ Renzi reported the precarious
condition of the capital – usually rich in goods –, which at that time remained
miserably deprived of basic supplies of food, while the shops and the alleys usually
teeming with goods and buyers were affected in the winter of 1763–1764 by
growing misery. The food shortage was such that, both in the capital and in the
provinces, there was a scarcity, as anticipated, of the flour used for the “arte de’
maccaronari.”26 The city government was unable to “adempiere co’ partitanti de’
forni e de’ posti di farina a’ loro contratti”27 because of the excessive price and the
absolute lack of wheat. The trade on the streets of Naples suffered a deep crisis that
made “molesto”28 staying in the city, whereas in the streets dedicated to the usual
trades “la malattia era più facile e più spessa.”29 An important game was played
around the control of the cereals between those classes of the kingdom (merchant
class, nobility, central and peripheral administrations) involved in the management
of the interests that revolved around such an important element of the southern
economy. Giuseppe Maria Galanti, in his economic and political analysis of the
21

Ibidem.
Portici, 19 June 1763, ibidem, p. 218.
23
Portici, 18 September 1763, ibidem, p. 233.
24
Anna Maria Rao, L’“amaro della feudalità.” La devoluzione di Arnone e la questione feudale
a Napoli alla fine del ‘700, Naples, 1984, pp. 39–40.
25
Salvatore De’ Renzi, Napoli nell’anno 1764 ossia Documenti della carestia e della epidemia
che desolarono Napoli nel 1764 preceduti dalla storia di quelle sventure, Naples, 1868, p. 43.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Ibidem, p. 79.
22
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kingdom – whose production dynamics and structural deficiencies were well known
to the author –, maintained that wheat represented a decisive element of the southern
economy and that its consumption was destined to satisfy the food needs of the
population of the South above all other products of the earth. It was for this reason
that Galanti believed that the government’s policy should be committed to guaranteeing quality and quantity.30 In the following years the economy of the South
started moving, with difficulty, towards a slow and arduous recovery.
3. ENGLISH TRAVELLERS IN NAPLES: BETWEEN
MARKETS AND MERCHANDISES
When the English doctor Samuel Sharp (1709–1778) arrived in Naples in
November 1765 to enjoy the healthy Mediterranean climate,31 he noted in his travel
diary the still evident effects of the crisis which had only ended the previous year
and which the English press had given ample account of.32 A common destination
of the foreign travellers embarked on the European trip known as the Grand
Tour,33 the Kingdom of Naples retained, in the 18th and 19th centuries, in the eyes
30

The author stated: “Da che l’uso del pane è divenuto l’alimento generale degli uomini, nelle
diverse contrade dell’Europa, il grano è stato riguardato come la derrata la più necessaria, come la
prima industria umana, come il primo oggetto delle cure del Governo. Si vede costantemente che
quando è scarso il ricolto del grano, è minore il consumo di tutti gli altri generi. I grani del Regno
generalmente sono ottimi per far pane e si conservano per molto tempo,” Giuseppe Maria Galanti,
Nuova descrizione geografica e politica delle Sicilie, Naples, 1789, pp. 202–203.
31
Claudia Pingaro, Napoli nelle Letters From Italy di Samuel Sharp, un chirurgo prestato alla
letteratura, in La Campania e il Grand Tour. Immagini, luoghi e racconti di viaggio tra ‘700 e ‘800,
ed. by G. Brevetti, I. Cecere, R. Cioffi, S. Martelli, Rome, 2015, pp. 65–74.
32
This is how Sharp remembered the condition of the kingdom in his travel diary: “About two
years since, there was a great scarcity of bread in this kingdom, which produced very fatal effects.
Frequent mention was made of it in the London news-papers, but I do not remember that our ideas
answered to the horrors which really attended it. It began in December 1763, and was followed by a
sickness. The famine and the sickness together carried off, as they compute, betwixt three and four
hundred thousand people. There were some villages almost entirely depopulated, only two or three
persons surviving the fury of one or the other of these calamities. It is said that near fifty thousand
were destroyed in the city of Naples only. From the relations I have heard and read, it seems to me
wonderful it should have ceased so suddenly as it did, since, in some of the cases, it bore strong marks
of a plague, the most robust dying in two or three days after the seizure, besides that bubos and
carbuncles were no uncommon symptoms. The starving condition of the poor was so great, that they
were glad to get the food of the very dogs, which now and then produced a spectacle shocking to
human nature; for the famished animals were frequently seen feeding on the dead bodies of such who
died in the streets, the moment after their breath was expired,” in Samuel Sharp, Letters from Italy,
Describing the Customs and Manners of That Country in the Years 1765, and 1766, London, 1767,
pp. 117–118.
33
For the Grand Tour literature see: Cesare De Seta, L’Italia nello specchio del “Grand Tour,”
in Storia d’Italia, series Annali, vol. 5, Il paesaggio, ed. by C. De Seta, Torino, 1982, pp. 127–263;
Atanasio Mozzillo, La frontiera del Grand Tour. Viaggi e viaggiatori stranieri nel Mezzogiorno borbonico,
Naples, 1992. Among the many contributions about English travellers in Naples: Viaggiatori
britannici a Napoli nel ‘700, ed. by Giovanni Capuano, 2 vols., Naples, 1999; Luciana Rollo Bancale,
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of the visitors who walked along the streets of the capital and its alleys crowded
with groceries, a timeless charm, stirring their interest and curiosity. In their
observations on daily life, customs, culture, politics, and southern economy – very
often accompanied by a good dose of English prejudice34 –, the English travellers
who visited Naples in the 18th and 19th centuries mentioned their attraction to the
spectacle of the food trade that was practiced in the city, among alleys, palaces,
markets and merchants of all kinds, of which they gave extensive descriptions in
their travel reports. The tireless English traveller Henry Swinburne (1743–1803)
spent much of his life visiting European cities,35 recounting his voyages in works
that remain among the classics of memoirs and travel literature.36 In Naples he
observed the great crowd of street vendors selling all kinds of goods: “the markets
and main streets are lined with sellers of macaroni, fried and boiled fish, puddings,
cakes, and vegetables of all sorts.”37 During his tour of the South (between 1777
and 1779), Swinburne was a clever observer of the habits of the Neapolitans, the
types of goods and the various foods traded in the markets and shops of the city. In
his travel diary he mentioned both the typical products of the domestic market and
the goods that the capital stocked abroad. Naples, as it is known, was the largest
market of the kingdom, where all the goods from domestic and international
production were combined. The English writer examined the “domestic” goods that
were on display in the city’s markets: “wheat, barley, legumes, Indian corn; hemp,
line, cummin, fennel and anniseeds; wool, oil, wine, cheese, fish, salt flesh, honey,
wax, fresh and dry fruit, manna, saffron, liquorice, feccia brucciata, gums, locust
beans, capers, lupins, paste, macaroni of various sorts, salt, potash, brimstone, nitre,
argal, pitch, tar, sumach, skins, cattle, oranges, lemons, brandy, vinegar, metals,
minerals, marble, silk, hemp, flax, cottons, and divers sorts of manufactures.”38 The
traveller was interested in the trend of the Neapolitan economy so much so that in
the pages of his diary he recorded the numerical data on the capital’s food
consumption. The amount of maize used in Naples during a whole year was
calculated at around 2,830,000 tomoli, all destined for processing in the various
foods to be served: “the bread for the public … 400,000 [tomoli], maccaroni …
Scrittori inglesi a Napoli. Grand Tour e oltre, Salerno, 1998; Rosa Maria Delli Quadri, Nel Sud
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34
On these topics: Franco Venturi, L’Italia fuori d’Italia. In Storia d’Italia, vol. III, Dal primo
Settecento all’Unità, Torino, 1973, pp. 987–1117; Atanasio Mozzillo, La sirena inquietante. Immagine
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il Sud nell’immaginario barocco e illuminista europeo, Milan, 1993.
35
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1979, pp. 86–134.
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160,000 [tomoli], taralli or little biscuits … 50,000 [tomoli], meal at the great market …
300,000 [tomoli], meal at twelve other stalls in the city … 300,000 [tomoli], fine
flour … 95,000 [tomoli], cantara … 300,000 [tomoli], for the land and sea troops …
120,000 [tomoli], charity schools and convents … 1,200,000 [tomoli].”39 Among
the goods available in Naples, Swinburne listed products from foreign markets:
from England: sardines, herrings, coffee, tea, cocoa, sugar, pepper, woolen goods,
silk stockings, mechanical instruments, watches, home furniture; from Holland:
cinnamon, cloves, nutmeg, medicinal spices (coming from East and West India),
muslin, whalebone, tobacco, silk and velvet fabrics; from France: sugar, coffee and
the latest fashion clothes, always appealing on the Neapolitan market; from Spain:
sugar, tobacco, honey, balsam of Peru; from Portugal: Brazilian sugar, tobacco,
cocoa, hides; from Venice: various glassware, textiles and clothes, wax candles,
cinnabar, white sugarloaves; from Genoa: velvet, iron in large quantities and various
goods coming from America and the African coasts; from Petersburg: furs and wax;
from Sardinia: a large quantity of tuna and cheese.40 The analysis of the Neapolitan
economy carried out by the acute British observer also took into account the weight
– on the final price of products coming from abroad – of the exorbitant duties
imposed by the government and observed that “the duties in general upon goods
imported into the city of Naples amount to about twenty-five per cent upon the
customhouse estimation, paying so much per ounce ad valorem; which ounce is
regulated at six ducats value. Sugars and wax, by the new impositions, pay forty or
fifty per cent upon the market price. The duty upon sugar produces about eighty
thousand ducats annually.”41 This did not contribute to the development of trade,
but rather made the southern economy marginal and subordinate to foreign markets
and international circumstances. Both the eighteenth-century reform policy42 and
the subsequent commitment made during the French Decade – especially during
the reign of Joachim Murat43 – to support southern economy44 failed to resolve the
impasse of the poor productive system of the South.
After 1815, with the end of the Continental Blockade,45 the English travelers
returned to the Bourbon capital,46 retracing the routes of the eighteenth-century
Grand Tour and crossing already known itineraries, to discover places that still aroused
curiosity and interest. Richard Keppel Craven (1779–1851), in his memories of his
39
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journey to southern Italy, described the local merchandise and the eating habits of
the Neapolitans concerning pasta, which also arrived in large quantities from the
Amalfi coast to satisfy the taste and nutritional needs of the entire population.
“Most foreigners – stated Craven – are well acquainted with the extensive use of
this article, which, in its original form, or through the medium of successful
imitation, has made its way all over Europe; but if they look to the native way of
dressing it, as the best calculated to enhance its merits, they will probably find
themselves widely mistaken; for, although it admits of great variety, the essential
requisite to satisfy the palate of a Neapolitan is crispness, and consequently it must
be underdone. It is thrown into boiling water for only a few minutes, and afterwards
seasoned with butter, gravy, oil, spices, tomatoes, and even sugar, according to the
fancy of the consumer; but the most abject Lazzaro would reject it with disgust, if
it betrayed in its substance the smallest approach to softness or pastiness by
breaking.”47 Pasta dishes were able to satisfy every taste, from the most sophisticated palates to the least pretentious: “The Neapolitan in general is sober both in
eating and drinking; but the sight of him devouring maccaroni would create a very
different opinion, as he gorges it in quantities perfectly incredible to an English
spectator, while the taste for it is universal, from the sovereign to the lowest of his
subjects.”48 The conspicuous sales of the various types of pasta, the convenience of
the price and the nutritional value were the essential reasons for the success of this
food so widespread in the Neapolitan society. Craven had seen how much a pasta
meal was within everyone’s reach in Naples, from the sovereign49 to the last of his
subjects, thanks to the low cost that amounted (in 1817–1818, when the Englishman
stayed in the capital50) to four grana,51 that is about two English pennies: a dish,
therefore, widely spread,52 affordable and “democratic,” consumed by all the social
strata, a food item that over time became a must in the southern economy, and an
emblem of its food culture.
47
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In the 1820s, after the constitutional uprisings of 1820–1821, the Kingdom of
Naples continued to exert an irresistible attraction for foreign travellers. Giuseppe
Vallardi, a well-known author and publisher from Milan, in a “guide” to the main
Italian cities published in 1828, described Naples as a great city “popolatissima,
ricca e commerciante [e] malgrado le vicende della guerra, che per molti anni
dovette sostenere, essa ha conservati per la massima parte i tesori di che andava
superba.”53 With regard to the food and merchandise that the city markets could
offer travellers, Vallardi stated that “questa città abbonda di ogni genere di derrate:
Il suo clima è dolce: cosicché possono aversi e frutti e prodotti de’ giardini in tutto
l’inverno, come nell’altre stagioni. Abbonda parimente d’ogni sorta di volatili, di
selvaggiume e di pesci.”54 The image of the city described in the pages of Vallardi
presented itself to the fascinating and intrepid traveller Marguerite Power Gardiner
(1789–1849), who became countess of Blessington following her marriage to Charles
John Gardiner, 1st earl of Blessington. In her memoirs on her stay in Naples (which
took place between 1823 and 1826), the countess spoke of the spread of pasta among
the Neapolitans and of the enthusiastic preference for “maccaroni,”55 so much so
that “the promise of an ample supply of it is the most powerful incentive that can
be held out” to “the Neapolitan.” “Its very name seems to act as a magical talisman
on his feelings, nerving his arm with new force to urge on his boat; or to cleave the
tide with arrowy speed when he dashes into it, to dive for some object thrown in to
exercise his powers of swimming.”56
The daily life of the Neapolitans delighted lady Blessington, from the scent
of food prepared on the street to the many goods and delicacies on display in the
alleys and squares: a unique world of which the curious traveller did not neglect
any detail, often sketching a holographic image of the lifestyle in the South. In the
nocturnal charm of the Neapolitan streets, observed the countess of Blessington,57
the crowds loved to eat and drink. On the street, humble pedlars marketed their
products to the popolo minuto and shopkeepers supplied with precious goods were
busy in skillfully decorated restaurants to attract the wealthiest customers. Thanks
to the low cost, sorbet, lemonade and iced water were purchased in large quantities
by the popolo minuto, who, together with the “gentlemen,” gathered in crowds at
the food vendors especially on hot summer evenings: “The gaiety of the streets of
Naples at night is unparalleled. Numberless carriages of every description are seen
53
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rolling along. The ice-shops are crowded by the beau monde, and the humbler
portable shops, with their gaudy decorations, which are established in the streets,
are surrounded by eager applicants for the sorbetto and lemonade, of which the
lower classes consume such quantities.”58 A varied and intriguing world, aspects of
a new daily life were revealed before the eyes of the traveller yearning for new
experiences such as our noblewoman. The Neapolitan culinary habits were revealed
to her in their uniqueness because the consumption of food in the streets and alleys
of the city reflected an image which was quite unusual, if compared to the English
customs: “when I last night beheld numbers of both sexes flocking round the
venders of iced water and lemonade, of which copious draughts were swallowed
with apparent zest, I thought of the different and far less pleasing sight which the
streets of London present at the same hour, when so many persons of both sexes
flock to those degrading receptacles of folly and vice, the gin-shops, to seek in the
excitement of ebriety forgetfulness of cares. Here, all are gay and animated, from
the occupants of the coroneted carriage down to the lazaroni, who, in the enjoyment
of the actual present, are reckless of the future.”59 Particularly characteristic were
the outdoor places of refreshment, illuminated by lanterns and decorated with bright
colours, where people stopped to eat macaroni seasoned and served hot, according
to the Neapolitan tradition. The grand tourist enjoyed the scents that spread through
the streets of Naples, from the fragrance of the abundant fish fries to the preparation
of seafood – other precious merchandise from the Neapolitan trade – on sale at the
tables traditionally arranged along the streets of Santa Lucia: “at another shop, iced
water-melons were sold in slices; the bright pink of the interior of the fruit offering
a pretty contrast to the vivid green of the exterior. Frittura, sending forth its savoury
fumes, was preparing at another stall; and frutti di mare was offered for sale on tables
arranged along the Strada di Santa Lucia.”60
At the beginning of the 1840s, painter, writer and archaeologist Arthur John
Strutt61 (1819–1888) undertook a journey on foot from Rome (from where he left
on 30 April), through the South, to Palermo (where he arrived on 15 December) in
the company of his fellow poet William Jackson. Under the charm of the places
that evoked classical Antiquity (the capital that appeared to Strutt buzzing and
extremely lively,62 the majesty of Vesuvius and the incomparable sight of the
coastal landscapes), the English traveller described in his travel diary – published
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in London in 1842 – the culinary delicacies that he had had the opportunity to
enjoy during his stay on the Cilento coast, along with the inseparable Jackson,
savouring the typical foods of southern Italy, fruit of the land and sea, masterfully
prepared to satisfy the palate of distinguished English guests. On 15 May 1841, Strutt
recorded his pleasant visit in Castellabate at the residence of Baron Perrotti, “the
Grand Seigneur of the place,”63 who, according to the usual rules of local hospitality,
“hearing of our arrival, had sent to beg the favour of our company.”64 Strutt and
Jackson went to the Perrotti residence, where “the good baron awaited us at the door,
hat in hand, received us most politely, and conducting us into a delightfully cool
apartment, ordered coffee to be served to us.”65 The English traveller left an important
record on the food and ritual of local hospitality that, among other things, distinguished his stay in southern Italy and, in this particular case, the visit to the
residence of the nobleman.66 As was customary, “at noon, the breakfast, or dinner
was served”67 and, practicing good manners, “the baron seated Jackson and me in
the places of honour, on the right and left of himself. His brother and the exciseman
sat at the bottom of the table; three or four serving men toiled about to supply us
the delicacies in proper rotation.”68 Strutt noted all the details of the lunch, the
diners and the dishes served, making sure to explain to the reader every detail, from
the sumptuousness of the food, to the good manners of the landlord, to his desire to
taste soups, salami, olives and anchovies, expertly served in an atmosphere of true
celebration.69 Butter, fried fish, fried vegetables with bread, roasted fowls and quails,
salad, fresh curd, figs and oranges, as well as strong red wine abounded on the table,
symbols of fine dining and of the important social role of the aristocrat Perrotti.70
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Throughout the 19th century, Naples did not cease to capture the interest of
foreign travellers and the accounts of food and culinary traditions of southern Italy
continued to fill the pages of the diaries of those tourists who loved the classic and
were attentive observers of the southern reality. In 1888–1890, George Gissing (1857–
1903), novelist and authoritative exponent of Victorian literary culture,71 arrived in
Naples for the first time. An admirer of Latin classical authors Virgil, Catullus and
Horace, as well as of Greek authors Homer, Aeschylus, Sophocles and Euripides,
but also of Dante and Boccacio, Goethe and Heine, Molière, Balzac, George Sand
and Alfred de Musset, the English writer, deeply fascinated by them, wanted to
visit, above all, the places of classical Antiquity in Italy and Greece.72 During his
stay in Naples, intent on watching, observing, discovering and admiring, he also
noted down the curiosities, habits and traditions of the Neapolitan cuisine, appreciating
the variety of tastes, natural goodness, quantity and quality of the flavours and
smells. In a letter addressed to his sister, Ellen, on 9 November 1888, from his
Neapolitan residence in Vico Brancaccio, he described the variety of fruit available
in the city shops, noting “the amount of fruit everywhere. I buy white grapes at one
penny a pound – figs at about the same rate –, three new lemons (green inside and
out) for a penny –, tomatoes for almost nothing. Of course the figs are just off the
tree. Everywhere oranges are ripening.”73 He also told his sister how simple and
inexpensive it was to eat well in Naples, buying food or eating it in local taverns:
“living however can be called cheap enough. For breakfast I go out and have a cup
of coffee, two rolls and a piece of butter. At mid-day I eat wherever I am, bread
and fruit; all I can possibly eat I buy for 3 d[enari] and a bottle of excellent wine
costs 4 d[enari]. At night I go to a restaurant and there have soup, meat, vegetables,
fruit and wine.”74 On many occasions, Gissing recorded the liveliness of the city’s
markets, the goods and their perfumes. In the area of the port he used to buy tomatoes,
pine cones, grapes, rowanberries, lemons, apples and pears, and for 2 denari he
was able to buy 13 figs.75
An expert in classical studies for whom Magna Graecia became a “space” and
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Gissing appreciated everything that the Neapolitan stay offered him and food products
were no exception: he used to buy two lemons for 5 cents, to quench his constant
thirst, or a bottle of table wine from the “English grocery store” in Chiaia, at a cost
of 60 cents.77 In the daily frequented restaurants, the writer observed the widespread
habit of showing raw meat and fish to customers so that they could choose the
product before it was cooked.78 Intrigued, moreover, he bought typical products
such as fiori di latte sold at 1.50 cents per kilo and consumed a large quantity of fresh
fruit with extraordinary colors and flavors. During the Christmas period of 1889, he
did not miss an opportunity to wander around the stalls of Via Toledo, from Santa
Brigida to the Mercatello, where there were, skillfully displayed, the ingredients
necessary to prepare the Neapolitan dishes, which required a great deal of fish,
because it was a well-established tradition to celebrate Christmas Eve with eels,
vermicelli with clams, broccoli and Maraniello wine.79 Everyday life claimed Gissing’s
attention just as much as the glorious relics of the past did. None of the things he
ecstatically observed in Naples had a match elsewhere and, for this reason, he
loved to scrutinize and narrate those images.
At the end of the 19th century, when Naples was no longer the capital of the
kingdom – in a fin de siècle that had become the “twilight” of the Grand Tour –, it
was still, in the imagination of English travellers such as Gissing, a place full of
charm and seduction, enhanced by the fragrances, flavours, colours and variety of
merchandises in the alleys and streets of the city. In 1897, during his second stay in
Naples in Via Chiatamone, the English author still observed how abundant fruit
was in Neapolitan shops, among which he noted olives, figs, oranges, lemons with
their bright colours and strong flavours.80
In the 18th and 19th centuries, the interest of the English travellers for Naples
consisted of a series of motivations that often touched the deepest notes of the soul.
Naples appeared as a world “on its own,” a place where desires, visions and representations of reality were materialized, unparalleled. Although on the one hand the
Neapolitan reality caused disappointment among English visitors, accustomed to
the stern British style, on the other, it did not cease to stimulate their imagination
and curiosity: presumably because of the contradictory aspects of a city suspended
between the splendor and vestiges of the ancient world and the uncertainties of the
present, between wealth and misery, between lights and shadows, between the
comfort of the noblemen and the poverty of the lazzari and, for this reason, eternally
attractive and captivating.81
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Figure 1. Bartolomeo Pinelli (1781–1835), Lazzari napoletani che mangiano maccheroni.

Figure 2. Giacomo Nani (1698–1755), Natura morta.
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Figure 3. Giacomo Nani, Natura morta con piatto di maccheroni.

Figure 4. Giovan Battista Recco (1615–1660), Composizione con pesci e crostacei.
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MARKETS AND MERCHANDISES IN NAPLES: ENGLISH
TRAVELLERS’ IMPRESSIONS (18th–19th CENTURIES)
Abstract

The paper examines the impressions of English travellers of food products
distributed and marketed in Naples in the 18th and 19th centuries. The travel diaries
of many tourists are full of descriptions about the food sold in shops and markets in
Naples. Attracted first and foremost by the vestiges of the past and the fascination
exerted by classical Antiquity, the Englishmen who took to the streets of the
Kingdom also recounted the image of the bustling trade and business that took
place in the Neapolitan markets, describing the typical products of the time, from
the fruit of the earth to those coming from the flourishing fish market, exhibited
and praised by the sellers, who exalted their quality and convenience. Henry
Swinburne (in the 1770s), Richard Keppel Craven (at the beginning of the 19th
century), Marguerite Gardiner, countess of Blessington (in the 1820s), Arthur John
Strutt (in the 1840s), George Gissing (in the 1880s) described in their travel
reports, at different times in the history of the Kingdom, the varied Neapolitan
reality, in which food and products of all kinds were, among other things, the
object of feverish commercial activity, both in Naples and in the province.
Keywords: food; famine; merchandise; Naples; Grand Tour; English travellers
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RADU CEL MARE AL VALAHIEI – DIFICULTĂŢILE
UNUI PORTRET*
RAMONA NEACŞA**

Puţine lucruri limpezi se ştiu despre istoria politică şi ecleziastică a Valahiei
de la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea. Este un interval
cronologic dificil, căci desele schimbări de domnie, încrengătura de trădări, asasinate
şi călcări de jurământ, arme politice adesea folosite, îngreunează posibilitatea unei
radiografii clare a epocii1. Cu toate acestea, perioada menţionată este dominată de
personalitatea puţin analizată a domnitorului Radu cel Mare (1495–1508), fiul lui
Vlad Călugărul, pe care sursele epocii, atâtea câte sunt ele, o descriu într-o manieră
contradictorie. Domnia lui Vlad Călugărul a fost socotită multă vreme neînsemnată,
iar personalitatea sa ştearsă2, în vreme ce despre fiul său Alexandru D. Xenopol
spunea: „Radu al IV-lea cel Mare … aşa numit de Biserică, pentru care el avu multă
plecare, nu merita prin nici o însuşire acest supranume deosebitor.”3 Faţă de tatăl
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în domnia lui Radu cel Mare, finanţat de UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-PD-2016-0626, PD158 din
10/10/2018. O versiune preliminară a acestui articol a fost citită de Ovidiu Cristea şi Marian Coman,
cărora le mulţumesc pentru sugestiile şi observaţiile făcute.
**
Universitatea Valahia, Târgovişte; Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; ramonaneacsa@
gmail.com.
1
Pentru un tablou al sfârşitului secolului al XV-lea şi al începutului veacului următor, menţionăm
doar câteva studii: Dan Pleşia, Neagoe Basarab – originea, familia şi scurtă privire asupra politicii
Ţării Româneşti la începutul veacului al XVI-lea, I, în „Valachica”, 1969, p. 45–60; idem, Neagoe
Basarab – originea, familia şi o scurtă privire asupra politicii Ţării Româneşti la începutul veacului
al XVI-lea, II, în „Valachica”, 1970, p. 113–141; Mustafa A. Mehmet, Două documente turceşti
despre Neagoe Basarab, în „Studii. Revistă de istorie”, 21, 1968, nr. 5, p. 921–930; Nicolae Stoicescu,
Legăturile de rudenie dintre domni şi marea boierime şi importanţa lor pentru istoria politică a Ţării
Româneşti şi Moldovei (sec. XV – începutul secolului al XVIII-lea), în „Danubius,” 1971, nr. 5,
p. 115–137; Manole Neagoe, Despre politica externă a lui Neagoe Basarab, în „Studii. Revistă de
istorie”, 19, 1966, nr. 4, p. 745–764; Ion Rizea, Les boyards Craioveşti, protecteurs du monachisme
athonite post-byzantin, în „Études byzantines et post-byzantines”, V, 2006, p. 423–458; Marcel SturdzaSăuceşti, Nicolae Nistor, Sigiliile boierilor din sfatul lui Radu cel Mare de la Convenţia cu Sibiul din
1507, în „Revista arhivelor”, an X, 1967, 1, p. 73–90.
2
Alexandru Lapedatu, Vlad Vodă Călugărul, 1482–1496. Monografie istorică, în Alexandru
Lapedatu. Scrieri istorice, ed. Camil Mureşanu, Nicolae Edroiu, Bucureşti, 2008, p. 155–203.
3
Alexandru D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană. De la întemeierea ţărilor
române până la moartea lui Petru Rareş, 1546, vol. II, ed. a IV-a, Bucureşti, 1986, p. 382. De aceeaşi
părere este şi Constantin C. Giurescu, care afirma: „Calificativul «cel Mare», care s-a dat lui Radu
mai întâi de scriitorii cancelariei domneşti şi de cronicari, apoi de istoricii vremurilor noastre, nu e
determinat de cine ştie ce biruinţe sau fapte vitejeşti; dimpotrivă, sub raport politic şi militar, acest
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său, Radu cel Mare s-a bucurat însă de ceva mai multă faimă, derivată o vreme din
anumite realizări culturale şi ecleziastice care au rezistat timpului şi uitării, precum
aducerea tiparului în Valahia sau construirea mănăstirii Dealul4, iar în ultimii ani
datorată finei abilităţi politice şi a diplomaţiei cu care a ştiut să menţină pacea în
ţara sa5.
Dacă încercăm să construim profilul acestui domnitor bazându-ne doar pe sursele
istorice, cronici, documente de cancelarie, scrisorile către braşoveni şi sibieni, monumente ecleziastice şi reprezentările iconografice, vom descoperi o personalitate
destul de controversată. Vom constata, de exemplu, că portretul de domn nedrept,
schimbător şi păcătos care se desprinde din izvoare precum Viaţa Sfântului Nifon
de Gavril Protul, Letopiseţul cantacuzinesc şi altele contrastează cu prestigiul de
care acesta se bucura, de exemplu, la Athos, dar şi în alte părţi, unde îl regăsim în
reprezentări iconografice de o incontestabilă inspiraţie imperială bizantină. Realitatea
aceasta este confirmată şi mai mult de perpetuarea memoriei sale în tot cursul
secolului al XVI-lea, în timpul domniei succesorilor săi, care au invocat descendenţa
din linia sa dinastică sau s-au raliat la gesturi, atitudini şi decizii ale sale ca strategie
pentru legitimarea propriilor lor domnii. Este cazul, de exemplu, al domnitorilor
Neagoe Basarab, Radu de la Afumaţi şi Mircea Ciobanul, dar lista este, desigur,
lungă. Folosindu-ne de izvoarele istorice pomenite mai sus, vom încerca să facem o
schiţă a portretului lui Radu cel Mare, care la o primă vedere ameninţă să oscileze
între domn păcătos şi schimbător, personaj politic abil, drept şi diplomat şi credincios
binefăcător al Bisericii. Obiectivul nostru principal este analiza memoriei sale istorice,
aşa cum se desprinde din diferite surse concurente, dar, ca într-un experiment
ştiinţific, uneori vom face, ca element de control, recurs la istorie.
CRONICI … ŞI SCRISORI
În cea mai veche variantă a cronicii muntene, Letopiseţul Ţării Româneşti
pentru anii 1292–1664, în versiunea arabă a lui Macarie Zaim, care a călătorit prin
Moldova şi Ţara Românească între anii 1653 şi 1658, Radu cel Mare nu este deloc
voevod n-a strălucit deloc”, în Istoria românilor, vol. II, pt. I, De la Mircea cel Bătrân şi Alexandru
cel Bun până la Mihai Viteazul, Bucureşti, 1943, p. 127.
4
Alexandru Lapedatu, Politica lui Radul cel Mare, 1495–1508, în Alexandru Lapedatu, ed.
Camil Mureşanu, Nicolae Edroiu, p. 204–220; Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii
religioase a românilor, vol. I, ed. a II-a, Bucureşti, 1929, p. 117–130; idem, Istoria românilor, vol.
IV, Cavalerii, Bucureşti, 2014.
5
Chiar dacă Radu cel Mare nu este subiectul principal decât al câtorva studii, precum Liviu
Pilat, Ovidiu Cristea, Le moine, la guerre et la paix: un épisode de la rivalité moldo-valaque au début
du XVIe siècle, în Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe, vol. I, ed.
Bogdan Petru Maleon, Liviu Pilat, Iaşi, 2009, p. 121–140, perioada la care ne referim poate fi mult
mai bine înţeleasă datorită unor noi cercetări. Vezi, de ex., Liviu Pilat, Mitropolitul Maxim Brancovici
şi legăturile Moldovei cu Biserica sârbă, în Studii privind relaţiile Moldovei cu Sfântul Scaun şi
Patriarhia Ecumenică (secolele XIV–XVI), Iaşi, 2012, p. 247–260; Marian Coman, Putere şi teritoriu.
Ţara Românească medievală (secolele XIV–XVI), Iaşi, 2013; Ovidiu Cristea, Puterea cuvintelor. Ştiri
şi război în sec. XV–XVI, Târgovişte, 2014.
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pomenit6. Cel mai vechi letopiseţ în care găsim detalii despre acest domnitor este
Istoria Ţărâi Rumâneşti de când au descălecat pravoslavnicii creştini (Letopiseţul
cantacuzinesc)7. Elaborată după 1690, cronica prezintă perioada domniei lui Radu
cel Mare cu o bogăţie destul de însemnată de detalii, dar care, constatăm, au fost
preluate cu totul din Viaţa Sfântului Nifon, lucrare hagiografică redactată de Gavril,
prôtosul comunităţii călugăreşti de la Athos în 1520 sau 15218. Deducem anii din
cuprinsul ei, căci sunt menţionate două evenimente ale căror date le cunoaştem,
anume sfinţirea ctitoriei lui Neagoe Basarab de la Curtea de Argeş la 15 august
1517 şi mutarea Mitropoliei la Târgovişte, la 1520. Avem de-a face, prin urmare,
cu un text hagiografic „ascuns” în paginile unei cronici, lucru care nu este neimportant,
căci cheile de lectură a acestor două tipuri de surse istorice diferă în anumite aspecte.
Pe lângă aceasta, se mai poate utiliza o versiune în limba greacă – Viaţa Sfântului
Nifon. O redacţiune grecească inedită –, a cărei traducere realizată de Vasile Grecu
a fost publicată la Bucureşti în 19449.
Evenimentele descrise de Gavril Protul şi inserate în Letopiseţul cantacuzinesc
au fost reluate, mult mai pe scurt, dar cu concluzii asemănătoare, în Cronica Bălenilor,
text care face parte din ansamblul denumit Istoriile domnilor Ţărâi Rumâneşti,
redactate la sfârşitul secolului al XVII-lea10. Lucrarea relatează fapte din istoria ţării
din perioada 1504–1520, incluzând, deci, domniile lui Radu cel Mare, Mihnea cel
Rău, Vlad cel Tânăr şi Neagoe Basarab. În rezumat, faptele par să se fi petrecut
astfel: Radu cel Mare, probabil în drumul său anual la Constantinopol pentru plata
tributului, l-a „cerşut” sultanului pe Nifon, fostul patriarh al Constantinopolului
(care se afla într-un fel de domiciliu forţat la Adrianopol). Având deci acordul
sultanului, l-a invitat la Târgovişte pentru organizarea Bisericii ţării, lucru pe care
6

Virgil Cândea, Letopiseţul Ţării Româneşti (1292–1664) în versiunea arabă a lui Macarie
Zaim, în „Studii. Revistă de istorie”, 23, 1970, nr. 4, p. 677.
7
Letopiseţul cantacuzinesc, în Cronicari munteni, ed. Dan Horia Mazilu, Bucureşti, 2004.
Spre deosebire de Moldova, în Ţara Românească nu s-au păstrat primele anale, care vor fi fost scrise
în secolele XV–XVI. Astfel de scrieri au existat, căci informaţiile consemnate de ele au fost preluate
în compilaţii ulterioare, din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, exerciţiul istoriografic începând
poate chiar la curtea lui Radu cel Mare. Pavel Chihaia identifica o Cronică a lui Radu de la Afumaţi
dusă până în 1525 (Pavel Chihaia, Pagini de veche artă românească de la origini până la sfârşitul
secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1970), iar Ştefan Andreescu subliniază domnia lui Alexandru al II-lea
Mircea, în timpul căreia vor fi fost unificate cronica domniei lui Radu de la Afumaţi şi cea referitoare
la domnia lui Mihai Viteazul. Această cronică, tălmăcită în limba română în timpul domniei lui Matei
Basarab, a fost continuată şi înglobată în Letopiseţul cantacuzinesc (Ştefan Andreescu, Considérations
sur la date de la première chronique de Valachie, în „Revue roumaine d’histoire”, XII, 1973; idem,
Istoria românilor: cronicari, misionari, ctitori (sec. XV–XVII), Bucureşti, 1997).
8
Petre Ş. Năsturel, Recherches sur les rédactions gréco-roumaines de la «Vie de Saint Niphon
II, patriarche de Constantinople», în „Revue des études sud-est européennes”, V, 1967, nr. 1–2,
p. 41–75, aici p. 45. Am realizat deja o analiză a fragmentului de cronică în care este prezentată
domnia lui Radu cel Mare în studiul Sine ira et studio? Trecutul ca armă a prezentului: un caz din
zorii secolului al XVI-lea, în Povestiri întretăiate. Istoria în cheie minoră, coord. Ovidiu Cristea,
Târgovişte, 2016, p. 171–195, aşa că aici nu voi face decât să reiau câteva concluzii.
9
Viaţa Sfântului Nifon. O redacţiune grecească inedită, ed. Vasile Grecu, Bucureşti, 1944.
10
Cronicari munteni, ed. Dan Horia Mazilu, p. XV.
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acesta l-a şi făcut: a elaborat un program de reorganizare a Bisericii pe baze canonice
recunoscute, a disciplinat clerul, a hirotonit doi episcopi. Curând însă bunele relaţii
se rup, deoarece domnul şi boierii refuză să accepte încercările de reformă ale lui
Nifon, iar Radu cel Mare, mânios, îl alungă din ţară. Gestul de mânie al domnului
este însoţit de prevestirile lui Nifon: „ca nu cumva să porniţi şi să aduceţi mâniia
lui Dumnezeu asupra voastră şi a ţării voastre, că vă zic că pentru fărădelegile voastre
curând va să se sloboază spre voi.”11 Domnul îşi schimbă atitudinea şi propune
fostului înalt prelat ca împăcare o soluţie de compromis, dar Nifon nu o acceptă,
socotind-o o abatere de la calea cea dreaptă a legii divine. Mai departe aflăm că
principalul motiv al „supărării” lui Nifon era faptul că Radu cel Mare a căsătorit pe
sora lui, Caplea, văduvă după moartea lui Staico, cu logofătul Bogdan, care se
refugiase din Moldova, unde avusese o soţie la curtea sa. Domnul însă îşi menţine
poziţia de putere şi cere înaltului prelat să nu se amestece, deoarece căsătoria a fost
consfinţită de alţi arhierei după producerea divorţului lui Bogdan. Nifon părăseşte
Ţara Românească nu înainte de a afurisi pe domn şi întreaga ţară. Plecarea bruscă a
omului sfânt atrage după sine dispariţia protecţiei şi a graţiei divine: „Decii deacă
eşi fericitul Nifon din Ţara Panoniei, nu trecu vreme multă, ci căzu ighemonul
Radul într-o boală groaznică şi cumplită şi alte răutăţi mult îl încungiurară.”12 Nu
se menţionează în cronică niciun blestem, ci doar aflăm că după moartea domnului
lucrurile au mers atât de rău în ţară, încât trebuie că sfântul l-a afurisit pentru
faptele lui rele. Cronica Bălenilor informează, laconic: „eşind den Târgovişte şi-au
scuturat papucii dă prah şi l-au afurisit pe domn (precum s-au şi aflat după moarte).”13
La o primă analiză, chiar şi amănunţită, portretul domnitorului Radu cel Mare
este cel al unui domn păcătos. Dacă am alcătui o listă cu principalele caracteristici
ale unui domn „rău”, Radu cel Mare le-ar bifa probabil pe majoritatea: schimbător,
mânios, călcător de jurământ, pizmaş, păcătos, nedrept, care încalcă cuvântul lui
Dumnezeu, în cele din urmă afurisit. Indiferent de câte ori reluăm textul, lucrurile
nu se schimbă, ba, dimpotrivă, simţim că ne afundăm şi mai mult în hăţişurile lecturii.
Ajunşi aici trebuie însă să ne aducem aminte că la citirea unui text medieval,
dacă dorim să înţelegem măcar în parte „ceea ce se întâmplă” şi „ceea ce este
reprezentat” în aceste texte, criteriile moderne de desluşire a realităţii nu sunt utile,
ba chiar s-ar putea să ne facă un deserviciu. În cele mai multe cazuri, aceste texte
servesc scopurilor celor care au cerut scrierea lor. Comanditarul nostru este domnitorul
Neagoe Basarab, deci lucrarea este menită să servească scopurilor acestuia. Cel
care scrie este Gavril Protul, care avea o solidă formare ecleziastică14, lucru care se
reflectă în limbaj, în modul în care comunică informaţia, în strategia de interpretare
a ei, în perspectiva în care învăluie subiectul. Textul Vieţii Sfântului Nifon trebuie,
11

Letopiseţul cantacuzinesc, p. 100–101.
Ibidem, p. 104.
13
Cronica Bălenilor, în Cronicari munteni, ed. Dan Horia Mazilu, p. 257.
14
Gavril Protul a fost elev al lui Nifon, fostul patriarh al Constantinopolului, deci este firesc
marcajul educaţiei clericale.
12
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deci, citit prin prisma contextului social şi politic în care a fost creat. Scopul său nu
era acela de a transpune faptele din trecut aşa cum s-au întâmplat ele, ci de a le expune
astfel încât ele să construiască o imagine favorabilă lui Neagoe Basarab.
Studiind subiectul mai în amănunt, am putea rezuma şi completa evenimentele relatate mai sus şi astfel: aflat la Constantinopol, Radu cel Mare solicită sultanului eliberarea fostului patriarh al Constantinopolului, Nifon, care se afla în domiciliu
forţat la Adrianopol15. Acesta fusese destituit şi închis pentru că ar fi pretins a fi
rudă şi moştenitor al patriarhului Simeon, predecesorul său, care avusese o avere considerabilă, şi întărise aceasta cu jurământul a trei martori falşi16. Cu acordul sultanului,
Nifon vine, la invitaţia lui Radu cel Mare, în Ţara Românească, cu scopul reorganizării
Bisericii muntene după canoane acceptate de Patriarhia de la Constantinopol, deci
cu o misiune precisă. A şi făcut lucrul acesta – a elaborat un program de reorganizare bisericească, a hirotonit doi episcopi17, având probabil episcopiile la Râmnic
Noul Severin şi Buzău, după care domnul muntean va fi socotit misiunea încheiată.
Aici trebuie să fi fost cauza neînţelegerii dintre Radu cel Mare şi fostul înalt prelat,
care ar fi dorit continuarea reformelor sale şi care nu s-ar fi putut întoarce oricum la
Muntele Athos fără ştirea şi voia sultanului, din arestul căruia plecase. Conform
cronicii, motivul neînţelegerilor ar fi fost căsătoria dintre logofătul Bogdan şi sora
domnului, Caplea: „Că pre soru-ta, care o ai măritat dupe Bogdan, făr de lege, având
el muiere cu lege şi o au lăsat făr de nici o vină şi au luat pe soru-ta, el iaste curvariu
şi soru-ta ca o preacurvă.”18 Nu credem că se poate pune problema aprobării de
către domn a unei căsătorii nelegitime între domniţa Caplea şi boierul Bogdan,
chiar domnul replicând: „Şi pentru însurarea lui Bogdan încă nu te mai amesteca,
că el au luat blagoslovenie de la alţi sfinţi arhierei.”19 Episodul ţine mai degrabă de
15

Pentru motivele acestei depuneri, vezi Emperors, Patriarchs and Sultans of Constantinople
1373–1513. An Anonymous Greek Chronicle of the Sixteenth Century, ed. Marios Philippides, Brookline,
Mass., 1990, p. 102–103, care afirmă că patriarhul a fost depus în urma conflictului cu Skender beg,
descendent al familiei Amirutzes de la Trapezunt. A doua părăsire a scaunului patriarhal, după numai
un an, ar fi fost provocată de neînţelegerile cu unii mitropoliţi care nu îl doreau (ibidem, p. 119).
Pentru implicarea elitelor greceşti în luptele pentru putere din sânul Marii Biserici, vezi Tom
Papademetriou, Render unto the Sultan. Power, Authority and the Greek Orthodox Church in the
Early Ottoman Centuries, Oxford, 2015, în special cap. 5, Competition and Corruption, p. 179–213.
16
Nicolae Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I, Vălenii de
Munte, 1908, p. 116; Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, Iaşi, 2001, p. 115; Nicolae M.
Popescu, Nifon II, patriarhul Constantinopolului, în „Analele Academiei Române. Memoriile
secţiunii istorice”, s. II, XXXVI, 1914, p. 761–796; Nicolae M. Popescu, Patriarhii Ţarigradului prin
ţările româneşti. Veacul al XVI-lea, Bucureşti, 1914, p. 150–155; Andronikos Falangas, Présences
grecques dans les pays roumains (XVIe–XVIIe siècles). Le témoignage des sources narratives
roumaines, Bucureşti, 2009, p. 149–187.
17
El însuşi nu ar fi putut ocupa o funcţie precum aceea de mitropolit, căci ar fi putut fi acuzat
de trisepiscopie, păcat care se pedepsea cu severitate.
18
Letopiseţul cantacuzinesc, p. 101.
19
Ibidem, p. 101–102. Nu cunoaştem cu exactitate viziunea lui Radu cel Mare asupra dreptului
canonic privind căsătoria, însă ţinea la respectarea legii care spunea că nu se poate ca „omul să aibă
două femei”. Ştim aceasta din felul în care judecă un caz: un personaj Neagoe, care, având copii cu
două femei, una în Braşov şi una în Ţara Românească, provoacă după moarte probleme legate de
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conflictul politic dintre familia boierilor Craioveşti, care dorea să îşi sporească
autoritatea şi se bucura de sprijinul lui Nifon, şi cea a boierilor buzoieni, condusă
de Bogdan din Popeşti, a cărui căsătorie cu sora lui Radu cel Mare consolida
legăturile domnului cu boierimea din această parte a ţării20. Vreme de mulţi ani,
până la moartea acestuia, Caplea a fost soţia lui Staico din Bucov, mare logofăt
încă din vremea lui Vlad Călugărul, până în 1505. Pisania bisericii de la Dragomireşti,
ctitoria lor, atestă că aceasta a fost zidită „la origine de Staico logofătul din Bucov
şi jupâneasa lui Caplea, în anul 1461–1462”21, de unde tragem concluzia că la
această dată cei doi erau deja căsătoriţi şi că în 1505, în momentul celei de-a doua
căsătorii, Caplea avea o vârstă destul de înaintată. Prin urmare, căsătoria văduvei
Caplea cu Bogdan din Popeşti trebuie că a avut loc în vara lui 1505, după o minimă
perioadă de doliu. Aceste date ne şi determină să plasăm plecarea lui Nifon din
Ţara Românească cel mai devreme în vara 1505, după căsătoria menţionată.
În privinţa aşa-zisei „afurisiri” a domnului, părerile sunt împărţite. În Viaţa
Sfântului Nifon, aşa cum este preluată în Letopiseţul cantacuzinesc, nu se pomeneşte
nimic despre executarea unei proceduri de caterisire înainte sau după plecarea din
ţară a lui Nifon. Cronica Bălenilor menţionează, scurt, „eşind den Târgovişte şi-au
scuturat papucii dă prah şi l-au afurisit pe domn (precum s-au şi aflat după
moarte)”22 – deci nu în timpul vieţii lui Radu cel Mare. În ediţia în greceşte a Vieţii,
scrisă în 1518 de hagiograful grec Justin Decadios, nu se menţionează nimic despre
un conflict între Radu cel Mare şi Nifon, care, dimpotrivă, după ce îşi îndeplineşte
misiunea, se întoarce în Imperiul Otoman însoţit de darurile domnului23. În ediţia
moştenire. Domnul hotărăşte şi scrie judeţului şi celor 12 pârgari din Braşov: „domnia mea am înţeles
bine [ce spuneţi] de lucrul omului vostru, anume Neagoe, că a avut o femee în ţară domniei voastre şi a
mai avut o altă femee în ţara domniei mele. Legea nu îngădue, cum aţi zis şi domnia voastră, ca omul să
aibă două femei. Astfel, dacă el ar fi în viaţă, şi voi şi domnia mea l-am judeca după lege. Dar el a murit
şi fratele lui i-a luat averea ce a avut. Omul acela a avut însă fii cu femeea pe care a avut-o în ţara
domniei mele şi fratele lui zice că acei fii nu sânt de la el. Aşa dar, să se jure fratele lui înaintea voastră
că acei fii nu sânt dela el, sau să se jure femeea că acei fii sânt de la el. Şi astfel, cercetaţi domnia voastră
şi faceţi-i domnia voastră judecată dreaptă.” Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării
Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI, vol. I, 1413–1508, Bucureşti, 1905,
doc. CXCVI, p. 236; Grigore Tocilescu, 534 documente istorice slavo-române din Ţara Românească şi
Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul. 1346–1603, Bucureşti, 1931, doc. 202, p. 194.
20
Pentru a înţelege procesul de durată prin care regiunea Buzăului a fost inclusă în Ţara
Românească, vezi Marian Coman, Putere şi teritoriu; Ovidiu Cristea, Marian Coman, A Late Fifteenth
Century Controversy on the Moldavian-Wallachian Frontier: An Incident Analysis, in Government
and Law in Medieval Moldavia, Transylvania and Wallachia, ed. Martyn Rady, Alexandru Simon,
London, 2013, p. 101–111; Ovidiu Cristea, Marian Coman, O scrisoare pierdută. Ştefan cel Mare şi
boierii de margine ai Ţării Româneşti, în „Analele Putnei”, IX, 2013, 1, p. 23–51; Marian Coman,
Boierii de margine şi puterea domnească în Ţara Românească medievală: buzoienii şi mehedinţii, în
Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, Iaşi, 2012, p. 35–58.
21
Ştefan Andreescu, O biserică din secolul al XV-lea: Dragomireşti, în „Glasul Bisericii”,
XXVIII, 1969, nr. 1–2, p. 149–151.
22
Cronica Bălenilor, p. 257.
23
Andronikos Falangas, op. cit., p. 158; Leandros Vranoussis, Texte şi documente româneşti
inedite din Grecia, în „Magazin istoric”, 1972, nr. 2, p. 6–10, extras de Dan Zamfirescu, în Neagoe
Basarab şi Învăţăturile către fiul său Theodosie, Bucureşti, 1973, anexa I, p. 379–391.
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tradusă din limba greacă de Vasile Grecul, nu se vorbeşte de vreo excomunicare,
afurisire sau caterisire a lui Radu cel Mare, dar este în schimb prezentată în detaliu
executarea, conform procedurii bisericeşti, caterisirii domniţei Caplea şi a boierului
Bogdan24. Cum rămâne cu Radu cel Mare? Dacă într-adevăr ar fi fost excomunicat,
deşi nicio sursă (nici izvorul hagiografic, nici alte scrisori sau documente) nu ne
spune acest lucru explicit, atunci se pare că faptul l-a lăsat complet indiferent, până
la moarte, lucru care este greu de crezut. De altfel, o cronică grecească anonimă
afirmă că plecarea lui Nifon din Ţara Românească s-ar fi produs într-un cu totul alt
context. Potrivit unui izvor narativ grecesc de secol XVI, sultanul Baiazid al II-lea
ar fi poruncit depunerea patriarhului Ioachim pentru că acesta ridicase o biserică în
apropiere de Chrysokeramos fără încuviinţare. După depunere, Baiazid al II-lea l-ar
fi chemat pe Nifon din Ţara Românească, dar acesta ar fi refuzat propunerea,
alegând să se retragă la mănăstirea Dionysiou de la Muntele Athos pentru a evita
represaliile şi, poate, pentru a nu-l pune pe Radu cel Mare într-o situaţie delicată în
raporturile cu Poarta25.
„Povestea” cronicii anonime greceşti nu spune nimic despre un conflict între
Nifon şi Ţara Românească, ci – mai degrabă – sugerează unul între Nifon şi cercurile
de putere de la Istanbul. Prin urmare adjectivele propuse de izvorul hagiografic,
care îl plasează pe Radu cel Mare pe „lista domnilor răi”, nu ne conving. Un argument
în plus este un fragment din scrierea istoricului german Johannes Leunclavius,
Historiae Musulmanae Turcorum de monumentis ipsorum excriptae libri XVIII,
legat de un episod din istoria turcilor, din 1511, când lupta pentru tronul bătrânului
sultan Baiazid al II-lea s-a acutizat26. Când ienicerii îi cer sultanului să abdice,
pentru că este bătrân şi nu mai poate conduce oştirea, Baiazid le răspunde, dând
exemplul lui Radu cel Mare, „domnul Ţării Româneşti, care, deşi nu era de religie
musulmană şi era în cea mai mare slăbiciune a puterilor sale, s-a purtat cu cea mai
mare deşteptăciune şi cu toate că şapte ani întregi a fost pus în rădvan şi purtat din
loc în loc, totuşi a cârmuit Ţara Românească spre marea mulţumire a supuşilor.
Aceştia, cu toată firea lor schimbătoare şi nestatornică, nu s-au înstrăinat, pentru
slăbiciunea şi pentru boala picioarelor (podagră), de domnul lor, bun, drept, înţelept
şi destul de potrivit pentru cârmuire prin superioritatea lui de suflet.”27 Trăsăturile
enumerate în fragmentul istoricului german îl pun pe Radu cel Mare într-o cu totul
24

Viaţa sfântului Nifon, ed. Vasile Grecu, p. 91.
Emperors, Patriarchs and Sultans, ed. Marios Philippides, p. 121, vezi şi nota 103, p. 168.
26
Tasin Gemil, Românii şi otomanii în secolele XIV–XVI, ed. a II-a rev., Constanţa, 2008,
p. 230–231.
27
Johannes Leunclavius, Historiae Musulmanae Turcorum de monumentis ipsorum excriptae
libri XVIII, Frankfurt, 1591, col 675: „Exemplum sibi sumerent a Palatino Valachiae, Bassara
Vaiuoda; qui, licet alienus a religione Musulmanorum, tamen in debilitate virium maxima se quamprudenter gesserit: ac tametsi totis septem anis, instar trunci, quadrigae impositus, hinc inde veheretur;
tamen insigni cum satisfactione subditorum, rempublicam Valachorum suorum administrauerit.
Volubiles & inconstantes, rerumque nouarum perpetuo cupidos esse regionis illius populorum
animos: sed nihilo propterea magis, ob infirmitatem & aegritudinem pedum, a principe suo, ceteroqui
bono, iusto, sapienti, rebusque gubernandis ingenii prestantia satis idoneo, alienatos fuisse.”
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altă lumină. Chiar dacă nu ştim ce izvor turcesc a folosit Leunclavius, cu siguranţă
acesta nu este o născocire: Radu cel Mare a suferit de podagră în ultima parte a
vieţii sale, lucru care nu l-a împiedicat ca an de an să ia calea Constantinopolului
pentru plata tributului şi să joace un rol foarte activ în reţelele de putere ale vremii,
cu o fină diplomaţie28.
Că a ştiut să păstreze bunele relaţii cu Imperiul Otoman, încă de la începutul
domniei sale, asigurând o perioadă de linişte în zonă, o spune chiar el. Într-o scrisoare
către braşoveni din septembrie 1497, domnul îi asigura: „Domnia voastră ştiţi cum
m’am jurat eu cu domnia voastră; cât voiu fi în viaţă, să nu vă temeţi domnia
voastră că vor trece Turcii pe undeva prin ţara noastră, de la Severin şi până la
Brăila, ca să prade în ţara domnului meu a înălţimei sale craiului.”29
Radu cel Mare apare şi în analele moldovene, dar în legătură cu un episod
petrecut după venirea în Ţara Românească a lui Maxim Brancovici, călugăr de
neam sârb, din familia despoţilor Brancovici30. Despre acest mitropolit ştim că a
fost trimis cu solie de Radu cel Mare la Vladislav al II-lea al Ungariei şi la saşii din
Transilvania, dar cel mai semnificativ episod este acela în care, în octombrie 1507,
mijloceşte împăcarea lui Radu cel Mare cu Bogdan al III-lea al Moldovei. După
cum ne arată Letopiseţul Ţării Moldovei, Radu cel Mare „au întratu în ţară şi au
prădatu şi au arsu ţinutul Putnii şi pe de ceia parte de Siretiu, de multă pradă şi
perire au făcut”31. Bogdan a ripostat, spune letopiseţul, în primul rând pentru „scârba
şi paguba ce-i făcusă Radul vodă”, apoi pentru apărarea numelui „cel vitejăscu al
tătâne-său”32. Ajuns în apropierea hotarelor care separau Moldova de Ţara Românească,
Bogdan al III-lea a fost oprit de călugărul Maxim Brancovici, emisar trimis după
unele surse de domnul muntean, după altele de regele Ungariei. Toate sunt însă de
acord că Maxim este un mesager al voinţei divine, un „fiu al luminii”33, fapt care
ne arată că Radu cel Mare nu era un domn „afurisit”, era încă un domn legitim din
perspectiva divinităţii, altfel nu ar fi meritat ajutorul şi restabilirea păcii. Discursul
28
Vezi în acest sens şi izvorul otoman recent pus în valoare de Nagy Pienaru, care, deşi se
referă în primul rând la Ştefan cel Mare, conţine referiri şi la domnul Ţării Româneşti, Radu cel Mare:
N. Pienaru, Călătoria lui Ştefan cel Mare la Istanbul (1498), în „Analele Putnei”, XIII, 2017, p. 33–44.
29
Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti, vol. I, doc. CLXXX,
p. 216. Pentru corespondenţa domnilor munteni cu Braşovul şi Sibiul, vezi Ovidiu Cristea, Ştiri,
politică şi război în corespondenţa domnilor munteni cu Braşovul şi Sibiul (sec. XV–XVI), în „Studii
şi materiale de istorie medie”, vol. XXXI, 2013, p. 105–144; idem, Puterea cuvintelor. Ştiri şi război
în sec. XV–XVI, Târgovişte, 2014; Mária Pakucs-Willcocks, Sibiu-Hermannstadt: Oriental Trade in
Sixteenth Century Transylvania, Köln, Weimar, Wien, 2007, p. 104–114.
30
Nicolae Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I, Vălenii de
Munte, 1908, p. 122–123; Dan Pleşia, Neagoe Basarab – originea, familia şi scurtă privire asupra
politicii Ţării Româneşti la începutul veacului al XVI-lea, I, în „Valachica”, 1969, p. 46–47.
31
Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. Dan Horia Mazilu, Bucureşti, 2002, p. 82.
32
Ibidem, p. 83.
33
Ioan Bogdan, Cronicile slavo-române din sec. XV–XVI, ed. P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1959,
p. 91. Episodul este pomenit în Grigore Ureche, op. cit., p. 82, Cronica lui Macarie, în Literatura
română veche (1402–1647), vol. I, ed. G. Mihăilă, Dan Zamfirescu, Bucureşti, 1969, p. 91, Ioan
Bogdan, Cronicile slavo-române şi a fost preluat de toate cronicile mai târzii.
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călugărului, bazat pe două argumente imbatabile („sunteţi creştini şi rude”), subliniază
că lupta, chiar dacă are cauze întemeiate, rămâne un rău. Este o interpretare care
evidenţiază superioritatea omului Bisericii în raport cu reprezentanţii puterii temporale,
mai susceptibili de a fi vulnerabili şi de a cădea pradă păcatului34. Numai un om
situat dincolo de orice suspiciune de parţialitate putea să atenueze tensiunile şi să
găsească drumul către reconciliere, explicându-se astfel alegerea ca mediator,
acceptat de ambele tabere, a unui om al Bisericii care aparţinea unei familii ilustre.
Angajamentul lui Radu şi al boierilor săi de a respecta pacea şi înţelegerea a fost
pecetluit de jurământul pe Evanghelie: „Şi acolo a jurat Radul voievod cu toţi boierii
săi pe sfânta evanghelie ca să ţie pace veşnică şi hotarul după vechiul hotar.”35
Solia lui Maxim este menţionată şi în Cronica Bălenilor, intervenţia sa fericită având
ca rezultat împăcarea celor doi voievozi36.
Având în minte toate aceste aspecte, revenind la textul Vieţii Sfântului Nifon,
se cuvine să evidenţiem câteva concluzii. Prezentarea în contrast a celor doi domnitori,
Radu cel Mare în postura de domn păcătos care a atras, prin faptele sale, răul
asupra sa şi a ţării, şi Neagoe Basarab, ca domn salvator care urmează toţi paşii
corecţi pentru restabilirea ordinii fireşti prin recâştigarea graţiei divine, este menită
să sporească prestigiul domniei celui din urmă. Scrierea aceasta este un excelent
exemplu de folosire a trecutului ca dispozitiv de legitimare domnească, este un discurs
politic prin care Neagoe Basarab îşi construieşte reputaţia înfruntând un adversar
redutabil din trecut, trecut pe care l-a rescris cu o pană părtinitoare. Folosirea acestei
arme a avut, însă, şi efect de recul: strategia de delegitimare a lui Radu cel Mare ne
vorbeşte, fără să vrea, de marele său prestigiu politic şi spiritual.
REPREZENTĂRILE ICONOGRAFICE
Redarea iconografică a Vieţii Sfântului Nifon o găsim chiar la mănăstirea Dealul,
cu veche tradiţie dinastică, necropola lui Radu cel Mare. Domnul însă nu a mai
apucat să poruncească şi realizarea picturii, Neagoe Basarab fiind cel care a comandat
zugrăvirea, prilej cu care el s-a asociat, în calitate de al doilea ctitor, prestigiului
primei fundaţii. Atenţia este atrasă imediat de un tablou, aşezat chiar deasupra
mormântului lui Radu cel Mare, în care personajul principal este Neagoe, Nifon şi
domnul ctitor căzut în plan secund. Mesajul tabloului confirmă descrierea construită
de Gavril Protul în lucrarea sa: Radu cel Mare a fost un domn păcătos, blestemat,
iertat datorită intervenţiei salvatoare şi rugilor lui Neagoe Basarab către Sfântul
Nifon. Imaginea aceasta iconografică a perpetuat până în zilele noastre, mult mai
bine decât chiar textul lui Gavril Protul, memoria hagiografică.
34

Liviu Pilat, Ovidiu Cristea, op. cit., p. 125.
Ioan Bogdan, Cronicile slavo-române, p. 23.
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Cronica Bălenilor, p. 257–258. Pentru analiza episodului din 1507, vezi George Mihăilă, Viaţa
şi slujba lui Maxim Branković. Momentul 1507 în letopiseţele româneşti, în idem, Între Orient şi
Occident. Studii de cultură şi literatură română în secolele al XV-lea – al XVII-lea, Bucureşti, 1999.
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Până acum portretul nu este foarte încurajator. Lucrurile se schimbă când
privim alte reprezentări iconografice, cum este portretul în frescă de la Mănăstirea
Argeşului, copiat după cel care exista în acea vreme la Govora37, sau icoana care
provine de la mănăstirea Vatopedi, adăpostită în biserica Sf. Dimitrie din Bitolia.
Se pare că a fost realizată la mănăstire şi purta data 28 noiembrie 1502, reprezentând într-o compoziţie de tip deisis pe Maica Domnului tronând, cu copilul Iisus
în braţe, flancaţi la dreapta de Sf. Ioan Botezătorul, iar la stânga de Radu cel Mare,
pictat mărit, oferindu-le sulurile de danie. După cum spune chiar autoarea studiului
care a făcut publică pentru prima dată această pictură38, voievodul valah este „pictat
după modelul iconografiei imperiale bizantine, în care împăraţii sunt reprezentaţi în
postura oferirii de danii Sfintei Fecioare şi lui Iisus Hristos”. Tabloul iconografic,
oarecum contrastant cu cel menţionat de noi mai sus, ne arată un domnitor „întru
Hristos binecinstitor şi binecredincios”, „binefăcător al Bisericii”, autokrator, care
ilustrează o preocupare pentru consolidarea relaţiei cu Biserica, piesă de bază în
ideologia monarhiei medievale fundamentată pe credinţa investirii divine a domnului.
De mărime egală cu cea a Sfântului Ioan Botezătorul, lucru deloc întâmplător,
reprezentarea lui Radu cel Mare este plasată uşor în spatele tronului, oferind trei
suluri de danie purtând pe ele sigiliul domnesc. Este portretul unui bărbat robust,
de vârsta a doua, cu barbă scurtă şi neagră şi mustaţă, păr lung căzându-i pe umeri,
fruntea înaltă şi ochii pătrunzători. Pe cap poartă o coroană de aur deschisă, împodobită
cu pietre preţioase şi perle, asemănătoare coroanelor purtate de regii europeni din
perioada sa. Mai mult, domnul are veşmântul presărat cu vulturi bicefali aurii,
cuprinşi în cvadrilobi. Este imaginea unui conducător nobil şi pios, conştient de
puterea sa. Şi dacă ne gândim că, fiind un binefăcător, domnul nici nu ar fi putut fi
reprezentat altfel decât conform propriei sale viziuni, atunci ar merita să menţionăm
portretul de la Lapusnja, mănăstire care s-a bucurat şi ea de atenţia domnului
muntean, care a fost realizat în 1510, deci la doi ani după moartea acestuia. Reprezentările iconografice respective, care schimbă întrucâtva imaginea pe care ne-am
construit-o citind cronicile muntene de început, ilustrează o foarte bogată activitate
ctitoricească, fie ca primul ctitor sau ca al doilea, încă dinainte de a se urca pe
tronul Ţării Româneşti, pe când era asociat la domnia tatălui său şi până la moarte,
când unele realizări au rămas neterminate.
Nu degeaba în memoria cronicilor a rămas sub numele de „Radul vodă cel
Mare” şi cea mai veche menţiune a acestui supranume pare să apară tot în …
Letopiseţul cantacuzinesc39. Menţiunea însă face parte dintr-o secţiune mai veche a
cronicii, redactată cel mai probabil în timpul lui Radu de la Afumaţi, parte în care
37

Mărturii. Frescele Mănăstirii Argeşului, Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti,
2012–2013, Catalog, p. 82. Govora s-a bucurat de atenţia specială a lui Vlad Călugărul şi mai ales a
lui Radu cel Mare, care a reconstruit-o şi i-a făcut numeroase danii, devenind emblematică pentru
dinastia Drăculeştilor.
38
Mirjana M. Mašnić, The Icon of the Holy Virgin Vatopedini with a Portrait of Voevoda Ioan
Radul, în „Recueil des travaux de l’Institut d’études byzantines”, XL, 2003, p. 313–321.
39
Letopiseţul cantacuzinesc, p. 98.
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domnii sunt descrişi succint şi fără prea multe detalii. În ceea ce îl priveşte pe Radu
cel Mare, la domnia sa expunerea se întrerupe brusc: „Radul vodă cel Mare, acesta
au făcut mănăstirea din Dial şi au domnit ani 15”. În acest punct este inserat textul
Vieţii Sfântului Nifon, în care supranumele „cel Mare” nu mai apare niciodată. Cum
este reţinut însă, domnitorul nostru, în memoria hrisoavelor?
NOMEN EST OMEN
Mircea cel Bătrân, Radu Praznaglava, Vlad Dracul, Radu cel Frumos, Vlad
Ţepeş, Basarab Ţepeluş, Vlad Călugărul, Vlăduţ, Vlad Înecatul, Radu de la Afumaţi,
Mircea Ciobanul sunt doar câteva din lunga listă de nume sub care îi cunoaştem pe
domnii Ţării Româneşti. În primele documente de cancelarie, păstrate pentru
Valahia de la jumătatea secolului al XIV-lea, de când cancelaria se aşezase, foarte
probabil, pe temeiuri mai bine organizate, domnii munteni se intitulează simplu:
„Io Neculai Alixandru voevod, feciorul bătrânului, răposatului Io Basarab voevod”40,
desigur, domnul Nicolae Alexandru; „Io Dan voievod”, fiul lui „voievod Radul,
părintele domniei mele”41, adică voievodul Dan I, fiul lui Radu I şi fratele lui
Mircea, care va deveni „cel Bătrân”. Pe măsura trecerii timpului, referirile la domnii
care au făcut cele dintâi danii au început să se complice. De exemplu, întărind
daniile mai vechi ale mănăstirilor Tismana şi Vodiţa, Vlad Dracul se referă la strămoşii
săi astfel: „Tismana, pe care sfântrăposatul părintele părintelui meu Mircea voievod,
Radul voievod, a ridicat-o din temelie şi sfântrăposatul fratele părintelui meu, Dan
voievod, a întărit-o cu multe lucruri (…).”42 Pentru danii şi întăriri curente, domnii
se intitulau simplu: „Vlad voievod …, fiul marelui Vlad voievod” sau „Radul
voievod …, fiul marelui Vlad voievod”43, fără alte detalii (în aceste cazuri este vorba
despre Vlad Ţepeş şi Radu cel Frumos, fiii lui Vlad Dracul) sau „Io Basarab …,
fiul lui Dan, marele voievod”44 (noi ştim că este vorba despre Basarab cel Bătrân,
fiul lui Dan al II-lea), în vreme ce Basarab cel Tânăr simte nevoia să se deosebească de tatăl său, în documente apărând ca „Io Basaraba cel Tânăr voievod, fiul
bunului Basarab voievod”45, poate şi pentru că Basarab cel Bătrân era în viaţă şi a
trăit cât să îşi vadă destul de mult fiul pe tronul Valahiei. S-ar putea ca Basarab cel
Tânăr să fie primul domn care şi-a ales un apelativ distinctiv, deşi astăzi îl
cunoaştem mai degrabă ca Basarab Ţepeluş, nume care apare pentru prima dată
într-un document emis în 1510 de cancelaria lui Vlad cel Tânăr46, sau, cum spune
40

Documenta Romaniae historica (în continuare: DRH), B, vol. I (1247–1500), ed. Petre P.
Panaitescu, Damaschin Mioc, Bucureşti, 1966, doc. 2, p. 11.
41
Ibidem, doc. 7, p. 20.
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Ibidem, doc. 89, p. 155.
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Ibidem, doc. 117, 128 etc.
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Ibidem, doc. 150.
45
Ibidem, doc. 161 etc.
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Ibidem, vol. II (1501–1525), ed. Ştefan Ştefănescu, Olimpia Diaconescu, Bucureşti, 1972,
doc. 73, p. 156. Vlad este numit „cel Tânăr” în vremea lui Neagoe Basarab, apoi Vlăduţ, poate pentru
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Radu de la Afumaţi în 1526, „Basarab cel Tânăr voievod, numit Ţăpăluş”47. De
fapt, puţini îşi aleg numele – majoritatea le dobândesc după moarte, în funcţie de
anumite atribute care au rămas vii în memoria urmaşilor.
Nu ne propunem, în prima parte a acestui studiu, să facem o analiză exhaustivă
a numelor domnilor Ţării Româneşti, ci mai degrabă un exerciţiu, anume acela de a
vedea cum şi când anume au fost dobândite supranumele lor, reflectând felul în
care aceştia au rămas în amintirea urmaşilor şi având convingerea că ele păstrează
în sine frânturi ale memoriei sociale.
De la sfârşitul secolului al XV-lea, în documentele de cancelarie în care se
rejudecă danii mai vechi şi în care sunt cercetate cărţile emise de domnii anteriori,
devine necesară o precizare mai clară a numelor acestora, pentru evitarea confuziilor.
Într-un hrisov de întărire dat de către Radu cel Mare mănăstirii Tismana, la
31 octombrie 1499, Mircea cel Bătrân încă mai apare ca „moşul domniei mele”48
sau „sfântrăposatul strămoş al domniei mele, marele Io Mircea voievod”49. Mircea
voievod, fiul lui Mihnea cel Rău, este cel care a asociat pentru prima dată numele
lui Mircea cu adjectivul „bătrân” – „din zilele străbunicului domniei mele, bătrânul
Mircea voievod”50, deşi pentru mulţi ani, încă, apare în documente fie astfel, fie
drept „Io Mircea marele voievod”51. De la 1519 deja este numit „Mircea voievod
cel Bătrân”52. Şi tatăl său, Radu, la fel ca şi alţi voievozi, apare menţionat în documente, la peste 100 de ani de la domnia sa, ca „Radu voievod cel Bătrân”53, adică
„din vechime”, dar în cele din urmă doar Mircea a rămas „cel Bătrân”54.
În timpul domniei lui Mihnea cel Rău se înmulţesc situaţiile de rejudecare a
unor cazuri, care necesită analiza vechilor cărţi de judecată. Cercetându-se o pâră a
egumenului şi călugărilor mănăstirii Tismana cu fiii lui Răsipă, fraţii „au scos
cărţile bătrânilor domni de la Vladislav voievod, care a fost înaintea lui Mircea
voievod, şi cartea străbunicului domniei mele Mircea voievod şi apoi cărţile tuturor
domnilor pe rând şi cartea părintelui domniei mele Vlad voievod. … Şi am cercetat
şi cartea unchiului domniei mele Vlad voievod Călugărul.”55 Deci menţionarea exactă
a domnilor anteriori devine ceva mai complicată şi, treptat, începe „botezarea”
acestora. Cum spuneam, fără să ne propunem realizarea unei analize complete a
că era fratele mai mic al lui Radu cel Mare, pe tatăl său îl chemase tot Vlad (Călugărul) şi, în plus, a
murit de tânăr. Ibidem, doc. 106, p. 217.
47
Ibidem, vol. III (1526–1535), ed. Damaschin Mioc, Bucureşti, 1975, doc. 19, p. 36.
48
Ibidem, vol. I, doc. 295, p. 483.
49
Ibidem, vol. II, doc. 29, p. 70.
50
Ibidem, doc. 64, p. 138.
51
Ibidem, doc. 105, p. 212, de exemplu.
52
Ibidem, doc. 183, p. 351.
53
Ibidem, doc. 105, p. 214.
54
Într-un hrisov dat de Vlad Vintilă la 27 decembrie 1534 mănăstirii Cozia, apare menţionat şi
ctitorul acesteia, Mircea: „mănăstirea numită Cozia, pe care a ridicat-o şi a înfrumuseţat-o sfânt
răposatul Mircea voievod cel Bătrân” – ibidem, vol. III, doc. 187, dar şi multe altele, de ex.: ibidem,
vol. IV (1536–1550), ed. Damaschin Mioc, Bucureşti, 1981, doc. 199 emis de Mircea Ciobanul etc.
55
Ibidem, vol. II, doc. 60, p. 130.
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fenomenului, vrem doar să arătăm cum, în mod foarte interesant, supranumele
domnilor pare să conserve amintirea cea mai puternică păstrată, uneori multe decenii
mai târziu, de succesorii lor: apartenenţa la un ordin cavaleresc, vârsta, locul sau
felul morţii sau alte atribute neobişnuite.
Vlad Dracul, pe care turcii îl numeau astfel din timpul vieţii, multă vreme
menţionat în documente în funcţie de gradele de rudenie, apare pentru prima dată
ca „bătrânul Vlad voievod Drăculea” la 1517, într-un document dat de Neagoe
Basarab mănăstirii Govora. „Bătrânul” poate pentru că şi fiul său era cunoscut, la
această dată, drept Drăculea, în vreme ce boierii din neamul lor erau cunoscuţi, la
1526, drept „Drăculeşti”56. Vlad Ţepeş apare în hrisoavele fiului său, Mihnea (cel
Rău) într-o formulă simplă, clară „Io Mihnea voievod …, fiul lui Vlad marele
voievod”57. În documentele lui Mircea Ciobanul, însă, Vlad apare cu apelativul
Ţepeş: „căci această ocină mai sus zisă au pierdut-o încă strămoşii Răţăilor mai
înainte de Vlad voievod Ţepeş.”58 Şi mai devreme de această dată, fratele său, Radu,
este numit în 1535 de Vlad Vintilă de la Slatina „Radu voievod cel Frumos”59.
Vlad Călugărul apare menţionat pentru prima dată cu acest supranume chiar
în hrisoavele fiului său, Radu cel Mare60, însă alegerea nu este greu de explicat,
întrucât acesta fusese călugărit sub numele de Pahomie. Faptul că şi-a petrecut
tinereţea în mănăstire, fiind răspopit destul de târziu, a rămas viu, ca o amprentă
definitorie, care nu s-a aplicat, însă, şi în alte situaţii asemănătoare, de exemplu în
cazul lui Radu Paisie.
Radu, fiul lui Vlad Călugărul, apare pentru prima dată cu supranume chiar în
documentele lui Neagoe Basarab, care, într-un hrisov din 3 iunie 1517, se referea la
„zilile Radului vodă celui Bunu”61. Vlad Vintilă subliniază şi mai mult această
caracteristică într-un document prin care întăreşte mănăstirii Govora o ocină: „Radul
voievod cel Bun, fiul Călugărului …, Radul voievod Preabunul, fiul lui Vlad Voievod
Călugărul”, iar domnii ulteriori îl numesc deseori astfel62.
Sunt domni pe care posteritatea îi ţine minte după felul în care au murit. Vlad
Înecatul apare ca atare din zilele lui Vlad Vintilă („răposatul Vlad voievod Înecatul”),
nume care aminteşte de o moarte nu prea onorabilă, căci se pare că în vara anului
1532 „s-a îmbătat odată, înecându-se împreună cu calul său într-o apă” (Dâmboviţa)63.
Mult mai tragică este moartea lui Radu de la Afumaţi, care se pare că a murit ucis
56

Ibidem, vol. III, doc. 17, p. 27.
Ibidem, vol. II, doc. 54, 55 etc.
58
Ibidem, vol. IV, doc. 290 de la 11 mai 1550, dar şi în altele, precum ibidem, vol. V (1551–
1565), ed. Damaschin Mioc, Marieta Adam Chiper, Bucureşti, 1983, doc. 3 etc.
59
Ibidem, vol. III, doc. 196 din 18 aprilie 1535: „am văzut domnia mea şi cartea bătrânului
Radu voievod cel Frumos”. Tot astfel apare în documente, de acum înainte, ca de exemplu ibidem,
vol. IV, doc. 101 şi altele.
60
Ibidem, vol. II, doc. 9, p. 24
61
Ibidem, doc. 151, p. 293.
62
Ibidem, vol. III, doc. 171; ibidem, vol. IV, doc. 24, 266, 285; ibidem, vol. V, doc. 3.
63
Ibidem, vol. III, doc. 195; ibidem, vol. IV, doc. 42, 46, 276 etc.
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în mod violent, împreună cu fiul său, în altarul bisericii mănăstirii Cetăţuia din Râmnic.
Episodul a avut un ecou atât de puternic, încât de atunci Radu, viitorul Radu de la
Afumaţi, a apărut multă vreme în documente, dar şi în alte surse ca „Radul voievod
care a pierit la Rîmnic”64.
Demersul nostru este însă centrat pe memoria lui Radu cel Mare şi, din analiza
de mai sus, trebuie să reţinem că în tot secolul al XVI-lea este ţinut minte ca „Radu
cel Bun” sau „Radu voievod Preabunul”. Primul care îl numeşte astfel este chiar
Neagoe Basarab şi nu putem să nu subliniem ironia situaţiei: în documentele de
cancelarie, Radu este „cel Bun”, în vreme ce în memoria hagiografică, datorată
Vieţii Sfântului Nifon, Radu este „cel Rău”.
DOCUMENTELE CANCELARIEI LUI RADU CEL MARE
Aproape 100 de documente de cancelarie s-au păstrat de la Radu cel Mare,
unele dintre ele emise încă din timpul domniei lui Vlad Călugărul. Deşi aparent
searbăd, menit să reglementeze diferite dispute, revendicări sau danii, un document
poate fi o foarte bogată sursă de informaţii în ancheta detectivistică istorică.
Desigur, conţinutul propriu-zis al documentului este extrem de important, iar
majoritatea istoricilor au preferat, până de curând, să sară peste partea de început a
documentelor, peste arengă, direct la conţinut. Dintre toate formulele diplomatice
care alcătuiesc tipicul unui hrisov de cancelarie, arenga a fost cea mai desconsiderată
de medieviştii români. Potrivit lui Damian P. Bogdan, arenga este o simplă enunţare
convenţională a motivului emiterii hrisovului, „deseori banală şi fără nici o legătură
directă cu obiectul actului …, mai mult o podoabă literară, nefiind esenţială în
text”65. Cât priveşte partea de final a documentului, dacă blestemul s-a bucurat de
mai multă atenţie, cea a martorilor, deci a membrilor sfatului domnesc, nu a fost
aproape deloc analizată. Vom face câteva precizări, prin urmare, referitoare la arenga
şi la martorii documentelor emise de cancelaria lui Radu cel Mare.
Într-o comunicare, nepublicată încă, Marian Coman arăta că hrisoavele lui
Vlad Călugărul cuprindeau în arengă un discurs politic inovator foarte bine articulat.
Până la urcarea pe tron a lui Vlad Călugărul, istoria arengii domneşti este destul de
săracă, cuprinzând doar două formule, ambele elaborate de cancelaria lui Mircea,
domnii ulteriori folosindu-le pe acestea rar şi doar cu mici modificări. În acest context,
documentele emise de cancelaria lui Vlad Călugărul şi Radu cel Mare marchează o
schimbare radicală. Arenga, care după Mircea cel Bătrân nu mai fusese decât un
simplu formular de cancelarie, devine acum un adevărat discurs politic domnesc.
Din timpul lui Radu cel Mare, din cele aproape 100 de documente, 16 au arengă,
dintre care 14 sunt destinate unei serii de mănăstiri care merită menţionată aici:
septembrie 1495 – mănăstirii Rusicon, martie 1497 – mănăstirii Hilandar, 20 martie
64
Ibidem, vol. III, doc. 77, 112 date de Moise voievod; ibidem, vol. IV, doc. 283 dat de Mircea
Ciobanul; ibidem, vol. V, doc. 255 dat de Alexandru Mircea, dar şi în alte documente şi surse din epocă.
65
Damian P. Bogdan, Diplomatica slavo-română din secolele XIV şi XV, Bucureşti, 1938, p. 92.

Radu cel Mare al Valahiei

241

1497 – mănăstirii Dohiar, 22 martie 1497 – mănăstirii Govora, 15 septembrie 1497 –
mănăstirii de la Muntele Sinai, 10 noiembrie 1497 – mănăstirii Govora, 19 iulie 1498 –
mănăstirii Râncăciov, 15 ianuarie 1499 – mănăstirii Govora, 31 ianuarie 1500 –
mănăstirii Capriuleu, 26 aprilie 1500 – mănăstirii Ostrov, 24 mai 1501 – mănăstirii
Cozia, septembrie–decembrie 1501 – mănăstirii Nucet, 15 decembrie 1501 – tot
mănăstirii Nucet şi 25 februarie 1502 – mănăstirii Rusicon66. Devine limpede că
destinatarul documentului determină prezenţa şi amploarea arengii, transformată
într-un adevărat spaţiu al discursului legitimator al puterii domneşti. Cercetarea în
această direcţie a documentelor ar merita continuată, mai ales că se cunosc deja
suficiente elemente care confirmă rolul important jucat de Biserică şi în special de
mănăstiri în mecanismul complex al legitimării puterii domneşti.
Interesant de subliniat este că arenga apare şi în două documente laice, unul
din 6 octombrie 1499 dat jupâniţei Stana şi fiilor ei67, iar celălalt din 10 decembrie
1505, dat lui Badea din Şuici şi fiilor săi68. Lipsesc versetele biblice, dar justificarea
din arengă este că se face dania pentru „cei care sunt cu adevărat cinstiţi şi slujind
cu dreptate şi trudindu-şi mult trupul pe urma domniei mele şi nici într-o împrejurare nu s-au dat înapoi” sau „întru nimic nu s-au temut, nici nu au dat dosul
duşmanilor mei, nici sângele lor nu l-au cruţat ca să-l verse pentru domnia mea”.
Vedem prin urmare portretul unui domn preocupat de imaginea şi prestigiul
său, cu o foarte bogată activitate de ctitor, în ţară, la Muntele Athos69 şi la alte mănăstiri
din Orientul ortodox, dar şi atent să răsplătească dreapta slujire a supuşilor săi.
Creşte grija pentru forma de elaborare a documentelor, determinată în mare parte
de destinatarul lor, iar domnii de mai târziu, care întăresc daniile sau judecăţile lor,
reiau de cele mai multe ori formula arengii aşa cum o regăsesc în documentele
emise de cancelaria lui Radu cel Mare, de multe ori cu martorii acestora cu tot.
Analiza martorilor care sunt garanţii autenticităţii actelor poate să ducă şi ea
la unele concluzii foarte interesante. Rolul de martor îl jucau de regulă persoanele
din imediata apropiere a domnului, sfetnicii care îl ajutau la conducerea ţării, deci
membrii sfatului domnesc. Sunt enumeraţi întotdeauna în ordinea importanţei
dregătoriei sau a persoanei: banul, vornicul, logofătul, vistierul, spătarul, paharnicul,
stolnicul, comisul şi stratornicul sau postelnicul. Prezentarea în acte a martorilor
dregători se face astfel: termenul generic de martor, urmat uneori de o frază care
arată legătura cu actul în chestiune sau emitentul actului, apoi numele de botez,
urmat uneori de cel al tatălui sau al fratelui, dacă aceştia fuseseră personalităţi
marcante sau dacă exista riscul confuziei cu un alt sfetnic cu acelaşi nume, dar din
66

DRH, B, vol. I, doc. 263, 271, 272, 279, 284, 297, 298; ibidem, vol. II, doc. 5, 9, 11, 12.
Ibidem, vol. I, doc. 294.
68
Ibidem, vol. II, doc. 40.
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Pentru bogata activitate ctitoricească la mănăstirile de la Muntele Athos, vezi Teodor
Bodogae, Ajutoarele româneşti la mănăstirile din Sfântul Munte Athos, Piteşti, 2003; Petre Ş.
Năsturel, Le Mont Athos et les Roumains. Recherches sur leurs relations du milieu du XIVe siècle à
1654, Roma, 1986.
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alt neam, urmat de cel al dregătoriei70. Ce trebuie să reţinem este că membrii sfatului
domnesc erau persoane apropiate domnului, pe care domnitorul se baza sau pe care
dorea să le ţină aproape.
Analizând cele 60 de documente păstrate în care apar menţionaţi membrii
sfatului din timpul domniei lui Radu cel Mare, nu putem să nu observăm, pentru
întreaga perioadă a domniei, o constanţă uimitoare a prezenţei dregătorilor. Mulţi
dintre ei îşi menţin poziţia din timpul lui Vlad Călugărul, iar cei care părăsesc
sfatul, în general, au îmbătrânit şi au murit de moarte bună, de multe ori fiind urmaţi
de fiii lor în aceeaşi dregătorie ca cea deţinută de părinte. Radu cel Mare reuşeşte
să menţină echilibrul şi o stare de linişte între neamuri boiereşti vechi (boierii din
Mărgineni, boierii Floreşti) sau mai noi, în ascensiune (Craioveştii, boierii din zona
Buzăului), care altfel erau dezbinate de interese economice şi politice. Staico
logofăt (din 1482 până la moartea sa, în 1505), Bogdan spătar şi Neagoe postelnic,
protagoniştii unor istorii care vor deveni violente şi chiar sângeroase după moartea
lui Radu cel Mare, sunt însă, în timpul vieţii acestuia, membri constanţi ai aceluiaşi
sfat. Tabloul general al sfatului domnesc ne arată un domn abil, diplomat, care ştie
să menţină echilibrul între forţe sociale adesea în conflict.
Ce ne spun, în cele din urmă, toate aceste informaţii, aparent disparate? Din
perspectiva analizei surselor, ele ne arată că par să fi existat memorii istorice paralele,
aparent contradictorii, după cum am văzut în fragmentele de memorie hagiografică,
iconografică, de cancelarie, otomană, cronicărească şi că, dacă vom continua studierea
lor, respectând metodologia specifică de cercetare şi utilizând cheia interpretativă
corectă, personalitatea lui Radu cel Mare şi peisajul politic de la sfârşitul secolului
al XV-lea şi începutul celui următor se vor contura tot mai clar şi mai interesant.
Din perspectiva istoriei politice, diferitele categorii de surse sugerează că hegemonia
otomană a determinat includerea elitei politice muntene într-o mai largă reţea de
putere, că după jumătatea secolului al XV-lea, după o perioadă de severă criză
politică, familiile boiereşti au început să participe constant la viaţa politică a
Valahiei, creând reţele de putere care interferau sistematic cu aceea a domnului. Nu
vorbim despre mici nuclee de putere locală, ci de personaje care aveau puternice
legături internaţionale, Radu cel Mare jucând un rol important în configurarea şi
modalitatea lor de interacţiune. În cele din urmă, cercetarea noastră dovedeşte că,
departe de percepţia de la care am pornit, a unui voievod copleşit de boală, obedient
faţă de turci, mai degrabă frământat de imaginea de binefăcător al bisericilor decât
de binele ţării sale, Radu cel Mare era o piesă importantă pe tabla de şah a jocurilor
de putere din această parte a Europei.
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Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova,
secolele XIV–XVII, Bucureşti, 1968, p. 65. Vezi şi idem, Dicţionar al marilor dregători din Ţara
Românească şi Moldova, sec. XIV–XVII, Bucureşti, 1971; George D. Florescu, Divanele domneşti din
Ţara Românească, vol. I (1389–1495), Bucureşti, 1943.
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RADU THE GREAT VOIVODE OF WALLACHIA – THE
CHALLENGES OF A PORTRAIT
Abstract

If we try to sketch the portrait of a historical personality such as Radu the
Great of Wallachia, it is only natural to turn to historical sources, especially because
the modern scholars have largely ignored or underrated his reign. A keen analysis
of the medieval sources points to a quite controversial image, which wavers between
a bad prince and a good prince. The historical memory of Radu the Great’s reign
was differently preserved in various categories of sources, which have circulated in
parallel in the same period. Thus, the hagiographic memory, owed to Saint
Niphon’s Life, included also in several Wallachian chronicles, reveals the image of
a weak, sinful and eventually cursed prince. This portrait is in high contrast with
the iconographic sources, with the image preserved in the princely charters or in
some foreign narratives sources such as the work of Leunclavius. The analysis of
these documents reveals a strong, skillful prince, who played an important role in
the relations of power in South-Eastern Europe. All in all, the contrast between
Radu the Great’s portraits depended heavily on different strategies of legitimation,
which, in their turn, were strongly influenced by the struggle for power in
Wallachia at the beginning of the 16th century.
Keywords: hagiography; chronicles; documents; historical memory; Radu
the Great (Radu cel Mare); Wallachia

L’INEVITABILE CARICO DI INSEGNARE LA PACE: MELETIOS
PIGAS ŞI NEGOCIERILE DE PACE OTOMANO-MUNTENE
OVIDIU CRISTEA*, OVIDIU OLAR**
„Peace (…) is born of relief, endured in
exhaustion and dies with false remembrance.”
Steven Erikson, Midnight Tides

Faptele de arme şi sfârşitul tragic al lui Mihai Viteazul i-au îndemnat pe
mulţi autori contemporani să îi exalte victoriile sau să îi deplângă dispariţia
violentă. Silezianul Balthasar Walther a scris o istorie a domnului Ţării Româneşti
între 1594 şi 15991, Stavrinos vistiernicul a dedicat o cronică versificată în greaca
demotică Eroicelor fapte ale credinciosului şi viteazului voievod Mihai, Georgios
Palamidis a compus, în aceeaşi limbă, un poem despre războaiele lui Mihai Viteazul,
în timp ce un anonim, inspirat probabil de Stavrinos, a ilustrat în tonuri sumbre
moartea eroului2.
Există câteva explicaţii pentru această popularitate3. Balthasar Walther a avut
o vie admiraţie pentru domnul Ţării Româneşti, dar publicarea cărţii sale pare să fi
*

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; cristeao@gmail.com.
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; ovidiuolar@gmail.com.
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Brevis et vera descriptio rerum ab ilustrissimo, amplissimo et fortissimo militiae contra
patriae suae Reique Publicae Christianae hostes duce ac Domino Domino Ion Michaele Moldaviae
Transalpinae sive Walachiae Palatino gestarum. Pentru ediţia textului şi legătura cu celelalte izvoare
contemporane, vezi Dan Simonescu, Cronica lui Balthasar Walther despre Mihai Viteazul în raport
cu cronicile contemporane, în „Studii şi materiale de istorie medie”, 3, 1959, p. 7–99. Walther şi-a
început lucrarea în 1597 şi a publicat-o, încă neterminată, în 1599.
2
Pentru cântecul de jale, vezi Viky Doulavera, ΄Αγνωστος θρήνος για τον θάνατο του Μιχαήλ
του Γενναίου, în „Θησαυρίσµατα”, 28, 1998, p. 255–274. Pentru poema lui Stavrinos, Ἀνδραγαθίες
του` εὐσεβεστάτου και; ἀνδρειοτάτου Μιχαη;λ Βοεβόδα şi pentru cea a lui Palamidis, Ἱστορία περιέχουσα
πάσας τα;ς πράξεις και; ἀνδραγαθίες και; πολέµους του` ἐκλαµπροτάτου Μιχαη;λ Βοηβόδα, ἀυθέντη
Οὐγγροβλαχίας, Τρανσυλβανίας, Μολδοβίας, ὡς τη;ν ἡµέραν τη`ς τελευτη`ς αὐτου`, vezi Émile Legrand,
Recueil de poèmes historiques en grec vulgaire relatifs à la Turquie et aux Principautés danubiennes,
Paris, 1877, p. 16–127; idem, Bibliothèque grecque vulgaire, vol. II, Paris, 1881, p. 183–230. Cele
două cronici au fost studiate în amănunt de Alfred Vincent, From Life to Legend: The Chronicles of
Stavrinos and Palamidis on Michael the Brave, în „Θησαυρίσµατα”, 25, 1995, p. 165–238; idem,
Byzantium after Byzantium? Two Greek Writers in Seventeenth-Century Wallachia, în Byzantine
Culture in Translation, ed. Amelia Brown, Bronwen Neil, Leiden, Boston, 2017, p. 221–242; Tudor
Dinu, Ο ρουµάνος ηγεµόνας Μιχαήλ ο Γενναίος (1593–1601) και οι Έλληνες, în „Μνήµων”, 29, 2008,
p. 29–41; idem, Mihai Viteazul, erou al eposului grec, Bucureşti, 2008.
3
În afara lucrărilor menţionate, faptele lui Mihai Viteazul sunt ilustrate în numeroase tipărituri
din epocă mai ales după 1596: Carol Göllner, Faima lui Mihai Viteazul în Apus. Broşuri contemporane,
„Revista istorică”, tom XXIX, 2018, nr. 3–4, p. 245–261
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fost încurajată şi de curtea lui Rudolf al II-lea ca un element al propagandei
imperiale4. Pentru Habsburgi, succesele domnului Ţării Româneşti constituiau un
exemplu. Dacă turcii puteau fi înfrânţi de oastea unui mic principat, era necesar ca
şi alte capete încoronate ale Europei să ia armele pentru a lupta împotriva
necredincioşilor. Stavrinos şi Palamidis par să fi avut, totuşi, alte motivaţii. O
explicaţie plauzibilă este oferită de Girolamo Capello, în octombrie 1600. Pentru
bailul veneţian, mulţi dintre grecii din Imperiul Otoman sperau ca expediţiile
militare ale domnului Ţării Româneşti să ducă la restaurarea Bizanţului5.
„Admirabilul” prinţ („του παινετου` Μιχάλη”) era probabil încă în viaţă
atunci când soldatul arogant şi ridicol Koustoulieris, un personaj al comediei
cretane Katzourbos, în zadarnica încercare de a cuceri o curtezană, a ameninţat că
pleacă în Ţara Românească pentru a-şi dovedi bărbăţia în luptele cu turcii6. În
în „Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj”, VIII, 1939–1942, p. 123–296; idem, Michael der
Tapfere im Lichte des Abendlandes, Sibiu, 1943; idem, Turcica. Die europäischen Türkendrucke des
XVI. Jahrhunderts, Bucureşti, Berlin, 1961; chipul lui Mihai Viteazul apare şi în numeroase tablouri,
vezi Andrei Pippidi, Mihai Viteazul în arta epocii sale / Michael der Tapfere in der Kunst seiner Zeit,
Cluj-Napoca, 1987.
4
Ipoteza este sugerată sumar de Dan Simonescu, op. cit., p. 51, iar un argument indirect poate
fi similitudinea cu situaţia lui Sigismund Báthory în 1594–1595. Pentru ecourile acestei propagande la
curtea Habsburgilor spanioli, vezi Carmen Espejo, The Prince of Transylvania: Spanish News of the
War against the Turks, in News Networks in Early Modern Europe, ed. Joad Raymond, Noah
Moxham, Leiden, Boston, 2016, p. 512–541, care surprinde involuntar felul în care, în Occident, s-a
făcut trecerea de la figura lui Sigismund Báthory la cea a lui Mihai Viteazul. Pentru propaganda lui
Rudolf al II-lea, vezi lucrarea esenţială a lui Karl Vocelka, Die Politische Propaganda Kaiser Rudolfs
II. (1576–1612), Wien, 1981.
5
„La speranza ch’avevano dall’esaltazione di Micali Valacco, il cui nome era con gran
devozione celebrato da Greci, e con tanto giubilo ascoltate le sue azioni, che erano portati agian
concetto di rivedere per mezzo suo l’Imperio de’ greci rinovato, che se le cose di Micali fossero
passate con maggior prosperità in quest’ultimo, al sicuro si sentivano gagliardi moti e sollevazioni in
tutti i Greci.” Textul este publicat în Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, vol. XIV,
Costantinopoli. Relazioni inedite (1512–1789), ed. Maria Pia Pedani, Padova, 1996, p. 434–435;
comentariul detaliat al mărturiei lui Capello la Ştefan Andreescu, Mihai Viteazul şi restaurarea
Imperiului Bizantin: mărturia ambasadorilor veneţieni la Constantinopol, în idem, Perspective
medievale, Bucureşti, 2002, p. 137–155 [versiunea italiană: Michele il Bravo e l’idea di riedificazione
dell’Impero bizantino: le testimonianze degli ambasciatori veneziani a Costantinopoli, în Dall’Adriatico
al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, ed. Grigore Arbore Popescu, Roma,
2003, p. 51–66]. Pentru chestiunea restaurării bizantine, vezi N. Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, ed.
N. Gheran, V. Iova, Bucureşti, 1968, p. 205–229; idem, Byzantium after Byzantium, Iaşi, Oxford,
Portland, 2000, p. 148–150; Andrei Pippidi, Résurrection de Byzance ou l’unité politique roumaine?
L’option de Michel le Brave, în „Revue des études sud-est européennes”, 13, 1975, p. 367–378.
6
Georgios Hortatsis, Κατζούρµπος, ed. Linos Politis, Iraklion, 1964, p. 17–19; A. Vincent,
From Life to Legend, p. 167. Pentru piesă vezi idem, Comedy, in Literature and Society in Renaissance
Crete, ed. David Holton, Cambridge, 1991, p. 103–128 (în special 105–107). Gestul acestui personaj
nu pare să fie totuşi unul excepţional. Pentru un căpitan cretan care a luptat sub stindardul lui Mihai
Viteazul, vezi D.M. Pippidi, Andrei Pippidi, Un capitaine crétois au service de Michel le Brave,
prince de Valachie, în Πεπραγµένα του Γ' ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ρέθυµνον, 18–23 Σεπτεµβρίου
1971), vol. II, Atena, 1974, p. 274–279.
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acelaşi mediu şi într-o manieră încă şi mai interesantă, faptele lui Mihai sunt
amintite de o Istorie a Cretei veneţiene elaborată de Ioannis Vergitsis, un jurist din
Candia educat la Padova, apropiat de Accademia degli Stravaganti7.
Numele Ţării Româneşti poate să fi sunat exotic pentru cititorii Istoriei Cretei
veneţiene, deşi unii dintre aceştia (cei care înţelegeau nu numai italiana, ci şi
greaca) ar fi putut fi familiari cu Erotokritos, „poemul iubirii” compus de Vitsentzos
Kornaros, în care regele vlahilor, Vladistratos, şi nepotul său, „virtuosul” Aristos,
atacă regatul Atenei8. Vergitsis nu face însă nicio aluzie la poem. Poate că a considerat
că Mihai Viteazul era suficient de celebru pentru a mai da vreo indicaţie sau
precizare geografică. Oricum, interesul său pentru domnul muntean era indirect:
Mihai apare menţionat într-un panegiric dedicat lui Meletios Pigas, patriarh al
Alexandriei originar din Creta şi, pentru o scurtă perioadă, locum tenens al patriarhului de Constantinopol9.
Fragmentul este cu totul autonom şi întrerupe expunerea evenimentelor în aşa
măsură încât autorul a simţit nevoia să explice inserarea sa în cuprinsul istoriei.
Pentru Ioannis Vergitsis, în ciuda faptului că excursul ar fi putut părea în afara
subiectului, era totuşi interesant deoarece avea drept subiect faptele remarcabile ale
unui cretan care ajunsese păstorul credincioşilor ortodocşi. Nu este de mirare,
aşadar, că întregul capitol al XVII-lea al Istoriei Cretei veneţiene se deschide
printr-o epigramă compusă de Giovanni Francesco Pinardi pentru Pigas, menţionat
cu numele său de mirean, Emmanuel10. Inspirat de genul literar al biografiilor
oamenilor de seamă, pe care îl aplicase deja în Historia della peste nel Regno
di Candia, dar bazându-se şi pe propria experienţă, Vergitsis a redactat un exemplum
menit să ilustreze conduita exemplară a unui om pus în faţa unei alegeri foarte
dificile. Constrâns de otomani să negocieze pacea cu Mihai Viteazul, rebelul din
Valahia, Pigas – realizând că misiunea este una imposibilă – a ales în cele din urmă
7

A. Vincent, Η Βλαχία και οι Βλάχοι στον Ερωτόκριτο, în Λοιβή. Εις µνήµην Ανδρέα Γ.
Καλοκαιρινού, Iraklion, 1994, p. 51–92 (aici p. 80); idem, From Life to Legend, p. 167.
8
David Holton, Erotokritos, Bristol, 1991, p. 53–54; A. Vincent, Η Βλαχία και οι Βλάχοι στον
Ερωτόκριτο; idem, Η Βλαχία και οι Βλάχοι στον Ερωτόκριτο: Επιστρέφοντας σ' ένα παλαιό αίνιγµα, în
Neograeca Bucurestiensia, vol. II, In honorem Constantini Dimadis, ed. Tudor Dinu, Bucureşti, 2011,
p. 58–79 (în greacă), p. 80–99 (în română); idem, Conflicting Visions: Writing from Crete and the
Danubian Lands after the Fall of the City, în The Greek World under Ottoman and Western
Domination: 15th–19th Centuries, ed. Paschalis Kitromilides, Dimitris Arvanitakis, New York, 2008,
p. 106–114.
9
Pentru Istoria Cretei veneţiene, vezi Biblioteca Civica Bertoliana, Vicenza, ms. 1247/1, f. 1–
9, Epitome de’ libri tutti dell’Historia del Regno di Candia descritta da Giovanni Vergici candiano
1597; Biblioteca Marciana, Veneţia, Marc. Ital. VII – 648 (8067), f. 37–46; Marc. Ital. VII – 657
(7481), f. 118–132; Marc. Ital. XI – 184 (7414), f. 57–86. Vezi şi Nikolaos M. Panagiotakis, Ἔρευναι
εν Βενετία/, în „Θησαυρίσµατα”, 5, 1968, p. 45–118 (mai ales 79–81); Irini Lydaki, Ιωάννης
Βεργίτσης, Κρητικός λόγιος του 16ου αιώνα. Βιογραφικά και εργογραφικά, în „Θησαυρίσµατα”, 29,
1999, p. 225–272 (în special 244–254). Fragmentul care va fi discutat în paginile următoare se află în
manuscrisul Marc. Ital. XI – 184 (7414), f. 75–77.
10
I. Lydaki, op. cit., p. 260–261.
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refugiul la mănăstirea Sf. Ioan din insula Patmos înainte de a-şi relua îndatoririle de
patriarh al Alexandriei11.
Pornind de la textul cronicarului cretan, vom analiza în cele ce urmează fragmentul referitor la Pigas în comparaţie cu alte documente contemporane pentru a
sublinia că un astfel de demers comparativ este important pentru cei care încearcă să
reconstituie evenimentele din sud-estul Europei la sfârşitul secolului al XVI-lea pentru
a încheia, foarte succint, cu o sugestie de analiză globală a „Războiului cel Lung”12.
MELETIOS PIGAS
Meletios Pigas, unul dintre cei mai remarcabili clerici greci ai secolului al
XVI-lea, a fost numit locţiitor (ἐπιτηρητής) al patriarhului de Constantinopol la
începutul anului 159713. Potrivit lui Vergitsis, el ar fi acceptat de bună voie sarcina,
trecând imediat la elaborarea unui ambiţios proiect de reformă care viza moravurile
oamenilor Bisericii.
Măsurile lui Pigas ar fi generat o vie nemulţumire. Pentru a scăpa de un personaj
atât de indezirabil, reprezentanţii înaltului cler l-ar fi acuzat de relaţii prieteneşti cu
duşmanii Imperiului Otoman, în special cu rebelul din Ţara Românească. În
consecinţă, pentru a-i pune la încercare loialitatea, sultanul i-ar fi poruncit lui Pigas
să îi scrie turbulentului domn şi să îi ceară să pună capăt războiului. Nereuşind să îl
convingă pe padişah că nu are o astfel de autoritate, Meletios Pigas nu ar fi avut de
ales decât să se supună poruncii. Potrivit cronicarului, Mihai Viteazul ar fi încercat
să profite de situaţie. Deşi ar fi dat un răspuns pozitiv solicitării şi ar fi semnat un
armistiţiu, domnul nu ar fi ezitat să atace o oaste otomană. Înfuriat, sultanul l-ar fi
acuzat pe patriarh de trădare; ar fi considerat că Pigas însuşi l-ar fi instigat pe
Mihai să simuleze buna-credinţă, să semneze pacea, pentru ca, în acest fel, să îşi
pregătească mai bine atacul. Informat la timp de un prieten, „ţapul ispăşitor” ar fi
11

Ibidem, p. 251–252. Pentru contextul compunerii acestei Istorii a Cretei, vezi Alfred Vincent,
Scritti italiani di Creta veneziana, în „Sincronie”, II, 1999–2000, 3, p. 131–162.
12
În ciuda importanţei subiectului şi a unor numeroase contribuţii „punctuale” remarcabile,
„Războiul cel Lung” nu are până în prezent o monografie autentică. Pentru o analiză, discutabilă în
unele privinţe, a politicii puterilor europene, vezi Jan Paul Niederkorn, Die europäischen Mächte und
der „Lange Türkenkrieg” Kaiser Rudolfs II. (1593–1606), Wien, 1993 (autorul desfiinţează, de exemplu,
istoriografia românească într-o singură pagină, folosind drept argument un pasaj dintr-un studiu cu
totul nerelevant şi ignorând contribuţii valoroase despre domnia lui Mihai Viteazul); pentru o analiză
a organizării militare otomane, vezi Caroline Finkel, The Administration of Warfare: The Ottoman
Military Campaigns in Hungary, 1593–1606, Wien, 1988; foarte recent Zoltán Péter Bagi, Stories of
the Long Turkish War, Beau Bassin, 2018, se concentrează pe organizarea armatei Habsburgilor.
13
Manousos I. Manousakas, Γράµµατα πατριαρχ³ν και; µητροπολιτ³ν του` ΙΣΤV αἰ³νος ἐκ του`
ἀρχείου τη`ς ἐν Βενετία/ Ἑλληνικη`ς Ἀδελφότητος, în „Θησαυρίσµατα”, 5, 1968, p. 7–22 (în special
p. 18–22, il. 2). Pentru Meletios Pigas: Gerhard Podskalsky, Griechische Theologie in der Zeit der
Türkenherrschaft (1453–1821). Die Orthodoxie im Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen
des Westens, München, 1988, p. 128–135; Vasiliki Ch. Tzoga, Μελέτιος Πηγάς (1550–1601) Πατριάρχης
Αλεξανδρείας. Βίος – ∆ράση – Εργογραφία, teză de doctorat, Atena, 2009.
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găsit refugiu în mănăstirea din Patmos închinată Sfântului Ioan, apoi ar fi revenit la
Alexandria pentru a-şi relua îndatoririle14.
Ioannis Vergitsis nu ezită să considere salvarea lui Pigas drept un miracol şi
indică drept sursă de informaţii rapoartele bailului Girolamo Capello. O privire
atentă asupra acestor documente sprijină doar în parte o astfel de afirmaţie cât timp
ele par să spună o „poveste” mult mai complicată.
La 12 aprilie 1597, de exemplu, bailul veneţian îşi informa Senatul că marele
vizir Damad Ibrahim paşa15 l-a constrâns pe Pigas să accepte scaunul patriarhal
constantinopolitan pentru că îl considera drept cel mai potrivit negociator al unei
păci cu Mihai Viteazul. Meletios Pigas a acceptat cu multe reţineri funcţia în
schimbul unor privilegii fiscale. Patriarhia nu mai avea de plătit decât haraciul, al
cărui cuantum a fost fixat la 2.000 de galbeni, o sumă mică în raport cu anii precedenţi. Totodată, bailul Capello l-a asigurat pe patriarh că poate conta pe sprijinul
Republicii Veneţiene, iar un număr de arhonţi greci s-au exprimat în acelaşi sens16.
Pigas îl informase deja pe bail despre demersurile întreprinse pentru încheierea
păcii cu domnul Ţării Româneşti. La 27 martie 1597 Capello afirma că patriarhul
i-a arătat scrisori de la Mihai, care trimisese soli atât la Pigas, cât şi la Edward
Barton, ambasadorul reginei Angliei la Poartă. Suplimentar, patriarhul adăugase un
discurs despre starea puterilor creştine, despre necesitatea păcii, despre continua
ameninţare otomană, dar şi despre slăbiciunile Imperiului Otoman17. Din păcate,
discursul nu s-a păstrat18. Au supravieţuit, în schimb, câteva dintre scrisorile schimbate
între patriarh şi domn.
Prima dintre scrisori datează din 11 februarie19 şi aparţine lui Mihai Viteazul.
Epistola menţiona „celelalte scrisori” trimise anterior patriarhului şi îl invita pe
14

Biblioteca Marciana, Marc. Ital. XI – 184 (7414), f. 75–77.
Mare vizir în 4 aprilie – 27 octombrie 1596; 5 decembrie 1596 – 3 noiembrie 1597 şi
6 ianuarie 1599 – 10 iulie 1601. Evenimentele relatate de Vergitsis şi Capello au avut loc în timpul
celui de-al doilea vizirat.
16
Archivio di Stato di Venezia (în continuare: ASV), Rubricari Constantinopoli D6*, f. 150v–
151r; Calendar of State Papers and Manuscripts – Venice, vol. IX, (1592–1603), London, 1897,
p. 265 (nr. 568). Vezi, de asemenea, ASV, Senato – Dispacci Costantinopoli, 9, f. 84r (20 mai 1597).
Fragmentul a fost comentat mai întâi de Oskar Halecki, From Florence to Brest (1439–1596), Roma,
1958, p. 357; idem, Rome, Constantinople et Moscou au temps de l’Union de Brest, în L’Église et les
églises 1054–1954. Neuf siècles de douloureuse séparation entre l’Orient et l’Occident. Études et travaux
sur l’Unité chrétienne offerts à dom Lambert Beauduin, vol. I, Chevetogne, 1954, p. 460–463.
17
ASV, Rubricari Constantinopoli D6*, f. 144v–145r; E. de Hurmuzaki, Documente privitoare
la istoria românilor, vol. IV, pt. a 2-a, Bucureşti, 1884, p. 222 (nr. CLXXXVII – datat 27 mai);
Calendar of State Papers, vol. IX, p. 263 (nr. 560).
18
Discorso del patriarca intorno lo stato de principi christiani, et delle ragioni della pace, et
pericolo dell’Impero Turchesco, et debolezza delle sue forze. Rapoartele adresate de Cappello
Senatului veneţian (ASV, Senato – Dispacci Costantinopoli, filza 45) nu mai sunt consultabile.
19
Documents concerning Rumanian History (1427–1601) Collected from British Archives, ed.
Eric D. Tappe, Haga, 1964, p. 110–112 (nr. 149); Al. A. Botez, O scrisoare inedită a lui Mihai
Viteazul către patriarhul Alexandriei Meletie Pigas, în „Biserica Ortodoxă Română”, 83, 1965, 5–6,
p. 584–592. Vezi şi Calendar of State Papers, vol. IX, p. 260 (nr. 555).
15
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Pigas în Ţara Românească pentru a-i acorda domnului binecuvântarea şi iertarea
păcatelor („accio che primamente ne diate perdono per peccati nostri & beneditione”),
dar şi pentru parafarea acordului de pace. Voievodul se adresa înaltului prelat
deoarece acesta avea misiunea „inevitabilă” de a propovădui pacea („inevitabile carico
di insegnare la pace”) şi de a se ruga „spre binele şi liniştea întregii lumi”. Textul
lui Mihai voievod rezuma negocierile între Imperiul Otoman şi Ţara Românească,
punând în contrast atitudinea sa de supus paşnic al sultanului cu încălcarea păcii de
către hanul tătar şi un bei otoman20, care răvăşiseră principatul muntean „mai rău
decât pe vremea lui Sinan paşa” („si fece questa ultima captivita peggiore della
prima che Sinan Bassa ha fatto”). O astfel de acţiune ostilă îl făcea pe voievod să se
întrebe dacă nu cumva tratativele de pace constituiau doar un vicleşug şi îl ruga pe
patriarh să se informeze asupra intenţiilor Porţii. În ciuda bănuielilor, Mihai Viteazul
încheia scrisoarea într-o notă optimistă, exprimându-şi speranţa că, în cele din urmă,
negocierile vor duce la pacea dorită de ambele tabere. „Atunci când veţi fi încredinţat
că pacea este sigură şi cu credinţă să veniţi personal în ţara noastră pentru ca mai
întâi să ne acordaţi dezlegarea de păcate şi apoi ca să încheiem şi să parafăm o pace
perfectă şi universală laolaltă cu alţi principi şi regi şi să punem capăt intrigilor
răuvoitoare şi să se bucure cerul şi pământul de această reconciliere (…).”21
S-ar putea deduce că iniţiativa corespondenţei cu patriarhul ar fi aparţinut
voievodului. Trebuie însă spus că atât Ioannis Vergitsis, cât şi raportul ambasadorului englez Edward Barton – prieten şi aliat al lui Meletios Pigas – pun iniţiativa
pe seama patriarhului22. O astfel de concluzie este susţinută de câteva detalii
evidente. Mihai Viteazul nu ar fi putut iniţia tratative de pace fără medierea unui
personaj care să beneficieze de încredere în ochii Porţii. La rândul său, patriarhul
nu ar fi putut stabili contacte epistolare cu domnul fără aprobarea marelui vizir.
Afirmaţia lui Vergitsis şi Barton este cu atât mai credibilă cu cât în august 159623 şi
ianuarie 1597 (adică cu două luni înainte de înfrângerea creştinilor la Mezőkeresztes,
20

Potrivit unui raport al lui Barton din 5 ianuarie 1597 ar fi vorba de beiul de Silistra; vezi
Documents concerning Rumanian History, ed. Eric D. Tappe, p. 109 (nr. 146). Este curios că Mihai
Viteazul nu dezvăluie identitatea beiului.
21
Ibidem, p. 111: „quando perfetamente sarete cautellato che sia neta & fedele la pace,
movetevi in persona & venite qui da noi, accio che primamente ne diate perdono per peccati nostri &
beneditione, dispoi introdurremo & fermaremo & faremo la perfetta & universale pace, insieme con
gl’altri principi & Re & si risolvera la machina della inimicitia & si rallegrarano i spiriti celesti con i
terrestri di questa reconciliatione”.
22
Ibidem, p. 113 (nr. 151). Pigas a întreţinut relaţii foarte bune cu Barton, vezi Elisavet A.
Zachariadou, Σηµείωµα για; το;ν Μελέτιο Πηγα`, în „Ὁ Ἐραηιστής”, 6, 1968, p. 19–26. Pentru interesele
politice ale ambasadorului vezi Paul Cernovodeanu, An English Diplomat at War: Edward Barton’s
Attendance of the Ottoman Campaign in Central Europe, în „Revue roumaine d’histoire”, 28, 1989,
p. 429–449.
23
Din această epistolă au supravieţuit mai multe variante. O versiune păstrată la Veneţia a fost
publicată în E. de Hurmuzaki, op. cit., vol. III, pt. a 2-a, Bucureşti, 1888, p. 208–209 (nr. 230); o
versiune latină păstrată la Biblioteca Poloneză din Paris a fost publicată de Andrei Pippidi, Notes et
documents sur la politique balkanique de Michel le Brave, în „Revue roumaine d’histoire”, 23, 1984,
4, p. 346.
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respectiv cu o lună mai devreme decât scrisoarea lui Mihai Viteazul către Meletios
Pigas), Sokolluzade Hassan, paşa de Belgrad, îi îndemna pe Sigismund Báthory şi
pe Mihai Viteazul să se supună padişahului. Scrisorile paşei sunt, aşa cum s-a
observat24, o propunere de pace separată, dar merită subliniat că această propunere
a beneficiat de strategii de persuasiune foarte bine puse la punct.
În ambele epistole, „vinovat” de sângele vărsat între cele două tabere era
considerat fostul mare vizir Koça Sinan paşa. Moartea acestuia era privită, în
scrisoarea din august, drept o premisă favorabilă încheierii păcii; în schimb, în
ianuarie, se menţiona doar că Sinan îl determinase pe Sigismund Báthory să
„greşească” faţă de padişah. Dincolo de dispariţia personajului care ar fi provocat
ruperea păcii, Hassan paşa amintea în ambele epistole de bunăvoinţa tatălui său,
Mehmed Sokollu, faţă de Transilvania şi promitea să ocrotească, la rândul său şi în
egală măsură, principatul. În a doua scrisoare, Hassan afirma chiar că el fusese cel
care în 1596 îl convinsese pe sultan să nu atace Transilvania şi să îndrepte lovitura
principală împotriva Habsburgilor. Indiferent dacă o asemenea pretenţie este sau nu
reală25, ceea ce merită reţinut este că demnitarul otoman sugera că principele avea
toate motivele să aibă încredere în propunerile de pace.
Textul nu se limita la promisiuni, îndemnuri şi cuvinte frumoase. Hassan
paşa îmbina, în fapt, atitudinea binevoitoare cu ameninţări mai mult sau mai puţin
voalate. Nu era un lucru bun, argumenta fiul lui Mehmed Sokollu, să ridici sabia
împotriva propriului stăpân, pacea constituind starea normală într-o astfel de
relaţie. Pentru a întări această idee, Hassan paşa îl folosea ca argument suplimentar
chiar pe Mihai Viteazul: „Trebuie să fie vădit Măriei Tale câte a greşit Mihai
voievod, pe toate le-a iertat Puternicia Sa. Şi steagul i-a fost trimis la loc de către
puternicul împărat, aşa că atât el, cât şi întreaga Ţară Românească se găseşte în
pace bună.”26 Invocarea lui Mihai Viteazul nu pare să fi fost întâmplătoare. Potrivit
lui Edward Barton, care în august 1596 se afla cu oastea sultanului la Belgrad,
Sokolluzade Hassan paşa ar fi mediat încă din 1596 o împăcare între Poartă şi
domnul muntean. Un raport al ambasadorului englez preciza că Mihai Vodă
trimisese, prin mijlocirea lui Hassan, un dar sultanului şi că demnitarul promisese
ca, în schimbul acestui gest, să îi obţină iertarea padişahului.
24

Ibidem.
Foarte probabil decizia otomanilor a depins de evoluţiile de pe frontul din Ungaria. Nu mai
puţin importantă a fost starea de spirit a oştilor otomane. Câţiva ani mai târziu, în 1602, marele
Hassan Yemisci paşa a trebuit să renunţe la intenţia de a intra cu oastea în Transilvania după cucerirea
Székesfehérvárului din pricina refuzului ienicerilor şi spahiilor, care au ameninţat cu rebeliunea; vezi
mărturia lui Giovanni Marco Isolano, ofiţer italian în slujba Habsburgilor şi participant la „Războiul
cel Lung”, Bayerische Staatsbibliothek, München, mss. it. 35, f. 70v; o traducere în limba maghiară a
textului cu un scurt comentariu la Benda Kálmán, Giovanni Marco Isolano gróf ezredes feljegyzései a
magyarországi török háborúról, 1594–1602, în „Hadtörténelmi Közlemények”, 96, 1983, p. 651–681.
O ediţie a textului original cu comentariu şi traducere în limba română este în curs de pregătire.
26
Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti,
vol. V, (1596–1599), Bucureşti, 1932, p. 52–56; Mihai Viteazul în conştiinţa europeană (în continuare:
MVCE), vol. I, Documente externe, Bucureşti, 1982, p. 163–167 (nr. 41).
25
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Din perspectiva acestei informaţii, referirea la Mihai inclusă în scrisoarea
către Sigismund Báthory constituia un argument cu greutate. Era nu numai o dovadă
că intenţiile Porţii erau sincere, ci şi că Hassan paşa era un mediator de încredere.
Totuşi, dacă generoasa ofertă de pace ar fi fost respinsă, atunci Báthory se putea
aştepta să fie atacat de toate forţele padişahului27. Dincolo de retorica inerentă unui
astfel de document28, merită observat că Poarta începuse iniţiativele de pace pe mai
multe canale diplomatice. Folosirea unor paşale din apropierea Ţării Româneşti şi
Transilvaniei sau a unor personaje care se bucurau de încredere la curţile de la Alba
Iulia şi Târgovişte era o premisă promiţătoare pentru ducerea la bun sfârşit a tratativelor.
Meletios Pigas nu a dat curs invitaţiei lui Mihai Viteazul de a merge în Ţara
Românească, deşi rapoarte din Constantinopol menţionează că patriarhul era pregătit
să plece, aşteptând doar încuviinţarea Porţii29. Aparent, această decizie a fost o urmare
a îndoielilor faţă de „sinceritatea” celor două tabere. Totuşi, în ciuda suspiciunilor
existente de ambele părţi, corespondenţa a continuat timp de un an. Pigas i-a scris
domnului în cel puţin patru rânduri în 1597 (la 23 mai, la 5 şi 29 august şi la
9 decembrie)30. Mihai Vodă i-a răspuns cel puţin o dată în decembrie31 şi în anul
următor la 11 februarie32. Tonul scrisorilor lui Pigas seamănă destul de mult cu cel
al scrisorii lui Hassan paşa. Ambele scrisori exaltă bunăvoinţa sultanului şi a
marelui vizir care aveau grijă ca supuşii lor să nu fie vătămaţi. La plângerea
anterioară a lui Mihai că una dintre paşale îi călcase hotarele în două rânduri, Pigas
îi răspundea atât în epistola din 5 august, cât şi în cea din 29 că marele vizir a luat
măsurile cuvenite nu numai împotriva paşei, ci şi a tătarilor care invadaseră Ţara
Românească. Scrisoarea de la începutul lunii august, ceva mai scurtă, exalta
virtuţile păcii, „căci războiul este urgia lui Dumnezeu de care cei temători de
Domnul trebuie să se păzească”, şi îi reamintea domnului de supunerea datorată
27
E. de Hurmuzaki, op. cit., vol. III, pt. a 2-a, p. 209: „ma se intendera [sultanul, n.n.] che tu
non vogli far pace, ti assaltera con tutte le sue forze Imperiali.”
28
Este de remarcat că, în martie 1597, Dionisie Ralli îl ruga pe Mihai Viteazul „să nu crezi
nimic cuvintelor frumoase ale turcului, nici Măria Ta, nici craiul Transilvaniei” (MVCE, vol. I, p. 154–
155, nr. 43), dovadă că veşti despre negocieri circulau şi că se ştia că otomanii erau dispuşi la concesii.
29
Documents concerning Rumanian History, ed. Eric D. Tappe, p. 113 (nr. 152 şi 153).
30
E. de Hurmuzaki, op. cit., vol. XIII, Bucureşti, 1909, p. 346 (nr. 3), 347–348 (nr. 5), 349–
350 (nr. 8); ibidem, vol. III, pt. 1, Bucureşti, 1880, p. 518–519 (nr. LXXV); Documente greceşti
privitoare la istoria românilor din anii 1592–1837 culese şi publicate în tomul XIII din Documentele
Hurmuzaki de A. Papadopoulos-Kerameus, trad. George Murnu, Constantin Litzica, Bucureşti, 1914,
p. 316–317 (nr. 3), 318 (nr. 5), 319–320 (nr. 8); MVCE, vol. I, p. 163–167 (nr. 48–49).
31
E. de Hurmuzaki, op. cit., vol. III, pt. 1, p. 519–520 (nr. LXXV), scrisoare ataşată raportului
lui Capello din 31 decembrie 1597.
32
Ibidem, p. 521 (nr. LXXIX); ibidem, vol. IV, pt. a 2-a, p. 226–227 (nr. CLXLII), scrisoare
ataşată raportului lui Capello din 11 martie şi 11 mai 1598. Pentru detalii, vezi Niculae I. Şerbănescu,
Legăturile patriarhului Meletie Pigas cu ţările române, în „Biserica Ortodoxă Română”, 63, 1945,
11–12, p. 699–716; 64, 1946, 7–9, p. 352–372; Ştefan Andreescu, O „pace prefăcută” la Dunărea de
Jos: tratativele transilvano-muntene cu Poarta din anii 1597–1598, în „Revista istorică”, 5, 1994,
11–12, p. 1119–1148 [= idem, Restitutio Daciae, vol. III, Studii cu privire la Mihai Viteazul, Bucureşti,
1997, p. 175–226].
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sultanului, idee subliniată şi în finalul textului: „Îţi mai cer ca să te porţi cu supunere
până la sfârşit, ca să ne bucurăm şi noi de liniştea şi protecţia împăratului.”33
Argumentul era evident. Un principe ortodox rebel punea în pericol nu numai pe
sine şi ţara sa, ci şi întreaga comunitate ortodoxă din Imperiul Otoman. Ideea este
încă şi mai elaborată în scrisoarea din 29 august. În aceasta reaminteşte la început
că problemele semnalate de Mihai au fost rezolvate. Era rândul domnului, adăuga
Pigas, să dea un semn de bunăvoinţă şi să trimită o sumă de bani drept haraci.
Partea a doua a textului pare să se refere la o altă chestiune, căci patriarhul
aminteşte de sprijinirea „fraţilor creştini ortodocşi care în Lehia sunt în conflict cu
<credincioşii> ce ţin de vechea Romă”. Totuşi, o lectură atentă pare să sprijine
ideea că, într-un mod extrem de elaborat, patriarhul îi cerea domnului Ţării Româneşti
să nu respingă pacea oferită de Poartă. Pigas îi mulţumea lui Dumnezeu că a sădit
în sufletul interlocutorului său „zelul sfânt al slăvirii lui Hristos mântuitorul” şi se
ruga ca această „torţă a evlaviei” să nu se stingă. Fără evlavie nimeni nu putea fi
plăcut lui Dumnezeu, adăuga Pigas, solicitând în final: „Să-ţi înalţi privirea, dar să
ai grijă şi de noi.” Textul este departe de a fi foarte explicit. S-ar putea crede chiar
că, într-o manieră alambicată, menită să înşele pe un cititor nedorit, Mihai era
invitat să continue răzmeriţa. O aluzie la o scrisoare în latină adresată de patriarh
împăratului Rudolf al II-lea, anexată scrisorii către Mihai, ar părea să întărească
această idee. Ipoteza însă este demontată de finalul scrisorii din 29 august: „Să ştii
că scrisorile pe care le-am scris şi le scriem domniei Tale le traducem în turceşte şi
le văd atât paşa, cât şi împăratul, la fel şi pe cele ce-ţi aparţin.”34 Concluzia
constituia o manieră destul de tranşantă de a spune că spaţiul de manevră avut la
dispoziţie era extrem de limitat. Orice cuvânt trebuia bine cântărit de ambele părţi
întrucât orice umbră de bănuială putea avea consecinţe nefericite.
În cele din urmă, toate aceste schimburi de scrisori nu au dus la pacea dorită
măcar de tabăra otomană. Înlocuirea lui Damad Ibrahim paşa în noiembrie 1597
din funcţia de mare vizir, cauzată, se pare, tocmai de neputinţa de a-i readuce la
ascultare pe rebeli35, a antrenat curând căderea lui Meletios Pigas. Fără a ţine cont
de promisiunile predecesorului, noul mare vizir Hadim („Eunucul”) Hassan paşa a
solicitat plata datoriilor patriarhiei ecumenice faţă de vistieria imperială. Cum
sumele nu au putut fi plătite, Pigas a fost destituit în aprilie 1598 şi înlocuit cu
neexperimentatul Matei de Ioannina36.
După cum se poate vedea, scenariul propus de Vergitsis este parţial sprijinit
de alte documente. Diferenţele sunt, totuşi, notabile. Ne putem întreba care dintre
versiuni este mai demnă de crezare. Cea a lui Vergitsis, cea a lui Capello sau cea
33

MVCE, vol. I, p. 163–164.
Ibidem, p. 166–167.
35
Documents concerning Rumanian History, ed. Eric D. Tappe, p. 118–119 (nr. 161).
36
ASV, Rubricari Constantinopoli D6*, f. 187r (17 decembrie 1597), 196r (25 februarie
1598), 204r (20 aprilie 1598); 208r (15 mai 1598). Pentru detalii Konstantinos D. Mertzios, Το; ἐν
Βενετία/ Κρατικο;ν Ἀρχει`ον ∆΄. Ὁ Ἰωαννίνων Ματθαι`ος οιjκουµενικο;ς πατριάρχης ἐν ἔτει 1598, în
„Ἠπειρωτικα; Χρονικά”, 15, 1940, p. 20–21.
34
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care se desprinde din scrisorile lui Pigas? În opinia noastră, cea dintâi trebuie
privită cu multă precauţie. Vergitsis avea nevoie de un erou de origine cretană, un
model care să fie luat drept exemplu de audienţa căreia i se adresa. Or, un
asemenea erou nu putea sprijini ideea unei coabitări paşnice cu necredincioşii.
În schimb, Capello este mult mai atent să circumscrie taberele favorabile
războiului, respectiv păcii din Imperiul Otoman37. În plus, aşa cum am sugerat deja
prin referirea la scrisorile lui Sokolluzade Hassan paşa, negocierile iniţiate de
Meletios Pigas au făcut parte dintr-o acţiune diplomatică mult mai extinsă. Încă de
la începutul conflictului, în paralel cu operaţiunile militare, existaseră negocieri
pentru a pune capăt stării de război. În 1595, cu puţin timp înainte ca Sinan paşa să
declanşeze acţiunea din Ţara Românească, Edward Barton l-a sondat în legătură cu
posibilitatea de a pune capăt ostilităţilor cu împăratul Rudolf al II-lea38. În anul
următor, pregătirile expediţiei otomane au fost precedate de un gest de extremă
bunăvoinţă. Familia ambasadorului imperial, Friedrich von Krekwitz, a fost eliberată
şi trimisă la curtea de la Praga, fiind însoţită de Pasquale Dabri/Brutti, secretarul
ambasadorului englez, în calitate de negociator al păcii39. Negocierile au intrat însă
în impas din cauza evenimentelor de pe front. Cucerirea Egerului de către otomani
şi, mai ales, victoria de la Mezőkeresztes au schimbat drastic baza de negociere.
Este ceea ce explica foarte direct Francesco Vendramin, ambasadorul veneţian la
Praga, conducerii Republicii: negocierile porniseră de la propuneri acceptabile
(„proponendosele honeste conditioni all’hora”), dar succesele sultanului afectaseră
semnificativ balanţa de forţe. În noua conjunctură, sfetnicii lui Mehmed al III-lea
păreau mai înclinaţi să susţină continuarea războiului sau să negocieze solicitând
condiţii mult mai favorabile de pace („al presente essendo alterata la conditione
delle cose con questi importantissimi successi, non si poteva trattar più di quella
maniera come si sarebbe trattato prima”)40. Ironia face ca aceste succese să fi fost
rezultatul direct al acţiunilor oastei imperiale din vara lui 1596. Dacă este să dăm
37

Pentru aceste tabere, vezi Peter Bartl, Der Westbalkan zwischen spanischer Monarchie und
osmanischem Reich. Zur Türkenkriegsproblematik an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert,
Wiesbaden, 1974; Andrei Pippidi, Conspiration pour la liberté. Projets et campagnes pour l’indépendance des Balkans vers 1600, în „Eastern European Quarterly”, 10, 1976, 1, p. 113–125 [= idem,
Byzantins, Ottomans, Roumains. Le sud-est européen entre l’héritage impérial et les influences
occidentales, Paris, 2006, p. 121–138 (nr. VI)]; Radu G. Păun, Enemies Within. Networks of Influence
and the Military Revolts against the Ottoman Power (Moldavia and Wallachia, Sixteenth–Seventeenth
Centuries), în The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries, ed. Gabor Kármán, Lovro Kunčević, Leiden, Boston, 2013, p. 209–249.
38
Noel Malcolm, Agents of Empire. Knights, Corsairs, Jesuits and Spies in the Sixteenth
Century Mediterranean World, London, 2015, p. 417. Demnitarul otoman a dat un răspuns favorabil.
Aşa cum subliniază Noel Malcolm (ibidem, p. 418), Pasquale era fiul lui Marco Dabri şi al Luciettei
Brutti. Prestigiul familiei mamei sale explică de ce Pasquale apare în unele surse contemporane cu
numele de Brutti.
39
Ibidem, p. 415–429.
40
Documentele veneţiene referitoare la misiunea lui Pasquale Dabri/Brutti au fost publicate de
Tamás Kruppa, Pasquale Bruti tolmács kalandos prágai követsége 1596-ban, în „Lymbus”, 2005,
p. 27–47 (p. 34 pentru citatele din text).
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credit unei discuţii între Francesco Vendramin şi Pasquale Dabri/Brutti, expediţia
otomană ar fi vizat iniţial Transilvania şi nu Ungaria Superioară. Sultanul ar fi
construit un pod peste Dunăre şi s-ar fi pregătit să traverseze fluviul când a aflat de
cucerirea Hatvanului de către Habsburgi. Acest eveniment ar fi impus o schimbare
din mers a planului, iar lovitura principală a fost, în cele din urmă, direcţionată
către Ungaria41.
Succesul campaniei a dus însă la impas diplomatic şi la sistarea temporară a
negocierilor. Mai mult decât atât, partida favorabilă continuării ostilităţilor a provocat
eliminarea lui Pasquale Dabri/Brutti pe drumul de întoarcere spre Constantinopol.
Se pare că a fost asasinat din ordinul lui Hassan, paşa de Belgrad42. Gestul face
parte dintr-un război de culise destul de complicat, provocat poate şi de înlocuirea
din funcţia de mare vizir a lui Ibrahim paşa, după expediţia din 1596, cu Cigalazade
Yusuf Sinan. Nici măcar o nouă tentativă, la sfârşitul lui 1596, mediată de generalul
imperial Miklós Palffy şi de câţiva prieteni ai săi turci din Buda, nu a dus la rezultate
concrete43, dar asta nu a înlăturat, totuşi, speranţa găsirii unei soluţii. Acest fapt explică
de ce, odată cu revenirea în funcţia de mare vizir a lui Ibrahim paşa, s-a relansat o
nouă ofensivă diplomatică.
În paralel cu negocierile cu Habsburgii, au fost iniţiate demersuri de pace cu
„turbulenţii” vasali din Ţara Românească şi Transilvania. Poarta a depus eforturi
apreciabile pentru a-i convinge pe cei doi prinţi să renunţe la alianţa cu Habsburgii,
în schimbul dobândirii iertării din partea sultanului şi a unor condiţii de pace
acceptabile44. Potrivit lui Pasquale Dabri/Brutti, Mihai Viteazul făcuse deja pasul
spre împăcare în anul precedent, dar mai probabil este vorba de o „intoxicare” făcută
de partea otomană, care încerca să submineze în tabăra Habsburgilor încrederea în
domnul muntean45.
41
Ibidem, p. 36. Scenariul este pe deplin confirmat de scrisoarea citată mai sus a lui Hassan
paşa către Sigismund Báthory (MVCE, vol. I, p. 152 [nr. 43]). Comandantul otoman amintea că „podul
ce s-a făcut la Panciova a fost făcut numai pentru ca întreaga oaste a împăratului să treacă peste el
asupra Transilvaniei”, ceea ce confirmă spusele lui Pasquale Dabri. Este adevărat că în scrisoarea lui
Hassan paşa există o notă marginală care adaugă „zilele trecute” atunci când aminteşte de construirea
podului. Cum nu ştim exact cine şi când a făcut acest adaos considerăm că Hassan paşa se referă, mai
probabil, la evenimentele petrecute în 1596.
42
N. Malcolm, op. cit., p. 424, care citează o mărturie a lui Barton. Aceasta este confirmată de
Giovanni Marco Isolano, care afirmă fără echivoc că „Assam Bassa figliuolo di Memet Bassa fu
lasciato dal Gran Signore partendo di Belgrado per tornare a Costantinopoli in Alba Greca per haver
cura della frontiera con intentione di farlo tardar l’Anno a venire. Era questo Assam desideroso di
Guerra et pero fece amazzare il secretario dell’Ambasciator di Inghilterra che tornava di Vienna con
buone comissione circa la Pace” (Bayerische Staatsbibliothek, mss. it. 35, f. 24r).
43
Bayerische Staatsbibliothek, mss. it. 35, f. 28r-v: „Dimandorno in questo tempo alcuni
Turchi amici del Palfi che stavano in Buda di parlar di pace et venero sopra un Isoletta del Danubio,
ma non si venne a ristrecto alcuno.”
44
Vezi, pe larg, Şt. Andreescu, O „pace prefăcută” la Dunărea de Jos, p. 1119–1148.
45
T. Kruppa, op. cit., p. 36. Mărturia lui Dabri este inserată într-un raport al ambasadorului
veneţian la Praga, Francesco Vendramin: „Aggionge [Pasquale Dabri, n.n.] che il principe della Valachia
vedendo piegar il campo verso la Transilvania mandò diversi presenti al gran signore con due persone
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Toate aceste documente arată că negocierile amintite de istoria lui Vergitsis
au făcut parte dintr-un complicat joc diplomatic, ale cărui piese sunt greu de asamblat.
Pentru „marii actori” (Habsburgii, Imperiul Otoman), discuţiile despre pace erau
indisolubil legate de chestiunea reputaţiei46. Situaţia survenită după campania din
1596 ilustrează din plin acest lucru. Deşi înfrânţi, Habsburgii au adoptat o poziţie
destul de rigidă în timpul negocierilor. Pasquale Dabri/Brutti a avut nenumărate
întâlniri cu arhiducele Maximilian şi cu sfetnicii imperiali înainte de a obţine o
audienţă la Rudolf al II-lea. Încă şi mai rău, multe discuţii păreau sortite să ducă,
chiar de la început, la sistarea negocierilor. Habsburgii pretindeau ca bază pentru a
începe tratativele cedarea de către otomani fie a Egerului, fie a Győrului. Pentru
Pasquale Dabri/Brutti, o asemenea pretenţie era nerealistă. Ar fi fost necesar ca
Rudolf al II-lea să lase la o parte astfel de solicitări, să renunţe la Esztergom şi la
Vác şi, în plus, să mai ofere şi o sumă mare de bani pentru ca turcii să fie înduplecaţi să accepte pacea47. Astfel de cereri pot părea astăzi absurde, dar la vremea
respectivă erau strâns legate de chestiunea prestigiului. Un observator neutru, ambasadorul veneţian Francesco Vendramin, observa că acceptarea de către împărat a
condiţiilor otomane la sfârşitul anului 1596 ar fi însemnat o pierdere a reputaţiei în
ochii întregii Germanii, ceea ce îl determina pe reprezentantul Serenissimei să tragă
concluzia că, într-o asemenea situaţie, propunerile de pace nu puteau fi acceptate48.
Nici pentru otomani lucrurile nu puteau sta altfel. Ambii suverani încercau să îşi
convingă supuşii că războiul a fost unul dus cu succes şi că pacea încheiată a fost
una favorabilă.
La rândul lor, „micii actori” (Ţara Românească, Transilvania) aveau propriile
obiective. O pace separată între cele două imperii ar fi fost un dezastru pentru că,
foarte probabil, Habsburgii nu ar fi negociat în favoarea lor. În acest fel, cele două
ţări ar fi rămas expuse represaliilor Porţii. Pentru Mihai Viteazul situaţia era încă şi
mai complicată. Dincolo de relaţiile cu otomanii, avea de rezolvat provocări la
toate hotarele sale. Trebuia să reziste presiunii din partea Poloniei şi Moldovei,
care încercau înlocuirea sa cu Simion Movilă, trebuia să menajeze ambiţiile de
di humiliarsi, ricevendo il suo stendardo et mettendosi sotto all’obedientia sua.” Această ştire trebuie
alăturată celei amintite mai sus dintr-un raport redactat de Barton la 8 august 1596, pe când se afla
alături de oastea sultanului la Belgrad. Ambasadorul englez amintea că sultanul Mehmed al III-lea
„expecteth the Beglerby of Grecia with great forces, with whom also is sent the sonne of Mihal
Voyvoda with fifty thousand ducketts present to the Grand Signor to impetreat the favour of the
Grand Signor, which Hassan Bassa, Beglerby of Grecia, hath promised to obteyne. Yett the Grand
Signor nott trusting the fayre words of Mihal hath lefte sufficient guarde on the confines.”
46
Pentru un model de analiză într-un context politic şi militar diferit, vezi J.H. Elliott, A
Question of Reputation? Spanish Foreign Policy in the Seventeenth Century, în „Journal of Modern
History”, 55, 1983, p. 475–483.
47
T. Kruppa, op. cit., p. 36.
48
Ibidem, doc. 6, p. 43: „Nel quel caso non potendosi mantener questi stati sicuri con tali
conditioni et trattandosi di perder affatto la riputatione con tutta la Germania, credono che Sua Maesta
non sia per condescender mai ad un simile partito (…).” Ideea salvării reputaţiei împăratului este
reluată, în acelaşi document, câteva rânduri mai jos.

Meletios Pigas şi negocierile de pace otomano-muntene

257

suzeran ale lui Sigismund Báthory şi, totodată, să controleze facţiunea boierilor
care ar fi dorit încetarea războiului49. Peste toate, războiul în sine constituia o
problemă. Oastea, ale cărei efective au crescut continuu după 1595, punea nu
puţine probleme de finanţare şi de control50. Ţara Românească era asemenea unui
pitic prins între mai mulţi uriaşi, iar Mihai Viteazul nu putea, în lipsa unor garanţii
ferme, decât să continue războiul.
Îndoielile sale cu privire la onestitatea demersurilor otomane par să fi avut un
oarecare temei. Cronica lui Balthasar Walther considera drept mincinoase propunerile de pace ale sultanului. Pentru autorul silezian, Mehmed al III-lea se decisese
să îl supună pe domn prin linguşeli, daruri şi promisiuni. În schimb, domnul ar fi
fost dator să însoţească trupele noului serdar, Satîrgi Mehmed paşa, pe frontul din
Ungaria51. Dincolo de suspiciunile cauzate de anii de conflict, prudenţa lui Mihai
Viteazul a fost probabil impusă şi de luptele pentru putere din divanul imperial.
Desele schimbări ale marelui vizir însemnau tot atâtea modificări ale obiectivelor
politice şi reţelelor de influenţă. Chiar dacă ar fi fost convins de „sinceritatea”
ofertei lui Damad Ibrahim paşa, domnul muntean nu putea şti cât de durabilă ar fi
rămas aceasta.
Pe de altă parte, otomanii aveau la rândul lor motive întemeiate să pună la
îndoială loialitatea lui Mihai Vodă. În anul în care negociau prin intermediul lui
Meletios Pigas, domnul muntean a întreprins acţiuni care evidenţiază dorinţa sa de
a continua războiul: scrisoarea către arhiducele Maximilian, corespondenţa cu
Dionisie Ralli, chemarea generală la arme adresată unor lefegii, rapoartele lui Erich
Lassota sunt doar câteva piese în sprijinul ideii de mai sus52.
În ciuda acestora, otomanii au perseverat în a-i oferi condiţii avantajoase. Potrivit
aceluiaşi Balthasar Walther, în iulie 1597, un alt ceauş sosea în Ţara Românească
cu termeni încă şi mai favorabili decât cei anteriori. Mihai Viteazul era recunoscut
domn pe viaţă, iar fiul său Nicolae Pătraşcu era desemnat ca succesor. În sfârşit,
tributul era redus la jumătate, domnul primind ca însemne ale puterii un cal, o sabie
şi un buzdugan53.
Această atitudine binevoitoare a fost menţinută şi după cucerirea Transilvaniei.
Steagul de domnie adus de un emisar al Porţii la curtea de la Alba Iulia a stârnit o
oarecare perplexitate la curtea imperială şi a dat naştere bănuielii că Mihai nu va
dori să cedeze Transilvania. Zvonul a circulat, iar Giovanni Marco Isolano aminteşte
49

Vezi de exemplu observaţia lui N. Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, p. 205.
Ovidiu Cristea, In visceribus regni. Constrângeri logistice în timpul „Războiului cel Lung”,
în „Revista istorică”, 16, 2006, 1–4, p. 141–152.
51
D. Simonescu, op. cit., p. 93: „Sed et Sultan Mehemet perfidiae propriae optime sibi
conscius (…) blanditiis, donis et amplis promisionibus eum potius in officium retinendum (…)
consultius fore astute statuit. Ideoque Hali Mazar Zaus, ut in Ungariam tum transeuntem comitetur
generalem militiae praefectum Saterdzi Mehemet Basscham, eiusdem nomine petit, Tatarisque alia
via, intacta Walachia, istuc festinare serio a Sultano injunctum significat.”
52
MVCE, vol. I, nr. 44, 46, 47, 50.
53
Ibidem, p. 93.
50

258

Ovidiu Cristea, Ovidiu Olar

că Mihai a ţinut să dea asigurări comisarilor imperiali că negocierile cu turcii nu au
alt scop decât cel de a-i înşela şi a câştiga timp54. Astfel de afirmaţii sunt imposibil
de verificat. Este însă cert că din 1599 acţiunile lui Mihai au vizat tot mai puţin
Imperiul Otoman, chiar dacă această situaţie poate fi explicată prin motive strategice,
politice şi militare55.
Perseverenţa cu care otomanii au urmărit stabilirea păcii la linia Dunării a
avut o strânsă legătură cu situaţia extrem de dificilă prin care a trecut imperiul după
revolta din 1594, când linia strategică a fluviului a fost pusă sub o neaşteptată presiune,
ameninţând indirect şi frontul din Ungaria56. Eşecul neaşteptat din Ţara Românească
în 1595 şi, foarte probabil, dorinţa de a nu dispersa efortul militar pe mai multe
fronturi au impus Porţii găsirea unei soluţii diplomatice. Nu în ultimul rând,
abandonarea taberei Habsburgice de către Ţara Românească şi Transilvania ar fi
determinat poate mai uşor curtea de la Praga să încheie, la rândul său, pace.
*
Fragmentul de cronică cretană care a constituit pretextul acestor rânduri
dezvăluie câteva aspecte interesante ale politicii otomane faţă de Ţara Românească
după anul 1595, când se intenţionase transformarea ţării în provincie a imperiului.
Deşi pe termen scurt eşecul a fost anulat de rezultatele spectaculoase ale campaniei sultanale din 1596, pe termen mediu starea de rebeliune a Ţării Româneşti
constituia o piedică serioasă în calea încheierii cu succes a războiului cu Habsburgii.
Atacurile întreprinse de oastea lui Mihai asupra unor centre dunărene precum Vidin şi
Nicopol, precum şi înfrângerea unei oştiri otomane conduse de Hafiz Ahmed paşa57
au determinat adoptarea unei politici destul de conciliante faţă de Ţara Românească.
54
Giovanni Marco Isolano, loc. cit., f. 38v consemna un zvon potrivit căruia „gia comincio a
venir voglia a Michele d’esser Principe di quei Paesi et procurò d’haver lo stendardo da Ibraim Bassa
che glie lo mandò con alcuni presenti dando sempre dall’alta parte conto di tutto a Sua Maesta
aggiungendo che quello era il modo per inganare i Turchi”. Balthasar Walther, a cărui simpatie pentru
Mihai este de netăgăduit, menţionează că în 1597 sultanul a trimis însemnele puterii voievodului.
Acesta le-a acceptat, deoarece ţara avea nevoie să respire după ani de război: „Anno 1597 vexillum
redintegratae gratiae monumentum subiectionisque denuo promissae signum, per Zausium vel Portae
commissarium mittitur, ac legitimis ceremoniis traditur. Quid enim Walachiae civitatibus et arcibus,
sive palatiis potius, dirutis, quid oppidis, villisque fere omnibus toties vastatis et deletis, quid pluribus
hominum abductis millibus, annuoque poenu (sic!) dudum consumto, aliud ad reficiendos superstites
incolas faciat?” (D. Simonescu, op. cit., p. 92).
55
Ovidiu Cristea, A Second Front: Wallachia and the ‘Long War’ against the Turks, in Europe
and the Ottoman World: Exchanges and Conflicts (Sixteenth to Eighteenth Centuries), ed. Gábor
Kárman, Radu G. Păun, Istanbul, 2013, p. 13–27.
56
Pentru dezbaterea în privinţa impactului acestei revolte, vezi Bogdan Murgescu, Did
Moldavia and Wallachia Export Grains during the 16th Century?, în Miscellanea in honorem Radu
Manolescu emerito, ed. Zoe Petre, Stelian Brezeanu, Bucureşti, 1996, p. 190–199; o opinie diferită la
Ştefan Andreescu, Răscoala ţărilor române din 1594 şi chestiunea aprovizionării Constantinopolului,
în „Revista istorică”, 8, 1997, 9–10, p. 591–614. Vezi şi Bogdan Murgescu, Au exportat Ţara Românească
şi Moldova cereale în secolul al XVI-lea?, în idem, Ţările române între Imperiul Otoman şi Europa
creştină, Iaşi, 2012, p. 236–243.
57
Aurel Decei, Răsunătoarea acţiune a lui Mihai Viteazul la sud de Dunăre în septembrie–
octombrie 1598 înfăţişată de cronicile turceşti, în Mihai Viteazul. Culegere de studii, ed. Paul Cernovodeanu,
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În această conjunctură, locţiitorul patriarhului de Constantinopol, Meletios
Pigas, a fost solicitat să medieze pacea, gest care poate fi considerat, la rândul său,
drept o concesie menită să câştige încrederea domnului muntean. Reprezentant al
unor cercuri care susţineau coabitarea paşnică cu otomanii, în opoziţie cu reprezentanţi ai Bisericii (precum Dionisie Ralli) care visau la restaurarea Bizanţului,
Pigas a acceptat însărcinarea. Potrivit lui Vergitsis, misiunea s-a soldat cu un eşec.
În realitate situaţia a fost, o dată în plus, ceva mai complicată. După acţiunea lui
Mihai Viteazul la sud de Dunăre din 1599, pacea s-a instalat pe linia fluviului,
Mihai Viteazul concentrându-şi efortul militar asupra altor ţinte.
Textul lui Vergitsis este important şi din alt punct de vedere. O analiză
exclusivă a lui ar duce la o contribuţie deja obişnuită pentru istoriografia „Războiului
cel Lung”. Istoricii au privit, de regulă, iniţiativele militare sau diplomatice din
unghiul propriei şcoli naţionale, uitând că, în paralel, pe alte fronturi, se desfăşurau
acţiuni similare. Pornind de la istoria lui Vergitsis, putem alege o altă perspectivă în
care decizia lui Damad Ibrahim paşa de a-l implica pe Pigas, eforturile diplomatice
ale patriarhului, acţiunile paralele ale unor paşale, reacţia domnului Ţării Româneşti,
atitudinea curţii imperiale şi a celei de la Alba Iulia şi, bineînţeles, a unor factori de
putere care nu au fost amintiţi în textul de faţă (Polonia, Moldova, Hanatul
Crimeei, papalitatea) sunt părţi componente ale aceluiaşi puzzle.
ANEXĂ
Biblioteca Marciana, Veneţia, Marc. Ital. XI – 184 (7414), f. 75r–77v (Del’Historia
del Regno di Candia – Libro XVII)
[75r] Meletio Pigano candiotto, Patriarcha Alessandrino, huomo in ogni maniera di
letteratura greca, latina e thoscano pienamente versato et severo im(m)itator di quegli
antichi Paoli, Antonij et Ilarioni, con gli altri lucidissimi lumi della vita monastica,
ritrovandosi in Constantinopoli per negotij della || [75v] Chiesa sua, fù in questi tempi, à
preghi di Prelati et à voce del popolo, assunto à quella sede suprema. Il qual luogo accetto
egli volentieri, con tutto che ci sia di travagli et facende d’importanza ripieno, et però molto
contrario al genio et vita sua ritirata nella Chiesa di Alessandria, la qual, essendo
poverissima di diocese, conviene molto à pensieri e studij suoi santissimi. Ma con
conditione, che si lasciò intender liberamente, fino à tanto, che altri si ritrovi, il quale tanta
carica accettar volesse: delche dotta, et prudentissima lettera tenemo noi di mano stessa di
questo santo huomo dalla vita, e dottrina sacrata del quale sperar vi puo il mondo
securamente l’antica et perpetua unione delle Chiese sagratissime, Greca et Romana. Le
quali, ancor che con gli effetti sieno una cosa medesima, per la trascuraggine non dimeno,
per non dir ignoranza, d’alcuni pochi, et del’una, et del’altra parte; paiono altrui separate.
Questo affirma altresi et Girolamo Capelli, di presente Bailo in Constantinopoli per la
Constantin Rezachevici, Bucureşti, 1975, p. 163–178; idem, Relaţiile lui Mihai Viteazul cu Imperiul
Otoman, în idem, Relaţii româno-orientale. Culegere de studii, Bucureşti, 1978, p. 223–245.
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Republica venetiana, letteratissimo et prudentissimo Senatore, il quale, conosciuta la vita et
dottrina catholica del Patriarcha, usa la prattica sua con molto stretti et domestici termini di
perfetta amicitia. À questo lucidissimo Sole Orientale vi si aggiungono quei duo || [76r]
lumi della Chiesa Greca, Gabrielle Seviro, Arcivescovo della Filadelfia, grave, prudente et
dottissimo Prelato, et il già detto vescovo Margunio, i quali et duo per l’innocenza della
vita et per la dottrina loro catholica vivono molto cari et premiati honestamente appresso la
Republica venetiana, facendo volar i nomi loro fuori anco da’ termini della Italia, con
chiaro et perpetuo grido della virtù loro. Non passò molto di tempo, che’l Patriarcha
Meletio, con quei spiriti santissimi dell’animo suo che è solito fare per se stesso, attendendo
alla riforma de’ costumi et vita licentiosa de’ Prelati et Clero tuto in Constantinopoli: fù
cagione, che la maggior parte di loro cominciasse à odiarlo mortalmente. Come coloro à cui
piace molto piu la libera et larga vita in questo mondo, che la stretta et angusta, insegnataci
da’ santi Padri nella Chiesa di Christo redentor nostro, per la beatitudine eterna de’ Cieli. Et
per piu facilmente levarselo dinanzi, accusarono lui al Sig(no)r de’ Turchi di poter molto
co’ nemici del suo Imperio et particolarm(en)te di tener amicitia stretissima co’l Prencipe
Michele, deto de’ suoi Banno Michali, il quale prima solo travagliato haveva molto lo Stato
turchesco et congiunto h’ora con l’arme del Transilvano, guerreggia tuttavia con senno et
valore militar’ || [76v] segnalato contra Turchi et sempre con danno gravissimo delle cose
loro, dandogli però à creder, che cio che il Patriarcha saprà chieder à detto Prencipe,
l’ottiene senza altro da lui, tanta riverenza e tanta devotione porta egli à quel’ huomo, come
à capo superiore del ritto et religione sua. Mosso dunque il Gran Signore à queste accuse
maligne, fece andar alla presenza sua il Patriarcha, a cui scoprendo egli l’amicitia
domestica che tiene co’l Prencipe Michele, com(m)andò lui che scriver gli devesse di
tregua per qualche tempo con lui. Non si perdi nulla il Patriarcha al’aspetto formidabile
d’un tanto Signore, anzi intrepidamente rispose à lui, essere verissimo tener lui amicitia con
quel Prencipe, il quale, come christiano, gliene rende ubidienza et egli, come capo suo
spirituale l’abbraccia et lo raccogli caramente, ma delle cose della guerra e de’ Stati
temporali, non toccava à lui di trattar’: massime con un’ Capitano, che tuttavia armato con
l’essercito se ne stava in campagna. Sapendo tanto più che gli huomini de guerra in simili
occasioni rare volte, ò non mai osservano la fede, che data havessero altrui. Aggiunse à
queste et altre molte et vive ragioni, che’l tempo et l’occasione somministrate havevano à
quel divinissimo spirito, per rimover l’animo superbo di quel barbaro da questo nuovo ||
[77r] pensiero. Ma in vano, che egli non accettò sua scusa: con tutto che ella fosse stata et
fondata et ispiegata co’ termini della pura et semplice verità, perche fù egli necessitato
finalmente in presenza sua, come fece, di scriver à quel Prencipe, quanto egli commandata
l’haveva dintorno alla tregua. Rescrisse il Prencipe gratiosamente al Patriarcha,
promettendogli la tregua ne’ termini, che ricercata gli l’haveva sparsa questa buona fama,
s’assicurò per molti giorni l’essercito Turchesco di viver senza pensier di combatter. Ma il
Prencipe, che haveva altro pensiero di quello, scrisse al Patriarcha: come astutissimo
soldato, che questa è la propria natura sua, fece poco dópo dar l’assalto sprovedutamente
al’essercito del Turco, il quale, ritrovatolo disordinato per la fama della tregua, ruppe e
taglio à pezzi la maggior parte di esso, con acquisto grandissimo de’ schiavi et preda
ricchissima di danari et altre cose militari. À questa nuova strepitò molto il Turco contra il
Patriarcha, tenendo anzi per constane, che sotto mano per altra via scritto havesse egli al
Prencipe il contrario, perche infiammatosi d’ira crudele, ricercò d’haver nelle mani quel
santo huomo. Mà Iddio Nostro Salvator che salva miracolosamente sempre gli innocenti
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dalla furia de’ Tirrani fece si che avisato di cio il Patriarcha tacitamente di subito si levò da
Constantinopoli, navigando || [77v] al’Isola di Patmo, ove nel’antichissimo monastero di
S. Giova(n)ni Evangelista fermatosi per qualche mese e tanto che cessarono detti tumulti,
finalmente si condusse egli alla Chiesa sua Alessandrina, nella quale gode tuttavia i soavi,
et santissimi frutti dell vita sua solitaria.
Questo racconto del Patriarcha, ancor che paia fuori del’intentione nostra in questa
storia, che è di trattar le cose Candiene particolarmente, egli conviene non dimeno per essere
il successo avvenuto in una persona Candiotta et illustre. Tenendo noi cortese et particolar
obligo alla patria nostra di sempre far mentione, secondo l’occorenze, degli huomini suoi di
chiaro et honorato grido degni et se ben anco si ritrovassero habitar altri paesi.

L’INEVITABILE CARICO DI INSEGNARE LA PACE: MELETIOS PIGAS AND
THE OTTOMAN-WALLACHIAN PEACE NEGOTIATIONS
Abstract

A fragment included in the History of Venetian Crete by Ioannis Vergitsis, a
Padua-educated jurist from Candia, insists on the role played by Meletios Pigas,
patriarch of Alexandria and locum tenens of the patriarch of Constantinople during
the Ottoman-Wallachian peace negotiations. Such new evidence, corroborated with
other contemporary documents, enables a new approach to the peace negotiations
between the Ottoman Empire and the lord of Wallachia, Michael the Brave. While
the incident is well known in historiography, the sources analyzed in the present
paper offer new insights into a very complicated and tortuous diplomatic episode.
Following in the footsteps of the Cretan chronicler, the authors read the fragment
concerning Pigas and Michael in the light of Venetian archival documents, they
argue that such a comparative approach is important for those trying to reconstruct
the history of the events in Central-Eastern Europe at the end of the 16th century,
and propose – very briefly – a connected history of the “Long War” against the Turks.
Keywords: Meletios Pigas; Michael the Brave; Long War; Ioannis Vergitsis;
Ottoman Empire

EVOLUŢII POSTBELICE
CENZURA INSTITUŢIONALĂ ÎN CONTEXTUL APLICĂRII
ARTICOLULUI 16 DIN CONVENŢIA DE ARMISTIŢIU
(23 AUGUST 1944 – 6 MARTIE 1945)
RALUCA-NICOLETA SPIRIDON*

O grijă deosebită pentru evacuarea indezirabilului din viaţa publică a existat
din cele mai vechi timpuri şi a fost legată, iniţial, de viaţa religioasă. În timp, fără a
exclude examinarea şi interzicerea scrierilor de către Biserică, transformările sociale
şi politice au stat la originea cenzurii şi au multiplicat instanţele acesteia, de data
aceasta în spaţiul laic, după cum, în paralel, chestiunea libertăţii cuvântului scris a
căpătat o tot mai mare însemnătate în epoca modernă. Nu vom insista asupra începuturilor cenzurii în spaţiul românesc, cert este faptul că, aşa cum afirma Adrian
Marino, „de o reală libertate a presei în România, nu se poate vorbi decât sub
domnia lui Carol I”1, în timp ce odată cu Primul Război Mondial se revine la
cenzura de tip preventiv.
Interzicerea anumitor cărţi, a publicaţiilor periodice şi neperiodice, alături de
spectacole de teatru, de revistă sau filme a cunoscut, în perioada de instaurare a
regimului comunist, mai multe aspecte: aplicarea mai mult decât extensivă a articolului 16 din Convenţia de armistiţiu şi revenirea la o cenzură strictă în ceea ce
priveşte regimul presei, sistemul editorial, dar şi cel al spectacolelor. Obiectivul
principal al studiului de faţă este acela de a reconstitui ansamblul cadrului juridic şi
instituţional prin care s-a exercitat cenzura între 23 august 1944 şi 6 martie 1945 în
strânsă conexiune cu apelul la alte forme de control, direcţionate către subordonarea
totală a cuvântului şi informaţiei.
CONTEXT INTERN ŞI EXTERN: 23 AUGUST 1944 – 6 MARTIE 1945
Schimbarea alianţelor României la 23 august 1944 şi proclamaţia regelui
Mihai, care anunţa „începutul unei ere noi în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor
sunt garantate şi vor fi respectate”2, au adus cu sine reapariţia imediată a ziarelor
„Libertatea”, tipărit de Partidul Social-Democrat, „Dreptatea” (26 august 1944), oficios
al PNŢ, şi „Viitorul” (27 august 1944)3, cea mai importantă publicaţie liberală, dar
*
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Adrian Marino, Cenzura în România. Schiţă istorică introductivă, Craiova, 2000, p. 59.
„Monitorul oficial”, pt. I, 24 august 1944, nr. 197 bis, p. 6198.
3
Şerban Rădulescu-Zoner, Daniela Buşă, Beatrice Marinescu, Instaurarea totalitarismului
comunist în România, Bucureşti, 2002, p. 6–9.
2

„Revista istorică”, tom XXIX, 2018, nr. 3–4, p. 263–283
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şi la tipărirea primului număr legal al „României libere” (24 august 1944). Evenimentele din 23 august 1944 au însemnat, de asemenea, revenirea României la un
regim constituţional. Înaltul Decret Regal nr. 1626 din 31 august 1944 a repus în
vigoare Constituţia de la 1923, restabilindu-se astfel drepturile românilor4, între
care şi garantarea libertăţii presei (art. 25).
În paralel, problematica cenzurii – nu neapărat a publicaţiilor periodice şi
neperiodice – a intervenit pe fondul analizării, în cadrul şedinţelor Consiliului de
Miniştri, a necesităţii limitării cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor de personal.
Acesta constituia un prilej de reflecţie asupra mecanismului cenzorial într-o atmosferă
de confuzie generală, de aici decurgând un amestec de referinţe asupra mecanismelor
de control exercitate de către Ministerul Propagandei şi a cenzurii corespondenţei
interne efectuate, totuşi, de către Marele Stat Major. În şedinţa Consiliului de Miniştri
din 30 august 1944, chiar generalul Constantin Sănătescu a invocat caracterul
nedemocratic al acesteia: „de exemplu, în Cenzură erau o mulţime de diurnişti, care
n-aveau decât să cenzureze scrisoarea pe care o trimiteam eu soţiei mele sau fiicei
mele. Este mai bine ca fiecare cetăţean din Ţara Românească să primească puţin,
decât să nu primească nimeni nimic. Nu trebuie să avem personal parazitar.”5
Chestiunea a intrat în atenţia Consiliului de Miniştri la următoarea şedinţă a
acestuia din 31 august 1944, în contextul ridicării problemei limitării cenzurii şi a
vidului instituţional generat de iminenta desfiinţare a Ministerului Propagandei. Cu
această ocazie, Grigore Niculescu-Buzeşti, ministrul Afacerilor Străine, a prezentat
un regulament precis pentru stabilirea normelor de funcţionare a cenzurii, întocmit
cu acordul celor patru şefi de partide, care îşi dăduseră asentimentul pentru
funcţionarea acesteia în anumite condiţii6. De asemenea, în aceeaşi şedinţă a
Consiliului de Miniştri din 31 august 1944, generalul Constantin Sănătescu a atins,
din nou, subiectul aplicării cenzurii asupra corespondenţei interne: „Gl. C. Sănătescu:
În orice caz aţi dat ordin să plece cei de la Poştă, care cenzurează toate scrisorile.
Gr. Niculescu-Buzeşti: Nu depinde de mine; depinde de Serviciul Special de
Informaţii. Viceamiral Al. Gheorghiu: Putem să desfiinţăm cenzura scrisorilor.
Gr. Niculescu-Buzeşti: În interior, nu există nici în Germania cenzura corespondenţei;
există numai pentru corespondenţa externă. Gl. C. Sănătescu: Când vrea cineva să
transmită o ştire printr-o scrisoare, poate s-o facă, indiferent ce măsuri s-ar lua.”7
Cert rămâne faptul că cenzura militară nu a fost desfiinţată, ci doar a fost
diminuat, pentru moment, caracterul acesteia de control informativ cu rol politic, în
timp ce măsurile luate de guvern au precizat exact limitele libertăţii presei prin
anumite reglementări, în urma hotărârilor luate la şedinţa acestuia din 2 septembrie
1944. În primul rând, problemele de presă urmau să fie reglementate de Direcţia
4

Eleodor Focşeneanu, Istoria constituţională a României 1859–1991, Bucureşti, 1992, p. 88–89.
Marcel-Dumitru Ciucă, Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Constantin
Sănătescu, vol. I, Bucureşti, 2011, p. 52.
6
Ibidem, p. 76–77.
7
Ibidem.
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Presei din cadrul MAE, formată din reprezentanţii celor patru partide din Blocul
Naţional Democrat, direcţie căreia toate ministerele urmau a-i înainta ştirile destinate
publicităţii, de unde puteau fi preluate de reprezentanţii presei, pentru a se evita
astfel punerea în circulaţie a unor informaţii inexacte.
Comunicatul ministrului Afacerilor Externe, Grigore Niculescu-Buzeşti, din
4 septembrie 1944 defineşte, pentru acest moment, obiectivele unei cenzuri „exercitată,
însă, cu limite dintre cele mai stricte” şi anume: secretele militare care ar putea
aduce prejudicii apărării naţionale, problemele de politică externă care ar primejdui
relaţiile externe ale statului sau ştirile inexacte şi problemele privind ordinea
publică (aceasta înţeleasă nu într-un sens larg, ci restrâns la ceea ce ar putea
constitui îndemnuri la jaf, asasinat sau răsturnarea prin violenţă a ordinii democratice).
Ziarele erau obligate să posede autorizaţie de apariţie. Cenzura se exercita şi asupra
anumitor curente de nuanţă ideologică fascistă sau a ştirilor cu caracter de telegramă
fabricate în redacţie fără să angajeze responsabilitatea cuiva8.
Invocată drept una dintre situaţiile semnificative în care societatea românească
a luat cunoştinţă cu cenzura de tip sovietic, semnarea la 12 septembrie 1944 a
Convenţiei de armistiţiu între guvernul României şi guvernele Uniunii Sovietice,
Regatului Unit al Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii „a impus, prin articolul 16, prevederile acesteia privitoare la presă în faţa normelor juridice naţionale”9.
Respectivul articol stipula: „Tipărirea, importul şi răspândirea în România a publicaţiilor periodice şi neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru şi a filmelor,
funcţionarea staţiunilor de TFF, poştă, telegraf şi telefon vor fi efectuate în acord
cu Înaltul Comandament Aliat (Sovietic).”10 În acelaşi timp, restricţiile prevăzute
în anexă la art. 16 aveau mai mult un caracter militar şi statuau controlul informativ
sovietic asupra comunicaţiilor speciale: „Guvernul Român se obligă ca transmiterile
fără fir, corespondenţa telegrafică şi poştală, corespondenţa cifrată şi prin curier,
precum şi comunicările telefonice cu ţările străine ale Ambasadelor, Legaţiilor şi
Consulatelor aflătoare în România să fie dirijate potrivit modului stabilit de Înaltul
Comandament Aliat (Sovietic).”11 Aşadar, articolul 16 nu preciza norme pentru
aplicarea sa, măsuri generale sau referitoare la situaţiile particulare şi speciale, ci
doar efectuarea comunicaţiilor în acord cu Înaltul Comandament Aliat.
Pe de altă parte, după semnarea Convenţiei de armistiţiu la 12 septembrie
1944, din necesitatea respectării îndeplinirii obligaţiunilor care decurgeau din aceasta –
mai precis a prevederilor art. 15 – şi în scopul „liniştirii opiniei publice şi curmării
agitaţiilor din presă şi întruniri publice”, organele Poliţiei – aşa cum rezultă dintr-un
8

„România liberă”, an II, 14 septembrie 1944, nr. 30, p. 4.
Mihaela Teodor, Anatomia cenzurii. Comunizarea presei din România 1944–1947, Târgovişte,
2012, p. 30.
10
„Monitorul oficial”, an CXII, 22 septembrie 1944, nr. 219, p. 6373; vezi şi România. Marele
sacrificat al celui de-al Doilea Război Mondial. Documente, ed. Marin Radu Mocanu, Simona
Ceauşu, Nicolae Dinu, Maria Ignat, Veronica Iliescu, Gheorghe Neacşu, Ioan Suciu, Bucureşti, 1994,
p. 312–314.
11
„Monitorul oficial”, an CXII, 22 septembrie 1944, nr. 219, p. 6374.
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raport al Prefecturii Poliţiei Capitalei către ministrul de Interne – au declanşat măsuri
de pregătire a arestărilor preventive ale celor „aflaţi în slujba Gestapoului, membrilor
profitori ai «Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale», legionarilor conspiratori,
marilor afacerişti ai regimurilor politice, pendinte de conducerea ţării, autorilor
morali şi materiali ai crimelor politice săvârşite între anii 1940–1944 la Bucureşti,
Iaşi, în Basarabia, Transnistria şi la Odessa, oamenilor politici, ziariştilor şi publiciştilor care au susţinut şi determinat orientarea politicii noastre externe către
nazism şi fascism, personalului de conducere de la Guvernământul Transnistriei, a
Subsecretariatului de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarierii şi a Centrului
Naţional al Românizării, vizat ca neonest în îndeplinirea însărcinărilor avute”12.
De asemenea, retrospectiv, rolul sistemului legal în perioada evenimentelor
imediat următoare zilei de 23 august 1944, pentru o epurare largă, a implicat adoptarea
unor măsuri judiciare speciale13. În condiţiile Convenţiei de armistiţiu, Decretul
Regal nr. 1849 din 10 octombrie 1944 a depăşit limitele principiilor constituţionale
şi a completat art. IV din Înaltul Decret Regal nr. 1626 din 31 august 1944 – prin
care se repunea în vigoare Constituţia din 1923 – cu adoptarea de legi speciale
pentru urmărirea şi sancţionarea tuturor celor care, în orice calitate şi sub orice
formă, au contribuit la dezastrul ţării şi, în special, la războiul purtat alături de
Germania hitleristă împotriva Naţiunilor Unite14. Completarea articolului IV din
respectivul decret regal este motivul legal care a determinat amânarea publicării Legii
de epuraţie a presei15. Solicitarea comunicării aprobării acestei legi de către Consiliul
de Miniştri a existat încă din 23 octombrie 1944, însă este posibil ca instabilitatea
politică din acea perioadă să fi amânat publicarea până la 9 februarie 1945.
CONSTITUIREA SINDICATULUI UNIC AL ZIARIŞTILOR ŞI
EXCLUDEREA ACCESULUI LA PROFESIA DE ZIARIST
Mai mult decât producţia literară, presa a reprezentat cel mai frecvent mijloc
de informare, control informaţional şi propagandă în perioada 1941–1944. Din
motive lesne de înţeles, acea parte a ziariştilor şi gazetarilor care susţinuse regimul
Antonescu şi războiul din răsărit, de altfel condeie strălucite, s-a aflat în prim-planul
excluderilor din viaţa publică şi culturală.
În speranţa adoptării cât mai rapide a cadrului legal amintit mai sus, asociaţiile profesionale ale ziariştilor au mers în aceeaşi direcţie, numai că pe acest fond
12

Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (în continuare: ACNSAS),
fond Documentar, dosar nr. 10760, vol. 2, f. 224–225.
13
Mihaela Teodor, op. cit., p. 31.
14
„Monitorul oficial”, an CXII, pt. I, 11 octombrie 1944, nr. 235, p. 6578.
15
Grigore Niculescu-Buzeşti a afirmat în şedinţa Consiliului de Miniştri din 23 octombrie
1944: „Domnilor, Legea de epuraţie a presei, pe care Consiliul de Miniştri a aprobat-o, am ţinut-o în
suspensie, aşteptând să treacă decretul-lege constituţional, ca s-o putem pune la adăpost de critici.
Acum se poate trece la publicarea ei. Aş vrea să se treacă însă în comunicat: Consiliul a aprobat
Legea de epuraţie a presei în forma ei definitivă” (Marcel-Dumitru Ciucă, op. cit., vol. I, p. 72).
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„lustraţionist” se va suprapune chiar desfiinţarea lor şi organizarea Sindicatului
Ziariştilor Profesionişti ca asociaţie profesională unică, însă sub controlul comuniştilor.
O analiză amănunţită a drumului parcurs de la organizarea liberă a profesiei la
sindicalizarea ziariştilor este realizată de Mihaela Teodor în volumul Anatomia
cenzurii. Comunizarea presei din România 1944–1947, astfel încât în ceea ce ne
priveşte ne vom limita la a fixa câteva repere esenţiale.
În primul rând, potrivit autoarei sus-menţionate, pe terenul obişnuit cu
politicile de control politico-social inaugurate de Carol al II-lea şi continuate de
mareşalul Ion Antonescu – încă din 7 septembrie 1944 –, Uniunea Ziariştilor Profesionişti, din care făceau parte la acea dată Constantin Titel Petrescu, Nicolae
Carandino, George Macovescu, Mihail Fărcăşanu şi Ion Pas, a afirmat dezideratul
organizării unui sindicat unic al ziariştilor români care să integreze toate asociaţiile
profesionale (Uniunea Ziariştilor Profesionişti, Asociaţia Generală a Presei Române,
Sindicatul Presei Române din Ardeal şi Banat, Sindicatul Ziariştilor din Bucureşti).
Tocmai în această atmosferă consensuală, ofensiva instaurării controlului politic al
comuniştilor asupra viitoarei structuri profesionale unice capătă un caracter decisiv.
Depăşind ostilitatea manifestată de reprezentanţii presei partidelor istorice în faţa
unui parcurs centralizator a cărui finalitate enunţată de PSDR şi PCdR era afilierea
viitorului Sindicat Unic al Ziariştilor la Confederaţia Generală a Muncii, în data de
15 octombrie 1944 este convocată Adunarea Ziariştilor din România.
În cursul lucrărilor acesteia a fost propusă de către Ion Pas, preşedintele Uniunii
Ziariştilor Profesionişti, contopirea tuturor organizaţiilor de presă existente în Bucureşti
într-un Sindicat Unic al Ziariştilor; tot atunci George Macovescu a anunţat dizolvarea
Asociaţiei Generale a Presei şi intrarea membrilor săi în Sindicatul Unic al Ziariştilor.
Această adunare generală rămâne semnificativă atât în ceea ce ne interesează, cât şi
din alte puncte de vedere. Alături de votarea şi constituirea unei Comisii pentru
elaborarea statutelor viitorului Sindicat Unic (comisie din care au făcut parte:
N.D. Cocea, preşedinte; Alfons Vogel, secretar; Tudor Teodorescu-Branişte; George
Macovescu; Constantin Petrescu – CFR; Gh. Millian; Eugen Jebeleanu; Octav
Livezeanu; Şerban Voinea), va lua fiinţă şi o Comisie pentru epuraţie (formată din:
Emil Socor, preşedinte; Scarlat Callimachi, secretar; Ion Pas, N.D. Cocea, Emil
Serghie, Nicolae Carandino, Miron Constantinescu, Cicerone Theodorescu şi Nicolae
Moraru). Obsesie a unei nomenclaturi în formare şi invocat drept motiv de epurare,
informatorul Siguranţei deschidea calea exceselor, misiunea eliminării sale revenind
doar jurnaliştilor şi niciunui minister. În rest, nu putea fi ignorată oferta exercitării
profesiei prin satisfacerea unor revendicări precum: stabilirea unui salariu minim,
încheierea de contracte colective, concedii plătite, lichidarea şomajului în presă,
asigurarea asistenţei medicale pentru ziarişti şi familiile lor, angajarea gazetarilor
profesionişti în serviciile de presă ale instituţiilor de stat16.
Prima întrunire a Comisiei de epuraţie a presei se va desfăşura în ziua imediat
următoare – 16 octombrie 1944 – şi, conform hotărârilor acesteia, în criteriile de
16

„Scânteia”, an I, 17 octombrie 1944, nr. 27, p. 1.
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aplicare a sancţiunilor (excluderea din sindicat, suspendarea de la 1 până la 5 ani,
admonestarea) se încadrau ziariştii care preconizaseră sau pregătiseră intrarea în
Axă şi războiul împotriva URSS, Angliei şi SUA, cei care fuseseră dovediţi sau
aveau să fie dovediţi că au făcut afaceri cu nemţii şi, în strânsă legătură cu acest
aspect, cei care au făcut afaceri dăunătoare poporului şi statului român, precum şi
cei care, în susţinerea obiectivelor de mai sus, au îndemnat la jaf, rebeliune şi
omor. În conformitate cu aceste criterii, primul grup de ziarişti a căror excludere
definitivă din presă era vizată se compunea din: Stelian Popescu, Pamfil Şeicaru,
Nichifor Crainic, Ilie Rădulescu, I.P. Prundeni, Romulus Seişanu, Dem Teodorescu,
Alexandru Hodoş, Romulus Dianu, Mircea Grigorescu, Toma Vlădescu, Eugen
Titeanu, Emil Ciuceanu, D.I. Cucu şi Nicolae Roşu17.
În urma unei alte şedinţe a Comisiei de epuraţie a presei, ţinută în 19 octombrie
1944, avea să se propună excluderea din presă a unui al doilea val de ziarişti:
Al. Bădăuţă, Ionel Dumitrescu, I. Zaharof, Ion Nedelescu, N. Georgescu-Cocoş,
Alexandru Gregorian, Ştefan Ionescu, Tita Bobeş, Pan M. Vizirescu, Ernest Bernea,
Ştefan Marinescu, Grigore Malciu, Constantin Virgil Gheorghiu, Petre Mihail, George
Acsinteanu18. Ultimul grup de ziarişti expus sancţiunii celei mai grave a fost dat
publicităţii la 28 octombrie şi era alcătuit din: Alexandru Gh. Săndulescu, Ilarie
Dobridor, Ion Rădulescu Joldea, Aurel Dragoş, Dragoş Vrânceanu, Ştefan Florescu,
Constantin Lucreţia Vâlceanu, Soldan Vasile, Pantazopol Vintilă, Mircea Pienescu,
Petre Tipărescu, Vasile Dova, Dumitru Gherase, Magda Raiu şi Vasile Monaru19.
În paralel, îşi va desfăşura activitatea Comisia de statute a viitorului Sindicat
al Ziariştilor Profesionişti, capitolele care au interesat îndeosebi fiind legate de:
scopul sindicatului, accesul profesional în sindicat, drepturile şi îndatoririle membrilor,
definiţia ziaristului profesionist, membru al sindicatului, adunările generale, alegerea
şi atribuţiile comitetului reprezentativ, modul de modificare a statutelor. Dintre
ziarişti, „Alfons Vogel va face câteva precizări în «Libertatea» privind atribuţiile
sindicatului, şi anume: coordonarea acţiunii de epurare a presei, aprobarea autorizaţiilor de apariţie a publicaţiilor, controlul subvenţiilor acordate de stat, afilierea
la organizaţia generală a sindicatelor”20.
Până la finalizarea acestor direcţii esenţiale în organizarea sindicatului, este
ales un comitet reprezentativ format din: Ion Pas, N.D. Cocea, Tudor TeodorescuBranişte, Scarlat Callimachi, George Macovescu, Gheorghe Millian, Eugen Jebeleanu,
Nicolae Carandino, Alfons Vogel, George Ivaşcu, Miron Constantinescu, Nicolae
Moraru, Constantin Petrescu – CFR, Grigore Preoteasa, Octav Livezeanu. Componenţa
indică deja o majoritate zdrobitoare a ziariştilor din PSDR şi PCdR, cu un Nicolae
Carandino rătăcit, într-o iluzorie speranţă că va mai putea echilibra sau influenţa
actele decizionale ale acestei asociaţii profesionale21.
17
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Statutul noului Sindicat al Ziariştilor Profesionişti a fost votat pe articole, în
data de 5 noiembrie 1944, nu înainte de a fi modificat articolul 32. Modificarea
viza creşterea numărului membrilor din comitetul Sindicatului Ziariştilor Profesionişti
de la 15 la 20, pentru a fi incluşi: Şerban Voinea, Em. Socor, Titu Florescu, Cicerone
Theodorescu şi Emil Serghie, ceea ce echivala cu asigurarea în mod ireversibil a
controlului politic comunist asupra conducerii noului sindicat. Comitetul astfel
rezultat era constituit în felul următor: Ion Pas, preşedinte, N.D. Cocea şi Şerban
Voinea, vicepreşedinţi, Miron Constantinescu, secretar general, Alfons Vogel,
casier, Constantin Petrescu – CFR, reprezentant al comitetului de pe lângă Casa de
Pensii a Ziariştilor, Tudor Teodorescu-Branişte, Emil Socor, G. Millian-Maxim,
Grigore Preoteasa, Emil Serghie, George Macovescu, Nicolae Carandino, Nicolae
Moraru, Scarlat Callimachi, Cicerone Theodorescu, Octav Livezeanu, Titu Florescu,
George Ivaşcu, Eugen Jebeleanu, membri în comitet22.
La începutul anului 1945, Sindicatul Ziariştilor Profesionişti se situa în rândul
participanţilor la Congresul General al Uniunilor Sindicale (26–30 ianuarie 1945),
parcursul ulterior în susţinerea unităţii sindicale fiind cât se poate de previzibil. În
paralel, în spaţiul publicistic îşi făcuse simţită prezenţa Sindicatul Presei Române
din Ardeal şi Banat.
Legitimaţi de o puternică luptă pentru idealurile naţionale, dar nevoiţi să ia
calea refugiului după cedarea nordului Transilvaniei, ziariştii Sindicatului Presei
Române din Ardeal şi Banat încercau, în contextul eliberării Transilvaniei, să
reaşeze această asociaţie profesională. În rândul acestui sindicat se numărau
Constantin Hagea, Emil Boşca-Mălin, Vasile Netea şi Gabriel Ţepelea, iniţiatori ai
unui îndrăzneţ protest, adresat lui Mihai Antonescu la 15 iulie 1944, împotriva
modului în care Cenzura Presei îşi exercita atribuţiile23. Condiţii obiective –
instalarea administraţiei militare sovietice în Transilvania – au împiedicat însă
această renaştere a activităţii ziariştilor ardeleni, ei refugiindu-se, pentru moment,
în paginile ziarului „Curierul”, publicaţie nou înfiinţată după 23 august 1944, sub
administraţia ţărăniştilor.
A existat şi situaţia Sindicatului Ziariştilor din Bucureşti, al cărui comitet a
continuat să funcţioneze şi care nu a optat pentru intrarea în Sindicatul Ziariştilor
Profesionişti. Tenace şi perseverent în elaborarea mai multor legi, Lucreţiu
Pătrăşcanu, în calitatea sa de ministru al Justiţiei, „a lămurit situaţia, la 1 martie
1945, printr-o decizie care dizolva respectivul comitet al Sindicatului Ziariştilor din
Bucureşti şi numea o nouă Comisie interimară dominată de ziarişti de stânga cu
misiunea de a proceda la îndeplinirea formelor pentru aderarea la Sindicatul
Ziariştilor Profesionişti”24. Se ajungea astfel la o singură asociaţie de presă după
dorinţa profesioniştilor scrisului.
22
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Revenit în legalitate odată cu evenimentele de la 23 august 1944 şi confruntându-se cu imense probleme organizatorice după înlăturarea lui Ştefan Foriş
din fruntea partidului, PCdR, încurajat de autorităţile sovietice, a avut, însă, un
parcurs unitar în a-şi asigura precondiţiile pentru o propagandă eficientă care să-i
sporească influenţa în societate. Alături de unificarea sindicatelor profesionale ale
ziariştilor, care s-a produs relativ repede, a contat mult sprijinul direct al Comandamentului Sovietic şi al Comisiei Aliate de Control, dominată de sovietici.
Încă din 17 septembrie 1944, potrivit unei note anexe a stenogramei şedinţei
Consiliului de Miniştri desfăşurată la această dată, au fost discutate şi alte probleme,
între care se număra şi solicitarea Comandamentului Sovietic vizând cedarea
imprimeriei ziarului „Curentul”. Din păcate, deoarece conţinutul discuţiilor era
confidenţial, în stenogramă nu sunt transcrise amănunte despre dezbaterile pe această
temă şi nu avem alte surse documentare cu detalii privind analizarea solicitării
Comandamentului Sovietic. Probabil, reprezentanţii partidelor istorice din guvern,
în special naţional-ţărăniştii25, s-au opus satisfacerii în totalitate a acesteia. Cert
este că, la 20 septembrie 1944, sovieticii instalau redacţia buletinului trupelor
militare ruse din România, „Grai nou”, alături de cea a nou-apărutului ziar
„Scânteia”, în Palatul „Curentul” şi, la fel de important, ocupau ultimul etaj al
imprimeriilor – cele mai moderne din ţară la acea vreme.
ADOPTAREA LEGII PENTRU EPURAREA PRESEI
În noile circumstanţe politice de elaborare şi dezvoltare a unei noi jurisprudenţe în scopul reţinerii şi judecării persoanelor acuzate de crime de război, în
mai multe state europene au fost adoptate legi speciale sau au fost aduse modificări
Codului penal care să permită dreptului naţional acest lucru26. În România au fost
elaborate Legea nr. 50 privind urmărirea şi pedepsirea criminalilor de război27 şi
Legea nr. 51 privind urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării28,
cele două legi fiind publicate în „Monitorul oficial” din 21 ianuarie 1945.
25
Adunarea Generală a acţionarilor SAR Curentul din 3 septembrie 1944 hotărâse să îi
închirieze lui Virgil Solomon, secretar adjunct al PNŢ, întregul fond de comerţ, proprietate a lui
Pamfil Şeicaru, plecat din România pe fondul previzibil al schimbării alianţelor. Aici se vor tipări
imediat după 23 august 1944 „Dreptatea” şi „Viitorul”, oficiosul Partidului Naţional Ţărănesc şi,
respectiv, al Partidului Naţional Liberal, precum şi ziarul „Curierul”, oficios al PNŢ Maniu din
18 septembrie 1944, sub direcţia lui Augustin Popa. După data de 10 februarie 1945, această societate
va intra sub administrarea şi supravegherea Casei de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor
Inamice (CASBI).
26
Prin art. 14 din Convenţia de armistiţiu încheiată între guvernul României şi guvernele
Uniunii Sovietice, Regatului Unit al Marii Britanii şi Statelor Unite ale Americii „Comandamentul
român şi Guvernul român aveau obligaţia de a colabora cu Înaltul Comandament Aliat la arestarea şi
judecarea persoanelor acuzate de crime de război”; „Monitorul oficial”, pt. I, 22 septembrie 1944,
nr. 219, p. 6373.
27
Ibidem, pt. I, 21 ianuarie 1945, nr. 17, p. 415–419.
28
Ibidem.
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La scurt timp – 9 februarie 1945 – a fost promulgată şi Legea nr. 102 pentru
epurarea presei, care prevedea sancţionarea ziariştilor, publiciştilor şi colaboratorilor
presei care prin scrisul şi acţiunea lor s-au făcut vinovaţi de una din următoarele
fapte: a) s-au pus în slujba hitlerismului şi a fascismului, servind astfel interese
străine de acelea ale naţiunii române; b) au fost stipendiaţi de către puterile Axei
pentru propagandă în favoarea politicii lor; c) au pregătit opinia publică pentru
intrarea în Axă şi au îndemnat la războiul nedrept împotriva Naţiunilor Unite; d) au
militat pentru idei contrare principiilor democratice ori, influenţaţi de concepţii
antidemocratice, au îndemnat la acte de teroare, rebeliuni, schingiuiri şi omoruri
sau au participat la ele29. Pedepsele prevăzute de lege mergeau de la admonestarea
scrisă, suspendarea activităţii de la şase luni la cinci ani, până la interzicerea definitivă
a dreptului de a scrie în presă. În scopul aplicării Legii 102 din 9 februarie 1945 se
instituia o comisie compusă din Tudor Teodorescu-Branişte (preşedinte), A. Berkovitz,
Miron Constantinescu, Ion Pas şi Emil Socor (membri)30. Un raport al ministrului
Afacerilor Străine, Constantin Vişoianu, către rege invoca atribuţiile de reglementare
a presei şi informaţiilor pe care acest minister le preluase prin desfiinţarea Ministerului Propagandei. Conform raportului, „decizia de a interzice sau de suspendare
a exerciţiului dreptului de a scrie în presă urma a se pronunţa prin Jurnale ale
Consiliului de Miniştri întrucât ministrul unui departament nu putea să decadă din
drepturi persoane care nu făceau parte din administraţia dependentă de el”31.
Privită prin prisma mecanismului justiţiei politice de epurare şi răsplată,
Legea pentru epurarea presei, spre deosebire de cea privind vinovaţii pentru
dezastrul ţării, nu era o lege definitivă a răspunderilor, ci una care urmărea să
creeze cadrul legal pentru a se da o satisfacţie imediată32. În orice caz, aşa cum
vom vedea ulterior, judecarea unor ziarişti pentru dezastrul ţării prin săvârşirea de
crime de război nu a exclus şi epurarea lor din acest corp profesional.
TRANSFORMĂRI INSTITUŢIONALE
Decretul-Lege nr. 1702 din 20 septembrie 1944 a promulgat Legea nr. 462
privind desfiinţarea Ministerului Propagandei Naţionale. Atribuţiile culturale, de
presă şi informaţii care aparţinuseră Ministerului Propagandei au fost preluate de
Ministerul Afacerilor Străine şi grupate, alături de acelaşi tip de atribuţii existente
deja şi în cadrul acestui minister, într-o singură Direcţie a Presei şi Informaţiilor33.
La conducerea acesteia, între 22 septembrie 1944 şi 4 octombrie 1944, a fost
delegat Victor Rădulescu-Pogoneanu, consilier de legaţie şi director al cabinetului
29

Decizia nr. 3595 a Ministerului Afacerilor Străine publicată ibidem, an CXIII, pt. I,
12 februarie 1945, nr. 34, p. 978.
30
Ibidem, p. 982.
31
Ibidem, p. 978.
32
Marcel-Dumitru Ciucă, op. cit., vol. I, p. 222.
33
„Monitorul oficial”, an CXII, 21 septembrie 1944, nr. 218, p. 6364.
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şi cifrului34. Îi va urma în funcţie Richard F.A. Hillard35, căruia i s-a alăturat Mircea
Libros, reprimit, începând cu data de 1 octombrie 1944, în postul de subdirector al
Direcţiunii Presei şi Informaţiilor36.
O dare de seamă referitoare la executarea Convenţiei în perioada 12 septembrie
1944 – 12 iulie 1945, întocmită de Mihail Ghelmegeanu, preşedintele Comisiei
române pentru aplicarea armistiţiului, aduce informaţii interesante şi detaliate asupra
aplicării articolului 16 din Convenţia de armistiţiu. Actul conţine nu numai date
privind retragerea din circulaţie a publicaţiilor periodice şi neperiodice, ci şi referinţe
asupra regimului spectacolelor teatrale şi cinematografice, a regimului corespondenţei, a staţiilor de radioemisie şi a telefoniei. Din cuprinsul acestui document
aflăm că, în scopul aplicării unor norme uniforme pe întreaga ţară, o Comisie
însărcinată cu examinarea şi întocmirea listelor de publicaţii care urmau a fi retrase
din circulaţie a funcţionat, iniţial, în fapt (dar nu şi în drept) pe lângă Ministerul
Afacerilor Străine. În ordine cronologică, însă, nu aceasta a fost prima comisie care
s-a constituit pentru a aplica prevederile articolului 16 din Convenţia de armistiţiu.
Prin Decizia Ministerului Culturii Naţionale şi Cultelor nr. 139520 din
7 octombrie 1944, în conformitate cu prevederile cuprinse în armistiţiul cu Puterile
Aliate, dar făcându-se apel la regulamentul pentru cercetarea şi aprobarea manualelor
didactice secundare existent încă din 6 noiembrie 192337, se înfiinţa o Comisie
specială pentru revizuirea manualelor didactice de curs secundar. Din aceasta făceau
parte: profesorul universitar P.P. Stănescu (preşedinte), profesorul Mihai Constantinescu
(secretar), profesorii preacucernicul părinte Gala Galaction şi preacucernicul Vasile
Ionescu – pentru revizuirea manualelor de religie, inspectorul general Şerban
Cioculescu, scriitorii D. Panaitescu-Perpessicius şi Pompiliu Constantinescu –
pentru limba română, Iorgu Stoian – pentru limba elină şi latină, Ştefan Georgescu
şi Matei Cristescu – pentru limba franceză, Iacob Gavrilă – pentru limba engleză,
L. Petrovici şi Constantin Botezatu – pentru limba germană, Edgar Papu – pentru
limba italiană, Ilie Cristea, Gh. Cioran şi Dumitru Berciu – pentru istorie, Sterian
Dobrescu şi Constantin Vasiliu – pentru geografie, Stanciu Stoian şi inspectorul
34
Pentru a legaliza situaţia preluării şi reorganizării acestei direcţii de către Victor RădulescuPogoneanu, consilier de legaţie, director al cabinetului şi cifrului, a fost publicată Decizia nr. 115522
a Ministerului Afacerilor Străine din 22 septembrie 1944, prin care acesta era delegat la conducerea
Direcţiei Presei şi Informaţiilor (ibidem, 4 octombrie 1944, nr. 299, p. 6506), pentru ca, în aceeaşi zi,
delegaţia să înceteze, la cererea sa, fapt transpus în Decizia nr. 116593 (ibidem, 25 octombrie 1944,
nr. 247, p. 6862).
35
Richard F.A. Hillard, avocat şi doctor în drept, a fost numit, începând cu 1 septembrie 1944,
consilier juridic în cadrul Ministerului Afacerilor Străine în urma Deciziei nr. 115045 a acestui
minister (ibidem, 29 septembrie 1944, nr. 225, p. 6453). La conducerea Direcţiei Presei şi a informaţiilor
a fost însărcinat şi nu delegat în temeiul Deciziei nr. 117350 din 25 octombrie 1944 (ibidem,
25 octombrie 1944, nr. 247, p. 6862). A ocupat această funcţie până în momentul mutaţiilor
instituţionale intervenite la 6 martie 1945 (vezi, pe larg, şi Mihaela Teodor, op. cit., p. 53).
36
Decretul nr. 1997 din 29 octombrie 1944, în „Monitorul oficial”, an CXII, 29 octombrie
1944, nr. 251, p. 6947.
37
Promulgat cu Înaltul Decret Regal nr. 517 din 1923 şi publicat ibidem, 6 noiembrie 1923, nr. 176.
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general I. Georgescu – pentru filosofie, Constantin Dumitraş şi Florea Gherda –
pentru fizică şi chimie, Mihai Sotiriu şi Octav Halunga – pentru matematică, profesorul
universitar P.P. Stănescu şi Al. Mumuianu – pentru ştiinţe naturale, M. Cruceanu şi
Mihail Raţiu – pentru drept şi economie, Cezar Miron şi C. Podeanu – pentru
ştiinţe comerciale, N. Maxim – pentru mărfuri, conferenţiarul universitar Traian
Gheorghiu şi asistentul universitar Tudor Ionescu – pentru tehnică, inspectorul
general Emil Cociu – pentru ştiinţe agricole, Ecaterina Tomida – pentru lucru,
gospodărie şi croitorie, Nicolae Buicliu – pentru muzică, Elena Jiga – pentru desen
şi caligrafie38. Comisia a fost completată, la 26 octombrie 1944, cu profesorul
universitar G.T. Popa pentru revizuirea manualelor de igienă39.
În presă, mai precis în „România liberă”, o primă reacţie în privinţa revizuirii
manualelor didactice a venit din partea lui Alexandru Rosetti. Poziţia acestuia, care
nu nega necesitatea unei astfel de operaţiuni, a fost motivată, probabil, şi de dorinţa
promovării literaturii contemporane40 într-un moment considerat oportun pentru
configurarea atât a limbii române, cât şi a interpretărilor critice: „În privinţa
manualelor de limbă română, va trebui să se abandoneze teoria că limba română a
fost «stricată» de influenţe străine, totul culminând cu ridicola campanie împotriva
neologismelor, care a recoltat aplauzele câtorva pensionari şi bătrâne doamne din
provincie. Problema neologismelor va trebui prezentată în toată complexitatea ei,
arătându-se că un termen nou se adoptă de câte ori este nevoie de a se denumi o
noţiune nouă, dar că, pe lângă sens, trebuie ţinut seama şi de valoarea efectivă sau
de sugestie a cuvântului respectiv. În fine, în materie de istorie literară, să se
abandoneze caracterizările din manualele gen Antonescu, locuri comune generatoare
de erori, şi să se deschidă larg porţile literaturii contemporane, hulită de cenzorii de
ieri. O nouă înfăţişare a literaturii noastre, începând cu Văcăreştii, într-un stil
exploziv adecvat, cu stabilirea de criterii ştiinţifice în judecarea valorilor şi citirea
de bucăţi bine alese, va reda şcolarilor gustul de a citi, îndreptându-i spre autori
onorabili sau chiar de talent, dar rareori de valoare mondială. Simţ just al măsurii,
bune criterii estetice şi stil sobru, iată calităţile ce vor trebui cerute autorilor de
manuale de limbă română. În rezumat, viitoarele manuale şcolare să fie scrise sub
semnul bunului simţ. Autorul va fi propriul său judecător, închipuindu-şi că şi-a
supus lucrarea aprecierii nemuritorului Caragiale, care, cu zâmbetul său sarcastic,
nu ar fi îngăduit unui Coriolan Drăgănescu să impună şcolarilor de ieri producţiile
sale. Înapoi, deci, la raţiune şi la singura cale de a pregăti simţul adevăratei măsuri.
E singura cale pentru a pregăti o generaţie nouă în spiritul vremurilor de astăzi.”41
38

Ibidem, pt. I, 25 octombrie 1944, nr. 235, p. 6588.
Decizia Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 148032, ibidem, pt. I, 26 octombrie 1944,
nr. 248, p. 6892–6893.
40
În 1935 apăruse Manualul de literatură şi limbă română pentru clasa a VIII-a de gimnaziu,
publicat sub îngrijirea lui Alexandru Rosetti, I. Creţu şi Jack Byck. Manualul îi promova pe
modernişti, între care şi Tudor Arghezi, considerat o revelaţie. După ce manualul vede lumina
tiparului, adversarii lui Arghezi şi, în special, Nicolae Iorga s-au pronunţat împotriva noii direcţii
iniţiate de Al. Rosetti şi a includerii poeziei „pornografului”.
41
„România liberă”, an II, 15 septembrie 1944, nr. 41, p. 1, 3.
39
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Incontestabil, însă, două au fost materiile didactice al căror conţinut a fost
supus unei cenzuri drastice: istoria şi geografia, dintr-un motiv cât se poate de evident.
Mai mult decât în cazul celorlalte discipline didactice, modul în care regimurile
autoritare sau dictatoriale urmăresc legitimarea direcţiilor lor de acţiune prin
propagandă şi în cadrul acesteia prin recursul la istorie este aproape axiomatic. În
preajma şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, tendinţele istoriografice
s-au mişcat sub influenţa celor politice în direcţia ilustrării propagandistice a
individualităţii poporului român, a supraevaluării rolului ţărilor române în istoria
Europei, a identificării destinului soldatului român aflat pe front cu simbolurile
naţionale şi a susţinerii cauzei comune a aliaţilor României în război. Se adaugă şi
conceptualizarea geografică a URSS în termenii diferenţei externe şi extreme în
raport cu civilizaţia europeană.
În principal putem reţine două criterii care au stat la baza revizuirii manualelor: conţinutul, dar şi numele autorilor. Sub titlul Otrăvitorii – autori de manuale
didactice – Lista Ministerului Educaţiei naţionale, în data de 2 decembrie 1944 erau
comunicate, în special, numele autorilor de manuale, mai puţin criteriile de conţinut,
considerate dăunătoare educaţiei şcolare: Gheorghe Alexianu, Ion Sân-Giorgiu, Ion
Petrovici, Traian Brăileanu, Eugen Chirnoagă, Dimitrie Caracostea, Grigore Forţu,
C. Gerota, Petru P. Ionescu, Ion Băncilă, C. Rădulescu-Motru, Simion Mehedinţi,
Constantin Giurescu, I. Ionescu Buzău, E. Otetelişanu, P.P. Panaitescu, Paul Papadopol,
N.I. Herescu, N.I. Şerban, Alexandru Marcu, Dragoş Protopopescu, arhimandrit
I. Scriban, I. Lupaş, Gh. Obreja-Iaşi, R.K. Klein, C.H. Niculescu, Constantin
Kiriţescu şi M. David42. Au fost interzise astfel manuale precum Europa şi America
Boreală, manual de curs secundar, semnat de Simion Mehedinţi şi V. Mihăilescu,
aflat la a XIX-a ediţie (chiar dacă iniţial, după suprimarea mai multor pasaje, fusese
aprobat), şi Istoria românilor, pentru cursul superior, de Ioan Lupaş.
Revizuirea manualelor şcolare presupunea obligaţia autorilor de a plăti o taxă
la administraţia financiară şi a solicita acest lucru printr-o petiţie. Comisia de
revizuire a manualelor stabilea pasajele supuse interdicţiei de a mai fi editate, după
care aviza manualul respectiv43. În condiţiile în care deschiderea noului an şcolar
urma la scurt timp după evenimentele de la 23 august 1944, iar în perioada verii
editorii tipăriseră deja ceea ce se aprobase sub ministeriatul lui Ion Petrovici, dar şi
din motive financiare evidente, reeditarea sau, mai degrabă, modul de cenzurare a
manualelor a stat sub semnul improvizaţiei, în cele mai multe cazuri fiind puse foi
de vid peste pasajele considerate indezirabile. În final, Ministerul Educaţiei Naţionale
aducea la cunoştinţa tuturor profesorilor obligaţia de a controla toate manualele
aflate în uzul copiilor44.
42

„Scânteia”, an I, 2 decembrie 1944, nr. 72, p. 2.
Decretul-Lege nr. 2024 care promulga Legea nr. 542 a majorat, de altfel, vechile taxe de
revizuire a manualelor didactice care se încasau de la editorii şi autorii de manuale didactice;
„Monitorul oficial”, pt. I, 29 octombrie 1944, nr. 251, p. 6949.
44
„Scânteia”, 11 decembrie 1945, nr. 81, p. 5.
43
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Probabil din motive care au ţinut de o anume complexitate decizională în a
alege persoane nesusceptibile de a fi colaborat cu trupele germane, a fost înfiinţată
mult mai târziu, prin Decizia nr. 18800 din 29 ianuarie 1945, o Comisie specială pentru
revizuirea manualelor editate în altă limbă decât româna (maghiară şi germană) şi a
tuturor celor scrise în limba română pentru şcolile minoritare. Comisia a fost alcătuită
din profesorul universitar P.P. Stănescu (preşedinte), Al. Grandabura (secretar),
inspectorul şcolar Ion Buta şi inspectorul general Ion Dragomir – pentru limba
germană, prof. Todor Avram şi inspectorul Avram Căpriţă – pentru limba maghiară45.
În cursul vizitei lui Andrei Vâşinschi la Bucureşti, Prefectura Poliţiei Capitalei
emitea un comunicat prin care erau interzise tipărirea, importul, răspândirea şi
afişarea hărţilor cu frontierele României dinainte de 28 iunie 1940, înglobând
nordul Bucovinei şi Basarabia. De asemenea – prevedea textul comunicatului –
erau cu desăvârşire interzise afişarea şi difuzarea sub orice formă a textelor şi
publicaţiilor care ar fi conţinut pasaje de natură să tulbure relaţiile amicale cu
Naţiunile Unite. Organele Prefecturii Poliţiei Capitalei urmau să verifice toate librăriile,
editurile şi depozitele lor, încheind acte de dare în judecată pentru cei care nu s-au
conformat acestor dispoziţii46.
REORGANIZAREA CENZURII
Semnarea la 12 septembrie 1944 a Convenţiei de armistiţiu între guvernul
României şi guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit al Marii Britanii şi Statelor
Unite ale Americii s-a suprapus peste o etapă de profunde reorganizări instituţionale
la nivel naţional. În primul rând, Legea nr. 462 din 20 septembrie 1944 desfiinţa
Ministerul Propagandei Naţionale, iar atribuţiile de presă şi informaţii, aşa cum am
menţionat, au fost trecute în cadrul Ministerului Afacerilor Străine, care avea
responsabilităţi similare, structurile instituţionale ale celor două ministere fiind
reunite într-o singură Direcţie a Presei şi Informaţiilor. După cum arată Mihaela
Teodor, „în cadrul noii direcţii s-a organizat Diviziunea Presei Interne, cu principala
sarcină în controlul şi evidenţa publicaţiilor periodice, al informaţiilor şi al aplicării
prevederilor Convenţiei de armistiţiu în acest domeniu, fără a exercita cenzura
preventivă a presei (nu dădea autorizaţii de apariţie, nu cenzura şpalturile înainte de
publicare şi nu urmărea modul în care erau respectate condiţiile de apariţie)”.
Aceste atribuţii de exercitare a cenzurii au revenit Cenzurii Militare47, iar
ulterior Cenzurii Centrale Militare, constituită, la 19 octombrie 1944, în temeiul
Deciziei nr. 38 a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. Condusă de colonelul Gheorghe
Marinescu48, Cenzura Centrală Militară funcţiona pe lângă Preşedinţia Consiliului
45

„Monitorul oficial”, pt. I, 5 februarie 1945, nr. 28, p. 768–769.
„România liberă”, 16 noiembrie 1944, nr. 93, p. 2.
47
Ibidem, p. 53–54.
48
Decizia nr. 44 a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri în „Monitorul oficial”, an CXII, pt. I,
3 noiembrie 1944, nr. 255, p. 7073.
46
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de Miniştri şi avea următoarea structură: Serviciul Cenzurii Presei, condus de lt.-col.
magistrat Traian Ullea49, Serviciul Cenzurii Corespondenţei Interne, care îşi desfăşura
în continuare activitatea în localul PTT – Poşta Centrală, şi Serviciul Cenzurii Corespondenţei Externe, în localul PTT de la Gara de Nord. Atribuţiile Cenzurii Centrale
Militare urmau a fi determinate printr-un regulament întocmit de Preşedinţia
Consiliului de Miniştri. Totodată, art. 3 din decizia nr. 38 din 19 octombrie 1944
„instituia un control politic asupra deciziilor oficiale privind controlul apariţiei
publicaţiilor periodice prin organizarea unui comitet consultativ”50.
Doar activităţile de cenzură aveau să fie trecute în subordinea Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri. În momentul analizării Decretului-Lege privind modificarea
unor articole ale legilor pentru organizarea ministerelor51 şi legat de acesta a
subsecretariatelor de stat care urmau a funcţiona pe lângă Preşedinţia Consiliului
de Miniştri, Constantin Vişoianu, noul ministru al Afacerilor Străine, solicita, în
opoziţie cu punctul de vedere al vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri, dr. Petru
Groza, ca Direcţia Presei şi Propagandei să rămână la ministerul condus de el şi
obţinea acest lucru52.
49

A fost numit prin Decizia nr. 46 a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, în locul lt.-col.
magistrat Gheorghe Stavrică, a cărui delegaţie înceta; decizia a fost publicată în „Monitorul oficial”,
16 noiembrie 1944, nr. 266, p. 7433.
50
Mihaela Teodor, op. cit., p. 54. Potrivit Deciziei nr. 43 din 2 noiembrie 1944, în alcătuirea
Comitetului Consultativ al Cenzurii Presei au fost nominalizaţi: Gaston Boeuve, delegat al Ministerului Afacerilor Străine, I. Mariniciu, inspector de poliţie, delegat al Ministerului Afacerilor Interne,
şi Nicolae Carandino, ziarist, din partea organizaţiilor de presă („Monitorul oficial”, 3 noiembrie
1944, nr. 255, p. 7073).
51
Ibidem, 14 noiembrie 1944, nr. 254, p. 7344–7345.
52
„Dl. Sabin Mănuilă: Pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri va funcţiona un Subsecretariat de Stat, cu atribuţii speciale, şi următoarele Subsecretariate de Stat: 1) Subsecretariatul de
Stat al organizării Statului, al Statisticii şi Inventarului, care va elabora, în colaborare cu departamentele, planurile de reorganizare, raţionalizare şi controlul eficienţei şi activităţii serviciilor
publice. […] 2) Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării trece de la Ministerul Economiei Naţionale
la Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi va funcţiona conform legii sale organice. Oficiul Naţional de
Turism şi Oficiul Sportului Românesc şi Direcţia Presei şi Propagandei trec la Preşedinţia
Consiliului de Miniştri şi vor funcţiona în cadrele Secretariatului General.
Dl. Constantin Vişoianu: Presa şi Propaganda să rămână la Ministerul de Externe, din motive
care sunt evidente; nu mai vorbesc că, dacă s-ar schimba, ar fi şi o deplasare de instituţii şi funcţionari,
care ar face o mare tulburare. Dl. Sabin Mănuilă: Prin urmare, Presa şi Propaganda rămân pe loc.
Dl. Constantin Vişoianu: Rămân la Ministerul de Externe. (Aprobări)
Dl. Petru Groza: Presa şi Propaganda rămân la Externe. Trebuie să găsim o modalitate de a
coordona acţiunea Presei cu a Guvernului şi a Propagandei. Presa şi Propaganda trebuie să aibă
legătură organică cu noi, pentru că nu ne privesc numai chestiunile externe, dar şi cele interne şi
acelea care privesc Propaganda au legătură cu noi, privesc Preşedinţia.
Dl. Constantin Vişoianu: Sunt de acord.
Dl. Petru Groza: Nu trebuie să scăpăm din mână nici Propaganda internă.
Dl. Sabin Mănuilă: Oficiul Naţional de Turism şi Oficiul Sportului Românesc trec la
Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi vor funcţiona în cadrele Secretariatului General.” (Stenograma
şedinţei de luni 6 noiembrie 1944 a Consiliului de Miniştri, în Marcel-Dumitru Ciucă, Stenogramele
şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Constantin Sănătescu, vol. II, Bucureşti, 2012, p. 149).
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În consecinţă, până la formarea guvernului Petru Groza şi reînfiinţarea Ministerului Propagandei, Cenzura Centrală Militară a funcţionat mai mult formal – „la
cenzură, care a trecut cu totul asupra noastră, trebuie să numesc cenzori noi. Este
acolo un şef-cenzor, Ul[l]ea, care rămâne, şi 4 cenzori, din care 3 dau afară. Asta în
ce priveşte presa”53, avea să afirme Petre Constantinescu-Iaşi în cadrul şedinţei
Biroului Politic al CC al PCR din 26 martie 1945.
Fără a intra în analize de fond privind importanţa decizională a Comisiei
Aliate de Control în aplicarea condiţiilor de armistiţiu, ne vom limita să menţionăm
faptul că legătura cu acest organism instituţional a fost asigurată de Comisia română
pentru aplicarea armistiţiului, constituită la 24 octombrie 1944. Totodată, la nivelul
instituţiilor centrale şi al structurilor administrative de control teritorial, aplicarea
prevederilor Convenţiei de armistiţiu a trecut printr-o continuă organizare. În ceea
ce ne interesează, Decizia nr. 10998 a Ministerului Afacerilor Interne din 4 noiembrie
1944 a nominalizat ca fiind de competenţa executării de către acesta – printr-un
serviciu distinct creat în acest scop – doar a dispoziţiilor articolelor 2, 5–6, 10–12,
14–15 şi 1754. De abia Decizia nr. 25078, publicată la 29 ianuarie 1945, a adăugat
şi îndeplinirea de către Ministerul Afacerilor Interne prin instituţiile administraţiei
locale a unora dintre prevederile care decurgeau din aplicarea articolelor 3 şi 16 din
Cadrul Convenţiei de armistiţiu55. În condiţiile în care desfiinţarea cenzurii militare
cu rol preventiv pentru publicaţiile periodice nu s-a realizat în fapt, se poate
considera, aşa cum afirmă Mihaela Teodor, că, cel puţin în privinţa instituţiilor de
control şi cenzură locală a publicaţiilor periodice, s-a făcut apel la vechile birouri
organizate pe lângă prefecturi, în timp ce prefecţii îndeplineau şi funcţia de şefi ai
acestor birouri56.
În cazul exercitării controlului preventiv asupra publicaţiilor neperiodice (gazete,
reviste, magazine, buletine din capitală), date certe există din 15 decembrie 1944,
când este trimisă o circulară (nr. 89/P.I.) potrivit căreia acestea aveau obligaţia de a
preda la Serviciul de Expediţie al Direcţiei Presei şi Informaţiilor primele 28 de
exemplare ieşite din maşină ale fiecărui număr, în timp ce editurile, tipografiile şi
autorii în editură proprie aveau sarcina de a trimite câte trei exemplare ale fiecărei
lucrări (broşuri, cărţi, orice tipărituri fără caracter de periodicitate) la Diviziunea
Relaţiilor Culturale din Direcţia Presei şi Informaţiilor. În eventualitatea în care
existau „corecturi”, acestea urmau a fi înaintate Cenzurii Militare57.
Pe de altă parte, comunicatul din 17 decembrie 1944 al Comisiei speciale
pentru aplicarea articolului 16, înfiinţată la 5 decembrie 1944 în cadrul Ministerului
Afacerilor Străine, menită a aplica o cenzură în mare parte a posteriori, confirma
53

Radu Ciuceanu, Corneliu Mihail Lungu (coord.), Florin Constantiniu (resp. vol.), Sever
Catalan, Stenogramele şedinţelor Conducerii PCR. 23 septembrie 1944 – 26 martie 1945, Bucureşti,
2003, p. 354.
54
„Monitorul oficial”, pt. I, 4 noiembrie 1944, nr. 256, p. 7152.
55
Ibidem, 29 ianuarie 1945, nr. 22, p. 566.
56
Mihaela Teodor, op. cit., p. 55.
57
„Dreptatea”, 5 ianuarie 1945, nr. 109, p. 2.
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rolul prefecturilor judeţene şi al prefecturii oraşului Bucureşti de a primi, de la
întreprinderile şi instituţiile deţinătoare, publicaţiile care urmau a fi scoase din
circulaţie. Ulterior acestea urmau a fi ridicate de Oficiul de Hârtie şi trimise, spre a
fi măcinate, fabricilor de hârtie58.
O Comisie specială pentru aplicarea articolului 16 din Convenţia de armistiţiu
„s-a organizat pe lângă Direcţia Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului
Afacerilor Străine la 5 decembrie 1944, nu fără existenţa anumitor presiuni, fie din
partea presei de stânga, fie în urma invocării de către Comisia Aliată de Control a
aşa-zisului refuz al guvernului român de a aplica măsurile impuse de aceasta”59.
Imediat după instituirea acestei comisii intervine Ordinul nr. 111255 din 14 decembrie
1944 al Ministerului Afacerilor Interne cuprinzând normele de retragere din circulaţie
a publicaţiilor care făceau obiectul articolului 16 din Convenţia de armistiţiu60.
La 18 decembrie 1944 au fost date publicităţii comunicatul şi Lista nr. 1
cuprinzând publicaţii apărute la editura fostului Minister al Propagandei Naţionale
care urmau a fi retrase din circulaţie. În principiu, „editurile, tipografiile, librăriile,
prăvăliile de orice fel, debitele, chioşcurile şi autorii de editură proprie şi în general
orice întreprindere sau instituţie care are în depozit sau deţine sub orice formă
publicaţiuni periodice sau neperiodice, putând dăuna prin cuprinsul lor bunelor
relaţii cu Naţiunile Unite urmau să le retragă imediat [pe bază de liste, n.n.] din
circulaţie şi să le depoziteze în încăperi speciale, sub răspunderea directă a deţinătorilor”61. În termen de 15 zile de la publicarea unei liste, instituţiile care deţineau
publicaţii interzise nominalizate în aceasta erau obligate să le predea prefecturii
judeţului respectiv, care, la rândul său, le înainta fabricilor de hârtie spre măcinare.
Naşterea Fondului „S” special poate fi considerată al doilea articol din acest
comunicat, conform căruia publicaţiile interzise din listele publicate şi cele din
listele ulterioare, aflate în bibliotecile cu depozit legal şi în cele ale instituţiilor de
învăţământ superior, trebuiau retrase din circuitul public, inventariate şi închise în
încăperi speciale. Consultarea acestora nu se mai putea face decât în baza unei
autorizaţii speciale individuale, aprobată de către şeful bibliotecii sau instituţiei
respective. Până la crearea Ministerului Propagandei vor mai fi date publicităţii
Lista nr. 2 la 23 decembrie 194462 şi Lista nr. 3 sub titlul Publicaţii retrase din
comerţ la 5 februarie 194563. Pentru Lista nr. 4 am identificat doar Ordinul Ministerului
de Interne nr. 11259 emis în 2 martie 194464. Primele patru liste conţin în mare
parte literatură de propagandă din perioada regimului Antonescu.
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„Monitorul oficial”, pt. I, 23 martie 1945, nr. 68, p. 2199.
Mihaela Teodor, op. cit., p. 75.
60
„Buletin publicat sub îngrijirea Oficiului de Documentare şi Studii Administrative”,
Ministerul Afacerilor Interne, ianuarie–martie 1945, nr. 1–2, p. 434.
61
„Dreptatea”, s. a II-a, an I, 18 decembrie 1944, nr. 98, p. 4.
62
Ibidem, 23 decembrie 1944, nr. 102, p. 2.
63
„Scânteia”, an II, 5 februarie 1945, nr. 130, p. 4 şi „România liberă”, an III, 5 februarie
1945, nr. 159, p. 4.
64
„Buletin publicat sub îngrijirea Oficiului de Documentare şi Studii Administrative”, aprilie–
iunie 1945, nr. 3–4, p. 221. O analiză de conţinut a listelor publicaţiilor interzise şi retrase din
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CONTROLUL ŞI CENZURA CINEMATOGRAFICĂ
În privinţa regimului spectacolelor, date certe avem despre Comisia de control
şi cenzură cinematografică de pe lângă Ministerul Afacerilor Străine. Decizia nr. 2643
din 19 octombrie 1944 a Ministerului Afacerilor Străine a dizolvat fosta Comisie
de control şi cenzură cinematografică ce funcţionase pe lângă fostul Minister al
Propagandei şi a instituit o nouă comisie în subordinea sa. La baza acestei decizii
au fost invocate nu numai dispoziţiile Decretului-Lege nr. 1702 privind desfiinţarea
Ministerului Propagandei Naţionale şi trecerea serviciilor la Ministerul Afacerilor
Străine începând din 194465, ci şi dispoziţiile articolului 3 şi următoarele din Regulamentul pentru controlul şi cenzura filmelor cinematografice elaborat în 193666, precum
şi ale articolului 17 din Decretul-Lege nr. 2853 din 23 august 194067. În alcătuirea
Comisiei de control şi cenzură a filmelor intrau: Richard Hillard, directorul Presei
şi Informaţiilor, care îndeplinea şi funcţia de preşedinte, Eduard Sbierea, şeful
Serviciului Cenzurii filmelor, în funcţia de secretar, iar ca membri erau numiţi:
N. Ştefănescu, inspector de poliţie în Direcţiunea Generală a Siguranţei din MAI,
Mihai Mezeş, prim-procuror al Tribunalului Ilfov, profesorul universitar Gh. Atanasiu,
delegat al Ministerului Educaţiei Naţionale, lt.-col. Gh. Nicolau, delegat al Marelui
Stat Major, col. magistrat Gheorghe Stavrică, şeful Cenzurii Presei, Florica BrătescuVoineşti, inspector în Direcţia Cinematografică, O.W. Cisek, consilier cultural, Radu
Cioculescu, scriitor, Ion Pillat, scriitor, şi George Macovescu, regizor68. După încetarea
mandatului col. magistrat Gheorghe Stavrică, la 16 noiembrie 1944, ca şef al Cenzurii
Presei din cadrul nou-createi Cenzuri Centrale Militare de pe lângă Preşedinţia
Consiliului de Miniştri69, în locul său, ca membru în Comisia de control şi cenzură
cinematografică nu a fost numit col. magistrat Traian Ullea, care i-a succedat ca şef
al Cenzurii Presei, ci col. Gheorghe Marinescu, numit şef al Cenzurii Centrale Militare70.
Ulterior, în momentul în care Traian Ullea a devenit şeful Cenzurii Centrale
Militare, prin decizia nr. 762 din 12 ianuarie 1945 a Ministerului Afacerilor Străine
era numit şi membru în Comisia de control şi cenzură cinematografică71.
Mecanismul cenzorial a privit, în special, filmele de producţie germană, interzise
în totalitate potrivit unui acord stabilit cu Comisia Aliată de Control, în timp ce filmele
circulaţie în baza articolului 16 din Convenţia de armistiţiu vom întreprinde într-un studiu viitor, pe
măsura tratării evoluţiei cenzurii sub coordonarea Ministerului Propagandei (24 martie 1945 –
5 martie 1946) şi a Ministerului Informaţiilor (5 martie 1946 – 19 aprilie 1948).
65
„Monitorul oficial”, 21 septembrie 1944, nr. 218.
66
Ibidem, 30 aprilie 1936, nr. 99, p. 3760–3766.
67
Decretul-Lege nr. 2853 pentru modificarea Decretului-Lege nr. 3047/31 august 1938
privitor la instituţiile de propagandă (ibidem, 26 august 1940, nr. 196, p. 4586).
68
Ibidem, 23 octombrie 1944, nr. 245, p. 6817.
69
Prin Decizia nr. 38 a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri din 20 octombrie 1944, Cenzura Corespondenţei care funcţiona pe lângă Marele Stat Major şi Cenzura Presei care fusese preluată de Ministerul
Afacerilor Externe, după desfiinţarea Ministerului Propagandei, au fuzionat într-un singur organism
sub denumirea de Cenzura Centrală Militară, pusă în subordinea Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.
71
Ibidem, 27 ianuarie 1945, nr. 21, p. 529.
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aduse prin armata sovietică erau scutite de orice cenzură. Alături de excepţiile
menţionate, filmele străine au fost supuse atât unei cenzuri retroactive, cât şi unei
cenzuri active. Din prima categorie au făcut parte filme a căror autorizaţie de prezentare fusese acordată anterior datei de 23 august 1944, în special cele de producţie
italiană, franceză şi finlandeză, acestea fiind din nou examinate de Comisia de control
şi cenzură cinematografică.
Mai trebuie precizat că, după 6 martie 1945, în noua compunere a Comisiei
de control şi cenzură cinematografică intră şi însărcinatul cu aplicarea articolului
16 al Convenţiei de armistiţiu din Comisia română pentru aplicarea armistiţiului.
De asemenea, pe lângă această comisie funcţiona şi un delegat al Comisiei Aliate
de Control, care viza filmele admise de comisie. Autorizaţia de prezentare a filmelor
nu se elibera decât după obţinerea acestei vize72. O astfel de autorizaţie era necesară,
după aprobarea cenzurii româneşti, şi pentru spectacolele teatrale.
„CRIZA HÂRTIEI” – PRACTICĂ ASOCIATĂ CENZURII PREVENTIVE
Participarea României la cea de-a doua conflagraţie mondială a antrenat, aşa
cum se cunoaşte, concentrarea resurselor pentru a face faţă necesităţilor de război,
dezarticularea producţiei, inclusiv a celei de hârtie, distrugeri sau evacuări de fabrici
(Letea din Bacău şi fabrica de la Piatra Neamţ, la 15 aprilie 1944 şi, respectiv,
5 mai 1944) pe fondul înaintării frontului. În consecinţă, despre „criza hârtiei de
ziar” se poate afirma că are cauze mult mai profunde, pe care nu le putem ignora.
La fel de adevărat este, însă, şi faptul că, pentru perioada 23 august 1944 – 6 martie
1945, comuniştii au depus eforturi susţinute în scopul obţinerii de influenţă şi
putere de decizie în structurile de conducere ale fabricilor de hârtie prin intermediul
sindicalizării muncitorilor. S-au adăugat şi confiscările rezervelor de hârtie operate
de Armata Roşie încă din septembrie 1944 tocmai în momentele reapariţiei, înfiinţării
şi editării unei diversităţi de publicaţii periodice şi neperiodice73.
Într-un astfel de context, imediat după constituirea Serviciului Cenzurii Centrale
Militare ca organism unificat al cenzurii preventive, se înfiinţează pe lângă acesta o
Comisie74 pentru repartizarea hârtiei rotative pentru ziare, teoretic în funcţie de
tirajele ziarelor şi numai în limitele cantităţilor de hârtie rotativă produsă în ţară75.
Spre sfârşitul anului, pe fondul dezideratului intrării în normalitate a producţiei de
hârtie şi a repartizării acesteia, prin Decizia nr. 59 din 18 decembrie 1944, organismul
decizional în problema producerii şi repartizării hârtiei rotative pentru ziare este
mutat în subordinea Ministerului Economiei Naţionale76, unde va rămâne până la
72

Comisia română pentru aplicarea armistiţiului, Aplicarea Convenţiei de armistiţiu. 12 septembrie
1944 – 12 iulie 1945, Bucureşti, 1945, p. 454–584.
73
Vezi, pe larg, Cenzura economică, în Mihaela Teodor, op. cit., p. 196–237.
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Decizia nr. 41 a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri privind normele pentru repartizarea hârtiei
rotative pentru ziare, produsă în ţară, publicată în „Monitorul oficial”, 2 noiembrie 1944, nr. 254, p. 7054.
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Decizia nr. 59 a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri referitoare la normele privind hârtia
rotativă pentru ziare, produsă în ţară, în „Monitorul oficial”, 19 decembrie 1944, nr. 294, p. 8245.
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înfiinţarea Ministerului Propagandei. Cu toate greutăţile întâmpinate, lipsa protestelor
faţă de activitatea acestor comisii i-a condus pe cercetătorii comunizării presei din
România la concluzia că, cel puţin până la 6 martie 1945, „nu au existat nemulţumiri
majore privind modul de repartizare a hârtiei, acestea intervenind odată cu reorganizarea Comisiei de repartizare a hârtiei şi trecerea sa în subordinea noului Minister
al Propagandei”77.
„ASALTUL” ASUPRA SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE
Apropiată de prima emisiune civilă din lume (1920), activitatea Societăţii
Române de Difuziune Radiofonică îşi are începuturile în 1928. Într-un moment de
referinţă, precum anul 1939, Radiodifuziunea „avea 310.000 abonaţi radiofonici,
dintre care 73.574 se aflau în Bucureşti, urmat de Timişoara – 10.031, Cluj – 8.849,
Braşov – 6.777, Arad – 6.602, Cernăuţi – 6.051, Ploieşti – 6.027, Oradea – 5.942,
Galaţi – 4.492, Sibiu – 4.475”78. Pe de altă parte, fără să fie formulat explicit,
controlul Comisiei Aliate de Control (sovietică) asupra comunicaţiilor fără fir, prevăzut
în anexa articolului 16 din Convenţia de armistiţiu, îl implica şi pe cel asupra comunicării radiofonice.
Totuşi, până la instaurarea guvernului Groza (6 martie 1945), Partidul Comunist
nu a obţinut controlul absolut al acestui sector, deşi acesta reprezenta un obiectiv
major, pentru simplul motiv că interesul comuniştilor era acela de a acapara toate
canalele mediatice prin care mesajele lor propagandistice puteau acţiona.
Imediat după 23 august 1944, în vederea recuperării controlului civil asupra
instituţiei de radiodifuziune, a fost abrogat Decretul-Lege nr. 1242 din 5 mai 1941,
care schimbase modul de constituire a Consiliului de administraţie al Societăţii
Române de Radiodifuziune, şi a fost repusă în vigoare Legea de organizare a Societăţii
Române de Radiodifuziune din 15 august 1940, prin care erau numiţi în Consiliul
de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi reprezentanţi ai statului79.
În perioada dintre 23 august 1944 şi formarea primului guvern procomunist,
s-au făcut simţite primele semne ale declanşării asaltului pentru monopolizarea undelor
radiofonice: o susţinută şi dramatică campanie de presă80 împotriva directorului
77

Mihaela Teodor, op. cit., p. 203.
Eugen Denize, Istoria Societăţii Române de Radiodifuziune, vol. I, pt. a II-a, Dictaturile de
dreapta (februarie 1938 – august 1944), Bucureşti, 1999, p. 47. Datele pe care le furniza „Scânteia”
la 9 aprilie 1945, conform cărora existau doar „80 de mii de abonaţi, adică abia 5% din populaţia
ţării”, trebuie privite critic, în contextul amplului efort de propagandă pentru difuzarea obiectivelor
comuniste. Cum totalul de abonaţi radio nu putea creşte rapid, pentru a motiva amplasarea staţiilor de
amplificare numărul acestora era prezentat evident subdimensionat („Scânteia”, an II, 9 aprilie 1945,
nr. 193, p. 5).
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„Monitorul oficial”, 12 octombrie 1944, nr. 236, p. 6612.
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Vezi, pe larg, articolele: Directorul „Lulu” Ionescu de la Societatea de Radiodifuziune
trebuie să plece!, în „Scânteia”, 11 noiembrie 1944, nr. 52, p. 3; Manevrele direcţiunii de la Radiodifuziune, ibidem, 17 noiembrie 1944, nr. 58, p. 4; Funcţionarii de la Societatea Română de Radiodifuziune
se grupează în sindicat, ibidem, 19 noiembrie 1944, nr. 60, p. 5; Directorul Radiodifuziunii să plece!
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Radiodifuziunii Române, Vasile Ionescu81, dublată de presiuni exercitate prin noucreatul Sindicat al Artiştilor şi al Tuturor Salariaţilor din Întreprinderile de Spectacole
din Bucureşti. În strânsă legătură cu încercarea de a dobândi un control informaţional inclusiv asupra evenimentelor din actualitatea internaţională nu putem să
nu menţionăm o primă manifestare de acest tip, a cărei ilustrare a fost propunerea
avansată de Petre Constantinescu-Iaşi la 19 octombrie 1944 în vederea creării unei
noi agenţii de presă Ager-Press82. În mod logic, aceasta ar fi golit de conţinut
activitatea principalei agenţii de presă românească Orient-Radio (Rador)83. Din
motive obiective – imposibilitatea creării unui cadru legal, lipsa de finanţare şi
logistică –, această asociaţie de presă va fi înfiinţată mult mai târziu, la 26 martie
1946. Până atunci, însă, posibil sub presiunea comuniştilor, Constantin Vişoianu,
ministru de Externe în al doilea guvern Sănătescu, a reorganizat agenţia de ştiri
Orient-Radio, nu doar pentru a-i spori eficienţa, ci şi pentru a-i oferi un cadru legal
de funcţionare lipsit de vulnerabilităţi84.
Adunarea sindicală a salariaţilor Societăţii de Radiodifuziune, ibidem, 23 noiembrie 1944, nr. 63,
p. 3; Pentru Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, ibidem, 24 noiembrie
1944, nr. 64, p. 5; Agitaţia salariaţilor de la Radio, ibidem, 25 noiembrie 1944, nr. 65, p. 3; Scandalul
de la Radiodifuziune. Cerem arestarea directorului general şi a tuturor hitleriştilor de la postul
român de emisiune, ibidem, 26 noiembrie 1944, nr. 66, p. 5; Alte date despre nazistul de la Radiodifuziune,
ibidem, 27 noiembrie 1944, nr. 67, p. 5; Cine plăteşte milioanele risipite de Societatea de Radiodifuziune?,
ibidem, 30 noiembrie 1944, nr. 70, p. 3; Directorul general de la Radio este şi delapidator, ibidem,
6 decembrie 1944, nr. 76, p. 5; Provocări la Radiodifuziune, ibidem, 8 decembrie 1944, nr. 78, p. 3;
Alte jafuri la Societatea de Radiodifuziune, ibidem, 15 decembrie 1944, nr. 85, p. 3; Scandalul de la Radio.
Lulu Ionescu şi 23 august 1944, ibidem, 21 decembrie 1944, nr. 91, p. 5; Societatea de Radiodifuziune
nu recunoaşte sindicatele!, în „Scânteia”, 22 decembrie 1944, nr. 92, p. 5; Radio-Difuziunea condusă
de un criminal de război – O emisiune la Radio Moscova, ibidem, an II, 6 ianuarie 1945, nr. 102, p. 1;
Criminalul de război Vasile Ionescu continuă să uneltească – Ce noi isprăvi săvârşeşte omul de casă
al Antoneştilor, ibidem, 14 ianuarie 1945, nr. 108, p. 5; Salariaţii de la Radiodifuziune protestează
împotriva cenzurării cuvântării tovarăşului Chivu Stoica, ibidem, 19 ianuarie 1945, nr. 113, p. 3; Act
de acuzare contra criminalului de război Vasile Ionescu, director general al Radiodifuziunii, ibidem,
26 ianuarie 1945, nr. 120, p. 2.
81
În jurul datei de 3 februarie 1945, Vasile Ionescu a fost epurat din Corpul Avocaţilor de
către Consiliul Baroului Ilfov, iar la 18 februarie 1945 şi-a dat demisia din fruntea Radiodifuziunii. A
fost inclus într-o primă listă cuprinzând 94 de persoane care au fost internate în Lagărul de la Caracal
în data de 7 aprilie 1945 („Scânteia”, 3 februarie 1945, nr. 128, p. 5; 18 februarie 1945, nr. 143, p. 6;
7 aprilie 1945, nr. 191, p. 5).
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Oana Ilie, Propaganda politică, tipologii şi arii de manifestare (1945–1958), Târgovişte,
2014, p. 44.
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Agenţia Orient-Radio (Rador) a fost înfiinţată la 8 iunie 1921, ca societate pe acţiuni, pentru
ca în 1925 acţiunile acesteia să fie cumpărate de statul român, prin Ministerul de Externe.
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Legea 657 din 29 decembrie 1944 modifica Legea şi statutul Societăţii Orient-Radio (Rador)
din 24 martie 1926: durata agenţiei devenea nelimitată, se introducea termenul de „drept regalian” –
drept exclusiv de recepţionare a informaţiilor din străinătate – recunoscut de justiţie în baza vechiului
statut, însă fără să fi fost numit în mod expres, erau fixate mai bine drepturile legale ale agenţiei
asupra informaţiilor pe care le furniza (în special cele de natură financiară, întrucât existaseră
numeroase situaţii în care publicaţiile periodice îşi procuraseră pe căi paralele buletine Rador, fără a
plăti abonament sau folosiseră informaţii Rador cu indicarea altor surse, uneori inexistente), prin
excepţie de la monopolul PTT se acorda Societăţii Rador dreptul de a poseda instalaţii proprii pentru
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În concluzie, trebuie spus că, imediat după 23 august 1944, societatea românească a făcut cunoştinţă cu cenzura de tip sovietic, însă nu este mai puţin adevărat
că instrumentele instituţionale la care s-a făcut apel pentru exercitarea acesteia
fuseseră îndelung rodate în trecut. Începând cu Primul Război Mondial, aplicarea
succesivelor decrete regale prin care se declara starea de asediu a condus în mod
nemijlocit la exercitarea controlului asupra cuvântului scris de către autorităţile
militare şi politice. Perioada 1944–1948 a reinstaurat treptat toate mecanismele
instituţionale anterioare.
INSTITUTIONAL CENSORSHIP FOLLOWING THE ENFORCEMENT
OF ARTICLE 16 OF THE ARMISTICE CONVENTION
(23 AUGUST 1944 – 6 MARCH 1945)
Abstract

The censorship of certain books, periodical and non-periodical publications,
alongside with theater representations, and movies varied after August 1944 and
was influenced by stipulations of international conventions and internal laws or
regulations. Immediately after 23 August 1944 one can observe a more than extensive
application of Article 16 of the Armistice Convention with the Soviet Union. That
meant a return to a strict censorship of the Romanian press and publishing houses.
The present study reconstructs the whole legal and institutional framework by
which Romanian censorship functioned between 23 August 1944 and 19 March
1945, in close connection with the other forms of control directed towards the total
subordination of mass media. We tried to evoke the way in which Romanian
society became acquainted with the Soviet-type censorship as a result of the
enforcement of Article 16 of the Armistice Convention by gradually restoring all
institutional and legal mechanisms prior to the change of Romania’s alliances in
August 1944.
Keywords: mass media; Soviet-type censorship; 1944 Armistice Convention;
journalists; Romanian society

recepţionarea şi transmiterea de mesaje radioelectrice („Monitorul oficial”, 29 decembrie 1944,
nr. 300, p. 8417–8418).

DE LA INSTITUTUL PENTRU STUDIUL ISTORIEI
UNIVERSALE LA INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
(1944–1949): O TRANZIŢIE COMPLICATĂ
CRISTIAN VASILE*

Cercetarea sistematică a trecutului recent al Institutului de Istorie (din 1965:
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”) s-a oprit la anul 19481. În acest moment, o echipă
coordonată de Raluca Tomi pregăteşte volume de documente şi studii care să
depăşească sus-amintita bornă cronologică. Nu există un studiu amănunţit cu privire
la motivaţiile reunirii unor domenii (istorie–filosofie), iar apoi ale despărţirii lor (de
pildă, fiinţarea Institutului de Istorie şi Filosofie al Academiei RPR între 1949 şi
1954), după cum sunt puţine cercetări despre cadrul legal, instituţional, financiar/
bugetar în care a funcţionat cercetarea istorică postbelică şi, în general, cercetarea
ştiinţifică umanistă. Deşi după 1989 au apărut abordări consistente ale raporturilor
dintre politică şi istoriografie sub comunism2, acestea au doar în mică măsură o
perspectivă de istorie instituţională, care să pună un accent special asupra centrelor
specializate ale Academiei. Abia recent, istoricul italian Francesco Zavatti a
publicat o foarte valoroasă monografie dedicată Institutului de Istorie a Partidului3
(viitorul ISISP4), cu referiri consistente şi la raporturile cu institutele „profesioniste”,
în timp ce Cosmin Popa a abordat şi problema funcţionării institutelor de cercetare
umanistă în cadrul Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice între 1970 şi 19895.
Articolul de faţă îşi propune să contribuie la acoperirea măcar în parte a acestor
lacune istoriografice, urmărind cu ajutorul documentelor de arhivă, al mărturiilor
de istorie orală şi al surselor deschise tranziţia prin care a trecut principalul institut
de istorie din România de la cadrul instituţional precomunist la integrarea într-o
formulă instituţională de tip sovietic în primii ani de regim comunist6.
*

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; cristivasile2002@yahoo.com.

1

Ana Maria Ciobanu, Elena Loredana Mirea, Petre S. Năsturel, Andrei Pippidi, Bogdan Popa,
Nicoleta Roman, Raluca Tomi, Radu Tudorancea, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” (1937–1948),
Bucureşti, 2009.
2
Vezi studiile unor Alexandru Zub, Şerban Papacostea, Florin Müller, Andi Mihalache, Stan
Stoica, Felician Velimirovici, Gabriel Moisa, Mihaela (Stroe) Denize, Liviu Pleşa, Gabriel Catalan ş.a.
3
Francesco Zavatti, Writing History in a Propaganda Institute: Political Power and Network
Dynamics in Communist Romania, Stockholm, 2016.
4
ISISP – Institutul de Studii Istorice şi Social Politice de pe lângă CC al PCR.
5
Cosmin Popa, Intelectualii lui Ceauşescu şi Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice (1970–
1989), Bucureşti, 2018.
6
Pentru caracteristicile sistemului ştiinţific de tip sovietic, vezi Alexander Vucinich, Empire of
Knowledge: The Academia of Sciences of the USSR (1917–1970), Berkeley, Los Angeles, London,
„Revista istorică”, tom XXIX, 2018, nr. 3–4, p. 285–296
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Studiul nostru discută problema dependenţei instituţionale a institutului din
primii ani postbelici, precum şi culisele închegării unui nou sistem de cercetare, cu
reconfigurarea inclusiv a cercetării istorice, domeniu cultural care va fi subordonat
vizibil „frontului ideologic” marxist-leninist. Inevitabil, pe lângă surprinderea activităţii
directorilor institutului (Gheorghe Brătianu, Andrei Oţetea, Petre ConstantinescuIaşi), ne-am concentrat atenţia atât asupra controverselor politice din jurul reformei
cercetării (între 1944 şi 1947), cât şi asupra unor actori politici şi instituţionali care
au devenit după 23 august 1944 factori decizionali în sfera educaţională şi de cercetare
(Ştefan Voitec, Gheorghe Vasilichi, Constantin Daicoviciu) şi/sau a propagandei
politico-istoriografice (Iosif Chişinevschi, Leonte Răutu, Mihail Roller). Nu în
ultimul rând, am încercat să urmărim modul în care institutului i s-au ataşat
publicaţii periodice proprii.
INSTITUTELE DE ISTORIE ŞI CONTROVERSELE POLITICE DIN
JURUL REFORMEI CERCETĂRII, 1944–1947
După toate indiciile, fostul ilegalist comunist Gheorghe Vasilichi era pregătit
încă din toamna lui 1947 să devină ministru titular al Educaţiei Naţionale/Învăţământului. De altfel, înainte de confirmarea ca ministru, fusese – începând cu
5 noiembrie 19477 – subsecretar de stat la acelaşi minister. Deşi făcea parte din
tabăra procomunistă a Partidului Social-Democrat din România (PSDR), Ştefan
Voitec – ministru al Educaţiei Naţionale de la finele lui 1944 până la sfârşitul
anului 19478 – fusese criticat de către liderii comunişti în repetate rânduri (mai ales
în spatele uşilor închise, în şedinţele de la vârful PCR) din cauza întârzierii acţiunii
de epurare şi reformare a ministerului (periodic, comuniştii îi enumerau pe
cunoscuţii „reacţionari” menţinuţi în funcţii de Voitec). În plus, nu erau văzute cu
ochi buni nici cadrul favorabil creat pentru funcţionarea şcolilor străine (franceze,
mai ales) şi nici încurajarea aderării la PSDR a unor profesori universitari şi
directori de institute de cercetare (cazurile Ioan Moga, Ştefan Pascu ş.a. de la
Institutul de Istorie Naţională din Cluj, de exemplu9, dar şi Ion Nestor de la
1984, p. 123–353; Academia in Upheaval: Origins, Transfers, and Transformations of the Communist
Academic Regime in Russia and East Central Europe, ed. Michael David-Fox, György Péteri,
Westport, 2000, p. 3 şi urm.
7
Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi (1859) până în zilele noastre
(1999), ed. a II-a rev. şi adăugită, Bucureşti, 1999, p. 159.
8
Mai precis de la 4 noiembrie 1944 până la 30 decembrie 1947; vezi ibidem, p. 151 şi urm. La
30 decembrie 1947, Şt. Voitec înceta, oficial, să mai fie ministru al Educaţiei, iar în locul său era
numit, ca ad-interim, colegul său din PSDR, Lotar Rădăceanu. De fapt, o putere mai mare la
departamentul Educaţiei avea Gheorghe Vasilichi, subsecretar de stat. La finele lui februarie 1948,
Voitec şi Rădăceanu şi-au pierdut identitatea social-democrată prin absorbirea PSDR de către PCR şi
crearea PMR. Gh. Vasilichi avea să fie numit ministru titular la 15 aprilie 1948 la acelaşi departament, dar cu nume schimbat: Ministerul Învăţământului Public.
9
Ovidiu Ghitta, Ştefan Pascu, momentul de răscruce, în Personalităţi ale Universităţii BabeşBolyai, vol. II, Ştefan Pascu, ed. Mihai T. Nicoară, Cluj-Napoca, 2015, p. 60.

Institutul pentru Studiul Istoriei Universale

287

Bucureşti, devenit profesor universitar şi director al Muzeului Naţional de Antichităţi
cu sprijinul PSDR, I.D. Suciu10 ş.a.).
Conducerea PCR a mobilizat încă de la începutul anului 1947 o reţea de
oameni loiali din structurile ministerului care să supravegheze acţiunile lui Ştefan
Voitec şi ale fruntaşilor PSDR instalaţi în funcţii importante la Ministerul Educaţiei
Naţionale (MEN), dar şi în instituţii subordonate. Pe lângă această structură
paralelă, a fost încurajată delaţiunea; astfel, structurile aparatului CC al PCR
primeau multe scrisori şi denunţuri cu elemente compromiţătoare privind toleranţa
lui Ştefan Voitec et comp. faţă de reprezentanţii „lumii vechi”, de dinainte de 1945,
între aceştia numărându-se şi Gheorghe I. Brătianu, directorul Institutului pentru
Studiul Istoriei Universale. Printre aceste documente, se află şi unul intitulat
Haosul şi debandada din minister şi din învăţământ, nedatat, dar redactat probabil
la mijlocul anului 1947. Documentul a intrat în evidenţa Secţiei Centrale de Educaţie
Politică (SCEP)11 din cadrul CC al PCR cu nr. 296/194712. Echipa lui Ştefan Voitec
era învinuită pentru proasta administrare a departamentului şi a sistemului educaţional,
în general, însă documentul conţinea şi un subcapitol care îl critica pe ministrul
Educaţiei din cauza menţinerii în funcţie a lui Gheorghe Brătianu, căruia, în plus,
i-ar fi alocat şi sume exagerate (pentru Institutul de Istorie Universală). Subcapitolul se intitula Subvenţii acordate în tot timpul (1944–1947) din bugetul ministerului
institutelor şi instituţiilor conduse de reacţionarii notorii şi conţinea precizarea „Art.
101 [din bugetul general al statului]. 1. Instit[utul] de Istorie Universală (G. Brătianu):
10.000.000 [lei]”. Suma era destinată exerciţiului bugetar 1945/194613; pentru
1946/1947 cuantumul exact al subvenţiei nu se cunoştea, dar presupunerea celulei
comuniste din Ministerul Educaţiei era că alocarea era nepotrivită, la fel ca
păstrarea în poziţia de director a reputatului istoric. Gheorghe Brătianu figura în
acest tabel alături de alte nume de istorici şi intelectuali umanişti: Scarlat Lambrino
(Şcoala Română din Roma – 600 milioane de lei în anul bugetar 1946/1947);
Victor Jinga şi Gheorghe Dragoş (Institutul de Cercetări Economice şi Sociale de
pe lângă Academia Comercială din Braşov – 3 milioane de lei în 1945/1946);
Dumitru Caracostea (Institutul Sud-Est European – 2,6 milioane de lei în
1945/1946); Ion Petrovici (Institutul de Cercetări Filosofice – 4 milioane de lei în
1945/1946); Victor Papacostea (Institutul de Cercetări Balcanice – 12 milioane de
lei în 1945/1946); Ioan Lupaş şi Ioan Moga (Institutul de Istorie Naţională din Cluj –
7 milioane de lei în 1945/1946); Silviu Dragomir (Centrul de Studii Transilvane din
Cluj – 5 milioane de lei în 1945/1946); Nicolae Bănescu (Institutul de Bizantinologie –
460.000 de lei în 1945/1946)14.
10

Ioan Opriş, Istoricii şi Securitatea, [vol. I], Bucureşti, 2004, p. 21–26, 413.
Această structură – de tip agitprop – a CC al PCR avea să fie reorganizată şi redenumită Direcţia
de Propagandă şi Agitaţie în februarie 1948. În 1950 primea numele de Secţia Propagandă şi Agitaţie.
12
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond CC al PCR – Secţia
Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 30/1947, f. 8.
13
Ibidem, f. 14.
14
Ibidem. Profesorii şcolilor româneşti din străinătate erau numiţi „vipere” plătite, hrănite şi
încălzite la sânul statului „democratic”; ibidem, f. 12; vezi şi Cristian Vasile, Literatura şi artele în
11
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INSTITUTUL PENTRU STUDIUL ISTORIEI UNIVERSALE ŞI TRANZIŢIA
DE LA GHEORGHE BRĂTIANU LA ANDREI OŢETEA
Cu câteva luni înainte, la 21 ianuarie 1947, la CC al PCR fusese depus un alt
denunţ, înregistrat cu nr. 342/1947; raportul era nesemnat, dar cel mai probabil
aparţinea unui angajat al Institutului Francez de Înalte Studii de la Bucureşti, cu
angajamente procomuniste15. Acesta furniza informaţii din interiorul Institutului
Francez şi, în general, din sânul comunităţii franceze din România: „către sfîrşitul
lunii trecute [noiembrie 1946], directorul Institutului Francez [Philippe Rebeyrol] –
în vizită la Iaşi – a fost primit de corpul profesoral al Universităţii de acolo. S-au
pronunţat discursuri de către d-nii [Andrei] Oţetea, [Constantin] Balmuş, [Philippe]
Rebeyrol. Se pare că nu mult după aceea, adică la începutul lunii decembrie, dl
Rebeyrol ar fi împărtăşit tov[arăşilor] Ana [Pauker], [Lucreţiu] Pătrăşcanu, [Simion]
Stoilov (faptul mi-a fost relatat de [Edmond] Bernard, secretarul general al misiunii
universitare) impresiile sale din acea vizită: cam 80% dintre profesorii ieşeni ne
sunt oarecum ostili16: [Andrei] Oţetea şi [Constantin] Balmuş au fost imperceptibil
aplaudaţi; dl Rebeyrol – [a fost aplaudat] furtunos.”17 În continuare, informatorul
Partidului Comunist prezenta imaginea unei pretinse francofilii exacerbate asumate
de Ştefan Voitec şi Miron Nicolescu (ministru subsecretar de stat la Educaţie,
membru PSDR18); în final, agentul PCR conchidea că lipsa nivelului ideologic
corespunzător al celor doi miniştri se întâlnea cu reacţionarismul lui Ph. Rebeyrol,
cel care „avea bune relaţii cu Gh. Brătianu, directorul Institutului de Istorie, dar şi
relaţii politice cu partidele istorice, mai ales cu PNL”19.
Peste numai câteva luni, Gheorghe Brătianu era eliminat de la conducerea
Institutului de Istorie Universală şi comprimat din învăţământul superior, iar o
soartă asemănătoare îi aştepta şi pe ceilalţi intelectuali enumeraţi alături de
Brătianu în delaţiunea de la începutul anului 1947. Curând, Gheorghe Brătianu
avea să fie aruncat în universul concentraţionar comunist, unde a şi pierit. Instituţiile
România comunistă, 1948–1953, Bucureşti, 2010, p. 267, nota 1. În 1949, lista personalului
Institutului de Istorie şi Filosofie îi va cuprinde totuşi pe câţiva dintre cei socotiţi indezirabili şi
reacţionari, între ei: Nicolae Bănescu, Victor Papacostea, Ioan Moga; vezi Lista personalului
Institutului de Istorie şi Filosofie, întocmită de doamna Raluca Tomi. Între angajaţi se număra şi fiica
lui Ioan Lupaş, Marina Lupaş-Vlasiu.
15
Raportul a ajuns atât la SCEP a CC al PCR, cât şi – se pare – la SSI sau la Siguranţă, la un
anumit „tovarăş S.”.
16
Ostili autorităţilor (pro)comuniste.
17
ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 38/1947, f. 6.
18
Cu atribuţii de ministru, în absenţa titularului, Miron Nicolescu, profesor de matematică,
prelungise în 1946 (pentru patru ani) regimul bacalaureatului francez în România; „Monitorul oficial
al României”, partea I-A, an CXIV, 2 ianuarie 1946, nr. 2, p. 19. Organele de securitate semnalau că,
în 1948, M. Nicolescu a susţinut fraudulos studenţi reacţionari şi a întreţinut legături suspecte cu
cetăţeni britanici, furnizându-le liste cu profesorii de engleză din România; ANIC, fond CC al PCR –
Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 21/1951, f. 4–6.
19
ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 21/1951, f. 54.
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de cultură şi de cercetare amintite ca fiind supra-finanţate în plângerea celulei PCR
din cadrul MEN au fost fie desfiinţate, fie restructurate în sensul dorit de oficialităţile comuniste20. La conducerea Institutului de Istorie a fost numit Andrei Oţetea,
coincidenţă sau nu, tocmai cel care – cum am văzut din relatarea informatorului
procomunist din sânul Institutului Francez – fusese boicotat de audienţa aşa-zis
reacţionară din Iaşi, la finele lui noiembrie 1946. Alegerea lui Andrei Oţetea a fost
asumată probabil de la început ca o soluţie tranzitorie; de altfel, Oţetea avea să fie
schimbat după mai puţin de un an de la numire şi înlocuit cu liderul comunist Petre
Constantinescu-Iaşi. Cu toate acestea, Andrei Oţetea a continuat să fie încadrat la
institut şi în intervalul de după 1948, păstrându-şi în acelaşi timp capacitatea de a-l
influenţa pe directorul-demnitar comunist în ceea ce priveşte angajarea unor
cercetători şi colaboratori externi21.
ÎNCHEGAREA UNUI NOU SISTEM DE CERCETARE;
RECONFIGURAREA CERCETĂRII ISTORICE
În acelaşi timp, la finele lui 1947 se conturau şi primele elemente ale reformei
comuniste a educaţiei şi a cercetării: centralizare, cu desfiinţarea şi comprimarea/
comasarea unor institute, precum şi separarea cercetării ştiinţifice de sistemul
universitar, de facultăţile cu profil umanist, interzicerea funcţionării şcolilor străine22
(tolerate şi chiar încurajate sub mandatul de ministru al lui Ştefan Voitec). Nu mai
era vorba doar de epurare, de tăierea unor subvenţii pentru personalităţi culturale şi
instituţii indezirabile, ci de închegarea unui nou sistem de cercetare; iar unul dintre
cei care urmau să supervizeze acest proces de separare a educaţiei de cercetare era –
aşa cum am anticipat – fruntaşul comunist Gheorghe Vasilichi.
Încă de la începutul anului 1948, ministrul comunist al Învăţământului, Gheorghe
Vasilichi – ilegalist, luptător în Spania şi apoi în Franţa ocupată de nazişti –, îşi
exprima dorinţa de a scăpa de povara întreţinerii unor instituţii, institute, active şi
imobile aflate formal în proprietatea sau în subordinea departamentului său.
Socotea că locul lor nu se află pe lângă ministerul pe care dorea să îl reformeze,
după model sovietic, odată cu întregul sistem educaţional. Pe această listă a lui
Gheorghe Vasilichi s-a aflat şi Institutul de Istorie, în contextul în care fusese
20
Trebuie menţionată reticenţa lui Miron Constantinescu şi chiar a lui Petru Groza faţă de
ideea de desfiinţare a Centrului de Studii Transilvane, exprimată chiar într-o şedinţă de guvern.
21
Prof. Şerban Papacostea îşi amintea că: „în toamna anului 1951 am încetat angajamentul la
Cooperativa de Construcţii «Reclădirea», unde am funcţionat timp de un an şi am început să lucrez în
cadrul Institutului de Istorie şi Filosofie al Academiei RPR, în calitate de colaborator extern, post în
care am fost angajat datorită iniţiativei profesorului Andrei Oţetea şi insistenţelor sale pe lângă
directorul institutului, Petre Constantinescu-Iaşi”; Şerban Papacostea, Amintiri din Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga”, manuscris pus la dispoziţie de doamna Raluca Tomi.
22
Măsura s-a concretizat prin Decretul nr. 159 din 21 iulie 1948 referitor la funcţionarea
şcolilor străine. Pandantul acestei măsuri la nivelul institutelor de cercetare a fost suprimarea
revistelor de istorie în limbi străine („Revue historique du sud-est européen”, de exemplu, care din
1946 a încetat să apară).
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informat de pregătirea desfiinţării Academiei Române şi a înfiinţării unei noi
Academii, instituţie de stat, care urma să cuprindă şi institutele de cercetare cu profil
umanist. Cu toate aceste decizii de principiu, în vara anului 1948 – la momentul
15 iulie – Institutul pentru Studiul Istoriei Universale devenea Institut de Istorie al
Republicii Populare Române, fără a fi pus în subordinea noii Academii. Decretul
preciza că institutul „funcţionează sub controlul Ministerului Învăţământului
Public”, iar directorul său „se numeşte prin decret la propunerea ministerului”23.
INSTITUTUL DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE AL ACADEMIEI RPR
Abia ulterior institutul a intrat în dependenţa Academiei RPR şi a fost redenumit
(Institutul de Istorie şi Filosofie), sub conducerea lui Petre Constantinescu-Iaşi
(care îndeplinea atât atribuţiile de preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Istorice, Filosofice
şi Economico-Juridice a noii Academii, cât şi funcţia de vicepreşedinte al Academiei
RPR; era vicepreşedinte şi al prezidiului Marii Adunări Naţionale24). Însă Ministerul
Învăţământului Public nu a făcut imediat şi demersurile necesare pentru a rezolva
problema patrimoniului (cu activul şi pasivul institutului) în acord cu noua realitate
instituţională (desprinderea institutului de minister)25. Astfel, constatând şi piedicile
birocratice pe care le întâmpinau, conducerile institutului şi ale Academiei RPR au
reluat la începutul anului 1949 demersurile pentru trecerea efectivă a Institutului de
Istorie şi Filosofie de la Ministerul Învăţământului la Academia RPR. Ni s-a păstrat
o adresă din 12 martie 1949 a secretarului general al Academiei RPR, prof. Gheorghe
Nicolau, către ministrul Învăţământului Public, prin care îi solicita trecerea întregului
patrimoniu cu activul şi pasivul Institutului de Istorie şi Filosofie în administrarea
şi folosinţa Academiei RPR26.
Formal, atât la Iaşi, cât şi la Cluj existau filiale ale unicului Institut de Istorie
şi Filosofie din România, cel de la Bucureşti, condus de Petre Constantinescu-Iaşi
(numit director de către ministrul Învăţământului, Gheorghe Vasilichi). În fapt,
aceste filiale aveau mai degrabă o viaţă proprie, fiind asimilate unor institute în
sine, autonome. De altfel şi legea de unificare sub umbrela aceluiaşi Institut de
Istorie (Decretul MAN nr. 148/15 iulie 1948) păstra o ambiguitate din acest punct
23

Decret nr. 148 pentru organizarea şi funcţionarea „Institutului de Istorie al Republicii
Populare Române”, în „Monitorul oficial”, an CXVI, partea I-A, 15 iulie 1948, nr. 161, p. 5888.
24
Acest cumul de funcţii (director de institut şi demnitar în aparatul de partid şi de stat) nu a
fost specific doar României: la începutul anilor 1950 directorul Institutului de Istorie al Academiei
Maghiare de Ştiinţe, Erik Molnár, era în acelaşi timp şi membru în Biroul Politic al Partidului
Comunist din Ungaria; Árpád von Klimó, The Sovietization of Hungarian Historiography. Failures
and Modifications in the Early 1950s, în Balázs Apor, The Sovietization of Eastern Europe. New
Perspectives on the Postwar Period, ed. Péter Apor, E.A. Rees, Washington D.C., 2008, p. 239.
25
Merită notat faptul că istoricul Constantin Daicoviciu era ministru adjunct al Învăţământului
(de la 1 martie 1948); ulterior se va regăsi (şi) pe lista personalului Institutului de Istorie şi Filosofie
(la filiala din Cluj). O listă aproape exhaustivă a realizat doamna Raluca Tomi, căreia îi mulţumim
pentru semnalare.
26
ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 81/1949, f. 12.
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de vedere, numindu-le institute-filiale27. Această percepţie a autonomiei extinse
funcţiona foarte bine mai ales în plan local. Istoricul clujean Ovidiu Ghitta a remarcat
recent că: „la început, noua formulă organizatorică de la Cluj nu a fost desprinsă
administrativ-contabil de Universitate [Universitatea „Victor Babeş” din Cluj – n.n.].
Componenţii «secţiilor» de cercetare din domeniul Istorie, bunăoară, figurează,
între iulie 1949 şi iunie 1951, în statele de plată ale Facultăţii de Istorie şi Geografie a
Universităţii «Victor Babeş».”28 Poziţia politică importantă ocupată de Constantin
Daicoviciu (ministru adjunct al Învăţământului până în februarie 1949, apoi şef de
instituţii la Cluj, în frontul istoriografic) a întărit acest gen de percepţie, alături de
autonomia sporită (mai accentuată la Cluj în comparaţie cu Iaşiul, de exemplu29).
La filiala din Cluj, devenită ulterior Institut de Istorie şi Filosofie, a fost încadrat şi
filosoful Lucian Blaga între 1949 şi 1953 ca simplu cercetător ştiinţific. În anul
1948 fusese eliminat de la catedra universitară; semnificativ, L. Blaga refuzase
până la urmă să facă parte în anul 1946 din Partidul Naţional Popular. Putem deci
presupune că aderenţa la astfel de formaţiuni politice înfeudate PCR fusese
într-adevăr un puternic criteriu de selecţie pentru funcţii de conducere în structura
academică a noului regim prosovietic.
PUBLICAŢIILE NOULUI INSTITUT
În anul 1948, Institutul de Istorie al RPR de la Bucureşti nu a avut iniţial o
publicaţie proprie; la începutul lunii iulie 1948 au fost desfiinţate Institutele de
Istorie Naţională din Bucureşti, Cluj şi Iaşi, Institutul pentru Studiul Istoriei
Universale, Institutul de Studii Bizantine, Centrul de Studii Transilvănene din Cluj
(topite în noul Institut de Istorie30) şi, implicit, şi revistele acestora: „Revista istorică”,
„Revue historique du sud-est européen”, „Revista istorică română”, „Balcania” şi
„Revue de Transylvanie”31. În 1948, cercetători ai institutului sau membri ai conducerii
(Letiţia Lăzărescu, Emil Condurachi) publicau în revista „Studii”, fără ca aceasta
să fie în mod oficial şi periodic al institutului; de fapt, revista era o publicaţie „de
ştiinţă, filosofie şi arte” şi nici Andrei Oţetea, nici Petre Constantinescu-Iaşi nu
erau în comitetul de redacţie32. Abia peste un an, în 1949 (de la numărul 3), avea să
27

Decret nr. 148 pentru organizarea şi funcţionarea „Institutului de Istorie al Republicii
Populare Române”, loc. cit., p. 5888.
28
Ovidiu Ghitta, Ştefan Pascu, momentul de răscruce, în „Apostrof”, an XXVII, 2016, nr. 3
(310), p. 15.
29
Acest aspect este confirmat de documentele păstrate în Arhiva Institutului de Istorie
„Nicolae Iorga”; dările de seamă ale Institutului-filială din Cluj ajungeau direct la Secţia de ştiinţe
istorice, filosofice şi economico-juridice a Academiei RPR.
30
Decret nr. 148 pentru organizarea şi funcţionarea „Institutului de Istorie al Republicii
Populare Române”, loc. cit., p. 5888.
31
Dorin-Liviu Bîtfoi, Aşa s-a creat omul nou. În România anilor ’50, Bucureşti, 2012, p. 170.
De fapt, unele dintre aceste periodice îşi încetaseră existenţa imediat după 1945.
32
„Studii. Revistă de ştiinţă, filosofie, arte”, vol. I, 1948, nr. 1.
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se reglementeze clar faptul că revista aparţinea Institutului de Istorie şi Filosofie33.
De altfel, preşedintele Academiei RPR, Traian Săvulescu, solicita conducerii
comuniste la 1 decembrie 1949 ca fiecare institut de cercetare să aibă revista sa de
specialitate34, ceea ce indică faptul că planificatorii comunişti care s-au ocupat de
reforma cercetării şi a sistemului academic nu au prevăzut în mod ferm, de la bun
început, înfiinţarea unor institute cu reviste proprii (cu bugetarea de rigoare a acestora).
Nu atât tirajul revistei „Studii” din 1949 era important, cât faptul că într-un
document al Agitprop publicaţia era menţionată ca fiind a treia în ordinea importanţei
politice, după ziarul principal al PMR, „Scânteia”: „În afară de organul teoretic şi
politic al Comitetului Central al Partidului, mai apar o serie de reviste care tratează
probleme politice şi ideologice. Astfel este săptămânalul «Contemporanul», cu un
tiraj de 40.000 de exemplare, «Probleme externe», 15 mii de exemplare, revista
«Studii», care dezbate probleme istorice şi filosofice, în 3.000 de exemplare, revista
săptămânală «Veac nou» care publică material de popularizare a URSS, cu un tiraj
de 100.000 de exemplare (…).”35
Dată fiind importanţa revistei, şi sarcinile ei ideologice în cadrul societăţii şi
al frontului istoric marxist-leninist erau pe măsură. Ulterior, din 1950 până în 1954,
s-a adăugat o nouă publicaţie, „Studii şi cercetări de istorie veche”, rezervată în
principal membrilor Secţiei de istorie veche a institutului şi arheologilor, în general.
Medieviştii au avut la dispoziţie din 1956 „Studii şi materiale de istorie medie”. La
începuturile lor, celelalte periodice („Studii şi materiale de istorie modernă” – vol. I,
1957; vol. II, 1960); şi „Studii şi materiale de istorie contemporană” – vol. I, 1956)
au avut o evoluţie discontinuă, neregulată, inclusiv din cauza presiunii factorului
politic asupra unor domenii mult mai apropiate în timp de prezentul comunist.
PETRE CONSTANTINESCU-IAŞI, PRIMUL DIRECTOR
AL INSTITUTULUI DE ISTORIE
La fel de presante erau şi sarcinile politice ale conducerii Institutului de
Istorie. Directorul institutului – Petre Constantinescu-Iaşi – era unul dintre
ilegaliştii comunişti cu o vechime apreciabilă în partid, care avusese mai multe
prilejuri pentru a-şi dovedi loialitatea faţă de ideologia comunistă mai întâi sub
urmărirea atentă a Siguranţei (înainte de august 1944)36, apoi, după 1945, ca
33

Dan Berindei, Revista de istorie (Studii), în Enciclopedia istoriografiei româneşti, coord.
Ştefan Ştefănescu, Bucureşti, 1978, p. 452; „Studii. Revistă de istorie şi filosofie”, an II, iulie–
septembrie 1949, nr. 3.
34
ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 55/1949, Şedinţa cu
conducerea Academiei RPR din 1 decembrie 1949, f. 1.
35
Ibidem, dosar nr. 66/1949, f. 31. La acel moment, „Scânteia” avea un tiraj de 700.000 de
exemplare.
36
Cu toate acestea, cu ocazia verificării membrilor de partid, vechimea în PCR nu i s-a
recunoscut din 1921, ci din 1934 (1933, după alte surse); Comisia Controlului de Partid s-a sesizat şi
în privinţa unor rude chiabure ale soţiei sale, Maria Constantinescu-Iaşi; idem, fond CC al PCR –
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ministru comunist al Propagandei (ulterior al Informaţiilor). Cele mai multe documente
îi indică fidelitatea şi conformismul faţă de linia oficială37. Petre ConstantinescuIaşi a fost convocat în mai multe rânduri să ţină conferinţe, să plece cu prioritate în
misiuni şi delegaţii în străinătate38, să îşi asume articole politice, de direcţie, fiind
în mai multe cazuri alături de Mihail Roller în cadrul „frontului istoric”, combătând
cosmopolitismul, capitalismul etc. În anumite situaţii, conducerea partidului comunist
l-a folosit pe Petre Constantinescu-Iaşi în cadrul Academiei RPR – împreună cu
M. Roller – pentru a-l controla şi modera pe Traian Săvulescu, în cele mai multe
cazuri docil, dar nu fără câteva tendinţe autonomiste (în timp ce M. Roller era
ubicuu, la finele lui 1949 Traian Săvulescu nu avea nici măcar un cabinet al său în
clădirea Academiei39 şi cu atât mai puţin un aparat tehnic propriu). Cuplul culturalideologic format din P. Constantinescu-Iaşi – M. Roller reiese din mai multe surse;
într-un document din 1949, elaborat de instructorii Direcţiei de Propagandă şi
Agitaţie, se menţiona faptul că: „Academia RPR a contribuit la educarea ideologică a
oamenilor de ştiinţă printr-o serie de manifestări dintre care cele mai importante
sunt: conferinţa prof. Petre Constantinescu-Iaşi cu prilejul comemorării a 25 de ani
de la moartea lui Lenin40 (…), comunicarea tov. Mihail Roller despre lucrările
sesiunii din ianuarie 1949 a Academiei de Ştiinţe a URSS şi ultima decizie despre
poziţia cosmopolită, antipatriotică şi antiştiinţifică a «Revistei de oftalmologie».”41
La 1 decembrie 1949, Petre Constantinescu-Iaşi l-a criticat voalat pe Traian
Săvulescu pentru că a întârziat constituirea unei organizaţii de partid la nivelul
Academiei RPR şi al institutelor din subordine, precum şi pentru faptul că nu a
contribuit suficient la depăşirea neînţelegerilor din sânul conducerii Academiei. În
plus, în opinia sa, vechiul aparat administrativ al Academiei nu fusese restructurat,
fapt care a permis supravieţuirea unor elemente reacţionare şi indezirabile. Mai
mult, deşi era director al unui institut de cercetare, Constantinescu-Iaşi pleda pentru
un control mai ferm al prezidiului Academiei asupra lor; stenograma şedinţei avute
de conducerea Academiei RPR cu Iosif Chişinevschi îi consemnează poziţia pusă
Colegiul Central de Partid, dosar nr. C/3773, vol. I, f. 1 şi urm. În 1954, Constantinescu-Iaşi a cerut
revizuirea stagiului de partid cu stabilirea vechimii din 1920 (în timpul grevei generale fusese arestat
la Bârlad); ibidem, vol. II, f. 1.
37
Gabriel Catalan, Academia Română în anul 1949. Viziunea ştiinţifică despre două importante
personaje ale istoriei naţionale, în „Memoria. Revista gândirii arestate”; http://revista.memoria.ro/?
location=view_article&id=320, accesat la 4 septembrie 2016.
38
Stenogramele şedinţelor Biroului Politic şi ale Secretariatului CC al PMR, vol. III, 1950–
1951, ed. Camelia Moraru, Laura Neagu et al., Bucureşti, 2004, p. 104.
39
ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 55/1949, f. 5.
40
La 21 ianuarie 1949.
41
ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 66/1949, Date rezumative
asupra muncii de educare marxist-leninistă a intelectualilor, f. 10–11. În acelaşi document se mai
menţiona că „pe lângă reforma învăţământului, organizarea Academiei RPR constituie un factor de
mare importanţă în înfăptuirea revoluţiei noastre culturale. (…) Prin salutul adus primei sesiuni de
activitate a Academiei RPR, în numele CC al PMR, tov. Gh. Gheorghiu-Dej a dat o îndrumare precisă
muncii ştiinţifice în cadrul noii Academii – concepţia marxist-leninistă.”
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în serviciul unei mai strânse supervizări ideologice: „Tov. Constantinescu-Iaşi este
de părere să se lărgească cu ajutorul guvernului dreptul de control şi coordonare a
prezidiului Academiei asupra tuturor institutelor existente. În această direcţie toate
ministerele să colaboreze cu Academia. (…) Luând cuvântul la discuţii, [tov.
Constantinescu-Iaşi] arată că la Academie încă nu există pusă la punct o linie
ideologică întocmai cum Partidul a trasat-o. Au fost fricţiuni în cadrul Academiei,
nu e o înţelegere între aparatul vechi şi cel nou, între aparatul administrativ şi
Prezidiu. Nu sunt destui oameni de încredere, în care se poate avea o bază. (Aci
dăm exemplu cu un tov. Sachelarie, căruia nu-i poate da prea multă încredere). În
cadrul prezidiului nu este o înţelegere deplină, nu se poate spune că e vorba de un
colectiv care să lucreze, într-un spirit tovărăşesc pentru înlăturarea neînţelegerilor.
Nu a fost până acum o atmosferă de partid, iar prezidiul nu a avut o legătură strânsă
cu administraţia. Ar trebui să fie o organizaţie de partid pentru Academie.”42
În continuare, Constantinescu-Iaşi „cere ca la posturile-cheie să fie un tovarăş
membru de partid, faţă de care să se poată vorbi lucruri mai importante. Trebuie să
existe o Editură a Academiei. Tirajul publicaţiilor a fost insuficient până acum. În
ziare, chiar în «Scânteia», nu s-a vorbit nimic despre publicaţiile Academiei. Tov.
Constantinescu-Iaşi cere să fie întărite Secţiile Academiei, în special cea de Istorie
şi Filosofie cu 1–2 tovarăşi buni, membri de partid. Pentru economia politică
propune pe tov. [Barbu] Zaharescu. Propune a fi primit în Secţia de Istorie prof.
[Constantin] Daicoviciu.”43
Dacă la această şedinţă, ţinută în faţa lui Iosif Chişinevschi şi Leonte Răutu,
Constantinescu-Iaşi apare ca un simplu instrument în mâna celor doi ideologi de
partid, alte documente nuanţează această imagine. La rândul său, ConstantinescuIaşi era verificat de către Direcţia Cadre, condusă de temutul Ştefan Levanovici44.
Într-un referat, elaborat probabil la finele lui 1949, intitulat Lipsurile din munca
conducerii Institutului de Istorie în ceea ce priveşte politica de cadre, Ştefan
Levanovici făcea un inventar al greşelilor ideologice comise de câţiva importanţi
membri ai Academiei, de la Mihail Sadoveanu la Petre Constantinescu-Iaşi: „În
ceea ce priveşte institutele proprii ale Academiei, sunt greutăţi din partea tov[arăşilor] membri [ai] Academiei, care sunt directorii acestor institute, care au promovat
sau au încercat să promoveze elemente duşmănoase, legionare, angajându-i în
serviciu. Spre exemplu: la Institutul de Istorie a fost angajată Lelescu Leliana, o
duşmancă şi o escroacă, care se folosea pentru a face escrocherie de numele
tov[arăşei] Ana [Pauker], dându-se drept secretara ei, ori secretara lui ConstantinescuIaşi; a făcut închisoare 2 ani pentru escrocherie şi pentru care am întâmpinat
42

Ibidem, dosar nr. 55/1949, Şedinţa cu conducerea Academiei RPR din 1 decembrie 1949, f. 2–3.
Ibidem, dosar nr. 55/1949, f. 4.
44
Ştefan Levanovici apare şi în însemnările lui Gh. Gheorghiu-Dej, care se pare că l-a
recomandat în 1949 şi la Direcţia Cadre pentru a coordona verificarea personalului (până atunci
conducea doar Administraţia Centrală a Academiei). În dreptul numelui Levanovici, Gheorghiu-Dej
scrie la 22 ianuarie 1949 „De vorbit tov. [Simion] Bughici în leg[ătură] cu verif[icările] de la Academie”;
idem, fond Gheorghe Gheorghiu-Dej, dosar nr. 693/1948, f. 23.
43
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dificultăţi la încadrare. Ioan d’Albon a fost prezentat pentru angajare tot de tov.
Constantinescu-Iaşi, ca urmare a insistenţelor45 lui Mihail Sadoveanu, al cărui
cumnat este, [acelaşi M. Sadoveanu] care a încercat să-l introducă şi la Academie.”46
Ioan d’Albon fusese diplomat, unul dintre ultimele posturi unde servise fiind la
Praga, şi se înrudea cu marele scriitor prin căsătoria sa cu Rodica Mitru, sora Valeriei
Mitru, care era soţia lui Mihail Sadoveanu47. Probabil duritatea cadristului Ştefan
Levanovici a condus la numeroase plângeri ale academicienilor, adresate conducerii
CC al PMR. Este de presupus că, şi în urma acestor demersuri, în anul 1952
Levanovici „a fost eliberat din muncă pentru incapacitate”48. Curând, însă, conducerea
partidului îl va numi într-o funcţie similară în cadrul Ministerului Învăţământului.
*
În final, se cuvine să formulăm câteva remarci conclusive legate de semnificaţia creării noului Institut de Istorie şi Filosofie şi de cuprinderea a două domenii
cultural-ştiinţifice majore (istoria şi filosofia). Conducerea politică a partidului-stat
şi instanţele ideologice care supravegheau Academia şi institutele au acordat o
importanţă deosebită noului Institut de Istorie după 1948, permiţând o schemă de
personal numeroasă, la fel ca în cazul nou-înfiinţatului Institut de Lingvistică (de
altfel, cele două institute au fost cele mai populate centre de cercetare umanistă ale
Academiei RPR). Disfuncţionalităţile privind dotarea cu o publicaţie periodică au
fost remediate, însă revistei institutului i s-au transferat obligaţii politice pe măsură.
Istoriografia a fost mai lesne penetrată de factorul politico-ideologic, dar în acelaşi
timp, în comparaţie cu alte domenii (filosofia, de pildă), a putut păstra mai mulţi
profesionişti din perioada „burgheză”. Colectivul de filosofie din Academia RPR a
funcţionat iniţial, începând din primăvara anului 1949, ca o secţie în cadrul
Institutului de Istorie (rebotezat în consecinţă: Institutul de Istorie şi Filosofie).
Deşi Secţia de filosofie se bucura de o autonomie importantă, întârzierea desprinderii
oficiale este semnificativă pentru ezitările conducerii Academiei RPR şi ale
factorilor politici decidenţi. Atât contextul luptelor pentru putere de la vârful PMR,
cât şi – probabil – deficitul de resurse umane au amânat constituirea într-un institut
separat a acestei secţii (care cuprindea şi un colectiv de psihologie). Cum am
afirmat şi cu altă ocazie49, M. Roller a jucat un rol deloc neglijabil în subordonarea
filosofiei faţă de istoriografie, cel puţin până în 1954, atunci când s-a constituit
Institutul de Filosofie, prin ruperea Secţiei de filosofie de Institutul de Istorie.
Inclusiv astfel de reorganizări şi modificări de structură indică o dată în plus cât de
complicată a fost tranziţia către un model sovietic care să implice cel puţin un
45

„Ca urmare la insistenţele”, în text.
ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 94/1949, f. 12. Numele lui
Ioan d’Albon apare şi sub forma Ion.
47
Mihai Sorin Rădulescu, D’Albon: nobleţe franceză la Iaşi, în „Ziarul financiar”, 22 iunie 2007.
48
ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 11/1952, f. 4.
49
Cristian Vasile, Institutul de Filosofie al Academiei RPR în epoca Gheorghiu-Dej, 1954–
1965, în „Studii şi materiale de istorie contemporană”, XVII, 2018.
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dublu transfer dinspre URSS spre România în curs de comunizare: de conţinut
ideologic şi de structuri instituţionale50.
FROM THE INSTITUTE FOR THE STUDY OF WORLD HISTORY TO
THE INSTITUTE OF HISTORY AND PHILOSOPHY (1944–1949):
AN ENTANGLED TRANSITION
Abstract

This study discusses the institutional subordination of the Institute for the
Study of World History and the Institute of History and Philosophy in Romania in
the early post-war years, as well as the behind-the-scenes of the newly Soviet-type
research system, including the reconfiguration of historical research. The latter
became a cultural field that would be visibly subordinated to the Marxist-Leninist
“ideological front” due to historians and communist party members such as Mihail
Roller and Petre Constantinescu-Iaşi.
Besides emphasizing the activity of the Institute’s directors – Gheorghe Brătianu,
Andrei Oţetea, Petre Constantinescu-Iaşi – I have focused on both the political
controversy surrounding the scientific research reform (between 1944 and 1947)
and on some political and institutional actors who became significant decisionmakers in the sphere of education and social science research after 23 August 1944
(Ştefan Voitec, Gheorghe Vasilichi, Constantin Daicoviciu) and of political-historiographical propaganda (Iosif Chişinevschi, Leonte Răutu, Mihail Roller).
Keywords: scientific research reform; “Nicolae Iorga” History Institute
(former names: Institute for the Study of World History; Institute of History and
Philosophy); Communism; Romania

50

Pentru cazul istoriografiei maghiare din anii 1950, Árpád von Klimó vorbeşte şi despre un
transfer de structuri narative, după model sovietic; Árpád von Klimó, op. cit., p. 237 şi urm.

SURSA DS-8961. DEFECTAREA LUI PETRU DUMITRIU
(SURSE INEDITE)2
RADU TUDORANCEA*

Cercurile intelectuale româneşti şi îndeosebi elita literară aveau să înregistreze
un şoc, la începutul anilor ’60 ai secolului XX, odată cu răspândirea veştii că Petru
Dumitriu, scriitor de anvergură al regimului comunist şi unul dintre privilegiaţii
acestuia, trecuse clandestin în Berlinul Occidental, alături de soţie, în timpul unei
călătorii de documentare desfăşurate în mai multe state ale Europei comuniste, care
avea ca punct terminus declarat RDG. Dedesubturile acestui episod, ca şi evoluţiile
sinuoase ulterioare ale cazului, aveau să menţină atenţia mediilor literare româneşti,
de-a lungul anilor ’60 şi nu numai. Dincolo de documentele referitoare la episodul
părăsirii României (şi la traiectul scriitorului Petru Dumitriu în Occident) aflate în
arhiva CNSAS, noi surse arhivistice, de această dată americane, oferă informaţii
relevante legate de acest caz, care şi-a păstrat, de-a lungul deceniilor, doza iniţială
de controversă.
FUGA ÎN OCCIDENT A UNUI RĂSFĂŢAT AL REGIMULUI
Surpriza generală legată de fuga lui Petru Dumitriu, care s-a propagat mai
ales începând cu luna februarie 1960, pe măsură ce unele informaţii au început să
circule pe canale mai degrabă neoficiale în societatea românească, avea legătură cu
statutul scriitorului la momentul plecării în Occident. Din mai multe puncte de
vedere, Petru Dumitriu era, în mod indiscutabil, una dintre piesele grele ale regimului
comunist în spaţiul cultural, unde reuşise să îşi asigure, cu o abilitate deosebită, un
statut privilegiat, dublat de un lux nedisimulat, specific mai degrabă vârfurilor regimului. Aureolat nu numai prin distincţiile primite de la statul comunist – Dumitriu
fusese laureat al Premiului de Stat, în 1951 şi 1955 (prima oară la recomandarea
Anei Pauker) şi primise Ordinul Muncii în 1954 –, ci şi prin numirea sa în funcţia
de director al Editurii de Stat pentru Literatură şi Artă, cunoscuta ESPLA din epocă
(unde îi succeda lui Alexandru Toma), Dumitriu avea să exercite un control editorial
cvasidiscreţionar, începând cu 1956 până în decembrie 19583.
*

Institutul de Istorie Nicolae Iorga; radutud2002@yahoo.com.

1
Numele de cod cu care este menţionat în documentele şi analizele americane (CIA) scriitorul
român Petru Dumitriu, după momentul fugii sale în Occident.
2
Prezentul studiu a fost publicat într-o formă restrânsă (destinată publicului larg) şi fără aparat
critic, în revista „România literară”, sub titlul Odiseea lui DS-896. Defectarea lui Petru Dumitriu.
3
Despre background-ul literar, precum şi despre alunecarea spre înregimentarea politică a lui
Petru Dumitriu în slujba regimului comunist, vezi George Pruteanu, Pactul cu diavolul, Bucureşti,

„Revista istorică”, tom XXIX, 2018, nr. 3–4, p. 297–311
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În termeni strict literari, dincolo de capodopera sa în trei volume – Cronică
de familie4 (care a apărut în 1957 şi a primit o semnificativă recunoaştere internaţională
şi implicit numeroase traduceri, inclusiv în franceză, germană, cehă, polonă şi
engleză) – sau de aprecierea criticilor în legătură cu romanul său Incognito (apărut
în Franţa), în 19625, la începutul perioadei exilului, activitatea literară a lui Petru
Dumitriu a fost umbrită de unele contribuţii nefaste, care se înscriau în sfera realismului socialist şi care au evidenţiat un zel deosebit în propagarea liniei şi directivelor
partidului prin intermediul literaturii. Dintre acestea, probabil cel mai blamat rămâne
romanul său Drum fără pulbere6, care se constituie într-o apologie nedisimulată
pentru construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră.
Dată fiind postura lui Dumitriu, una mai degrabă de răsfăţat al regimului,
fuga sa alături de soţie, în Occident, la 22 ianuarie 1960, s-a constituit într-un moment
cel puţin surprinzător şi totodată stânjenitor pentru regim. Fuga propriu-zisă fusese
camuflată sub aparenţa unei călătorii de documentare prin Ungaria, Cehoslovacia şi
RDG, însă cei doi soţi aveau să treacă clandestin în Berlinul Occidental, solicitând
azil politic autorităţilor vest-germane. De altfel, potrivit unor surse de arhivă
americane, Dumitriu insistase la momentul primelor contacte cu autorităţile occidentale
ca nici plecarea sa din România şi nici planurile sale ulterioare să nu fie făcute
publice, atâta vreme cât fiica sa se afla în România. Scriitorul se arăta încrezător că
regimul de la Bucureşti va prefera să predea copilul, decât să înfrunte un potenţial
val de indignare internaţională şi de empatie faţă de copil, pe care îl considera uşor
de declanşat, graţie conexiunilor pe care Dumitriu le avea cu presa franceză şi cu
mediile literare de la Paris7.
La Bucureşti, autorităţile comuniste au reacţionat iniţial mai reţinut, sperând
în revenirea scriitorului în ţară, cu atât mai mult cu cât acesta mai călătorise în
trecut în Occident, mai ales în Franţa, şi se reîntorsese întotdeauna. Probabil aşa se
poate explica şi faptul că, bunăoară, în februarie 1960, la câteva săptămâni după
plecarea lui Dumitriu, regimul îngăduia apariţia în „Viaţa românească” şi în „Gazeta
literară” a unor fragmente semnificative din romanul lui Petru Dumitriu intitulat
Proprietatea şi posesiunea8, parte a ciclului „Colecţie de biografii, autobiografii şi
memorii contemporane”.
Informaţia propriu-zisă legată de rămânerea lui Petru Dumitriu în Occident
avea să fie însă confirmată printr-o scrisoare adresată de scriitor fostei sale concubine
1995; Eugen Simion, Convorbiri cu Petru Dumitriu, Iaşi, 1995; Oana Soare, Petru Dumitriu & Petru
Dumitriu, Bucureşti, 2008, pentru a aminti doar câteva contribuţii mai importante.
4
Petru Dumitriu, Cronică de familie, 3 vol., Bucureşti, 1957.
5
Idem, Incognito, Paris, 1962.
6
Idem, Drum fără pulbere, Bucureşti, 1952.
7
National Archives and Records Administration (în continuare: NARA), RG 84, Romania,
Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, CGR, 1959–1961, box 41, telegrama
nr. G-61, expediată de la Consulatul General al SUA din Frankfurt, în data de 24 martie 1960,
adresată secretarului de stat al SUA, f. 1–2.
8
Romanul a fost scris în perioada 1958–1960, dar a fost publicat integral abia 31 de ani mai
târziu, în 1991. Vezi Petru Dumitriu, Proprietatea şi posesiunea, Cluj, 1991.
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şi soţii, Henriette Yvonne Stahl. În amintita scrisoare, interceptată de Securitate,
Dumitriu îşi mărturisea hotărârea de a nu se mai întoarce în România, motivându-şi
plecarea prin neînţelegerile avute în cadrul Uniunii Scriitorilor. De îndată ce decizia
lui Petru Dumitriu a devenit clară pentru regimul comunist, autorităţile de la Bucureşti
au declanşat investigaţii ample legate de familia scriitorului şi de cercul său de
apropiaţi, încercându-se totodată şi descifrarea intenţiilor şi acţiunilor acestuia în
exil. Ancheta debuta cu percheziţii la domiciliul scriitorului, care, coroborate cu
acţiunile informative derulate în perioada următoare, conturau relativ rapid concluzia
că actul fusese unul premeditat minuţios, avându-se în vedere faptul că toate bunurile
de valoare fuseseră vândute sau înstrăinate pe la rude sau cunoştinţe. Practic, la
fostul domiciliu al scriitorului rămăseseră doar mobilierul şi alte lucruri voluminoase,
care ar fi trezit suspiciunea vecinilor, în cazul în care ar fi fost vândute, compromiţând astfel fuga în Occident a soţilor Dumitriu. Banii rezultaţi au fost rezervaţi
atât pentru perioada exilului, cât şi pentru rude şi mai ales pentru întreţinerea
copilului soţilor Dumitriu, fiica Irina Ileana Dumitriu, rămasă în ţară9.
Represaliile masive asupra membrilor familiei Dumitriu, rămaşi în România –
anume tatăl, mama, sora, cumnata –, debutau în toamna anului 1960, la 1 noiembrie,
prin reţinerea şi anchetarea acestora, cu scopul de a se stabili împrejurările şi preparativele făcute de soţii Dumitriu în vederea fugii din ţară. De altfel, anchetarea
membrilor familiei Dumitriu (implicit menţinerea acestora în arest) s-a prelungit
până spre sfârşitul anului următor, aceştia fiind eliberaţi abia la data de 1 decembrie
1961, fără a fi acuzaţi de ceva. De-a lungul anchetei prelungite, membrii familiei,
îndeosebi tatăl şi mama scriitorului, s-au străduit să susţină că decizia fiului lor fusese
luată fără ştirea lor, vina pentru deznodământ fiind aşezată pe umerii celei de-a doua
soţii, Irina Medrea Fotino, devenită Irina Dumitriu, blamată pentru hotărârea luată de
scriitor. În timpul interogatoriilor, tatăl lui Petru Dumitriu se referă la acesta ca la un
„rătăcit”, incapabil să discearnă în relaţiile personale: „[…] pe fiul meu l-au
nenorocit femeile … asta era meteahna lui, iar el ne-a nenorocit pe noi, părinţii lui,
şi pe soră-sa … pe toţi trei, fiindcă de asta am ajuns noi aici, din cauza lui […].”10
Merită menţionat că la momentul reţinerii cumnatei scriitorului, Ileana Medrea,
care avea în îngrijire fiica cuplului Dumitriu, regimul de la Bucureşti decidea preluarea
copilului şi instituţionalizarea acestuia, cu maximă discreţie, la Casa Copilului nr. 1
din Bucureşti. Autorităţile comuniste au acordat o deosebită atenţie fiicei lui Petru
Dumitriu, acesteia schimbându-i-se în repetate rânduri locul de găzduire şi menţinându-se un regim strict de discreţie în legătură cu locul în care ea se afla11. De
altfel, eforturile regimului de a exercita o presiune asupra soţilor Dumitriu pentru a
9

Arhiva CNSAS, Fond operativ Petre (sic!) Dumitriu, dosar nr. 148321, vol. 1, Raportul MAI,
Direcţia II, privind cazul de trădare de patrie a scriitorului Petru Dumitriu, f. 39–40.
10
Ibidem, Notă privind anchetarea lui Petre Dumitriu, tatăl lui Petru Dumitriu (Prima zi de
anchetă, joi, 3 noiembrie 1960), f. 83.
11
Vezi referirile privind un nou loc de găzduire, anume Casa de copii nr. 2 din Bucureşti, în Arhiva
CNSAS, Fond operativ Petre Dumitriu, dosar nr. 148321, vol. 1, Adresa MAI nr. 339420/17 iunie 1961
(UM 0123) către Casa Copilului nr. 2 din Bucureşti, f. 187–188.
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îi determina să revină în România au implicat multă vreme folosirea fiicei minore a
acestora ca pârghie de şantaj şi de împiedicare a reunirii familiei prin trimiterea
acesteia în Occident.
REACŢIA FURIBUNDĂ A REGIMULUI DE LA BUCUREŞTI
Între primele acţiuni ale soţilor Dumitriu în exil s-au aflat şi demersurile pe
lângă conducerea RPR, concretizate prin adresarea mai multor scrisori conducerii
statului, în primul rând lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, prin care solicitau trimiterea
fiicei lor Irina Ileana în Occident şi, implicit, reîntregirea familiei. Pe măsură ce
acţiunile derulate de soţii Dumitriu în Occident, în scopul de a-şi recăpăta fiica
ţinută prizonieră în România, au crescut în vehemenţă şi au început să atragă
atenţia opiniei publice internaţionale, autorităţile de la Bucureşti au devenit tot mai
precaute în legătură cu fiica cuplului Dumitriu, recurgând inclusiv la emiterea unor
acte de identitate false şi schimbarea numelui acesteia, cu menţinerea în noul
certificat de naştere doar a iniţialelor (noul nume devenea Ioana Dumitrescu, în
locul celui real – Irina Ileana Dumitriu), precum şi plasarea ei în custodia unor
angajate care fuseseră recrutate de Securitate tocmai pentru acest scop12.
În privinţa anchetei, primele cercetări desfăşurate de Securitate concluzionau
că, în perioada 1956–1959, Petru Dumitriu obţinuse mari sume de bani, care îi
reveniseră atât prin publicarea şi reeditarea de lucrări proprii, inclusiv în alte state
ale lagărului comunist, cât şi prin plata în avans pentru elaborarea unor lucrări pe
care le contractase fără însă a le mai preda spre a fi tipărite. De altfel, potrivit
anchetei, Petru Dumitriu îşi pregătise fuga inclusiv prin depunerea de sume de bani
în Occident, cu ocazia unor deplasări anterioare, efectuate mai ales în Franţa.
Cercetările derulate de Securitate (aşa cum rezultă din documentele din arhiva
CNSAS) evidenţiau că doar pentru anul 1957, Dumitriu obţinuse, potrivit calculelor
făcute la Fondul Literar, nu mai puţin de 700.000 de lei13, o sumă exorbitantă în
epocă (ne aflăm la cinci ani de la reforma monetară)14. O parte din sumele obţinute
12
Ibidem, Adresa MAI nr. 339420/17 iunie 1961 (UM 0123) către Casa Copilului nr. 2 din
Bucureşti, f. 187–188 şi Nota nr. 272/33819I din 10 iunie 1961, emisă de MAI, Direcţia II, adresată
Serviciului T, f. 190, prin care se solicita lucrătorilor din amintitul serviciu „confecţionarea unui certificat
de naştere fictiv”, care să fie completat cu datele furnizate (inclusiv numele fictiv Ioana Dumitrescu);
numele părinţilor erau, de asemenea, modificate, în Panait Dumitrescu şi Elvira Dumitrescu.
13
Ibidem, Nota din 10 septembrie 1958, f. 320–321, potrivit căreia, în anul 1957, Petru
Dumitriu obţinuse, după cum evaluase Fondul Literar, 700.000 de lei. Mai mult, potrivit unei alte
note, datând din 28 august 1959, scriitorul primise o altă sumă consistentă, de 300.000 de lei, de la
Uniunea Scriitorilor pentru scrierea operei Bijuterii de familie.
14
Stipendierea masivă a scriitorilor din epocă şi mai ales a celor consideraţi utili regimului a
îmbrăcat diferite forme, de la acordarea de sume fixe până la oferirea de împrumuturi pentru
„stimularea creaţiei literare” (susţinerea scrierii şi publicării de opere literare). Vezi, in extenso, consideraţii
despre acordarea de împrumuturi (unele irecuperabile) mai multor scriitori, prin intermediul Fondului
Literar, în lucrarea lui Cristian Vasile, Literatura şi artele în România comunistă 1948–1953,
Bucureşti, 2010, p. 104–105. Merită menţionat, în acest context, că de la momentul înfiinţării (în anul
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de-a lungul anilor fuseseră tezaurizate prin achiziţia de bunuri uşor transportabile,
mai ales pietre preţioase, care urmau să fie apoi folosite în perioada exilului asumat15.
Autorităţile de la Bucureşti l-au catalogat pe fugar, aproape imediat, drept
„trădător de patrie”16. Mai mult decât atât, regimul a declanşat concomitent operaţiunile de compromitere a scriitorului în cercurile exilului românesc, prin publicarea
în ziarul din exil „Curierul român” de la Paris a unui ciclu de materiale care îl
defăimau pe Petru Dumitriu. Totodată, fostul privilegiat al regimului începea să fie
reevaluat de autorităţile comuniste, concluziile fiind că Petru Dumitriu reuşise să
camufleze, de multă vreme, profilul real, acela de „element descompus, decăzut din
punct de vedere moral şi duşmănos regimului de democraţie populară”. În vreme
ce în plan extern s-a recurs la calomnierea prin intermediul susţinerii publicării
unor materiale defăimătoare în presa românească din exil, în ţară a început să fie
propagată tot mai susţinut ideea că mare parte din opera lui Dumitriu, inclusiv
renumita Cronică de familie, îi aparţinea, de fapt, fostei concubine şi soţii, Henriette
Yvonne Stahl, a cărei influenţă asupra formării sale ca scriitor era oricum cunoscută,
cel puţin în mediile intelectuale.
PLANUL UNEI OPERAŢIUNI DE RĂPIRE
În privinţa acţiunilor lui Dumitriu în exil, preocuparea autorităţilor de la
Bucureşti a crescut gradual, ca şi numărul de agenţi şi de informatori folosiţi în
monitorizarea scriitorului în exil, dar şi a familiei sale din ţară, ajungându-se la un
moment dat ca un număr de cinci agenţi să fie însărcinaţi exclusiv cu supravegherea cuplului şi a familiei, aceştia purtând numele conspirative Anton, Călinescu,
Botezatu, Grama şi Carpat17. De altfel, ultimul nume conspirativ, anume Carpat, îi
aparţinea unei vechi prietene a soţiei lui Petru Dumitriu, Emilia Croitoru, artistă la
Teatrul Naţional din Cluj şi confidentă a Irinei Dumitriu18. Cunoscând relaţia
privilegiată de prietenie dintre aceasta şi soţia scriitorului, Securitatea reuşea
recrutarea Emiliei Croitoru şi angajarea ei în mai multe acţiuni operative, extinse
gradual. Apogeul ar fi urmat să se înregistreze în perioada decembrie 1960 – mai
1961, odată cu iniţierea unei acţiuni extrem de laborioase a agentei Carpat, căreia i
1949) şi până la sfârşitul anului 1951 (adică în mai puţin de trei ani), Fondul Literar oferise scriitorilor
împrumuturi în valoare de 16.112.546 de lei – ibidem, p. 104.
15
Arhiva CNSAS, Fond operativ Petre Dumitriu, dosar nr. 148321, vol. 1, Nota din
10 septembrie 1958, f. 320. Potrivit notei, acest tip de tezaurizare îi fusese sugerat scriitorului de către
Henriette Yvonne Stahl.
16
Ibidem, f. 2–3.
17
În fondul arhivistic privindu-l pe Petru Dumitriu, există numeroase rapoarte şi note informative
provenind de la toţi cei menţionaţi, fiecare conţinând informaţii dintre cele mai diverse, de la detalii
despre viaţa cotidiană a membrilor familiei Dumitriu rămaşi în ţară, până la informaţii referitoare la
activitatea şi conduita scriitorului Petru Dumitriu în afara ţării. Vezi, de exemplu, ibidem, Nota
informativă din 6 iulie 1964, f. 24–25, semnată Călinescu (căpitan Matei Bratu).
18
Ibidem, MAI, Direcţia Regională Cluj, Referat cu propuneri privind trădătorul de patrie
Petru Dumitriu, 24 aprilie 1961, f. 250–251.
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se pregătea o misiune de atragere şi de răpire a soţiei scriitorului. Concret, mai întâi
potenţialei victime i-au fost transmise gradual, în corespondenţa purtată cu Emilia
Croitoru, devenită deja agent al Securităţii, informaţii legate de starea copilului
aflat în România, precum şi date despre sora sa şi alţi membri ai familiei, cu scopul
de a i se câştiga şi menţine încrederea. Ulterior, sub pretextul că întâmpina probleme
grave de sănătate, care necesitau tratament de specialitate la Berlin, Emilia Croitoru
îşi anunţa intenţia de a se trata la o clinică din Berlin. Era astfel creată oportunitatea
pentru ca soţia scriitorului să poată fi atrasă în Berlinul de Răsărit, în scopul
revederii cu vechea sa prietenă. Aceasta din urmă, cu sprijinul altor agenţi români,
dar şi al autorităţilor est-germane de profil, ar fi urmat să organizeze apoi reţinerea
şi aducerea în ţară a Irinei Dumitriu, adăugând încă o pârghie de presiune şi de
control asupra lui Petru Dumitriu, sperându-se ca astfel scriitorul să fie forţat să se
întoarcă în ţară, pentru a putea fi împreună cu soţia şi fiica sa19.
La sfârşitul anului 1960, într-o perioadă în care acţiunile şi luările de poziţie
ale lui Petru Dumitriu erau dintre cele mai vehemente, stârnind iritare la Bucureşti,
Securitatea considera primăvara anului următor, 1961, drept momentul cel mai
potrivit pentru organizarea unei întâlniri între cele două la Berlin, în timpul căreia
Irina Dumitriu să fie reţinută şi adusă în ţară. În acest scop a fost de altfel conceput
planul operaţiunii, cu toate detaliile şi anexele, fiind propusă spre aprobare declanşarea propriu-zisă a acţiunii, în scopul atragerii, reţinerii şi aducerii ei în ţară.
Totuşi, în mai 1961, după reanalizarea întregii operaţiuni şi mai ales a riscurilor
şi rezultatelor anticipate în caz de reuşită, planul era abandonat, din considerente
legate de costurile implicate şi de rezultatele pe care le-ar fi adus, evaluate a fi mai
degrabă minime. Concluzia desprinsă era că o eventuală reţinere a soţiei scriitorului
„nu ar fi rezolvat sarcina principală care se impune în acţiune”. Sintagma se referea,
cel mai probabil, la obiectivul final al unei astfel de operaţiuni, acela de a-l determina
pe Dumitriu să revină în ţară, iar şansele întrevăzute erau considerate scăzute20. În
acelaşi timp, este foarte probabil ca Securitatea să fi ţinut cont şi de ecourile încă
nestinse ale răpirii istoricului Aurel Decei, operaţiune desfăşurată câţiva ani mai
devreme, în 1957, tot în Berlin21.
Abandonând această operaţiune în legătură cu cuplul Dumitriu, Securitatea a
recurs la altă abordare, anume aceea a sensibilizării lor prin intermediul scrisorilor
19

Ibidem, f. 251–253. Detaliile operaţiunii sunt expuse de-a lungul amplului raport, care
probează planificarea fiecărui aspect al acesteia. Iniţierea şi punerea în practică a proiectatei operaţiuni
cădea în sarcina Serviciului VII din cadrul Direcţiei a II-a, Bucureşti. Întreaga operaţiune fusese luată
în considerare după ce se constatase că soţii Dumitriu „trecuseră la acţiuni duşmănoase” faţă de
regimul de la Bucureşti.
20
Ibidem, Raportul Strict Secret al Direcţiei a II-a Direcţia Regională MAI Cluj din 9 mai
1961, semnat lt. col. I. Unguranu, f. 258.
21
Istoricul fusese atras la o întâlnire în Berlinul Occidental, apoi luat cu o maşină şi dus în
Berlinul de Est, fiind apoi preluat de agenţi ai Securităţii şi adus în România în decembrie 1957, unde
avea să fie judecat şi condamnat pentru trădare de ţară. Pentru multe detalii despre Aurel Decei, vezi
Ioan Opriş, Aurel Decei sau destinul disperării, Bucureşti, 2004.
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trimise de părinţii rămaşi în ţară. Aceştia erau încurajaţi continuu să le scrie soţilor
plecaţi în exil şi să le descrie situaţia disperată în care se aflau din punct de vedere
material. În acest scop, părinţii au fost periodic vizitaţi de agenţi de Securitate,
aparent foarte binevoitori şi empatici faţă situaţia acestora. Deplângând condiţiile
în care părinţii scriitorului subzistau, agenţii Securităţii condamnau totodată atitudinea fugarilor, blamându-i pentru trădarea de patrie şi mai ales pentru egoismul şi
parvenitismul lor.
Scrisorile elaborate de mama scriitorului, Tereza Dumitriu, pe care agenţii
Securităţii se ofereau chiar să le expedieze, expun în termeni duri starea de sănătate
şi mai ales lipsurile părinţilor, asociate cu fuga fiului şi a soţiei acestuia în Occident:
„[…] De când suntem acasă [eliberaţi din arest – n.n.] Petraş a fost de trei ori în
spital, luni de-a rândul. I s-a mai cioplit din picior şi în prezent are o rană spre
vindecare, spun doctorii. Un ochi îi este mort, celălalt opac. Inima îi bate cum vrea
ea şi de două ori a fost în comă. Pensia n-o mai avem şi prin aceasta nici dreptul la
asistenţă medicală gratuită. Lila [sora scriitorului – n.n.] a fost mutată de pe litoral
şi ca să nu meargă în Nordul Ardealului sau al Moldovei, a ales Sanatoriul TBC din
Târgu Jiu, ca să fie mai aproape. O vedem rar de tot. Ea duce jugul şi eu împing
carul cu umerii. Trăim din leafa ei, din care îşi opreşte doar cheltuielile de subzistenţă
şi restul ne-o dă nouă ca să ne ţinem pe un prag foarte şubred între existenţă şi
neexistenţă … Poate că acum înţelegi şi tu durerea de părinte … Dacă poţi, trimite-mi
în numele cuiva un ajutor bănesc prin Banca de Stat din Bucureşti. Acum, ori din
când în când, atunci când poţi.”22
EVALUĂRILE LUI DS-896 PRIVIND MEDIILE INTELECTUALE
ŞI POLITICE ROMÂNEŞTI
Sosirea soţilor Dumitriu în Occident a reprezentat un bun prilej pentru culegerea
de date despre evoluţiile din mediile intelectual (literar) şi politic româneşti, cu atât
mai mult cu cât ele proveneau de la un insider de talia lui Petru Dumitriu. Informaţiile obţinute în urma interogatoriilor şi discuţiilor cu scriitorul român de către
Evaluation and Analysis Department din cadrul Departamentului de Stat al SUA
(aflate acum în custodia National Archives and Records Administration, Washington
DC, SUA) oferă o perspectivă captivantă şi în egală măsură importantă asupra noii
realităţi, inclusiv din mediul intelectual şi în particular literar, de-a lungul primelor
decenii ale României postbelice23.
Structurile de informaţii occidentale l-au privit însă iniţial pe Petru Dumitriu
cu scepticism, dat fiind trecutul său de privilegiat al regimului de la Bucureşti, de
scriitor profund înregimentat. Din acest motiv, analizele şi cercetările iniţiale ale
22

Arhiva CNSAS, Fond operativ Petre Dumitriu, dosar nr. 148321, vol. 1, Nota din 16 iulie
1963, f. 269–270, semnată lt. maj. V. Ciornei.
23
Există câteva documente care fac referire la cazul Petru Dumitriu, fie în mod direct, fie
tangenţial, aflate în Arhivele Naţionale ale SUA (NARA).
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acestora au vizat în primul rând clarificarea autenticităţii noii sale orientări; abia
apoi, odată stabilită buna sa credinţă, acesta a fost luat în calcul pentru exploatarea
în scop informativ.
Unul dintre documentele rezultate din interogarea lui Petru Dumitriu, menţionat
iniţial abstract, sub apelativul DS-896, este reprezentat de o analiză aparţinând
Foreign Service şi US Information Service, intitulată Foreign Influence on Romanian
Writers and Intelectuals24. Aceasta a fost valorizată în mod deosebit graţie calităţii
şi anvergurii sursei, Petru Dumitriu, perceput ca un personaj de grad înalt al
mediului intelectual-literar de la Bucureşti şi considerat ca fiind cel mai potrivit să
descrie evoluţiile specifice din respectivele cercuri şi mai ales să evalueze efectul
influenţei străine asupra scriitorilor şi intelectualilor români din epocă. Documentul
în sine oferă informaţii ample în legătură cu orientarea occidentală a majorităţii
scriitorilor şi intelectualilor români, respingerea limbii ruse şi afinităţile celor mai
mulţi pentru limba şi cultura franceză25. În acelaşi timp, există referiri privind
potenţialul subversiv reprezentat de ecourile revoluţiei ungare şi de temerile regimului de la Bucureşti în legătură cu acţiunile unor personaje incomode pentru acesta,
provenind din mediul literar-artistic, fiind nominalizaţi în acest sens Alexandru
Andriţoiu, Mihu Dragomir, Victor Tulbure, dar şi Titus Popovici şi Francisc Munteanu.
Totodată, o atenţie deosebită este acordată efectelor evoluţiei evenimentelor din
URSS şi influenţelor exercitate asupra mediilor literare româneşti, mai ales după
afirmaţia lui Hruşciov potrivit căreia era mai bine să existe o singură carte corectă,
decât mai multe greşite26; respectivele informaţii sunt puse în legătură cu comentariile critice la adresa imperfecţiunilor scriitorilor români şi ale operelor lor,
semnalate constant în presa centrală românească. Documentul elaborat de structurile de informaţii americane în urma sesiunilor de interogatoriu cu Petru Dumitriu
menţionează, de asemenea, răspândirea unei practici de rezistenţă intelectuală prin
recurgerea la ceea ce se numeşte underground literature, intens gustată de mediile
intelectuale româneşti, fiind evidenţiate trei categorii majore în acest sens: 1) cărţi
sau reviste contemporane de limbă franceză sau occidentale, cele mai multe introduse
ilegal în ţară de către călătorii care se întorceau din străinătate; 2) clasici literari
români şi străini ale căror opere, dintr-un motiv sau altul erau respinse de regim, de
exemplu ediţii din 1938–1940 ale unor autori precum Lucian Blaga şi Ion Barbu
(Dan Barbilian) şi 3) materiale şi lucrări vădit politice din punctul de vedere al
24

NARA, RG 84, Romania, Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, CGR,
1959–1961, box 41, Foreign Influence on Rumanian (sic!) Writers and Intellectuals Based on Interrogation
of Noted Rumanian Author (DS-896), document elaborat de William J. Tonesk, Special Research
Section, Frankfurt, 6 iulie 1960, f. 1–11. Vezi fotocopii ale primelor pagini din document în Anexă.
25
Ibidem, f. 2. Documentul reliefează preocuparea sporită a oficialităţilor române în legătură
cu limitarea sau chiar eliminarea oricărui pericol subversiv. Efectul era deja în mare parte atins, după
cum sugerează analiza americană, întrucât la momentul respectiv scriitorii potenţial disidenţi erau
cuprinşi de o copleşitoare senzaţie de izolare şi neputinţă (în textul original: „at the moment, the
potentially dissident writers are paralysed by an overwhelming sense of isolation and helplessness”).
26
Ibidem, f. 8.
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conţinutului, fiind menţionat ca exemplu Arthur Koestler cu a sa operă Darkness at
Noon (1940)27. Dumitriu îşi exprima, la un moment dat, părerea că lucrul care era
cel mai deprimant pentru cercurile intelectuale şi artistice româneşti era impresia că
trăiau sub un veritabil clopot de sticlă, fiind menţinuţi în această condiţie de un
regim paternalist, care îi plătea pentru o producţie literară şi artistică pe plan local
(şi în consonanţă cu politica partidului), refuzându-le audienţa internaţională, publicul
larg, după care toţi scriitorii şi artiştii tânjeau28. Sugestiv este comentariul (cu
trimitere la situaţia sa) potrivit căruia oamenii de acest tip (artişti, scriitori) care ar
fi putut fi tentaţi să plece în căutarea libertăţii erau deseori ţinuţi în loc de legăturile
lor de familie sau de incertitudinile financiare ale viitorului în ţara de destinaţie29.
Studiile şi proiecţiile elaborate în cadrul Departamentului de Stat evaluau
seismul provocat de defectarea lui Petru Dumitriu, evidenţiind lovitura suferită de
regimul de la Bucureşti, în termeni de imagine, dată fiind statura intelectuală şi
anvergura literară a scriitorului şi ataşamentul (poate aparent) manifestat anterior
faţă de cauza partidului. Acţiunea lui Dumitriu era percepută ca fiind implicit una
de subminare a eforturilor regimului de aliniere, de înregimentare a artiştilor şi a intelectualilor în general. Mai târziu, o evaluare mai amplă, elaborată de Petru Dumitriu
pentru US Information Service, surprinde în detaliu mecanismele şi pârghiile de
intervenţie ale politicului în creaţia literară a scriitorilor români, fiind evidenţiat
rolul profund nefast al lui Leonte Răutu, etichetat ca geniu al răului (evil genius).
Acelaşi Leonte Răutu este blamat pentru tirania exercitată asupra scriitorilor şi pentru
asocierea cu Mihai Beniuc (his favorite minion), amândoi deveniţi veritabili controlori
ai Fondului Literar, cu putere de decizie în legătură cu împrumuturile şi ajutoarele
acordate scriitorilor, circulaţia cărţilor, plata autorilor, călătoriile în străinătate sau
traducerile în limbi străine ale operelor literare30.
REÎNTREGIREA FAMILIEI
Altă categorie de documente inedite aflate în arhivele americane au legătură
cu demersurile desfăşurate pe lângă autorităţile române, în mai multe rânduri, pe
diferite canale, atât de soţii Dumitriu, cât şi de entităţi străine, cu scopul de a se obţine
permisiunea de scoatere din România şi aducere în RFG a fiicei cuplului. Plasată
într-un orfelinat şi aflată în grija statului, Irina Ileana Dumitriu (n. 12 martie 1959)
făcuse de altfel obiectul a numeroase intervenţii atât pe lângă cancelariile europene,
cât şi pe lângă foruri internaţionale.
27

Ibidem, f. 2–3. Documentul menţionează, de asemenea, aprecierea de care se bucurau, în
cercurile literare româneşti, Eugen Ionescu şi opera sa.
28
Ibidem, f. 3. În textul original: „the one thing that is most depressing to Romanian creative
artists, says the source, is the sense of being kept under the glass bell by a paternalistic regime, which
pays them well for performing on the local stage, but denies them the international audience whose
approval they yearn to seek.”
29
Ibidem.
30
Idem, RG 84, Romania 1944–1964, box 41 (1959–1961), Report on Rumania. Background
and Current Situation, aprilie 1961, f. 74–75.
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Un demers special, care este ilustrat într-un document american proaspăt
declasificat, a fost cel iniţiat pe lângă Departamentul de Stat al SUA, în vara anului
1964, atunci când un apropiat al lui Dumitriu din Frankfurt îi adresa o scrisoare
subsecretarului de stat George Ball. Folosind relaţia personală de amiciţie cu înaltul
oficial american (i se adresa subsecretarului de stat folosindu-i doar prenumele –
Dear George), semnatarul epistolei se arăta convins că o intervenţie pe canale
oficiale pe lângă guvernul României ar fi avut sorţi de izbândă în cazul particular al
fiicei lui Petru Dumitriu, considerat un caz tipic de political baby prisoner. Evocând
totodată şi contextul favorabil al negocierilor interguvernamentale româno-americane
(adoptarea Declaraţiei Comune între SUA şi România privind dezvoltarea relaţiilor
bilaterale şi ridicarea la rang de ambasadă a relaţiilor diplomatice, 1 iunie 1964),
autorul scrisorii (înregistrate la 18 iunie 1964) spera într-o soluţionare fericită a
problemei expuse31.
Este de presupus că mai degrabă un astfel de demers a fost unul care a contat
în mod deosebit, pe lângă multe altele, întreprinse inclusiv pe lângă Crucea Roşie
Internaţională şi alte cancelarii occidentale. De altfel, potrivit unor documente
păstrate în arhiva CNSAS, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii de la Geneva
intervenise, ca urmare a acestor demersuri, pe lângă conducerea Crucii Roşii din
România, cu rugămintea de a se cerceta şi a se furniza informaţii în legătură cu
adresa şi mai ales situaţia Irinei Ileana Dumitriu32.
Este de presupus, desigur, că un moment favorabil pentru demersul cuplului
Dumitriu de recuperare a fiicei aflate în România a fost reprezentat şi de vizita la
Paris a lui Ion Gheorghe Maurer, din 1964, atunci când mai multe gazete şi ziare
franceze şi nu numai au publicat scrisoarea deschisă a lui Petru Dumitriu către
Maurer, în care cerea să i se elibereze fiica. Sub presiunea presei occidentale,
angrenate într-o veritabilă campanie legată de soarta fiicei cuplului, regimul de la
Bucureşti şi-a reconsiderat poziţia şi a permis ca Irina Ileana Dumitriu să se poată
alătura familiei sale, în Germania. Aşa se face că, la mai puţin de două luni
distanţă, într-un prim pas către o măsură definitivă, în august 1964 autorităţile de la
Bucureşti au informat-o pe sora soţiei lui Petru Dumitriu, Ileana Medrea, că îşi
putea vizita şi lua în îngrijire nepoata, preluată de către stat încă din 196033.
Ulterior, în toamna aceluiaşi an, la 18 septembrie 1964, cumnatei lui Petru Dumitriu i
31

Idem, RG 59, General Records of the Department of State, 1964–1966, box 2623, Scrisoarea
adresată subsecretarului de stat al SUA, George Ball, la 18 iunie 1964, filă nenumerotată.
32
Arhiva CNSAS, Fond operativ Petre Dumitriu, dosar nr. 148321, vol. 1, Nota nr. 373/
14 aprilie 1961, f. 179, cu privire la demersurile Crucii Roşii Internaţionale privind soarta fiicei
cuplului Dumitriu. Potrivit documentului, anterior intervenţiei Crucii Roşii Internaţionale pe lângă
Crucea Roşie Română, existase o încercare similară, întreprinsă de Crucea Roşie Franceză, care nu a
avusese însă niciun efect, întrucât Crucea Roşie din România, aflată sub control politic, nu a oferit
niciun răspuns.
33
Ibidem, Raportul din 18 august 1964 privind discuţiile purtate cu numita Ileana Medrea,
f. 26–27. Documentul descrie în detaliu momentul emoţionant al revederii dintre Ileana Medrea, sora
soţiei lui Petru Dumitriu, şi fiica cuplului.
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se acorda atât de aşteptata permisiune de a părăsi ţara, alături de fiica cuplului
Dumitriu, pentru a se îndrepta spre RFG şi a preda copilul familiei sale, la aproape
cinci ani de la fuga părinţilor în Occident. Era un reper important în ansamblul
cazului auto-exilului lui Petru Dumitriu, iar perioada următoare avea să confirme
acest fapt. De altfel, în 1966, constatându-se o reconsiderare a poziţiei lui Petru
Dumitriu în privinţa regimului de la Bucureşti, în sensul diminuării criticilor şi
atacurilor acestuia, atât de vehemente la începutul perioadei exilului, avea să se
decidă o abordare nouă în cazul scriitorului. Mai precis, avându-se în vedere că atât
fugarul, cât şi soţia sa nu mai derulau „activităţi duşmănoase”, se aproba închiderea
dosarului individual, urmând ca scriitorul, soţia, sora, cumnata şi mama sa să fie
totuşi „luaţi în evidenţa unui dosar de problemă”34.
Explicaţia cu privire la reconsiderarea poziţiei lui Dumitriu are probabil
legătură, în primul rând, cu faptul că în toamna anului 1964 regimul de la Bucureşti
acceptase să permită reunirea familiei prin trimiterea fiicei cuplului în RFG, alături
de cumnata scriitorului. De altfel, încă din 1963, Petru Dumitriu începuse să se
poziţioneze mai puţin vehement în privinţa regimului de la Bucureşti. Bunăoară,
într-o Notă-Raport35 elaborată de o agentă a Securităţii provenind din mediile literare,
care avusese ca sarcină contactarea unor membri ai emigraţiei româneşti de la
Paris, se arăta că aceasta îl întâlnise, la un moment dat, şi pe scriitorul fugar Petru
Dumitriu, care venise de la Frankfurt în capitala Franţei cu ocazia apariţiei cărţii
sale Incognito. În întrevederea cu acesta, expusă in extenso în nota amintită, fuseseră
abordate şi subiectele delicate legate de situaţia copilului cuplului Dumitriu, agenta
strecurând, la un moment dat, afirmaţia că „un om inteligent nu ar fi făcut ce făcuse
Dumitriu, dacă dorea să îşi revadă copilul” şi că nu poate forţa un stat prin
asemenea comportare să îi redea copilul. În faţa unor asemenea admonestări,
conştient sau nu că avea în faţa sa o agentă a Securităţii, scriitorul s-a arătat convins
de eroarea sa de abordare în privinţa tentativelor de recăpătare a copilului. Mai
mult, acesta şi-a afirmat totodată hotărârea de a elimina „tot ce este politic din viaţa
sa”, inclusiv din viitoarele sale lucrări literare, arătând că tema noului său roman se
va întemeia pe „fraţietatea umană”36.
Mai târziu, odată cu obţinerea fiicei sale, Dumitriu avea să îşi menţină poziţia
sa temperată faţă de linia politică a regimului de la Bucureşti, mai ales după momentul
1965, odată cu dispariţia lui Dej şi cu unele aşteptări legate de noua conducere de
partid şi de stat. De altfel, şi opera sa avea să urmeze o traiectorie diferită, în sensul
că lucrările sale au abandonat temele româneşti, după 1964 (Occident, Iniţiaţii,
Surâsul sard, Omul cu ochi cenuşii), pentru ca spre sfârşitul anilor ’70, scriitorul să
se dedice, din punctul de vedere al creaţiei literare, unor teme de meditaţie religioasă
34

Ibidem, Sinteza privind fugarul Petru Dumitriu în RFG, elaborată la 1 octombrie 1966, f. 6–7.
Ibidem, Nota-Raport din 24 ianuarie 1963, elaborată în urma întrevederii avute de agenta
Ioana Ştefan la Paris cu Petru Dumitriu, f. 296–298.
36
Ibidem, f. 298–299. Mai mult, Dumitriu ar fi afirmat că „nu va mai repeta greşeala (din trecut,
aceea de a critica regimul – n.n.)”.
35
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(Dumnezeului necunoscut, 1979; Cum să nu-L iubeşti?, 1983; Semenul meu, fratele
meu, 1983; N-am altă fericire în afara Ta, 1984), menajând astfel susceptibilităţile
regimului de la Bucureşti.
THE DS-896 SOURCE. PETRU DUMITRIU’S DEFECTION
(UNPUBLISHED SOURCES)
Abstract

This paper examines the circumstances and evolution of a rather surprising if
not completely unbelievable case of defection of a well-known Romanian writer of
the 20th century, Petru Dumitriu. Dumitriu had been regarded, at that time, as a
personality of the Romanian literary life and, even more, a sort of a top-flight
contemporary writer developed by the Romanian Communist regime during the
first postwar decades, until his defection in West Berlin, in 1960. Apart from his
obvious conformist writing displayed during the early years of his literary career
(Drum fără pulbere), his huge talent was exhibited once he published Cronică de
familie, a masterpiece of Romanian literature of the second half of the 20th century.
The former protégé of the Communist regime (director of the State Publishing
House for Art and Literature – ESPLA and winner of the State Prize – 1951)
defected to the West in 1960, thus becoming (for the US intelligence services) a
source of fresh and accurate information regarding the cultural policy of the
Communist regime and the new evolutions occurring within the literary and
intellectual circles of Romania. Based primarily on archival sources, both
Romanian and American, the paper sheds new light on a rather controversial and
lesser known dimension of Romanian intelligentsia of the first postwar decades.
Keywords: Petru Dumitriu; Romania; Communism; intellectual circles;
Romanian writers
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ANEXĂ

Fragmente din documentele referitoare la Petru Dumitriu în analizele americane. Sursa: National
Archives and Records Administration, SUA.
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RECONSTRUCŢIA MONUMENTELOR DRESDEI POSTBELICE
ŞI LUPTA CU TRECUTUL NAZIST
RAUL DENIZE*

Istoriografia recentă cu privire la evoluţiile Germaniei postbelice s-a concentrat
într-o proporţie însemnată asupra eforturilor de înţelegere şi acceptare a moştenirii
naziste. Această asumare conştientă a trecutului, cunoscută în Germania sub
numele de Vergangenheitsbewältigung, a fost de cele mai multe ori realizată dintr-o
perspectivă naţională atotcuprinzătoare, însă vederea de ansamblu a omis faptul că
nenumăraţi germani s-au confruntat cu moştenirea trecutului şi ca locuitori ai unor
oraşe profund marcate de regimul nazist. Deşi procesul de Vergangenheitsbewältigung a fost legat de la bun început de analiza evoluţiei istorice a unor locuri şi/sau
regiuni, modul în care diverse oraşe germane au urmărit un Vergangenheitsbewältigung urban a fost mai degrabă ignorat.
La 30 mai 1934, Hitler, aflat la Dresda pentru a deschide „Săptămâna Festivalului de Teatru al Reichului”, declara în faţa unei imense mulţimi în delir:
„Dresda e o perlă şi naţional-socialismul îi va oferi un colier.”1 La nord de oraş, la
Klotzsche, a fost construit un aeroport modern. Reţelele de tramvaie, căi ferate şi
autobuze au fost îmbunătăţite. În 1936, noua reţea Autobahn ajungea la Dresda,
printre lucrările publice numărându-se şi un impunător pod rutier peste Elba. În
primii ani ai regimului nazist, înainte ca ridicarea construcţiilor civile să fie
amânată din cauza războiului, mai multe cartiere foarte populate şi aflate în ruină
au fost refăcute, nenumărate case pitoreşti, dar care nu corespundeau din punct de
vedere sanitar fiind dărâmate pentru a degaja spaţiul şi a lărgi străzile. Printre
zonele istorice demolate complet s-a numărat Frohngasse, aflată în faţa unei reţele
de curţi interioare şi alei întunecate frecventate de prostituate. Câteva „suburbii
grădină” au fost ridicate la periferia oraşului istoric, fiind concepute în tradiţionalul
stil „germanic” promovat de nazişti, cu case cu acoperişul ascuţit, iar locatarii au
fost aleşi din rândurile celor care aveau legături cu Partidul Naţional-Socialist sau
cu organizaţiile afiliate.
Pentru a face faţă traficului motorizat, s-a calculat că numai în Altstadt era
necesară demolarea a peste 2.600 de locuinţe2. Cu adevărat alarmantă a fost ideea
construirii unei gigantice clădiri – Gauforum –, sală de conferinţe şi sediu al
partidului în acelaşi timp3. Aceasta avea să urmeze stilul triumfalist promovat de
*

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; raul.denize@gmail.com.

1

Frederick Taylor, Dresda. Marţi, 13 februarie 1945, Bucureşti, 2008, p. 84.
Ibidem, p. 90.
3
Ibidem.
2

„Revista istorică”, tom XXIX, 2018, nr. 3–4, p. 313–322
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Albert Speer şi ar fi creat, raportat la clădirile din jur, o nepotrivire de scară.
Ridicarea ei ar fi însemnat demolarea a sute de locuinţe în partea estică a centrului
oraşului şi distrugerea unei zone considerabile din foarte apreciatul parc municipal
Bürgerwiese. În 1937, Dresda, alături de Hamburg, Augsburg, Bayreuth, Breslau,
Graz şi Würzburg, a fost inclusă în rândul aşa-numitelor oraşe ale Führerului,
nominalizate de Hitler şi Speer pentru intervenţii directe4. La 1 septembrie 1939,
gauleiterul Martin Mutschmann a înfiinţat, în mod oficial, Durchführungsstelle für
die Neugestaltung der Stadt Dresden (Biroul de Implementare a Remodelării Oraşului
Dresda)5. Doar începutul războiului a fost în măsură să împiedice desfigurarea
planificată a oraşului.
Exploatarea ideologică de către nazişti a arhitecturii şi spaţiului urban a
reprezentat o moştenire extrem de dificilă după război. Puşi în faţa sarcinii de a
reconstrui oraşele devastate, germanii s-au confruntat cu o problemă complexă:
cum să recunoască experienţa negativă a unui trecut criminal în mediul urban
postbelic când toate formele disponibile de comemorare erau bazate pe o concepţie
pozitivă a unităţii dintre istoria politică şi arhitecturală a unei naţiuni. Ei au încercat
să şubrezească legătura dintre memoria istorică a naţiunii şi formele arhitecturalurbane ale acesteia de ambele părţi ale Cortinei de Fier, dar eforturile le-au fost
mereu subminate de reapariţia constantă a trecutului nazist.
Oficialităţile şi locuitorii Dresdei postbelice au încercat să abată atenţia de la
colaborarea cu regimul naţional-socialist printr-o modelare a peisajului urban
bazată pe reconstruirea selectivă a clădirilor istorice şi ocultarea locurilor ruşinoase
ale memoriei. În timp ce bombardamentul suferit în februarie 1945 şi distrugerea
bisericii luterane Frauenkirche au fost transformate în simboluri ale suferinţelor
îndurate de germani pe durata războiului, distrugerea sinagogii oraşului de către
regimul nazist în 1938 a fost în mare parte trecută sub tăcere. Această politică de
negare a oricărei responsabilităţi privind ororile comise în timpul celui de-al Treilea
Reich s-a făcut simţită atât în statul est-german, cât şi în Germania reunificată,
chiar dacă în proporţii şi din raţiuni diferite. Indiferent de contextul politic, discuţiile
cu privire la autodefinirea Dresdei au îmbrăcat forma unui discurs al victimizării cu
rădăcini în propaganda naţional-socialistă de la sfârşitul războiului.
Când Georg Bähr a construit biserica luterană Frauenkirche (1726–1743), în
Dresda nu exista o comunitate evreiască. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, unele
state germane au instituit legi care permiteau integrarea socială şi culturală a evreilor,
dar Saxonia era încă marcată de prejudecăţi antisemite. Asemenea legi au pătruns
acolo abia după 1830 şi au avut un impact limitat6. Totuşi, evreii din Dresda au putut
să formeze o congregaţie şi să-şi construiască propria casă de cult7. După achiziţionarea
4

Ibidem.
Ibidem, p. 91.
6
Adolf Diamant, Chronik der Juden in Dresden: Von den ersten Juden bis zur Blüte der Gemeinde
und deren Ausrottung, Darmstadt, 1973, p. 30–31.
7
Ingrid Kirsch, Das Ringen um die rechtliche Gleichstellung der Dresdner Juden und ihrer
Religionsgemeinde von 1830 bis 1871, în „Dresdner Hefte”, 22, 2000, p. 19–26.
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unui teren pe malul Elbei, lângă Brühlsche Terasse, în partea de nord-est a centrului
istoric, comunitatea evreiască l-a angajat pe cunoscutul arhitect Gottfried Semper
pentru realizarea proiectului. Terminată în 1840, sinagoga a fost imediat considerată o capodoperă arhitectonică8.
În ciuda acestei reuşite, comunitatea evreiască din Dresda a fost în continuare
privită cu suspiciune de către localnici. La sfârşitul secolului al XIX-lea, Dresda a
devenit un bastion al agitaţiei politice antisemite9, iar în timpul Republicii de la
Weimar, sentimentele antisemite au persistat, în ciuda promulgării unor legi
federale cu privire la libertatea religiei10. Mai târziu, oraşul a ajuns să fie considerat
o redută politică a Germaniei naziste, iar evreii din Dresda au devenit victimele
persecuţiilor antisemite, fiind treptat eliminaţi din mediul urban. Începând cu 1937,
autorităţile locale au iniţiat evacuarea locuinţelor ocupate de evrei, iar în octombrie
1938 circa 90% din totalul evreilor polonezi din oraş au fost deportaţi în Polonia11.
La 9 noiembrie 1938, trupele SA şi alte grupări naziste au prădat sinagoga şi au
incendiat-o, iar trei zile mai târziu, ruinele acesteia au fost demolate de către
autorităţile locale12. La mai puţin de un secol după ce fusese construită, sinagoga a
dispărut din peisajul urban, lăsând în urmă un spaţiu gol în centrul oraşului.
Ziua de 9 noiembrie 1938 nu a rămas însă în memoria postbelică a majorităţii
locuitorilor Dresdei, ideea dominantă fiind aceea că distrugerea comorilor arhitecturale ale oraşului a început abia pe 13–14 februarie 1945, odată cu bombardamentul
anglo-american. Deşi nimeni nu poate contesta experienţa traumatizantă prin care a
trecut oraşul în februarie 1945, este clar că propaganda nazistă a jucat un rol
fundamental în formarea percepţiilor postbelice. Aceasta a prezentat bombardamentul
drept un atac terorist şi barbar, dezlănţuit împotriva unei populaţii neajutorate.
Astfel a luat naştere mitul Dresdei ca oraş al culturii, lipsit de importanţă militară
sau industrială13. În plus, poziţionarea Dresdei pe teritoriul RDG a contribuit
semnificativ la ignorarea suferinţelor comunităţii evreieşti.
Imediat după război s-a încercat evaluarea rolului pe care locuitorii şi
autorităţile oraşului l-au jucat în persecuţia evreilor. Nora Goldenbogen, istoric şi
preşedinte al comunităţii evreieşti locale, plasează în septembrie 1946 primele
8

Hannelore Künzl, Islamische Stilelemente im Synagogenbau des 19. und frühen 20. Jahrhunderts,
Frankfurt am Main, 1984, p. 182–183; Harold Hammer-Schenk, Synagogen in Deutschland. Geschichte
einer Baugattung im 19. und 20. Jahrhundert, Hamburg, 1981, p. 130.
9
Gerald Kolditz, Zur Entwicklung des Antisemitismus in Dresden während des Kaiserreichs,
în „Dresdner Hefte”, 45, 1996, p. 40.
10
Ingrid Kirsch, Die Israelitische Religionsgemeinde zu Dresden während der Zeit der
Weimarer Republik, în Einst & jetzt. Zur Geschichte der Dresdner Synagoge und ihrer Gemeinde,
Dresden, 2001, p. 80–91.
11
Nora Goldenbogen, Nationalsozialistische Judenverfolgung in Dresden seit 1938 – Ein
Überblick, în „Dresdner Hefte”, 45, 2000, p. 77.
12
Eadem, Die Dresdner Synagoge – Geschichte und Geschichten, Berlin, Teetz, 2004, p. 37.
13
Matthias Neutzner, Vom Alltäglichen zum Exemplarischen. Dresden als Chiffre für den
Luftkrieg der Alliierten, în Das rote Leuchten. Dresden und der Bombenkrieg, ed. Oliver Reinhard,
Matthias Neutzner, Wolfgang Hesse, Dresden, 2005, p. 111.
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discuţii din sânul consiliului municipal cu privire la realizarea unui parc şi a unui
monument care să comemoreze distrugerea sinagogii pe amplasamentul acesteia la
Zeughausplatz14. În timp ce un mic parc a fost amenajat în zonă, niciun fel de
monument nu a fost instalat acolo timp de câteva decenii15. Preocuparea iniţială a
autorităţilor a fost aceea de a recupera comorile arhitecturale pierdute în timpul
războiului, idee care se bucura de puternicul sprijin al locuitorilor. Dar planurile
concepute de conducerea politică nu au fost în măsură să satisfacă puternica dorinţă
de revenire la „normalitatea” antebelică.
În 1950, guvernul est-german a emis liniile directoare oficiale ale planificării
urbane, care erau puternic influenţate de idealurile arhitecturii sovietice. Centrele
oraşelor urmau să devină locuri de adunare pentru cetăţeni, zone destinate
festivităţilor încadrate de clădiri monumentale16. Spre deosebire de alte oraşe estgermane, în Dresda s-a luat de timpuriu decizia ca eforturile să nu mai fie
concentrate în direcţia unei reconstrucţii istorice complete, ci spre un stil socialist
de construcţie17. Anterior cunoscută pentru splendoarea arhitectonică, Dresda
trebuia acum să devină simbolul viitorului socialist. Această strategie a fost
aplicată într-un mod deosebit de agresiv în anii ’50 şi ’60 ai secolului al XX-lea şi
încă din 1946 străzi întregi înţesate cu ruine istorice care puteau fi salvate au fost
demolate, lăsând în urmă imense spaţii goale18. Autorităţile au schimbat numele
străzilor şi au planificat instalarea unui număr mare de monumente, picturi murale,
memoriale şi sculpturi care să înfăţişeze motive socialiste. Deşi o restaurare
limitată a existat în cazul reconstruirii palatului Zwinger şi a catedralei catolice
(Katholische Hofkirche), accentul a fost pus pe lărgirea pieţelor şi a bulevardelor.
Altmarkt a fost mărită de trei ori, iar străzile care conectau estul cu vestul oraşului
au fost lărgite de trei ori şi jumătate, până la 65–70 metri, după model sovietic19.
Axa nord-sud, cunoscută sub numele de Prager Strasse, care avusese o lăţime de
14–18 metri, a fost extinsă la 68–85 metri, iar un mare centru cultural, Kulturpalast,
a fost plasat în centrul oraşului20.
A nega în totalitate fosta splendoare arhitectonică a oraşului era însă
imposibil, iar populaţia s-a opus cu vehemenţă noilor planuri. Pentru a obţine
sprijinul necesar, trebuia găsită o nouă legătură cu trecutul care să permită
asocierea între amintirile locuitorilor şi viziunea oficială a noului stat cu privire la
viitor şi care să accentueze opoziţia faţă de puterile occidentale. Tema găsită în
acest scop a fost cea a bombardamentelor efectuate de către anglo-americani.
14
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Amintirea acestora era proaspătă, iar consecinţele erau vizibile la tot pasul.
Distrugerea oraşelor germane din timpul războiului de către bombardierele
Aliaţilor a devenit astfel un element central în mitul fondator al RDG. Totalitatea
distrugerii oferea şansa unică de a prezenta utopia timpului nou în contrast cu un
trecut care fusese nimicit în totalitate şi de a defini în întregime structurile
memoriei. Astfel, bombardarea Dresdei a fost prezentată ca un act de teroare, lipsit
de înţeles sau scop, comis de către Aliaţii occidentali21. Propaganda est-germană nu
a avut, deci, niciun fel de problemă în a prelua retorica nazistă.
Frauenkirche reprezenta pentru mulţi fundamentul reputaţiei culturale a
oraşului şi a devenit punctul principal de comemorare a bombardamentelor. Din
aceste motive, autorităţile au luat decizia de a lăsa ruinele bisericii luterane aşa cum
erau. Odată cu formarea RDG, bombardamentele au fost asociate doar cu suferinţele
provocate germanilor de Aliaţii occidentali, probleme precum declanşarea războiului,
vina Germaniei sau a regimului naţional-socialist fiind plasate în plan secund22.
Premisa bombardamentului, ca atac terorist dezlănţuit împotriva unor civili
nevinovaţi şi a unui lăcaş de cultură, nu a fost niciodată pusă la îndoială. Celor mai
tensionate puncte ale relaţiilor Est-Vest le-au corespuns demonstraţiile împotriva
Occidentului, care era portretizat drept inamicul imperialist şi fascist al socialismului23. Berlinul de Est a legat distrugerea Dresdei de crimele comise în timpul
regimului naţional-socialist prin catalogarea bombardamentului drept un act fascist
comis de puteri fasciste. Prioritatea a fost astfel acordată unui discurs al
victimizării, care elimina responsabilitatea germanilor din Est pentru atrocităţile
naziste24. Problema persecutării evreilor, care ar fi atins şi problema făptaşilor, nu
mai putea juca un rol central în discursul oficial al memoriei, ea fiind integrată în
discursul mai larg al victimizării. Memorialele ridicate în amintirea lagărelor de
concentrare de pe teritoriul RDG minimalizau deseori numărul victimelor, evidenţiind suferinţele îndurate de comunişti şi lupta antifascistă revendicată de către
statul est-german25.
Parcul memorial Ehrenhain de la cimitirul Dresden Heidefriedhof, unde
majoritatea victimelor bombardamentului au fost înmormântate în gropi comune,
21

Thomas Widera, Dresden 1945–1948: Politik und Gesellschaft unter sowjetischer Besatzungsherrschaft, Göttingen, 2004, p. 416.
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DDR und für die Herauskristallisierung einer historischen Kriegserinnerung im Westen, în Narrative
der Shoah. Repräsentationen der Vergangenheit in Historiographie, Kunst und Politik, ed. Susanne Düwell,
Matthias Schmidt, Paderborn, 2002, p. 190; pentru o prezentare succintă, vezi şi https://www.historicum.net/
purl/ioz127/ (accesat la 23 noiembrie 2018).
23
Matthias Neutzner, Vom Anklagen zum Erinnern: Die Erzählung vom 13. Februar, în Das
rote Leuchten, ed. Oliver Reinhard, Matthias Neutzner, Wolfgang Hesse, p. 128–163.
24
Pentru descrierea est-germană a bombardamentelor vezi lucrări precum Max Seydewitz, Die
unbesiegbare Stadt. Zerstörung und Wiederaufbau von Dresden, Berlin, 1956 şi Walter Weidauer,
Inferno Dresden: Über Lügen und Legenden um die Aktion „Donnerschlag”, Berlin, 1966.
25
Thomas C. Fox, Stated Memory: East Germany and the Holocaust, Rochester, NY, 1999,
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oglindeşte generalizările şi accentuările vehiculate în RDG26. Terminat în anii ’60,
acesta este compus dintr-un obelisc cu semnul FIR (Fédération Internationale des
Résistants), în spatele căruia se află 14 coloane, fiecare cu numele unui loc, care
formează un cerc: şapte sunt gravate cu numele unor lagăre de concentrare, şase cu
locuri ale unor atrocităţi de război comise de către germani sau bombardate de către
Luftwaffe, iar ultima coloană, situată între „Coventry” şi „Leningrad”, poartă inscripţia
„Dresden”. În plus, parcul conţine un perete memorial pentru victimele bombardării
Dresdei. Amenajarea este evident problematică deoarece plasează bombardamentul
din februarie 1945 în aceeaşi categorie cu crimele de război naziste şi prezintă
lagărele de concentrare ca o simplă parte a terorii imanente războiului.
Întrucât bombardamentul a fost înfăţişat ca un act fascist îndreptat contra
victimelor antifasciste, elementul rasial al naţional-socialismului trebuia să fie ocultat.
Pentru cetăţenii est-germani, împăcarea cu trecutul nazist însemna doar nimicirea
capitalismului, care era considerat elementul central al naţional-socialismului27. Nu
era recunoscută niciun fel de responsabilitate aparte faţă de suferinţele prin care
trecuse populaţia evreiască28. Discuţiile cu privire la antisemitism au fost inexistente
în RDG, fapt care şi-a pus amprenta şi asupra dezbaterilor care au urmat
reunificării29. În plus, este astăzi cunoscut faptul că prejudecăţile antisemite nu lipseau
din sânul guvernului est-german30.
Dresda a devenit un actor principal în discursul antioccidental şi de victimizare
al Războiului Rece, iar evenimentele din 9 noiembrie 1938 au fost ignorate.
Planurile iniţiale ale construirii unui memorial pe locul fostei sinagogi au fost rapid
abandonate deoarece identificarea unui anume grup de victime ale nazismului ar fi
făcut aluzie la culpabilitatea locuitorilor oraşului şi ar fi subminat imaginea
zugrăvită de autorităţi cu privire la suferinţele germanilor. În plus, zona în care se
aflase sinagoga a fost puternic modificată prin proiectele de reconstrucţie şi
modernizare: a fost construit un nou pod, străzile au fost lărgite, au fost instalate
şine de tramvai, Rathenauplatz a fost lărgită şi au apărut numeroase clădiri noi31.
Memorialul despre care se vorbise imediat după război a fost instalat abia în
1975. Totuşi, în pofida a ceea ce susţinea inscripţia, acesta nu era situat pe locul
fostei sinagogi, ci mai aproape de Brühlsche Terasse. În forma unui menorah cu
şase braţe, care reprezentau cele 6 milioane de victime evreieşti ale Holocaustului,
memorialul indica mult mai clar victimele, dar le prezenta în continuare ca o
simplă parte a unui grup mai larg, iar responsabilitatea pentru distrugerea sinagogii
era atribuită „fasciştilor”.
26
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Începând cu anul 1978, rememorarea oficială a zilei de 9 noiembrie 1938 a
primit o atenţie sporită, în special ca răspuns la evoluţiile din Occident. Accentul a
fost pus pe transformările postbelice, pe succesele RDG în eradicarea inegalităţii,
prejudecăţilor şi fascismului. Victimele evreieşti au fost din nou încorporate într-un
grup mai mare, fiind prezentate drept martiri în lupta lor contra fascismului hitlerist32.
Accentul a fost însă pus numai pe victime, fără a cerceta rolul făptaşilor în suferinţele
acestora. În acest fel, discursul cu privire la victimele bombardării Dresdei putea fi
menţinut fără a crea memorii divergente. O vedere tipărită în anul 1985 de către
VEB Foto-Verlag din Erlbach (Vogtland) ilustrează foarte bine falsificarea istoriei
în RDG. Ea ne prezintă o imagine a sinagogii realizate de Semper înaintea distrugerii
din 1938 însoţită de legenda „Dresda. Sinagogă, 1838–40, Gottfried Semper.
Înaintea distrugerii acesteia de către unităţile de bombardament anglo-americane pe
13 februarie 1945”33.
Imediat după Reunificare, locuitorii Dresdei se temeau de un al treilea val de
distrugere a oraşului34, de data aceasta de către investitorii occidentali care doreau
să construiască clădiri cu arhitectură contemporană. Obiectivul imediat a devenit
acela de a reda Dresdei splendoarea antebelică. În ciuda protestelor venite din
partea unor arhitecţi sau artişti, locuitorii Dresdei au exercitat o presiune enormă
asupra autorităţilor pentru distrugerea clădirilor construite de regimul est-german şi
reconstruirea centrului istoric aşa cum fusese înainte de 1945. Prager Strasse, deşi
considerată a forma un reuşit ansamblu arhitectonic inspirat de stilul socialist, a
fost micşorată în mai multe puncte prin plasarea unor construcţii pe larga zonă
pietonală35. Susţinătorii refacerii vechiului oraş au acordat o atenţie deosebită
Neumarkt, dorind ca aceasta să fie înconjurată de case cu faţade, acoperişuri şi
înălţimi identice cu cele anterioare bombardamentului.
Cel mai important exemplu al acestui efort de reconstrucţie rămâne însă
Frauenkirche, situată în mijlocul Neumarkt şi care a fost refăcută ca o copie exactă
a bisericii distruse de bombardamentul din 194536. Deşi mulţi experţi consideră că
este vorba despre o clădire nouă care doar respectă forma vechii biserici, susţinătorii refacerii acesteia vorbeau de o „reconstrucţie arheologică” şi au văzut în inaugurarea
ei recuperarea de către comunitatea mondială a unuia dintre cele mai importante
32
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monumente37. Donaţiile masive care au susţinut reconstrucţia şi prezenţa a câtorva
zeci de mii de oameni în Neumarkt la sfinţirea Frauenkirche, pe 30 octombrie 2005,
arată că majoritatea populaţiei a împărtăşit acest punct de vedere.
Refacerea monumentului şi popularitatea acestuia reflectă dorinţa de reluare a
legăturii cu istoria antebelică a oraşului. După Reunificare, cea mai mare parte a
locuitorilor Dresdei şi-a văzut viitorul în epoca care a precedat regimul naţionalsocialist. Schimbările operate în arhitectura oraşului în timpul regimului comunist
au fost urâte de majoritatea populaţiei, iar eforturile de a le elimina într-o proporţie
cât mai mare au fost şi rămân constante38.
Dacă discuţiile privind reconstrucţia Frauenkirche au luat avânt imediat după
prăbuşirea regimului est-german, cele cu privire la sinagogă au progresat într-un
ritm mult mai lent. În 1990, comunitatea evreiască din Dresda era mică şi cu o
medie de vârstă avansată. Deschiderea frontierelor a revitalizat-o însă, iar interesul
pentru o nouă sinagogă a crescut. Dar entuziasmul pentru acest proiect nu era nici
pe departe la fel de mare precum cel pentru Frauenkirche. Siegfried Reimann, un
susţinător al proiectului de construire a sinagogii, arăta că la începutul anilor ’90
discuţiile sterile conduseseră la o stagnare totală39.
Treptat, proiectul sinagogii a obţinut un mai mare sprijin, în special sub
influenţa evoluţiilor politice. Dresda şi Saxonia au devenit bastioane ale neo-naziştilor,
care au organizat în 2005, la aniversarea a 60 de ani de la bombardament, cel mai
mare protest al extremei drepte din Germania postbelică. În plus, partidul extremist
NPD a devenit tot mai popular în regiune. Imaginea de bastion al extremei drepte
submina însă simbolul Dresdei ca loc inocent al culturii, care era susţinut de
majoritatea populaţiei şi a autorităţilor. Legătura dintre memoria bombardamentului
şi mişcarea de extremă dreapta era deosebit de problematică, mai ales în contextul
dorinţei de a spori potenţialul turistic al oraşului. În aceste circumstanţe, detaliile
distrugerii sinagogii au ieşit mult mai clar la suprafaţă, iar sinagoga şi Frauenkirche
au început să fie privite în tandem. Discursurile comemorative cu privire la
Frauenkirche au început să facă tot mai des referire la distrugerea sinagogii, iar
Frauenkirche a devenit un loc de strângere a donaţiilor pentru noua sinagogă. Adresându-se populaţiei oraşului, primarul Herbert Wagner spunea în 2001 că amintirea
bombardamentului nu trebuia acaparată de alte grupuri care urmăreau să tulbure
comemorarea distrugerii oraşului şi să submineze eforturile de reconciliere40. El a
subliniat legătura dintre distrugerea sinagogii în 1938 şi cea a Frauenkirche în
1945, arătând că, în acelaşi fel, construirea sinagogii şi reconstruirea Frauenkirche
erau acum strâns legate.
37
Jürgen Trimborn, Das „Wunder von Dresden”: Der Wiederaufbau der Frauenkirche. Ein
kritischer Blick auf das „größte Rekonstruktionsprojekt des Jahrhunderts”, în „Die alte Stadt”, 24,
1997, p. 141; vezi şi http://www.hms.civil.uminho.pt/sahc/2001/page%20167–186%20_Jager_.pdf (accesat
la 5 decembrie 2018).
38
Jörn Düwel, Niels Gutschow, Städtebau in Deutschland im 20. Jahrhundert. Ideen – Projekte –
Akteure, Berlin, Stuttgart, 2005, p. 270.
39
https://www.tdh-online.de/archiv_1996_bis_2007/artikel/4939.php (accesat la 6 noiembrie 2018).
40
„Sächsische Zeitung”, 13 februarie 2001.
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Deşi donaţiile au fost mai mici decât pentru Frauenkirche şi au existat probleme cu finanţarea, construcţia a fost gata în 2001. Folosind parţial locaţia fostei
sinagogi, comunitatea evreiască, care nu dorea să se conecteze la trecut ca şi cum
nimic nu s-ar fi întâmplat, a decis să nu o refacă în forma iniţială, ci a ales un
design contemporan conceput de biroul de arhitectură Wandel, Höfer, Lorch şi Hirsch.
Arhitecţii respectivului birou considerau că reconstrucţiile istorice precum
Frauenkirche blocau orice cezură politică şi spaţială, întrucât sugerau o continuitate
neîntreruptă între trecut şi prezent41. Populaţia a fost însă extrem de ostilă acestei
soluţii, considerând că avea loc o desfigurare a Dresdei, care se vedea furată de
panorama antebelică a Elbei42. Noua sinagogă ieşea imediat în evidenţă şi venea,
cumva, să strice visul frumos, dar uitător, al revenirii oraşului la frumuseţea unui
trecut nepătat de atrocităţi.
După reunificare, ideea că locuitorii Dresdei au fost victimele socialismului
s-a adăugat celor anterioare, iar aceştia au ajuns să se considere cumva „fraţi în
suferinţă” cu evreii, cerându-le celor din urmă reconcilierea. Fiind însă vorba de un
proiect care se concentra exclusiv asupra prezentului şi viitorului, orice confruntare
cu trecutul şi cu rolul germanilor din Dresda în crimele naţional-socialismului a
fost evitată. Accentul pus pe prezent, care suprimă aproape total trecutul, aducea
însă aminte de retorica est-germană cu privire la Germania nazistă. Dacă RDG se
raportase la principiile socialiste, locuitorii Dresdei se raportau acum la „reconstrucţia
arheologică”. Aceasta conferea oraşului un statut de centru cultural mondial care
nu mai putea fi văzut doar ca o parte a Germaniei naţional-socialiste sau a statului
est-german, ci care aparţinuse, iar acum aparţinea din nou, întregii lumi.
RECONSTRUCTING POST-WAR DRESDEN AND COPING
WITH THE NAZI PAST
Abstract

Recent historiography regarding post-war Germany is usually focused on the
understanding and acceptance of the Nazi heritage. The process of coping with the
past (Vergangenheitsbewältigung) usually overlooks the fact that many Germans
faced the past as dwellers of cities deeply marked by the Nazi regime. Thus, the
way in which various German cities pursued an urban Vergangenheitsbewältigung
has been rather ignored. During the Nazi period, Dresden’s infrastructure was
modernized and the new Autobahn network reached the city. Before the construction
of civilian buildings was postponed due to the war, many districts were rebuilt,
countless houses being demolished in order to free up space and widen the streets.
Several “garden suburbs” were built on the outskirts of the historic city, which were
41
42

https://www.freundeskreis-synagoge-dresden.de/neue-synagoge (accesat la 18 noiembrie 2018).
„Sächsische Zeitung”, 23 august 1997 şi 14 mai 1999.

322

Raul Denize

designed in the traditional “Germanic” style promoted by the Nazis. Truly alarming
was the idea of constructing a gigantic building – Gauforum (conference hall and
party headquarters) – which would have entailed extensive demolitions. It was only
because of the war that the city was spared from this planned disfigurement.
After the Second World War, Dresden officials and residents tried to divert
attention from their collaboration with the National Socialist regime by selectively
rebuilding historical buildings and concealing the shameful places of memory.
While the bombing of Dresden and the destruction of Frauenkirche were transformed into symbols of wartime German suffering, the destruction of the city
synagogue by the Nazi regime in 1938 was largely ignored. This policy of denying
any responsibility for the horrors committed during the Third Reich characterized
both the GDR and reunified Germany. Regardless of the political context, the
discussions surrounding Dresden’s past took the form of a victimization speech
rooted in National Socialist propaganda.
Keywords: Dresden; Vergangenheitsbewältigung; post-war reconstruction;
Nazi propaganda; German Democratic Republic

OPERAŢIUNEA DE SALVARE A SATELOR ROMÂNEŞTI
DESFĂŞURATĂ ÎN MAREA BRITANIE ÎN 1989
NICOLETA ŞERBAN*

Din a doua jumătate a anilor 1980, odată cu venirea la putere în Uniunea
Sovietică a lui Mihail Gorbaciov, atitudinea Occidentului faţă de Ceauşescu s-a
schimbat. Criticile din partea Occidentului la adresa regimului de la Bucureşti deveneau tot mai virulente. Pe fondul înrăutăţirii situaţiei generale din ţară şi al demolărilor
din Bucureşti, care avuseseră ecou în Europa, avea să izbucnească un nou scandal,
legat de această dată de planul lui Nicolae Ceauşescu de sistematizare rurală.
Proiectul de sistematizare a satelor, pe care Ceauşescu îl impulsiona tot mai
mult în 1988, consta în demolarea a 7.000–8.000 de sate din cele 13.123 existente
şi comasarea lor în centre agroindustriale. Ar fi fost ca şi cum aceste sate nu ar fi
existat niciodată, ele urmând a fi rase de pe suprafaţa pământului. Populaţia rezultată
în urma demolărilor trebuia să fie mutată în blocuri săteşti, menite să asigure un
mod de locuire situat între cel rural de tip individual şi cel colectiv de tip urban
(blocuri P+1 sau P+2, cu anexe pentru păsări şi animale, toate acestea pe o parcelă de
250 m2). Centrele agroindustriale erau orăşele-model, în care se desfăşurau deopotrivă
activităţi industriale şi agricole şi care urmau a fi dotate cu instituţii administrative,
comerciale, de sănătate şi de învăţământ. Planurile stipulau realizarea a cel puţin
două–trei asemenea centre în fiecare judeţ până în 1990 şi încheierea construcţiei
celor 558 de centre orăşeneşti agroindustriale la nivelul întregii ţări până în anul
20001. Măsura avea ca scop oficial recuperarea de teren pentru agricultură,
obiectivul precis fiind de a elibera aproximativ 300.000 ha de teren arabil, adică
3,3% din terenul arabil al ţării2. Conform datelor oficiale, redarea lor agriculturii ar
fi însemnat – calculând după o medie de 6 tone la hectar – majorarea recoltelor cu
echivalentul a peste 2 milioane de tone de porumb boabe3. În realitate, proiectul era
utopic: cifrele înaintate nu erau realiste, iar economia României nu ar fi putut
susţine un proiect de asemenea anvergură, care presupunea demolarea a mii de
sate, materiale de construcţie, infrastructură, reţea de electricitate etc. Pe termen
lung, efectul avea să fie devastator: era vorba de dezrădăcinarea unei populaţii din
mediul său ancestral şi mutarea ei forţată, de distrugerea patrimoniului arhitectural
*
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Bucureşti;
nicoleta.serban@iiccmer.ro.
1

Cuvântarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, în „România liberă”, an XLVI, 4 martie 1988,
nr. 13475, p. 2.
2
„Arhitectura”, 1980, nr. 3, p. 10–11.
3
Sistematizarea teritoriului şi localităţilor – o cerinţă obiectivă a ţării şi a localităţilor (II), în
„Scânteia”, an LVII, 13 ianuarie 1988, nr. 14119, p. 1.
„Revista istorică”, tom XXIX, 2018, nr. 3–4, p. 323–341
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şi cultural, a relaţiilor tradiţionale din cadrul comunităţilor săteşti şi de uniformizarea
populaţiei. Regimul comunist dorea să elimine o categorie socială destul de numeroasă (40% din populaţie) care încă mai beneficia de o autonomie economică faţă
de stat şi pe care o voia dependentă de acesta. Se dorea distribuirea populaţiei într-o
piramidă de localităţi şi de oraşe strict ierarhizată: oraşe, sate, comune şi centre
agroindustriale, un sistem bine centralizat pentru ca oamenii să fie mult mai uşor de
controlat. În viziunea regimului comunist, sistematizarea satelor însemna o ultimă
etapă care avea ca obiectiv final crearea societăţii socialiste multilateral dezvoltate
şi a omului nou comunist. Comunismul s-a pretins a fi o civilizaţie nouă, o concepţie
utopică, bazată pe visul suprimării proprietăţii private şi pe construirea unui univers
al egalităţii totale. Condiţii de viaţă egale la sate şi la oraş – acesta era dictonul
regimului în favoarea sistematizării rurale. Desigur, această situaţie exista doar în
teorie, căci în practică noile construcţii săteşti s-au dovedit a avea multe neajunsuri
care le făceau greu de locuit. Subordonarea individului faţă de entitatea colectivă a
partidului/stat, o trăsătură definitorie a unui regim totalitar4, este exact ceea ce se
dorea a se pune în practică prin acest proiect faraonic. Proiectul avea o semnificaţie
aparte pentru Nicolae Ceauşescu, acesta privindu-l ca pe o încununare a „epocii de
aur” şi, implicit, un succes personal al său, fiind elaborat din iniţiativa şi sub îndrumarea sa directă.
Ideea de a demola localităţi vechi de sute de ani împreună cu patrimoniul lor,
precum şi nerespectarea drepturilor omului au stârnit în lumea occidentală un val
de proteste. Privită din Occident, sistematizarea – aşa cum era gândită de Ceauşescu –
era o adevărată tragedie. În februarie 1989, se lansa oficial în Belgia „Opération
Villages Roumains” (OVR), mişcare de protest contra politicii de distrugere a satelor
româneşti. OVR a luat naştere graţie unui grup de tineri cu iniţiativă, extinzându-se
în lunile următoare în celelalte ţări europene. Paul Hermant, cel care avea să devină
„motorul” mişcării, şi câţiva amici au rămas uimiţi de dezastrul care lovise
România, o ţară despre care în Belgia nu se ştia mare lucru. Ei şi-au spus că nu pot
rămâne indiferenţi în faţa unei astfel de situaţii. Planul OVR era adoptarea satelor
româneşti de către comune occidentale, spre a le salva de la distrugere, după modelul
Amnesty International prin care se adoptau prizonierii de opinie de către un grup
de aderenţi5. Belgienii erau conştienţi de faptul că Ceauşescu ţinea totuşi la imaginea
sa în afara ţării şi, deci, nu ar fi riscat un scandal internaţional atingându-se de sate
protejate astfel din afară. Cum nu existau liste cu primele sate aflate în pericol, au
decis să le adopte pe toate. Paul Hermant a format astfel un Comitet de coordonare,
cu sediul la Bruxelles, format din oameni din cercul său de cunoştinţe din diferite
domenii: jurnalişti, avocaţi, specialişti în agricultură etc.6. Ulterior, acţiunea pornită
4

Raport final, ed. Vladimir Tismăneanu et al., Bucureşti, 2006, p. 9.
https://revista22.ro/supliment/operation-villages-roumains-1989-2005, accesat la 3.03.2019.
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spontan avea să depăşească cu mult aşteptările fondatorilor săi. Oameni politici,
diverse asociaţii cu profil umanitar, arhitectural sau rural, dar mai ales administraţiile locale şi locuitorii comunelor occidentale – cu toţii au înţeles că era vorba
de un proiect de inginerie socială de tip totalitar cu efecte irecuperabile dacă ar fi
fost pus în practică. Ei au conştientizat că trebuie să acţioneze rapid pentru a salva
un patrimoniu rural european şi o populaţie de câteva milioane de oameni care
urma a suferi o lovitură psihologică prin dezrădăcinarea forţată. Începând din luna
martie a anului 1989, s-a trecut la constituirea de comitete OVR şi în Franţa, Olanda,
Elveţia, Suedia, Marea Britanie, Italia, Spania, Norvegia şi Danemarca. Comitetul
care coordona celelalte „filiale” europene rămânea însă în continuare cu sediul la
Bruxelles. Capacitatea OVR de sensibilizare a opiniei publice occidentale a avut ca
rezultat numărul mare de oameni care s-au mobilizat pentru salvarea satelor româneşti:
în decembrie 1989, cu doar câteva ore înainte de căderea regimului Ceauşescu,
OVR număra 2.200 de comune occidentale adoptive, ceea ce însemna circa 30 de
milioane de cetăţeni europeni implicaţi. Cel mai mare succes a fost înregistrat în
ţările francofone: 1.252 de adopţii în Franţa, în timp ce Belgia număra 354 de
comune participante, iar Elveţia – 210. Franţa, Belgia, Elveţia şi Marea Britanie
(70 de adopţii) au fost considerate lideri ai operaţiunii, fiind ţările care s-au
mobilizat cel mai repede şi în numărul cel mai mare7.
CONTEXTUL FAVORABIL
Fiecare ţară avea o cotă de sate româneşti de adoptat în funcţie de capacitatea
sa. În Belgia, de unde a pornit mişcarea şi unde aceasta a avut cel mai mare succes,
cota de 200 de sate adoptate a fost atinsă în doar câteva luni. În Franţa, unde cota
fusese stabilită la 2.000 de comune, până în luna august 1989, 1.000 de comune
returnaseră deja cererea de participare la operaţiune8. Cota pentru Elveţia era de
200 de comune. În decembrie 1989, existau 193 de comune care adoptaseră câte un
sat românesc9. Operaţiunea a continuat să se extindă. Comitete OVR au existat şi în
Ţările de Jos, Danemarca, Ungaria şi Norvegia. În Germania Federală, Spania,
Luxemburg şi Irlanda au fost câteva sate româneşti adoptate, dar nu a existat o
coordonare oficială. În Italia şi Polonia au existat discuţii referitoare la crearea unei
coordonări. În Portugalia, Finlanda şi Islanda s-a discutat destul de timid despre
OVR. Cele trei ţări lider (Belgia, Elveţia, Franţa) au atins rapid cota stabilită. Trebuie
luat în calcul timpul scurt în care administraţiile locale europene s-au mobilizat şi
deschiderea cu care a fost primit proiectul10.
În Marea Britanie, Campania pentru Protecţia Satelor din România a fost
iniţiată la jumătatea lunii mai, la o întrunire prezidată de Rod Hackney, preşedintele
7

Arhiva Mundaneum, Mons, cutia 63, Bilan de phase 2.
Ibidem, cutia 40; Nouvelles des Coordinations, în „Bulletin de liaison”, 15–31 august 1989,
nr. 11, p. 8.
9
Ibidem, cutia 105, Ceauşescu s’énerve, extras din „La Suisse”, 3 decembrie 1989.
10
Ibidem, cutia 63, Bilan de phase 2.
8
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Royal Institute of British Architects (RIBA). Şi britanicii, la fel ca belgienii, erau
de părere că era importantă salvarea patrimoniului românesc, parte a patrimoniului
european, care era „păstrat într-un mod unic”11. Momentul părea favorabil pentru o
acţiune contra regimului Ceauşescu. Marea Britanie, la fel ca toate celelalte state
europene, era conştientă că situaţia se schimbase în estul Europei pentru că Uniunea
Sovietică se schimbase şi ea, iar Ceauşescu rămăsese tot mai izolat de restul lumii.
În aceste împrejurări, Operaţiunea de Salvare a Satelor Româneşti s-a bucurat de
sprijinul acordat de importante personaje politice, sprijin fără de care mişcarea nu
ar fi avut nici pe departe receptivitatea de care s-a bucurat.
Pe lângă contextul prielnic operaţiunii, a mai existat un factor favorabil: tradiţia
adânc înrădăcinată de conservare a mediului construit şi natural din Regatul Unit12.
Astfel, un program care viza distrugerea peisajelor urbane istorice sau a habitatelor
tradiţionale rurale a impresionat publicul britanic şi le-a atras atenţia oamenilor
politici. Geoffrey Howe, secretarul de stat pentru Afaceri Externe, critica programul
român de sistematizare rurală în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare
în Europa de la Viena din toamna anului 1988. Acesta i-a trimis o scrisoare omologului său român ca urmare a respingerii oricărei critici de către delegaţia română
prezentă la conferinţă. La 14 aprilie 1989, Geoffrey Howe făcea o nouă declaraţie
conform căreia guvernul britanic avea să continue să se mobilizeze împotriva
„comportamentului intolerabil” al preşedintelui Ceauşescu13.
ACARDA ŞI ROMÂNII DIN EXIL
Pentru românii din exil, regimul de la Bucureşti era echivalentul imposturii,
străin de spiritualitatea autentică românească. Rolul românilor care trăiau în Occident
se dorea a fi de a arăta adevărata faţă a comunismului, fiecare român fiind considerat
a avea datoria de a fi „un propovăduitor al ideilor de libertate şi democraţie, înfierând
hidoşenia comunismului”14. În ultimii ani ai regimului comunist, speranţa membrilor
exilului românesc de a vedea o evoluţie pozitivă a situaţiei din ţară creştea tot mai
mult, încurajaţi de schimbarea atitudinii Occidentului faţă de regimul Ceauşescu,
tot mai blamat şi mai criticat. În sfârşit, vocea lor era luată în seamă în cercurile
11

Arhiva Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
(în continuare: IICCMER), Fond ACARDA, dosar nr. 8, 1993–1995, Campaign for the Protection of
Villages in Romania, 12 septembrie 1989.
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National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty, fondat în 1895, avea ca
obiectiv protejarea mediului rural şi construit în Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord; Landmark
Trust, fondat în 1968. Ambele erau organizaţii caritabile care însă, prin lege, nu se puteau implica
direct în activităţi politice. Prima lege a monumentelor a fost adoptată în 1882, Legea monumentelor
şi amenajării publice, Legea de urbanism şi amenajare rurală, în 1971 şi Legea monumentelor antice
şi a zonelor arheologice în 1979.
13
Arhiva IICCMER, Text prezentat de Iolanda Costide (Strănescu), 3 nov. 2016, la Conferinţa
Operation Villages Roumains, Bucureşti, p. 1–3.
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Ibidem; Idioţii utili, în „Lumea liberă”, an 1, 15 octombrie 1988, nr. 2, p. 2.
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politice europene. Se vorbea printre exilaţi de trezirea Occidentului, „cam târzie după
părerea multor români”15, trezire care fusese dacă nu declanşată, în orice caz accentuată
şi puternic dramatizată de planurile lui Ceauşescu de sistematizare a satelor.
Românii din exilul londonez au fost parte activă a comitetului OVR britanic,
depunând eforturi pentru a atrage interesul unor oameni influenţi din viaţa politică
şi din mass-media britanică. Prin perseverenţa şi efortul Iolandei Strănescu (Costide),
Asociaţia Culturală a Românilor din Anglia (ACARDA – British Romanian
Association) a fost principala organizaţie românească din exilul londonez ai cărei
membri au făcut parte din grupul din care a fost alcătuită coordonarea britanică.
Fondată în 1965, cu sediul la Londra, ACARDA promova apărarea tradiţiilor şi
intereselor româneşti pentru asigurarea continuităţii istorice a neamului. Asociaţia
se străduia să menţină strânse legăturile între românii democraţi din Anglia, să
stabilească şi să întreţină contacte permanente cu românii din alte ţări, să stimuleze
interesul prietenilor românilor de orice naţionalitate pentru diverse chestiuni care îi
preocupau pe români, să organizeze întruniri, conferinţe, grupuri de discuţie pentru
dezbaterea problemelor româneşti, să organizeze recepţii, serate şi concerte unde să
se adune la un loc românii şi prietenii lor de alte naţionalităţi, să intervină prin
presă, prin contacte cu personalităţi influente şi prin orice alte mijloace legale
disponibile ori de câte ori cultura, civilizaţia, religia şi structura etnică românească
erau afectate, să reafirme şi să apere drepturile omului şi libertăţile politice ale
tuturor românilor16. ACARDA atrăgea atenţia forurilor internaţionale încă din anii
1970 asupra abuzurilor din ţară şi se afla în legătură cu alte asociaţii în încercarea
de a apăra românii aflaţi în dificultate17.
În Marea Britanie activa şi Uniunea Mondială a Românilor Liberi (UMRL),
avându-l în frunte pe Ion Raţiu. UMRL lupta împotriva regimului din ţară, făcând
apel către românii din lumea liberă, pe care îi îndemna să fie „purtătorii de cuvânt
ai celor încătuşaţi şi reduşi la tăcere de un sistem politic străin de firea Naţiunii şi
potrivnic intereselor sale”18. Pentru ei, comunismul era acel sistem totalitar „impus
şi susţinut de o putere străină şi exercitat de către uneltele sale servile, în contra
naturii poporului român şi distrugător pentru ţară; un pericol iminent şi grav pentru
ţară şi pentru lumea liberă”. Uniunea denunţa abuzurile regimului din România şi
informa autorităţile guvernamentale, organismele internaţionale şi opinia publică
mondială privind situaţia din ţară. UMRL se dorea de asemenea a fi platforma de
idei care stătea la baza reuniunii organizaţiilor româneşti şi a românilor liberi care
doreau eliberarea patriei de comunism19. În plus, se interesa de românii din exil,
coordonând acţiuni de informare şi de integrare a refugiaţilor români. Ziarul UMRL,
„Românul liber”, a constituit un important suport de informare şi de legătură pentru
15

Ibidem, C. Munteanu, Domestic Block, 18 august 1988, f. 260.
Ibidem, Statutul Asociaţiei Culturale a Românilor din Anglia − ACARDA, art. 1.
17
Ibidem, The Destruction of Historic Monuments in Romania, protest.
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Ibidem, Uniunea Românilor Liberi – Proclamaţie constitutivă.
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Ibidem, Uniunea Românilor Liberi, Paris, 16 februarie 1988.
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românii din exil20. Despre sistematizarea satelor s-a scris aici în mod consecvent,
ţinându-i la curent pe românii din exilul britanic cu evoluţia proiectului.
Asociaţia ACARDA, al cărei preşedinte a fost mai întâi Ion Raţiu, era
membră susţinătoare a UMRL. În chestiunea satelor, Iolanda Strănescu şi Ion Raţiu
au fost invitaţi să facă o prezentare la Societatea Internaţională a Drepturilor
Omului în 10 septembrie 1989. La 19 octombrie era anunţată o reuniune a diferitelor
grupuri interesate, precum Organizaţia Naţională de Solidaritate Creştină în Marea
Britanie, Europa Nostra şi alte asociaţii de protejare a mediului şi a drepturilor
omului. Iolanda Strănescu îi scria preşedintelui RIBA pentru a-l informa despre
campania de salvare a satelor româneşti.
ACARDA a sprijinit, de asemenea, oamenii din România care se opuneau
proiectului comunist de distrugere a satelor. Astfel, toţi cei prezenţi la întâlnirea
asociaţiei de pe 13 octombrie 1988 au semnat o petiţie de sprijinire a Doinei
Cornea şi a scrisorii sale deschise către Nicolae Ceauşescu, scrisoare redactată în
iulie acelaşi an şi intitulată Opriţi dărâmarea satelor. Copii ale petiţiei au fost luate
de cei prezenţi pentru a colecta mai multe semnături21.
ACARDA se afla în legătură cu Woodrow Wyatt, Mark Almond şi John
Zametica de la „The Times”, ziar care în numerele din 27 iulie şi 1 august adusese
în atenţia publicului britanic aspecte din viaţa de zi cu zi din România. Una dintre
chestiunile prezentate a fost cea a satelor. ACARDA critica guvernul de la Bucureşti
pentru nerespectarea drepturilor omului şi pentru respingerea în iunie 1988 a
documentului final din cadrul Conferinţei de la Viena. Asociaţia arăta că singura
şansă pentru o posibilă schimbare consta în expunerea continuă a abuzurilor regimului
Ceauşescu şi în refuzarea de către democraţiile occidentale a compromiterii drepturilor
omului: „Căci noi, românii din ACARDA, nu mai putem accepta ca protestele
noastre, justificate de altfel, să fie calificate de regimul din ţară ca «amestec în
treburile interne». Atunci când acorduri internaţionale privind standarde pentru
toate popoarele şi naţiunile sunt violate, astfel de abuzuri devin o preocupare pentru
întreaga comunitate internaţională şi încetează să mai fie «treburi interne».”22 După
ce explica în ce consta mai exact planul de sistematizare, ACARDA îl numea „cel
mai inuman şi diabolic plan de inginerie socială, cel mai stalinist proiect din toate
regimurile comuniste”. „Facem apel la democraţiile occidentale şi la Naţiunile
Unite să exercite presiune asupra guvernului român pentru a renunţa la aceste
practici profund anti-umanitare. Nu putem face asta însă fără o notă de prudenţă.
Dacă până acum am remarcat o sensibilitate a regimului Ceauşescu faţă de opinia
occidentală, motiv pentru care s-a străduit să facă lumea să creadă că este de acord
20

Ibidem.
Ibidem, Minutes of the Meeting of the British Romanian Association Held on the 13th October
1988 at 26, Queen Anne Street, London, W1.
22
Ibidem, Text Presented at the Human Rights 1948–1988 United Nations Declaration of
Human Rights Commemorative Conference, 10 September 1988, London Organised by International
Society for Human Rights.
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cu apărarea principiilor Chartei Naţiunilor Unite şi a Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului, în ultimul an am constatat o periculoasă lipsă de sinchiseală a
regimului Ceauşescu măcar faţă de salvarea aparenţelor.”23
Canalul britanic de televiziune Channel 4 difuza, la 4 februarie 1989, un
reportaj făcut în România de către doi reporteri britanici, unul dintre ei fiind Sue
Lloyd Roberts. Aceştia avuseseră o serie de probleme: fuseseră arestaţi de patru ori
pe durata timpului petrecut în ţară şi tracasaţi în permanenţă. Reuşiseră totuşi să
surprindă imagini din două sate complet rase de pe faţa pământului − Vlădiceasca
şi Ciofliceni − şi să ia interviu unor săteni cărora li se demolase casa şi care
fuseseră mutaţi cu forţa. Pe baza acestui reportaj, asociaţiile de români din exilul
londonez puteau contacta instituţii şi persoane importante din administraţia
britanică pentru a trage un semnal de alarmă asupra distrugerii unui patrimoniu
european. Este ceea ce a făcut Iolanda Strănescu, preşedinta ACARDA, imediat
după difuzarea documentarului24. Dorinţa sa era ca mesajul său să fie transmis lui
Mihail Gorbaciov, cu prilejul vizitei acestuia în Marea Britanie. Prin forţa împrejurărilor însă, mesajul nu a reuşit să ajungă la destinatar, dar a atras atenţia unor
importanţi politicieni din Foreign Office, precum secretarul de stat pentru Afaceri
Externe, Geoffrey Howe25. În toamna anului 1988, Geoffrey Howe răspundea
scrisorii adresate de Iolanda Strănescu prin care aceasta îi cerea sprijin în apărarea
satelor româneşti. „Sunt pe deplin de acord şi înţeleg îngrijorarea voastră pentru
planul lui Ceauşescu de sistematizare rurală”, îi transmitea omul politic britanic
preşedintei ACARDA. „Am scris ministrului român al Afacerilor Externe, Ioan
Totu, încă din 12 septembrie pentru a-mi exprima temerile faţă de abuzurile contra
drepturilor omului şi de răul ireparabil adus patrimoniului cultural şi arhitectural
european. De ceva vreme, tot încercăm să exercităm presiune prin diferite foruri
internaţionale pentru ca regimul de la Bucureşti să revizuiască această politică.
Problema a fost ridicată deopotrivă la Bucureşti şi la Londra. Preşedintele delegaţiei
noastre de la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare din Europa (CSCE) a vorbit
la reuniunea de la Viena împotriva acestui proiect. Din păcate se pare că toată
agitaţia internaţională nu are vreun efect asupra regimului din România. Cu siguranţă
însă nu vom renunţa (…).”26 Iolanda Strănescu se arăta mulţumită de răspunsul lui
Geoffrey Howe, după cum mărturisea în corespondenţa cu parlamentarul conservator
Bernard Braine: „Am fost încântată să aflu de scrisoarea secretarului Foreign
Office către omologul său Ioan Totu de protest împotriva demolării satelor. Daţi-mi
voie să vă spun cât de recunoscători vă suntem pentru intervenţia Dvs., care a fost
decisivă în a-l convinge pe Sir Geoffrey să adopte o linie atât de fermă. Din păcate,
23

Ibidem, British-Romanian Association, Human Rights 1948–1988, Romania – an Indictment,
September 1988.
24
Ibidem, scrisoare, Iolanda Strănescu către Bernard Braine, „on behalf of the Campaign for
the Protection of Villages in Romania”.
25
Ibidem, scrisoare din partea Foreign and Commonwealth Office, Londra.
26
Ibidem, scrisoare, secretarul Foreign Office către Iolanda Strănescu, Londra, 6 octombrie 1988.
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presa încă se află sub influenţa concepţiei că doar jumătate din satele României vor
fi distruse, majoritatea în Transilvania, şi că cele mai afectate vor fi minorităţile
etnice. Nimic mai departe de adevăr! Noi am spus răspicat în conferinţa de presă
din 13 iulie că proiectul lui Ceauşescu se referă la toate satele, fără discriminare. E
drept că 8.000 de sate vor dispărea în totalitate, însă cele 5.000–6.000 [rămase] îşi
vor păstra doar numele, căci vor fi restructurate şi «modernizate» în buncăre de
beton. Acestea sunt cifrele reale care trebuie să fie înţelese de public, la fel cum că
11 milioane de oameni vor fi dezrădăcinaţi de pe pământul strămoşilor lor.”27
Campania pentru salvarea satelor româneşti a beneficiat de o mai mare
deschidere şi promovare pe teritoriul britanic datorită unor personalităţi din Marea
Britanie precum Bernard Braine, amintit mai sus, membru al Parlamentului timp de
peste 40 de ani, cunoscut pentru lupta sa pentru drepturile omului. Acesta era încă
din 1984 membru al Comitetului de Onoare ACARDA28, având deci o relaţie
aparte cu românii din exilul londonez. La 9 decembrie 1988, Iolanda Strănescu îi
scria lui Bernard Braine, exprimându-şi satisfacţia că acesta acceptase să fie unul
dintre cei mai importanţi susţinători ai campaniei de salvare a satelor29.
PRINŢUL CHARLES ŞI CAMPANIA DE SALVARE
A SATELOR ROMÂNEŞTI
Un factor major de influenţă în favoarea operaţiunii a fost poziţia fermă a
prinţului Charles. Acesta a manifestat un interes constant pentru patrimoniul rural
românesc. La 27 aprilie 1989, cu ocazia inaugurării unei expoziţii de arhitectură la
Londra, cu titlul „Building for a Better Britain”, organizată de Civic Trust, prinţul
de Wales a ţinut un discurs în care critica „distrugerea patrimoniului cultural şi
uman al unei ţări”: „Extraordinara diversitate culturală a României nu aparţine doar
României, ci face parte din patrimoniul umanităţii. E greu să rămâi impasibil când
tradiţiile unei ţări europene apropiate de noi sunt rase pentru a face loc unei aşazise modernităţi palide ca moartea.”30
Prinţul descria experienţa românească, pe care o numea „o tragedie umană”,
drept o lecţie pentru alte ţări asupra importanţei construirii unor comunităţi cu
suflet. Adresându-se conaţionalilor săi, le spunea că „dacă dorim să construim o
ţară mai bună, atunci avem nevoie să căutăm inspiraţie în intuiţia înaintaşilor
noştri, să învăţăm să construim în armonie cu mediul înconjurător şi să învăţăm să
creăm un simţ al comunităţii şi al apartenenţei”. Mesajul său era: „Noi, societatea
occidentală, am văzut cât de mult rău poate aduce planificarea «benevolă» a
satelor, ştim ce înseamnă pentru spiritul comunitar, sper că am învăţat din experienţa
27

Ibidem, scrisoare, ACARDA către Bernard Braine, 30 septembrie 1988.
Ibidem, scrisoare din partea ACARDA, 24 ianuarie 1984.
29
Ibidem, scrisoare, Iolanda Strănescu către Bernard Braine, 9 decembrie 1988.
30
Arhiva Mundaneum, cutia 40, Prince, You Are Welcome, în „Bulletin de liaison”, 1–15 mai
1989, nr. 6, p. 1.
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noastră. Ei bine, în România se pregăteşte ceva la o scară mult mai largă decât ceea
ce s-a întâmplat la noi!”31 Vocea prinţului Charles la deschiderea expoziţiei organizate
la Londra de Civic Trust a avut un impact enorm pentru sensibilizarea opiniei publice
britanice, din cauza climatului de urgenţă pe care l-a creat32.
CAMPANIA IA FIINŢĂ
În toamna anului 1988, ACARDA şi alte asociaţii au format un grup ad-hoc
de lobby denumit „The Campaign for the Protection of Villages in Romania”,
avându-l pe Bernard Braine ca preşedinte. În ianuarie 1989, grupul dădea publicităţii un mesaj deschis către guvernul român şi guvernele occidentale, în semn de
protest împotriva distrugerii planificate a satelor româneşti. Mesajul a fost semnat
de Bernard Braine, David Atkinson (membru al Parlamentului şi preşedinte al
Christian Solidarity International – Marea Britanie), Mervyn Thomas (preşedinte
executiv al aceleiaşi organizaţii), Şerban Cantacuzino (secretar al Royal Fine Art
Commission), Robert Chambers (secretar al Societăţii Internaţionale pentru Drepturile
Omului – International Society for Human Rights), Michael Dower (preşedinte al
European Council for the Village and Small Town – ECOVAST), Henry J. de
Koster (preşedinte al organizaţiei Europa Nostra), Paul von Gorka (vicepreşedinte
al Asociaţiei Luptătorilor Unguri pentru Libertate din Marea Britanie – The Hungarian
Freedom Fighters Association UK), George Krasso (redactor la The Hungarian
October Free Press Information Centre), Ion Raţiu (preşedinte al UMRL) şi de
preşedinta ACARDA33. La aproximativ trei luni după lansarea oficială din Belgia
din februarie 1989 se lansa şi comitetul OVR britanic.
Campania pentru Protecţia Satelor din România era demarată la 10 mai 1989,
sub tutela Civic Trust, cu scopul de a adopta cât mai multe sate româneşti. Sediul
era găzduit de RIBA, la St. Weonards, loc de unde plecau multe scrisori către
România, cu slabe speranţe că va veni vreun răspuns vreodată.
A fost organizată o conferinţă de presă de lansare la 6 iunie, la care au fost
prezente persoane care cunoşteau realităţile din ţară: Denis Deletant, profesor la
School of Slavonic and Eastern European Studies, University of London, John
Clark, secretar la National Association of Local Councils, Arthur Percival, vicepreşedinte al Civic Trust, consilierul Jim Daley din Surbiton, zonă din sud-vestul
Londrei care adoptase un sat românesc, o doamnă Thompson, reprezentând consiliul
parohial din Hanbury, sat care adoptase un sat românesc din judeţul Mureş.
Coordonarea de la Bruxelles alocase 2.000 de sate de adoptat pentru Marea Britanie34.
31
Ibidem, cutia 1, Devouring the Soul of a Nation, extras din „The Times”, 28 aprilie 1989: „The
Prince of Wales, in his speech yesterday to the Civic Trust’s Building a Better Britain exhibition,
deplored the retreat from traditional architecture, practised most destructively by President Ceausescu.”
32
Arhiva IICCMER, Fond ACARDA, Campaign for the Protection of Villages in Romania.
33
Idem, Text prezentat de Iolanda Costide (Strănescu), 3 nov. 2016, la Conferinţa Operation
Villages Roumains, Bucureşti, p. 4.
34
Idem, Campaign for the Protection of Villages in Romania, 6 iunie 1989.
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Conferinţa de presă ţinută de Civic Trust a fost prezidată de Bernard Braine,
vicepreşedinte al All-Party Parliamentary Human Rights Committee. La conferinţa
de presă a luat cuvântul John Morgan, preşedinte al Consiliului Local şi Regional
European. Acesta prezentase un raport în cadrul instituţiei pe care o reprezenta în
care denunţa politica regimului Ceauşescu şi încuraja municipalităţile şi oraşele
mici să se alăture operaţiunii. Înainte de conferinţă însă, presa locală răspândise
vestea despre Operaţiunea de Salvare a Satelor Româneşti, astfel că unele sate
britanice cereau deja să adopte un sat românesc. The Local Government International Bureau (LGIB) invita autorităţile locale să ia parte la acţiune35. Pentru
coordonarea operaţiunii în Marea Britanie, Civic Trust oferea un spaţiu de birouri
în clădirea lor din centrul Londrei în Carlton House Terrace, SW136, iar persoana
de contact era Veronica Sayers37.
Întrunirile de rutină ale membrilor coordonării britanice se desfăşurau la
sediul ACARDA din Strada Queen Anne nr. 2638. La 30 septembrie avea loc la
Londra o întrunire la care participa coordonarea Internaţională a OVR (cu sediul al
Bruxelles), la care erau invitaţi şi membri ai comitetelor OVR din Norvegia,
Danemarca, Ungaria, Spania, RFG, Italia, Elveţia, Franţa şi Belgia. Evenimentul
avea loc la Broadgate Club, iar pentru atmosferă o orchestră englezească cânta o
muzică cu tentă tradiţională românească39. Cel care a prezidat conferinţa a fost acelaşi
„entuziast susţinător al salvării satelor româneşti”40, Bernard Braine. Iolanda Costide
îi scrisese înainte pentru a-l invita să vorbească oaspeţilor, tocmai pentru că văzuse
în acest eveniment un bun prilej pentru ca simpatizanţii operaţiunii din Marea
Britanie să întâlnească membri ai celorlalte comitete OVR41.
PERSOANE-CHEIE IMPLICATE ÎN DERULAREA CAMPANIEI
În Marea Britanie au existat câteva persoane-cheie care s-au ocupat de derularea
campaniei de salvare a satelor. Una dintre acestea a fost Veronica Sayers, cea care
a administrat campania OVR în această ţară până la începutul anului 1990, când
atribuţiile au fost preluate de Maria Nalder (UMRL). Veronica Sayers (pe numele
său adevărat Victoria Clark) a purtat cea mai mare greutate a administraţiei de zi cu
zi şi a corespondenţei42. Istoricul Dennis Deletant a sprijinit comitetul OVR prin
35
Arhiva Mundaneum, cutia 1, Local Government International Bureau to All Local Authorities
in England, p. 1.
36
Arhiva IICCMER, Fond ACARDA, Text prezentat de Iolanda Costide (Strănescu), 3 nov.
2016, la Conferinţa Operation Villages Roumains, Bucureşti, Bucureşti, p. 4.
37
Ibidem, p. 2.
38
Ibidem.
39
Ibidem, Veronica Sayers, Operation Romanian Villages, 11 septembrie 1989.
40
Ibidem, Invitation, The Co-ordinating Committee of the Campaign for the Protection of
Villages in Romania.
41
Ibidem, scrisoare, Iolanda Strănescu către Bernard Braine, 15 septembrie 1989.
42
Ibidem, Text prezentat de Iolanda Costide (Strănescu), 3 nov. 2016, la Conferinţa Operation
Villages Roumains, Bucureşti, p. 5.
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furnizarea unor ghiduri şi a unor hărţi ale judeţelor care conţineau coduri pentru
fiecare localitate, atât de necesare în corespondenţă43. Alţi membri ai coordonării
de la Londra au fost: John Laughland de la Colegiul St Anthony, Jessica DouglasHome, de la acelaşi colegiu, Iolanda Strănescu, ACARDA, Helen Landers, studentă,
Mary Walsh, Simon George, de la Christian Solidarity International şi Europa
Nostra. Jessica Douglas-Home a fost contactată din Paris de către Sanda Stolojan
de la Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADO – League for the Defence
of Human Rights, LDHR). Datorită Jessicăi Douglas-Home au fost aduse în sânul
campaniei organizaţii precum: „Mihai Eminescu” Trust, Civic Trust şi RIBA44.
Jessica Douglas-Home, preşedintă a „Mihai Eminescu” Trust, căsătorită în familia
unui fost premier conservator (Alec Douglas-Home, premier în perioada 1963–
1964), a fost persoana esenţială a campaniei din Regatul Unit. Numele de DouglasHome îşi păstrează rezonanţa în această ţară şi a avut putere de convingere pentru
mulţi politicieni şi autorităţi locale, în special printre politicienii conservatori45.
Nu doar persoane individuale, ci şi diverse organizaţii au acţionat pentru
susţinerea campaniei britanice. Keston College (organizaţie dedicată studierii religiei
şi ţărilor comuniste) aducea chestiunea demolărilor bisericilor şi satelor din România
în atenţia întregii lumi prin contactarea a 50 de agenţii de presă, reprezentanţi
media şi misiuni creştine. Keston College susţinea Operaţiunea de Salvare a Satelor
Româneşti, oferind celor interesaţi detalii şi promovând-o prin publicaţia sa46.
Europa Nostra lansa la rândul său în aprilie o campanie de susţinere a OVR,
împreună cu ECOVAST (Germania). Membrii acestor organizaţii îi scriseseră
direct preşedintelui Ceauşescu, cerându-i să oprească programul de sistematizare a
satelor. Europa Nostra făcea apel la autorităţile britanice, dar şi din alte ţări europene
pentru a extinde mişcarea. Cele două asociaţii – Europa Nostra şi ECOVAST −
erau organizaţii internaţionale dedicate conservării patrimoniului cultural şi rural
european, motiv pentru care se simţeau obligate să intervină47. Europa Nostra avea
legături în Austria (Pro Austria Nostra cu sediul la Viena), Belgia (Belgica Nostra),
Cipru (un sediu la Londra şi altul la Nicosia), Danemarca (Sammenslutningen for
Bygnings – Og Landskabskultur), Franţa (Gallia Nostra), Republica Federală
Germană, Ungaria, Irlanda, Italia (Italia Nostra), Luxemburg, Malta, Olanda, Spania,
Norvegia, Portugalia, Suedia, Elveţia şi Turcia. ECOVAST avea legături în
Austria, Belgia şi Danemarca48. Michael Dower, preşedintele ECOVAST, dădea o
rezoluţie la 11 octombrie 1988, în care trăgea un semnal de alarmă cu privire la
demolarea satelor din România, făcând apel către Naţiunile Unite, Consiliul Europei
43

Arhiva Mundaneum, cutia 1, corespondenţă Veronica Sayers cu Paul Hermant.
Arhiva IICCMER, Fond ACARDA, Text prezentat de Iolanda Costide (Strănescu), 3 nov.
2016, la Conferinţa Operation Villages Roumains, Bucureşti, p. 4.
45
Ibidem, p. 5.
46
Arhiva Mundaneum, cutia 70, „The Right to Believe”, 1989, nr. 3, p. 1–3.
47
Ibidem, cutia 1, scrisoare din partea lui Hans de Koster, preşedintele Europa Nostra, şi
Michael Dower, preşedintele ECOVAST.
48
Ibidem, cutia 1, Recipients of Campaign Package, p. 2.
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şi alte organizaţii internaţionale să adopte o procedură de intervenţie49. La
întrunirea anuală din 7 septembrie 1988, de la Heidelberg, Europa Nostra adopta o
rezoluţie referitoare la România, arătându-se îngrijorată cu privire la distrugerile de
patrimoniu. Cu acest prilej, se atrăgea atenţia asupra faptului că patrimoniul arhitectural românesc era deopotrivă european50. Era lansat un apel către Consiliul
Europei, UNESCO şi Comunităţile Europene pentru a acţiona de urgenţă în modul
cel mai potrivit cu putinţă51.
Aceste organisme internaţionale explicau celor cu care intrau în contact cum
puteau opera mai precis în cadrul campaniei: 1) prin scrisori către presă, semnate
de personalităţi; 2) prin articole de presă; 3) prin articole centrate pe subiectul
sistematizării satelor româneşti, ştiri difuzate la TV sau poveşti transmise la radio;
4) prin petiţii semnate de cât mai multe persoane; 5) prin scrisori către preşedintele
Nicolae Ceauşescu; 6) prin scrisori către ambasadorul român din ţara respectivă;
7) prin marşuri de protest şi demonstraţii nonviolente în faţa ambasadelor române
sau cu ocazia unor evenimente culturale legate de România; 8) prin cereri către
membri ai Parlamentului şi Adunării Naţionale pentru a pune presiune la nivel
diplomatic (respectiv economic, dacă era posibil); 9) prin cereri către membrii
Parlamentului European sau către Consiliul Europei pentru a exercita presiune
diplomatică; 10) prin sprijin pentru participarea naţională la Operaţiunea de Salvare
a Satelor Româneşti (contact cu OVR Belgia, contacte cu asociaţiile naţionale de
profil şi cu autorităţile locale, contact cu asociaţia naţională de arhitecţi)52.
Drept consecinţă a trimiterii acestor documente, Consiliul Europei (CoE)
adopta Rezoluţia nr. 910 (1988) privind politica rurală din România, „profund
îngrijoraţi de informaţiile primite şi de ideea ca o populaţie să fie mutată fără a-şi
da consimţământul în stabilimente urbane nepotrivite cu stilul lor de viaţă şi pe
deplin conştienţi de răul ireparabil pe care un astfel de proiect l-ar fi provocat
oamenilor, tradiţiilor şi patrimoniului cultural şi arhitectural”53. Rezoluţia pleca de
la premisa că satul românesc era parte a diversităţii moştenirii culturale europene şi
că era responsabilitatea tuturor ţărilor europene să respecte şi să apere acest
patrimoniu. De aceea, Consiliul Europei făcea apel la autorităţile române, în încercarea
de a avea un dialog. Cerinţa era de a se abandona acest proiect care stârnea atâtea
reacţii în Occident din cauza atingerii a două principii fundamentale: drepturile
minorităţilor şi prezervarea patrimoniului. CoE încerca să le explice autorităţilor de
la Bucureşti că era de preferat iniţierea unui program public de sănătate şi a altor
programe pentru protejarea mediului şi a patrimoniului în aceste sate, cu alte
49
Ibidem, cutia 1, Resolution Passed at the ECOVAST Biennal Conference in Lübeck/Travemunde,
Federal Republic of Germany.
50
Ibidem, cutia 1, Europa Nostra, Resolution on Romania.
51
Ibidem.
52
Ibidem, cutia 1, Europa Nostra/ECOVAST, Campaign against Clearance of Romanian Villages.
Possible Elements of National Campaigns, martie 1989.
53
Ibidem, Council of Europe, Paliamentary Assembly, Resolution 910 (1988) (1), p. 1.

Operaţiunea de Salvare a Satelor Româneşti

335

cuvinte, nu prin demolare şi construirea de la zero se putea moderniza totul, ci prin
punerea în valoare a ceea ce exista deja şi era valoros în esenţa sa. CoE îndemna
autorităţile române să încurajeze familiile independente să dezvolte o reţea de
vânzare a produselor agricole provenite din propria gospodărie, pentru a se ridica
producţia şi a permite populaţiei rurale să rămână pe pământul lor. Consiliul
încuraja de asemenea şi alte organizaţii internaţionale, dar şi guvernele statelor
europene să îşi intensifice presiunea asupra României54.
CAMPANIA PROPRIU-ZISĂ
După ce s-au pus în mişcare mecanismele care au stat la baza comitetului
OVR britanic, s-a trecut imediat la trimiterea unei scrisori-manifest prin care
autorităţile locale engleze erau invitate să se alăture mişcării. Li se aducea astfel la
cunoştinţă administratorilor de comune ce însemna sistematizarea rurală în accepţia
regimului de la Bucureşti, cu ce se ocupa OVR şi care era obiectivul său, precum şi
felul în care se puteau implica ei la nivel local55. Comitetul britanic trimitea către
autorităţile locale un dosar, redactat de coordonarea centrală de la Bruxelles şi
ulterior tradus în limbile engleză, spaniolă, germană, italiană etc., în funcţie de ţara
în care se dorea a fi implementat. Se explica astfel că regimul din România
pregătea un proiect gigantic, că era vorba de demolarea a 8.000 de sate însumând o
populaţie de 10 milioane de locuitori care urma a fi dislocată forţat. Li se explica,
de asemenea, care era intenţia autorităţilor române, li se vorbea despre centrele
agroindustriale şi despre condiţiile de viaţă din noile locuinţe, dar mai ales despre
distrugerea unui patrimoniu valoros care se pierdea iremediabil. Urma apoi
procedura standard prin care se trimiteau cărţi poştale către ambasadorul român de
la Londra, preşedintele Ceauşescu şi primarul din satul adoptat.
Cărţile poştale tipizate erau puse la dispoziţie de echipa de coordonare de la
Bruxelles. Textul trimis către Ceauşescu şi către ambasadorul român era de regulă
unul standard: „Vă aduc la cunoştinţă că localitatea X, din Franţa/Belgia/Anglia
etc., în care locuiesc, a decis să adopte satul dumneavoastră care este ameninţat cu
distrugerea în cadrul aşa-zisului plan de sistematizare. Mă consider solidar şi
responsabil de soarta rezervată locuitorilor şi locuinţelor din satul dumneavoastră.
Voi face tot ce-mi stă în putere pentru a contribui la salvarea lor.”56 Cărţile poştale
au constituit elementul principal pentru a exercita presiune asupra autorităţilor
române, în scopul de a determina stoparea proiectului de sistematizare rurală. Au
fost trimise astfel sute de mii de cărţi poştale.
Operaţiunea a beneficiat în toate ţările în care s-a desfăşurat de sprijinul
oamenilor politici, al asociaţiilor şi al ONG-urilor, al administraţiilor locale, însă
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noutatea adusă de OVR a fost faptul că s-a adresat în special locuitorilor din satele
occidentale; pentru prima dată oamenii erau chemaţi să acţioneze ca parte a unei
structuri internaţionale, fiecare la nivelul său, în funcţie de capacitatea şi de talentul
său. OVR se adresa cu prioritate unor categorii de cetăţeni care nu erau de obicei
solicitate în acest tip de acţiuni şi care erau gata să se angajeze, dar nu ştiau cum să
procedeze. În Belgia, ţara de unde a pornit mişcarea de salvare a satelor româneşti,
răspunsul locuitorilor a fost mult peste aşteptările fondatorilor OVR, însă operaţiunea s-a derulat în funcţie de temperamentul, contextul şi cultura fiecărei ţări.
Pentru o mai bună organizare şi pentru ca populaţia să înţeleagă cum putea acţiona
concret, circulau pliante cu texte intitulate 20 de acţiuni pentru salvarea satelor
româneşti57. Concret, li se explica celor interesaţi ce putea face fiecare: 1) să ia
legătura cu consilierul parohial sau primarul şi să îl convingă să adopte un sat
românesc; 2) să le spună prietenilor, cunoştinţelor şi colegilor de serviciu despre
Operaţiunea de Salvare a Satelor Româneşti şi să îi încurajeze să transmită
informaţiile autorităţilor locale din satul lor; 3) să întocmească o petiţie împotriva
distrugerii satelor împreună cu colegii de serviciu şi să o trimită comitetului OVR
de la Londra, de unde urma să plece spre autorităţile române; 4) să contacteze pe
oricine, orice companie sau firmă care ar fi putut fi utilă coordonării în vederea
printării de materiale, respectiv trimiterii lor prin curierat; 5) să pună stick-ere cu
logo-ul coordonării pe maşina lor sau la fereastra casei lor; 6) să telefoneze la
Ambasada Română pentru a se interesa de satul adoptat de ei; 7) dacă cineva avea
un hobby, era îndemnat să ia legătura cu cea mai apropiată asociaţie românească
sau club şi să îi informeze despre participarea lor la Operaţiunea de Salvare a
Satelor Româneşti, în ideea de a populariza mişcarea; 8) dacă plănuiau să călătorească în România, să povestească ce au văzut acolo; 9) dacă aveau vreo fotografie
cu sate româneşti, să ofere copii coordonării OVR de la Bruxelles; 10) să ia
legătura cu coordonarea pentru a afla unde se afla cel mai apropiat centru de
informare; 11) să organizeze un centru de informare unde să poată fi găsite cărţi
poştale standard, împreună cu alte informaţii; 12) să trimită scrisori standard sau
cărţi poştale preşedintelui Ceauşescu, ambasadorului român şi primarului satului
adoptat; 13) să aranjeze cu ziarul local pentru a dedica o ediţie Operaţiunii de
Salvare a Satelor Româneşti în vederea publicării de informaţii în mod constant;
14) să organizeze o seară românească la sediul primăriei locale, o conferinţă,
difuzarea de imagini video, un concert sau un show pentru a strânge fonduri pentru
coordonare; 15) să se ocupe de crearea unei reţele de oameni care să protesteze
pentru cauza OVR. Alte recomandări se adresau vicarilor şi altor membri ai
parohiei: 16) să facă anunţuri despre mişcare în cadrul bisericii; 17) să menţioneze
campania în buletinul parohiei; 18) să informeze oamenii din parohie; 19) să se
roage pentru poporul român. Oricine ar fi vrut să se implice putea de asemenea să
trimită o contribuţie comitetului OVR de la Londra, la adresa 63 Hillgate Place.
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SATE ENGLEZEŞTI CARE AU PARTICIPAT LA CAMPANIA OVR
Vowchurch a fost unul dintre primele sate englezeşti care s-au arătat doritoare
să participe la apelul lansat de Civic Trust. Opţiunea acestuia a fost pentru Gârbou,
un sat de maghiari situat la 80 de km de graniţa cu URSS (astăzi Ucraina). S-a
organizat o întrunire locală pentru ca oamenii să înţeleagă în ce consta mişcarea
pornită din Belgia şi cum ar fi putut ei să procedeze. Jessica Douglas-Home le
explica autorităţilor locale din Vowchurch că nu era vorba despre o înfrăţire
obişnuită, din moment ce partea română se afla sub un regim totalitar – deci nu se
punea problema de reciprocitate. Ea le arăta că scopul adoptării era de a trimite
cărţi poştale ambasadorului român sau preşedintelui Ceauşescu însuşi, poate chiar
de a vizita satul adoptat cu o viză de turist. Li se explica cetăţenilor stadiul în care
se afla sistematizarea, avansând date precum aceea că surse din Foreign Office erau
de părere că în jur de 100 de sate „fuseseră deja demolate”58. Nu este întâmplător
faptul că Vowchurch a fost unul dintre primele sate care au ales să ia parte la OVR.
În 1989, în Vowchurch nu prea mai existau ţărani în sensul clasic, însă locuitorii
înţelegeau ce însemna un proiect de felul celui susţinut de Ceauşescu în România:
„Satul nostru are idee ce presupune să fii ameninţat cu demolarea”, spunea unul
dintre membrii coordonării, Betty Rewell. „În ultimii ani noi am pierdut şcoala şi
linia de cale ferată care trecea prin satul nostru. Aceasta a însemnat o mare pierdere
pentru localitatea noastră – fiind închisă şcoala, a fost înlăturat centrul de tineri,
prin suprimarea căii ferate a dispărut principala legătură cu exteriorul. Satul nostru
a muncit din greu ca să îşi conserve identitatea.”59 La Vowchurch subiectele
principale de discuţie între localnici deveniseră satul românesc şi buldozerele60. La
conducerea campaniei din Vowchurch a fost ales Melvin Powell, un consilier
parohial din localitate şi profesor de matematică în Hereford. El era cel mai potrivit
să se ocupe de proiectul OVR pe plan local, căci vizitase România cu doar un an
înainte cu ocazia unei excursii cu şcoala unde preda. Powell îşi amintea monotonia
şi sărăcia pe care o văzuse în ţară, drumurile proaste, raţionalizarea de benzină,
subliniind ironia faptului că industria turismului în România – culmea – se baza
tocmai pe folclorul şi satul tradiţional românesc. La o întrunire organizată de
coordonarea OVR, sătenii au reuşit să localizeze pe hartă satul Gârbou; ei discutau
deja să trimită cărţi poştale de Crăciun şi prăjituri în România. Dennis Deletant
încuraja Vowchurch să fie hotărâţi în decizia lor. „Mă tem că veţi avea o relaţie
unilaterală, le spunea el, dar prea puţin contează. Dacă mai mulţi oameni vor
trimite scrisori şi cărţi poştale, autorităţile nu le vor putea opri pe toate. Important e
ca românii să ştie că nu sunt uitaţi. Iar preşedintelui Ceauşescu îi pasă de imaginea
sa în Occident. Nu va dori să fie ţinta criticilor din Vest.”61 Un alt sat, Hanbury, din
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Worchestershire, pretindea că are o afinitate specială cu situaţia din România; alte
sate interesate erau Bromley, Basingtoke şi Kingston-upon-Thames. La fel ca
Vowchurch, aceste sate preţuiau tradiţiile locale62.
Ulterior, au sosit la sediul Civic Trust cereri şi din partea altor sate. Unul
dintre acestea era Bodenham, o localitate cu 1.300 de locuitori din Herefordshire,
datând din secolul al XIII-lea şi având un profil viticol. Consiliul parohial din
Warkworth scria comitetului de la Londra, cerând mai multe detalii despre mişcare63.
Un alt sat, The Archers, dădea semnale că dorea să adopte un sat românesc.
Satele englezeşti se interesau tot mai mult de situaţia din România; circulau
diverse informaţii legate de chestiunea satelor româneşti. Un incident care a stârnit
indignarea britanicilor a fost când unui reporter care spera să transmită o scrisoare
din satul Hanbury, Worcestershire către primarul din satul adoptat, Costeni, jud.
Gorj, i s-a refuzat intrarea în ţară. La Hanbury, 85 de persoane au participat la o
seară dedicată Operaţiunii de Salvare a Satelor Româneşti, cu strângere de fonduri;
s-a servit mâncare tradiţională românească, s-au prezentat dansuri folclorice şi s-au
difuzat imagini din ţară. Britanicii transmiteau sediului central al OVR de la
Bruxelles că un turist care se întorsese recent din România le spusese că în ţară
oamenii erau la curent cu acţiunea lor, că din conversaţiile avute cu localnici
aflaseră că aceştia ştiau de existenţa operaţiunii de la Radio Europa Liberă, Vocea
Americii şi BBC Serviciul Românesc. Pentru coordonarea de la Bruxelles astfel de
veşti erau reconfortante64. Diki Gleeson, profesor de dans, relata despre vizita sa
recentă în România, unde fusese pentru un curs de dans folcloric. El povestea
despre cozile la alimente şi lipsurile de tot felul, despre tracasările de la vamă, dar
încheia într-o notă optimistă: „… cu toate acestea spiritul românesc rămâne
neschimbat. Există o bunătate şi o generozitate specific românească. În drumul
meu spre hotel, de exemplu, am stat în autobuz lângă o fată care avea braţul plin de
flori. La coborâre, mi-a dăruit jumătate din florile sale. Poate că şi noi am oferit
ceva în schimb: interesul şi respectul pentru cultura română. Sper din toată inima să
fie aşa! Trăiască inima caldă şi generoasă a României şi fie ca timpuri mai bune să
vină pentru ea!”65
REZULTATE
Pentru a înţelege fenomenul pe care l-a declanşat Operaţiunea de Salvare a
Satelor Româneşti în comunele europene (în special cele belgiene şi franceze),
trebuie să ne aplecăm mai întâi asupra contextului: către sfârşitul anilor 1980, lucrurile
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evoluau înspre democraţie în toate ţările din blocul comunist, în timp ce în
România se insista asupra unor proiecte de asemenea amploare, cum era cel de
sistematizare rurală, care părea să ducă ţara înapoi spre stalinism. Acest proiect
frapa societatea occidentală prin brutalitatea sa. Operaţiunea a avut succes şi
datorită contextului, dar mai ales datorită concepţiei inedite: de a face apel cu
precădere la locuitorii din comunele occidentale. Iniţiativa OVR consta astfel „în
antrenarea cetăţenilor, care prin acţiunile lor determinau o intervenţie politică a
comunelor în relaţiile internaţionale. Partidele politice, guvernele, instanţele europene
şi internaţionale nu puteau rămâne insensibile la o presiune de asemenea natură.
Multe din demersurile politice … au fost astfel influenţate … de opinia publică
angajată în OVR în virtutea unei datorii de ingerinţă. Aceasta revenea în a considera
că patrimoniul românesc, structurile tradiţionale ale societăţii rurale româneşti
aparţin de facto civilizaţiei europene.”66 „Populaţia satelor” a înţeles „intuitiv ce
însemna de fapt «sistematizarea»: distrugerea” structurii tradiţionale a satului, demolarea unui patrimoniu rural istoric şi spiritual, dezrădăcinarea cu forţa a milioane de
oameni. Ei şi-au dat seama că „erau vizate ultimele spaţii de libertate, celula familială”,
relaţiile din comunitate, văzute ca „obstacole potenţiale pentru «omogenizarea»
societăţii”67. „Nu e de mirare că adeziuni masive s-au înregistrat în ţările în care
autonomia comunală este mai dezvoltată (Belgia, Elveţia) sau în regiunile unde
problema prezervării patrimoniului cultural local s-a pus cu mai multă acuitate.”68
Ce a determinat britanicii să se implice în OVR? Cel mai probabil, toate acestea la
un loc, nu trebuie să uităm însă de ataşamentul englezilor pentru patrimoniul arhitectural şi cultural.
Există o diferenţă de abordare în cazul fiecărei ţări europene în care a existat
o coordonare OVR aparte. Dacă în ţările francofone, motivele principale ale entuziasmului cu care a fost primită Operaţiunea de Salvare a Satelor Româneşti au fost
legăturile lingvistice sau relaţiile istorice de tradiţie, în Marea Britanie argumentul
a fost în unele cazuri de natură pragmatică. Multe dintre satele britanice se temeau
pentru ele însele, fiind localităţi cu o populaţie sub o mie de locuitori care păreau a
tinde spre dispariţie în timp. Hanbury în Worchestershire – un sat cu doar 800 de
locuitori şi unul dintre primele care au decis să adopte − se simţea la rândul său
ameninţat din cauza dezvoltării turismului rural din ultimii ani. De aceea, locuitorii
din Hanbury spuneau că mişcarea era un gest simbolic în apărarea stilului de viaţă
rural şi totodată un protest contra planului de absorbire a propriului lor sat într-un
orăşel din imediata proximitate69.
Cu toată strădania preşedintei ACARDA şi a simpatizanţilor operaţiunii din
Marea Britanie, mişcarea nu a avut un succes asemănător cu cel din Belgia sau
Franţa. Conducătorii campaniei îşi mărturiseau adesea la întrunirile şi discuţiile lor
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frustrarea dată de lentoarea şi letargia comunităţilor britanice. Coordonarea atribuia
acest lucru democraţiei prea destinse sau unei birocraţii prea complicate în încercarea
de a înţelege de ce nu exista aceeaşi fervoare ca la belgieni70. În Marea Britanie au
fost adoptate 74 de sate, cel puţin aşa reiese din Conferinţa de la Cambridge la care
au participat Iolanda Strănescu, Ariadna Combes, Christian Mititelu de la BBC –
Secţia română şi Dennis Deletant, alături de alţi britanici interesaţi71.
Rezultatele au fost diferite din cauza abordării diferite. În general, britanicii
au ezitat să adopte politici de ingerinţă. Această caracteristică a dus la o oarecare
reticenţă a membrilor comitetelor parohiale care conduceau satele din Marea Britanie
în a se amesteca în afacerile unei ţări străine. Reticenţa britanicilor a împiedicat o
însuşire a principiului de „devoir d’ingérence”, o noţiune mai degrabă franceză şi
belgiană. Activitatea de lobby în Marea Britanie a fost deci mai puţin o intervenţie
politică în relaţii internaţionale, cât o acţiune individuală a unor persoane de influenţare
persuasivă a opiniei publice, a unor politicieni şi organizaţii profesionale. Mary Walsh,
de exemplu, a reuşit prin efort personal să convingă cunoştinţe şi prieteni să adopte
sate din România. Printre acestea se număra chiar satul în care locuia, Welsh
Newton din Herefordshire, care a adoptat Iedu, din judeţul Suceava. Mai multe sate
din acelaşi comitat Herefordshire s-au alăturat proiectului: astfel, Bodenham adopta
Inlăceni, în Sf. Gheorghe; Vowchurch – Gârbou; St Weonards – Lotu şi Longtown
Castle – Mecea. Alte adopţii au fost făcute de Dalverton, Somerset (Gherman,
Neamţ) sau Kingston (Glădeanu-Siliştea, Buzău). Acestea sunt doar câteva exemple72.
Numărul mic de adopţii – ţinând cont de potenţialul Regatului Unit – poate fi
pus şi pe seama unui start relativ întârziat al campaniei73. Un alt element care a
afectat numărul de adopţii în Marea Britanie este structura administrativă diferită
de Europa continentală: satele sunt administrate de comitete parohiale, nu sunt conduse
de către primari74.
A existat, totuşi, pentru echipa de coordonare britanică un sentiment de
realizare atunci când, în martie 1990, Bernard Braine îi scria Iolandei Strănescu:
„M-am bucurat să citesc scrisoarea care a sosit de la comuna Borăscu către primarul
din Haselmere din Surrey. Cine ştie: poate legăturile create prin schema adoptării
de sate se vor dovedi valoroase pentru viitor.”75
Putem spune că legăturile s-au dovedit valoroase, dacă ne gândim la faptul că
şi după căderea regimului comunist satele din Marea Britanie s-au interesat de
satele româneşti. Coordonarea britanică făcea apel la localităţile care adoptaseră
sate româneşti pentru a sprijini reconstruirea caselor din Ciofliceni şi Vlădiceasa,
sate care fuseseră rase în 1988. Trei asistente din Odell (Bedfordshire) au vizitat
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orfelinatul din Sudiţi (Buzău), iar de la Hoddesdon (Herefordshire) se trimiteau
ajutoare pentru instalaţii sanitare, echipament şcolar şi de grădiniţă pentru satul
Mănăstirea; Chard (Somerset) ajuta satul Boarta, Doveridge (Derbyshire) ajuta
Margea cu echipament medical, Dymock (Gloucestershire) oferea copiilor din Groşii
Ţibleşului haine, iar locuitorilor ustensile de lucru76. De la Tadley au pornit în mai
multe rânduri către Ghergheşti (Dâmboviţa) camioane cu ajutoare umanitare (alimente,
haine, echipamente pentru şcoala locală şi echipamente medicale, medicamente)77.
OVR rămâne în istoria continentului nostru un model de solidaritate europeană,
prin care s-a reuşit crearea unei alianţe între comunele occidentale, în favoarea
salvării satelor româneşti. Crearea Operaţiunii de Salvare a Satelor Româneşti şi
conceptul de transformare a spaţiului geografic european dintr-unul al statelor
într-unul în care se acţionează la nivel comunitar, al locuitorilor de sate/comune se
numără printre cele mai îndrăzneţe şi mai revoluţionare idei puse în practică cu
succes la sfârşitul anilor 1980.
OPERATION ROMANIAN VILLAGES IN THE UK IN 1989
Abstract

In the second half of the 1980s, the Romanian Communist regime established
a plan to demolish 7,000–8,000 villages from the existing 13,123 and to move the
population (approx. 10 million people) to newly built blocks of flats. The pharaonic
project sparked a big protest movement in Western Europe against the planned
destruction of the cultural heritage and the violation of human rights. The protest
movement started in Belgium (February 1989) and spread to France, Switzerland,
the Netherlands, Italy, Spain, etc. In Britain it was launched in May 1989 with the
support of influential political figures such as Sir Geoffrey Howe, the Foreign
Secretary at the time, and MP Bernard Braine. Iolanda Strănescu (Costide) from
the British Romanian Association (Asociaţia Culturală a Românilor din Anglia –
ACARDA) played a major part in implementing the movement on the British soil.
The response of the British villages was positive: 74 villages took part in the
campaign. Even though the success of the movement wasn’t as considerable as in
France and Belgium, the British communities established links with Romanian
villages. Those links continued to function after 1990 through humanitarian aid to
the Romanian villages.
Keywords: Opération Villages Roumains – Operation Romanian Villages;
Nicolae Ceauşescu; communism; Romanian exile; human rights violations
76
Arhiva Mundaneum, cutia 20(1), Partners in Rebuilding a Way of Life: How Romanian
Villages Reap Goodwill, în „The Free Romanian”, vol. 7, septembrie 1991, nr. 9.
77
Ibidem, cutia 20(1), Romania Report, Tadley, England.

SURSE ŞI IZVOARE
ISTORIE E NOVELLE DE LEVANTE DIN PRIMĂVARA
ANULUI 1468: UZUN HASSAN, MOREEA ŞI
CEI 30.000 DE MORŢI DE LA BAIA
ALEXANDRU SIMON*

Deşi cardinalul Francesco Gonzaga îl rugase să nu plece iarna la Ragusa,
majordomul său, Francesco Maffei, a traversat Adriatica la începutul anului 14681.
Misiunea sa era să verifice situaţia cruciată din Balcanii de vest după recentele
înfrângeri ale atletului albanez al Crucii Skanderbeg2. Din Ragusa, Maffei i-a raportat
conştiincios adevăratului său stăpân, Barbara de Brandenburg (Hohenzollern), marchiza Mantovei, mama lui Francesco3. Ambiţioasă şi cultivată peste media elitei
Renaşterii4, Barbara (1422–1481) era nepoata împăratului Sigismund de Luxemburg
şi din 1433 soţia lui Ludovico al III-lea il Turco Gonzaga (1412–1478), marchizul
Mantovei (1444–1478)5. Ea pretindea şi primea loialitate şi informaţii de calitate6, la
fel ca soţul şi fiul ei, de la Roma (cardinalul Francesco a fost printre primii care a aflat
în martie 1462 despre cele 21.660 de victime otomane ale lui Vlad al III-lea Ţepeş)7.
*
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca;
alexandrusimon2003@gmail.com.
1

David S. Chambers, The Housing Problems of Cardinal Francesco Gonzaga, în „Journal of
the Warburg and Courtauld Institutes”, XXXIX, 1976, p. 21–58, aici p. 23, nota 9.
2
Ioan-Aurel Pop, Al. Simon, The Venetian and Walachian Roots of the Ottoman-Hungarian
Truce of 1468: Notes on Documents in the State Archives of Milan, în Italy and Europe’s Eastern Borders.
1204–1669, ed. Iulian Mihai Damian, I.-A. Pop, Mihailo Popović, Al. Simon, New York, Oxford,
Basel, Frankfurt-am-Main, Wien, 2012, p. 181–196. Reluarea analizei pe baza noii (vechii, de fapt)
documentaţii se impune, izvorul de mai jos servind drept exemplu în acest sens.
3
Numai două rapoarte s-au păstrat în Archivio di Stato di Mantova (în continuare: ASMa).
Ambele au fost publicate cu destule greşeli, fiind şi atribuite unui inexistent comite şi rector al Ragusei,
Ioannes Franciscus de Maffeis, în Vikentij Makušev, Monumenta historica Slavorum meridionalium
vicinorumque populorum e tabulariis et bibliothecis Italicis deprompta, collecta atque illustrata (în
continuare: MHS), vol. I–2, Genua, Mantua, Mediolanum, Panormus et Taurinum, Beograd, 1882, nr.
8–9, p. 30–35. Reluăm aici cel de al doilea raport păstrat, neglijat anterior în istoriografie.
4
Ingeborg Walter, Barbara di Hohenzollern, în Dizionario bibliografico degli italiani, vol. VI,
Roma, 1964, sub voce. Ea a fost, de fapt, capul Mantovei, Ludovico fiind mai mult condotier.
5
Isabella Lazzarini, Ludovico III Gonzaga, marchese di Mantova, în Dizionario bibliografico
degli italiani, vol. LXVI, Roma, 2006, sub voce. Vezi şi Hans Joachim Kissling, Francesco II
Gonzaga ed il sultano Bâyezîd II, în „Archivio Storico Italiano”, CXXV, 1967, 1, p. 34–68.
6
Vezi şi D.S. Chambers, Giovanni Pietro Arrivabene (1439–1504): Humanistic Secretary and
Bishop, în „Aevum”, Milano, LVIII, 1984, 3, p. 397–438; I. Lazzarini, Communication and Conflict:
Italian Diplomacy in the Early Renaissance, 1350–1520, Oxford, 2015, p. 21, 141–142.
7
ASMa, Archivio Gonzaga (în continuare: AG), E, Affari esteri, XXV, Roma, busta 834,
1404–1499, nn (folosim „nenumerotat” întrucât documentele din aceste buste au diverse numărători,
„Revista istorică”, tom XXIX, 2018, nr. 3–4, p. 343–352
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Scrisoarea trimisă Barbarei de către Maffei, din Ragusa, pe 20 aprilie 1468,
se dorea tocmai o informare de acest tip, cu istorii şi veşti din Levant8: „Jhesus9//
Ilustrissima et excellentissima Domina, Domina mea singularissima, prelibata racomandatione etc. Quatro/ literre ho scripto ala Serenita Vestra Maiesta10 a questo
martio passato11. Scrisse aquella de le istorie e novelle/ de Levante. Al presente
accadendone alcune altre vie12, adviso quella. E stato dal Turcho [Mehmed al II-lea]
gli lega/ti di Veneciani e detto Turcho gli ha fato cosa non fece mai: volere audire la/
ambasata in persona, che prima facesa che uno se dimanda el bassa de Normandia13,
solea/ audire, poi referrire al prefacto Turcho, e prima gli feceno ditti legati, uno richo
presente,/ e quando el Turcho ebbe inteso detta ambasata, che la Signoria voleva
concludere la pa/ce, el Turcho li disse inconclusione14 ch’el voleva far pace volontieri
cum questo, ch’el vo/leva tuta la Albania e la Morea che tiene detta Signoria. Detti
legati respon/deteno non havevano tale commissione, montono acavallo insalutata
hospite, cum/ discordia. Dicono ch’el Turcho disse che la Signoria el beffava e
inconclusione15 la pace non e/ facta, ne se fara. El detto Turcho al presente fa zente
asai. Non se sa ove voglia/ ire. Ha mutato proposito de andare a Trabesonda, ove
Uson Cassan, glie16 acampo. Glia17 mandato uno suo figliolo. De novo e venuto
una galea, che dice essere stato/ rotto dal prefacto Usson Cassan e di un altro signoretto, quale vene acompagnato cum/ lui. E dichono che una isola se dimanda Cento
in lo Archipelago e pericolata/ quasi tuta una citate de christiani greci dal terramotto.
E quasi tuto quello popolo/ e morto, dura cosa a credere, che gli venti non possono
găsirea actelor fiind mai uşor de făcut după dată). Deoarece documentul a fost omis din MHS, vol. I–2,
publicăm şi aici pasajul privitor la Vlad din scrisoarea trimisă de cardinalul Francesco marchizului
Ludovico pe 30 martie 1462: „[…] Heri disse in consistorio haver adviso da Vinetia [Veneţia]: el
Turcho [Mehmed al II-lea] esser conflicto da uno Vaiuoda [Vlad al III-lea Ţepeş] e morti tanti de li
suoi che pur al numero de le teste se sono adunate de quelli a chi sono tagliate se ritrovano morti piu
de 21660 homini senza quelli sono periti per altra via ch’e impossibile de puotere saper/e el numero
de tuti, bench’el Reverendissimo Monsegnior Vicecancelliere [Rodrigo Borgia, viitorul papă
Alexandru al VI-lea] dicesse erano in tuto 30000 <persone> […].” Documentul va fi publicat într-un
material dedicat receptării evenimentelor de la 1462, pregătit pentru numărul special din „Il Mar
Nero” în memoria profesorului Şerban Papacostea.
8
ASMa, AG, E, Affari esteri, V, Ungheria, busta 532, 1376–1494 [1347–1588], nn. Raport
editat în MHS, vol. I–2, nr. 9, p. 33–35. Edităm documentul deteriorat (aparent intenţionat), cu accent
pe particularităţile de scriere şi de exprimare, tipice de altminteri pentru informările din reţeaua Casei
Gonzaga, în special după venirea Barbarei [vezi în comparaţie stilul de Trecento din Arturo Segre,
I dispacci di Cristoforo da Piacenza, procuratore mantovano alla corte pontificia (1371–1383), în
„Archivio Storico Italiano”, XLIII, 1909, p. 27–95].
9
Omis în MHS, vol. I–2, p. 33. Acest Jhesus arătă că adresantul nu era de fapt rectorul Ragusei.
10
Omis in MHS, vol. I–2, p. 33. O scăpare probabil din graba copistului sau/şi a editorului.
11
Din cele patru scrisori trimise Barbarei de Maffei din Ragusa în martie 1468, în ASMa, AG,
E, Affari esteri, V, Ungheria, s-a păstrat doar aceasta. Poate celelalte au fost relocate.
12
Omis în MHS, vol. I–2, p. 33. Tot o scăpare probabil din graba copistului sau/şi a editorului.
13
Astfel în original şi în MHS, vol. I–2, p. 33. Personajul este altminteri complet necunoscut.
14
Scris împreună în original. Desfăcut, natural practic, în in conclusione (MHS, vol. I–2, p. 33).
15
Scris împreună în original. Desfăcut, fireşte, la editare în in conclusione (MHS, vol. I–2, p. 33).
16
Scris împreună în original şi publicat ca atare, altfel decât anterior, şi în MHS, vol. I–2, p. 34.
17
Scris împreună în original şi publicat ca atare, din nou altfel ca mai sus (MHS, vol. I–2, p. 34).
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expirare in le isole. Da noy/ e venuto uno famiglio da corazza18 lombardo che era
de Messer Geronimo de/ Novello. Dice ch’el prefacto Messer Geronimo se ritrova,
cercha 9519 cavalli/ e cercha fanti 70. E che la Signoria hanno preso novitore20 due
terre in/ detta Morea e Messer Geronimo attendi acummulare21 e comprare veste
argenti./ El Re Ferdinando ha mandato presente de molte belle cose al Turcho e22/
prefacto Turcho gli fa un grandissimo honore e molte parole. Qui se dice per23/
casone la pace non e facta. De Ungaria sono venuto ambasatori come/ el Re de
Ongaria [Matia Corvin] e stato victorioso contra24 a uno Signore Vaivoda Stephano
de Mol/davia, haveva rebelato. Per modo sono morti persone trentamilia […]25/lia
del Re de Ongaria e vintecinquemilia del Signore Stephano. El detto […]26/ vivito27
e triomphato del suo nemico. E ha mandato a domandare […]28/ denari ala Signoria
de Venetia che glianno29 promessi. E gli danno parole […]30/ Re gli ha mandato
noviter se non gli mandano detti denari […]31/ de tuti venetiani sono nel paese suo.
Altro non accade, se non che ala Il[…]32/ racomando come buono efidele33 servitore,
prego la Serenita Vestra e supplico che lamia[…]34/ e fratelli gli siano racomandati
di novo35. Scrivo al mio Abbate36 de quel[…]37/ cum lo Reverendissimo Santo
Cardinalo [Francesco Gonzaga], e ho advisato la Santita sua de molte novelle.
18

Un singur z în MHS, vol. I–2, p. 34. Ambele forme sunt corecte pentru originea personajului.
Corazza lombardo însemna arsenalul lombard (i.e. al Milanului) ori, la bază, armură milaneză.
19
45 în MHS, vol. I–2, p. 34. Confuzia uşor de explicat, prin compararea lui 4 cu 5, a fost
făcută din cauza asemănării acestui 9 cu 4 din anul scrisorii, 1468, de mai jos. La ea a contribuit poate
şi faptul că era mai logic ca numărul călăreţilor să nu îl depăşească pe cel al pedestraşilor.
20
Corectat în noviter în MHS, vol. I–2, p. 34. Probabil o greşeală de scriere (grăbită) a lui Maffei.
21
Scris împreună în original. Desfăcut în a cumulare (cu un singur m) în MHS, vol. I–2, p. 34.
22
El în MHS, vol. I–2, p. 34. El poate fi acceptat ca întregire (e <el> prefacto Turcho …).
23
Perche în MHS, vol. I–2, p. 34, întregire menită probabil să întărească relaţia tip cauză-efect.
24
Contro în MHS, vol. I–2, p. 34. O-ul diferă destul de evident de a-ul de la sfârşitul cuvântului.
25
Ruptură în original (septembrie 2018). Cinque milia în MHS, vol. I–2, p. 34, corect şi logic.
26
Ruptură în original (septembrie 2018). El detto Re gli ha în MHS, vol. I–2, p. 34, corect şi logic.
27
Vinto în MHS, vol. I–2, p. 34. N-ul din presupusul vinto diferă de celelalte n-uri din scrisoare.
De asemenea, i-ul din ipoteticul (dar logicul în cazul în care ruptura extinsă era ante 1882) vinto este
scris lipit de n, altfel decât în cuvântul imediat următor, triomphato, unde i-ul nu este legat de o. Iar
presupusul n din vinto este identic cu v din scrivo al mio Abbate de mai jos.
28
Ruptură în original (septembrie 2018). Certi în MHS, vol. I–2, p. 34. Spaţiul este prea mare
doar pentru acel cuvânt. Probabil era trecută o sumă scrisă cu litere (ca în cazul morţilor).
29
Scris împreună în original. Desfăcut, în chip editorial firesc, în gli anno în MHS, vol. I–2, p. 34.
30
Ruptură în original (septembrie 2018). El prefacto în MHS, vol. I–2, p. 34. Întregire sigur
logică, dacă ruptura exista deja la vremea apariţiei volumului, tipic pentru acele vremuri.
31
Ruptură în original (septembrie 2018). Fara represaia în MHS, vol. I–2, p. 34, probabil şi logic.
32
Ruptură în original (septembrie 2018). Ill.S.V. [Illustrissima Serenita Vestra] me în MHS,
vol. I–2.
33
Scris împreună în original. Desfăcut, fireşte în definitiv, în e şi fidele în MHS, vol. I–2, p. 34.
34
Abreviat, urmat de ruptură în original (septembrie 2018). La mia matre în MHS, vol. I–2, p. 34.
35
Scris despărţit în original. Dinovo în MHS, vol. I–2, p. 34. Probabil o greşeală de tipar. Nu a
fost inclusă în lunga şi altminteri minuţioasa Errata a volumului (MHS, vol. I–2, p. 315–320).
36
Posibil abaţia cisterciană Santa Maria di Lucedio (Trino), preluată de Casa de Gonzaga.
37
Ruptură în original (septembrie 2018). Quello ho pratichato în MHS, vol. I–2, p. 35. Pare logic.
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E[…]38/ 20 aprilis 1468.// EVD39 Servus minimus Fr[…]40/Mapheus comes e […]41.//
<Pe verso>42 Ilustrissime et excellentissime Domine Mee/ Singulare, Domine Bar/bare
Marchionisse Man/tue et cetera/ Mantue.”
Maffei îi înfăţişa Barbarei în ordine: 1) Eşecul negocierilor dintre Veneţia şi
Mehmed al II-lea, sultanul pretinzând personal (şi nu prin paşa de Normandia precum
anterior43) Moreea şi Albania, stăpânite încă de Republică44. 2) Pregătirile sultanului
de război, probabil împotriva lui Uzun Hassan, de curând victorios în faţa otomanilor
în Asia Mică45. 3) Cutremurul care năruise un oraş de creştini greci46 din Arhipelag
(lucru de care Maffei se îndoia)47. 4) Venirea unui familiar al condotierului Geronimo
38

Ruptură în original (septembrie 2018). Ex Ragusa în MHS, vol. I–2, p. 35, întregire firească.
Excellentiae Vestrae Devotissimus. Scris în stânga la distanţă de Servus minimus Fr[…].
40
Ruptură în original (septembrie 2018). Joannes Fr… în MHS, vol. I–2. Este un indiciu clar
că o ruptură exista deja în secolul al XIX-lea, măcar la limita inferioară din dreapta a scrisorii. De notat
însă că pe Francesco Maffei îl chema şi Giovanni (vezi şi scrisoarea sa către Francesco al II-lea, fiul şi
urmaşul lui Federico I, băiatul lui Ludovico al III-lea şi al Barbarei; vezi http://www.capitalespettacolo.it/
eng/doc_seg.asp?ID=1180938758&NU=23&TP=g).
41
Ruptură în original (septembrie 2018). R. [de la rector] în MHS, vol. I–2. De subliniat că în
MHS, vol. I–2, Comes e R. a fost tipărit pe un rând separat sub Joannes Fr… Mapheus, din text.
42
Omis din MHS, vol. I–2, p. 35, altfel decât în alte cazuri, poate deoarece nu a mai fost
socotit relevant.
43
Deşi un asemenea paşă nu este cunoscut, rolul jucat în negocierile veneto-otomane de
marele vizir Mahmud Angelović, totodată şi beglerbeg al Rumeliei (eyalet de care trebuie să fi ţinut şi
Normandia), cere identificarea acestuia cu bassa de Normandia din raportul lui Francesco Maffei
(Theoharis Stavrides, The Sultan of Vezirs: The Life and Times of Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha
Angelović (1453–1474), Leiden, Boston, Köln, 2001, p. 219–220).
44
Delegaţia veneţiană a fost condusă de Leonardo Boldu, rettore de Scutari şi viitor
guvernator (provveditore) al Albaniei veneţiene, la vremea marelui asediu otoman al Scutari-ului din
1474, asediu ridicat ca urmare a atacurilor din Ţara Românească ale lui Ştefan al Moldovei, susţinut
de Matia (Franz Babinger, Mehmed the Conqueror and His Time, ed. William C. Hickmann,
Princeton, 1978, p. 261–262, 265–266, 365). La 1468, ambasada, primită de sultan în primele zile din
martie, a părut un succes la început, un succes pe care Boldu s-a grăbit să îl raporteze. Vicleanul
Gerardo de Colli, secretarul milanez din Veneţia, s-a îndoit pe drept cuvânt de la bun început de acest
succes (vezi raportul lui Gerardo de Colli către ducele Galeazzo Maria Sforza din 26 martie 1468;
Archivio di Stato di Milano, Milano (în continuare: ASM), Archivio Ducale Sforzesco (în continuare:
ADS), Potenze estere, Venezia, cart. 354, 1468, fasc. 3, Marzo, nn). Milanul fusese la un pas să se
implice în războiul cu Mehmed al II-lea.
45
De fapt pe 11 noiembrie 1467, la Çapakçur, în estul Anatoliei de astăzi, federaţiile turkmene
Oile albe (Ak Qoyunlu) şi Oile negre (Kara Koyunlu) se înfruntaseră, conducătorul Oilor albe, Uzun
Hassan, învingându-şi rivalul, Jahan Shah, care şi-a şi pierdut viaţa (John E. Woods, The Aqquyunlu: Clan,
Confederation, Empire, Salt Lake City, UT, 19992, p. 96–98). În aceste condiţii însă, un conflict deschis
între Uzun Hassan şi Mehmed era inevitabil, între ei aflându-se slăbitul Karaman, altă veche speranţă
musulmană antiotomană a Creştinătăţii (vezi, de pildă, raportul veneţian din iulie 1465 publicat în
Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au Moyen Âge, ed. C[onstantin] N. Sathas, vol. VI, Paris,
1885, nr. 27, p. 27). În vara anului 1468, Mehmed a reuşit să ocupe cea mai mare parte a Karamanului.
46
Formularea merită reţinută deoarece aparţinea unui agent al curiei pontificale, în serviciul
căreia Francesco Maffei mersese la Ragusa, practic pe linia balcanică de front.
47
Raportul lui Maffei este unica sursă asupra unui asemenea cutremur în Arhipelag<ul Ionic>
la sfârşitul anului 1467– începutul anului 1468. Identificarea insulei este dificilă. Putem încerca o
39
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de Novella48, aflat în slujba Veneţiei şi în căutare de oşteni pentru luptele din Moreea,
unde Republica părea să câştige49. 5) Înţelegerea dintre Ferdinand de Aragon50, regele
Neapolelui, şi Mehmed, care, de facto, sabotase tratativele dintre sultan şi Veneţia
(după cum probabil tot familiarul lui de Novella îi spusese lui Maffei)51. 6–7) Sosirea
solilor lui Matia Corvin, regele Ungariei, suzeranul Ragusei (alături de Mehmed)52,
veniţi să anunţe şi victoria regelui asupra domnului Ştefan, voievodul Moldovei,
revoltat contra suzeranului său, nu mai puţin de 30.000 de vieţi fiind pierdute în
luptă53. Imediat după acest „triumf”, Matia îi pretinsese Veneţiei banii promişi, în
caz contrar monarhul huniad urmând să ia măsuri drastice împotriva tuturor veneţienilor de pe pământurile sale54.
Victoria lui Matia, cel mai îndepărtat în timp eveniment raportat în scrisoare
(bătălia avusese loc la mijlocul lunii decembrie 1467), atrage atenţia atât prin data
anunţului, cât şi prin numărul morţilor55. În mod normal, asemenea ştiri ajungeau la
Ragusa, vasala Budei, în cel mult o lună56. Aparent şi Ragusa (inclusă, alături de
ambele Valahii, drept protejată a lui Matia în proiectul de pace tripartită venetopresupunere. Cento era, de fapt, o traducere din greacă, limbă în care 100 este ekato. Capul Ekato
kephalon este pe insula Lemnos. Lemnos, o zonă seismică puternică până astăzi, era o posesiune
otomană, cucerită recent de Veneţia (Momčilo Spremić, I tributi veneziani nel Levante nel XV secolo,
în „Studi Veneziani”, XIII, 1971, p. 221–252, aici p. 247).
48
Vezi şi Chronicon Veronense di Paride da Cerea e dei suoi continuatori, vol. III–2, I volgarizzamenti della Continuazione veneziana (1376–1446), ed. Renzo Vaccari, Legnago, 2014, p. 24, 180.
49
Realitatea din teren era însă alta (vezi şi Walter Haberstumpf, La dissoluzione delle signorie
latine in Morea di fronte alla turcocrazia, în „Studi Veneziani”, XXXIII, 1997, p. 61–81).
50
F. Babinger, Sechs unbekannte aragonische Sendschreiben, în idem, Spätmittelalterliche
fränkische Briefschaften aus dem großherrlichen Seraj zu Stambul, München, 1963, p. 76–95.
51
Codice Aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de’ sovrani aragonesi
in Napoli riguardanti l’amministrazione interna del reame e le relazioni all’estero, vol. I, 1467–1468,
ed. Francesco Trinchera, Napoli, 1866, nr. 244, p. 349; nr. 271, p. 394; nr. 284, p. 393.
52
Vezi şi Borislav Grgin, Počeci rasapa. Kralj Matijaš Korvin i srednjovjekovna Hrvatska, Zagreb,
2002, p. 164–170.
53
Şi din cauza întârzierii cu care victoria a fost prezentată la Ragusa (vezi mai jos), anunţul
doritei izbânzi trebuie văzut drept parte a unui mesaj mai amplu transmis Ragusei de Matia. Succesul
militar (sângeros dincolo de cifre) din urmă cu peste patru luni era o componentă a acelui mesaj.
Maffei pare să fi stăpânit bine arta selectării şi clasificării datelor.
54
După Domenico Malipiero [Annali veneti dall’anno 1457 al 1500 del Senatore Domenico
Malipiero ordinati e abbreviati dal senatore Francesco Longo, ed. Agostino Sagredo, Firenze, 1843
(în „Archivio Storico Italiano”, VII), p. 59], era vorba chiar de 60.000 de ducaţi anual. Suma trebuie
privită cu prudenţă, informaţia fiind oferită de istoricul oficial al Veneţiei.
55
Pentru bătălia de la Baia, vezi Emanuel C. Antoche, L’expédition du roi de Hongrie, Mathias
Corvin, en Moldavie (1467). Qui remporta finalement la bataille de Baia (14/15 décembre 1467)?, în
„Revue internationale d’histoire militaire”, LXXXIII, 2003, p. 133–165. Este poate inutil de amintit
numeroasele controverse stârnite încă din epocă de această luptă.
56
A fost de pildă, în acest context, cazul victoriei antiotomane a lui Ştefan al Moldovei de la
Vaslui (10 ianuarie 1475), deja bine cunoscută la Ragusa şase săptămâni mai târziu, pe 25 februarie
(ASM, ADS, Potenze Estere, Venezia, cart. 362, 1475, fasc. 2, Febbraio, nn).
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ungaro-otomană din octombrie 146657) păstrase tăcerea asupra subiectului58. Anunţul
făcut la Ragusa în aprilie 1468 de solii lui Matia fusese impus cel mai probabil de
recentele negocieri dintre rege şi trimişii sultanului, care au dus cel târziu în acea
lună la încheierea unui armistiţiu pe doi ani (obţinut de Matia şi prin ameninţarea cu
eliberarea lui Vlad Ţepeş şi trimiterea acestuia asupra supuşilor Porţii)59.
Regele obţinuse de la sultan ceea ce acesta îi refuzase Veneţiei, şantajată în
plus acum de Matia (conform spuselor propriilor săi supuşi), probabil cu expulzarea
cetăţenilor ei din Ungaria, dacă nu îi plătea regelui banii promişi (de ea şi de Roma)
tocmai pentru a lupta împotriva lui Mehmed60. În vederea continuării acestei lupte,
după înfrângerile suferite de Skanderbeg în verile anilor 1466 şi 1467 (ultima fiind
înlesnită de rebeliunea ungară care nu i-a permis lui Matia să vină în sprijinul său şi
care a dus apoi la campania regelui din Moldova)61, Francesco Maffei, de origine din
Verona, supusă Veneţiei, fusese trimis de cardinalul Francesco Gonzaga la Ragusa62.
Anunţul solilor lui Matia mai masca şi altceva63. Regele admitea că pierduse
5.000 de oameni în Moldova, dar pretindea că din rândurile oştenilor lui Ştefan căzuseră 25.000 (Ştefan nu avusese la Baia peste 15.000–20.000 de oşteni)64. În Italia în
57

Archivio di Stato di Venezia, Venezia (în continuare: ASVe), Senato Secreti (în continuare:
SS), Deliberazioni, reg. 23, 1466–1468 [more Veneto 1469], c. 12r (25 octombrie 1466; în Iván Nagy,
Albert Nyáry, Magyar diplomacziai emlékek. Mátyás király korából 1458–1490 (în continuare:
MDE), vol. II, [1466–1480], Budapest, 1876, nr. 23, p. 41; vezi şi Francisc Pall, Les relations entre la
Hongrie et Skanderbeg, în „Revue historique du sud-est européen”, X, 1933, 4–6, p. 119–141, aici p. 137).
Reamintim că proiectul a fost constant ignorat în istoriografia română.
58
Din ce putem desprinde din scrisorile păstrate astăzi ale lui Francesco Maffei.
59
A se vedea în special Ileana Căzan, Matia Corvin, asigurarea frontierei dunărene şi
armistiţiul turco-ungar din 1468, în „Revista istorică”, s.n., III, 1992, 7–8, p. 769–782.
60
Magda Jászay, Contrastes et diplomatie dans les rapports de Matthias Ier Corvin et la République
de Venise, în „Acta historica Academiae Scientiarum Hungaricae”, XXXV, 1989, 1–4, p. 3–39, aici
p. 10–14; András Kubinyi, Matthias Rex, Budapest, 2008, p. 107.
61
Vezi Al. Simon, Valahii la Baia. Regatul Ungariei, domnia Moldovei şi Imperiul Otoman în
1467, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, XLVI, 2009, p. 125–150. Reamintim şi aici
pernicioasa şi voita practică a disjungerii celor două planuri politice, cel sud-dunărean (să-i zicem pe
drept adriatic) şi cel nord-dunărean (să-i zicem şi pontic).
62
Kenneth M. Setton, The Papacy and the Levant (1204–1571), vol. II, The Fifteenth Century,
Philadelphia, 1978, p. 280–281, 289–291. Cardinalul Francesco Gonzaga participase şi la consistoriile
secrete din 5 ianuarie şi 13 februarie 1467 în care se discutase soarta învinsului atlet Skanderbeg.
63
Interesant este şi că identitatea trimişilor rămâne necunoscută, misiunea lor nefiind practic
înregistrată de Ragusa (noi cercetări se impun însă). Sigur este doar că pe 1 aprilie 1468, Ragusa a înregistrat porunca lui Matia, dată Republicii din Debrecen pe 6 februarie, adică în urmă cu aproape două
luni (József Gelich, Lajos Thallóczy, Diplomatarium relationum Reipublicae Ragusanae cum Regno
Hungariae, Budapest, 1887, nr. 381, p. 682). Nu este exclus ca ragusanii, care au adus scrisoarea lui
Matia (prin care acesta cerea 800 de florini de aur pentru protecţia frontierei croate), Simon de Bona
şi Iunio de Sorgo, să fi fost socotiţi, poate cu temei, de Maffei drept trimişii regelui Ungariei (vezi şi
David Rheubottom, Age, Marriage and Politics in Fifteenth Century Ragusa, Oxford, 2000, p. 127).
64
În această veche chestiune, vezi şi Şerban Papacostea, Un épisode de la rivalité polonohongroise au XVe siècle: l’expédition de Matia Corvin en Moldavie (1467) à la lumière d’une
nouvelle source, în „Revue roumaine d’histoire”, VIII, 1969, 6, p. 967–979.
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mod sigur se aflase deja că Matia intrase în Moldova cu aproximativ 10.000 de
oşteni (12.000 după cronicarul său, Antonio Bonfini)65. Cu alte cuvinte, în vorbele
reţinute de către Maffei, Matia admitea, cu evidentă întârziere, că îşi pierduse aproape
jumătate din oaste în luptele cu Ştefan66. Deşi pretindea că triumfase în Moldova,
regele recunoştea şi că de abia supravieţuise („ha vivito”), veştile despre gravele sale
răni răspândindu-se, la rândul lor, între timp67. Pentru a compensa aceste realităţi, regele
exagera numărul oştenilor căzuţi din armata lui Ştefan, mizând pe altă realitate (admisă
şi de cronicile lui Ştefan): cea a carnajului de la Baia68. 30.000 de morţi era o cifră
pe măsură, la Veneţia şi la Milano vorbindu-se deja de cel puţin 24.000 de victime69.
Cifra întregea tabloul unui veritabil dezastru pentru Creştinătate (era, de fapt,
esenţa raportului lui Maffei), în care singurele speranţe păreau să fie Uzun Hassan
în Asia Mică şi pretinsele victorii veneţiene din Moreea70. Cu Skanderbeg, atletul
mântuit al Crucii, mort pe crestele albaneze dorite cu egală ardoare de Neapole, Veneţia,
Buda şi Istanbul71, cu Matia la un pas de conflict cu Veneţia (şi, în plus, înţeles, nu
foarte în secret, cu Mehmed72 şi pregătit de război cu Boemia fostului său socru,
Georg Podiebrad)73 şi cu Neapolele (alături de Veneţia, principala putere italică cu
interese în Balcanii de vest) aflat în relaţii strânse cu Mehmed74, misiunea cruciată
65

Rerum Ungaricarum decades, ed. József Fógel, László Juhász, Béla Iványi, Leipzig, 1941
[Budapest, 1944], p. 17–18; Ioan-Aurel Pop, Al. Simon, op. cit., p. 187–196 (în special raportul din
Veneţia al lui Gerardo de Colli din 18 februarie 1468).
66
Rămâne deocamdată neclar câtă oaste a mai strâns Matia din Transilvania (răsculată şi
pacificată în grabă de el) înainte de a trece în Moldova. Sigur este că secuii s-au împărţit în mod
aproape egal între cele două tabere, motiv pentru care numărul avansat de Bonfini pentru oastea lui
Matia trebuie acceptat drept un minim pentru efectivele regelui.
67
Reproducem un fragment din raportul lui Gerardo de Colli din 18 februarie: „[…] Tandem
fecero una ultima bataglia, qual duro un die et una nocte, et li fu morto piu de XII millia persone, ab
utraque parte, et infine obtene li Valachi et Seculj, et ano tagliato a peze tutj li Ungarj; lo re he stato
ferito de una lanza in uno brazo, ano piglato le carre, le munitione, bandere, paviglone et omnj cossa,
et solum he campato lo re con mancho de V cento cavalj, con pocha reputatione et molto dampno, et
he reducto a Buda […]” (ASM, ADS, Potenze Estere, Venezia, cart. 354, fasc. 2, Febbraio, nn).
68
Iar, cu excepţia mesajului trimis la Ragusa, Matia a încercat să reducă numărul morţilor
(George Ciorănescu, La battaille de Baia, în „Ungarn-Jahrbuch”, Mainz, IX, 1978, p. 15–29).
69
Pentru contextualizarea datelor în cadrul relaţiilor dintre Buda şi Ragusa, vezi şi Marianna
D. Birnbaum, Renaissance Contacts between Dubrovnik (Ragusa) and the Kingdom of Hungary, în
„Hungarian Studies Review”, XIII, 1986, 1, p. 35–44, aici p. 38.
70
Să notăm că vestea privind iminenta confruntare dintre Mehmed şi Uzun, transmisă Barbarei
de Maffei pe 20 aprilie 1468, a fost luată în discuţie de senatul veneţian, căruia îi parvenise evident pe
alte căi, abia pe 19 mai 1468 (ASVe, SS, Deliberazioni, reg. 23, c. 113r).
71
Luka Spoljarić, Nicholas of Modruš and His De Bellis Gothorum: Politics and National
History in the Fifteenth-Century Adriatic, în „Renaissance Quarterly”, XCII, 2019, p. 457–491.
72
Codice Aragonese, ed. Francesco Trinchera, vol. I, nr. 284, p. 393; MDE, vol. II, nr. 46,
p. 76–77. Negocierile erau cunoscute la Neapole şi Veneţia, puterile italiene care ţinteau Ragusa, vizată
şi de către Mehmed.
73
Frederick G. Heymann, George of Bohemia, King of Heretics, Princeton, 1965, p. 419–424.
74
Relaţiile dintre Ferdinand şi Mehmed s-au deteriorat abia după ce sultanul a cucerit Negropontele
venet (1470), act socotit de regele neapoletan o nepermisă rupere a echilibrului regional, dar şi o
oportunitate personală (vezi şi Kenneth M. Setton, op. cit., vol. II, p. 305–312).
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a lui Maffei la Ragusa era sortită eşecului75. Ca urmare, el nu a mai zăbovit mult în
estul Adriaticii.
Francesco Maffei s-a întors la cardinalul Francesco Gonzaga, căruia a continuat
să îi servească cu credinţă76. În serviciul roman al acestuia, Maffei avea să se reîntâlnească cu toţi cei pomeniţi în raportul din 20 aprilie 1468, în frunte cu ducele Ştefan
voievod, a cărui victorie (după alţii) asupra lui Matia din decembrie 1467 fusese
socotită salvarea acestui stat al Veneţiei77 şi despre care s-a zis apoi, în martie
1475, că însuşi Matia îl numise rege al Bosniei78. Reîntâlnirea era firească pentru o
lume italiană, care, la 1468, vorbea deopotrivă de romanitatea valahilor de la Dunăre
(când descria bătălia de la Baia)79 şi de Normandia din Balcani (de sub aceeaşi pânză
danubiano-adriatică)80, în încercarea de a asigura vechilor timpuri prea zbuciumata
lor Renaştere81.
ISTORIE E NOVELLE DE LEVANTE FROM SPRING 1468: UZUN HASSAN,
MOREA AND THE 30,000 SOLDIERS FALLEN AT BAIA
Abstract

Several documents regarding the medieval history of East-Central and SouthEastern Europe were published in the second half of the nineteenth century. Most
of these documents came from Italian archives and libraries. Usually, the editors
did not have direct access to the documents and often only dealt with information
75
Merită notat şi că la Veneţia moartea lui Skanderbeg (pe 17 ianuarie 1468, la Alessio/Lezhë,
posesiune albaneză a Republicii Sfântului Marcu) era cunoscută o lună mai târziu (conform raportului
lui Gerardo de Colli din 18 februarie). Din Ragusa, Maffei i-a anunţat vestea Barbarei abia pe 1 martie şi
cu titlu de post-scriptum la raport (vezi MHS, vol. I–2, nr. 8, p. 32). Pare evident că fie în jurul
Ragusei, fie doar în jurul lui Maffei funcţiona un „bruiaj”.
76
Pentru restul carierei lui Francesco Maffei: D.S. Chambers, A Renaissance Cardinal and His
Worldly Goods: The Will and Inventory of Francesco Gonzaga (1444–1483), London, 1992.
77
MDE, vol. II, nr. 46, p. 76. Cuvintele îi aparţin tot lui Gerardo de Colli (26 martie 1468):
„[…] qui [la Veneţia] certeza ch’el Re de Ungaria, per mezo de la excelsa comunita di Firenze fuse
acordato con la liga de Italia, et rivoltarsi contro lo stato de la Signoria, et per questo dichano che la
rotta ha havuto in Transilvania he stata judicium Dey et la salute de Stato de essa Signoria. […].”
78
ASMa, AG, E, Affari esteri, XXV, Roma, busta 834, nn (11 martie 1475). Reproducem şi
aici pasajul privitor la Ştefan din raportul trimis de la Roma de secretarul cardinalului Francesco,
Giampietro Arrivabene, lui Ludovico al III-lea (deja informat asupra victoriei lui Ştefan de la Vaslui):
„[…] Fra quatro di se aspecta qui lo Re de Bosna, el qual dicono essere un duca Stephano vaivoda
intitulato re dal Re de Hungaria al qual dicono spectar de far lo Re de Bosna […].”
79
După de Colli (18 februarie 1468), biruitorii lui Matia fuseseră: „[…] Valachi, quali
antichamente furo Romanj et tengano lo lor parlare latino et romano fin in questo tempo […].”
80
Georgios Theotokis, The Norman Campaigns in the Balkans, 1081–1108, AD, Woodbridge,
2014. Maffei nu ar fi folosit de-a dreptul utopica Normandie dacă ea nu era un loc comun. Cel mai
bine urma normandă se păstrase pe Zante (Zakynthos), preluat de familia Tocco.
81
Norman Housley, Crusading and the Ottoman Threat. 1453–1505, Oxford, 2012, p. 24–25.
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Sursa: ASMa, AG, E, Affari esteri, V, Ungheria, busta 532, 1376–1494 [1347–1588], nn
(20 aprilie 1468).
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provided by various scribes. As a result, several sources were either miss-edited or
omitted. Such was the case of the numerous documents in the archive of Mantua.
One of these documents, a report sent from Ragusa on 20 April 1468 by
Francesco Maffei, the secretary of cardinal Francesco Gonzaga, to Barbara of
Brandenburg, the marchioness of Mantua, constitutes the basis of the present study.
Erroneously ascribed to a fictitious rector of Ragusa, the letter gives a rather vivid
account of Ottoman warfare and diplomacy, as well as of eastern power plays. The
main points in the letter are: (1) the mention of a bassa de Normandia (a remarkable
recollection of old Norman/Sicilian rule in the South-Western Balkans), a pasha
heavily involved in the Venetian-Ottoman negotiations – the bassa was thus most
likely the influential Mahmud Angelović); (2) the – indirect – acknowledgement by
Matthias Corvinus of Hungary that he had lost nearly half of his troops (5,000
dead) in the battle of Baia against Stephen III of Moldavia (who, in return, had lost
25,000 soldiers, bringing the total number of casualties to the towering figure of
30,000). Neither of these points was auspicious for the planned anti-Ottoman
counteroffensive (for which Maffei had been sent to Ragusa). After Skanderbeg’s
recent death, the only crusader hopes lay in Uzun Hassan in Asia Minor and in the
Venetian victories in Morea, if one was to trust the Venetian news of the Republic’s
successes against Sultan Mehmed II. Francesco Maffei consequently aborted his
West-Balkan mission and returned to Rome.
Keywords: Mantua; Ragusa; Normandia; Uzun Hassan; Mehmed II; Matthias
Corvinus

UN GINERE DE VOIEVOD ŞI DOI NEGUSTORI RAGUSANI
ÎNTR-UN DOCUMENT RAR DIN ARHIVA DE LA
PROTATON (MUNTELE ATHOS)*
PETRONEL ZAHARIUC**, OVIDIU CRISTEA***

În arhiva de la Protaton (muntele Athos) a ajuns pe căi necunoscute un document
italian, scris la Bucureşti, la 15 septembrie 1631, de un negustor ragusan, Mattia,
fiul lui Giovanni de Nicollo din Sarajevo (Bosnia). Actul italian, semnat de mulţi boieri
ai Ţării Româneşti, mari dregători şi slugi domneşti, este o raritate pentru diplomatica
internă munteană din secolul al XVII-lea. În schimb, conţinutul lui nu este cu totul
inedit, pentru că vine să completeze dosarul unei afaceri comerciale, care s-a sfârşit
în septembrie 1631, în timpul domniei lui Leon Tomşa, prin trecerea satului Pléşov
(Pleaşov), din judeţul Romanaţi (astăzi în judeţul Teleorman), în stăpânirea fostului
mare vistier Necula Catargiu. La 15 septembrie 1631, Mattia („Matei Lătinul”), fiul
lui Giovanni („Iovan Lătinul”) de Nicollo din Sarajevo, a vândut satul fostului mare
vistiernic, după ce, cu două zile mai înainte, la 13 septembrie, Leon Tomşa îi întărise
stăpânirea asupra acestui sat, pe care, din pricina faptului că era „om străin şi negustor
din altă ţară”, nu l-a putut păstra. Vânzarea satului a fost întărită de Leon vodă prin
două acte, din 22 şi 26 septembrie 1631.
Şi, iată, mai întâi, mersul afacerii, aşa cum se desprinde din aceste patru documente, trei slave şi unul italian. Astfel, la 13 septembrie, Leon vodă Tomşa i-a
întărit lui Matei Lătinul din Bosna Săraiu stăpânirea asupra satului Pleaşovul de
Sus şi de Jos, cu tot hotarul şi cu toţi vecinii, „câţi sunt scrişi pe nume în cartea
răposatului Radul voievod, fiul lui Mihnea voievod”. Fiind un act important, domnul
şi Sfatul au hotărât să cuprindă în el istoria satului şi a oamenilor care l-au stăpânit,
începând cu vremea lui Radu de la Afumaţi, când stăpâni ai satului erau fraţii Radu
logofăt, Dumitru vornic şi Dragomir comis, şi continuând cu cumpărarea satului de
la „moşteni” de către „Mihai voievod, pe vremea când a fost domnia lui boier,
mare stolnic”, în timpul domniei lui Mihnea Turcitul, după care „răposatul Mihail
voievod, când a fost domn al Ţării Româneşti, domnia lui a dat satul Pleaşovul
zestre fiicei lui, jupaniţei Florica, şi ginerelui lui, Preda sluger”. Preda şi Florica şi-au
stăpânit satele de zestre „cu bună pace” în domnia lui Radu Şerban, însă, odată cu
venirea la tron a unor domni „rupţi” de casa lui Mihai Viteazul, moşnenii rumâniţi
din satele cumpărate de fostul domn au început să se răscoale, încercând să-şi redobândească pământurile şi libertatea. Aşa au făcut şi pleaşovenii, care s-au pârât cu
*
Acest studiu face parte dintre rezultatele proiectului de cercetare UEFISCDI, PN-III-P4-IDPCE-2016-0557.
**
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie; zahariuc@uaic.ro.
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Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; cristeao@gmail.com.
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Preda sluger înaintea lui Radu Mihnea, „în două divane”1, spunând că „nu s-au
vândut ei vecini lui Mihai voievod de bunăvoia lor, nici nu le-a dat nici un aspru, ci
le-a făcut silă”, însă domnul şi Divanul au „cercetat şi au judecat după dreptate şi
după Legea lui Dumnezeu”, aflând că Mihai voievod a cumpărat cu adevărat satul
şi hotărând ca sătenii să rămână rumâni pe moşia lui Preda sluger.
După mai bine de un deceniu, în a doua domnie a lui Alexandru Iliaş, în
toamna anului 1628, „Preda sluger şi fiul lui, Mihai postelnic, au căzut în mare
datorie”, astfel că „au pus zălog acel sat, Pleaşovul, la Iovan Lătinul de la Bosna
Săraiu, pentru 600 de ughi şi cu zapis de la mâna lor şi cu zi, ca să plătească banii”,
iar „dacă a venit ziua, Preda sluger nici cum n-a putut să dea banii, ci s-a pârât de
faţa înaintea lui Alexandru voievod şi au băgat pe Preda sluger în temniţă. După
aceea, Preda sluger a căzut cu rugăminte şi cu boieri la Iovan Lătinul de i-a mutat
ziua şi iar n-a putut să plătească”. După ieşirea din scaunul Ţării Româneşti a lui
Alexandru Iliaş şi venirea lui Leon Tomşa, „Iovan Lătinul, tatăl lui Matei, a apucat
pe Preda sluger şi pe fiul lui, Mihai postelnic, foarte tare, pentru bani”, astfel că
datornicii au fost nevoiţi să le dea negustorilor Pleaşovul, în contul celor 600 de
galbeni datoraţi, împreună cu documentele vechi ale satului. Iovan Lătinul a pus
zălog două dintre documente, cel din 1527–1528 (7037) şi cel din 20 mai 1612, „la
un lătin la Sofia, anume Pavel, fiul lui Radul din Dobro Venetic, tot pentru nişte
bani”, păstrându-le pe celelalte două, zapisul lui Preda sluger şi al lui Mihai
postelnic şi hrisovul domnesc, însă „când a fost acum, pe vremea când au venit
pribegii de peste munţi cu oaste şi cu luptă asupra domniei mele, iar Pătru vistier,
ginerele lui Preda sluger, l-a găsit pe Iovan Lătinul la Caracal, l-a tăiat”, i-a luat
actele de stăpânire pentru satul Pleaşov „şi a trecut iarăşi peste munţi”. După nici o
lună de zile, „Matei din Bosna Săraiu” a adus cele două cărţi vechi de la Pavel
Lătinul din Sofia şi le-a arătat domnului, astfel că Leon vodă şi boierii săi i-au
întărit stăpânirea asupra satului, poruncind ca, dacă va scoate cândva Pătru vistier
cele două acte luate de la tatăl lui Matei, „să nu se creadă, pentru că l-a tăiat pe
Iovan Lătinul şi a luat Pătru vistier acel zapis şi cartea domniei mele cu tâlhărie”2.
După două zile, la 15 septembrie 1631, actul propriu-zis de vânzare (Fig. 1),
pe care îl publicăm acum, aduce unele completări la actul domnesc, dintre care cea
mai importantă este mărturisirea că satul îi fusese vândut vistierului Necula, încă în
vremea când Giovanni (Iovan) mai era în viaţă, chiar în iulie–august 1631, ca efect
al „hrisovului de libertăţi” din 15 iulie 16313, prin care acelaşi Leon vodă Tomşa le
1

Documentul din 20 mai 1612 s-a păstrat; vezi Documente privind istoria României (în
continuare: DIR), seria B, Ţara Românească, vol. XVII/2, Bucureşti, 1951, p. 77–79, nr. 81; N. Iorga,
Studii şi documente cu privire la istoria românilor, vol. V, Bucureşti, 1903, p. 701 (rezumat). În acest
act este amintită şi prima judecată, care a avut loc probabil în primăvara anului 1611.
2
Documenta Romaniae historica (în continuare: DRH), seria B, Ţara Românească, vol.
XXIII, ed. Damaschin Mioc, Bucureşti, 1969, p. 437–442, nr. 273; Biblioteca Academiei Române (în
continuare: BAR), Documente istorice, XCV/62 (original slav, pergament); N. Iorga, Studii şi
documente, vol. V, p. 703 (rezumat).
3
Valentin Al. Georgescu, Hrisovul din 15 iulie 1631 al lui Leon vodă Tomşa în Ţara Românească
şi problema „Cărţilor de libertăţi”, în „Studii. Revista de istorie”, 29, 1976, nr. 7, p. 1013–1029.
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cerea grecilor, dar şi altor străini, „ce vor avea moşii aici în ţară şi dobitoc şi-i va fi
făméia şi casa într-altă ţeară, de se va scri în cétele ţerii şi va trage nevoe cu ţeara,
ei să lăcuiască aici în ţeară, iar carii nu se vor scrie, ei să fie lipsiţi de ţeară şi să li
se ia moşiile şi bucatele pre seama domnească”4. Vistierul Necula Catargiu le-a dat
negustorilor Iovan şi Matei o arvună de 100 de galbeni, rămânând să le împlinească
suma după ce cei doi îi vor aduce şi actele vechi ale Pleaşovului, astfel că Iovan a
plecat la Caracal, unde se aflau cele două documente pomenite mai sus, însă acolo
a avut nenorocul să se întâlnească cu Petru vistier, fiul marelui vornic Aslan şi
ginerele lui Preda sluger, care i-a luat înscrisurile şi l-a ucis, iar Matei s-a dus la
Sofia, la negustorul ragusan „Paul de Rado” (Pavel Lătinul), de unde s-a întors
după lupta de lângă Bucureşti, din 23 august 1631, dintre Leon vodă cu boierii săi
şi Matei aga din Brâncoveni cu gruparea sa boierească5. Această luptă nu a fost cu
noroc pentru aga Matei şi boierii săi, printre care s-a aflat şi Preda slugerul
Floricoiul, ginerele lui Mihai Viteazul şi socrul vistierului Preda Aslan, care a fost
luat prizonier şi ucis de învingător, pentru că nu a avut bani să se răscumpere.
Pasajul din cronică este lămuritor: „Şi viind pribégii, tare să loviră unii cu alţii
deasupra viilor din jos de mănăstirea lui Mihai vodă. Perit-au mulţi oameni de tot
feliul, prins-au şi pre Preda Brâncoveanul, nepot lui Matei aga, şi pre Radul
logofătul de la Desa şi s-au răscumpărat viaţa cu bani de la Leon vodă. Tăiat-au şi
pre Adam banul acolo în tabără şi pre Preda Floricoiul din Greci şi au înţepat pre
Pusa armaşul.”6
După o săptămână de la încheierea tranzacţiei dintre Matei şi Necula şi după
o lună de la bătălia de lângă Bucureşti, la 22 septembrie 1631, Leon vodă Tomşa
i-a întărit fostului mare vistier stăpânirea asupra satului Pleaşov şi a câtorva zeci de
rumâni, care au fost trecuţi cu numele (120 de nume!) în hrisov. Acum, domnul a reluat
informaţiile din „cartea” domnească şi din zapisul de mai sus, din 13 şi 15 septembrie,
adăugând şi câteva precizări suplimentare. Astfel, Leon vodă arată că „Iovan Lătinul
şi cu fiul lui, Matei, ca nişte oameni străini şi negustori din altă ţară, n-au putut să
stăpânească satul Pleaşovul, ci l-au făcut vânzător”, vânzându-l cu 478 de galbeni,
plus (sau minus!)7 cei 100 de galbeni luaţi drept arvună. Apoi, în act se mai arată
un lucru important, anume locul de origine al negustorului sud-dunărean, la care
fuseseră puse zălog cele două acte: „Pavel Lătinul din Sofia, fiul lui Radul din
Dobro Venetic”8. Imediat după emiterea hrisovului, jumătate dintre rumânii pomeniţi
cu numele în act (57) s-au împotrivit, cerând să fie scoşi, astfel că domnul şi Divanul,
4
DRH, vol. XXIII, p. 406–409, nr. 255; vezi şi hrisovul din 23 iulie 1631 (ibidem, p. 412–414,
nr. 258).
5
Nicolae Stoicescu, Matei Basarab, Bucureşti, 1988, p. 19–21.
6
Istoria Ţării Româneşti, 1290–1690. Letopiseţul cantacuzinesc, ed. C. Grecescu, Dan Simonescu,
Bucureşti, 1960, p. 97–98.
7
Exprimarea din hrisov nu este foarte limpede, astfel încât nu se înţelege dacă acea sută de
galbeni s-a adunat ori s-a scăzut la cei 478.
8
DRH, vol. XXIII, p. 444–451, nr. 278; BAR, Documente istorice, XCV/63 (original slav,
pergament, scris la Bucureşti de logofătul Lepădat, cu splendide miniaturi, care nu au fost menţionate
de editorul DRH); N. Iorga, Studii şi documente, vol. V, p. 703–704 (rezumat, cu un extras slav).
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văzând că au greşit, i-au dat lui Necula Catargiu un alt hrisov, la 26 septembrie
1631 (Fig. 2), în care sunt însemnate doar 63 de nume, în rest textul fiind identic9.
Aşa a decurs afacerea, însă se cuvine să zăbovim şi asupra oamenilor care au
mişcat-o. Primul dintre ei este slugerul Preda Floricoiul din Cepturoaia şi din Greci
(judeţul Romanaţi). Biografia lui este bine cunoscută, prin contribuţiile lui Ştefan
D. Grecianu10, Nicolae Stoicescu11 şi Ştefan Andreescu12, cercetători care au folosit
şi documentele editate privitoare la satul Pleaşov. Satul a făcut parte din domeniul
lui Mihai Viteazul, fiind cumpărat încă în boieria lui, iar la căsătoria Floricăi cu
slugerul Preda, domnul şi-a înzestrat fiica cu câteva sate, printre care s-a aflat şi
Pleaşovul13. Pe lângă Florica, Mihai vodă a mai avut o fiică nelegitimă, Marula,
căsătorită mai târziu, în toamna anului 1616, cu paharnicul Socol din Cornăţeni şi
Răzvad. După această dată, între cele două familii au avut loc aprige judecăţi pentru
moştenirea satelor lui Mihai Viteazul14, la care câştig de cauză au avut, în cele din
urmă, Florica şi Preda slugerul.
Însă, după cum am amintit şi mai sus, Preda slugerul, poreclit Floricoiul
tocmai din pricina soţiei sale, a avut mari dificultăţi în stăpânirea satelor de zestre
ale fiicei lui Mihai Viteazul şi aceasta pentru că aproape toţi cnejii rumâniţi, care-şi
vânduseră moşiile boierului şi domnului Mihai, s-au ridicat, în domniile lui Radu
Mihnea şi Alexandru Iliaş, împotriva acestor vânzări, acuzând nedreptăţi suferite
din partea cumpărătorului. În unele cazuri, cel al satelor Cruşovul15 şi Apele Vii16,
9

DRH, vol. XXIII, p. 452–458, nr. 279; BAR, Documente istorice, XCV/64 (original slav,
pergament, scris la Bucureşti de acelaşi logofăt şi împodobit cu miniaturi asemănătoare, nici acestea
nefiind menţionate de editorul DRH); Ilie Bărbulescu, Vechile relaţii ale Principatelor Române cu
Croaţia, Bucureşti, 1903, p. 30–34 (text slav şi traducere); N. Iorga, Studii şi documente, vol. V,
p. 704 (menţiune).
10
Ştefan D. Grecianu, Genealogiile documentate ale familiilor boiereşti, vol. II, Bucureşti,
1916, p. 392–396.
11
Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec.
XIV–XVII), Bucureşti, 1971, p. 232–233.
12
Ştefan Andreescu, Familia lui Mihai Viteazul, în Mihai Viteazul. Culegere de studii, coord.
Paul Cernovodeanu, Constantin Rezachevici, Bucureşti, 1975, p. 235–237.
13
Ion Donat, Satele lui Mihai Viteazul, în Domeniul domnesc în Ţara Românească (sec. XIV–
XVII), ed. Gheorghe Lazăr, Bucureşti, 1996, p. 214.
14
Petronel Zahariuc, „Pentru că iaste faptă din oasele lui, cum o ştie ţara toată”. Contribuţii
privitoare la descendenţa lui Mihai Viteazul, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXIX, 2011,
p. 141–161.
15
DIR, vol. XVII/2, p. 38–39, nr. 40 (28 decembrie 1611), p. 40–41, nr. 41 (29 decembrie
1611); vezi şi Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului (în continuare: CDŢR),
vol. II, ed. Maria Soveja, Doina Duca-Tinculescu, Reghina Dragomir, Bucureşti, 1974, p. 217–218,
nr. 417, p. 218–219, nr. 419; Ştefan D. Grecianu, op. cit., p. 394. La 23 iunie 1623, Radu Mihnea, în a
doua domnie, întoarce satul în stăpânirea lui Preda slugerul şi a soţiei lui, Florica (DIR, vol. XVII/4,
Bucureşti, 1954, p. 295–297, nr. 312).
16
CDŢR, vol. II, p. 255–256, nr. 504 (16 decembrie 1612); Ion Donat, op. cit., p. 216. La
6 iunie 1629, moşnenii din Apele Vii s-au vândut din nou rumâni lui Trufanda mare vistier (DRH,
vol. XXII, ed. Damaschin Mioc, Bucureşti, 1969, p. 551–552, nr. 290). Satul Apele Vii fusese dăruit
de Mihail Viteazul lui Stroe Buzescu. După moartea boierului, stăpânirea satului de către jupâneasa
Sima Buzescu a fost contestată de Florica, fiica lui Mihai Viteazul, dar Radu Şerban a respins plângerea,
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domnul şi Divanul i-au readus în treapta de cneji liberi, iar în altele, cum este chiar
cazul satului Pleaşov, au fost lăsaţi „să fie toţi vecini cum s-au vândut”17. Apoi, familia
boierească, în care soţia era fiică de domn, iar cel dintâi născut fusese botezat cu
numele vestitului său bunic, Mihai, s-a zbătut în mari greutăţi materiale din cauze
pe care doar le putem bănui, fără a le putea dovedi, care au ieşit la lumină în cea
dintâi domnie a lui Alexandru Iliaş (1616–1618), atunci când copiii lor au ajuns la
vârsta căsătoriei. Pentru a învinge aceste „greutăţi şi nevoi”, Preda şi Florica au
căutat diferite căi, printre care s-a aflat şi neobişnuita strigare prin satele lor, în
căutare de doritori pentru răscumpărarea din rumânie. Cei doi au primit răspuns
imediat de la jumătate din satul Gostavăţ (judeţul Romanaţi), care s-a răscumpărat
cu 48.000 de aspri18, iar cealaltă jumătate s-a răscumpărat mai târziu, cu 36.000 de
aspri19. Apoi, au apelat, ca toată lumea de altfel, la judecăţi pentru dobândirea unor
proprietăţi, imobile sau mobile, cu alţi membri ai familiei sau cu mănăstiri (Tismana20,
Glavaciog21), la care se răspândiseră diferite părţi din averea lui Mihai Viteazul.
Însă, până la urmă, Preda slugerul Floricoiul, împreună cu fiul său, Mihai
postelnicul, au recurs la ultima soluţie: împrumuturi de bani de la negustori pământeni sau străini, zălogind, pentru acestea, satele aflate în stăpânire, sau chiar vânzarea
unor moşii. Astfel, pentru un împrumut de 560 de galbeni, reprezentând două blăni
de samur şi una de jder, de la cojocarii bucureşteni Zota, State şi Dima, ginerele şi
nepotul lui Mihai vodă au pus zălog satul Putineiul, din judeţul Teleorman22, pe
care până la urmă l-au pierdut23, iar pentru 400 de galbeni, împrumutaţi de la Zota
cojocarul, Preda slugerul a zălogit satul Cârlomani24, care probabil a avut aceeaşi
soartă. Pe lângă faptul că şi-au pierdut satele, cei doi, tată şi fiu, au fost şi închişi în
temniţă pentru datorii, în domnia lui Alexandru Iliaş25, chiar dacă au încercat să-şi
mai acopere din împrumuturi prin vânzarea unor sate, precum Cruşovul, vândut lui
Trufanda mare vistier, cu 250 de galbeni26, şi Cacaleţi de pe malul Oltului, vândut
lui Necula fost mare vistier, cu 87.000 de aspri27. Mai mult, parcă pentru a umple
întărind satul jupânesei Sima. Vezi toată această desfăşurare în documentul, în parte deteriorat,
publicat în DIR, vol. XVII/1, Bucureşti, 1951, p. 301–302, nr. 279 (datat de editori în 1608).
17
DIR, vol. XVII/2, p. 77–79, nr. 81 (20 mai 1612); N. Iorga, Studii şi documente, vol. V, p. 701.
18
DIR, vol. XVII/3, Bucureşti, 1951, p. 137–139, nr. 115 (28 mai 1617); CDŢR, vol. II,
p. 416–417, nr. 821. După câţiva ani, cnejii s-au rumânit din nou, vânzându-se lui Trufanda mare
vistier (DRH, vol. XXI, ed. Damaschin Mioc, Bucureşti, 1965, p. 163–167, nr. 82; 6 iunie 1626).
19
DRH, vol. XXII, p. 58–65, nr. 34 (10 martie 1628).
20
DIR, vol. XVII/4, p. 78–79, nr. 89 (11 ianuarie 1622).
21
Ibidem, p. 224–225, nr. 243 (12 februarie 1623).
22
DRH, vol. XXII, p. 326–327, nr. 160 (1 octombrie 1628).
23
Ibidem, p. 453–454, nr. 232 (2 martie 1629). Vezi şi documentele din 1 iulie 1629 (ibidem,
p. 607–608, nr. 316) şi 15 ianuarie 1630 (ibidem, vol. XXIII, p. 36, nr. 19).
24
Ibidem, vol. XXIII, p. 126, nr. 69 (15 martie 1630).
25
Ibidem, p. 419–420, nr. 262 (în august 1631, cei trei cojocari bucureşteni au vândut satul
Putineiu lui Necula vistier); vezi şi întărirea domnească, din 9 august 1631 (ibidem, p. 420–423, nr. 263).
26
Ibidem, vol. XXI, p. 386–387, nr. 227 (10 mai 1627); BAR, Documente istorice,
MCCCCXXVII/158. Vezi şi întărirea domnească, din 15 mai 1627 (DRH, vol. XXI, p. 397–399, nr. 237).
27
DRH, vol. XXII, p. 358–359, nr. 178 (17 noiembrie 1628).
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paharul, slugerul Preda şi fratele lui, Stroe postelnic, au fost scoşi din casele lor din
satul Greci, în urma unui complicat proces cu mănăstirea Argeş28.
Pe scurt, acesta este ginerele de voievod, Preda Floricoiul, iar cei doi negustori
ragusani catolici sunt Giovanni („Iovan Lătinul”) de Nicollo din Sarajevo şi fiul
lui, Mattia („Matei Lătinul”), de la care cel dintâi a împrumutat 600 de galbeni29,
pe care neputând să îi înapoieze, a fost nevoit să le dea în schimb satul Pleaşov.
Ragusanii aveau relaţii comerciale cu „Pavel Lătinul din Sofia, fiul lui Radul din
Dobro Venetic”, ceea ce arată, dintr-o dată, reţeaua comecială30, formată şi întreţinută
în Balcani şi la nord de Dunăre de Republica Ragusa (Dubrovnik), numită în unele
dintre actele slave şi turceşti „Dobro Venetic”, adică „Veneţia Bună”. O ramură a
acestei reţele comerciale, care pornea din oraşul de pe malul dalmat al Mării Adriatice
şi trecea prin Sarajevo („Bosna Sarai”) şi Sofia, urcând spre Ţara Românească şi
Moldova şi chiar spre oraşele săseşti din sudul Transilvaniei, s-a întărit în ultimele
trei decenii ale secolului al XVI-lea, după bătălia pierdută de turci la Lepanto31,
beneficiind şi de renaşterea Bisericii Catolice în Bulgaria32 şi la nord de Dunăre în
această vreme33, însă numărul acestor negustori nu a fost niciodată prea mare34.
Pentru că unul dintre documentele de mai sus, cel din 26 septembrie 1631, a fost
publicat de Ilie Bărbulescu în 1903, prezenţa negustorului Iovan Lătinul în Ţara
Românească a fost socotită una dintre verigile de legătură dintre români şi croaţi35.
28
Ibidem, p. 545–550, nr. 289 (5 iunie 1629), p. 553–554, nr. 292 (9 iunie 1629). Acesta este
satul Greci, din judeţul Romanaţi; pentru satul Greci, din judeţul Ilfov, vezi Ştefan D. Grecianu,
Istoricul unei bătrâne moşii boereşti: Grecii, Bucureşti, 1910, iar pentru satul Greci, din judeţul Olt,
vezi Ion Ionaşcu, Biserici, chipuri şi documente din Olt, vol. I, Craiova, 1934, p. 232–234.
29
Povestea acestui împrumut a fost folosită şi de Lia Lehr în studiul: Camăta în Ţara
Românească până în secolul al XVIII-lea, în „Studii. Revistă de istorie”, 23, 1970, nr. 4, p. 700.
30
O imagine cât se poate de clară în acest sens o oferă, pentru sfârşitul secolului al XVI-lea şi
începutul secolului al XVII-lea, catastiful negustorului Benedetto Marino di Resti, Libro dei conti
(MDXC–MDCV), ed. Petar Petrov, Sofia, 2004. Afacerile acestui negustor includeau centre
comerciale precum Sofia, Adrianopol, Filipopol, Silistra, Bucureşti, Brăila şi multe altele. Din păcate
nu am putut identifica, nici măcar cu o oarecare probabilitate, pe vreunul dintre „actorii” implicaţi în
vânzarea satului Pleaşovul.
31
Marco Moroni, L’impero di San Biagio: Ragusa e i commerci balcanici dopo la conquista
turca (1521–1620), Bologna, 2011, p. 165–166.
32
Ivan Dujčev, Il Cattolicesimo in Bulgaria nel sec. XVII, Roma, 1937, p. 9–14.
33
Chiril Karalevskij, Relaţiunile dintre domnii români şi Sfântul Scaun în a doua jumătate a
veacului al XVI-lea după documente inedite din Arhivele Vaticanului, în „Revista catolică”, II, 1913,
p. 175–207, 411–426, 570–581; III, 1914, p. 46–60, 176–209. Vezi şi N. Iorga, Contribuţiuni la
istoria Munteniei în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1896, p. 8–108.
34
Astfel, Gheorghe Lazăr nu a putut să-i înregistreze ca grup etnic distinct printre negustorii
secolului al XVII-lea (Les marchands en Valachie <XVIIe–XVIIIe siècles>, Bucureşti, 2006, p. 102–
145). Pentru negustorii străini din ţările române, vezi şi Cristian Luca, „Neguţătoriu streinu” de ţară.
Date noi privitoare la negustorii alogeni din ţările române în secolele XVII–XVIII, în Negustorimea
în ţările române, între „societas mercatorum” şi individualitatea mercantilă, în secolele XVI–XVIII,
ed. Cristian Luca, Galaţi, 2009, p. 127–145.
35
Ilie Bărbulescu, Vechile relaţii, p. 30–34. Vezi şi idem, Relations des Roumains avec les Serbes,
les Bulgares, les Grecs et la Croatie, Iaşi, 1912, p. 356–359; idem, Relations entre les Principautés
Roumaines, Raguse et les Ragusains dans la période du slavonisme cultural, Dubrovnik, 1931, p. 11.
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Acest document şi celelalte două acte slave publicate în DRH au fost folosite de
Andrei Pippidi în studiul fundamental despre relaţiile dintre ţările române şi Ragusa36.
De la negustorii ragusani, satul Pleaşov a trecut în stăpânirea fostului mare
vistier Necula Catargiu, a cărui carieră şi al cărui rol politic sunt mult prea bine
cunoscute37 ca să mai trebuiască reluate şi aici. Iar în ceea ce priveşte satul Pleaşov,
ultimele informaţii istorice pe care am reuşit să le identificăm sunt din vremea lui
Matei Basarab38.
ANEXĂ
Io, Mattio, figliolo di Giovanni de Nicollo di Saraglio di Bosina, confesso con questo
mio scritto acio che sia nelle mani del sig(no)r Nicollo vistiar, che si sapia (?) come io li ho
vend(u)to1 la villa Plasevo, tutta con tuti i vassalli et chon2 tuta la intrata, come si scriveno
nella carta dell Radul voivoda, con tuti suoi confini et con tute le intrade con tute le vigne et
con questa via boiarescha, per cechini, numero …3, la qual villa Plasevo era prima de Preda
slusar, ma nell tempo dell Alessandro voivoda de Ilias, quel detto Preda slusar insieme con
suo figliolo, Mi<h>4al, ebero per una certa necesitta grandissimi debitti venero dal mio
padre, Gioan, et da me et ano [sic!] tolto da noi cechini seicento in inprestio et ano posto la
ditta villa in pegno con tuti i vilani per un tenpo, et quel tenpo venendo non ano posuto
pagar li detti denari, et cusi li habiamo chiamato detti, Preda et Mi<h>4al, inanzi il principe
predetto Alessandro voivoda, il qual detto principe li ha messi in presoni.
Et hano venuto altri gentilomini et ne hano pregato che li mutasimo un altro tenpo et
cusi li habiamo mutato detto tenpo fina che ha venuto altro principe, Lion voivoda, et cusi li
habiamo chiamatto inanzi al Divan del ditto principe et tuti li baroni del Paese et habiamo
mostratto li suoi scritti et ne hamo giudichatto che sia la nostra villa in perpetuo cusi de noi
come de nostri figlioli, come apar per la sua letera principalle, et poi mio padre, Gioani,
mecho non habiamo potuto tenir detta villa et poi noi habiamo venuto io et mio padre,
quando ancora era vivo, dal signor vistiar Nicolla et habiamo acordato la detta villa per
cechini, numero …3.
Et cusi ha dato el detto signor vistiar a mio5 padre et ame cechini, numero 100, et le
dette letere di detta villa alora non era presente perche erano inpegnate da un certo Paolo de
Rado in Sofia, mercante6 raguseo, et altre letere del Lion voiovoda et il conto di detto slusar
Preda erano a Charachal; et mio padre, eando a portar le dette letere, et lo ano trovato Pietro,
genero di detto Preda, ala Carachal, et li ha preso et [et] tioltoli la detta letera del detto Lion
voivoda et li scritti tutti di detto Preda et tiolendoli tuti le conti di detta villa li ha tiolto ancor
la vitta; ma io poi ho portato le letere antiche di detta villa dell Radul voivoda, figlio di Radul
36

Andrei Pippidi, Rapports de Raguse avec les pays roumains, în Hommes et idées du Sud-Est
européen à l’aube de l’âge moderne, Bucureşti, Paris, 1980, p. 67–124.
37
Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători, p. 369–370; Ştefan Andreescu, Gândul şi
faptele lui Vasile Lupu, în Restitutio Daciae, vol. II (Relaţiile politice dintre Ţara Românească,
Moldova şi Transilvania în răstimpul 1601–1659), Bucureşti, 1989, p. 141–143.
38
DRH, vol. XXV, ed. Damaschin Mioc, Maria Bălan, Ruxandra Cămărăşescu, Coralia
Fotino, Bucureşti, 1985, p. 335–337, nr. 303 (7 iunie 1636; despre vecinii din sat); ibidem, vol.
XXVIII, ed. Oana Rizescu (coord.), Ovidiu-Victor Olar, Elena Bedreag, Ruxandra Lambru, Lidia
Cotovanu, Bucureşti, 2018, p. 256–264, nr. 161 (8 iunie 1641).
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voivoda, et altra del Radul voivoda, figliolo de Mi<h>4na voivoda, et ho datto queste lettere in
mani del detto vistiar Nicolla, in presentia dell principe Lion voivoda et de tuti li baroni,
riferendo tuto al principe della ocorsa fortuna di mio padre et come sono tiolte le dete letere.
E cusi ha conseso deto principe che sia la deta villa mia come era per inanzi, facendo
ancho letera nova, la qual fu data nelle mani del sudetto signor vistiar Nichola, il qual mi do
il resto deli danari di detta villa, et cusi ho venduto la detta villa con la mia bona volunta, in
presentia di tuti questi che sono sottoscritti.
Scritta in Bucreste2, alli 15 de settembrio 1631.
Et cusi, per la magior fede, io, Mattio, sudetto ho scritto con la mia mano propria et
sigilato con mio solitto et proprio sigillo.
Io, Mattio de Zuane de Nicollo, scrisse <m.p.>7.
Hrizea vel dvornic <m.p.>7.
Papa vel logofăt <m.p.>7.
Μηχος σπαταρης8 <m.p.>7.
Necula Catargiul <m.p.>7.
Vasile Paindur vel clucer <m.p.>7.
Ivaşco dvornic <m.p.>7.
Buzinca vel comis <m.p.>7.
Στηριανος λογοθετης9 <m.p.>7.
Dumitraşco vel vistier <m.p.>7.
Gherghe armaş <m.p.>7.
Grama pitarul <m.p.>7.
Muşat vtori vistier <m.p.>7.
…10 <m.p.>7.
Grigorie comis <m.p.>7.
Mihalcea vornic <m.p.>.
Eu11, Stroe logofăt <m.p.>7.
Radul logofăt <m.p.>7.
Radul logofăt ot Desa <m.p.>7.
Eu11, Stroe postelnic <m.p.>7.
† Radul postelnic ot Farcaş <m.p.>7.
† Şi11 Petru logofăt ot Fălcoi <m.p.>7.
† Stanciul (?) vtori stolnic (?) <m.p.>7.
† Preda (?) comis <m.p.>7.
Eu, Mattia, fiu al lui Giovanni al lui Nicollo din Sarajevo, mărturisesc prin acest act
al meu, pe care îl încredinţez boierului Nicola vistier, ca să se ştie că i-am vândut întreg
satul Pleaşovul, cu toţi supuşii şi cu toate veniturile, cum este scris în cartea de la Radu
voievod, cu toate hotarele şi cu toate veniturile şi cu toate viile şi cu această vie boierească,
pentru ţechini, în număr de …3, care sat Pleaşovul a fost mai întâi al lui Preda sluger, dar în
timpul lui Alexandru vodă Iliaş, pentru că numitul Preda sluger împreună cu fiul său,
Mihai, au avut din cauza unei anumite nevoi datorii mari au venit la tatăl meu, Ioan, şi la
mine şi au luat cu împrumut 600 de ţechini şi au pus drept zălog zisul sat cu sătenii săi
pentru un anumit răstimp şi, împlinindu-se sorocul, nu au putut plăti datoria şi astfel i-am
chemat pe numiţii, Preda şi Mihai, în faţa amintitului prinţ, Alexandru voievod, care
principe i-a aruncat în temniţă.
Şi au venit la noi alţi oameni de vază şi ne-au rugat să le dăm alt soroc şi le-am
acordat un altul până când <s-a întâmplat> de a venit un alt principe, Leon voievod, şi astfel
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i-am chemat <din nou> în faţa Divanului numitului principe şi al boierilor ţării şi am arătat
înscrisurile şi ne-am judecat ca satul să rămână al nostru şi al urmaşilor noştri, cum apare în
înscrisul său principal, iar mai apoi părintele meu, Ioan, şi cu mine nu am putut păstra
amintitul sat şi am venit eu şi cu tatăl meu, când încă mai era în viaţă, la boierul Nicola
vistier. Şi am dat satul respectiv pentru ţechini, în număr de …3.
Şi astfel boierul vistier ne-a dat tatălui meu şi mie ţechini în număr de 100, însă
înscrisurile satului respectiv nu le-am putut da pentru că fuseseră zălogite de un oarecare
Paul de Rado în Sofia, negustor ragusan, în timp ce alte acte de la Leon voievod şi
socotelile numitului sluger Preda erau la Caracal; iar tatăl meu, mergând să ia acele acte, a
fost găsit de Petru, ginerele numitului Preda, la Caracal, care i-a luat actul de la Leon
voievod şi înscrisurile amintitului Preda şi după ce i-a smuls şi toate socotelile acelui sat i-a
luat şi viaţa; însă eu am adus apoi vechile acte ale satului de la Radu voievod, fiul lui Radu
voievod, şi un alt act de la Radu voievod, fiul lui Mihnea voievod, şi am dat acele înscrisuri
în mâinile numitului vistiernic Nicola, în prezenţa principelui Leon voievod şi a tuturor
boierilor, povestind principelui toate cele întâmplate părintelui meu şi cum au fost luate
amintitele înscrisuri.
Şi astfel a decis amintitul principe ca satul să fie al meu cum fusese şi mai înainte,
făcând apoi carte nouă care a fost dată boierului Nicola vistier, care mi-a dat restul de bani
pentru satul respectiv, şi astfel am vândut satul de bună voie, în prezenţa tuturor celor
semnaţi mai jos.
Scris în Bucureşti, la 15 septembrie 1631.
Şi astfel, spre adeverire, eu, Mattia, am scris cu propria mea mână şi am pecetluit cu
pecetea mea proprie şi obişnuită.
Eu, Mattia de Zuane de Nicollo, am scris <m.p.>7.
Hrizea mare vornic <m.p.>7.
Papa mare logofăt <m.p.>7.
Μηχος σπαταρης8 <m.p.>7.
Necula Catargiul <m.p.>7.
Vasile Paindur mare clucer <m.p.>7.
Ivaşco vornic <m.p.>7.
Buzinca mare comis <m.p.>7.
Στηριανος λογοθετης9 <m.p.>7.
Dumitraşco mare vistier <m.p.>7.
Gherghe armaş <m.p.>7.
Grama pitarul <m.p.>7.
Muşat al doilea vistier <m.p.>7.
…10 <m.p.>7.
Grigorie comis <m.p.>7.
Mihalcea vornic <m.p.>.
Eu11, Stroe logofăt <m.p.>7.
Radul logofăt <m.p.>7.
Radul logofăt ot Desa <m.p.>7.
Eu11, Stroe postelnic <m.p.>7.
† Radul postelnic ot Farcaş <m.p.>7.
† Şi11 Petru logofăt ot Fălcoi <m.p.>7.
† Stanciul (?) vtori stolnic (?) <m.p.>7.
† Preda (?) comis <m.p.>7.
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<Pe f. 2v, un rezumat contemporan în limba română>: † Plaşcov, cu o viişoară. Tot hotarul <şi
un rezumat în limba greacă din sec. XVIII?>.
Arhiva Protaton (muntele Athos), nr. 632. Original italian, hârtie difolio (43,2 x 28,2 cm),
cerneală neagră, 21 de sigilii inelare, aplicate în aceeaşi cerneală, de forme diferite (octogonale, ovale,
rotunde sau pătrate), având în câmp mobile heraldice sau decoruri florale sau geometrice, puţin clare.
Sigiliul lui Matei este octogonal, având în câmp o cruce şi iniţialele numelui: M. Z. N.
EDIŢII: Ρουµανικά έγγραφα του Αγίου Όρους. Αρχείο Πρωτάτου, ed. Florin Marinescu, Atena,
2001, p. 47–48, nr. 18 (rezumat în limba greacă).
__________________________________________
1
to, suprascris.
2
Astfel în text.
3
Loc liber.
4
Omis.
5
În text: amio.
6
te, suprascris.
7
Sigiliu inelar.
8
„Miho spătar”.
9
„Stirian logofăt”.
10
Semnătură grecească.
11
Cuvânt în limba slavă.

A PRINCE’S SON IN LAW AND TWO RAGUSAN MERCHANTS IN
AN EXCEPTIONAL DOCUMENT FROM PROTATON
MONASTERY (MOUNT ATHOS)
Abstract

The starting point of the paper is a document from Protaton Monastery, ordinary
with regard to its content (it deals with the sale of a village – Pleaşovul – to the grand
treasurer Necula Catargiu), but exceptional in its form. It is the only Italian document
ever issued by the Wallachian chancellery, a fact strongly related with the two main
characters involved in the selling of the aforementioned village: the Ragusan merchants
Giovanni de Nicollo and his son Mattia. The document completes the facts already
known from some other Romanian charters related to the same transaction. The
Italian document tells the whole story of Pleaşovul village from the first decades of
the 16th century to the reign of Leon Tomşa in 1631. The two Ragusans became
masters of the village in 1628 due to an unpaid debt and they sold it in 1631. The
episode was more than a usual commercial transaction as it involved murder, theft,
an investigation and a decision of the princely council signed and sealed by all the
important Wallachian boyars. The Italian version was a sort of insurance for Mattia,
son of Giovanni de Nicollo, that he sold the village as a rightful owner.
Keywords: Wallachia; Protaton Monastery (Mount Athos); Ragusan merchants;
Leon Tomşa; Pleaşovul village
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Figura 1. Arhiva Protaton (muntele Athos), doc. nr. 632, f. 1r.
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Figura 2. BAR, Documente istorice, XCV/64.

CONTRIBUŢII LA ISTORIA CÂTORVA MĂNĂSTIRI DIN
MOLDOVA ŞI LA RELAŢIA ACESTORA CU MĂNĂSTIREA
ZOGRAFU DE LA MUNTELE ATHOS
Arhim. POLICARP CHIŢULESCU*

Apariţia foarte recentă la Sofia, în 2018, a unei culegeri de documente datorată
profesorului bulgar Cyril Pavlikianov1 ne prilejuieşte identificarea unor informaţii
inedite din acte nepublicate anterior referitoare la unele mănăstiri din Moldova, la
ctitorii acestora şi la relaţia lor cu mănăstirea Zografu de la muntele Athos. Unele
dintre aceste mănăstiri româneşti sunt celebre, altele sunt cunoscute azi doar cu numele. În plus, în materialul de faţă am adăugat şi unele date extrase din acte domneşti,
de asemenea inedite până acum, care conţin: danii către unele ctitorii domneşti sau
către muntele Athos, dar şi soluţiile pe care domnitorii le-au adoptat în cazul unor
pricini ale supuşilor, de care Divanul domnesc nu a dus niciodată lipsă.
I. DATE NOI DESPRE MĂNĂSTIREA DOBROVĂŢ
Mănăstirea Dobrovăţ reprezintă ultima zidire ştefaniană (1499–1503), ctitorul
ei, Ştefan cel Mare, neapucând să o vadă terminată. Desăvârşirea ctitoriei a fost
realizată de fiul lui Ştefan, Petru Rareş, şi înzestrată de domnii Moldovei care le-au
urmat acestora. Cu tot prestigiul său, Dobrovăţul nu are încă o listă completă a
stareţilor săi, lipsind şi alte multe date din îndelungata sa existenţă. În lumina
noilor documente care au făcut parte din arhiva mănăstirii Zografu, se conturează
informaţii interesante relative la istoria acestei ctitorii voievodale.
BINEFĂCĂTORI AI MĂNĂSTIRII DOBROVĂŢ
În data de 17 noiembrie 1601, starostele ţinutului Chigheci, Belbrad (Barbăalbă),
şi soţia sa Anghelina dau mănăstirii Dobrovăţ, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh,
o parte din pământul lui Belbrad din satul Cocoreni, aflat pe malurile Prutului, în
ţinutul Chigheci, unde Belbrad era cârmuitor. Alături de această danie, Belbrad adaugă
lacuri, pădure lângă satul Cocoreni şi locuri bune pentru mori de apă. În schimb,
donatorul doreşte să fie pomeniţi anual la slujbă el şi familia sa2. Dania pentru
*

Biblioteca Sfântului Sinod, Bucureşti; perepolycarpe@yahoo.com.

1
Cyril Pavlikianov, Medieval Slavic Acts from Mount Athos (1230–1734) (în continuare:
Medieval Slavic Acts), Sofia, 2018. O recenzie a lucrării este în curs de publicare.
2
Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 102, p. 492–493.

„Revista istorică”, tom XXIX, 2018, nr. 3–4, p. 365–375
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mănăstirea cu hramul Pogorârea Sfântului Duh a fost întărită chiar de către domnul
Moldovei, Ieremia Movilă, în anul 7111 (1602–1603), cel mai probabil la începutul
anului 16023. Documentul poartă şi semnătura cunoscutului logofăt Luca Stroici.
LEGĂTURA MARELUI LOGOFĂT ION MOVILĂ CU DOBROVĂŢUL.
MORMÂNTUL MARELUI LOGOFĂT
Un alt miluitor al Dobrovăţului a fost însuşi domnitorul Ieremia Movilă. Acesta,
în primii ani ai celei de-a doua domnii în Moldova (1600–1606), a dat Dobrovăţului
două vii situate pe un deal în apropiere de Huşi, pe care el anume le cumpărase de
la Dieniş Mihai, vătaful viilor din târgul Huşilor, pentru suma de 500 de taleri de
argint. Dania era cu o destinaţie foarte precisă: pentru pomenirea răposatului său
tată (Ion Movilă, marele logofăt)4. Dar ne punem întrebarea: de ce domnul donează
la Dobrovăţ pentru tatăl său? Înseamnă că există o legătură între cunoscutul boier
moldovean şi ctitoria ştefaniană. Răspunsul ni-l oferă un alt document, şi el rămas
necunoscut până acum. Astfel, la 20 martie 16035, Ieremia Movilă confirmă mănăstirii
Dobrovăţ două sate numite Mălăeşti, situate pe râul Bârlad, mori de apă pe acelaşi
râu în ţinutul Tutova şi un lac cu o moară de apă aproape de Iadrici în ţinutul
Fălciu. Acum se face menţiunea expresă că aceste proprietăţi au fost închinate
(donate) de marele logofăt pan Ioan Movilă, răposatul tată al domnitorului. Mai
mult, domnul adaugă şi el noi danii: 4,5 fălci de vie pe care le-a cumpărat de la Mihai
Ugrin şi un pământ cu moară de apă aproape de Huşi. Ieremia Movilă cere în schimb
să fie pomeniţi bunicul său, dar mai ales tatăl său (marele logofăt Ion Movilă –
n.n.), care este îngropat în biserica mănăstirii. Călugării erau acum îndatoraţi,
conform obiceiului, să se roage pentru sănătatea domnitorului donator şi a copiilor
acestuia şi să-i pomenească la liturghie, dar şi să facă pentru domn, anual, de Duminica
Tuturor Sfinţilor, o pomenire specială (litie). Despre marele logofăt Ion Movilă,
care a dat atâtea personalităţi Ţării Moldovei, se ştie că a funcţionat în vremea lui
vodă Ştefan cel Mare şi Sfânt, dar că apoi, mai târziu, a fost călugărit cu forţa (nu
se ştie unde), cu numele de Ioanichie şi, probabil, asasinat. Istoricii nu s-au oprit
încă asupra unei date sigure a morţii lui6. Întrucât moartea (ca şi călugărirea)
3

Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 12, p. 495–496.
Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 11, p. 494–495.
5
Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 13, p. 497–498.
6
Ştefan S. Gorovei, Movileştii, în Movileştii, istorie şi spiritualitate românească, vol. I, Casa
noastră movilească, Suceava, 2013, p. 10; idem, Pe marginea unei filiaţii incerte, Maria Movilă, fiica
lui Petru Rareş, ibidem, vol. I, p. 66; idem, Familia lui Ieremia Movilă în tablouri votive. Contribuţii la
istoria mănăstirii Suceviţa, ibidem, vol. II, Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca, unde se spune că
logofătul Ion Movilă a murit nu de moarte bună, în 1563–1572, fapt confirmat de un document din 1580
care îi arată pe copiii lui Ion Movilă plângându-se de pierderea unui uric când au pierit şi Movilă
logofăt, ceea ce ne trimite cu gândul la un incident violent, soldat cu distrugerea unor bunuri din casa
logofătului şi cu uciderea acestuia (p. 54–56); Ion C. Miclescu-Prăjescu a emis ipoteza că logofătul Ion
Movilă a pierit în a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanul (1564–1568), care s-a răzbunat pe
boierimea care îl părăsise, vezi Noi date privind înscăunarea Movileştilor, ibidem, vol. I, p. 59.
4
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logofătului s-a petrecut într-o situaţie de forţă majoră, într-un context violent, iar
Suceviţa, necropola familiei Movilă, nu era încă gata, este limpede motivul îngropării
logofătului Ion Movilă la Dobrovăţ, ctitorie domnească. Poate tocmai de aceea Simion
Movilă îl aduce pe fiul său Pavel, mort în 1607, şi îl îngroapă tot la Dobrovăţ, unde
era şi bunicul lui. Din păcate, la cercetările arheologice care au avut loc acum
câteva decenii, conform tabelului înhumărilor stabilit atunci, mormântul logofătului
Ion Movilă nu a fost descoperit7. Poate că Movileştii au decis să îl îngroape la
Dobrovăţ pe tatăl lor şi pentru că Petru Rareş (presupusul lor bunic dinspre mamă)
era aici ctitor. În acest context, s-ar putea ca înmormântarea la Dobrovăţ a logofătului (care era şi donator) să fi fost aleasă şi pentru acest motiv, iar cea a lui Pavel
să nu fie deloc fortuită, cum s-a afirmat8.
PRICINI SOLUŢIONATE
Trei acte emise între 14 decembrie 7112 (1603) şi 10 ianuarie 7112 (1604)
vorbesc despre vânzarea de către o anume Candachia, fiica Gherghinei (editorul
bulgar transcrie George), către Dobrovăţ, pentru suma de 30 de taleri, a unei bucăţi
de pământ aflate în proprietatea ei, în satul Cocoreni. Martorii adeveresc şi
domnitorul Moldovei Ieremia Movilă întăreşte tranzacţia9.
Mai târziu, în 1629, domnitorul Miron Barnovschi lămureşte o pricină dintre
şătrarul Ionaşco Vrabie şi diacul Albu, ginerele postelnicului Vrabie, pe de o parte,
şi mănăstirea Dobrovăţ, pe de alta. Cei dintâi pretindeau a fi proprietarii satului
Rădeni şi ai lacurilor din apropiere de Rădeni şi Maţea din ţinutul Fălciu. Dar
călugării de la Dobrovăţ au arătat domnului un hrisov de la răposatul voievod Petru
(Şchiopul) prin care adevereau că ei erau adevăraţii proprietari. Actul emis de domn
poartă data de 20 aprilie 7137 (1629) şi a fost elaborat în Iaşi10. La câţiva ani după
aceea, domnitorul Vasile Lupu confirmă cele hotărâte de Miron Barnovschi într-un
act din 8 ianuarie 7142 (1634)11.
Într-un document emis la Hârlău, în data de 29 octombrie 7139 (1630),
domnul Moldovei Moise Movilă confirmă mănăstirii Dobrovăţ dania voievodului
Ştefan cel Mare către această ctitorie a sa, constând într-o păşune în braniştea din
Covasna. Aceasta a fost delimitată de oficiali, cu martori12. Patru ani mai târziu,
Vasile Lupu emite şi el la Iaşi un hrisov cu data de 9 august 7142 (1634), prin care
reconfirmă mănăstirii Dobrovăţ păşunea din braniştea din Covasna, fiind oferite
mai multe detalii topografice legate de limitele acesteia13.
7

Voica M. Puşcaşu, N. Puşcaşu, Mănăstirea Dobrovăţului – monografie arheologică şi istorică,
Putna, 2012, p. 133.
8
Ibidem, p. 93.
9
Medieval Slavic Acts, Zografu, act slav moldovenesc nr. 14, 15, 16, p. 499–502.
10
Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 21, p. 513–515.
11
Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 27, p. 521–522.
12
Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 25, p. 519–520.
13
Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 28, p. 522–523.
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ERA MĂNĂSTIREA DOBROVĂŢ PUSTIE LA ÎNCHINAREA EI CĂTRE
MĂNĂSTIREA ZOGRAFU DE LA MUNTELE ATHOS?
Este bine ştiut gestul lui Vasile Lupu din anul 1651 în privinţa Dobrovăţului. El
a închinat această avută ctitorie a lui Ştefan cel Mare la Zografu, mănăstire
athonită, nu la 25, ci la 26 martie 165114. Acest lucru s-a soldat cu pictarea chipului
lui Vasile Lupu la Zografu15. În acest context, se ridică câteva probleme:
1. Vasile Lupu se decide să restaureze mănăstirea Dobrovăţ, care, se vede treaba,
ajunsese într-o stare nemulţumitoare (deşi avea venituri …). În actul de închinare,
domnul spune că mănăstirea era părăsită şi fără obşte. Motivând că atât Dobrovăţul,
cât şi Zografu au fost ctitorite de acelaşi mare ctitor Ştefan cel Mare, pentru a salva
Dobrovăţul, Vasile Lupu o dă pe mâna unor călugări sârbi de la Zografu. El transferă
către Zografu toate bunurile Dobrovăţului, care, repetăm, nu sunt deloc puţine.
2. Cine sunt călugării sârbi de la Zografu? Profesorul Cyril Pavlikianov, în
culegerea sa de documente16, atrage atenţia că în ediţia lui B. Korablev din 1907
această sintagmă a fost transcrisă cu una neclară: călugheri gurbi. Adică nu se ştia
ce fel de călugări a adus Vasile Lupu. În plus, este posibil ca aceşti sârbi să fi fost
de fapt bulgari, ştiut fiind că în limba română se utiliza uneori termenul de sârbi şi
pentru bulgari17. Dar sunt alte hrisoave care, atunci când fac referire la călugării
slavi sârbi sau bulgari, îi numesc ca atare. Amintim aici actul emis de Antioh
Cantemir în data de 30 ianuarie 1698, prin care închină mănăstirea Căpriana la
Zografu, la fel cum făcuse Vasile Lupu cu Dobrovăţul; hrisovul aminteşte clar,
delimitat, călugării serbi, bolgari care au venit de la Zografu (Athos) să populeze
Dobrovăţul. Deci călugării veniţi de la Zografu puteau fi slavi de mai multe naţionalităţi, nu neapărat sârbi.
3. Era Dobrovăţul părăsit când l-a închinat Vasile Lupu la Zografu? O pricină
adusă spre judecare domnitorului Moldovei Eustratie Dabija în 1662 prezintă un
fapt interesant, care ne descoperă şi numele a trei dintre stareţii Dobrovăţului.
Fostul stareţ (român) al Dobrovăţului, Misail, a contestat fapta domnului Vasile
Lupu, care în 1651 l-a scos din mănăstire pe el şi pe puţinii călugări care vieţuiau
acolo şi i-a înlocuit cu călugări athoniţi. Fostul stareţ cerea să fie repus în fruntea
mănăstirii Dobrovăţ. Domnitorul Eustratie Dabija i-a convocat pe călugării sârbi
de la Zografu – adică pe cei care vieţuiau atunci la Dobrovăţ – şi le-a cerut să îi
arate hrisoavele care îi îndreptăţeau să fie acolo. Egumenul Constandie şi fostul
egumen Pătraşco (deci încă două nume din lista stareţilor Dobrovăţului), popa
Ştefan şi popa Serafim, monahii Sava Hagiul şi Petronie i-au înfăţişat domnului
două acte, o poruncă domnească şi o scrisoare de confirmare de la voievodul Vasile
14

Ioan Moldoveanu, Contribuţii la istoria relaţiilor ţărilor române cu muntele Athos (1650–1863),
Bucureşti, 2007, p. 181; Medieval Slavic Acts, Zografu, act slav moldovenesc nr. 32, p. 530–532.
15
Ioan Moldoveanu, op. cit., p. 182.
16
Medieval Slavic Acts, p. 531.
17
August Scriban, Dicţionarul limbii româneşti, Iaşi, 1939, p. 1209.
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(Lupu) prin care acesta hotăra strămutarea lor acolo. Actele călugărilor athoniţi
arătau că atunci când Vasile Lupu a închinat mănăstirea, aceasta avea doar trei
călugări. În plus, călugării athoniţi susţineau că ei au preluat mănăstirea cu multe
nevoi şi că au renovat-o şi, de aceea, foştii vieţuitori doreau să se întoarcă atunci în
ea, când totul era înnoit, dar nu prin munca lor, ci a athoniţilor. Domnul Eustratie
Dabija hotăra că monahii athoniţi aveau dreptate să locuiască în mănăstirea
Dobrovăţ de vreme ce le fusese închinată şi ei o şi reparaseră. Cererea fostului
egumen Misail se dovedea astfel neavenită. Domnul le întărea athoniţilor drepturile
asupra Dobrovăţului printr-un act semnat olograf, emis la Iaşi în 12 iunie 166218.
Acest act are legătură cu documentul nr. 32 şi argumentează că monahii sârbi chiar
făcuseră lucrări serioase în mănăstire şi aveau dreptate să vieţuiască acolo19.
II. MĂNĂSTIREA DOBROVĂŢ ŞI MĂNĂSTIREA CĂPRIANA
În 1698, Dobrovăţul a servit de exemplu lui Antioh Cantemir pentru a închina
o altă ctitorie ştefaniană la Zografu, mănăstirea Căpriana. Domnul face o paralelă
între Căpriana şi Dobrovăţ, spunând că şi Căpriana era neîngrijită şi fără obşte,
precum odinioară Dobrovăţul şi că dorea să o salveze închinând-o la Zografu, aşa
cum procedase şi Vasile Lupu mai înainte cu Dobrovăţul. Totuşi, averea Căprianei
era colosală …20. Cele două mănăstiri, Dobrovăţul şi Căpriana, aveau în comun nu
doar ctitorul, ci şi suferinţa de a fi fost neglijate, din pricina lenevirii călugărilor
valahi; acum, ele erau date pe mâna altora mai harnici21.
III. O DANIE PENTRU MĂNĂSTIREA RACOVIŢA, CU
HRAMUL SF. IER. NICOLAE
Un hrisov emis la Iaşi, în data de 24 octombrie 1637, de către voievodul
Moldovei Vasile Lupu ne aduce câteva informaţii despre mănăstirea Racoviţa,
dispărută acum şi despre care nu se mai ştie nimic. Vasile Lupu, cu încuviinţarea
mitropolitului Varlaam al Moldovei, a episcopilor Mitrofan al Romanului, Evloghie
al Rădăuţilor şi Gheorghe al Huşilor, scuteşte de dări recent întemeiata mănăstire
din satul Racoviţă, cu hramul Sfântului Arhierarhului făcătorului de minuni al lui
Hristos, Nicolae. Prin urmare, mănăstirea a fost construită în jurul anilor 1634–1635.
Mănăstirea era scutită de zeciuiala din stupi şi de gorştina pentru oi şi porci. Iobagii
erau eliberaţi de iliş şi sulgiu, dar aveau obligaţia să muncească la mănăstire şi să
asculte de egumeni. Iobagii care aveau oi, porci şi viţei nu trebuiau să fie siliţi să
plătească gorştina şi zeciuiala. Domnul anulează pentru un an darea în bolovani de
sare şi porunceşte colectorilor săi de taxe dăbilari, zlotaşi, moaşi, globniţi, podvodari
18

Medieval Slavic Acts, Zografu, act slav moldovenesc nr. 35, p. 536–538.
Ibidem, p. 530–532.
20
Ioan Moldoveanu, op. cit., p. 183.
21
Medieval Slavic Acts, Zografu, act slav moldovenesc nr. 37, p. 540–544.
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şi olacari să înceteze strângerea de dări de la iobagii mănăstirii, căci aceste dări
trebuiau să fie plătite stareţului mănăstirii. Niciunul din boieri nu putea confisca
vreuna din vitele mănăstirii. Domnul îi îndatorează pe voievozii care vor urma după
el nu numai să nu strice aşezământul, ci şi să îl întărească. Încheie cu un blestem
contra acelora care ar voi să facă altfel. Documentul este semnat de voievod22.
IV. DATE NOI DESPRE MĂNĂSTIREA CORBU ŞI DESPRE MĂNĂSTIREA
SFÂNTUL GHEORGHE-ZUGRAVI, PRIMA CTITORIE A LUI VASILE LUPU
Pe lista mănăstirilor dispărute astăzi se numără mănăstirea Sf. Gheorghe,
prima ctitorie a lui Lupu vornicul, cel care avea să devină voievodul Moldovei.
Această ctitorie a purtat mai multe nume, ceea ce a îngreunat identificarea ei cu
exactitate în documentele, şi aşa puţine, care o menţionează. Cert este că ctitorul a
construit-o într-o mănăstire mai veche care se stricase şi care avusese hramul Uspenia,
adică Adormirea Maicii Domnului. Câteva informaţii se desprind dintr-un document
cunoscut, emis de domnul Moldovei Moise Movilă la Iaşi, în data de 5 august
163123. Această mănăstire, aflată lângă târgul Vasluiului24 şi care purta numele de
Corbu sau Lipovăţ, după locurile pe care se afla, ajunsese în părăsire, dar, cu toate
acestea, ea avea o zestre destul de însemnată din care domnii miluiesc noua zidire a
lui Lupu vornicul. Domnul Moise Movilă arată la 5 august 1631 că mănăstirea
Corbu fusese înzestrată de Barnovschi Vodă cu mori în pârâul Vasluiului, cu grădini
la fântâna Ulii, un loc de prisăci în obârşia Bustii şi cu poiană la Timoteiu25; din
păcate, azi nu se mai cunoaşte locul de păstrare al acestui hrisov de înzestrare.
Un document necunoscut până acum, emis de Miron Barnovschi, datat
5 august 162826, dă metocului Uspenia al mănăstirii Zografu locuri lângă mănăstirea Corbu, care pare funcţională, deoarece, deşi domnul nu face amintire de noua
ctitorie – Sf. Gheorghe –, nici nu spune că la Corbu era ruină. Dar domnul
Barnovschi (1626–1629) înzestra oare o mănăstire care avea să se strice atât de
curând? La 18 septembrie 1630, Moise Movilă confirmă mănăstirii athonite
Zografu proprietatea asupra bisericii Sf. Gheorghe din oraşul Vaslui, o moară de
apă pe râul Vaslui şi un vad pentru moară de apă pe acelaşi râu. Acestea din urmă
aparţinuseră anterior domnului Moldovei şi erau întărite mănăstirii Zografu cu
toate veniturile şi drepturile de posesiune27. Prin urmare, avem o confirmare cu un
an mai devreme decât se ştia până acum (1631)28 a faptului că ctitoria lui Lupu era
terminată şi deja închinată la Zografu în toamna lui 1630. Oare în perioada cât a
domnit, Miron Barnovschi a făcut, de fapt, daniile la mănăstirea Sf. Gheorghe a lui
22

Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 30, p. 525–526.
Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. XV (Vasluiul), Iaşi, 1926, p. 72–74.
24
Ibidem, p. 72.
25
Ibidem, p. 73.
26
Medieval Slavic Acts, Zografu, act slav moldovenesc nr. 19, p. 509–510.
27
Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 24, p. 518.
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Gh. Ghibănescu, op. cit., vol. XV, p. 72–74.
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Lupu vornicul? Din noile documente se vede limpede că atunci când mănăstirea Sf.
Gheorghe era gata, domnii nu o mai numesc Corbu, căci ar fi fost trecută în umbră
noua ctitorie, care acum avea un nou hram, Sf. Gheorghe. Reiese deci că Lupu
vornicul, schimbând hramul, a trecut, astfel, în umbră mănăstirea Corbu-Uspenia.
În plus, domnul Moise Movilă ia de mai multe ori din zestrea mănăstirii celei vechi
(Corbu) şi dă mănăstirii ctitorite de Lupu vornicul moşii şi livezi chiar pe un loc ce
se numea mai înainte mănăstirea Corbul, pe pârâul Lipovăţului, la hotarul târgului
Vaslui29. Aşadar, Lupu vornicul a construit în fosta mănăstire Corbu o altă mănăstire,
cum spune Moise Movilă în hrisov, a pus-o sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe şi a închinat-o la mănăstirea athonită Zografu, care avea acelaşi sfânt
Gheorghe ca protector. Ctitoria lui Lupu vornicul este menţionată uneori ca
biserică, alteori ca mănăstire.
Poate ca un act reparator, în 1635, pe un loc care se numea mai înainte mănăstirea Corbul, pe pârâul Lipovăţului, la hotarul târgului Vaslui, domnul Vasile Lupu
vrea să facă o altă mănăstire şi interzice extragerea şi utilizarea în acest scop a
materialelor de construcţie de la cetatea Vaslui aflată în ruină30.
MĂNĂSTIREA SF. GHEORGHE A LUI LUPU VORNICUL
ÎŞI SCHIMBĂ NUMELE
Lupu, vornicul Ţării de Sus, şi-a închinat ctitoria la mănăstirea athonită
Zografu. Acest lucru a făcut ca în mentalul comun mănăstirea Sfântul Gheorghe de
lângă târgul Vasluiului să dobândească şi supranumele de Zugrav.
Câteva documente inedite ne aduc date despre unele tranzacţii şi proprietăţi
privind metocul Zografului, ctitoria lui Lupu vornicul, ajuns domn al Moldovei.
Documentele la care facem referire în continuare arată că decenii de-a rândul mănăstirea Sf. Gheorghe a lui Vasile Lupu şi-a menţinut numele de Zugrav sau Zugravi.
Astfel, în 1647 – după cum vorbeşte hrisovul datat 18 ianuarie 7155 (1647) –
sau mai înainte de acest an, în faţa domnitorului Moldovei, Vasile Lupu, s-au
înfăţişat călugării de la mănăstirea athonită Zografu cu un act. Documentul este
semnat de Teodor, voitul (şoltuzul) oraşului Vaslui, şi de cei 12 pârgari ai târgului,
întărit cu pecetea oraşului şi adeverit de martori: pitarul Dobri, preoţii Gheorghe şi
Istrate de la biserica domnească din Vaslui, preoţii Ifrim Rusul şi Toma de la Zugrav,
Gabriel Gligan şi Istratie Meiner. În act se arată că fraţii Nicolae şi Grigorie, fiii lui
Ion Scobici, au vândut către mănăstirea Zugrav, pentru 45 de zloţi, de bună voie, o
vie moştenită în satul Deleni, lângă Vaslui. Domnul Moldovei, Vasile Lupu, întăreşte
mănăstirii Zografu dreptul de proprietate şi asupra veniturilor care decurg din aceasta31.
29

Medieval Slavic Acts, Zografu, act slav moldovenesc nr. 26, p. 520–521, document din
20 iulie 1631; Gh. Ghibănescu, op. cit., vol. XV, doc. LXXVI, 5 august 1631, p. 73.
30
Gh. Ghibănescu, op. cit., vol. XV, p. 75–76.
31
Medieval Slavic Acts, Zografu, act slav moldovenesc nr. 31, originalul a fost scris pe hârtie,
cu sigiliu de ceară pierdut.
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În textul slav, documentul menţionează mănăstirea Zografu de la Athos prin
termenul Zugraf, iar pe călugării Ifrim Rusul şi Toma îi arată ca fiind de la Zugrav.
Apoi, se spune că via a fost vândută către călugării de la Zugrav, iar, la final, domnitorul întăreşte via cu toate drepturile exploatării ei mănăstirii Zugraf. Cum mănăstirea
Sf. Gheorghe a lui Vasile Lupu de lângă Vaslui, închinată de ceva vreme la
Zografu, se mai numea şi Zugrav, şi cum satul Deleni era aproape de Lipovăţ (unde
se afla mănăstirea Sf. Gheorghe), presupunem că aceşti călugări care reprezentau
mănăstirea athonită Zografu erau de fapt de la metocul ei, mănăstirea Sf. GheorgheZugrav. Avem, astfel, o atestare mai timpurie a numelui de Zugrav dat mănăstirii
Sf. Gheorghe. Editorul bulgar nu face distincţia între termenii Zugraf şi Zugrav,
care sunt utilizaţi cu precizie în document, desinenţele româneşti din text dovedind-o.
Un hrisov datat 8 ianuarie 7170 (1662), emis la Iaşi arată că domnul Moldovei,
Eustratie Dabija, a fost vizitat de Pătraşco, egumenul metocului mănăstirii Zugrav
din târgul Vasluiului. Acesta i-a prezentat un zapis semnat de fostul pitar Vasile şi
de soţia lui, Maria. Acest act era confirmat de fostul pitar Andoca, de Iosif, egumenul
mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi, de Macarie ieromonahul de la mănăstirea Golia, de
vornicul de gloată Rugin, de vornicii Ursu şi Teodor, de şoltuzii de Iaşi, Enache şi
Cornilie, şi de 12 pârgari nenumiţi. Aceşti martori adeveresc că fostul pitar Vasile
şi femeia sa au vândut de bună voie egumenului Pătraşco cinci prăvălii cu pivniţe şi
o cârciumă în târgul Iaşilor, cu un teren alăturat. Aceste proprietăţi erau situate
aproape de casele lui Iordăchelea şi Ştefan, lângă piaţa de sare. Egumenul spunea
că a plătit 350 de lechi (nu se ştie ce fel de monedă era aceasta – n.n.) şi le-a închinat
la Zografu pentru mântuirea sufletului său. Astfel, domnul Eustratie Dabija întăreşte
drepturile egumenului asupra celor declarate, hotărând ca ele să rămână nestrămutate.
Hrisovul este semnat de marele logofăt Ştefan32.
Patru ani mai târziu, în 1666, în faţa domnului Moldovei (Gheorghe) Duca
s-a înfăţişat (Pătraşco), egumenul mănăstirii Zugravi33 din târgul Vasluiului, metoc
al mănăstirii Zografu de la muntele Athos, cu aceeaşi problemă cu care venise şi la
Eustratie Dabija, în 1662. Egumenul i-a prezentat lui Gheorghe Duca un zapis
semnat de fostul pitar Vasile şi de soţia lui, Maria. Actul era confirmat de mai mulţi
martori (fostul pitar Andoca, Iosif, egumenul mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi, Macarie
ieromonahul de la mănăstirea Golia, vornicul de gloată Rugin, vornicii Ursu şi Teodor,
supraveghetorul târgului Iaşilor Enache, marele boier Dumitraşco, şoltuzii de Iaşi,
Enache şi Cornilie, şi 12 pârgari nenumiţi). Aceşti martori adeveresc că fostul pitar
Vasile şi femeia sa au vândut de bună voie egumenului Pătraşco34 cinci prăvălii cu
32

Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 33, p. 532–534.
Editorul bulgar redă în rezumat „metocul mănăstirii Zografu din târgul Vasluiului” în loc de
„mănăstirea Zugravi din târgul Vasluiului” (ibidem, p. 532), dar ştim că în Vaslui mai era un metoc
închinat la Zografu, mănăstirea Uspenia, ctitorită de câţiva localnici. Actul ar fi ambiguu dacă nu
facem distincţia între mănăstirea Zugravi-Sf. Gheorghe (fostă Corbu) şi mănăstirea athonită Zografu.
Problema revine de mai multe ori în documente.
34
În 1662 (ibidem, doc. nr. 35), Pătraşco este menţionat ca fost stareţ la Dobrovăţ. El apare ca
martor al închinării Dobrovăţului la Zografu de către Vasile Lupu în 1651 şi al restaurării mănăstirii
de către călugării străini, ca răspuns la pretenţia fostului egumen pământean de la Dobrovăţ, Misail,
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pivniţe şi o cârciumă în târgul Iaşilor, cu un teren alăturat. Aceste proprietăţi erau
situate aproape de casele lui Iordăchelea şi Ştefan, lângă piaţa de sare. Egumenul
spunea că a plătit 350 de lechi (lekov) şi le-a închinat la mănăstirea Zografu din
Sfântul Munte pentru mântuirea sufletului său. Astfel, domnul Gheorghe Duca
confirmă hrisovul iniţial şi întăreşte drepturile egumenului asupra celor declarate,
hotărând ca ele să rămână nestrămutate. Hrisovul este semnat de Gheorghe Duca35.
V. DANII DOMNEŞTI LA MĂNĂSTIREA ZOGRAFU
DE LA MUNTELE ATHOS
Domnitorul Miron Barnovschi a închinat în 1628 biserica Uspenia din Vaslui,
ctitorie a unor localnici, la mănăstirea athonită Zografu. Documentul emis la Iaşi
este datat 30 iulie 7136 (1628)36. Un act inedit ne arată că o săptămână mai târziu,
mai exact la 5 august 1628, domnul înzestrează noul metoc athonit Uspenia din
Vaslui cu locuri de livezi şi grădini situate aproape de Lipovăţ, lângă mănăstirea
Corbu37. Lipovăţul există încă şi astăzi, fiind un sat la 10 km de Vaslui, în timp ce
Corbu este numele unui deal la 2 km de Lipovăţ38.
VI. DOCUMENTE INEDITE CU DIFERITE PRICINI REZOLVATE
DE DOMNITORII MOLDOVEI
În anul 1628, în faţa voievodului Moldovei Miron Barnovschi s-a înfăţişat
ceaşnicul Stratul Bolea, care i-a relatat că vârstnica mamă a logofătului Iurco
Mărăţeanu îi datora 120 de monede de aur (ughi). Iurco luase acest împrumut de la
tatăl lui Stratul, vornicul Danul Bolea. Stratul îi înfăţişează voievodului un act
semnat şi având pecetea logofătului Iurco care adevereşte că acesta din urmă a luat
banii. În baza acestui act, Iurco i-a cedat lui Bolea un sat numit Piscanii; dar
vârstnica mamă a lui Iurco, cneaghina Mărăţineasa, a refuzat să cedeze acest sat lui
Stratul, arătând că alt loc fusese cumpărat de Iurco (că satul nu era al lui Iurco).
Satul Piscanii, numit şi Găureştii, era situat la gura râului Strajnic, în vecinătatea
satului Rădăslăveşti. Miron Barnovschi a hotărât că, totuşi, Stratul este cel care
trebuie să primească veniturile satului Piscanii şi că dacă datoria nu va fi înapoiată,
Stratul poate intra în posesia satului Piscanii pe care l-a cumpărat Iurco. Oricum, un
anume Constantin, fiul lui Cehan, a scris un act către domn privind satul Piscanii.
Documentul arată că amintitul Constantin a cumpărat o parte din respectivul sat
care solicita repunerea în egumenie. Rotirea egumenilor între metocurile unei mănăstiri athonite nu
constituie un fapt neobişnuit.
35
Ibidem, Zografu, act slav moldovenesc nr. 36, p. 538–539; originalul a fost scris pe hârtie,
cu sigiliu de ceară pierdut. Actul datează din 11 ianuarie 7174 (1666), fiind dat la Iaşi (anul este trecut
greşit drept 7074 de către Pavlikianov la p. 538).
36
Documenta Romaniae historica (în continuare: DRH), seria A, Moldova, vol. XIX (1626–
1628), Bucureşti, 1969, p. 531–533, nr. 386.
37
Medieval Slavic Acts, Zografu, act slav moldovenesc nr. 19, p. 509–510
38
Ibidem, p. 509.
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(Piscanii) de la o oarecare Daria şi de la sora ei Ioana. Martor al vânzării fusese
nepotul lui Videanu Ianaciko Veştefand, preotul Isac Botatu, fiul lui Nicoară Gavril,
nepotul lui Mihail Peiscu Gherman şi fiica lui Mihail Măican Ştefania. Toţi erau
nepoţii unui anume Micşin şi ei au vândut lui Constantin Cehan proprietăţi în
Piscanii. Exista un document oficial care dovedea ce anume aveau în posesie în
acest sat care aparţinuse cândva strămoşului lor Lazăr Micşin. Acest act era semnat
de răposatul voievod Ştefan (cel Mare)39 şi, conform acestuia, Lazăr Micşin îşi
cumpărase pământurile în Piscanii de la fiul unui anume Gul şi de la sora acestuia,
Stana, nepoţii Oanei Frenciuga. Martorii arătau că Iurco nu avusese niciodată în
posesie satul Piscanii. Astfel, aceştia l-au convins pe domnitorul Miron Barnovschi
că Iurco nu a deţinut niciodată o proprietate în Piscanii, în apropierea Bârladului.
Domnitorul Moldovei îl autorizează astfel pe Constantin Cehan să stăpânească şi să
exploateze ceea ce a cumpărat în satul Piscanii şi s-a arătat de martori mai înainte,
inclusiv o moară de apă pe râul Bârlad. Constantin a plătit vistieriei 12 monede de
aur şi a primit o adeverinţă de unic proprietar al unei părţi din satul Piscanii. Stratul
Bolea şi rudele logofătului Iurco au fost avertizaţi că revendicarea lor asupra
satului Piscanii era nulă40.
O altă pricină a fost soluţionată în 1635 de către voievodul Moldovei, Vasile
Lupu. Astfel, înaintea domnului s-a înfăţişat o anume Urăta, fiica Oanei Igrecăi şi
sora lui Simion şi Antimie. Ea a declarat că a vândut de bunăvoie fostului mare
vornic Ionaşco Cujb o parte din proprietatea pe care a moştenit-o cu fraţii ei, Simion
şi Antimie. Posesiunea era situată în partea de răsărit a satului Ruleni, pe malurile
râului Cuţina, în ţinutul Vaslui. Ea avea părţi în sat şi în câmpul dimprejurul
acestuia. Avea şi un vad de moară de apă, păşuni şi livezi. Preţul plătit de Ionaşco
Cujb era de 30 de taleri. Astfel, Vasile Lupu coroborează drepturile nobilului său
asupra noii proprietăţi cumpărate. Aceste drepturi erau ereditare şi treceau asupra
copiilor, nepoţilor şi strănepoţilor săi41.
CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF SOME MONASTERIES FROM
MOLDAVIA AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE ZOGRAF
MONASTERY OF MOUNT ATHOS
Abstract

The document catalogues from the Mount Athos archives and libraries are far
from having been published in their entirety. Consequently, as researchers have
39

DRH, A, vol. III (1487–1504), Bucureşti, 1980, p. 107–108, nr. 56.
Medieval Slavic Acts, Zografu, act slav moldovenesc nr. 20, p. 510–512; documentul a fost
scris de marele logofăt Dumitraşco în 25 august 7136 (1628), în Iaşi.
41
Ibidem, act slav moldovenesc nr. 29, p. 524–525, originalul a fost scris pe hârtie, cu sigiliu
de ceară pierdut. Actul a fost dat în 5 februarie 7143 (1635), în Iaşi. Documentul a fost contrasemnat
de Pătraşco Obroş.
40
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access to the repositories that are interesting for the culture and history of SouthEast Europe, more information comes to light concerning the Romanian area. One
such case is the document collection entitled Medieval Slavic Acts from Mount Athos
1230–1734, published in 2018 by a well known Bulgarian professor, Cyril Pavlikianov.
By analyzing the formerly unknown documents that he published, we were able to
extract interesting information concerning the Corbu, Dobrovăţ, St. George – Vaslui,
St. Nicholas Racoviţa Monasteries in Moldavia, their founders and their relationship
with Mount Athos. We also highlighted data from these documents concerning
donations to princely foundations or to Mount Athos, as well as the rulers’ solutions
in the case of some legal complaints brought before them by their subjects.
Keywords: Mount Athos; Zograf Monastery; Corbu Monastery, Dobrovăţ
Monastery; St. George Monastery, Vaslui; St. Nicholas Racoviţa Monastery,
Moldavia

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
STAGIU DE DOCUMENTARE ŞTIINŢIFICĂ LA MOSCOVA (I)
16 aprilie – 16 iunie 2018
Relaţiile cu îndepărtata Moscovă, începând cu domnia lui Ştefan cel Mare şi până în
timpuri mai apropiate prezentului, au fost, nu de puţine ori, subiectul unor analize ştiinţifice
serioase. Arhivele, bibliotecile şi muzeele ruseşti ascund documente şi exponate – de la
broderii şi orfevrărie la manuscrise meşteşugit lucrate – extrem de importante pentru istoria
noastră. Nu este de mirare că istoricii români sunt conştienţi de rostul unor călătorii de
documentare în Rusia.
Prin ajutorul nepreţuit al doamnei Vera Georgievna Tchentsova, un remarcabil bizantinolog şi specialist în istoria Răsăritului european, am obţinut o bursă de studiu din partea
Institutului German de Istorie de la Moscova1. Astfel, am avut posibilitatea să lucrez în
bibliotecile şi arhivele moscovite în perioada 16 aprilie – 16 iunie 2018.
Institutul German de Istorie de la Moscova a fost fondat în anul 2005 şi are ca scop
„dezvoltarea şi fortificarea colaborării ştiinţifice a istoricilor din Rusia şi Germania”. Este
unul dintre cele 10 institute de cercetare ale Fundaţiei Max Weber, fundaţie finanţată de
Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania. Institutul de la Moscova a luat
fiinţă la iniţiativa Fundaţiei Alfried Krupp von Bohlen und Halbach şi a Fundaţiei Zeit
Ebelin und Gerd Bucerius2. Institutul oferă burse de cercetare de două ori pe an, la 15 mai
şi la 15 noiembrie, pentru doctoranzi, burse pentru realizarea unor proiecte ştiinţifice şi o
bursă pentru o perioadă scurtă de timp cu scopul cercetării unor documente păstrate la
Arhiva Militară de Stat a Rusiei. Există şi o bursă care se acordă pe durata unui an plin.
În perioada stagiului, la bibliotecile din capitala Rusiei – Biblioteca de Stat (fostă Lenin)
şi Biblioteca Publică-Istorică – am putut consulta lucrări despre relaţiile moldo-moscovite
necunoscute istoriografiei române. Amintesc aici Opisul Arhivei Departamentului Solilor
din anul 16733. Dacă în opisurile din anii 1614 şi 1626 erau menţionate documente moldoveneşti începând cu domnia lui Ştefan cel Mare, în opisul din 1673 asemenea menţiuni nu
mai există. Situaţia este explicabilă, căci, aşa după cum am arătat cu altă ocazie, cărţile
soliilor moldoveneşti la Moscova din anii 1482–1572 s-au pierdut în incendiul din 16264.
Am găsit însă informaţii despre solii mai târzii, cum ar fi acel „Stâlp, iar în el cercetarea
pricinii solului moldovean Isaia Ostafiev şi a grecului Ivan Petrov şi a diacului Zemstvei
Alexei Ievlev cum ei, grecii, s-au bătut pe uliţa Vedensk cu oamenii lui Alexei în anul 147
[7147 = 1638/1639]”5. Pentru acelaşi diplomat moldovean mai este trecut şi un alt „Stâlp
din anul 149 [7149 = 1640/1641], iar în el sosirea la Moscova a solului moldovean Isaia
1
Германский исторический институт в Москве, online: https://www.dhi-moskau.org/ru/
glavnaja.html (accesat la 09/09/2018).
2
Ibidem.
3
Опись архива Посольского приказа 1673 года, pt. I, ed. V.I. Gal’cov, Moskva, 1990.
4
Mihai Anatolii Ciobanu, Documentele moldoveneşti din vechi arhive moscovite, în „Analele
Putnei”, XIII, 2017, 2, p. 55–68.
5
Опись архива Посольского приказа 1673 года, f. 158v, p. 99.
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Ostafiev şi concedierea sa de la Moscova”6. La fila 173 a aceluiaşi opis a fost consemnat un
„Stâlpuşor, iar în el sosirea la marele domnitor a solului voievodului moldovean Ştefan din
Svei, polcovnicul Constantin Miculaev, anul 176 [7176 = 1667/1668]”7. Prin Svei, o formă
rusească a cuvântului suedez sviar, vechi trib germanic, trebuie să înţelegem Suedia. Izvorul
se referă la fostul domn Gheorghe Ştefan8, iar polcovnicul aflat în slujba pribeagului este
Constantin Nacu, ajuns la curtea lui Alexei Mihailovici la 23 noiembrie 16679. Consider că
informaţiile semnalate în opisul din anul 1673 – pe care, de altfel, nu le raportez pe toate în
textul de faţă – trebuie analizate detaliat, în coroborare cu datele deja cunoscute şi introduse
în circuitul ştiinţific românesc.
De o importanţă aparte pentru istoria relaţiilor dintre Bogdan al III-lea şi Ştefăniţă vodă
cu Moscova sunt studiile lui G.V. Gonţa, păstrate la Biblioteca Publică, care par a fi necunoscute
istoriografiei române, nefiind citate în contribuţiile ştiinţifice din dreapta Prutului10.
De curând a fost publicată cartea soliilor crâmlene la Moscova din anii 1567–157211,
iar bursa oferită de Institutul German a înlesnit în mod evident procurarea acestei lucrări.
Fiindcă pentru relaţiile moldo-moscovite nu dispunem de cărţile soliilor moldoveneşti,
unica soluţie pentru istorici este apelarea la documentele soliilor crâmlene, lituaniene,
osmane etc. Astfel, orice carte crâmleană publicată este un eveniment prielnic pentru
extragerea unor informaţii privitoare la Moldova. Amintesc aici doar un pasaj din anul 7077
(1569), când „Au sosit din Moldova, la ţar, Amza murza, fratele lui Mustafa, şi ceauşul
Krylov. Şi i-a trimis ţarul în Moldova la voievodul moldovean să ceară cai pentru
campanie. Iar alţi cai moldoveni voievodul le-a poruncit să-i cumpere în numele ţarului. Iar
voievodul moldovean a trimis împreună cu Amza murza pe solul său Varcolapa Ivaniţu. Şi
împreună cu dânsul a trimis de la el 200 de cai. Amza murza şi ceauşul Krylov au cumpărat
în numele ţarului 500 de cai. Iar ţarul l-a concediat pe solul moldovean Ivaniţu în Moldova,
iunie ziua 15.”12 Cred că „Varcolapa Ivaniţu” este Ion Caraghiuzel, pârcălab de Hotin13,
înscriindu-se şi el în şirul boierilor moldoveni care în momentul deţinerii acestei dregătorii
au fost trimişi cu solii, precum Onică Muşat, ajuns la Moscova în timpul lui Ştefan cel Mare14.
6

Ibidem, f. 159.
Ibidem, f. 173, p. 104.
8
Pentru pribegia sa, vezi Petronel Zahariuc, Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan
voievod (1653–1658), Iaşi, 2003, p. 514–536.
9
Relaţiile istorice dintre popoarele U.R.S.S. şi Romînia, vol. 2, 1633–1673, ed. J.S. Grosul et
al., Moskva, 1968, nota 239, p. 402.
10
G.V. Gonţa, Возобновление молдавско-русского военно-политического союза в конце
20-х–30-е гг. XVI в., în Россия и Юго-Восточная Европа, Chişinău, 1984; idem, Молдавско-русские
связи в первые десятилетия XVI в., în Социально-экономическая и политическая история
Молдавии периода феодализма, Chişinău, 1988.
11
Посольская книга по связям Московского государства с Крымом 1567–1572 гг., ed.
M.V. Moiseev, Moskva, 2016.
12
Ibidem, f. 254, p. 231. Vezi şi Eugen Cernenchi, Izvoare ruse privind plăţile Ţării Moldovei
către Hanatul Crimeii în secolul al XVI-lea, în Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor,
Chişinău, 2016, p. 621–647.
13
Deşi Nicolae Stoicescu, în Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova
în sec. XIV–XVII, Bucureşti, 1971, p. 297, afirma că în 1569 personajul era fără dregătorie, cred că la
acea vreme el era deja pârcălab de Hotin.
14
Полное собрание русских летописей, vol. 18, Симёновская летопись, Sankt-Petersburg, 1913,
p. 276; Liviu Pilat, Solia pârcălabului Muşat la Moscova şi implicarea Moldovei în lupta pentru Coroana
Ungariei, în Clio în oglindiri de sine. Academicianului Alexandru Zub. Omagiu, Iaşi, 2014, p. 415–422.
7
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La o dată apropiată de solia în Crimeea, Caraghiuzel este menţionat în sfatul domnesc la
24 mai 156915, ulterior fiind reamintit la 6 iulie acelaşi an16.
În perioada stagiului am lucrat la Arhiva Actelor Vechi de Stat a Rusiei (Российский
Государственный Архив Древних Актов – RGADA/РГАДА, Большая Пироговская,
17), cu scopul cercetării originalelor unor documente deja publicate, cum ar fi cele mai
vechi cărţi ale soliilor crâmlene la Moscova (fondul 123, Сношения России с Крымом/
Relaţiile Rusiei cu Crimeea, op. 1, afacerea 1) şi ale celor turceşti (fondul 89, Сношения
России с Турцией/Relaţiile Rusiei cu Turcia, op. 1). Totodată, de la bun început, am încercat
să găsesc menţionări ale unor documente moldoveneşti în opisurile nepublicate, precum
opisul Arhivei Departamentului Solilor din anul 1632 (fondul 138, op. 3, afacerea 3а).
În fondul 68, opisul 1 (Сношения России с Молдавией и Валахией/Relaţiile Rusiei
cu Moldova şi Valahia), am cercetat documentele cu privire la sosirea la curtea lui Ivan al
IV-lea a fostului domn al Moldovei, Bogdan Lăpuşneanu (afacerea 1, 1574). Este necesară
o cercetare serioasă a perioadei în care fiul lui Alexandru Lăpuşneanu s-a aflat la Moscova,
documentele de la RGADA fiind surse esenţiale pentru acest demers. În acelaşi fond, opisul
3, Tratate, am găsit şi diplomele lui Petru I din 31 octombrie 1718, prin care ţarul le-a
acordat moşii boierilor moldoveni trecuţi în slujba Rusiei cu Dimitrie Cantemir. Aceste
documente sunt menţionate în studiul prosopografic semnat de N.N. Bantysh-Kamenskij,
apărut la Moscova în 178317. Publicarea lor constituie o etapă ulterioară a cercetării noastre.
Nu în ultimul rând, de o importanţă majoră pentru noi sunt documentele păstrate în
fondul 438 al Arhivei Militar-Istorice de Stat a Rusiei (Российский Государственный
Военно-Исторический Архив – RGVIA/РГВИА, 2-я Бауманская ул., 3). Fondul însumează
circa o mie de unităţi arhivistice, conţinând documente statistice, topografice, descrieri,
memorii, scrisori etc. pentru anii 1769–1916. Amintesc aici doar câteva dintre ele: nr. 1,
Gândurile unui patriot pentru Rusia în legătură cu Moldova, 4 f., manuscris în limba
germană, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea; nr. 63, Discuţia despre ziua Paştelui trimisă
de Efrosin Poteka domnului Valahiei Grigorie Ghica, 6 f., manuscris, 1827; nr. 79, Lista
boierilor moldoveni cu scurte biografii despre ei, 6 f., 1830; nr. 120, Lista boierilor
Valahiei, document în limba franceză etc.
În acelaşi fond sunt păstrate şi o multitudine de planuri şi hărţi. Pentru oraşul Iaşi
avem şapte planuri (nr. 520, manuscris în culori, anul 1789; nr. 522, manuscris în culori,
51 x 35,5 cm, sfârşitul secolului al XVIII-lea; nr. 523, manuscris în culori, 47 x 60 cm, anul
1828; nr. 524, manuscris în culori, 45 x 32 cm, anul 1828; nr. 525, manuscris, 48 x 68 cm, anii
1820; nr. 526, planul oraşului Iaşi şi al împrejurimilor sale, manuscris în culori, 52 x 73 cm,
anii 1830; nr. 527, tipăritură, anul 1900), alte două planuri ale oraşului Focşani (nr. 514,
manuscris în culori, 42 x 55 cm, începutul secolului al XIX-lea; nr. 515, manuscris în culori,
15

Documente privind istoria României, seria A, Moldova, vol. XVI/2 (1551–1570), Bucureşti,
1951, nr. 205, p. 195.
16
Ibidem, nr. 210, p. 200.
17
N.N. Bantysh-Kamenskij, Известие о выехавших в Россию 1711 года с молдавским
господарем князь Дмитрием Константиновичем Кантемиром, în Theophilus Siegfried Bayer,
История о жизни и делах Молдавского господаря князя Константина Кантемира, ed. N.N. BantyshKamenskij, Moskva, 1783, p. 390–391. Despre acest studiu am susţinut o comunicare: Un dosar
prosopografic – notele lui N.N. Bantăş-Kamenski, la Colocviul Naţional „Biografie – Prosopografie –
Genealogie. Discuţii de metodologie şi studii de caz din Antichitate şi până în prezent”, Iaşi,
25 aprilie 2017.
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42 x 59 cm, anul 1828), câteva planuri ale oraşului Bucureşti (nr. 436, planul capitalei Valahiei,
manuscris, 76 x 112 cm, sfârşitul secolului al XVIII-lea; nr. 437, manuscris, 44 x 30 cm,
începutul secolului al XIX-lea; nr. 438, manuscris în culori, secolul al XIX-lea; nr. 439,
manuscris în culori, 72 x 105 cm, secolul al XIX-lea; nr. 440, manuscris în culori, 59 x 35 cm,
anul 1828; nr. 444, planul oraşului şi al împrejurimilor sale, manuscris, 67 x 71 cm, anul 185018)
şi un plan al oraşului Botoşani (nr. 424, manuscris în culori, 23 x 54 cm, anul 1829)19.
Sper ca în viitorul nu prea îndepărtat să obţin fondurile necesare scanării tuturor
planurilor menţionate, în scopul publicării lor. La cei 100 de ani de la Unire ar fi firesc ca
asemenea documente să fie cunoscute mediului academic românesc. Acest deziderat nu
poate fi însă atins fără serioase implicaţii financiare.
În acelaşi timp, am avut posibilitatea să vizitez şi unele muzee moscovite. Este un
fapt cunoscut că în colecţiile acestora sunt păstrate şi obiecte de provenienţă românească
(din Moldova şi Valahia). La Oruzhejnaja Palata (Muzeul Kremlinului) este expusă, printre
altele, cupa lui Lupe Huru20, dăruită fiicei sale Grozava în anul 1580. La Muzeul de Istorie
pot fi văzute broderiile atribuite fiicei lui Ştefan cel Mare, Elena – dvera Tăierii Capului
Sfântului Ioan Botezătorul (1490) şi poala de icoană „Procesiune bisericească” (1498); cea
din urmă suscită discuţii aprinse în rândurile specialiştilor ruşi, neexistând un consens cu
privire la comanditarul ei. La Galeriile Tretijakov poate fi admirată o icoană a Sfântului
Ioan cel Nou de la Suceava, pictată la Moscova în anii 1630, dovadă de necontestat a
răspândirii cultului acestui sfânt şi în spaţiul rusesc.
În perioada stagiului de documentare ştiinţifică la Moscova m-am bucurat de ajutorul
doamnei T.D. Panova, arheolog principal la Muzeul Kremlinului moscovit. Îi mulţumesc şi
pe această cale pentru întreaga bunăvoinţă de care a dat dovadă. Am avut contacte
ştiinţifice şi cu Serghei Polehov, de la Institutul de Istorie a Rusiei de pe lângă Academia de
Ştiinţe, cu A.A. Turilov, de la Institutul de Slavistică de pe lângă aceeaşi Academie, un
18

Unul dintre aceste planuri a fost publicat, vezi studiul lui I. Ionaşcu, Planul cartografic
inedit al oraşului Bucureşti din anul 1770, în „Studii. Revistă de istorie”, 12, 1959, nr. 5, p. 113–131.
La cele deja semnalate se mai adaugă şi Un scurt studiu despre oraşul Bucureşti, redactat în anul
1829, al cărui autor rămâne necunoscut (nr. 441), Un scurt studiu despre istoria, topografia şi economia
oraşului Bucureşti, din acelaşi an, autorul acestuia fiind iarăşi necunoscut (nr. 442), O descriere a
oraşului Bucureşti din anii 30 ai secolului al XIX-lea (nr. 443), dar şi, spre surprinderea noastră, o
Scurtă scriere lămuritoare a planului oraşului Bucureşti din 1850, un manuscris însumând 14 file (nr.
445). Mai avem un plan al unei părţi o oraşului din anul 1871 (nr. 446), o hartă a împrejurimilor
Bucureştilor din acelaşi an (nr. 447), un plan austriac (?) al capitalei muntene din secolul al XIX-lea
(nr. 448) şi unul al cetăţii Bucureştilor de la începutul secolului al XX-lea (nr. 449).
19
Este drept că, în perioada comunistă, pentru Arhivele Naţionale unele documente păstrate în
Arhiva Militar-Istorică au fost microfilmate. Printre acestea se numără şi dosarele nr. 442, nr. 63, nr.
659 [Arhivele Naţionale ale României, Inventar nr. 1095, Colecţia Microfilme Rusia. R. 47–50,
p. 215–216, http://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Microfilme-Rusia.-Rolele-47-50.-Inv.1095.pdf (accesat la 12/09/2018)], cât şi nr. 116, 88, 94, 95, 221, 895, 300, 121, 117, 445, 544, 545,
534, 535, 525, 522, 521, trecut corect ca planul cetăţii Niş şi nu al oraşului Iaşi cum se credea iniţial,
nr. 523, 437, 532, 111, 549, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 443, 73, 313, 448, 970, 370, 100, 62, 81
(Arhivele Naţionale ale României, Inventar nr. 1022, Colecţia Microfilme Rusia. R. 1–46, p. 95–103,
http://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Microfilme-Rusia.-Rola-1-46.-Inv.-1022.pdf (accesat
la 1/09/2018) şi nr. 63 (ibidem, p. 179) din fondul 438.
20
A.V. Oreshnikov, Молдавская посуда московской Оружейной палаты (Опыт археологического объяснения), în „Seminarium Kondakovianum”, I, Praga, 1927, p. 9–20; tradus în „Buletinul
Comisiei monumentelor istorice”, XX, fasc. 51, 1927, p. 88–97.
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remarcabil slavist şi excelent cunoscător al lumii manuscriselor medievale; şi, nu în ultimul
rând, cu domnul Alexandr Paskal de la Biblioteca de Stat a Rusiei, colaborator al Centrului
de Cercetare „Ştefan cel Mare” de la Sfânta Mănăstire Putna.
În acelaşi interval, am susţinut două comunicări ştiinţifice: 1) la lucrările conferinţei
Relaţiile internaţionale şi politică externă în Antichitate şi Evul Mediu. A IV-a Conferinţă
Studenţească de la MPGU21, 21 aprilie 2018, am vorbit despre Primele contacte diplomatice
dintre Petru Rareş şi Vasile al III-lea22, iar 2) la Institutul German de Istorie de la Moscova
(29 mai 2018), am susţinut o comunicare despre Relaţiile dintre Moldova şi Marele Cnezat
al Moscovei de la Ştefan cel Mare la Petru Rareş. În fine, am redactat şi un studiu despre
relaţiile dintre Ştefan cel Mare şi Ivan al III-lea în anii 1475–1482, contribuţie publicată în
revista „Rusia veche. Întrebările medievisticii”23.
În încheiere, vreau să menţionez că între medieviştii români şi cei ruşi ar trebuie să
existe, totuşi, o colaborare mult mai strânsă. Avem, pe alocuri, un trecut comun, iar o mulţime
de documente care privesc istoria noastră se păstrează în arhivele ruseşti. Aceşti factori ar
trebui să contribuie la găsirea unor forme de colaborare cu partea rusă. Nu trebuie să uităm
că este necesară o cunoaştere mai corectă a istoriei României (Moldova şi Valahia) şi în spaţiul
rusesc, iar pentru atingerea acestui scop trebuie să publicăm cât mai multe contribuţii
ştiinţifice în revistele din Rusia, unele dintre ele fiind de o valoare de necontestat.
Apoi, rămâne un fapt bine ştiut şi deopotrivă regretabil că slavistica românească este
în vremuri de restrişte şi poate că ar trebui să apreciem mai mult munca unor specialişti precum
A.A. Turilov, care consideră că România este acum locul unde sunt depozitate manuscrisele
slavone cele mai interesante şi, totodată, cel mai puţin cunoscute specialiştilor.
Mihai Anatolii Ciobanu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie
ciobanumihaianatolii@gmail.com

STAGIU DE DOCUMENTARE ŞTIINŢIFICĂ LA MOSCOVA (II)
16 iunie – 10 iulie 2019
În perioada 16 iunie – 10 iulie 2019, ne-am aflat la Moscova în cadrul unui proiect
mai larg, demarat cu surse financiare proprii şi cu sprijinul unor persoane private pe deplin
conştiente de importanţa demersului nostru, al cărui scop este copierea şi publicarea tuturor
documentelor de interes pentru istoria românilor aflate în arhivele ruseşti şi rămase încă în
afara circuitului academic. În acelaşi timp, ne-am dat seama că nu este lipsită de temei
căutarea unor exponate de provenienţă moldovenească prin muzeele ruseşti, rezultatul fiind
mai mult decât îmbucurător. Cronologic, facem trimitere aici la documente şi obiecte vechi
din perioada medievală şi din secolele XVII–XVIII, preocuparea noastră pentru perioada
imediat următoare fiind limitată sau inexistentă.
21
Международные отношения и внешняя политика в древности и средневековье. IV
Межвузовская студенческая научная конференция МПГУ.
22
Первые дипломатические контакты между Петром Рарешом и Василием III.
23
Mihai Anatolii Ciobanu, Стефан Великий и Иван Васильевич. Отношения между
Молдавским княжеством и Московским государством в 1475–1482 г., în „Древняя Русь.
Вопросы медиевистики”, 2018, nr. 3 (73), p. 19–27.
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Aşa cum am arătat mai sus, încă de la prima noastră deplasare la Moscova ne-am
manifestat interesul faţă de planurile oraşelor româneşti realizate de către topografii Armatei
Imperiale Ruse şi păstrate astăzi la Arhiva Militar-Istorică de Stat a Rusiei (Российский
Государственный Военно-Исторический Архив – РГВИА/RGVIA), majoritatea lor fiind
arhivate în fondul nr. 438 (Moldova şi Valahia/România)24. Am obţinut atunci copiile mai
multor planuri pentru oraşele Iaşi, Galaţi25, Bucureşti, Botoşani, Focşani, Târgovişte ş.a., o
parte dintre ele fiind deja prezentate publicului larg26.
De această dată însă am cercetat şi inventarul fondului nr. 846, op. 16, ştiind că o
parte importantă a documentelor istorice de interes pentru cunoaşterea trecutului spaţiului
românesc fac parte din acest fond. Am găsit astfel cel mai vechi plan al oraşului Iaşi, din
anul 173927, semnat chiar de către feldmareşalul Burkhard Christoph von Münnich28,
comandatul armatei ruse. Planul a fost cercetat anterior de unii istorici români, printre care
V. Ţvircun de la Chişinău (în 1982 şi 1984), fapt confirmat de fişa dosarului, nefiind însă
publicat şi analizat corespunzător29. În contextul în care în cronicile interne se relatează
despre activitatea ruşilor în capitala Moldovei, inclusiv despre lucrările inginerilor
topografi, considerăm utilă şi chiar necesară publicarea proiectului fortificării oraşului Iaşi
din anul 1739. Mai mult decât atât, planul din 1739 este cel mai vechi izvor topografic
rusesc pentru spaţiul românesc, importanţa sa fiind de netăgăduit. Într-un studiu din 2017,
am publicat o variantă a planului de la RGVIA, găsită în lucrarea lui F.F. Laskovskij30. La
acel moment, am atras atenţia că originalul documentului semnalat s-ar putea afla la
Moscova31. Deplasarea în capitala Rusiei confirmă ipoteza noastră cu unele rectificări.
Planul publicat de Laskovskij32 nu este o variantă simplă a originalului de la RGVIA, ci una
24

Vezi mai sus Stagiu de documentare ştiinţifică la Moscova (I).
Am văzut şi planul oraşului Galaţi din 1771 (RGVIA, f. 846, op. 16, d. 2224), o formă mult
inferioară din punct de vedere grafic planurilor oraşului Iaşi din aceiaşi ani, apropiată însă de planul
Iaşilor din anul 1739. Planul oraşului Galaţi a fost copiat de doamna Mariana Şlapac în 2018, dar nu a
fost încă publicat.
26
Descoperiri în arhivele de la Moscova: planuri necunoscute ale oraşului Iaşi, Facultatea de
Istorie din Iaşi, Laboratorul de istorie urbană, 12 decembrie 2018 (cu prof. Laurenţiu Rădvan);
Noutăţi din arhivele moscovite: Planul Harting şi planul general al Bucureştilor şi împrejurimilor
(1807–1812), Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti, 15 aprilie 2019 (cu prof. Laurenţiu
Rădvan); Cum arăta curtea domnească din Iaşi? Informaţii inedite din surse cartografice, Facultatea
de Istorie din Iaşi, Laboratorul de istorie urbană, 28 mai 2019 (cu prof. Laurenţiu Rădvan).
27
O variantă editată a acestui plan a fost publicată în Laurenţiu Rădvan, Mihai Anatolii
Ciobanu, Din urmările ocupaţiei ruse în Moldova (1739): cel mai vechi plan al Iaşilor, în „Studii şi
materiale de istorie medie”, XXXV, 2017, p. 195–218.
28
RGVIA, f. 846, op. 16, d. 1613. Primit în copie. Urmează să fie publicat în „Studii şi
materiale de istorie medie”.
29
Din câte înţelegem, acest plan nici nu a fost microfilmat pentru Arhivele Naţionale Istorice
Centrale (în continuare: ANIC), căci nu apare în Microfilme URSS-Rusia, rola 5, inv. 1022, p. 96
(http://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Microfilme-Rusia.-Rola-1-46.-Inv.-1022.pdf,
accesat la 15/07/2019), unde sunt trecute alte planuri mai noi, copiate anul trecut de noi color la
calitate foarte bună (ibidem).
30
F.F. Laskovskij, Карты, планы и чертежи к III части материалов для истории
инженерного искусства в России, Sankt-Petersburg, 1866, desenul nr. 50.
31
Discuţii despre varianta publicată în 1866 la idem, Материалы для истории инженерного
искусства в России, pt. a III-a, Опыт исследования инженерного искусства после Императора
Петра I до Императрицы Екатерины II, Sankt-Petersburg, 1865, p. 367–368.
32
Ipoteza noastră este confirmată de diferenţele vizibile dintre cele două variante. Ambele
urmează cu fidelitate limitele „fortificaţiei” lui von Münnich, doar că planul de la RGVIA conţine o
25

Viaţa ştiinţifică

383

editată, autorul citat adăugând unele informaţii cunoscute prin intermediul altor surse, poate
chiar din planurile oraşului Iaşi din cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi din
prima parte a secolului al XIX-lea, păstrate în depozitul aceleiaşi instituţii arhivistice. Intenţionăm să publicăm în viitorul apropiat originalul planului din 1739 împreună cu profesorul
Laurenţiu Rădvan.
În acelaşi timp, în fondul nr. 464, op. 1, d. 28, am găsit o altă reprezentare topografică
a oraşului Iaşi, realizată la 2 mai 1771. Cu siguranţă, planul de la RGVIA este similar celui
descoperit de noi la Kiev, cel din urmă fiind din anul 177033. Altminteri, varianta Kiev
conţine ştersături şi este mai prost lucrată grafic. Ambele documente sunt instrumente preţioase
pentru o mai bună cunoaştere a organizării urbei ieşene şi a unor realităţi din secolul al
XVIII-lea. Bunăoară, conform legendei planului din 1771, la curtea domnească din capitala
Moldovei ruşii au organizat unele magazii, iar la mănăstirea Sf. Spiridon (D) se afla – cum
altfel – spitalul principal (glavnoj gobşpital).
Istoriografia română a acordat prea puţină atenţie ridicărilor topografice şi desfăşurării campaniilor militare ruseşti din Dobrogea. Documentele de la RGVIA – planuri,
memorii, scrisori, date statistice – sunt cele care redau istoricului o imagine încă necunoscută
a acestui spaţiu geografic cu cetăţile sale otomane în secolul al XVIII-lea. În fondurile
Arhivei Militar-Istorice de la Moscova se păstrează circa 100 de planuri ale cetăţilor
otomane din Dobrogea, începând cu anii 1770 şi până spre 1830 (numărul lor poate fi chiar
mai mare, căci nu am făcut încă o inventariere detaliată). Aceste surse istorice schimbă
radical informaţiile pe care le avem despre sistemul fortificaţiilor otomane de la Dunăre34.
În timpul deplasării noastre am putut cerceta mai multe planuri pentru Hârşova35, unul
având chiar o lungime de aproximativ 2 m36 (explicabilă prin faptul că redă şi situaţia din
jurul cetăţii, de-a lungul cursului Dunării), Isaccea37, Tulcea38, la care se adaugă planurile
unor expediţii militare şi nenumărate hărţi. Există şi cazuri când am găsit unele variante ale
aceluiaşi plan aflat în alte arhive. Aceasta este situaţia redării topografice a atacului otoman
asupra cetăţii Hârşova de la 3 septembrie 177339. Noi am obţinut o copie a acestui plan
într-o altă variantă aflată la Biblioteca Naţională a Ucrainei din Kiev40. Am semnalat deja
legendă completă; este totuşi inferior prin alte detalii, cum ar fi lipsa reprezentării unor biserici sau a
palatului domnesc. În acelaşi timp, nu este exclus ca însuşi autorul să fi făcut aceste completări,
înlăturând legenda documentului de arhivă. Un detaliu semnificativ vine în sprijinul supoziţiei noastre –
amprenta la sol a palatului domnesc din Iaşi redată în planul din 1739 este foarte asemănătoare cu
aceea din secolul al XIX-lea şi nu are nimic comun cu reprezentările din secolul al XVIII-lea, inclusiv
cu aceea din planul curţilor domneşti păstrat la RGVIA, f. 438, op. 1, d. 924.
33
Acest document a fost adus în atenţia istoricilor ieşeni prin comunicarea citată mai sus
Laurenţiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, Cum arăta curtea domnească din Iaşi?
34
Pentru acest subiect, vezi şi Aurel-Daniel Stănică, Cartography of the Missing Fortresses in
Dobrogea: A Case Study of the Turkish Fortifications, în 15th International Congress of Turkish Art,
Proceedings, ed. Michele Bernardini, Alessandro Taddei, Michael Douglas Sheridan, Ankara, 2018,
p. 569–585; Aurel-Daniel Stănică, Cartografierea cetăţilor medievale dispărute din Dobrogea. Studiu
de caz: fortificaţiile turceşti, în „Peuce”, s.n., XIV, 2016, p. 187–224.
35
RGVIA, f. 438, op. 1, d. 454–469; f. 846, op. 16, d. 2229, dosar care conţine patru planuri
pentru cetatea Hârşova; f. 464, op. 1, d. 45, f. 430, op. 1, d. 342.
36
Ibidem, f. 464, op. 1, d. 45.
37
Ibidem, f. 438, op. 1, d. 477, 501–502, împreună cu Tulcea; f. 846, op. 16, d. 2059.
38
Ibidem, f. 438, op. 1, d. 503–509.
39
Ibidem, f. 460, op. 1, d. 32.
40
Рукописні карти – результати пошуку, http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_sk/cgiirbis_
64.exe?Z21ID=&I21DBN=KARTM&P21DBN=KARTM&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=full
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că inclusiv pentru oraşul Iaşi avem mai multe variante ale aceluiaşi document topografic, în
contextul în care fiecare decident al Armatei Imperiale primea o copie, pentru cunoaşterea
terenului unde aveau loc acţiunile militare.
În sfârşit, toate documentele topografice şi cartografice referitoare la spaţiul dobrogean
păstrate la RGVIA sunt utile analizei organizării administrativ-teritoriale şi urbanistice, a
situaţiei demografice, a desfăşurării conflictelor ruso-otomane şi a impactului lor asupra
spaţiului dobrogean. În viitorul apropiat, planificăm copierea şi publicarea tuturor documentelor
topografice şi cartografice păstrate în depozitul arhivei amintite, urmând să valorificăm şi
manuscrisele unor ofiţeri ruşi sau simpli cetăţeni ai Imperiului Rus care au trecut prin Dobrogea
sau au fost interesaţi, din varii motive, de teritoriul otoman de la gurile Dunării. Procedurile
legale pentru atingerea acestui deziderat au fost deja demarate, deşi lipsa fondurilor necesare
îngreunează semnificativ procesul în cauză.
În fondul 846 se păstrează şi un plan al oraşului Focşani din anul 1771. Documentul
este atipic, căci legenda sa conţine istoria apariţiei şi dezvoltării localităţii de pe Milcov41.
Pentru spaţiul românesc, nu mai cunoaştem niciun plan rusesc care să furnizeze istoricului
asemenea ştiri. Nu ştim cine i-a oferit topografului rus informaţiile inserate în legenda
planului42. Va fi cercetat cronicile locului sau ar fi cazul să ne gândim la o sursă orală?
Conform celor scrise, oraşul Focşani este amplasat pe ambele maluri ale Milcovului „mic”,
care îşi are izvorul în munţi, la hotarul cu Ţara Crăiască, şi desparte Moldova de Valahia43.
Ofiţerul Armatei Imperiale Ruse a mai notat că toponimul Focşani apare prin anul 1652,
provenind „de la ţăranul Focşa. Fiindcă el a avut mai înainte o mică aşezare”, numărul
locuitorilor crescând treptat cu trecerea anilor. Se relatează chiar şi despre ridicarea bisericii
Sfântul Ioan de către Grigore Ghica, domnul Ţării Româneşti, în anul 166244. Acest izvor
topografic va fi publicat, din câte se pare, de doamna Mariana Şlapac. În depozitul aceleiaşi
arhive se păstrează şi planul satului Ştefăneşti, din 176945, dar şi multe alte necunoscute.
La Arhiva Actelor Vechi de Stat a Rusiei (Российский Государственный Архив
Древних Актов – РГАДА/RGADA), am cercetat hârtiile fondurilor 68 (Сношения России
с Молдавией и Валахией – (коллекция) из фондов Посольского приказа, Посольской
канцелярии, Коллегии иностранных дел 1718–1719 гг. / Relaţiile Rusiei cu Moldova şi
Valahia; anii 1718–1719), op. 3, tratate46 şi 69 [Российское правительство в Молдавии
1809–1812 гг. (коллекция) / Administraţia rusă în Moldova în anii 1809–1812, colecţie],
cel din urmă fond însumând 1.943 de unităţi arhivistice, fiind incluse atât documente despre
webr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=GRR=&S21COLORTERMS=0
&S21STR=4%D0%A0%D0%A3%D0%9C%24, planul discutat fiind semnalat la nr. 6341 (accesat la
13/07/2019).
41
RGVIA, f. 846, op. 16, d. 2230.
42
Altminteri, se observă lesne că este o variantă mai bine lucrată grafic a planului oraşului
Focşani din acelaşi an, păstrat la aceeaşi arhivă (RGVIA, f. 846, op. 16, d. 2372), cu o legendă scurtă,
lipsită de importanţă.
43
Ibidem, f. 846, op. 16, d. 2230.
44
Ibidem. Deşi piatra de temelie a fost pusă în 1661.
45
Ibidem, f. 464, op. 1, d. 9.
46
Aici se regăsesc şi diplomele lui Petru I acordate boierilor moldoveni trecuţi în slujba ruşilor
cu Dimitrie Cantemir. Chiar dacă aceste diplome au fost microfilmate pentru Bucureşti (ANIC,
Microfilme URSS-Rusia, rola 62, inv. 2569, nr. 7, p. 3 (http://arhivelenationale.ro/site/download/
inventare/Microfilme-URSS.-Rolele-62-95-110.-Inv.-2569.pdf, accesat la 12/07/2019), noi am obţinut
copiile lor color.
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organizarea şi administrarea oraşului Bucureşti, cât şi diferite vidomostii ale Ţării Româneşti47.
Dintre acestea, am copiat catagrafia alcoolului fabricat în capitala Ţării Româneşti48. Este
drept că această catagrafie a fost anterior microfilmată pentru Muzeul Municipiului
Bucureşti, dar urma microfilmului astfel obţinut a fost pierdută şi nimeni nu s-a mai ocupat
de publicarea sa49, deşi asemenea intenţii au existat50.
La Biblioteca de Stat a Rusiei (Российская Государственная Библиотека – РГБ/RGB)
se păstrează patentul Ecaterinei a II-a acordat lui Ilie Catargi, la 10 iulie 179351. Despre Ilie
47

O parte a documentelor din fondul 69 au fost microfilmate în 1964, prin grija lui I. Ionaşcu,
pentru Muzeul de Istorie a Bucureştilor, actualul Muzeu Municipal. Printre acestea era şi marea catagrafie
a capitalei Ţării Româneşti, însumând câteva mii de file. Se începuse chiar culegerea şi traducerea în
limba română a documentului (Florian Georgescu, Aspecte privind împărţirea administrativă şi evoluţia
demografică din Bucureştii anilor 1831–1848, în „Bucureşti – Materiale de istorie şi muzeografie”,
III, 1965, p. 59, nota 7). Informaţii despre aceste documente au apărut iniţial în studiul lui I. Ionaşcu,
Date statistice noi despre Bucureşti în anii 1810–1811, culese din Arhivele Moscovei, în „Revista
Arhivelor”, s.n., II, 1959, nr. 1, p. 175–191. Despre activitatea lui I. Ionaşcu, un remarcabil arhivist şi
unul dintre primii istorici români care au ajuns la Moscova, iniţiind valorificarea documentelor din
arhivele moscovite, vezi Mihai Sorin Rădulescu, Profesorul I. Ionaşcu, în „Hrisovul”, s.n., XIII,
2007, p. 48–59. Conform altor informaţii, în 1964 ar fi avut loc microfilmarea parţială a catagrafiei
Bucureştilor, materialul fiind transcris. Astăzi însă nu se ştie locul aflării microfilmelor şi al caietelor
cu transcrierea sursei. Au urmat încă două campanii de microfilmare la Moscova, ultima
desfăşurându-se în 2004, fără publicarea ulterioară a documentelor astfel prelucrate. Ultima
contribuţie pentru problematica discutată este cea a lui Bogdan Mateescu, Recensământul rusesc al
Bucureştiului din 1810–1811: noi registre găsite şi microfilmate, în „Studii şi materiale de istorie
medie”, XXVIII, 2015, p. 3–14.
La Arhivele Naţionale se păstrează microfilmate următoarele documente din fondul 69: d. 159
şi 206, Tabele statistice centralizatoare pentru anii 1810–1811 (ANIC, Microfilme URSS-Rusia, rola
88, inv. 1611: http://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Microfilme-Rusia.-Rolele-83-8589.-Inv.-1611.pdf, accesat la 12/07/2019); d. 1323, Opis privind catagrafia judeţului Dâmboviţa, din
1811; d. 1384, Opis pentru catagrafia judeţului Ialomiţa, din acelaşi an; d. 1384, 1422, 1471, 1616–
1627, 1705, 1707, documente, liste, date statistice din anul 1811 (ANIC, Microfilme URSS-Rusia,
rola 89, inv. 1611, online: http://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Microfilme-Rusia.Rolele-83-85-89.-Inv.-1611.pdf); d. 190, scrisori (ANIC, Microfilme URSS-Rusia, rola 110, p. 27
http://arhivelenationale.ro/site/download/inventare/Microfilme-URSS.-Rolele-62-95-110.-Inv.-2569.pdf,
accesat la 12/07/2019). Alte copii sunt incluse în rolele 144 şi 311–313 (Bogdan Mateescu, op. cit.,
p. 8, 11). Catagrafia eparhiei Ungrovlahiei din 1810 a fost realizată tot la îndemnul ruşilor (Nic. M.
Popescu, Catagrafia eparhiei Ungrovlahiei, în „Biserica Ortodoxă Română”, an XXXVIII, 1914, 5,
p. 493–504).
48
RGADA, f. 69, op. 1, d. 574.
49
Sau poate mai există vreun microfilm şi la ANIC?
50
Vezi nota 44. Documentul este semnalat la Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare,
s.n., vol. IV, Polonia-Rusia, ed. Ioan Feodorov, Andrei Timotin, Bucureşti, 2012, p. 270–271: „Cartografii
(2) ale oraşului Bucureşti, 1810–1811, cu rezultatele statisticii efectuate în timpul ocupaţiei militare
ruse (Fond 69, dos. 365, 557, 574)”, confirmându-se copierea sa pentru Muzeul Municipal. Vezi şi
I. Ionaşcu, Date statistice.
51
„Патент гетману Молдавского княжества Илье Катаржи на чин статского советника
[Рукопись]. – Царское село, 1793 июль 10. – 1 л. С подписью-автографом Екатерины II и вицеканцлера графа Ивана Остермана Печать осыпается”: Patentul hatmanului Ţării Moldovei Ilie
Catargi pentru cinul de consilier de stat, manuscris, Ţarskoe selo, 10 iulie 1793, cu semnăturaautograf a Ecaterinei a II-a şi a vicecancelarului conte Ivan Osterman. Sigiliul se sfărâmă. RGB, nr.
OR, f. 178.1, k. 10997, ed. 22.
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Catargi se spune uneori că ar fi fugit la ruşi prin noiembrie 179252, însă el fusese numit
brigadier rus în februarie acelaşi an. Patentul emis în iulie 1793 doar confirmă cinul de
consilier de stat în rang de brigadier. Documentul a fost scris pe pergament, cu unele litere
de aur (titulatura Ecaterinei, iniţialele, monograma ş.a.), textul fiind încadrat într-un dreptunghi,
completat cu alegorii, monograma împărătesei şi stema imperiului. Sigiliul a fost aplicat în
ceară roşie, dar nu s-a păstrat decât parţial, nemaifiind vizibilă mobila sa. O analiză detaliată a patentului şi a contextului apariţiei sale va fi făcută ulterior într-un studiu separat.
În depozitul aceleiaşi instituţii se păstrează mai multe manuscrise despre Moldova şi
Ţara Românească, alcătuite de ofiţerii Armatei Imperiale Ruse în secolul al XVIII-lea, rod
al unor expediţii prin teritoriile româneşti extracarpatice, printre care şi O descriere detaliată
a tuturor drumurilor şi potecilor care merg din Ţara Moldovei în pământurile stăpânirii
austriece, Bucovina şi Transilvania, lucrare alcătuită de căpitanul Belomurskij53. Iniţial sunt
descrise drumurile care duc din Moldova spre Bucovina. Primul dintre ele este „drumul
poştei din oraşul Herţa în oraşul Cernăuţi”, fiind „drumul care iese prin partea de nord-vest
a oraşului Herţa” şi „se întinde întâi pe o porţiune deschisă în pantă” (f. 3). Acest drum
trecea şi prin satul Mamorniţa54, „amplasat la hotar pe malul drept muntos al râuleţului cu
aceeaşi denumire (Herţa)”, care „aparţine de ţinutul Herţa, are 55 de curţi. De partea moldovenească se află vama55, iar de cea austriacă, la 20 de stânjeni faţă de pod, de ambele părţi
ale drumului, carantina şi poşta” (f. 3). Manuscrisul include şi o secţiune Despre amplasarea, aerul, apele, fertilitatea pământului, animalele sălbatice, animalele domestice, păsări …
şi industria locuitorilor Ţării Moldovei. Ţinutul Iaşi avea, conform acestui document, 212
sate, dintre care 29 ţineau de ocolul Prutului (f. 25). Ofiţerul rus a notat că ţinutul „se
întinde de-a lungul râului Prut, are lungimea de 145 de verste, iar lăţimea de la 30 la 60 de
verste, brăzdat de două râuleţe: 1) Jijia care curge de la nord spre sud-est şi se varsă în râul
Prut; 2) Bahluiul, care îşi are scurgerea de la nord-vest spre sud-est şi se revarsă în r. Jijia.
Întregul spaţiu ocupat de acest ţinut este destul de muntos şi de câmpie (deschis)” (f. 25).
Apoi, „pe spaţiul atât de întins al acestui ţinut aerul este destul de diferit, uscat, curat şi
sănătos în părţile muntoase, în văi umed şi destul de bolnăvicios” (f. 25–26).
EXPONATE MOLDOVENEŞTI ÎN MUZEE RUSEŞTI
În Sala metalelor preţioase a Muzeului de Istorie de Stat din Moscova (Государственный
Исторический Музей – ГИМ/GIM), în vitrina nr. 24, am văzut un panaghiar (nr. inv.: OK
10134) din anul 1623. Conform plăcuţei explicative, podoaba, deosebit de meşteşugit
lucrată – argint aurit, fildeş şi pietre preţioase –, provine din Moldova. În partea din faţă,
vizibilă privitorului, se regăsesc două inscripţii în limba greacă. Inscripţia donatorului se
află pe spatele obiectului, fiind imposibil de citit. Am putut însă lesne observa că sunt
redate litere slavone, ductul lor aducându-ne aminte de alte piese a căror provenienţă
52
N. Iorga, Basarabia noastră. Scrisă după 100 de ani de la răpirea ei de către ruşi, Vălenii
de Munte, 1912, p. 142.
53
Подробное описание всем дорогам и тропам, идущим из княжества Молдавского в
земли австрийского владениям Буковину и Трансильванию [Рукопись], соч. капитана генерального
штаба Беломурского. – [Б. м.], XIX в. – 48 л. [96 стр.]; 1˚ (33,0 х 22,0), RGB, f. 68, nr. 265.
54
Actualmente în Ucraina, Mamorniţa Românească sau Vama.
55
De aici şi cel de-al doilea toponim: Vama.
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moldovenească este certă. Pentru găsirea unor informaţii despre donator şi conţinutul
inscripţiei slavone, am apelat la ajutorul colaboratorilor muzeului, cărora le mulţumesc şi
pe această cale pentru explicaţiile oferite. Mi s-a spus că panaghiarul provine de la Ştefan
Tomşa, fiind lucrat pentru Mănăstirea Solca. Mai mult decât atât, inscripţia exponatului
include şi un blestem – pentru oricine şi-ar fi dorit să înstrăineze darul –, caz rarisim, dacă
nu chiar unic (nu ne sunt cunoscute, cel puţin până acum, alte obiecte de cult din metal
preţios cu o astfel de inscripţie). Nu ştim dacă panaghiarul păstrat la GIM a fost introdus în
circuitul ştiinţific, dar nu este menţionat în contribuţia doamnei Maria Magdalena Székely
despre odoarele Mănăstirii Solca56 şi nici în Mărturiile lui Virgil Cândea57. Descrierea integrală
a exponatului, conform catalogului muzeului, este: Panaghiar, Europa de Est, Moldova.
1623. Argint, turcoaz, fildeş, email, aurire, filigranare, ciocănire; 19 x 12,5 cm. Greutate
totală: 579,50 gr. Argint: 960 ° 250,00 gr. Cota: GIM 75146; OK 10134; GK. 1081066158.
La Muzeul Războiului pentru Apărarea Patriei din 1812 (Музей Отечественной
Войны 1812 Года) am văzut expus un vas de argint cu stema Moldovei şi a Ţării Româneşti
din 1735 (nr. inv.: OK 13009). În jurul stemei sunt trecute iniţialele I Ò K N V V –
I Ò K N V V, adică Ioan Constantin Nicolae Voievod –, fiind vorba despre Constantin
Mavrocordat. Din colecţia Muzeului de Istorie de Stat din Moscova mai face parte şi un vas
de argint din secolele XVII–XVIII (nr. inv.: OK 6402), în mijlocul căruia apare un vultur
bicefal. Conform inventarului şi acest exponat provine din Moldova. De sorginte moldavă este
şi vasul din argint datat la sfârşitul secolului al XV-lea – începutul secolului al XVI-lea, cu
motive orientale (nr. inv.: OK 4487), dar şi vasul de argint aurit cu motive vegetale, stema
Moldovei şi iniţialele I D K V – I D K V (nr. inv.: OK 4326), comanditarul fiind, credem
noi, Dumitraşcu Cantacuzino. Niciunul dintre obiectele semnalate nu apare trecut în Mărturii.
În timpul deplasării noastre, am avut sprijinul necondiţionat al domnului Alexandr
Paskal, cercetător principal la Biblioteca de Stat, colecţia manuscrise, şi al doamnei Tatiana
Panova, arheolog principal la Muzeul Kremlinului moscovit. Le mulţumesc şi pe această
cale pentru colaborarea deosebită.
Deşi pentru doar câteva săptămâni, deplasarea la Moscova s-a dovedit a fi deosebit
de fructuoasă. Faptul nu este de mirare, căci arhivele ruseşti ascund mii de documente
despre istoria românilor, iar la muzeele din Rusia sunt expuse vase şi odoare iscusit lucrate
care provin din Moldova şi, uneori, Ţara Românească, mărturii indiscutabile ale artei
româneşti vechi. Nu în ultimul rând, ţinem să transmitem mulţumiri tuturor celor care ne
sprijină demersurile.
Mihai Anatolii Ciobanu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie
ciobanumihaianatolii@gmail.com

56

Maria Magdalena Székely, Pe urmele vechilor odoare ale Mănăstirii Solca, în „Analele
Putnei”, XI, 2015, 1, p. 287–320.
57
Virgil Cândea, op. cit., vol. IV.
58
Descriere primită prin poşta electronica de la GIM.
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Figura 1. Vas de
argint cu stema
Moldovei şi a Ţării
Româneşti din 1735
(sursa: Музей
Отечественной
Войны 1812 Года,
nr. inv.: OK 13009).

Figura 2. Vas de argint
din sec. XVII–XVIII cu
un vultur bicefal în centru
(sursa: Государственный
Исторический Музей,
nr. inv.: OK 6402,
provenienţă: Moldova).
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Figura 3. Vas de argint aurit cu motive vegetale, stema Moldovei şi iniţialele I D K V – I D K V
(sursa: Государственный Исторический Музей, nr. inv.: OK 4326, provenienţă: Moldova).

NOTE ŞI RECENZII
*
* * Arhivele

memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor
regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească.
Memorii, documente, studii de caz, vol. I, Cercetări realizate în localităţile
din centrul Republicii Moldova, ed. LUDMILA COJOCARU, t. I, Balacron,
Chişinău, 2016, 336 p., vol. II, Cercetări realizate în localităţile din sudul
Republicii Moldova, ed. ELENA POSTICĂ, t. I, Balacron, Chişinău, 2016,
334 p., vol. III, Cercetări realizate în localităţile din nordul Republicii Moldova,
ed. LIDIA PĂDUREAC, t. I, Balacron, Chişinău, 2016, 336 p.; LAURA
GHEORGHIU, Comunitatea dispărută, Germanii din România în anii 1945–
1967, Edit. Tritonic, Bucureşti, 2015, 597 p.

Memoria colectivităţilor umane din comunism, blocată timp de jumătate de veac de
cenzură, de ameninţări şi frică, de teroarea revărsată asupra lor prin instituţiile statului comunist,
a început să îşi revină după 1989. Mişcările intelectuale din fostele ţări comuniste, în cazul
analizat de noi România şi Republica Moldova, s-au mobilizat pentru a reface din ţăndări,
din documente, din vocile rămase încă în viaţă această memorie a unei lumi condamnate
ameninţător la tăcere şi uitare. Prin munca asiduă a unor colective de cercetători, istorici şi
scriitori, au văzut lumina tiparului volume de studii şi de documente de arhivă1, de cercetări
realizate în urma unor sesiuni naţionale şi internaţionale dedicate totalitarismului. Tragedia
Basarabiei a început cu Pactul Ribbentrop–Molotov din 1939, pus în aplicare în 1940 prin
invazia trupelor sovietice în Basarabia şi Bucovina, când au avut loc şi marile deportări în
valuri în Siberia şi Kazahstan, în principal, deportări care vor continua până în 1953. Au
fost duşi în lagăre mai ales bărbaţii, iar în pădurile Siberiei, mai ales în taigaua Altaiului,
familiile lor, fiind astfel dislocaţi de la copii cu vârsta de un an până la bătrâni de 70 de ani.
Primul val de deportări din Basarabia a avut loc în 1940–1941, odată cu intrarea armatelor sovietice în acest ţinut românesc; au fost arestaţi şi apoi deportaţi în Siberia zeci de
mii de basarabeni şi bucovineni de toate etniile. Deportările din Basarabia au fost reluate
din 1949, după a doua ocupare a acestui teritoriu în 1945. Deportarea din 1941 (în urma înţelegerii dintre Hitler şi Stalin) a germanilor din Basarabia şi Bucovina a avut ca destinaţie Polonia
şi Germania. Această ultimă deportare, numită Aussiedlung, a fost considerată atunci drept
o retragere a germanilor (care se aflau pe aceste teritorii de la 1775, 1814 şi 1830) din aceste
spaţii, retragere care a avut loc împotriva voinţei lor.
Rememorarea, după 75 de ani, a acestor uriaşe dezastre umane, atât în vreme de război,
cât şi de pace, a făcut obiectul unor studii ale unor distinşi istorici din Republica Moldova –
Ion Varta, Mariana Ţăranu, Gheorghe Mârzenco – şi din România – Elena Siupiur: Deportările
în masă din RSS Moldoveneasca din 13–16 iunie 1941 şi 5–9 iulie 1949; Politica sovietică
1
Câteva dintre aceste volume excepţionale, Intelectuali români în arhivele comunismului, ed.
Dan Cătănuş et al., Bucureşti, 2006 şi Miodrag Milin, Srbi u Rumunii, Belgrad, 2009, le-am semnalat
în „Revue des études sud-est européennes”, XLVI, 2008, p. 529–539; ibidem, L, 2012, p. 404 şi
ibidem, LV, 2017, p. 365–370.

„Revista istorică”, tom XXIX, 2018, nr. 3–4, p. 391–403
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de depopulare a Moldovei de la est de Prut în timpul primei ocupaţii sovietice iunie 1940 –
iunie 1941; Ce au ascuns dosarele secrete NKVD – KGB; Deportările din Basarabia şi
Bucovina în perioada iulie 1940 – iunie 19412.
La aceste studii se adaugă rezultatele unui vast program de cercetare şi înregistrare a
mărturiilor privind deportările din Basarabia în perioada 1940–1941 (primul val) şi 1944–
1953 (al doilea mare val), program desfăşurat sub conducerea prof. univ. Anatol Petrencu.
Cercetarea a fost posibilă datorită unui decret prezidenţial din 2008 ca program de stat:
Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist
din RSS Moldovenească în perioada 1941, 1944–53, realizat în ultimii trei ani3. În cadrul acestui
proiect, în 2016 au văzut lumina tiparului la Chişinău primele trei volume de mărturii orale
şi documente dintr-o serie care va conţine în total 12 volume.
În cele trei volume apărute sunt înregistrate peste 45 (21+12+12) de mărturii ale unor
persoane deportate în Siberia care au scăpat cu viaţă şi cărora li s-a permis peste zeci de ani
să se întoarcă în Basarabia (astăzi Republica Moldova). Fiecare mărturie este însoţită de un
studiu de caz realizat de cercetătorii de la Universitatea şi Institutul de Istorie din Chişinău.
Volumele publicate de istoricii de la Chişinău sunt însoţite de registre de nume (ale celor
deportaţi), registre de localităţi din Basarabia de unde au fost deportaţi şi de localităţi din
Siberia şi Kazahstan unde au fost deportaţi.
Înregistrările au fost făcute în centrul, sudul şi nordul Republicii Moldova. Se cuvine
să atragem atenţia aici că sudul actual nu mai corespunde realităţii din 1940–1945, pentru
că sudul real geografic este acum în Ucraina (prin ciopârţirea Basarabiei de către Stalin), ca
şi Bucovina, aflată tot în Ucraina. Cercetările din sud şi nord sunt amputate de această reorganizare stalinistă a teritoriului Basarabiei, care până în 1945 a fost parte a Regatului României.
Sperăm ca istoricii ucraineni să iniţieze o cercetare similară, deşi din deportaţii din perioada
1940–1941 şi 1949–1951 nu a mai rămas aproape nimeni în viaţă la ora actuală, iar unii
s-au stabilit definitiv în Siberia. Din câte ştim, există nişte liste ale deportaţilor din perioada
1940–1941 în arhivele din Ismail, liste întocmite de autorităţile româneşti la revenirea în
1941 în Basarabia. S-ar putea ca aceste liste să existe şi în arhivele româneşti – fie ale
Ministerului Armatei, fie ale Ministerului de Externe.
Crima săvârşită împotriva populaţiei – mai ales rurale – basarabene la intrarea armatelor sovietice pe acest teritoriu depăşeşte orice imaginaţie şi raţiune. Mutarea în vagoane
de vite la mii de kilometri distanţă a familiilor ţărăneşti din Basarabia, dar şi a elitelor din
târgurile şi orăşelele basarabene – preoţi, învăţători, avocaţi, funcţionari – a fost o crimă
aproape ilogică, fără folos pentru statul sovietic. Zecile şi zecile de trenuri de marfă plecate
în 1941 cu zeci de mii de oameni sub privirile terorizate şi disperate ale celor rămaşi pe
peroane amintesc îngrozitor de mult de trenurile cu evrei duşi spre lagărele de exterminare din
Polonia şi Germania: aceeaşi crimă, aceeaşi furie, aceeaşi ură împotriva unor fiinţe complet
nevinovate. Iraţionalul deportărilor spre Vest sau Est, toate spre lagăre de exterminare –
prin diferite metode –, înspăimântă şi astăzi atunci când auzim vocile celor rămaşi în viaţă,
care depun mărturie despre ceea ce s-a petrecut cu ei şi cu miile de oameni din preajma lor,
rude, vecini, consăteni … În istoria Europei, aceste deportări de o parte şi de alta, în masă, a
milioane de oameni reprezintă poate cel mai cumplit, criminal şi iraţional comportament al
unor clase politice, fie naziste, fie comuniste.
2
3

Şcoala memoriei 2011, ed. Romulus Rusan, Bucureşti, 2012, p. 177–264.
Arhivele memoriei, vol. I, ed. Ludmila Cojocaru, t. 1, p. 5.

Note şi recenzii

393

Mărturiile îngrozitoare ale copiilor de altă dată ajunşi în Siberia, aruncaţi în voia sorţii
în păduri şi taigale împreună cu mamele lor, nu vădesc nicio raţiune a faptelor unor clase
politice din acea vreme, ci doar ură şi furie revărsate asupra unor nevinovaţi, care au crescut
în păduri şi lagăre, alături cu gropile comune ale părinţilor şi bunicilor săpate tot acolo.
Încercând să afle mormântul tatălui său, un tânăr a ajuns în faţa unei gropi comune de la
marginea unui lagăr: un ostaş bătrân care păzea împrejurimile i-a răspuns: „Nu mai căuta,
mormântul ăsta e mai mare decât Basarabia ta, dar sigur tatăl tău e acolo în acest mormânt!”
Senzaţia pe care o lasă lectura mărturiilor acestor copii deportaţi, care au ajuns acum
la maturitate, dar care tot nu pricep de ce li s-a întâmplat ceea ce li s-a întâmplat, este cea a
unui haos prăbuşit peste lumea basarabeană, încărcat de furie, ură şi cinism, produs de o lume
sălbăticită şi de neînţeles. O explicaţie pentru aceasta poate fi aflată în memoriile ruşilor
trecuţi prin acelaşi masacru, din care înţelegem că după Revoluţia din octombrie 1917 peste
Rusia s-a aşternut un haos morbid, iraţional, mânat de ura cumplită a unor oameni contra
semenilor lor, a fraţilor şi a părinţilor lor. După 1940, acest haos s-a prăbuşit şi peste ţările
ocupate de Uniunea Sovietelor. Începutul cumplit a fost făcut cu Basarabia şi Bucovina, cu
ţările baltice şi cu Polonia, deportaţii din aceste zone întâlnindu-se în taigalele şi lagărele
siberiene şi în gropile comune.
Obişnuiţi în ultimele decenii cu cunoaşterea şi judecarea Holocaustului produs de nazişti,
atenţia europeană nici măcar nu a clipit în faţa holocaustului comunist, ci l-a acceptat ca pe
ceva de neocolit.
Cu aceste acţiuni absurde s-a confruntat şi România în 1944, odată cu invadarea ţării
de către trupele sovietice, când a început vânătoarea basarabenilor refugiaţi în această parte
a regatului şi deportarea lor în Siberia, în Kazahstan sau, mai aproape, Donbas. Aceasta a
fost însoţită de una dintre cele mai dure răzbunări asupra populaţiei României – deportarea
din 1945 a circa 45.000 de germani din Transilvania în Siberia, Kazahstan şi Donbas, la
cererea imperioasă a autorităţilor militare sovietice. Despre această acţiune vorbeşte cartea
Laurei Gheorghiu, Comunitatea dispărută. Germanii din România în perioada 1945–1967.
Volumul se alătură altor lucrări pe aceeaşi temă ale unor cunoscuţi cercetători şi scriitori
din Germania şi România: Anneli Ute Gabanyi, Hannelore Baier şi Hans Bergel: O carte
document despre deportarea saşilor din România – romanul „Ianuarie ’45 sau Datoria
supremă” de Erwin Wittstock; Deportarea etnicilor germani din România la munca de
reconstrucţie în URSS; Literatură şi rezistenţă. Aspecte neobişnuite4.
Monografia Laurei Gheorghiu se bazează în totalitate pe documente de arhivă din
România şi Germania, autoarea strângând informaţii din arhivele Bisericii Evanghelice din
Sibiu, Arhivele Naţionale Române şi mai ales din arhivele diplomatice româneşti şi germane.
Este o cercetare ştiinţifică de înaltă ţinută a unui fenomen distrugător din istoria României
după al Doilea Război Mondial. Deportările germanilor au fost urmate în perioada comunistă
de alte acţiuni de demantelare şi persecuţie a comunităţii germane de aici – însumând peste
700.000 de oameni –, aflată în spaţiul românesc de peste cinci veacuri şi având o contribuţie
uriaşă la evoluţia economică, instituţională şi profesional-culturală a societăţii. Monografia
ia în discuţie, pe bază de documente, toate acţiunile punitive şi, în final, constată că uriaşa
comunitate germană ajunge aproape să dispară din societatea românească, operă criminală a
aceluiaşi haos comunist instalat peste popoarele intrate sub puterea Uniunii Sovietice vreme
de aproximativ 50 de ani.
4

Şcoala memoriei 2011, ed. Romulus Rusan.
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Volumele discutate în cele de faţă readuc în memoria europeană acest uriaş dezastru
umanitar nejudecat de nimeni. Lucrările de acest fel îndeplinesc ceea ce Ana Blandiana numeşte
„memoria ca formă de justiţie”, justiţia prin rememorare, un efort târziu al lumii secolelor
XX şi XXI de a-şi aminti tragediile prin care a trecut.
Elena Siupiur
Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti
elena.siupiur@gmail.com
*
**

De la „amurgul imperiilor” la România Mare. Românii din Austro-Ungaria în
Primul Război Mondial. Documente vizuale, coord. ION CÂRJA, JÓZSEF
BENKŐ, MARIA ALEXANDRA PANTEA, IULIAN BOŢOGHINĂ, Edit.
Argonaut, Cluj-Napoca, 2018, 204 p.

După cum notează înşişi autorii, scopul volumului De la „amurgul imperiilor” la
România Mare. Românii din Austro-Ungaria în Primul Război Mondial. Documente vizuale
este „să introducă în circuitul ştiinţific fotografii şi cărţi poştale care ilustrează participarea
la război a românilor din Imperiul Austro-Ungar”, ca parte a memoriei româneşti despre
Primul Război Mondial.
Lucrarea aflată în discuţie se integrează într-un curent recent din istoriografia
românească, care îşi propune să depăşească abordările clasice în interpretarea subiectului
Primului Război Mondial, să înnoiască metodologic şi documentar această temă şi să evidenţieze noi probleme – o lărgire a teritoriului istoricului. Acest curent reprezintă în acelaşi
timp şi o aliniere la istoriografia europeană, în cadrul căreia subiectul Marelui Război
continuă să provoace noi paradigme de lectură şi interpretare, iar sursele vizuale nu mai
reprezintă o noutate metodologică.
Abundenţa surselor vizuale pentru perioada 1914–1918 se explică prin faptul că, în
preajma Primului Război Mondial, actul fotografic devenise cu precădere pentru zonele
urbane o practică comună, graţie avansului tehnologic din domeniul fotografiei şi a ceea ce
este cunoscut drept Revoluţia media 1900 – apariţia şi dezvoltarea mijloacelor de comunicare
în masă şi a unei pieţe globale aferente. Importanţa fotografiei devenise aproape ritualică,
după cum notează autorii lucrării De la „amurgul imperiilor” la România Mare, prezenţa
fotografului fiind obligatorie la marile evenimente din viaţa unei persoane sau a familiei,
cum ar fi botezul sau nunta. Într-un astfel de moment definitoriu pentru existenţa unui individ
s-a transformat şi plecarea sau revenirea de sub arme odată cu izbucnirea primei conflagraţii
mondiale, dovadă fiind rândurile cu care erau însoţite cărţile poştale cuprinse în albumul
analizat: spre aducerea aminte, suvenire de pe câmpul de război, pentru aducerea aminte
din zilele triste etc.
În general, în Primul Război Mondial, fotografia a îndeplinit trei funcţii, rezultând
trei categorii distincte: 1) fotografia ca instrument de propagandă, 2) fotografia ca hobby
sau fotografiile personale şi 3) fotografia militară, cu referire la inspectarea frontului inamic
şi cartografierea hărţilor militare, aspecte mai degrabă tehnice, aparţinând istoriei militare.
În ceea ce priveşte celelalte două categorii, autorii lucrării De la „amurgul imperiilor” la
România Mare au dedicat fotografiei propagandistice un capitol din cele nouă pe care le
cuprinde albumul, în cadrul căruia au inserat surse vizuale cuprinzând majoritatea mesajelor
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propagandistice austro-ungare din epoca războiului: curajul combatanţilor din prima linie,
viaţa cotidiană idilică de pe front, diferite imagini ale împăratului, menite să întărească loialitatea faţă de acesta, demonizarea inamicului etc.
În mod evident, accentul cade pe fotografiile personale, acele fotografii care ilustrează
experienţa umană nemijlocită a războiului, care cuprind crâmpeie din realitatea şi memoria
de jos a războiului şi care, în cele din urmă, fac apel la dimensiunea umană a conflagraţiei.
Rolul istoric al acestora decurge din două aspecte: În primul rând, ele transmit un mesaj
universal, descriind experienţa dramatică a războiului, cu îndepărtarea de casă şi familie,
condiţiile mizere de pe front, trauma psihică născută din ameninţarea permanentă a morţii.
Toate aceste încercări au depăşit barierele naţiunii, ale alianţelor, ale scopurilor politice şi
diplomatice care au provocat şi au conlucrat la desfăşurarea conflagraţiei, rămânând indiferente la drapelele sub care luptau combatanţii. Aceste elemente, care ne ajută astăzi să
construim măsura dramei reprezentate pentru umanitate de Primul Război Mondial, un
război cum nu se mai văzuse până atunci, au fost cuprinse de autori în fotografiile inserate
în album, prezentând atât viaţa cotidiană de pe front (Capitolul IV, Clipe de răgaz, sub securea
războiului. Viaţa cotidiană pe front), cât şi trauma fizică şi psihică provocată de război
(Capitolul V, Suferinţă şi speranţa vindecării: personal sanitar, spitale de campanie şi asistenţă
medicală pe front şi Capitolul VI, Preoţi şi capelani, servicii religioase şi cimitire pe linia
frontului). Caracterul universal al acestui mesaj este mai puternic transmis în paginile albumului analizat, autorii neezitând să integreze astfel de mărturii fotografice aparţinând şi
militarilor de limbă maghiară sau germană din Imperiul Austro-Ungar.
În al doilea rând, importanţa istorică a acestor fotografii survine din rolul de vehicul
al comunicării pe care l-au jucat în anii 1914–1918. Aflaţi la mare depărtare de case şi familii,
militarii au apelat la serviciile studiourilor de fotografie din oraşele pe care le tranzitau sau
la camarazii care deţineau aparate de fotografiat, pentru a obţine diverse instantanee. Pe
spatele acestora scriau câteva rânduri, transformând fotografiile în cărţi poştale, pe care le
trimiteau acasă. Metamorfozate în ceea ce autorii numesc scrisori personalizate, aceste
fotografii s-au născut din nevoia acută resimţită atât de combatanţi, cât şi de cei rămaşi
acasă de a comunica, de a primi acea consolare sufletească sau emoţională necesară în
vremuri tulburi, iar cea mai semnificativă dovadă a acestei necesităţi presante este limbajul
sentimental folosit în cărţile poştale de acest fel. Cele mai multe astfel de fotografii devenite
cărţi poştale sunt cuprinse în Capitolul I, „Sub steagul împăratului”. Chipuri de ofiţeri şi
soldaţi, dar şi în capitolul VIII, Războiul pe mare. Secvenţe din marina austro-ungară, care
vorbeşte despre experienţa celor 2.000 de români din marina austro-ungară. Mai mult decât
atât, autorii dedică întreg Capitolul III, Memoria războiului „pe hârtie”: corespondenţă,
jurnale, varia, ilustrării cu scop demonstrativ a manierei în care fotografia devenea vehicul
al corespondenţei pe durata conflagraţiei. Acest procedeu al corespondenţei şi sursele vizuale
care ne-au rămas oferă perspective la fel de interesante şi din prisma istoriei culturale sau
sociale, observaţii pe care autorii nu ezită să le realizeze. Aceste cărţi poştale pot deveni
surse sau indicii ale ştiinţei de carte a combatanţilor – cea mai reprezentativă fiind mărturia
unui ţăran abia alfabetizat care aşterne cu greu pe hârtie în câteva rânduri experienţa sa
personală a războiului.
Ceea ce este însă cu adevărat remarcabil la lucrarea De la „amurgul imperiilor” la
România Mare. Românii din Austro-Ungaria în Primul Război Mondial. Documente vizuale
este faptul că autorii au căutat să integreze fotografii, cărţi poştale şi alte surse vizuale provenite
din arhive şi colecţii particulare, din anticariate sau din alte spaţii neinstituţionalizate, reuşind
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astfel să salveze o parte din memoria transilvănenilor despre Primul Război Mondial, mărturii
care altminteri, sensibile la trecerea timpului, s-ar fi pierdut.
Deşi albumul De la „amurgul imperiilor” la România Mare. Românii din Austro-Ungaria
în Primul Război Mondial. Documente vizuale nu este o ilustrare completă a materialului vizual
referitor la militarii români din armata austro-ungară, după cum înşişi autorii notează, lucrarea
cuprinde material fotografic reprezentativ din perspectiva tematicii propuse. Albumul contribuie la îmbogăţirea cunoaşterii istoriei Primului Război Mondial, dar şi la dezvoltarea
unor noi metodologii şi arii de cercetare ale subiectului, precum şi la salvarea unei părţi din
memoria războiului.
Gabriela Dristaru
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
dristaru.gabriela@gmail.com
*
**

Edificarea orânduirii socialiste. Violenţa politică şi lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949–1962, coord. DORIN DOBRINCU,
CONSTANTIN IORDACHI, Edit. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
2017, 406 p.

În pofida faptului că este un subiect relativ bine reflectat în istoriografia postdecembristă (cu contribuţii autohtone şi străine, îndeosebi anglo-saxone – repede traduse în
româneşte), tema colectivizării agriculturii nu pare să fie încă epuizată. O dovedeşte un
recent volum apărut la începutul anului 2018 şi coordonat de istoricii Dorin Dobrincu
(cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”) şi Constantin Iordachi (profesor
la Central European University din Budapesta). Cartea – o amplă lucrare de interpretare –
este însoţită şi de două consistente volume de documente; multe dintre aceste surse istorice
sunt inedite şi reflectă adecvat tematica volumului colectiv de studii. Acesta din urmă
beneficiază de contribuţia unor istorici recunoscuţi (coordonatorii înşişi, Octavian Roske,
Cornel Micu, Dumitru Lăcătuşu, Iuliu Crăcană ş.a.) şi tratează problematica transformării
socialiste a agriculturii din perspectiva violenţei politice şi a luptei de clasă specifică îndeosebi
primului deceniu de regim comunist, perioadă de impunere forţată a gospodăriilor agricole
colective (GAC).
Volumul de interpretare, ca şi cele două lucrări de documente, constituie o realizare
de excepţie care urmăreşte multitudinea formelor de violenţă, coerciţie, precum şi acţiunea
aparatului administrativ şi de represiune, dimpreună cu reacţiile ţăranilor, de rezistenţă,
rezistenţă pasivă, tergiversare, abandonare a satelor, acomodare (târzie) etc., o realizare istoriografică cu atât mai meritorie, cu cât a încercat să acopere cât mai bine tematic şi teritorial
spaţiul României, având şi două contribuţii despre procesul colectivizării în zone locuite cu
preponderenţă de etnicii maghiari. În plus, în carte există şi un capitol dedicat colectivizării
în Republica Moldova, datorat istoricului basarabean Dumitru Lisnic (Colectivizarea agriculturii în RSSM. Studiu de caz: raionul Bălţi, 1944–1950), care ne invită la un demers
comparatist mai accentuat. Într-un fel lucrarea este o continuare a volumului din 2005,
coordonat de aceiaşi editori ca şi acum – Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a
agriculturii în România, 1949–1962, cu un cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine
Verdery, Iaşi, 2005.
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Cartea are meritul că valorifică o cantitate impresionantă de documente de arhivă
(multe inedite) şi, în plus, aproape fiecare studiu – publicat în primul volum, cel de interpretare – foloseşte inclusiv mărturiile orale, memorialistica, surse uneori greu de întrebuinţat
şi de integrat într-un discurs istoriografic. Utilizarea acestor mărturii este cât se poate de
adecvată şi bine-venită, acoperind inclusiv un subiect sensibil, acela al şantajării familiilor,
rudelor, cunoscuţilor etc. cu scopul de a-l determina pe proprietar, pe titularul gospodăriei
ţărăneşti, să îşi cedeze pământul către GAC. Acest gen de presiune a inclus: ameninţarea cu
excluderea de la studii sau cursuri, concedierea din serviciu, şicanarea, sancţionarea, blocarea
promovării profesionale ş.a.m.d. Problematica aceasta este cât se poate de delicată, pentru
că implică inclusiv o generaţie care s-a remarcat după 1989 în afirmarea unor principii
democratice, ale anticomunismului liberal, dar care în anii 1950 a intrat într-o logică a
conformismului, a supravieţuirii; este şi cazul istoricului Apostol Stan, care în cartea sa de
memorii recunoaşte ruşinat şi înciudat că el – tânărul ajuns la oraş, având perspectiva
blocării ascensiunii sociale din cauza unui părinte categorisit drept chiabur – a contribuit
decisiv la colectivizarea gospodăriei tatălui său (originar din comuna Teiu, regiunea Argeş),
silindu-l să accepte înscrierea în GAC.
Volumul coordonat de D. Dobrincu şi C. Iordachi are între obiectivele principale
scoaterea în evidenţă a consecinţelor de lungă durată ale politicilor represive în lumea
satului. Colectivizarea a fost un adevărat război contra ţărănimii (p. 7), echivalând cu o
confiscare de proporţii uriaşe (p. 14), făcută sistematic şi cu o instigare la ură aproape fără
precedent în istoria secolului XX autohton (egalată şi depăşită poate doar de virulenţa
antisemită care a condus la politici genocidare). Violenţa fizică, morală, înscenările judiciare,
discriminările administrative şi economice, presiunile economice (în primul rând cotele
împovărătoare – p. 15) sunt câteva subiecte predilecte care se regăsesc în volum. Pentru anihilarea gospodăriilor ţărăneşti necolectivizate şi pentru înfrângerea rezistenţei „chiaburilor”
s-a folosit întreg aparatul represiv, format din organe de partid şi de stat, Miliţie, Securitate,
chiar trupe de grăniceri, Armată, justiţie, procuratură, tribunale militare. În general, după
„revoluţia arhivistică” din anii 2006–2007, istoricii au avut la dispoziţie documentele
istorice relevante (din păcate, accesul la arhivele Miliţiei – mult mai prezentă la sate decât
Securitatea şi cu o reţea proprie de informatori – nu a fost obţinut). Represiunea la sate a
însemnat: violenţă propriu-zisă şi simbolică, deschiderea focului, execuţii sumare, reţineri,
arestări, torturi, presiuni fizice şi morale, deportări (în Bărăgan, Dobrogea) şi nu în ultimul
rând confiscarea bunurilor.
Anumite studii din carte au şi valenţe teoretice. Unul dintre cele mai consistente
studii – care în plus deschide volumul colectiv – este cel al lui Constantin Iordachi, intitulat
De la „purificarea naţiunii” la lupta de clasă: „securitizarea” evreilor şi chiaburilor în regimurile totalitare din România, 1940–1960. Ideea lui Constantin Iordachi – ingenioasă şi
bine-venită – a fost aceea de a se concentra nu asupra conflictelor şi a ostilităţii ideologice
dintre extremele politice (comunismul şi fascismul/naţionalismul integral), dintre dictaturile
de extremă dreapta şi extremă stânga, ci asupra continuităţilor instituţionale, ideologice şi
propagandistice, având în minte mai ales lupta comună a acestor extreme (mişcări/partide/
regimuri politice) contra instituţiilor şi practicilor democratice (p. 29–30). Dincolo de
diferenţe importante, există şi asemănări uneori frapante – incriminarea atât a evreilor, cât
şi a chiaburilor drept „lipitori ale satelor”; asocierea chiaburului, ca şi a evreului, cu îmbogăţirea prin speculă şi cu camăta (p. 52); sugestia că chiaburii ar fi de alt neam
(introducându-se astfel şi o vagă tentă rasistă – p. 62) etc. Mai multe instituţii de coerciţie şi
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teme propagandistice au fost similare (p. 30), după cum comune au fost convergenţa
măsurilor represive pentru înregimentarea ideologică a societăţii şi mitul renaşterii politice
prin lupta contra „agenţilor degenerării”. Aceste campanii de demonizare a unor categorii
etno-religioase sau sociale (evreii şi, respectiv, chiaburii) au folosit strategii asemănătoare
de dezumanizare, izolare şi eliminare. Capitolul semnat de C. Iordachi are (cum am anticipat)
şi o miză teoretică, încercând – pe urmele lui Barry Buzan şi Ole Wæver – să aclimatizeze
în context românesc conceptul de „securitizare”, văzut ca o tehnică de guvernare care
identifică pericole existenţiale (evreii/chiaburii) la adresa securităţii statale, proclamând în
consecinţă îngrădirea şi eliminarea lor (p. 34).
Lucrarea este completată prin studii de caz vizând colectivizarea şi violenţa politică
din diverse regiuni ale României, texte semnate de Sanda Borşa, Livia Coroi, Sándor Oláh,
László Márton, Alexandru-Dumitru Aioanei, capitole care îmbogăţesc o carte extrem de
necesară inclusiv pentru înţelegerea realităţilor de astăzi ale satului românesc.
Ar fi fost mai indicată folosirea în text a unei sintagme încetăţenite în limba română
(deţinuţi politici), formula prizonieri politici (vezi p. 65 şi urm.) fiind inadecvată şi copiind
cumva termenul anglo-saxon political prisoners. La p. 306 numele corect al autorului monografiei despre geografia podişurilor şi câmpiilor este Alexandru Ungureanu. În fine, în text
sunt citate şi numeroase articole ideologice sau conformiste vizând transformarea socialistă
a agriculturii, unul dintre autorii invocaţi (semnatar în publicaţia „Scânteia satelor”) fiind
Gheorghe Cristea (p. 83, n. 53), devenit ulterior cercetător la Institutul de Istorie al Academiei
(specializat în studierea relaţiilor agrare). Ar fi fost utilă poate consultarea şi valorificarea
lucrării sale memorialistice, carte publicată după 1989.
Cristian Vasile
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
cristivasile2002@yahoo.com

GEORGE ANDREI IAVORENCIUC, Cunoaştere şi occidentalizare. O istorie a
ştiinţei de la jumătatea secolului XIX până la începutul secolului XX, Edit.
Mega, Cluj-Napoca, 2018, 494 p.
Încă de la o primă privire, titlul lucrării atrage atenţia tuturor cercetătorilor interesaţi
de istoria ştiinţei şi de istoria culturală şi socială a României în secolul al XIX-lea. Autorul
volumului este un apreciat cercetător de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Preocupările sale academice s-au concentrat pe fenomenul dezvoltării ştiinţei în România
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, cartea analizată în rândurile de faţă
reprezentând rezultatul cercetărilor doctorale ale autorului.
Orice încercare de a realiza o sinteză de istoria ştiinţei în România trebuie privită
drept o întreprindere temerară. Factorii care îngreunează munca unui cercetător care abordează
acest domeniu sunt numeroşi. Printre aceştia ar putea fi enumeraţi: precaritatea lucrărilor
româneşti de istoria ştiinţei, puţin numeroase şi inegale din punct de vedere calitativ,
vastitatea bibliografiei occidentale de istoria ştiinţei, care necesită cunoştinţe foarte exacte
de istorie modernă universală, o competenţă lingvistică foarte bună şi o selecţie riguroasă
din partea autorului, precum şi dificultatea accesării surselor primare, care impune o bună
cunoaştere a bibliotecilor şi arhivelor din Bucureşti, Iaşi şi Cluj. În ciuda tuturor acestor

Note şi recenzii

399

piedici, autorul a dat dovadă de o acribie exemplară, rezultatul muncii sale fiind o sinteză
foarte bine documentată.
Remarcabilul efort de documentare nu ar fi fost suficient dacă autorul nu ar fi
stăpânit şi o solidă metodologie specifică istoriei ştiinţei. Autorul este un bun cunoscător al
bibliografiei occidentale din acest domeniu, dar şi al contribuţiilor cercetătorilor români.
Din punctul de vedere al abordării teoretice, lucrarea se înscrie în modelul istoriografic
propus de reputatul istoric al ştiinţei Thomas Kuhn. Conform acestui model, istoria ştiinţei
trebuie privită dintr-o perspectivă diacronică, acordând atenţie atât activităţii comunităţilor
ştiinţifice, cât şi contextului social, economic, instituţional şi intelectual al epocii analizate.
În ceea ce priveşte lucrările româneşti de istoria ştiinţei, autorul cunoaşte contribuţiile
importante din acest domeniu. Dintre lucrările generale, merită menţionate cea a lui Ştefan
Bălan şi Nicolae Mihăilescu, intitulată Istoria ştiinţei şi tehnicii în România. Date cronologice, apărută în 1985, şi cea a lui Ştefan Iancu şi Edmund Nicolau, cu titlul Scurtă istorie
a creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti, apărută în 1981. În ceea ce priveşte istoria diferitelor
discipline ştiinţifice, merită evidenţiată lucrarea inginerului George Ştefan Andonie, cu
titlul Istoria matematicii în România, apărută în trei volume, între 1965 şi 1967, lucrările
publicate începând din 1976 de Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii
şi seria de articole apărute cu ocazia celui de-al XVI-lea Congres Internaţional de Istoria
Ştiinţei, organizat la Bucureşti în 1981. De asemenea, trebuie scos în evidenţă tratatul de
istoria ştiinţei coordonat de istoricul Ştefan Pascu, sub egida Academiei Române, în 1982,
intitulat Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti. Un mic neajuns este
faptul că autorul nu pare să fi cunoscut lucrarea Contribuţii la istoria ştiinţei şi tehnicii
româneşti în secolele XV – începutul secolului XIX, publicată de istoricul C.C. Giurescu în
1973. Fiind bine familiarizat cu istoriografia occidentală a ştiinţei, dar şi cu lucrările româneşti de istoria ştiinţei, autorul dezvoltă o analiză temeinică a evoluţiei ştiinţei în România,
atât din punct de vedere al legăturilor cu spaţiul occidental, cât şi al integrării ştiinţei în
societatea românească.
Astfel, lucrarea îşi propune să analizeze modul în care ştiinţa s-a dezvoltat în România
la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, concentrându-se asupra ştiinţelor fizice
şi naturale, cum ar fi fizica, chimia, geologia şi biologia. Ştiinţele medicale, matematica şi
ştiinţele sociale sunt abordate doar în plan secundar.
Stilul literar al autorului este cursiv şi elegant, iar limbajul său este clar şi concis. Fineţea
scriiturii istorice şi profunzimea analizei fac ca lucrarea să fie interesantă atât pentru
istoricul profesionist, datorită documentării bogate şi probităţii ştiinţifice, cât şi pentru
cititorul amator de istorie, atras de calitatea estetică a textului şi de bogăţia informaţiilor.
Din punct de vedere structural, cartea este organizată pe baza principiului tematic,
dar şi a principiului cronologic. Fiecare dintre cele şase capitole ale volumului tratează în
mod sistematic o temă distinctă. În ceea ce priveşte succesiunea capitolelor, abordarea
autorului are coerenţă logică, ceea ce uşurează înţelegerea subiectului de către un cititor
nespecialist. Capitolele au o întindere variabilă, astfel încât toate temele importante sunt
tratate sintetic, fără ca lucrarea să capete dimensiuni care ar descuraja publicul amator.
Primul capitol al lucrării analizează Revoluţia Ştiinţifică desfăşurată în Occident, în
secolele XVI–XVII, descriind contextul istoric în care a luat naştere ştiinţa modernă. Sunt
prezentate principalele evoluţii care au generat Revoluţia Ştiinţifică, cele mai de seamă idei
şi instituţii care au luat naştere ca urmare a acestui proces şi importanţa lor pentru istoria
ulterioară a ştiinţei. Autorul argumentează că secolul al XVIII-lea a fost martorul victoriei
definitive a spiritului ştiinţific în Europa, evoluţiile care au caracterizat dezvoltarea Europei
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Occidentale în secolele precedente atingând un punct culminant în secolul al XIX-lea.
Astfel, în secolul al XVIII-lea au fost fundamentate unele cuceriri anterioare, cum ar fi
teoria lui Newton, o serie de discipline ştiinţifice au dobândit o formă modernă, iar ştiinţa a
câştigat prestigiu şi recunoaştere socială în toată Europa Occidentală. În secolul al XIX-lea,
legătura dintre industrie, ştiinţă şi progres s-a intensificat, ceea ce a rezultat în creşterea
specializării şi a profesionalizării ştiinţei.
Cel de-al doilea capitol este intitulat O istorie a ştiinţei româneşti în secolul XVIII şi
prima jumătate a secolului XIX. Capitolul este divizat în două părţi. În prima parte, autorul
prezintă evoluţia ştiinţei în ţările române în epoca fanariotă, comparând-o cu evoluţiile
contemporane din Occident. Conform autorului, deşi în epoca fanariotă legăturile cu Occidentul
au fost mult diminuate, unele concepte ştiinţifice moderne au fost introduse în spaţiul
românesc prin intermediul profesorilor greci de la Academiile Domneşti din Iaşi şi Bucureşti.
În cea de a doua parte, autorul analizează dezvoltarea ştiinţei în anii 1821–1860. În această
perioadă, elita culturală românească se reorientează înspre modele occidentale, inclusiv în
ceea ce priveşte dezvoltarea ştiinţei. Autorul urmăreşte traseele şi activitatea bursierilor
români trimişi să facă studii ştiinţifice în Occident, precum şi încercarea de dezvoltare a
unui învăţământ superior în limba română. Un subcapitol al celei de-a doua părţi este
dedicat Societăţii Medicilor şi Naturaliştilor din Iaşi, prima societate ştiinţifică românească,
înfiinţată în 1833 şi inspirată de organizarea ştiinţifică germană.
Capitolul al treilea, purtând titlul Prima generaţie a oamenilor de ştiinţă români şi
activitatea acesteia, este împărţit în patru subcapitole. Primul subcapitol urmăreşte o parte
din activitatea primei generaţii de oameni de ştiinţă români, care încearcă, începând cu anul
1860, să creeze condiţiile potrivite pentru dezvoltarea sistematică a ştiinţei moderne în ţară.
Cel de-al doilea subcapitol analizează literatura de popularizare, fenomen în care s-au
implicat majoritatea savanţilor vremii. Cel de-al treilea subcapitol discută introducerea unor
concepte filosofice noi, inspirate de succesele ştiinţei moderne, cum ar fi pozitivismul şi
materialismul, precum şi reacţia personalităţilor cu atitudini spiritualiste şi religioase.
Ultimul subcapitol prezintă traseul intelectual şi activitatea lui Emanoil Bacaloglu. Autorul
consideră că procesul de profesionalizare a oamenilor de ştiinţă s-a desfăşurat de-a lungul
întregului secol XIX, dar a dobândit un ritm mai accelerat după 1860, când dezvoltarea
unor instituţii liberale a creat condiţiile necesare integrării ştiinţei moderne în societatea românească. Argumentul autorului este că termenii „ştiinţă” şi „om de ştiinţă” au primit sensul
pe care îl au astăzi abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Prin urmare, până spre
sfârşitul secolului al XIX-lea, împărţirea celor care practicau ştiinţele între profesionişti şi
amatori este lipsită de sens. Astfel, popularizatorii ştiinţei, jurnaliştii sau eseiştii care au
contribuit la crearea unui climat favorabil ştiinţei, precum şi profesorii universitari fără activitate
ştiinţifică originală reprezintă personaje importante pentru istoria ştiinţei în România.
Capitolul patru, intitulat Mecanismele instituţionalizării ştiinţei româneşti, este divizat
în opt subcapitole. Primul subcapitol creează o imagine generală a rolului societăţilor şi
asociaţiilor ştiinţifice în România secolului al XIX-lea, iar celelalte subcapitole tratează
fiecare în parte activitatea unei societăţi ştiinţifice importante. Acest capitol este un punct
central al lucrării, deoarece, în modelul istoriografic impus de Thomas Kuhn, organizarea
socială este una dintre caracteristicile definitorii ale ştiinţei. În opinia autorului, deşi
societăţile ştiinţifice nu sunt singura componentă a acestei organizări, totuşi ele au avut un
rol important în dezvoltarea ştiinţei moderne în cea de a doua jumătate a secolului al
XIX-lea. Pentru a le evidenţia importanţa, activitatea acestor societăţi este analizată din mai
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multe perspective: ca loc de întâlnire al savanţilor, de prezentare, publicare şi diseminare a
ideilor ştiinţifice, ca instituţii care facilitau contactul dintre ştiinţa românească şi cea occidentală şi ca mijloace de creare a unei comunităţi naţionale a oamenilor de ştiinţă.
Capitolul al cincilea este denumit Aspecte particulare ale evoluţiei ştiinţei româneşti
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Evoluţia universităţilor. Naţionalizarea ştiinţei. Primul dintre cele două subcapitole discută rolul învăţământului ştiinţific
universitar în profesionalizarea ştiinţei româneşti, prin diversificarea catedrelor universitare
şi a laboratoarelor de cercetare. Cel de-al doilea subcapitol abordează discursul ştiinţific
românesc de la cumpăna dintre secole, concentrându-se asupra expresiei „naţionalizarea
ştiinţei”. Sunt discutate originile acestei idei şi efectele sale, din punctul de vedere al
organizării ştiinţei, al alegerii domeniilor de cercetare, dar şi dintr-o perspectivă politicoculturală mai amplă.
Ultimul capitol, intitulat O nouă paradigmă de cercetare a naturii: receptarea darwinismului, are şapte subcapitole. În cel dintâi subcapitol sunt analizate primele reacţii referitoare
la darwinism, prin prezentarea activităţii revistei „Natura” şi a profesorului de ştiinţe naturale
Dimitrie Ananescu. În cel de-al doilea subcapitol sunt discutate reacţiile unor oameni de
cultură, cum ar fi Bogdan Petriceicu Hasdeu, George Bariţ şi Ion Ghica. Cel de-al treilea
subcapitol analizează preluarea şi răspândirea evoluţionismului de către geologul Gregoriu
Ştefănescu şi „Revista sciinţifică”. Subcapitolul patru discută concepţiile sociale, politice şi
religioase promovate de gândirea darwinistă. Este analizată difuzarea teoriei darwiniste în
revista „Contemporanul”, legătura între darwinismul social şi eugenism şi reacţia religioasă
la adresa darwinismului, prin intermediul „Revistei teologice”. Cel de-al cincilea subcapitol
are ca temă triumful darwinismului şi acceptarea acestuia ca paradigmă de cercetare a lumii
vii. Sunt discutate ideile originale despre evoluţionism ale lui Victor Babeş şi militantismul
biologului Nicolae Leon pentru popularizarea evoluţionismului. În subcapitolul şase este
discutată polemica dintre Nicolae Paulescu, Nicolae Leon şi biologul Dimitrie Voinov. Cel
de-al şaptelea subcapitol prezintă concluziile capitolului. În concepţia autorului, teoria
darwinistă a reprezentat una dintre cele mai importante evoluţii din ştiinţa secolului al XIX-lea,
având un impact serios atât asupra ştiinţelor naturale, cât şi asupra ideilor despre lume ale
majorităţii publicului educat. Teoria lui Darwin a avut efecte semnificative şi în cultura
română, provocând discuţii referitoare la natura cunoaşterii, la validitatea concepţiilor
religioase, precum şi la capacitatea ştiinţei de a influenţa dezvoltarea socială, politică sau
culturală. De asemenea, autorul consideră că asimilarea darwinismului evidenţiază racordarea
din ce în ce mai strânsă a culturii române la curentele de gândire occidentale, precum şi
treptata profesionalizare a comunităţii ştiinţifice.
În concluziile lucrării, autorul subliniază importanţa relaţiei dintre spiritul ştiinţific şi
condiţiile social-politice în care acesta evoluează. Dacă în timpul epocii fanariote nu s-au
putut dezvolta instituţii care să facă cercetare ştiinţifică independentă de interesele statului
şi ale Bisericii, în prima jumătate a secolului al XIX-lea sunt puse bazele celei dintâi societăţi
ştiinţifice româneşti, iar după 1860, în contextul liberalizării spaţiului public, producţia
ştiinţifică românească se instituţionalizează. În cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea
sunt fondate noi societăţi ştiinţifice, sistemul universitar capătă o formă modernă, comunitatea ştiinţifică naţională se profesionalizează, Secţiunea ştiinţifică a Academiei Române
îşi începe activitatea, apar publicaţii de popularizare a ştiinţei, iar discursul ştiinţific se
diversifică, ceea ce duce la apariţia unui conflict cu religia. Astfel, dezvoltarea ştiinţei
româneşti a dus la naşterea unui discurs raţionalist referitor la istoria naturală a Pământului
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şi la fenomenele naturii, care a marginalizat, în rândul elitei sociale, concepţiile religiei referitoare la aceste aspecte.
Autorul analizează în mod pertinent dezvoltarea ştiinţei moderne. Dând dovadă de un
puternic spirit analitic, George Iavorenciuc reuşeşte să evite simplificările partizanale. Analiza
sa surprinde complexitatea fenomenologiei istorice, izbutind să definească interdependenţa
fenomenelor care au determinat dezvoltarea ştiinţei moderne în România. În încheiere,
lucrarea reprezintă un remarcabil efort de sinteză, fiind o lectură indispensabilă pentru toţi
istoricii interesaţi de istoria ştiinţei şi de istoria culturală şi socială a României în secolul al
XIX-lea, precum şi pentru publicul larg.
Mihai Nicolae Vlăduţ
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
vmn0001@gmail.com

IOAN STANOMIR, Rusia, 1917. Soarele însângerat. Autocraţie, revoluţie, totalitarism, Humanitas, Bucureşti, 2017, 222 p.
În toamna lui 2017 s-a împlinit un centenar de la revoluţia bolşevică, în fapt o
lovitură de stat dată de o minoritate radicală care avea să captureze pentru mai bine de şapte
decenii naţiunea rusă şi diversele popoare ale fostului Imperiu Ţarist. Ioan Stanomir, cel
care de aproape cinci ani s-a dedicat lecturii sistematice a literaturii istorice despre Rusia, a
ales să marcheze acest moment printr-un volum consacrat în principal cauzelor care au
condus la evoluţiile dramatice din 1917.
Volumul este structurat în trei părţi: I – Imperiul (p. 11–80); II – Zori roşii (p. 81–
196); III – În loc de epilog (p. 197–210), vădind nu doar o bună acoperire a domeniului din
punct de vedere istoriografic şi politologic, ci şi o extraordinară disponibilitate de a folosi în
mod adecvat beletristica rusă în sprijinul naraţiunii, al reconstituirii istorice. De altfel, sursele
academice, istoriografice şi literatura secundară (de la Isaiah Berlin, Michael Oakeshott şi
Orlando Figes la Dominic Lieven ş.a.) se împletesc armonios, la tot pasul, cu referinţele literare
(de la Puşkin, Dostoievski, Tolstoi, Turgheniev, Cehov, Gogol, Bulgakov şi Vladimir Nabokov
la Andrei Belîi); practic Ioan Stanomir trece în revistă aproape întreaga beletristică rusă
relevantă din secolul al XIX-lea şi din primele decenii ale secolului XX. Toate acestea
transformă cartea într-un produs cultural extrem de provocator şi incitant la lectură; el poate
fi citit independent sau în paralel cu un alt volum al lui Ioan Stanomir, Sfinxul rus. Idei,
identităţi, obsesii (Iaşi, 2015) – o lucrare şi mai îndatorată beletristicii, o literatură rusă (re)citită
cu pasiune de autor mai ales după 2012.
În cartea pe care o discutăm aici, Ioan Stanomir ne invită să medităm asupra capacităţii utopiei de a fi motorul decisiv al transformărilor radicale în secolul al XX-lea (p. 5).
Lucrarea este o reflecţie privind modul în care anul 1917 se înrădăcinează în tradiţia rusă şi
în cea europeană, dar şi maniera în care el stabileşte precedentul prin instituirea unui nou
regim politic cu vocaţie universal(ist)ă. Cum am anticipat, volumul nu este doar despre
Rusia anului 1917; este o analiză aprofundată a cauzelor şi a condiţiilor istorice (autocraţia,
despotismul, patrimonialismul, arbitrarul, cenzura întruchipate de ţarism) care au condus la
schimbarea, la revoluţia/revoluţiile din 1917. De fapt, Ioan Stanomir accentuează faptul că
în octombrie/noiembrie 1917 nu a fost o revoluţie, ci o lovitură de stat. Sigur că acest
moment devine începutul unei revoluţii atunci când se dovedeşte că este un adevărat şi
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dramatic punct de inflexiune: în sensul că un pluralism, chiar dacă precar, este înlocuit cu
un regim autoritar, un sistem dictatorial care sfârşeşte prin a deveni totalitarism.
Cum era şi previzibil, din cauza folosirii acestui termen de totalitarism, Ioan Stanomir a
devenit o ţintă a criticii virulente – venită mai ales din zona unei stângi culturale radicale. În
perioada 1917–1924 cam toate condiţiile pentru a defini acest regim politic rus, născut prin
lovitură de stat, ca totalitarism sunt îndeplinite: un sistem concentraţionar; teroare în masă;
controlul informaţiei; nu avem încă o economie pe deplin planificată, dar condiţiile pentru
acest proces sunt deja pregătite (p. 217–218). Această stângă proleninistă este aparent
marginală, dar în fapt, prin agresivitate, intimidează şi îşi poate disemina mesajul nefast
(din perspectiva ei, octombrie 1917 ar fi un moment care trebuie aniversat, sărbătorit; în
esenţă, lecţia acelui moment este, chipurile, afirmarea principiilor de … egalitate şi dreptate
– adică exact valorile suprimate de bolşevici după preluarea în forţă a puterii).
Alţi cercetători avizaţi ai leninismului au trăit recent episoade cenzoriale pentru că au
descris în culori sumbre fenomenul leninist. Un istoric/politolog româno-american precum
Vladimir Tismăneanu, care dorea să comenteze pe Facebook apropierea momentului revoluţiei/
loviturii de stat din octombrie 1917, i-a pus alături (cu fotografii) pe Vladimir Ilici Lenin şi
pe Adolf Hitler (nu a fost singurul care a recurs la astfel de comparaţii, profesorul american
Robert Gellately a publicat în urmă cu un deceniu o monografie consistentă despre Lenin,
Stalin şi Hitler priviţi cumva ca întemeietori ai barbariei moderne – Robert Gellately, Lenin,
Stalin, and Hitler: The Age of Social Catastrophe, New York, 2007). Ei bine, la puţin timp
după sus-amintita postare, Vl. Tismăneanu s-a trezit cenzurat de reprezentanţii Facebook
pentru acest gen de alăturare sugerând înrudiri dictatoriale: i-a fost îndepărtată fotografia cu
Lenin, a rămas doar Hitler (singurul socotit potrivit să ilustreze ideea de regim politic toxic).
Probabil există şi o miză conceptuală a volumului, îndeosebi prin folosirea unor termeni
precum cel de şigaliovism, cu trimitere la Demonii şi la personajul dostoievskian Şigaliov,
membru al grupului revoluţionar al lui Piotr Verhovenski. Şigaliov schiţase acel sumbru proiect
de organizare a societăţii, un soi de sclavagism al egalităţii; deviza sa poate fi rezumată
astfel: „pornind de la o libertate nelimitată, eu închei printr-un despotism nelimitat” (Valeriu
Cristea, Dicţionarul personajelor lui Dostoievski, vol. I, Bucureşti, 1983, p. 429–430). Or,
autorul conchide că „Octombrie [1917] este triumful lui Şigaliov şi alor săi” (p. 110).
Cartea lui Ioan Stanomir mai iese în evidenţă prin schimbarea de perspectivă privind anumite
personalităţi ale intelighenţiei ruse, iar cazul cel mai relevant este reprezentat de Aleksandr
Herzen, care mult timp a fost asociat, inclusiv în cultura română, cu Dobroliubov, Pisarev,
Belinski, Cernîşevski sau de-a dreptul cu bolşevicii (vezi Herzen, Belinski, Cernîşevski,
Dobroliubov, Pisarev, Despre cultura estetică, valorile artistice, creaţia literară, trad. Janina
Ianoşi, ed. Ion Ianoşi, Bucureşti, 1987). Or, Ioan Stanomir – pe urmele lui Isaiah Berlin – îl
plasează pe Herzen într-o zonă doctrinară libertară (p. 52–56), a idealismului profetic care
nu are nimic de-a face cu voluntarismul sângeros al sectei leniniste.
În fine, ultimul capitol se intitulează Putin la Kremlin, scoţând în evidenţă corupţia,
patrimonialismul, clientelismul, brutalitatea şi cinismul regimului patronat de Vladimir
Putin (p. 201). De altfel, una dintre ideile cărţii este că statul rus al lui Putin este o sinteză
de autocratism ţarist şi nostalgie sovietică (p. 199–209). Combinaţie de istorie intelectuală a
Rusiei, roman istoric, thriller politico-istoriografic, istorie a Rusiei prin literatură, volumul
se încheie cu o utilă cronologie acoperind perioada 1904–1924 (p. 211–219).
Cristian Vasile
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti
cristivasile2002@yahoo.com

IN MEMORIAM
† VASILKA TĂPKOVA ZAIMOVA
Un mare umanist care a iubit istoria sud-estului Europei
(1924–2018)
Ne-a părăsit anul acesta o mare Doamnă, a cărei gândire umanistă a îmbrăţişat
civilizaţia Sud-Estului pe structurile sale fundamentale, de la cultura politică, statală, creştină a
Bizanţului până la expansiunea benefică a acestuia în lumea Commonwealth-ului bizantin.
Cercetările magistrului au îmbrăţişat o multitudine de epoci şi de probleme precum
statalităţile şi structurile mitologiilor politice statale slave şi expansiunea lor la nord, est şi
vest; bizantinismul şi exegeza ortodoxiei; istoria Bisericii şi a efigiilor sale sfinte şi cărturăreşti. Lucrările prof. Vasilka Tăpkova Zaimova au sporit în chip semnificativ cunoaşterea
centrelor mari de cultură ortodoxă din Sud-Estul european şi au aprofundat teme precum
cultura scrisă a Evului Mediu creştin, interferenţele dimensiunilor politice şi religioase pe
parcursul a opt veacuri şi transformarea ulterioară a acestora în dimensiuni mitice pentru
lumea Sud-Estului, odată cu prăbuşirea Imperiului Otoman. Analiza atentă a acestor chestiuni
a permis surprinderea unor dimensiuni care s-au constituit în mitologia medievismului
balcanic şi care i-au salvat esenţa europeană până la renaşterea naţiunilor din sud-estul
Europei în secolul al XIX-lea. Prof. Vasilka Tăpkova Zaimova a fost o mare Doamnă a gândirii
umaniste, care după ce ne-a dăruit acest univers de gândire, cunoaştere şi conştiinţă de sine
a plecat să se odihnească după truda fericită de şapte decenii de cercetare şi profesorat.
Om de ştiinţă de talie europeană, doamna Zaimova, prin opera sa – proiectată pe
triunghiul fundament al lumii medievale creştine sud-est europene: statul, ortodoxia-Biserica
şi cultura (politică, religioasă, laică) –, a construit o şcoală de cercetare în cadrul Academiei
Bulgare de Ştiinţe şi în cel universitar, şcoală ale cărei perspective au fost adoptate de multe
centre europene de bizantinologie şi ortodoxie. A participat la numeroase congrese, colocvii
şi sesiuni, stabilind interferenţe, colaborări cu aceste centre şi cucerindu-şi respectul unanim
prin această şcoală. A format mulţi elevi în Bulgaria, dar a atras şi mulţi studenţi din alte
ţări. A contribuit la realizarea multor proiecte comune de cercetare cu România, Serbia, Franţa,
Italia şi Rusia.
Recunoaşterea europeană i-a fost oferită de mulţi ani. Membru al Comitetului
Internaţional al Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen (AIESEE) şi, în
ultimul deceniu, vicepreşedinte al acestui comitet, a primit diploma de excelenţă a Academiei
Române, a devenit membru de onoare al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei
Române, doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti, membră a Comisiei de istorie
a slavisticii de pe lângă Comitetul Internaţional al Slaviştilor, membră a Asociaţiei Internaţionale de Bizantinologie (conducea Comisia „Bizanţul şi slavii”), membră a Comisiei de
editare a izvoarelor istorice medievale de pe lângă Institutul de Medievistică de la Roma,
din 1990 a condus Secţia de istorie a Uniunii Oamenilor de Ştiinţă din Bulgaria. A fost
laureată a ordinului Palmes académiques al Universităţii La Sapienza din Roma, a primit
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ordine şi titluri ale Societăţii de Studii Macedonene, medalia de onoare Kiril şi Metodie din
partea Greciei, ordinul de onoare Marin Drinov cu panglică albastră al Academiei Bulgare.
Numeroasele sale studii publicate în volume UNESCO (Istoria lumii), în volume de
autor, dar şi în prestigioase reviste – „Études balkaniques”, „Bulgarian Historical Review”,
„Paleobulgarica”, „Byzantinische Zeitschrift”, „Byzantinobulgarica” ş.a. – se constituie într-o
avere ştiinţifică dăruită specialiştilor şi vor continua să formeze viitori istorici care să îi
urmeze virtuozitatea ştiinţifică şi loialitatea faţă de valorile permanente – de la Antichitatea
greacă la modernismul european, care au ţinut vie lumea de aici.
Toată recunoştinţa noastră, Doamnă Profesoară!
Elena Siupiur
Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti
elena.siupiur@gmail.com

